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Van harte gefeliciteerd met de geboorte van uw kindje(s)! Om u in deze bijzondere 

periode bij te staan, krijgt u van ons deze folder mee.  

 

In deze folder komen de volgende onderwerpen aan bod: 

 

Ontslag uit het ziekenhuis  

Kraamtijd 

Informatie voor de eerste uren thuis, zonder kraamhulp 

Borstvoeding of kunstvoeding 

Stuwing 

Mobiliseren 

Tillen 

Rust 

Vloeien 

Hygiëne 

Naweeën 

Wond ( knip/ruptuur) 

Medicijnen 

Voeding 

Urineren en ontlasting  

Aambei 

Koorts 

Moedergevoel 

Babyblues 

Seksuele gemeenschap en Anticonceptie 

Geboorteaangifte  

Hielprik en neonatale gehoorscreening 

Vitamines voor de baby 

Contact 

Ontslag uit het ziekenhuis 

Na ontslag dient u contact op te nemen met de verloskundige of de huisarts en het 

kraamcentrum in verband met de kraamcontroles. U krijgt van Zuyderland Medisch 

Centrum brieven mee over uw bevalling. Wilt u zo vriendelijk zijn deze aan uw 

huisarts en kraamcentrum te geven?  

Kraamtijd 

De eerste acht dagen na een bevalling wordt de kraamtijd genoemd. Een tijd van 

herstel en wondgenezing. Thuis krijgen u en uw baby zorg van de kraamverzorger. De 

medische begeleiding vindt thuis plaats door de verloskundige en/of huisarts. 

Belangrijke controles tijdens het kraambed zijn:  

• temperaturen van de moeder,  

• vloeien en eventuele verlies van stolsels,  
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• krimpen van de baarmoeder,  

• controle van de hechtingen en het verwijderen ervan  

• en eventueel de bloeddrukmeting.  

Daarnaast krijgt u begeleiding bij het geven van borstvoeding of kunstvoeding 

(flesvoeding) en wordt de temperatuur, het urineren en de ontlasting van uw kind 

goed in de gaten gehouden. 

 

De totale hersteltijd van een zwangerschap duurt meestal enkele maanden. 

Natuurlijk herstelt u elke dag een beetje meer, maar verwacht niet dat u binnen een 

paar weken alles weer kunt. 

 

Informatie voor de eerste uren thuis, zonder kraamhulp 

 

U mag met uw kindje naar huis, maar krijgt de eerste uren nog geen hulp van de 

kraamverzorgende. Om dit gemis enigszins te overbruggen hebben wij in deze folder 

enkele tips voor u op een rijtje gezet.  

 

Temperatuur van uw pasgeboren kindje 

De temperatuur van de baby moet tussen de 36.5 en 37.5 °C zijn. U kunt uw baby het 

beste voor iedere voeding temperaturen. 

 

Wat te doen als de temperatuur onder de 36.5 °C is?    

• Doe de baby een mutsje op. 

• Gebruik twee kruiken en een extra dekentje.  

• Leg de baby bloot op bloot bij de moeder en dek de baby goed toe. 

• Controleer na een uur nogmaals de temperatuur. 

• Neem contact opnemen met de verloskundige of de huisarts als de temperatuur 

niet stijgt. 

 

Wat te doen als de temperatuur hoger dan 37.5 °C is? 

• Trek de baby eventueel wat dunnere kleertjes aan. 

• Haal een dekentje weg. 

• Controleer na een uur nogmaals de temperatuur. 

• Neem contact op met de verloskundige of de huisarts als de temperatuur niet 

daalt. 

 

Het maken van kruiken 

• Kook water. 

• Zet de lege kruiken in de gootsteen en vul deze tot de rand met het hete water. 

• Draai de dop goed vast. 

• Houd de kruik op de kop en controleer of de dop er goed op zit. 

• Doe de kruikenzak om de kruik en sluit deze goed.  

 

Kruiken in de wieg leggen 
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• Leg de kruik altijd met de dop naar beneden in de wieg. 

• Leg de kruik altijd tussen een plooi van de deken.  

• Kruiken blijven ongeveer 8 uur warm. 

 

Luiers verschonen 

Voor elke voeding kunt u uw baby verschonen. De eerste dagen zien de poepluiers er 

zwart (taai) uit. Dit noemt men meconium. De plasluier kan soms een beetje rood 

uitzien, dit kan geen kwaad.  

 

Bij dringende vragen of ongerustheid dient u uw verloskundige of huisarts te bellen. 

Borstvoeding of kunstvoeding 

De keuze van het soort voeding voor uw kind is geheel aan u!  De verpleegkundige, 

kraamverzorgster en de verloskundige begeleiden u hierbij. Wel onderstrepen wij de 

voordelen van borstvoeding, vooral omdat dit de beste voeding is voor 

pasgeborenen.  

Als u kunstvoeding wilt geven vraag dan aan uw huisarts of verloskundige wat u kunt 

doen tegen (eventueel) opkomende melkstuwing. 

Stuwing 

Een paar dagen na de geboorte kunt u last krijgen van stuwing. Door stuwing krijgt u 

zware en gespannen borsten. Stuwing ontstaat door een toename van de 

doorbloeding van de borsten en door de aanmaak van melk.  

Vooral op de 3e of 4e dag kunt u last krijgen van opgezwollen, gespannen en pijnlijke 

borsten. Een  goedpassende bh kan zorgen voor verlichting.  

Daarnaast kunnen kompressen en/of een warme of koude douche de pijn 

verzachten. Volg hierbij uw eigen voorkeur. Het is wel belangrijk om géén koude 

kompressen vlak voor een borstvoeding te gebruiken, omdat dit nadelig is voor de 

doorstroomcapaciteit van de melkkanalen.  

Stuwing en borstvoeding 

Geeft u borstvoeding en treedt er stuwing op, laat uw kind dan vaak drinken. Een 

enkele keer kolven ter ontlasting van de stuwing is geen bezwaar.  

Stuwing en kunstvoeding 

Geeft u kunstvoeding dan neemt de stuwing na verloop van tijd vanzelf weer af.  

De mogelijkheid bestaat de stuwing te verminderen met medicijnen. Overleg met uw 

arts of verloskundige of u hier tabletten voor kunt krijgen. 

Mobiliseren 

Na de bevalling en in de kraamtijd probeert u zo snel mogelijk weer te mobiliseren. 

Luister hierbij naar uw eigen lichaam!  
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• Rol bij het uit bed komen op uw zij met uw knieën tegen elkaar aan. Steek uw 

voeten buiten het bed, en duw u daarna met uw armen op tot zit. Hierna kunt u 

gaan staan. 

• Bekkenbodemspieren kunt u altijd en overal oefenen. Doe vijf tot tien tellen alsof 

u uw plas ophoudt. Herhaal dit enkele malen per dag. 

De buikspieren hebben even tijd nodig om na een zwangerschap weer te krimpen. 

Het kortstondig aanspannen van de buikspieren is aanvankelijk genoeg.  

Tillen 

Behalve uw baby, adviseren we u de eerste twee à drie weken niet te zwaar te tillen. 

Draag geen volle boodschappentassen, vuilniszakken of een babybadje gevuld met 

water.  

Rust 

De eerste weken na de bevalling kunt u merken dat u eerder moe bent dan voor de 

bevalling. Dit is een normaal verschijnsel. Het is belangrijk dat u luistert naar uw 

lichaam en voldoende rust neemt. Bezoek is erg leuk, maar maak hierover goede 

afspraken. 

Vloeien 

Het bloedverlies na een bevalling, is de eerste dagen fors. De eerste dag is elke twee 

á drie uur een vol maandverband normaal. Soms een stolsel of bloedklonter verliezen 

is heel gewoon de eerste dagen na de bevalling. Soms zijn de stolsels zo groot als een 

tennisbal.  

Het bloedverlies is eerst helderrood, dan donkerbruin en daarna gelig roze 

(wondvocht). Het duurt 4 tot 6 weken voordat de kraamvloed stopt en 

baarmoederwand hersteld is. Zolang er afscheiding is, raden wij u aan om geen 

gemeenschap te hebben. 

Hygiëne  

Hygiëne is, ook in de kraamtijd, erg belangrijk in verband met infectiegevaar. 

• Wij adviseren u dagelijks te douchen. Spoel de vulva (schaamstreek tussen de 

schaamlippen) met een zachte douchestraal schoon. Gebruik daarbij geen zeep. 

• Ga bij voorkeur niet in een lig- of zitbad zolang u vaginaal helderrood bloedverlies 

hebt.  

• Was uw handen na elke toiletgang. En spoel uw schaamstreek na elke toiletgang 

schoon met water.  Was uw handen vóór elke verzorging van uw baby. 

• Verschoon meerdere malen per dag uw kraam- of maandverband en gebruik géén 

tampons in de kraamtijd. 
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Naweeën 

Zodra de bevalling afgelopen is, begint de baarmoeder zich afwisselend te 

ontspannen en samen te trekken om weer haar oorspronkelijke grootte te bereiken. 

Dit zijn de zogenaamde naweeën. Deze treden vooral op tijdens borstvoeding. Ook 

een volle blaas veroorzaakt naweeën. Ga daarom regelmatig plassen.  

Wond  

De hechtingen van een eventuele knip of ruptuur (scheurtje) lossen na ongeveer een 

week vanzelf op en zorgen voor een iets slijmerige afscheiding. 

Bij eventuele zwelling of pijn als gevolg van de hechtingen kunt u de eerste 24 uur 

ijskompressen gebruiken. 

Het zitvlak kan beurs aanvoelen als gevolg van de bevalling. Probeer goed op de 

hechtingen te gaan zitten, zodat het vocht zich niet kan ophopen. Op een harde stoel 

drukt u vocht uit de wond, waardoor het wondgebied minder pijnlijk wordt. 

Het kan zijn dat hechtingen erg strak zitten, indien mogelijk worden deze verwijderd 

door uw verloskundige. 

Als er sprake is van vies ruikende afscheiding of van een ontstoken wond of dient u 

contact op te nemen met uw verloskundige. 

Medicijnen 

Na de bevalling mag u bij eventuele pijnklachten Paracetamol gebruiken. U mag in de 

eerste week per 24 uur maximaal 8 tabletten Paracetamol van 500 mg innemen.  

Neem alle andere medicatie alleen in overleg met uw arts of verloskundige. 

Voeding 

Het is belangrijk gevarieerd en gezond te eten. U mag alles eten, maar met mate. Ook 

als u borstvoeding geeft. Drink daarnaast minimaal 2 liter per dag. En gebruik 

vezelrijke voeding om uw ontlasting zacht te houden.  

Drink géén alcohol als u borstvoeding geeft.  

Als u, bij hoge uitzondering, toch een alcoholisch drankje wilt drionken, doe dit dan 

kort na het geven van de borstvoeding.  

Gemiddeld doet de lever er 1,5 uur over om één glas alcoholhoudende drank af te 

breken. 

Urineren en ontlasting  

Urineren en ontlasting maken kunt u na de bevalling als vervelend ervaren.  

Het is belangrijk dat u binnen 6 tot 8 uur na de bevalling heeft geplast. Door een volle 

blaas kan uw baarmoeder niet goed samentrekken en verliest u meer bloed. Urineren 

gaat de eerste dagen soms moeizaam en kan pijnlijk zijn. Laat eventueel de kraan 

lopen tijdens het urineren of plas onder de douche. U kunt ook uw vagina met lauw 

water spoelen tijdens het urineren. Ga regelmatig plassen, bijvoorbeeld voor iedere 
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voeding van de baby, dit om het achterblijven van urine te voorkomen. Daarbij krijgt 

de baarmoeder de kans om goed samen te trekken. 

 

Het duurt soms drie tot vier dagen voordat de ontlasting weer op gang komt. 

Probeer niet te hard te persen. Veeg na de toiletgang van voor naar achteren af (van 

de vagina in de richting van de anus). Zo voorkomt u dat u darmbacteriën van de anus 

in de richting van de vagina en/of wond wrijft. 

Aambeien  

Als gevolg van het persen tijdens de bevalling, ontstaan er soms aambeien 

(=uitstulping rond de anus). Houd uw ontlasting zacht door veel te drinken en 

vezelrijk te eten. Meestal worden aambeien vanzelf kleiner of verdwijnen ze 

helemaal. Als u er veel last van heeft, kunt u uw huisarts om een laxeerdrankje, 

zetpillen of zalf vragen. 

Koorts 

Als u in de eerste dagen na de bevalling koorts ontwikkelt (temperatuur hoger dan 

38.0°C) dient u contact opnemen met uw verloskundige en/of huisarts. 

Moedergevoel 

Het moedergevoel is niet bij elke vrouw direct aanwezig. Soms duurt het een tijdje 

voordat u een band krijgt met uw kindje. Neem de tijd om uw kindje te leren kennen. 

Babyblues / kraamtranen 

Babyblues of kraamtranen staan voor de stemmingsschommelingen en spontane 

huilbuien die bij veel kraamvrouwen voorkomen in de eerste week na de bevalling. 

De spannende periode rondom de bevalling en hormonale schommelingen 

veroorzaken deze kraamtranen. Ons advies: neem voldoende rust, praat erover, heb 

geduld en aanvaard wat u overkomt. Kraamtranen verdwijnen meestal na één week. 

Duurt dit langer dan 15 dagen? Raadpleeg dan een arts. 

Seksuele gemeenschap en anticonceptie  

Medisch gezien kunt u weer gemeenschap hebben als het helderrood vloeien is 

gestopt en de wonden zijn geheeld. Als u al eerder gemeenschap heeft, neemt de 

kans op een infectie toe.  

 

Bij kunstvoeding is al een eerste eisprong mogelijk twee weken (soms zelfs eerder) na 

de bevalling. 

Drie tot zes weken na de bevalling kunt u weer gaan menstrueren, dan bent u ook 

weer vruchtbaar. Let goed op dat u dan ook weer met anticonceptie begint. 
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Bij het geven van borstvoeding kan de menstruatie uitblijven. Alleen volledige 

borstvoeding geeft een vermindering van de kans op zwangerschap. Maar zelfs dan 

nog bestaat de mogelijkheid dat u 

vruchtbaar bent. 

 

Met de pil (orale anticonceptie) kan voor de eerste menstruatie worden gestart. De 

eerste strip is dan niet betrouwbaar. U kunt ook starten met de pil op de eerste dag 

van de eerstvolgende menstruatie. De pil is dan meteen betrouwbaar. De pil heeft 

een lichte remmende werking op de melkproductie en gaat over in de moedermelk. 

Bespreek met uw huisarts of gynaecoloog welke anticonceptie bij u past  

Gezien het risico op een trombosebeen (bloedstolsel in een beenader) en 

longembolie (afsluiting van longslagader door bloedstolsel) is de pil, maar ook de 

Nuvaring en Evra pleister gedurende de eerste zes weken na de bevalling niet aan te 

raden. 

 

Bij borstvoeding kan de anticonceptiepil Cerazette voorgeschreven worden. Dit is een 

pil zonder oestrogeen, speciaal te gebruiken tijdens het geven van borstvoeding. U 

start met deze pil binnen 21 dagen na de bevalling. Als u later dan 21 dagen na de 

bevalling begint, moet u de eerste 7 dagen wel aanvullende bescherming, zoals een 

condoom, gebruiken. 

De geboorte - aangifte 

De geboorte van de baby dient u binnen drie werkdagen aan te gegeven bij de 

ambtenaar van de Burgerlijke Stand in de gemeente waar de baby geboren is. Dit 

kunt u doen of de vader of iemand anders die bij de bevalling aanwezig was. U dient 

beide paspoorten en het trouwboekje of Bewijs van erkenning mee te nemen en door 

te geven welke arts bij de bevalling aanwezig was. U ontvangt schriftelijke gegevens 

van de bevalling, neem deze mee naar de Burgerlijke Stand. 

Hielprik en neonatale gehoorscreening 

De hielprik vindt plaats tussen de vierde en zevende dag na de geboorte door een 

medewerker van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) bij u thuis. Met de hielprik wordt 

onderzoek gedaan naar verschillende aangeboren afwijkingen. De neonatale 

gehoorscreening neemt de JGZ medewerker binnen zes weken na de geboorte af.  

De JGZ medewerker komt in de tweede of derde week na de geboorte, bij elk kind op 

huisbezoek. Tijdens dit bezoek krijgt u informatie over het consultatiebureau en 

wordt een eerste afspraak voor het bureau ingepland. 

Vitamines voor de baby 

Alle baby’s in Nederland krijgen direct na de geboorte 3 druppels vitamine K 

toegediend. Vitamine K ondersteunt de bloedstolling.  
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Krijgt uw kind borstvoeding? Geef dan vanaf de 8
e
 dag na de bevalling extra vitamines 

K en D aan uw kind. Beide vitamines komen in de borstvoeding niet voor. Vitamine K 

heeft uw kind nodig voor de bloedstolling, vitamine D is nodig voor de botopbouw. 

De vitamines zijn verkrijgbaar bij drogist of apotheek. Gebruik de vitamines volgens 

voorschrift bijsluiter. U kunt de vitamines gewoon in de mond druppelen.  

In kunstvoeding zijn vitamines K en D verwerkt. Als uw kind per dag meer dan 500ml 

zuigelingenmelk of opvolgmelk gebruikt, is extra inname van vitamines niet nodig.  

Contact 

Bij problemen kunt u contact opnemen met uw eigen verloskundige en/of huisarts. 

De verloskundige en/of huisarts is het eerste aanspreekpunt als u weer thuis bent. Is 

uw verloskundige en/of huisarts niet bereikbaar neem dan contact met de 

Verloskamers. 
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Uw verloskundige 

24 uur per dag -  7 dagen per week 

 

Uw huisarts 

Op werkdagen, tijdens kantooruren 

 

Verloskamers 

Meldpunt Oost 47  

Telefoon 088 – 459 7909 

 

Internet 

www.zuyderland.nl 

 


