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Je kindje is zo groot als
een citroentje!
Het eerste trimister is voor elke zwangere vrouw anders. Ben je misselijk,
moe, rusteloos...? Da's allemaal perfect normaal. Wat je ook voelt, je
maakt een mensje, dat vraagt een hele hoop energie van je lichaam. Wat
is er zeker? Dat jij uniek bent en je kleintje ook. Elke zwangerschap is
dus ook anders. 

In deze nieuwsbrieven begeleiden we je doorheen elke maand. Laat
deze content je vooral inspireren en geniet van dat kleine wondertje in je
buik.

Wat gebeurt er tijdens de derde maand van je zwangerschap? We
vertellen het je.

Wat gebeurt er in het 1ste trimester
van de zwangerschap?
Hoe evolueert je baby tijdens de eerste weken van je zwangerschap?
Tijdens de derde maand groeit jouw baby van een kers tot een citroen.
Whaat? Jawel. Zo snel gaat het. Ondertussen zal je zelf misschien ook
enkele veranderingen ondervinden. 

 

https://www.infino.be/nl/blog/zwanger/het-eerste-trimester-van-de-zwangerschap?utm_source=daycare-zwangerschapflow_maand_9&utm_campaign=daycare-zwangerschapflow&utm_medium=email
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https://www.infino.be/nl/blog/zwanger/het-eerste-trimester-van-de-zwangerschap?utm_source=daycare-zwangerschapflow_maand_9&utm_campaign=daycare-zwangerschapflow&utm_medium=email


 Hoe vraag ik kraamzorg aan? 

 Help mij kiezen 

Kraamzorg aanvragen; hoe doe je dat?
Kraamzorg is zonder twijfel een godsgeschenk. Kersverse ouders
kunnen beroep doen op deze hulp aan huis. Misschien heb je wel even
nood aan een wandelingetje alleen terwijl een zeer bekwaam persoon op
je kleintje past. Of kom je niet aan de strijk? Dan helpt kraamhulp je om
het huishouden op de rails te houden. 

Moeder- of poedermelk?
Je kind borstvoeding geven of niet, dat is de vraag. Heb vooral geen
angst voor het oordeel van anderen, onzekerheden en vooroordelen. Jij
kiest! Wij geven je graag alle informatie die je nodig hebt om de juiste
keuze te maken.
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 Dat moet ik weten! 

 Hallelujah, 5 tips! 

Zwanger? Geef de griep geen kans!
Iedereen weet hoe ellendig je je kan voelen met griep. Dat wens je
niemand toe, zeker niet een toekomstige mama. Want dat kleine
wezentje in haar buik heeft alle kracht nodig om te groeien. Ook je kindje
is beschermd wanneer je je laat vaccineren tegen de griep.

Zwanger van een tweeling?
Zwanger zijn van één kindje is al heel intens. Zwanger zijn van twee of
meer kindjes is dat nog veel meer. Het is niet zo dat één plus één twee
is. Als je twee (of meer) baby's tegelijk krijgt, is de impact op je leven veel
groter.
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