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De zwangerschap is een belangrijke 
periode in het leven van toekomstige 
ouders, zeker voor de toekomstige 
moeder die een aantal veranderingen 
zal ondergaan, zowel op lichamelijk 
vlak als hormonaal. Dit zwanger-
schapsboek is ontworpen door Infino 
om je zwangerschap stap voor stap 
door te komen. Je kan er belangrijke 
en interessante informatie lezen en 
advies krijgen over hoe je je op de 
komst van je baby kan voorbereiden. 
Je leert er hoe je dit avontuur zo 
sereen mogelijk kan beleven. 

Daarnaast vind je er ook handige 
checklists, notitieruimtes om alles wat 
in je opkomt neer te schrijven, en niet 
te vergeten een plaats om anekdotes 
over het ouderschap bij te houden! 

Kennismaking met Infino

Infino is de uitbetalingsactor/
kinderbijslagfonds voor Acerta en 
Securex. Wij zorgen voor de tijdige 
en correcte uitbetaling van het 
Groeipakket/de kinderbijslag en alle 
andere daarmee verband houdende 
uitkeringen. Op die manier helpt 
Infino meer dan 500.000 kinderen in 
Vlaanderen, Wallonië en Brussel om 
op te groeien en hun plaats te vin-
den in een duurzame samenleving.

Waarom is het belangrijk om tijdens 
je zwangerschap al te weten dat er 
een uitbetalingsactor/kinderbijslag-
fonds bestaat? Omdat elk kind in 
België het recht heeft op een start-
bedrag/kraamgeld, zodat de ouders 
de komst van de baby zo goed 
mogelijk kunnen voorbereiden. Deze 
premie is een aanzienlijke hulp! En, 
vanaf het moment van de geboorte, 
ontvang je maandelijks het Groei- 
pakket/de kinderbijslag. 

Bij Infino krijg je een vaste contact- 
persoon die persoonlijk advies geeft 
aan je gezin. Ook bieden we de beste 
digitale tools op de markt om ervoor 
te zorgen dat wij jouw dossier zo 
goed mogelijk kunnen opvolgen 
zonder dat jij tijd verliest.
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I N T R O

Ons motto? Samen groeien! 
Wij zijn de toegewijde 

partner in de opvoeding van 
je kind(eren) en bouwen 

partnerschappen uit 
met bedrijven die ouders 
praktische steun kunnen 

bieden. 
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EERSTE TRIMESTER  
(0-3 maanden)
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Het eerste trimester van je  
zwangerschap; de eerste weken van 
ontdekking 

Je kwam onlangs te weten dat je een kindje 
verwacht, de vreugde is groot omdat je een kind 
draagt, maar er rijzen ook vragen… Wat gebeurt 
er tijdens de eerste weken van de zwangerschap? 
Wat verandert er voor jou en voor deze baby in 
ontwikkeling?   

Hoe kan je jouw zwangerschap berekenen?
“Ik ben 26 weken zwanger.” Je hebt het vast al om je heen gehoord 
zonder te weten waarom men over weken spreekt. Maar hoe zit dat? Je 
moet weten dat er verschillende manieren zijn om je zwangerschap te 
berekenen. De meeste mensen gebruiken een berekening in maanden, 
of in weken van zwangerschap. Artsen, verpleegsters en zwangere 
vrouwen spreken over het algemeen in “weken amenorroe”. Wat is het 
verschil? Een zwangerschap duurt 9 maanden, wat over het algemeen 
overeenkomt met 39 kalenderweken, terwijl een zwangerschap 41 weken 
amenorroe zal duren. De zwangerschap wordt pas berekend vanaf de 
bevruchting (dus vanaf de tweede week amenorroe). Amenorroe begint 
op de eerste dag van je laatste menstruatie.

Het eerste trimester is een belangrijke fase in de zwangerschap: je 
ontdekt dat je een baby gaat krijgen, die begint vorm te krijgen en dat 
vraagt veel energie. Deze nieuwe gebeurtenis heeft dus een impact op 
jou en je lichaam. We geven je een kleine rondleiding door het eerste 
trimester om er meer over te leren!

2 WEKEN ZWANGER

In dit stadium zitten we nog maar in het begin en heb je wellicht nog geen 
vermoeden dat je zwanger bent. Je begint wel het zwangerschapshormoon, 
hCG genaamd, te produceren. Het is dankzij dit hormoon dat jouw 
zwangerschapstest positief zal zijn. Deze hormonen kunnen je parten 
spelen: ze kunnen stemmingswisselingen of onbedwingbare trek in voedsel 
veroorzaken.

Je kan ook kleine bloedingen opmerken. Niks alarmerends, je moet je ervan 
bewust zijn dat kleine bloedvaten in de wand van de baarmoeder kunnen 
barsten en soms bloeden tijdens de innesteling van de eicel. Maar in geval van 
pijn in de onderbuik vraag je best raad aan je arts.

4 WEKEN ZWANGER

Je baarmoeder begint te groeien tot de grootte van een mandarijn. Wat 
zijn de gevolgen? Omdat de baarmoeder meer ruimte inneemt, drukt die 
op je blaas, zodat je vaker zal moeten plassen. De drang om te plassen komt 
doordat je nieren meer belast worden. Ze moeten immers meer vocht 
verwerken door het grotere bloedvolume in jouw lichaam. Dit kleine ongemak 
zal je helaas tijdens je hele zwangerschap blijven achtervolgen. Je zal er dus 
mee moeten leren leven! En misschien een app downloaden die openbare 
toiletten in je buurt spot...

DE EERSTE MAAND VAN JE 
ZWANGERSCHAP  
Tijdens deze eerste maand zal je baby van een klein zaadje 
uitgroeien tot de grootte van een boon. Het lijkt misschien  
niet veel, maar voor je lichaam zijn dat al grote veranderingen. 
Het moet plaatsmaken voor het kleine mensje dat zal blijven 
groeien in jouw buik.
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ALGEMENE GEWAARWORDINGEN

Er kunnen uiteraard ook andere kwaaltjes opduiken tijdens de eerste 
maand: ochtendmisselijkheid, gevoelige borsten, een opgeblazen gevoel 
of krampen in de onderbuik. Het is volkomen normaal als je dat allemaal 
nog niet ondervindt. Sommige vrouwen hebben er vanaf het begin last 
van, anderen zullen het later ervaren en sommigen zullen er zelfs niets 
van merken.

6 WEKEN ZWANGER

Al sinds enkele weken is je kleintje zich aan het vormen in jouw buik. 
In dit stadium van de zwangerschap heeft je baby een groter hoofd 
dan zijn lichaam, de ledematen beginnen te groeien en hij heeft kleine 
zwemvliezen. Vanaf nu vormt zich een membraan op de grote ogen die 
over enkele weken oogleden zullen worden.

8 WEKEN ZWANGER

Beetje bij beetje ontwikkelt je kleintje zich en in dit stadium begint zijn 
gezicht steeds meer op dat van een kleine baby te lijken. De neus en oren 
krijgen vorm. Vitale organen zoals de lever, alvleesklier en zelfs de maag 
ontwikkelen zich. Je weet het geslacht nog niet, maar je baby heeft wel al 
geslachtsdelen. Deze staan gewoon nog niet op de juiste plaats. Daarom 
is het nog niet mogelijk om het geslacht te kennen.

ALGEMENE GEWAARWORDINGEN

Of je de eerste maand al dan niet last had van kwaaltjes, de symptomen 
in de tweede maand zijn over het algemeen identiek. Je kan uiteraard ook 
andere veranderingen merken zoals smaken die verschillen van wat je 
gewoonlijk waarneemt, lichte zwelling van handen en voeten, brandend 
maagzuur, een opgeblazen gevoel of constipatie. Hoe dan ook, als je je 
slechter voelt, bedenk dan dat het voor de goede zaak is. Je baby zal 
immers binnenkort het levenslicht zien!

In dit stadium is je zwangerschap nog niet echt zichtbaar voor de 
buitenwereld. Je kan deze speciale periode nog koesteren tussen jou, je 
baby en je partner. Geniet ervan!

DE TWEEDE MAAND VAN JE 
ZWANGERSCHAP 
Je baby evolueert van een boon tot een kers. Op het einde  
van de tweede maand is jouw baby officieel een foetus.
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Maak een afspraak voor de 
echo van het tweede trimester

Voel je je kindje al schoppen 
of draaien?

Vraag een zwangerschapsat-
test aan zodat je op de trein 
in eerste klasse kunt rijden

Stel je geboortelijst samen

12 WEKEN ZWANGER

Aan het einde van dit eerste trimester heeft je baby de meeste 
veranderingen ondergaan: het grootste deel van de organen zit op zijn 
plaats en je baby begint meer en meer te lijken op een mens. Hij of zij kan 
zich nu concentreren op goed groeien in je baarmoeder. 

Klein weetje: de nagels zullen blijven groeien tot het einde van je zwangerschap.

ALGEMENE GEWAARWORDINGEN

De kleine ongemakken die gepaard gaan met een zwangerschap zullen 
snel vervagen. Als je last had van ochtendmisselijkheid, dan zal je daar 
binnenkort van bevrijd zijn (maar vermits de ene zwangerschap de andere 
niet is, kunnen we dergelijke zaken helaas niet voorspellen). Mogelijks ben 
je al enkele kilo’s bijgekomen, heb je terug meer energie of heb je last van 
zwangerschapsdementie. Maar van je plasdrang ben je nog niet verlost!

Nu kan je buikje rond beginnen worden (dat hangt natuurlijk allemaal af van 
je gewichtstoename). Het moment om je blijde boodschap te verkondigen 
nadert met rasse schreden en binnenkort zal je buikje jouw grootste trots zijn.

10 WEKEN ZWANGER

De ledematen van je baby blijven zich ontwikkelen. Binnenkort zullen de 
vliezen tussen vingers en tenen verdwijnen. Je ziet ze nog niet, maar de 
haarwortels en het haar van je baby beginnen te groeien.

DE DERDE MAAND VAN JE 
ZWANGERSCHAP 
Je baby groeit van een kers uit tot een citroen. Het is tijd om 
je baby te ontmoeten! Ja ja, over het algemeen vindt de eerste 
echo plaats rond de tiende week van de zwangerschap.

BABY OP KOMST:  
CHECKLIST VOOR MAMA EN PAPA

Maak een afspraak met je  
gynaecoloog of vroedvrouw  
voor de echografie van het  
eerste trimester

Neem vitamines en vergeet  
zeker foliumzuur niet

Ga op zoek naar een crèche  
of onthaalouder

Kies een kinderbijslagfonds  
(www.infino.be)

Installeer een app waarmee je de 
ontwikkeling van je kindje volgt

Maak een afspraak bij je 
tandarts. Je hormonen maken 
je gebit kwetsbaar.

Verwittig je mutualiteit 
(www.cm.be)

Verwittig je werkgever als 
je in aanmerking komt voor 
moederschapsbescherming

Schrijf je eventueel in voor 
lessen die je voorbereiden op 
je bevalling

Wrijf je buik in met zwanger-
schapsolie om later striemen 
te vermijden

Deel het nieuws nu ook met je 
werkgever als je dat nog niet deed

Schrijf je geboorteplan en 
neem hierin op wat voor jou 
belangrijk is tijdens je bevalling

Denk na over een naam  
voor je kindje

Denk al eens na of je borst-
voeding wilt geven of niet en 
informeer je bij eventuele twijfels

Deel het goede nieuws met je 
familie en vrienden

Beslis of je het geslacht van je 
kindje wilt weten, dat kan nu 
gezien worden

Kies een meter en/of peter

Maak afspraken met 
thuishulp, kraamzorg, 
kinderopvang…  
(www.samenferm.be)

Bekijk met je arts of het nodig 
is om je te laten vaccineren 
tegen kinkhoest, de griep en 
hepatitis B. Bespreek ook 
of je een NIPT-test wil laten 
afnemen om sommige vormen 
van trisomie uit te sluiten

MAAND 1

MAAND 3

MAAND 2
MAAND 4

MAAND 5
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Vraag je vroedvrouw of 
gynaecoloog om een zwan-
gerschapsattest. Hiermee 
vraag je je startbedrag aan 
(het vroegere kraamgeld of  
de geboortepremie) 
(www.infino.be)

Laat je in samenspraak met 
je arts testen op zwanger-
schapsdiabetes

Ben je niet getrouwd? Laat de 
vader of meemoeder je kind 
dan erkennen, zo hebben jullie 
dezelfde rechten en plichten

Werk je als zelfstandige ? 
Vergeet dan niet dat je recht 
hebt op 105 gratis diensten-
cheques en vraag ze aan bij je 
sociaal verzekeringsfonds

Tijd voor de echo van het 
derde trimester

Plan een bezoek aan het 
ziekenhuis om te kijken waar 
je zult bevallen

Maak een lijstje van mensen 
die gecontacteerd kunnen 
worden tijdens de bevalling 
in geval van vragen of 
problemen

Richt de kinderkamer in

Regel opvang voor je kroost  
terwijl jij aan het bevallen bent 
(www.samenferm.be)

Kijk na of je je startbedrag 
kreeg (of vraag dit alsnog aan) 
(www.infino.be) 

Geef je werkgever en je 
mutualiteit een medisch 
attest om je bevallingsverlof 
in orde te brengen 
(www.cm.be)

Zet je valies klaar om mee te 
nemen naar het ziekenhuis,  
zowel voor jou als je kindje

Vraag als vader of meemoeder 
je geboorteverlof aan 

Houd de volgende documenten 
bij de hand: identiteitskaart, 
bewijs van bloedgroep, aanslui-
ting hospitalisatieverzekering 
en eventuele andere documen-
ten die het ziekenhuis vraagt

Zoek al eens de snelste route  
op naar het ziekenhuis

Download een weeën timer app

Leg de laatste hand aan je 
geboortekaartje, verzamel 
de adressen van wie je op 
de hoogte wilt brengen en 
zet je suikerbonen of ander 
cadeautje klaar

Bereid je thuiskomst voor, 
zorg dat alles klaarstaat voor 
na de bevalling

MAAND 6

MAAND 7

MAAND 8

MAAND 9

EN VOOR DE REST?
Tijdens je zwangerschap kan je 

kwaaltjes ervaren, misschien veel of 
helemaal geen, in ieder geval gaat er 
niets boven het advies van je arts. 

Wanneer je je eerste kindje verwacht, 
zullen er veel twijfels en vragen rijzen, 

maar vergeet niet om naar jezelf, 
je lichaam en je baby te luisteren. 

Normaal gezien zal je in dit stadium 
van je zwangerschap enkele van de 

kleine ongemakken zien vervagen of 
verdwijnen. Je zal binnenkort de eerste 

bewegingen en schoppen van jouw 
baby kunnen voelen. Tot snel voor de 
volgende avonturen van het tweede 

trimester van je zwangerschap.  
Aarzel niet om, in afwachting daarvan, 

onze andere artikels over zwanger  
zijn te bekijken. 

Surf naar infino.be/nl/blog/
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MAMA WORDEN:  
EERSTE KEER OF NIET,  
HOE BEREID JE JE VOOR?
Je staat op het punt om mama te worden en 
dat brengt sowieso een heleboel gevoelens met 
zich mee. Soms voel je je blij en opgewonden, 
soms angstig en onzeker. Je wordt heen en weer 
geslingerd tussen je hormonen, 101 meningen 
van je omgeving, je eigen zorgen en vraagtekens... 
Hoog tijd om even de balans op te maken van dit 
nieuwe, prachtige avontuur dat net gestart is.

Sommige aanstaande mama’s zullen zich al vanaf 
het begin van hun zwangerschap heel wat vragen 
stellen, terwijl anderen dat pas doen naar het einde 
van de zwangerschap toe. Of je nu deel uitmaakt 
van de eerste of de tweede groep, je wordt graag 
gerustgesteld, niet?

Mama’s 1ste kindje
Wanneer je voor het eerst hoort dat er een kindje op komst is, is het niet 
ongewoon om onzeker te zijn eenmaal de initiële vreugde is gaan liggen. Je 
kunt nog zo vaak beweren dat je ‘zen’ bent, het onbekende schrikt altijd af 
en een eerste baby brengt heel wat vragen met zich mee. Sommigen onder 
ons zullen zich veeleer zorgen maken over de baby zelf (bijvoorbeeld of het 
kindje zich normaal ontwikkelt). Anderen zullen eerder het moment van 
de bevalling vrezen. En weer anderen zullen zich ongerust maken over de 
tijd ná de komst van de baby. Ben jij misschien over al deze dingen tegelijk 
bezorgd? Geen paniek, je bent geen uitzondering!

De familie breidt zich uit
Ook mama’s die al eerder een kindje kregen, maken zich nog zorgen, 
maar dan om andere redenen. Hoe kan je bijvoorbeeld net zoveel van je 
volgende kind houden als van het eerste? Welke plaats zal dit kersverse 
kindje innemen in het gezin? Zal het gezinsevenwicht beïnvloed worden 
en zo ja, hoe kan er dan een nieuwe balans worden gevonden? Allemaal 
vragen die bij jou kunnen opkomen en die gelukkig voor het overgrote 
deel vanzelf verdwijnen eens je kindje er is.

Hou er ook rekening mee dat de ene zwangerschap de andere niet is. 
Heb je bij een eerdere zwangerschap moeilijke momenten doorgemaakt 
(misschien ook tijdens de zwangerschap)? Dat hoeft zich deze keer niet 
per se te herhalen. Bekijk de komst van je baby misschien eens van een 
heel andere kant. Waarom bijvoorbeeld niet kiezen voor een minder 
traditionele geboorte? Vraag gerust aan je gynaecoloog welke opties er 
voor jou allemaal bestaan.

Een beetje relativiteitstheorie...
Zolang je geen mama bent geworden, kun je nooit 100% klaar zijn voor 
de komst van dit kleine wezentje, dat binnen de kortste keren het nieuwe 
centrum van jouw wereld zal worden. Luisteren naar de ervaringen van 
je omgeving zal zeker helpen en een aantal nuttige tips opleveren, maar 
onthoud steeds dat elke persoon anders is en ook anders reageert. 
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Sommige mama’s zullen het allemaal rustig bekijken. Anderen zullen de 
zenuwen doorheen hun lijf voelen gieren. Gevolg: iedereen ervaart één en 
dezelfde situatie anders.

GEMOEDSTOESTAND

We horen vaak dat het moederschap geweldig is, dat je een mama 
wordt van zodra je je kleine wonder voor het eerst op je buik legt. 
Voor veel mama’s klopt dat. Maar houd er ook rekening mee dat dit 
moederinstinct soms pas na een paar dagen ontstaat. Je hoeft je dus 
niet meteen schuldig te voelen als dat gevoel nog even uitblijft. Zoals bij 
elke verandering hebben we allemaal het recht om op onze eigen manier 
te reageren en met deze nieuwe situatie om te gaan. Mama zijn is ook 
iets wat je leert, niet iedereen wordt van de ene op de andere dag mama. 
Weten welk gebaar of welke houding je op welk moment moet aannemen, 
is niet vanaf dag 1 aan iedereen gegeven.

D-DAY

Hoe bereid je je concreet voor op D-Day? Luisteren naar jezelf en naar 
je lichaam, dat moet je motto zijn. Antwoorden op je vragen nodig? 
Da’s logisch. Informeer jezelf: praat met mensen, lees boeken, leer. Maar 
weet ook dat je je een bepaald beeld zal vormen van de komst van je 
baby en dat dit beeld niet 100% overeen zal komen met de uiteindelijke 
werkelijkheid. Dus ja, er zijn zeker zaken die je best op voorhand weet. 
Laat alles gewoon gebeuren vanaf het moment dat je baby er is. Laat los 
en concentreer je op het nu. Soms gebeurt alles zo snel dat je achteraf de 
indruk hebt die hele beginperiode in een droom is voorbijgegaan.

ONS ADVIES?

Leef, bewonder, geniet! En neem voldoende rust en tijd voor jezelf.

Hoe kan je griep best vermijden?

TIP ÉÉN: PRAAT MET JE DOKTER EN GYNAECOLOOG

Griep is erg besmettelijk. OK, je weet wel dat je zeker regelmatig 
je handen moet wassen, maar zelfs dan kan je behoorlijk gauw 
een griepinfectie oplopen. Je hoeft maar in de buurt te komen 
van iemand die al besmet is. Of de klink vast te nemen van een 
deur die net werd opengedaan door een besmet persoon.

Ben je zwanger, dan heb je nu eenmaal minder weerstand 
tegen infecties. Dus ook tegen de griep. Wat meteen ook het 
risico verhoogt op complicaties zoals longontsteking. Zo kan je 
zelfs in het ziekenhuis terechtkomen. En dat is niet goed voor 
jou, maar ook niet voor je baby. Een zware griep als je zwanger 
bent kan leiden tot vroeggeboorte of zelfs een miskraam.

Graag andere artikels lezen over zwangerschap en zwanger zijn? 
Bezoek onze blog, onder de rubriek ‘Zwangerschap’!

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 je 
buik heeft alle kracht nodig om te groeien.

GEEF DE GRIEP GEEN KANS!

ZWANGER?a
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TIP TWEE: LAAT JE VACCINEREN

De Hoge Gezondheidsraad adviseert een vaccinatie voor wie 
zwanger is, ongeacht hoe lang al. En je doet dit best voor het 
griepseizoen begint. Dat wil zeggen vanaf oktober tot half 
november. Wel altijd even bespreken met je dokter!

Vaccinatie kan griep voorkomen. Maar dat is geen garantie. 
Wel zeker is dat je griep minder zwaar zal zijn en de kans op 
complicaties veel kleiner. En je ongeboren kind krijgt via de 
placenta afweerstoffen, wat een betere bescherming biedt.

Pas bevallen? Ook dan laat je je best nog altijd vaccineren. Ook 
als je borstvoeding geeft. Je net geboren baby kan echter niet 
gevaccineerd worden tegen griep. Pas na 6 maanden kan je 
(kinder)arts besluiten dat een inenting zin heeft.

BEST BETAALBAAR, ZO’N VACCIN

Wat zo’n inenting kost? Afhankelijk van het merk van het vaccin 
betaal je 10 tot 12 euro. Ben je minstens 3 maanden zwanger, dan 
betaalt de wettelijke ziekteverzekering ongeveer de helft terug. 
En de meeste ziekenfondsen hebben een voordelenpakket dat 
voorziet in een volledige terugbetaling.

NOG EEN KEER: INFORMEER JE BEST VOORAF

Zoals we je in het begin al vertelden: spreek altijd eerst met 
je arts en gynaecoloog. We wensen jou en je spruit alvast een 
griepvrije zwangerschap en bevalling. Succes!

Zwangerschapsdiabetes: waar komt het vandaan?
De juiste oorzaak van zwangerschapsdiabetes is vandaag nog altijd niet 
bekend. Factoren zoals overgewicht, leeftijd en erfelijkheid spelen zeker een rol.

Als je bijvoorbeeld al eens zwangerschapsdiabetes hebt gehad, of je bent 
al eens bevallen van een kind met overgewicht, word je wellicht al bij een 
eerste raadpleging getest.

€

ZWANGER- 
SCHAPS- 
DIABETES
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Even testen dus ...
Zeker tussen de 24ste en 28ste week van je zwangerschap kan je best de 
zogenaamde ‘challenge test’ laten doen. Dan krijg je een suikeroplossing te 
drinken en na een uur nemen ze een bloedstaal om het glucosegehalte te 
meten. Blijkt hieruit dat er kans is op zwangerschapsdiabetes, dan volgt een 
meer diepgaande, orale glucosetolerantietest. Je moet dan nuchter zijn, 
opnieuw een suikeroplossing drinken waarna dan meerdere bloedstalen 
worden genomen. Wordt het vermoeden van zwangerschapsdiabetes 
bevestigd, dan start een strikte opvolging en behandeling.

De aandachtspunten
Gezond en evenwichtig eten, regelmatig bewegen en ervoor zorgen dat je 
gewicht niet overdreven toeneemt zijn alvast de belangrijkste.

Verder bestaat de behandeling erin dat je zelf regelmatig het 
suikergehalte in je bloed meet en bijhoudt, een dieet volgt en zo nodig 
een insulinetherapie opstart.

Uiteraard volledig in samenspraak met je behandelende arts.

Wel je best blijven doen!
Het blijft dus altijd belangrijk om deze begeleiding nauwgezet ter harte te 
nemen. Anders kunnen de gevolgen niet min zijn. Je baby zal mogelijk niet 
alle organen volledig ontwikkelen en toch overgewicht gaan vertonen. 
De bevalling zal daardoor moeilijker zijn en de kans op een keizersnede 
vergroot. Zelf kan je problemen krijgen met je bloeddruk en riskeer je 
urineweginfecties. Vooral de kans dat je bij een volgende zwangerschap 
opnieuw zwangerschapsdiabetes ontwikkelt en het risico dat je zelf later 
diabetes type 2 oploopt, wil je toch absoluut tot een minimum beperken.

Meer weten? Vraag info aan je dokter.
Voor verdere details spreek je zeker best met je arts.

Meer info vind je ook op skoebidoe.be en zoetzwanger.be.

Of je nu zwanger bent of niet: regelmatig sporten is 
belangrijk voor een goede gezondheid. We hebben 
het hier echter niet over lichaamsbeweging met 
het specifieke doel om af te vallen of spieren op 
te bouwen. Om in vorm te blijven en je lichaam 

in goede conditie te houden, is het van essentieel 
belang om enkele uren per week te bewegen. Van 

wandelen voor de minst ervaren sportsters tot 
krachttraining voor zij die vaak aan sport doen en 

yoga voor iedereen die dat wil... Want ook al ben je 
zwanger, de mogelijkheden om je lichaam in goede 

conditie te houden zijn eindeloos. 

ACTIEF BLIJVEN
TIJDENS DE 

ZWANGERSCHAP
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Je goed voelen in je lichaam en geest is nog belangrijker tijdens je 
zwangerschap. Hormonale en lichamelijke veranderingen kunnen voor 
sommigen een grote uitdaging zijn. Het is dus belangrijk dat je je goed 
voelt in je lichaam en dat is precies waar lichaamsbeweging je mee 
kan helpen! Want je zwangerschap hoeft geen excuus te zijn om niet 
te sporten. Maar wees voorzichtig. Het is belangrijk dat je met je arts 
of gynaecoloog bespreekt wat je mogelijkheden zijn voor je aan een 
bepaalde sport begint. De ene zwangerschap is de andere niet en daarom 
kunnen bepaalde, zelfs zachte sporten, worden afgeraden of zelfs 
verboden. Hier volgen enkele ideeën van sportactiviteiten die je zouden 
kunnen interesseren en die geschikt zijn voor zwangere vrouwen. 

Waarom sporten tijdens de zwangerschap?
Sporten tijdens de zwangerschap heeft tal van voordelen. Het gaat 
er natuurlijk om dat je wat beweging krijgt en niet zozeer dat je een 
nieuwe sport gaat beoefenen die je nog nooit eerder gedaan hebt of 
die je lichaam, dat sowieso zwaar onder druk komt te staan tijdens je 
zwangerschap, niet aankan. 

DE VOORDELEN VAN SPORTEN

• Je spieren en uithoudingsvermogen behouden: zo zal je 
gewichtstoename minder belastend zijn en zal je minder 
moeilijkheden ondervinden tijdens de bevalling.

• Beter slapen: zwanger of niet, als je beweegt, slaap je beter. 
Lichaamsbeweging zorgt ervoor dat je moe wordt, zodat je een 
betere nachtrust hebt. 

• Gezonde gewichtstoename: één ding staat vast: tijdens je 
zwangerschap zal je enkele kilo’s aankomen. 

• Ontspannen: ja, zelfs tijdens het sporten! Als je een activiteit kiest 
waarbij je je goed voelt, komen er endorfines vrij en zullen jij en je 
baby zich beter voelen. 

Maar hoe begin ik eraan?
Wil je sporten, ben je gezond en heb je groen licht gekregen van je arts/
gynaecoloog? Ga ervoor! Als je aan sport doet lijkt je zwangerschap korter 
en misschien zelfs minder zwaar.  

WAAR MOET JE OP LETTEN?

Of je nu een atleet in hart en nieren bent of niet, er zijn een paar dingen 
waar je op moet letten als je wilt sporten tijdens je zwangerschap. Laat 
gewelddadige sporten of activiteiten waardoor je zou kunnen vallen 
achterwege. Wij geven je graag een aantal belangrijke tips, maar vergeet 
niet om ook altijd met je arts/gynaecoloog te overleggen of sporten wel 
een verstandige keuze is. 

• Zorg voor voldoende hydratatie, zowel voor als na je fysieke 
activiteit.

• Let op je ademhaling, je mag niet het gevoel hebben dat je buiten 
adem bent, waardoor je geen gesprek meer kunt voeren terwijl je aan 
het sporten bent.

• Bovendien mag je het niet te warm hebben. Pas de intensiteit van je 
oefeningen aan. 

• Vergeet je houding niet en doe je rug of buik niet onnodig pijn. 

• Draag een aangepaste beha om je borsten goed te ondersteunen. 

• Denk eraan dat je zwaartepunt verandert naarmate je buik groeit. 

Er is maar één ding dat je moet onthouden als je aan het sporten bent: 
luister naar jezelf! Als een bepaalde oefening te moeilijk lijkt, sla hem over 
en ga over naar de volgende. 
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VOORBEELDEN VAN SPORTACTIVITEITEN VOOR  
ZWANGERE VROUWEN

Lichte vormen van lichaamsbeweging 

WANDELEN 

Wandelen is een zeer laagdrempelige sport en een goed 
alternatief als je jezelf niet wil toeleggen op ingewikkelde 
bewegingen of niet te veel geld wil investeren. Een paar 
goede wandelschoenen en je bent klaar voor talrijke mooie 
wandelavonturen! 

ZWEMMEN 

Zwemmen is over het algemeen één van de beste sporten: 
je werkt aan je uithoudingsvermogen en dus ook aan je 
ademhaling. En dat is precies wat je nodig hebt voor je 
bevalling! Je kan de gebruikelijke lengtes ook inruilen voor een 
les “aquabike” (nvdr: fietsen in het water). Als je zware benen 
hebt, zal deze sport je ook helpen om het overtollige water in 
je benen af te voeren. Denk er echter aan een badpak te kiezen 
waarin je bolle buikje en jezelf zich prettig voelen.

De grote troef van zwemmen? Je weegt minder in het 
water dan op het droge. Een enorme opluchting als je enkele 
kilootjes bent aangekomen. 

YOGA, BIJ VOORKEUR PRENATALE YOGA 

Yoga is een zeer complete sport voor zwangere vrouwen. 
Tijdens een yogales werk je op een zachte manier aan je 
ademhaling en je lichaam. Kortom, yoga is de perfecte sport 
om jezelf te leren ontspannen en je voor te bereiden op de 
bevalling! 

Zwaardere vormen van lichaamsbeweging

FIETSEN 

Fietsen is op zich geen ingewikkelde sport. In tegendeel, het 
is zeer eenvoudig om op de fiets te springen. Maar opgepast: 
probeer niet te vallen. En als je buik te zwaar wordt, moet je 
op zoek gaan naar een andere activiteit, zodat je niet zonder 
zuurstof komt te zitten. 

DANSEN 

Begin je spontaan te bewegen als je muziek hoort? Schrijf 
je in voor een dansles en koppel het nuttige aan het 
aangename... Door te bewegen op muziek die je een goed 
gevoel geeft, kan je je hoofd leegmaken. Het is de ideale 
manier om even tijd voor jezelf te nemen en tegelijkertijd 
een beetje te bewegen. Let er echter wel op dat je een cursus 
kiest die geschikt is voor zwangere vrouwen. 

Kies in ieder geval een fysieke activiteit die je leuk vindt en die je baby 
niet in gevaar brengt. Daarom is het heel belangrijk dat je dit met je arts/
gynaecoloog bespreekt. Veel plezier en bereid je zo goed mogelijk voor op 
de komst van je baby.
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KRAAMZORG  
AANVRAGEN,

Wat is kraamzorg?
De eerste weken na je bevalling zijn een hele aanpassing. Kraamzorg helpt 
jou om te herstellen en je baby te leren kennen. Bij de thuiskomst van je 
nieuwe gezinslid, breekt voor jullie een speciale periode aan: de kraamtijd.

In deze periode, die ongeveer 3 maand duurt, ben jij volop aan het 
herstellen van de zware inspanning die je geleverd hebt. Tegelijk ervaart 
je baby het leven op een totaal nieuwe manier en moet hij wennen aan 
de geluiden, geuren… van de buitenwereld. Ook de rest van het gezin 
moet zijn evenwicht opnieuw zoeken. Je partner moet een nieuwe rol 
opnemen, andere kinderen krijgen er een broertje of zusje bij…

Deze eerste maanden hebben jullie ongetwijfeld nood aan extra rust terwijl er 
tegelijkertijd extra werk bij komt kijken! Kraamzorg maakt het jullie makkelijker 
om terug een nieuw evenwicht te vinden en te genieten van dat jonge leven.

DE WAS

bereid je voor op extra wasmanden vol tetradoeken en 
kleren met zurige melkspatten

DE VOEDING VAN JE KINDJE

borstvoeding of flesjes, je kraamzorghulp weet raad

JE HUISHOUDEN

zo kun jij ook wat rusten als je kindje eindelijk even slaapt

DE OPVANG VAN ANDERE KINDEREN

want je zal zien dat je kleuter net een tantrum krijgt als je 
baby een explosieve luier heeft

HET ETEN MAKEN

van inkopen tot tafel dekken, jij focust je op het voeden 
van je kleintje

JOUW HERSTEL

je kraamhulp is een vertrouwenspersoon voor wie geen 
vraag te gênant is

DE VERZORGING VAN JE KINDJE

want hoe weet je zeker dat alle vingertjes door die mouwen 
zullen gaan? En is het normaal dat de navel eruit gevallen is?

HUILBUIEN

vooral als je afscheid moet nemen van je kraamhulp dan

Kraamzorg kan je helpen bij

HOE DOE JE DAT?
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Wat doet een kraamverzorgende precies?
Een kraamverzorgende is een verzorgende met een specifiek takenpakket 
om te zorgen voor mama en baby. Dat is soms heel concrete zorg: helpen 
bij het badje, hulp bieden bij de voeding, luisteren als mama het zwaar 
heeft… Kraamzorg is echter ook huishoudelijke taken opnemen, zoals 
boodschappen doen, zorgen voor lekkere maaltijden. Ook de opvang van 
andere kinderen wordt gedaan.

Een kraamverzorgende kan licht dagelijks poetswerk doen, maar is geen 
poetsvrouw. De mama en de baby staan centraal.

Kraamzorg kun je elke dag krijgen, of het nu een weekdag, weekend of 
feestdag is.

Hoeveel kost kraamzorg?
Kraamzorg is niet gratis maar zeer betaalbaar. Je betaalt een uurtarief 
volgens je inkomen. De tarieven zijn vastgelegd door de Vlaamse 
overheid.

Veel mutualiteiten en verzekeringen betalen kraamzorg (gedeeltelijk) terug.

Als je precies wil weten hoeveel kraamzorg jou gaat kosten, neem je best 
contact op met je mutualiteit.

TERUGBETALING KRAAMZORG?

Bij zwangerschap of geboorte kan kraamzorg je bijstaan, onder meer 
voor huishoudelijke taken en bij de verzorging van je baby. Bij sommige 
mutualiteiten krijg je hiervoor tot 300 euro terugbetaald.

Hoe vraag ik kraamzorg aan?
Eerst en vooral: kraamzorg zit enorm in de lift. Je doet je aanvraag van je 
kraamzorg liefst zo snel mogelijk, zelfs voor de 6de maand zwangerschap!

Natuurlijk kan er geen exacte datum op de bevalling geplakt worden, 
of kan je nog niet doorgeven wanneer precies je kraamzorg wil. Maar 
als je het tijdig doorgeeft, kan jouw kraamzorg al in de planning van het 
Kraamzorgteam gezet worden.

Er zijn een aantal diensten die kraamzorg bieden. Wij verwijzen graag door 
naar onze partner Ferm.

Ferm biedt naast huishoudhulp, kraamzorg, kinderopvang en thuiszorg 
ook heel wat boeiende activiteiten, tips, bijscholingen, DIY-pakketten en 
een stevig netwerk aan.

Meer tijd voor je kindje en jezelf
Ja, het is wennen, zo’n baby in huis. Met kraamzorg erbij wordt het de 
start van een nieuwe en mooie fase in je leven.

Enne… geniet van de kleine momenten met je baby!
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Het is niet altijd gemakkelijk: zal 
je je kind borstvoeding kunnen 

geven of niet, verloopt alles 
vlotjes of zullen er moeilijkheden 

op je pad komen en hoe lang 
zal je borstvoeding kunnen/
willen geven? En dan is er 

ook nog een verschil tussen 
het gewenste verloop van de 
borstvoedingsperiode en de 

realiteit. De ene baby is de andere 
niet, en zelfs als je ervoor kiest 
borstvoeding te geven, kan het 
anders lopen dan je verwacht. 
We geven je graag de nodige 

informatie over borstvoeding om 
je vooruit te helpen en de dingen 

in perspectief te plaatsen. 

Het begint allemaal met de keuze:  
borstvoeding geven of niet
Ten eerste geldt: borstvoeding of niet, beide oplossingen zijn goed! 
als moeder maak je je eigen keuzes voor je kind. Of je nu kiest voor 
borstvoeding of niet, jouw beslissing is steeds de beste keuze voor jou  
en je baby. 

Een van de eerste vragen die je jezelf moet stellen is: “Wil ik mijn kind 
borstvoeding geven?”. Sommige aanstaande moeders zullen een duidelijk 
antwoord hebben, afhankelijk van hun wensen of hun ervaringen:  
“Ja, zeker weten” of “Nee, nooit”. Anderen zullen eerder genuanceerd zijn... 
“Ik wil eerst informatie inwinnen bij professionals zodat ik weet waaraan 
ik mij kan verwachten” of “Ik bereid me voor en kijk of ik het op de dag 
zelf wil en kan doen of niet”. 

Wat je antwoord ook is, houd voor het nemen van je beslissing steeds 
rekening met je eigen gevoelens en wensen. Gedwongen borstvoeding is 
nooit de juiste oplossing. Jij moet zelf de juiste keuze maken, zodat jij je 
volledig op je gemakt voelt zodra je baby is geboren. 

IK HEB BESLOTEN OM BORSTVOEDING TE GEVEN

Om verschillende redenen heb je beslist om je kind borstvoeding te 
geven vanaf de geboorte. Laat het avontuur beginnen! Als dit je eerste 
zwangerschap is, kan je het best informatie vragen bij de verloskundige 
die je bijstaat tijdens je zwangerschap. Als je graag leest, zal je zien dat 
er ook veel boeken over dit onderwerp zijn geschreven. Praat erover 
met je vrienden en familie, maar vergeet niet dat de ene ervaring 
de andere niet is. Er zijn honderden factoren die een impact kunnen 
hebben op dit grote avontuur. 

Als je baby wordt geboren, kan je hem/haar voor het eerst “aanleggen. 
Deze “welkomstvoeding” bestaat niet zozeer uit melk, maar uit colostrum. 
Dat is de eerste moedermelk, die dikker is dan “normale” melk, met een 
geeloranje kleur. Het colostrum is zeer rijk aan allerhande voedingsstoffen 
(vitaminen, eiwitten en minerale zouten). Het heeft tal van voordelen 
voor je baby, waaronder immuniteit tegen infecties. Daarna moet je 
melkproductie op gang komen. Het duurt tot ongeveer 3 dagen na de 
geboorte vooraleer het colostrum wordt omgezet in moedermelk die 
minder dik is maar wel alle voedingsstoffen bevat die je baby nodig heeft 

DE KEUZE  
TUSSEN  

BORSTVOEDING 
EN FLESVOEDING 

IS NIET ALTIJD 
EVEN  

GEMAKKELIJK
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om goed te groeien. Sommige moeders zullen meer stimulatie nodig 
hebben om hun melkproductie op gang te krijgen, dus dit is misschien 
geen leuke tijd. Maar maak je geen zorgen, je zult omringd worden door 
professionals die je de nodige tips en tricks kunnen geven en je kunnen 
helpen om met een gerust hart door deze fase te komen. 

Heb je pijn?

Als je na de eerste week borstvoeding pijn voelt, moet je contact opnemen 
met een professional die gespecialiseerd is in borstvoeding en dit met 
hem/haar bespreken. Ben je niet zeker welke professional je nodig hebt? 
Afhankelijk van het probleem of de vraag kan je contact opnemen met: 

• een lactatiedeskundige; 

• een osteopaat; 

• een andere vroedvrouw dan degene die je sinds je geboorte volgt.

Moedermelkdonatie

Produceer je te veel melk voor je baby? Wist je dat je je moedermelk aan 
bepaalde ziekenhuizen kan doneren om premature baby’s te voeden? 

Het einde van je borstvoedingsperiode

Want ja, op een dag zal je stoppen met borstvoeding geven. Voor 
sommigen zal het een opluchting zijn en voor anderen zullen er de nodige 
traantjes mee gepaard gaan... Het hangt er allemaal vanaf hoe deze 
ervaring verloopt. Er zijn veel redenen om te stoppen met borstvoeding, 
of je dat nu wilt of niet: te weinig melkproductie, te veel moeite om door 
te gaan nadat je terug aan het werk gaat, een nieuwe zwangerschap of 
de komst van een nieuwe baby... Er kan zoveel gebeuren! Probeer kalm 
te blijven tijdens deze overgangsperiode: afhankelijk van de leeftijd van 
het kind zal dit een gelegenheid zijn voor je partner om deze speciale 
momenten met hem/haar te delen. 

IK WIL MIJN KIND FLESVOEDING GEVEN

Je hebt er lang over nagedacht en je hebt ervoor gekozen om je baby 
flesvoeding te geven. Geen nood! In deze tijd is er niets om je zorgen 
over te maken als je besluit om je baby poedermelk te geven. Met de 
verschillende soorten poedermelk die op de markt te vinden zijn, kan je je 
baby alle nodige voedingsstoffen geven die hij/zij nodig heeft om goed te 
groeien. Ook is er een grote verscheidenheid aan poedermelk beschikbaar, 
zodat je steeds kan overschakelen naar een ander merk of andere variant 
als je eerste keuze niet geschikt is voor je baby.  

Naarmate de maanden verstrijken, moet je de formule aanpassen aan 
de specifieke leeftijdsgerelateerde behoeften van je kind. Natuurlijk zal 
je kinderarts je het nodige advies geven, zodat je weet wanneer je moet 
overschakelen en welke melk je moet gebruiken.

Je kan dus op je beide oren slapen! Vergeet niet verschillende flessen en 
eventueel een flessenwarmer mee te nemen, zodat je je kind kan voeden waar 
je ook bent, en zodat je klaar bent voor talloze nieuwe avonturen met je baby.

IK WEET HET NOG NIET!

Omdat het onbekende vaak beangstigend is of omdat je gewoonweg 
niet weet hoe je zal reageren, zullen sommige aanstaande moeders 
wachten tot na de geboorte om te beslissen of ze hun kind al dan niet 
borstvoeding zullen geven. Geldt dat ook voor jou? Maak je geen zorgen, 
dat is heel normaal. Win zoveel mogelijk informatie in over borstvoeding, 
geef het tijd en ontspan! Zodra je baby geboren is, heb je nog ruim 
voldoende tijd om te beslissen of je het wilt proberen. En als je dan 
toch flessenvoeding wilt geven, hebben ziekenhuizen altijd kunstmelk 
klaarstaan voor moeders die dat willen. 
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Wat maakt het eigenlijk uit?
Laten we niet liegen: het klopt dat moedermelk nog steeds het beste is wat 
betreft voedingsstoffen en andere voordelen voor je baby. In deze tijd kan je 
echter vrij kiezen om je kind borstvoeding te geven of niet, want, zoals we 
hierboven hebben uitgelegd, geeft flesvoeding je baby alle elementen die 
hij/zij het meest nodig heeft, afhankelijk van zijn/haar leeftijd. Zet jezelf dus 
niet onder druk om je kind borstvoeding te geven omdat dat zogezegd het 
beste is, als je niet volledig achter die keuze staat. 

En als je ervoor gekozen hebt borstvoeding te geven, let dan niet op 
de manier waarop anderen naar je kijken. Helaas wordt vaak met de 
vinger gewezen naar vrouwen die in het openbaar borstvoeding geven. 
Borstvoeding geven is echter een heel natuurlijke daad. Laat je niet 
misleiden door de ideeën van anderen en doe wat jij denkt dat het beste 
is voor je kind. Begint je baby te huilen terwijl je samen op stap bent? Dan 
is het normaal om hem/haar te geven wat hij/zij nodig heeft. 

Nu je al deze informatie hebt gekregen, wacht enkel nog de komst van je 
wondertje. Je bent nu optimaal voorbereid op de grote dag, of je nu kiest 
voor borstvoeding of flesvoeding. 

TO DO

Ik heb eindelijk  
8 uur geslapen! 

Over 4 dagen gespreid,  
maar dat is bijzaak.
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TWEEDE TRIMESTER  
(4-6 maanden)
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Zwangerschapsverloop : het tweede 
trimester, nieuwe weken om aan te 
wennen

Je eerste trimester is net afgelopen, dus beland 
je in het tweede trimester. Je bent weldra in de 
helft van jouw zwangerschap. Hoog tijd dus om 
de balans op te maken van de ontwikkeling van je 
baby en je algehele gezondheidstoestand.

In het vorige hoofdstuk las je over de derde maand 
van je zwangerschap en we spraken over een 
mogelijke pauzering van zwangerschapskwaaltjes. 
Dat is zo voor de meeste vrouwen. De kleine (soms 
grote) ongemakken zullen plaatsmaken voor wat 
we “de roze wolk” noemen. Je batterijen worden 
opgeladen en je kan overlopen van energie, wat 
handig is bij de voorbereidingen voor de komst 
van jouw baby. Een klein overzicht van wat je de 
komende 3 maanden staat te wachten.

14 WEKEN ZWANGER

Jouw baby is flink gegroeid! Hij begint zijn armen en benen te bewegen en 
vuisten te maken. Tot dusver is de huid van de foetus erg dun, het lijkt zelfs 
transparant. De komende weken zal die verdikken. Laatste nieuwtje? Je baby 
kan nu zijn speeksel inslikken. Deze reflex, zeg maar slikken, stelt hem in staat 
om later goed en makkelijk te eten.

16 WEKEN ZWANGER

Je baby hoort sinds de afgelopen week omgevingsgeluiden. De uitgelezen 
kans om hem je stem te laten ontdekken, die van zijn vader of zijn 
meemoeder, maar misschien ook om jouw muzikale smaak te delen… 

Heb je de indruk dat je de eerste schoppen voelt? Dat kan! De spieren zijn 
gevormd, waardoor je baby wil bewegen en zich wil uitrekken. Hij begint zijn 
hoofd, armen en benen te bewegen en zijn lichaam te strekken. Geen paniek 
als je nog niets voelt. Deze bewegingen zijn voelbaar tussen de zestiende en 
de twintigste week. Nieuwtje: vingerafdrukken beginnen zich te vormen op 
de vingertopjes!

DE VIERDE MAAND VAN JE 
ZWANGERSCHAP 
Je baby blijft evolueren, van de grootte van een citroen groeit  
het tot de grootte van een paprika.
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ALGEMENE GEWAARWORDINGEN

Zoals vermeld in ons artikel over het eerste trimester, betekent het 
tweede trimester meestal het einde van de ochtendmisselijkheid. Je keek 
wellicht uit naar dit heugelijke moment. En misschien wil je je nu wel op 
eten storten… Geniet ervan en zorg ervoor dat je een uitgebalanceerd 
dieet volgt, zodat jij en jouw baby alle noodzakelijke voedingstoffen 
binnenkrijgen. En maak je geen zorgen als de misselijkheid blijft, dat kan. 
Je borsten zijn de afgelopen weken gezwollen en gevoeliger geworden. 
Vanaf nu zal je ook af en toe voor verrassingen komen te staan. Zo 
produceren je borsten colostrum. Deze ietwat dikke, geelachtige 
vloeistof dient om je baby tijdens de eerste dagen te voeden voordat 
er moedermelk wordt geproduceerd. Daardoor kunnen je borsten 
plots lekken. Tijdens deze maand kan je ook geconstipeerd zijn. Om 
dit te verhelpen, eet je best veel vezels. Als het zomert in dit stadium 
van je zwangerschap, vergeet dan niet jezelf goed te beschermen 
tegen de zon tot op het einde van de zwangerschap om het beruchte 
“zwangerschapsmasker” te vermijden.

18 WEKEN ZWANGER

Ook al is de smaakzin bij je kleintje al aanwezig sinds de derde maand van je 
zwangerschap, het ontwikkelt zich deze week nog meer. De smaakpapillen 
zullen nu hun rol kunnen vervullen. Je baby zal een onderscheid kunnen 
maken tussen zoete en zoute voeding en ook tussen bitter en zuur.

20 WEKEN ZWANGER

Je baby is blijven evolueren. Deze groei kostte veel energie. Daarom 
slaapt je baby ongeveer 16 tot 20 uur per dag. Je baby zal zich blijven 
ontwikkelen, maar voortaan in een langzamer tempo. Weet ook dat 
de hersenontwikkeling van dit kleine wezen start. Dus aarzel niet om 
regelmatig met hem/haar te praten of raak je buik aan om je baby te 
voelen. De huid is nog niet zo dik als die bij de geboorte zal zijn, maar je 
baby herkent het gevoel van “aanraking”. En weet je wat? Je baby kan nu 
aan zijn duim zuigen en er kunnen zelfs kleine haartjes groeien!

ALGEMENE GEWAARWORDINGEN

Voel je je soms duizelig? Dat is normaal, je hebt een groter bloedvolume 
waardoor je bloeddruk kan dalen. Als je vooroverbuigt, sta dan voorzichtig 
op om duizeligheid te voorkomen. Heb je rugpijn? Niet verwonderlijk, de 
zwangerschapskilo’s kunnen beginnen te wegen. De rug is het lichaamsdeel dat 
deze verandering het eerst ondergaat. Bovendien stoort je buikje je wellicht om 
de ideale slaaphouding te vinden. Je kan ook sneller kortademig worden. Geen 
paniek! Dat is een terugkerend fenomeen bij zwangere vrouwen. Je bekken zal 
ook geleidelijk aan verwijden zodat de baby er, in de toekomst, makkelijk uit kan.

DE VIJFDE MAAND VAN JE 
ZWANGERSCHAP  
Het paprikaatje dat zich in je buik heeft genesteld, verandert eind 
deze maand in een prachtige artisjok. Genoeg om te beseffen dat je 
baby op volle snelheid groeit. Het moment om het geslacht van je 
kindje te ontdekken, komt dichterbij (vaak rond de twintigste week 
van de zwangerschap). Of je het nu al weet of weldra pas, het zal 
binnenkort tijd zijn om te beslissen welke kleur de kinderkamer zal 
krijgen en hoe je die gaat inrichten. Besloot je om het geslacht niet 
te weten en je te laten verrassen? Vergeet dan niet je gynaecoloog 
te waarschuwen zodat die het niet verklapt.

4140



23 WEKEN ZWANGER

De longen van je baby beginnen zich nu te vormen. Hij blijft veel 
bewegen. Als je tot nu toe de schoppen nog niet kon voelen, zal het niet 
meer lang duren gezien alle drukte in je buik. De huid blijft zich vormen 
om klaar te zijn tegen de geboorte.

25 WEKEN ZWANGER

De hersenontwikkeling van je baby gaat door. Hij kan nu zijn bewegingen 
coördineren. Hij profiteert ook van de laatste weken waarin hij nog ruimte 
heeft om te bewegen. Binnenkort zal hij te groot zijn om salto’s te maken 
in je buik.

ALGEMENE GEWAARWORDINGEN

Let voortaan op ijzertekorten, want je baby zal binnenkort zijn eigen rode 
bloedcellen aanmaken. Je kan je weer moe voelen, dus vergeet niet goed 
te rusten. Over een paar weken heb je waarschijnlijk minder tijd om van 
slaap te genieten. Je rug zal zeker meer te lijden krijgen en je zou zware 
benen kunnen hebben. Heb je steeds meer slaapproblemen? Waarom 
geen voedingskussen bestellen om je beter te voelen als je gaat liggen?

HOE PAK JE  
HET LAATSTE  

TRIMESTER AAN?
Hoera, je bent slechts een trimester 
verwijderd van de grote ontmoeting 
met diegene die je leven op zijn kop 

zal zetten! Gaat het om je eerste 
kindje? Profiteer samen van de laatste 
momenten, verwen je partner en laat 
jezelf ook verwennen. Breidt je familie 

uit? Breng iets meer tijd door dan 
normaal met jouw kind(eren). Over 

een paar weken heb je daar zeker iets 
minder tijd voor. Vergeet ook niet om 

je kroost voor te bereiden op de komst 
van deze nieuwe baby in het gezin. Hoe 

dan ook, blijf sereen en geniet van de 
momenten alleen met je baby.

DE ZESDE MAAND VAN JE 
ZWANGERSCHAP  
De artisjok die goed ligt in jouw warmte groeit deze 
maand uit tot een mooie broccoli. Voor jou start nu 
de zesde maand van je zwangerschap! Je kan jouw 
aanvraag voor een geboortepremie nu indienen bij 
een kinderbijslagfonds. Wist je dat Infino het nodige 
kan doen voor jou?
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ZWANGER VAN EEN 
TWEELING

5 tips om de kraamtijd met je tweeling  
goed voor te bereiden

Twee of meer kindjes tegelijk krijgen is een enorme 
omwenteling in je leven. Met de goede voorbereiding 
kun je nog meer genieten van die zalige tijd.

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.

Om ervoor te zorgen dat je de kraamperiode zo goed 
mogelijk doorkomt en er ook echt van geniet, is het 
belangrijk dat je je goed voorbereidt. Met de stappen 
hieronder lukt dat zeker.

1. Zorg vooraf goed voor jezelf
Bij een tweeling of meerling is het nog belangrijker om goed voor jezelf 
te zorgen. Jouw lichaam is immers de beschermde omgeving waarin die 
kleintjes hun eerste maanden doorbrengen.

Goed voor jezelf zorgen betekent dat je tijdens je zwangerschap 
regelmatig op controle gaat bij een dokter of vroedvrouw.

Let ook op je voeding: eet gezond en gevarieerd en drink voldoende. Zorg 
ook dat je voldoende kunt slapen of rusten. Hoe beter je vooraf uitgerust 
en fit bent, hoe fijner de kraamtijd zal zijn.

2. Regel zo snel mogelijk opvang
Plaats vinden voor twee kindjes is lastiger dan voor één kindje. Begin er 
tijdig aan en wacht niet tot je kindjes geboren zijn. In sommige regio’s is 
het best om al opvang te zoeken van zodra je weet dat je zwanger bent.

Op de website van Kind en Gezin krijg je het overzicht van de 
opvangmogelijkheden in je buurt.
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3. Maak je huis tweeling-klaar
Een baby heeft in de eerste plaats behoefte aan warmte, voeding en 
liefde. Heel wat dure spullen van op een geboortelijst blijken achteraf 
overbodig, of worden te kort gebruikt.

• Je huis moet natuurlijk wel voorzien worden op de komst van twee 
of meer nieuwe bewoners.

• Zorg voor een geschikte ruimte. Zullen de baby’s op jullie kamer 
slapen, of toch in een eigen slaapkamer?

• Heb je een veilige plek voor een verzorgingskussen? Een rustig hoekje 
om te voeden?

• Heb je twee veilige autostoeltjes? Voldoende luiers en babykleertjes in huis?

Bereid je er op voor dat je eens de kindjes er zijn, allicht minder tijd zult 
hebben om nog allerlei spullen in huis te halen.

4. Vraag je omgeving om hulp
Elke jonge moeder en vader kan hulp gebruiken in de eerste weken en 
maanden. Bij de komst van een tweeling is dat niet anders.

Zoek actief hulp in je directe omgeving. Spreek gerust familie en vrienden aan, 
maar maak duidelijk dat je geen ongevraagd opvoedingsadvies nodig hebt.

Enkele voorbeelden:

• Vraag of bezoekers in plaats van de gebruikelijke cadeautjes 
‘kraamkost’ meebrengen: dat zijn bereide maaltijden, door hen 
klaargemaakt. Zeker in de eerste maanden kan dat het verschil 
maken tussen een snelle ongezonde hap en lekker gevarieerd eten.

• Zijn er al oudere kinderen in het gezin? Vraag dan aan familie of 
vrienden om hen te laten logeren, om er een uitstap mee te doen … Op 
die manier worden de oudere kinderen niet ‘vergeten’, hebben ze een 
leuke tijd en hebben jullie meer rust in huis met de pasgeborenen.

• Het kan handig zijn om tijdens je moederschapsrust hulp te krijgen 
tijdens boodschappen of uitstappen. Met één kind heb je al je 
handen vol, met twee zeker. Het is fijn als iemand -al is het maar 
even- een baby voor jou vasthoudt, met de buggy rijdt …

5. Zorg voor goede kraamhulp
Als je na de bevalling naar huis gaat, neemt professionele kraamzorg heel 
wat werk uit handen. Een kraamverzorgende doet licht huishoudelijk 
werk, helpt bij de verzorging van de kindjes, laat jou op tijd rusten, maakt 
lekkere maaltijden klaar …

Moeten je baby’s om wat voor reden ook nog even in het ziekenhuis 
blijven? Je kunt je kraamzorg ook aanvragen voor het moment dat ze 
thuis komen: op die manier hebben jullie meer tijd om te wennen aan de 
nieuwe situatie.

Kraamzorg wordt door vrijwel alle mutualiteiten gedeeltelijk terugbetaald, 
doorgaans van 3 maanden voor de bevalling tot 3 maanden erna óf tot 
3 maand na ontslag van de pasgeborene(n) uit het ziekenhuis. Neem 
contact op met je mutualiteit voor de precieze voorwaarden.

Tot slot; wees vooral dubbel zo mild voor jezelf
Eén baby is al minstens twee handen vol. Tenzij je een gemuteerde 
octopus bent, zal bij jou alles dubbel zo veel tijd kosten. Verschonen, 
aankleden, voeden, het huis proberen achterlaten … Leg de lat daarom 
wat lager. Plan je dag niet vol en neem zo veel mogelijk rust.

Zien je vriendin en haar baby er telkens uit als een plaatje? Dat is oké, 
maar niemand verwacht van jou en je tweeling hetzelfde. Laat je niet gek 
maken door schattige prentjes op Instagram waar de kindjes in matching 
outfit braaf poseren. Jij hebt net twee mensen gebaard. Als jij en je 
kinderen in totaal twee sokken aanhebben, is dat al een hele prestatie.
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VROEDVROUWEN, DOULA’S:  
DEZE SPECIALISTEN STAAN  

VOLLEDIG TEN DIENSTE VAN  
TOEKOMSTIGE MOEDERS

Iedere aanstaande moeder, of ze al eerder  
zwanger was of niet, heeft de mogelijkheid om te 

genieten van begeleiding tijdens haar zwangerschap. 
Een groot aantal professionals die gespecialiseerd 

zijn op het gebied van het moederschap staan voor 
je klaar, of het nu gaat om de voorbereiding van de 

bevalling, het geven van borstvoeding, het verlichten 
van bepaalde zwangerschapskwaaltjes, het nemen 

van bloedafnames of talrijke andere zaken.  
Dus waarom zou je geen beroep doen  

op deze mensen? 

DE VROEDVROUW 
Een vroedvrouw is een gezondheidswerker die klaarstaat om vrouwen 
te ondersteunen tijdens de zwangerschap, bij de prenatale zorg en het 
ouderschap. Hij/zij (want ja, steeds meer mannen worden verloskundige) 
staat in voor je medische follow-up maar geeft je ook het nodige advies.

Wat is de rol van een vroedvrouw?
Één van de belangrijkste taken van een verloskundige is het medisch 
toezicht tijdens de zwangerschap, maar hij/zij verleent ook steun aan 
aanstaande moeders. Vroedvrouwen zijn er om vragen van medische 
aard te beantwoorden (over de zwangerschap en de baby), maar ook om 
je tips te geven, zodat je alles uit je zwangerschap kan halen en bepaalde 
kwaaltjes kan verlichten. 

Wist je dat? Je kan ook een afspraak maken bij je verloskundige 
als je een kinderwens hebt voor een preconceptiebezoek. 

PRENATAAL

Medische follow-up

Tijdens de zwangerschap kan je je laten begeleiden door je gynaecoloog. 
De vroedvrouw is echter ook bevoegd om je zwangerschap op te 
volgen en de volgende onderzoeken uit te voeren: bloedonderzoek, 
urineonderzoek, monitoring, voorschrijven van medicatie, echografieën, 
enz. Indien nodig zal hij/zij je doorverwijzen naar een andere professional 
die je begeleiding kan overnemen als er zich een specifiek probleem stelt 
of een specifieke situatie optreedt. 

Voorbereiding van de geboorte

Afhankelijk van hun specialisatie bieden vroedvrouwen verschillende 
cursussen ter voorbereiding van de bevalling en andere diensten aan. 
Je vroedvrouw kan je bijvoorbeeld een borstvoedingscursus geven 
zodat je goed geïnformeerd bent voor de grote dag, hij/zij kan je 
ademhalingstechnieken aanleren zodat je je weeën leert beheersen en hij/
zij geeft je de nodige uitleg bij het persen. Sommige vroedvrouwen bieden 
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ook massages, hypnosesessies, voetreflexologie, enz. aan. Ben je op zoek 
naar een verloskundige specialist? Aarzel niet om de website van onze 
partner, de Vlaamse Beroepsorganisatie van Vroedvrouwen, te bezoeken. 
Je vindt er een overzicht van alle vroedvrouwen in België, met vermelding 
van hun specialiteit(en).

TIJDENS DE BEVALLING

Tijdens de bevalling is er altijd een vroedvrouw aanwezig, of je nu in het 
ziekenhuis, in een geboortecentrum of thuis bevalt. Hij/zij is degene die 
het verloop van je bevalling volgt, die je baby ter wereld kan brengen of 
die de gynaecoloog assisteert. Als je baby geboren is, zal de vroedvrouw 
ook de eerste zorg verstrekken.

POSTNATAAL

Medische follow-up

De vroedvrouw is verantwoordelijk voor je postnatale zorg, alsook voor de 
verzorging van je baby en de registratie van zijn/haar gewichtstoename. 

Adviserende rol

Word je voor het eerst moeder, voel je je verloren of ben je radeloos over 
het gedrag van je baby? Geen probleem! Je verloskundige fungeert ook als 
adviseur. Hij/zij zal je een advies en tips kunnen geven of je doorverwijzen 
naar een specialist, afhankelijk van je behoeften. Heb je hulp nodig bij 
de borstvoeding, heb je vragen over het voeden van je baby of over 
opvoeden? Vertel het hem/haar! 

DOULA
Een doula is een persoon die een speciale opleiding heeft genoten 
om (aanstaande) ouders te begeleiden en te ondersteunen tijdens de 
zwangerschap en ook tijdens de postnatale periode. 

Wij zullen hier uitsluitend in vrouwelijke termen spreken, omdat dit 
beroep momenteel voornamelijk door vrouwen wordt uitgeoefend. 

Wat is de rol van een doula?
In tegenstelling tot vroedvrouwen, heeft een doula geen medische 
functie. De doula kan de aanstaande moeder echter wel bijstaan naast de 
medische follow-up bij gynaecologen en vroedvrouwen. 

Een doula biedt namelijk zowel fysieke, psychologische als emotionele 
steun. Ze is er om de aanstaande moeder te helpen en te begeleiden, 
maar ze is er ook voor de co-ouder. Ze kan alle vragen van de ouders 
beantwoorden, maar ook helpen met het huishouden. Als je dat wil kan je 
doula je ook begeleiden tijdens je bevalling. 

PRENATAAL

Op eender welk moment tijdens je zwangerschap kan je ervoor kiezen 
om contact op te nemen met een doula. Of het nu is om vragen te stellen 
over je zwangerschap en/of bevalling, om je nog beter voor te bereiden op 
dit moment of om advies te krijgen over bepaalde onderwerpen.

De doula kan je dus helpen bij talrijke vragen/problemen, bijvoorbeeld: 

• vragen over borstvoeding;

• de voorbereiding van je geboorteplan; 

• het aanreiken van tools om je lichamelijke kwaaltjes te verlichten, met 
specifieke massages voor zwangere vrouwen;

• om al je vragen te beantwoorden over je zwangerschap en de 
bijhorende veranderingen, de baby en de relatie die je nu al met hem/
haar kan opbouwen, ... ;

• en talrijke andere dingen die je rechtstreeks met de doula van jouw 
keuze kan bespreken.
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Ze kan ook de vragen van de vader of de co-ouder beantwoorden en hem/
haar gebaren en handelingen tonen (zoals massages of andere) om de 
kwaaltjes van de aanstaande moeder te verlichten. 

Het is vooral belangrijk om een persoon te vinden die je kan vertrouwen 
en waarmee je in alle vrijheid kan praten. 

TIJDENS DE BEVALLING

De doula kan je ook de nodige steun bieden die je nodig hebt tijdens je 
bevalling, naast je partner. Het is echter belangrijk om in het ziekenhuis 
waar je wilt bevallen na te vragen of je doula daadwerkelijk in de 
verloskamer aanwezig mag zijn. 

Waar de vader of co-ouder soms, tijdens de bevalling, vergeet hoe hij/zij 
de moeder kan helpen om haar kind ter wereld te brengen, kan de doula 
de meer ‘technische’ ondersteuning bieden of er gewoon zijn zodat de 
moeder twee schouders heeft om op te leunen (nu ja, eerder een tweede 
paar handen tijdens het persen). 

POSTNATAAL

Ook na de geboorte van je baby, kan een doula je nog helpen! In feite kan je 
doula je in de eerste maanden na de bevalling nog steeds de nodige steun 
bieden en je heel wat tips geven. Ze kan je helpen met de borstvoeding, 
maar ook, en vooral, met het vinden van de nodige antwoorden op al je 
vragen over het ouderschap. Ze kan ook gewoon een luisterend oor bieden 
bij eventuele twijfels die jullie als ouders hebben of zelfs bij eventuele 
problemen binnen jullie relatie nu jullie gezin is uitgebreid. 

Uiteindelijk kan elke aanstaande moeder zelf beslissen of zij al dan 
niet gebruikmaakt van de diensten van deze professionals. Tijdens 
een zwangerschap wordt je medische situatie opgevolgd door je 
gynaecoloog. Maar je kan er ook voor kiezen om een deel van deze 
follow-up toe te vertrouwen aan een verloskundige, die je extra 
ondersteuning kan bieden. En zelfs als je kiest voor begeleiding door een 
vroedvrouw, staat niets je in de weg om ook een doula in te schakelen, 
die je extra steun kan geven om al deze fysieke en psychologische 
veranderingen zo goed mogelijk te doorstaan. 
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Haal meer uit je geboortelijst

“Een kind kost een huis” hoor je wel eens zeggen. 
En inderdaad, opvang, luiers, voeding, speelgoed … 

het kan allemaal een flinke hap uit je budget nemen. 
Winkels die je geboortelijsten presenteren, zeggen je 
er uiteraard niet bij dat er goedkopere alternatieven 

zijn. Spendeer geen fortuin aan je babyuitzet.

Hou je baby veilig
Veiligheid boven alles, ook als je iets tweedehands koopt.

Let vooral op:

• knoopjes en kleine onderdeeltjes die gemakkelijk los kunnen;

• kieren en spleten waartussen kleine vingertjes (of hoofdjes) kunnen 
klemmen;

• meubels en speelgoed waar ze gemakkelijk uit of af kunnen vallen, 
zeker vanop een hoogte (aankleedtafel, eetstoel, wieg …);

• afbladderende of giftige verf (ja, jouw baby krijgt ooit tandjes en zal 
dan overal op knabbelen en bijten);

• speelgoed dat kleine stukjes bevat die ingeslikt kunnen worden;

• touwtjes, riempjes, linten … waarin je baby of kind verstrikt kan geraken;

• alles wat vuil is, niet te wassen is en schadelijke bacteriën kan 
bevatten.

Bijzondere aandacht voor een tweedehandse autostoel. Bij een autostoel 
(maxicosi, autozitje, verhoogkussen voor in de auto) is het belangrijk 
dat die nog nooit in een ongeval betrokken is geweest. Als dat gebeurd 
is, zal de veiligheid van dit stoeltje onherroepelijk verminderd zijn, óók 
als je aan de buitenkant niets ziet. Gebruik dus enkel een autostoel als 
je de persoon van wie je dit overneemt, kent of volledig vertrouwt. De 
veiligheid van je baby en kind boven alles!

GEBOORTELIJST
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1. VRAGEN AAN JE DIRECTE OMGEVING

Babykleertjes worden meestal snel te klein, zonder dat ze echt vuil zijn. 
Een bedje, badje, wiegje, … is na één kindje (of zelfs meerdere) meestal nog 
in prima staat.

Misschien heb je het geluk dat tijdens de zwangerschap (of nadien) mensen 
spontaan aanbieden om je kleertjes te geven of uit te lenen. Een zus die ‘uit 
de kleine kinderen’ is. Of een nichtje dat van de babykamer een kleuterkamer 
wil maken. Of vrienden die vertellen dat ze de kleertjes van hun jongste spruit 
wel even willen uitlenen als ze in goede staat terugkomen.

Krijg je dat aanbod niet? Vraag dan eens langs je neus weg in je omgeving 
of ze nog babykleertjes of andere spulletjes hebben die in de weg liggen.

Vind je het lastig om dat te vragen? Vertel dan dat je dit vraagt vanuit je 
bezorgdheid voor het milieu (en dat is niet eens gelogen).

4. SOCIALE MEDIA

Je kunt Facebook voor véél meer gebruiken dan voor het ‘liken’ van foto’s van je 
vrienden of het bekijken van de openingsuren van je favoriete broodjeszaak.

Het is een plek waar je ook een netwerk kunt hebben. Ben je op zoek naar 
bijvoorbeeld een spijlenbedje? Waarom stel je de vraag niet een keer aan 
je Facebookvrienden? Allicht brengt dit iemand op het idee om de zolder 
op te ruimen.

Naast je eigen netwerk zijn er ook groepen waar tweedehandsspullen 
verhandeld worden. Sommige zijn plaatselijk, anderen voor een provincie, 
nog anderen bieden enkel baby- en kinderkleertjes aan … In Facebook de 
zoektermen ‘tweedehands’ en ‘kinderen’ of ‘baby’ gebruiken helpt je al een 
eind op weg. Lid worden van deze groepen is gratis, en je staat er soms van 
versteld wat voor mooie ontdekkingen je kunt doen voor heel zachte prijsjes.

3. ANDERE TWEEDEHANDSWINKELS (VAN STEEN OF OP HET INTERNET)

Zeker in wat grotere gemeenten en steden vind je vast wel een aantal 
tweedehandswinkels. 

Sommigen specialiseren zich in merkartikelen of designerkleding. Ook daar 
kun je mooie babyspullen vinden maar vaak kosten die toch wat meer.

Online shoppen wordt steeds populairder en dat geldt ook voor het 
tweedehandse aanbod.

Er zijn gespecialiseerde online platformen waar mensen allerlei spullen 
aanbieden, en de babyuitzet is een populaire categorie. Zoek op Google 
maar eens op ‘tweedehands’ en dan krijg je direct een aantal suggesties

2. KRINGLOOPWINKELS

Kringloopwinkels krijgen vaak babyspullen binnen. Meestal zijn ze in 
goede staat, soms worden ze ter plaatse hersteld.

Je kunt er voor een heel lage prijs een mooie babyuitzet bij elkaar zoeken. 
Een wipstoel, eetstoel, spijlenbedje met bijpassende aankleedtafel, … 
Maar ook ongebruikte kinderslofjes, kleertjes en zelfs speelgoed dat in 
perfecte staat is.

Als je geluk hebt, vind je alles in één bezoek. Meestal zul je vaker moeten 
gaan. Door regelmatig tijdens je zwangerschap een kijkje te nemen in de 
plaatselijke kringloopwinkel kun je echter mooie ontdekkingen doen.
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TOT SLOT

Je merkt dat een mooie babyuitzet niet zo duur hoeft te zijn 
als je misschien denkt. Met wat rondneuzen op het internet, op 
tweedehandsbeurzen, in kringloopwinkels … kun je vast leuke spulletjes 
vinden die een fijne start geven voor je kindje en jou als ouder.

Enne… het allerbelangrijkste voor je baby? Dat ben jij! 

7. LIEFDADIGHEIDS-ORGANISATIES

Heb je echt bijna geen budget voor je baby? Er zijn verschillende 
initiatieven waar je als moeder (of vader) ook terecht kan met je 
hulpvraag.

Het Mama’s Depot in Bertem is opgericht door lokale KVLV-afdelingen, en 
zamelt alles in voor baby en kind. Iedereen is er welkom.

Andere gekende organisaties zijn Baby-nest, Moeders voor Moeders,  
vzw De Sloep…

Weten waar jij in jouw gemeente terecht kunt? Contacteer dan het Huis 
van het Kind in jouw gemeente. Als dat er (nog) niet is, loop dan langs op 
het gemeentehuis.

6. TWEEDEHANDSBEURZEN, ROMMELMARKTEN EN 
GARAGEVERKOPEN

Je kunt een mooie babyuitzet bij elkaar krijgen aan een zacht prijsje op de 
tweedehandsbeurzen die regelmatig georganiseerd worden, bijvoorbeeld 
door de Gezinsbond. (Wil je later van je spulletjes af, dan kun je nadien 
daar ook zelf verkopen).

Ook op rommelmarkten en garageverkopen of tweedehandsmarkt van 
een lokale vereniging vind je soms precies wat je nodig hebt. Let er op dat 
wat je koopt ook veilig is.

5. DOE-HET-ZELF

Ben je handig of creatief? Is je partner een krak in het knutselen? Dan kun 
je een deel van je babyuitzet ook gewoon zelf maken!

Voor babykleertjes vind je op het internet makkelijk leuke patroontjes en 
voorbeelden, zowel om te naaien als te breien/haken. Inspiratie nodig? Die 
vind je bij Zogemaakt van KVLV, maar ook op Pinterest.

Ook wasbare luiers kun je zelf maken. Door te lezen op het internet zul je 
zeker patronen en interessante informatie vinden.

Als je zelf aan de slag gaat om meubeltjes voor de babykamer te maken, 
let er dan op dat je altijd met perfect geschaafd hout werkt, en dat je 
kindveilige verf en lijm gebruikt. Vermijd kieren en sloten waar vingertjes 
tussen kunnen, en kijk na of de spijlen van het bedje op een veilige 
afstand van elkaar staan waar geen hoofdje tussen geklemd kan komen. 
Vraag in elk geval raad in je hobby- en doe-het-zelf-zaak.
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Hoe kan ik een geboortepremie, kraamgeld  
of startbedrag aanvragen?
Dankzij je kinderbijslagfonds krijg je bij de geboorte van je kindje een 
financieel duwtje in de rug. Er wordt een bepaalde som op je rekening 
gestort die jou en je kind vanaf dag één kan helpen om een plekje 
te vinden in de maatschappij. Heet die som nu “geboortepremie”, 
“kraamgeld” of “startbedrag”? En is het bedrag in elke regio hetzelfde? We 
zetten de verschillen in terminologie en bedragen netjes op een rijtje…

Geboortepremie? Kraamgeld? Startbedrag?
Deze drie termen betekenen hetzelfde: het bedrag dat je uitbetaald krijgt 
ten vroegste twee maanden voor de geboorte van je kindje. Het toeval wil 
dat onze drie gewesten een ander woord gebruiken. 

• In Vlaanderen spreekt men over het ‘startbedrag’.

• In Wallonië wordt de term ‘geboortepremie’ (prime de naissance) gebruikt.

• In Brussel is ‘kraamgeld’ (allocation de naissance) de officiële term.

De drie termen betekenen dus hetzelfde en hoe je het ook wil benoemen, 
iedereen zal wel begrijpen waarover je spreekt. Je kunt de termen dus 
gerust door elkaar gebruiken binnen eenzelfde gewest of regio. 

Dat is anders met het bedrag… Deze eerste uitbetaling is verschillend in 
Brussel, Wallonië of Vlaanderen. Elke regio werkt immers met een eigen 
systeem van kinderbijslag.

GEBOORTEPREMIE, KRAAMGELD 
OF STARTBEDRAG?

Hoeveel bedraagt de geboortepremie, het 
kraamgeld, het startbedrag?
Vlaanderen, Brussel en Wallonië gebruiken eigen bedragen en 
berekeningen. Hierboven kun je je maandelijkse kinderbijslag berekenen. 
Wil je ook weten hoeveel het extra duwtje bij de start bedraagt? Dat 
leggen we hieronder kort uit.

STARTBEDRAG (VLAANDEREN)

Het startbedrag in Vlaanderen is vrij eenvoudig: voor elke geboorte of 
adoptie krijg je een vast bedrag van € 1.144,44. Het maakt niet uit of dit je 
eerste kindje is of niet; per kind krijg je dit op je rekening gestort.

GEBOORTEPREMIE (WALLONIË)

Elk kind dat in Wallonië wordt  geboren vanaf 1 januari 2020 heeft 
recht op een bedrag van € 1.122. Wallonië volgt hetzelfde systeem als 
Vlaanderen; het maakt niet uit of dit je eerste kindje is of niet.

KRAAMGELD (BRUSSEL)

Het Brusselse systeem is iets ingewikkelder. Daar krijg je voor je eerste kindje 
€ 1.122 en voor elk volgende kind € 510. Is je eerste geboorte of adoptie een 
meerling? Dan vermenigvuldig je het kraamgeld met het aantal kinderen.

Wanneer kan ik mijn startbedrag, kraamgeld,  
geboortepremie aanvragen?
Je kunt de aanvraag doen als je zwanger bent, liefst met een attest van 
gynaecoloog of adoptiepapieren bij de hand. Het bedrag wordt uitbetaald 
vanaf twee maanden voor je kindje verwelkomd wordt in je gezin. 

Ben je dat vergeten? Geen zorgen: je hebt tijd tot je kindje 5 jaar is om dat 
alsnog te doen.

Hoe kan ik dit aanvragen?
Tot voor kort was het kinderbijslagfonds gekoppeld aan je werkgever, nu 
kun je dit zelf kiezen. Bij Infino duurt de aanvraag amper twee minuten. 
We staan garant voor een vlotte opvolging en de stipte uitbetaling van je 
kinderbijslag. Bovendien kun je altijd bij onze experten terecht.
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Je bent al enkele weken zwanger en je baby zit nog 
lekker warm in je buik. Je hebt je ongetwijfeld al 

afgevraagd hoe je zwangerschap zal verlopen, op 
welke manier je baby evolueert of hoe je ten volle kan 
genieten van deze momenten met z’n twee. Maar nu 
is het tijd om je vragen te stellen over de bevalling zelf. 

Dat “beruchte” moment waarop je een nieuw leven 
gaat schenken. Hoe kan je je voorbereiden op deze 
gebeurtenis? Hoe houd je het hoofd koel met alle 

informatie die zich overal rondom jou bevindt in dit 
digitale tijdperk? Wij verzamelden de belangrijkste tips 

& tricks voor jou! 

Hoe kan je je voorbereiden op de bevalling? 
Als je zwanger bent van je eerste kind, is de bevalling waarschijnlijk 
één groot vraagstuk voor jou. Ofwel is het een moment dat je hebt 
geromantiseerd ofwel is het een moment dat je immense angst 
inboezemt. In ieder geval zal je je goed moeten voorbereiden, zodat je 
weet waaraan je je kan verwachten. Doorheen dit grote avontuur kan je 
steeds terecht bij je gynaecoloog of je vroedvrouw. Stel hen alle vragen 
die bij je opkomen, blijf niet zitten met vragen die je angst kunnen 
inboezemen voor D-day. 

Je kan ook een voorbereidende cursus volgen voor je bevalling. Je kan 
deze lessenreeks volgen bij een kinesist, zodat je je lichaam beter leert 
begrijpen, zodat je over de juiste kennis beschikt om je te ontspannen en 
zodat je weet hoe je goed kan ademen en persen op D-day. 

Als je er behoefte aan hebt en als je een fervente lezer bent, kan je ook 
boeken over de bevalling lezen. Op die manier kan je meer informatie 
verzamelen en ben je beter op de hoogte van alle opties waarover je 
beschikt om deze belangrijke gebeurtenis zo goed mogelijk voor te 
bereiden en te beleven. 

Onthoud dat je op deze manier wel goed bent voorbereid op de bevalling 
en weet hoe je moet persen, enz. Maar je kan ook verder zoeken naar 
informatie over een minder klassieke manier van bevallen. Daarom is het 
goed om zoveel mogelijk informatie te zoeken, zodat je volledig op de 
hoogte bent van alle opties waarover je beschikt. 

DE BEVALLING:  
OPTIES EN MISVATTINGEN
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MAAR HOE MAAK JE DE JUISTE KEUZE? 

Onze belangrijkste tip: maak je keuze op basis van je gevoel. We kunnen 
het niet genoeg benadrukken, maar luister naar je lichaam en het kleine 
stemmetje dat tijdens je volledige zwangerschapsduur tot je spreekt.

Als je al eerder een kind hebt gekregen, is het mogelijk dat je het een 
volgende keer anders wilt aanpakken en dat je op zoek gaat naar een 
andere ervaring voor de geboorte van je volgende kind. 

Een ander belangrijk element dat je keuze kan beïnvloeden is de keuze van 
het ziekenhuis waar je zal bevallen. Stel je voor dat je hebt gekozen voor 
een onderwaterbevalling... Dan is het een goed idee om te controleren of 
het ziekenhuis van je keuze deze optie ook effectief aanbiedt. 

Het is tevens belangrijk om je keuze te bespreken met je gynaecoloog. 
Bij sommige gynaecologen is er namelijk geen keuze mogelijk. En als je 
tot een specifieke risicogroep behoort, is het misschien niet mogelijk 
om buiten het ziekenhuis te bevallen, omdat je steeds onder medisch 
toezicht moet staan. Of misschien moet je wel bevallen via een 
keizersnede (we vertellen je hier later meer over). 

KEIZERSNEDE 

Het is echter, jammer genoeg (of niet!), ook mogelijk dat je niet zelf mag 
beslissen op welke manier je zal bevallen. Allereerst moet je de keuze 
van je gynaecoloog die een keizersnede voorstelt vanaf het begin van 
je zwangerschap of verderop in je zwangerschap, steeds proberen te 
relativeren. Deze beslissing wordt gemaakt voor je eigen goed, maar ook 
dat van jouw baby(‘s)!

In het ziekenhuis

In een andere positie, 
bijvoorbeeld zittend, gehurkt, 

rechtopstaand, op je zij

In het water

In een “standaardpositie”: liggend en met de voeten 
in de beugels of de handen op de knieën om de benen 

tegen je borstkas te trekken.

Op de natuurlijke 
manier

In een geboortehuisThuis 

DE VERSCHILLENDE SOORTEN BEVALLINGEN

Wist je dat er talrijke mogelijkheden bestaan? Sommige opties zijn vrijwel 
onbekend. Nochtans kan het een zeer interessante en verrijkende ervaring 
zijn. Het is dan ook belangrijk om voldoende informatie in te winnen als je 
niet wilt kiezen voor een klassieke bevalling op je rug in het ziekenhuis. 

Wat als je zou kiezen voor een minder  
“conventionele” manier om te bevallen? 
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Om welke redenen zou men een keizersnede kunnen aanbevelen? 

Er zijn verschillende gevallen waarin een keizersnede wordt aanbevolen: 

De keizersnede die op voorhand wordt vastgelegd: 

• het bekken is te smal voor een natuurlijke bevalling;

• in sommige gevallen als je baby in stuitligging ligt (dat betekent dat je 
baby met het hoofd naar boven en de billen naar beneden in de buik zit);

• in sommige gevallen van een meerlingzwangerschap; 

• als je al een keizersnede hebt gehad voor een eerdere bevalling 
(afhankelijk van de situatie tijdens de huidige zwangerschap);

• als de moeder van het kind een bepaalde aandoening heeft.

Het is ook mogelijk dat je bevalling start op de natuurlijke manier, maar 
dat je gynaecoloog tijdens de bevalling beslist om over te gaan op een 
keizersnede. Deze beslissing wordt vaak genomen omdat de baby vastzit 
en/of omdat hij het moeilijk heeft. In ieder geval wordt deze beslissing 
enkel genomen in het belang van je kind en jezelf. 

Een ruggenprik of niet? 
Deze vraag werd in het verleden vaak gesteld, wordt vandaag vaak gesteld 
en zal ook in de toekomst nog vaak worden gesteld! Sommige vrouwen 
reageren erg vastberaden en willen zo snel mogelijk een ruggenprik 
krijgen. Andere vrouwen willen er geen en zullen, na afweging van de 
pijn, in een later stadium beslissen om er toch één te nemen als de pijn 
ondraaglijk wordt. 

In ieder geval: er is geen juiste of foute keuze. Het staat je vrij om al dan 
niet te kiezen voor een epidurale verdoving. We willen graag volledig 
transparant zijn met jou en daarom is het belangrijk om het volgende in 
je achterhoofd te houden: soms kan je een ruggenprik vragen en is het 
al te laat om er nog een te krijgen, aangezien je baby op het punt staat 
om geboren te worden. Er zijn ook andere situaties mogelijk: je kreeg een 
epidurale verdoving en deze gaf je tijdelijk een enorme verlichting, maar 
op het moment van de arbeid is de ruggenprik al uitgewerkt. 

GOED OM WETEN:

Als de ruggenprik wordt toegediend, kan de arbeid vertragen of zelfs 
stilvallen. Bijgevolg is het mogelijk dat het moment van de bevalling 
wordt uitgesteld. Daarom is het belangrijk om het juiste moment voor de 
arbeid te kiezen om de ruggenprik toe te dienen. 

Van zodra de epidurale verdoving wordt toegediend, moet je blijven 
liggen, aangezien je benen je gewicht niet langer kunnen dragen. Dat geldt 
ook voor je weeën: je zal ze niet langer voelen en moet vertrouwen op de 
arts om te weten op welk moment je moet persen. 

Iedere vrouw is anders en onze tips mogen nooit het deskundig advies 
van artsen, vroedvrouwen of gynaecologen vervangen. Neem steeds 
contact op met je arts of gynaecoloog voor gepast advies dat rekening 
houdt met jouw persoonlijke en medische situatie.

Laat je niet gek maken door misvattingen 
En wat als we eindelijke korte metten zouden maken met alle 
misvattingen? 

“Bevallen doet pijn”

We gaan niet liegen, tijdens de weeën en op het moment dat de baby 
geboren wordt, zal je pijn ervaren. Sommige vrouwen kunnen deze pijn 
goed verdragen en andere niet. Alles hangt dus volledig af van jezelf. Als je 
kiest voor een ruggenprik, zou je geen pijn meer mogen voelen. Maar als 
je echter beslist om geen epidurale verdoving te nemen, zal je pijn voelen.

“Met een ruggenprik beleef je de bevalling niet op dezelfde 
manier als zonder epidurale verdoving”

Hier is het antwoord eerder genuanceerd. Ja, je zal de bevalling niet op 
dezelfde manier beleven, want de ruggenprik heeft een impact op het 
moment van de bevalling, omdat je geen pijn meer zal voelen. Maar als de 
epidurale verdoving op een bepaalde manier wordt gedoseerd, zal je de 
weeën nog kunnen voelen en bijgevolg kan je ook voelen dat de baby langs 
je bekken passeert. 
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“Een knip hoort bij de standaardprocedure”

Er was inderdaad een tijd dat vrouwen op systematische manier een knip 
kregen tijdens de bevalling. Maar tegenwoordig wordt van geval tot geval 
bekeken of een knip nodig is. Het al dan niet geven van een knip is ook 
afhankelijk van de ene arts tot de andere. Voor je eigen gemoedsrust kan 
je best op voorhand jouw situatie bespreken met je arts. 

“Na een keizersnede heb je een groot litteken op de buik”

Ook hiervoor geldt dat dit enkele jaren geleden het geval was. 
Tegenwoordig hebben vrouwen een litteken van maximum 10 cm ter 
hoogte van de schaamstreek. Als je een slip of bikini draagt is het litteken 
over het algemeen dus onzichtbaar. 

“Bij twee- of meerlingen krijg je standaard een keizersnede”

Natuurlijk niet! Als je baby’s zich in de juiste positie bevinden en als er geen 
contra-indicaties zijn, kan je je kinderen krijgen via een vaginale bevalling. 

En nu? 
Je hebt je baby ontmoet, je hebt elkaar leren kennen en je bent aan elkaar 
gewend geraakt. Weet je op welk bedrag van de kinderbijslag je recht hebt? 
Bezoek onze website voor meer informatie over de kinderbijslag voor je kind. 

EEN FEEST  
WAARBIJ  
ALLES DRAAIT 
ROND DE  
MOEDER EN DE  
TOEKOMSTIGE 
BABY

De babyshower, een term die rechtstreeks 
werd ontleend bij onze Engelstalige vrienden, 
is een feest dat wordt georganiseerd voor de 
toekomstige moeder en haar baby. In sommige 
gevallen draait het feest vooral rond de moeder, 
in andere gevallen ligt de focus meer op de baby 
die binnenkort zal worden geboren. Maar één ding 
staat vast: bij een babyshower komen alle naaste 
vrienden en familieleden van de toekomstige 
moeder samen voor één groot feest.

BABY- 
SHOWER: 

Heb je je startbedrag/kraamgeld  
nog niet aangevraagd? 

Vraag online je geboortepremie aan  
of vul het formulier verder in dit  

boek in en bezorg het ons.
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Maar wat is een babyshower nu precies? 
Over het algemeen komt de entourage van de toekomstige mama samen 
voor een buffet met diverse snacks (taart, cupcakes, macarons en andere 
zoetigheden) om de komst van de baby te vieren. Daarnaast worden er 
verscheidene activiteiten rond de leefwereld van kinderen georganiseerd en 
krijgt de moeder en/of haar baby talrijke geschenken. 

Oorspronkelijk werd dit feest enkel georganiseerd bij de eerste 
zwangerschap en werden er enkel vrouwen uitgenodigd zodat ze konden 
spreken over hun eigen ervaringen als moeder. Tijdens deze bijeenkomsten 
werden allerhande tips uitgewisseld met de toekomstige moeder, zodat ze 
klaar was voor alle taken die haar te wachten stonden. 

Ondertussen is het feest veel uitgebreider: op sommige babyshowers geldt 
nog steeds “girls only”, terwijl andere toekomstige moeders ook mannen en 
kinderen uitnodigen. 

Afhankelijk van het land en de tradities wordt het feest georganiseerd op 
verschillende momenten: vanaf de 5de maand van de zwangerschap en, 
in sommige gevallen, zelfs tot 6 maanden na de geboorte van het kind! Bij 
ons wordt een babyshower vaak gevierd tijdens het 3de trimester van de 
zwangerschap.

Welke activiteiten worden er georganiseerd op 
een babyshower? 
• De buikomtrek van de toekomstige mama wordt gemeten. 

• Er worden wedstrijden georganiseerd: wie kan geblinddoekt het snelst 
de luier van een pop verversen?

• De aanwezigen proberen de naam van de baby te raden (enkel als 
de moeder ermee instemt om de naam van het kind aan het einde 
van het spel te delen, zo niet moeten de aanwezigen wachten tot de 
geboorte om te weten wie de winnaar is).

• De genodigden mogen hun pronostiek geven over de datum en het 
uur waarop de baby geboren zal worden. Bovendien mogen ze ook een 
gokje wagen voor het gewicht, de lengte en op wie de baby het meest 
zal lijken.

• Alle genodigden brengen een foto van zichzelf als kind mee: de foto’s 
worden door elkaar geschud en vervolgens gaat iedereen proberen te 
raden welke kinderfoto bij welke aanwezige hoort.

• Groenten- en fruitpapjes proeven en proberen te raden welke 
ingrediënten erin zitten.

• Iedere aanwezige maakt een gepersonaliseerde body of een slabbetje 
voor de baby.

• Blind proberen te raden welke kinder- of babyspullen er in een zak zitten.

• Dit is een niet-limitatieve lijst. Laat je verbeelding de vrije loop om je 
vriendin/zus te verrassen met haar babyshower! 

Waar komt de term “babyshower” vandaan? 
“Babyshower” is de Engelse term die wordt gebruikt door Amerikanen voor 
het feest dat wordt georganiseerd voor de geboorte van het kind.  
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TO DO Je startbedrag/kraamgeld 
aanvragen bij Infino?

1
2

Je verwacht een kindje en je hebt gekozen voor Infino? Van harte 
gefeliciteerd! Voor de geboorte van je kindje, kan je het startbedrag/
kraamgeld aanvragen vanaf de 6de maand zwangerschap. Aansluiten  
kan op twee manieren: online of met het formulier hieronder. Van zodra  
we je aanvraag ontvangen hebben, regelen we verder alles voor jou.  
Zo gemakkelijk gaat dat inderdaad. Welkom alvast! 

Sluit je aan op infino.be/nl

Vul onderstaand dossier in en stuur een foto of scan naar het 
e-mailadres van jouw regio*. Zorg dat alles duidelijk leesbaar is,  
zo kunnen we je aanvraag goed verwerken

Ik verwacht een kindje op 

Voornaam aanvrager:

Naam aanvrager:

Emailadres:

Rijksregisternr.:

en wil dat Infino voor mij het startbedrag/kraamgeld uitbetaalt.
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TO DO

Chill... 
Het mooiste op de wereld 

heb je toch al gemaakt!

dokter/gynaecoloog/vroedkundige, verklaart dat mevrouw 

tenminste 5 maanden zwanger is.   

De uitgerekende bevallingsdatum is 

Mevrouw verwacht  een -ling

Datum:

Handtekening en stempel

(in geval van een meerling).

met rijksregisternummer  

Ik, (voornaam, naam), 

(voornaam, naam), 

Ik kies/wij kiezen er uitdrukkelijk voor dat Infino het Groeipakket 
betaalt voor alle kinderen waarvoor ik (wij) gezinsbijslag (zal/zullen) 
ontvang(en). 

vlaanderen@infino.be  - brussels@infino.be  -  wallonie@infino.be

Ik geef/wij geven Infino de toelating om hiervoor de nodige stappen 
te zetten. 

Datum: 

Voor akkoord 

Naam + handtekening zwangere moeder: Naam + handtekening andere ouder:

*
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DERDE TRIMESTER  
(7-9 maanden)
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Trimester 3 van je zwangerschap:  
op weg naar het onvergetelijke  
moment ...

Kijk, je bent al zo ver! Het laatste trimester van je 
zwangerschap waar je ongeduldig op wachtte. Nog 
even volhouden: in deze laatste weken groeit je 
baby als kool en komen zijn/haar organen zoveel 
mogelijk tot ontwikkeling.      

Al 6 maanden deel je je lichaam met je kleintje 
dat je voelt groeien in je buik. Soms makkelijk, 
soms moeilijk maar altijd is er dat ene doel om 
naar uit te kijken: de komst van je baby! Wat is het 
prettig voor hem/haar om nu nog volop te kunnen 
genieten van mama’s buik. Als dat geen prachtig 
nestje wordt voor jullie beiden ...

27 WEKEN

Hoe gaat het nu met je baby? Na al die weken in het donker kan hij/zij 
eindelijk de oogjes openen! Het zicht is natuurlijk nog niet optimaal maar 
hij/zij kan stilaan het licht waarnemen. Verder? Slapen! Je baby heeft nog 
altijd veel slaap nodig. Gewoon rondwandelen en bewegen helpt hem/
haar om zich geborgen te voelen en goed te rusten.

29 WEKEN

Enkele weken geleden was de huid van je baby nog zo dun dat ze haast 
transparant leek. Door het vet dat het lichaampje heeft kunnen aanmaken, 
krijgt je baby nu overal een mooie gladde huid. Zo blijft hij/zij lekker warm 
wanneer hij/zij het topje van zijn/haar neusje eens buitensteekt. De hersenen 
ontwikkelen zich ondertussen verder en produceren tal van zenuwcellen.   

EN JIJ?

Beleef je in je dromen de gekste avonturen? Je bent niet alleen. Veel 
zwangere vrouwen hebben meer onrustige nachten dan anders. Het spel 
van hormonen en nieuwe gevoelens kunnen je naar bizarre dromen leiden.   

Wat met je gewicht? In het algemeen komen vrouwen op dit punt zo’n 
10 kg aan. Dit kan verschillende gevolgen hebben. Afhankelijk van de 
elasticiteit van je huid kunnen er bijvoorbeeld zwangerschapsstriemen 
opduiken. Je kan dit zelf proberen tegen te gaan door een hydraterende 
crème te gebruiken en voldoende water te drinken.

Meer hartkloppingen waardoor je wel eens kortademig bent, horen er  
ook bij. En zware benen, vooral daarvan hebben vele vrouwen last.  
Tracht misschien met je benen iets hoger te slapen en wandel zeker  
een halfuur per dag.

DE ZEVENDE MAAND VAN JE 
ZWANGERSCHAP 
Spraken we over broccoli? Op het einde van het 2de trimester had 
je een flinke kokosnoot in je buik. Bij het begin van deze 7de maand 
begint je baby op een magnifieke aubergine te lijken. Je kan je dus 
inderdaad al eens ‘zwaar’ gaan voelen. 
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31 WEKEN

Je baby zet zijn/haar weg ongestoord verder. Als het nog niet gebeurd 
is, zou hij/zij zich weldra in de juiste houding voor de bevalling 
moeten leggen: met het gezicht naar beneden dus. Sommige spruiten 
positioneren zich al snel op die manier, anderen nemen er hun tijd voor 
en nog andere kapoenen houden er graag de spanning in door pas op het 
laatste moment de goede richting uit te draaien!

33 WEKEN

Wat wordt dat hoofdje groot! In nauwelijks enkele dagen neemt de omtrek van 
het hoofdje gevoelig toe door de groeiende hersenen. Zijn/haar zicht wordt ook 
almaar scherper. Net als alle baby’s heeft je kleintje blauwe ogen. Dat heeft te 
maken met de pigmentatie en het licht enkele dagen na de geboorte.

EN JIJ? 

Heb je jeuk op de huid aan je buik? Geen zorgen, dat overkomt vele 
(toekomstige) mama’s. Blijf je huid voldoende hydrateren. Heb je soms pijn aan 
je ribben? Ja, als je baby het op een schoppen zet of daar vast komt te zitten, 
voel je de aanwezigheid van je spruit op een wat minder aangename manier. 

Wat te doen als je contracties hebt? Let op: er bestaan ook ‘valse’ contracties, 
de zogenaamde Braxton Hicks. Hoe deze te onderscheiden van de echte die 
de arbeid aankondigen? Zolang ze zich niet frequent en met een bepaalde 
regelmaat voordoen … Contacteer zeker je gynaecoloog of je huisarts die je 
hierover het best kunnen adviseren.

DE ACHTSTE MAAND VAN JE 
ZWANGERSCHAP 
Stilte, alles groeit ... Had je baby totnogtoe iets weg van een 
koksnoot, dan zal hij/zij binnenkort lijken op een mooie meloen. 
Want inderdaad, na de centimeters volgt nu het gewicht. 

35 WEKEN

Nu kan het altijd gaan gebeuren. In deze laatste fase is het hoofdje enorm 
gegroeid. Hoe kan het dan zo ‘makkelijk’ passeren bij de bevalling? Dat komt 
omdat de botten van het hoofdje nog niet vast aan mekaar zijn gehecht. Dat 
maakt een vlottere passage mogelijk. In de eerste maanden na de bevalling 
zullen de botten zich hechten zodat de schedel helemaal gevormd wordt.         

37 WEKEN

Je kleintje wordt groter en groter… Misschien gaat hij/zij nog wat lager liggen 
in je buik. In de geneeskunde spreekt men dan van ‘engagement’.

DE NEGENDE MAAND VAN JE 
ZWANGERSCHAP 
En hop, aftellen naar het grote moment! De opschietende 
meloen in je buik heeft binnenkort de maten van een 
watermeloen, ja zelfs van een pompoen! Natuurlijk zijn er 
verschillen, de ene baby is nu eenmaal groter dan de andere. 
Elk mensje groeit op zijn/haar ritme. Overigens groeit een 
grote baby bij de geboorte niet noodzakelijk uit tot een grote 
volwassene (en vice versa). Veel hangt af van de datum waarop 
je kleintje beslist de grote oversteek te wagen.          
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EN JIJ? 

Normaal ken je nu alle verschijnselen die met een zwangerschap gepaard 
gaan. Sommige komen vroeg, andere komen later. Nu is het vooral zaak je 
contracties in het oog te houden en de duur tussen je contracties te tellen 
om voorbereid te zijn op het moment dat je water breekt. 

Is het je eerste kind? Dan heb je wellicht wat meer tijd dan moeders die voor 
een 2de of 3de keer gaan bevallen.

Het grote moment komt nu snel … Luister bovenal naar je lichaam en volg de 
aanbevelingen van je arts op!

DE FINISH

Vanaf week 38 beschouwt men een geboorte niet meer als 
prematuur. De baby verliest het dons dat zijn/haar lijfje tot dusver 
bedekte. Tot de geboorte zal hij/zij blijven groeien en aankomen.

WAT DOE JE BEST 
VOOR JE BABY 

KOMT?
Maak je bevallingskoffer tijdig klaar. Met 

de nodige spullen voor jou én je baby. 
Zo kan je in alle rust naar het ziekenhuis 

of de materniteit vertrekken. Denk 
ook aan de toekomstige kinderkamer 
met een klaargemaakt bedje (of jouw 
bed afhankelijk van je voorkeur), leuke 

kleertjes, babyproducten, luiers ... 

Alles wat je nu kan doen, is sowieso 
goed voor jou en je kleintje. Elke mama 

is natuurlijk anders en heeft eigen 
behoeften en verwachtingen. Jij wil 

misschien alles van a tot z bij voorbaat 
regelen terwijl je nicht het misschien 

meer neemt zoals het komt.
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WAT HOORT 
JE BABY IN JE 
BUIK? MEER 
DAN JE DENKT!
Hoort je baby al iets wanneer hij 
nog in mama’s buik verscholen zit? 
Natuurlijk wel!

Maar de ene sound al liever dan de 
andere, net zoals later op zijn of 

haar eerste zomerfestival ...

Je hebt het vast al gemerkt: baby’s houden best van allerlei geluidjes. Zo 
kan je zachtjes een liedje zingen of gewoon wat neuriën om je lieve spruit 
te troosten of in slaap te sussen. Maar ook toen baby nog veilig en wel in 
de buik van mama zat, ver weg van de lawaaierige buitenwereld, hield hij 
al van leuke sounds ...

Als je wat dingen opzoekt, zal het je verrassen wat baby’s al echt kunnen 
beleven in die eerste 9 maanden, ook wat geluiden van buitenaf aangaat. 
Het is dus goed om zich daar bewust van te zijn ...

Hallo!? Pas na 20 weken hoort je baby echt ...
Je baby’s oortjes worden gevormd na ongeveer 10 weken, maar zijn 
dan nog niet echt functioneel. Pas na ongeveer 20 weken – halfweg de 
zwangerschap dus – ontwikkelt het gehoor zich echt. Nog een maand 
verder – na ongeveer 24 weken – begint je baby bewust te luisteren naar 
inwendige geluiden zoals het rommelen van je maag en je hartslag. Maar 
ook al naar geluiden van buitenaf zoals stemmen en muziek. Hij kan al 
bepaalde stemmen onderscheiden en dus herkennen, en zelfs horen of 
iemand vrolijk is of niet!

Praat maar tegen die bolle buik!
Zacht tegen je buik praten is dus zeker aan te raden. Je merkt meteen 
dat je baby hierop reageert. Ook muziek zal hij waarderen, door eens 
genietend te kronkelen of een voetje uit te steken. Misschien is het wel 
zijn eerste danspasje! Hou het eerder bij zachte klanken, want te luide of 
te lage tonen ervaart je baby niet graag. Zet gewoon wat zacht klassiek, 
ambient of smooth jazz op en sluimer samen weg ...

Andere geluiden - zoals het blaffen van een hond - en dus ook andere 
stemmen zal je baby eveneens snel leren herkennen. En die kunnen 
later, na de geboorte, rust en geborgenheid brengen. Gewoon omdat hij 
er al vertrouwd mee is van vroeger toen hij zich zalig rustig voelde in 
moeder’s buik.
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Je kan ook al eens een verhaal of rijmpje voorlezen, zomaar iets 
liefs zeggen wat in je opkomt of babylief elke dag ‘goedemorgen’ en 
‘welterusten’ wensen. Je partner kan er ook een gewoonte van maken om 
bij het thuiskomen jullie baby luidop te begroeten!

Word dj voor je baby!
Het eenvoudig nabootsen van kabbelgeluidjes die baby doen denken 
aan de tijd in de buik van mama is soms al voldoende om hem echt 
helemaal te ontspannen ... Gewoon uitproberen welke geluiden, liedjes of 
achtergrondgeluiden het best werken bij jouw spruit. Alvast veel plezier 
bij het uitvinden van die rustgevende soundscapes!

MEER ZELFZORG NA 
DE ZWANGERSCHAP
Tijdens je zwangerschap is je waarschijnlijk talloze 

keren aangeraden om rust te nemen en vooral goed 
voor jezelf te zorgen. Ook na je bevalling is dit erg 

belangrijk. Op het vliegtuig geldt de regel: in nood, zet 
dan eerst zelf het zuurstofmasker op, daarna bij de 

kinderen. Je kunt je kind beter bijstaan als je eerst zelf 
in je basisbehoeftes voorziet.

Wat heeft je baby niet nodig?
Er zijn op het internet heel wat ‘lijstjes’ te vinden met alles wat je ‘zou’ 
nodig hebben als je een kindje verwacht. Laat je niets wijsmaken. Veel van 
die lijstjes komen van bedrijven die babyspullen verkopen. En wat willen 
zij? Tja, véél verkopen natuurlijk …

De realiteit is dat een baby niet zo heel erg veel nodig heeft, en zeker 
niet de dure dingen die er fantastisch uitzien maar die je zelden of nooit 
gebruikt. Het beste advies dat ik ooit kreeg was “heb je op het eerste zicht 
geen idee waarvoor het dient? Dan heb je het waarschijnlijk ook niet nodig.”

Wil je graag zelf beleven hoe dat nu allemaal klinkt voor een 
ongeboren baby? Hou in bad je hoofd onder water, dan krijg je 
een indruk van hoe en wat je baby hoort! 

Tip!

8786



Dit mag je al zeker van je verlanglijst schrappen:

• Een speciale babyvoedingsmixer: een gewone mixer werkt even 
goed en geeft minder afwas.

• Die schattige babysneakertjes (van topmerken): je baby kan echt 
nog niet lopen en heeft die dure marathonzolen niet nodig. 

• Die dure wieg met die prachtige bekleding. Als het een familiestuk is, 
kun je het gebruiken. Let dan wel op de veiligheid: verf, spijltjes, losse 
onderdelen … Maar waarom zou je iets kopen waar ze na enkele weken 
al uitgegroeid zijn? Of waar je baby helemaal niet goed in slaapt?

• Speciale babyhanddoeken, babywashandjes: mooi, maar jouw 
gewone washandjes en handdoeken wassen en drogen even goed.

• Dure designerkleertjes: hoe mooi ook, er komen gegarandeerd even 
gemakkelijk vlekken op als op iets zonder duur prijskaartje.

• Het hele arsenaal borstvoedingshulpmiddelen (nog voor je baby er 
is). Als je kiest voor borstvoeding is het beter om bijvoorbeeld hulp 
te vragen aan een vroedvrouw en kraamhulp in huis te halen. Dat 
zal de kans op een succesvolle borstvoeding vergroten. Bovendien 
kun je – eens de baby er is – via de mutualiteit heel wat van die 
hulpmiddelen lenen in een mediotheek.

• De volledige meubelset voor de babykamer. Zo’n meubelset is vaak 
onvoldoende flexibel (hoewel fabrikanten zeggen van wel) om langer 
dan enkele jaren mee te gaan. Een gewoon spijlenbedje en een 
eenvoudige ladenkast zijn de eerste jaren meestal genoeg.

Wat heeft je baby echt nodig?
Gek genoeg is het aantal materiële dingen wat een baby nodig heeft, zeer 
beperkt. Je baby bloeit en groeit het best met héél veel liefde, tederheid, 
aaien en knuffelen, voeding op vraag en nabijheid van liefhebbende ouders.

Het belangrijkste is dat jij als ouder zo goed mogelijk in staat bent om voor 
je baby te zorgen. Uit onderzoeken bij ouders blijkt dat je in de eerste weken 
en maanden na de komst van een baby, het meest gebaat bent bij concrete 
hulp. Wat heeft je baby echt nodig? Het antwoord is heel simpel: jou.

Deze dingen kunnen je alvast helpen om beter voor jezelf en dus ook 
voor je baby te zorgen:

• Je startbedrag/kraamgeld, een financieel duwtje in de rug. Als alles 
goed ging, is dit ongeveer tijdens je achtste maand zwangerschap 
gestort. Hiermee kun je uiteraard spullen kopen, of tijd en ruimte 
voor jezelf.

• Lekker eten dat je niet zelf hoeft klaar te maken. Dat krijg je 
bijvoorbeeld door zogenaamde ‘kraamkost’ te vragen: in plaats van 
een geboortecadeautje brengen familie en vrienden een maaltijd 
voor je gezin mee. Zeker als je nog andere kinderen hebt, is het zalig 
om niet zelf te hoeven koken.

• Huishoudhulp: in de eerste weken en maanden na de bevalling is 
het zalig om deskundige kraamhulp in huis te hebben (die ook voor 
maaltijden kan zorgen). Voor de meeste gezinnen is het een enorme 
opluchting om poetshulp te krijgen. Of iemand die de strijk overneemt.

• Afspraken en regelingen waardoor je meer (nacht)rust krijgt. Je 
baby bij jou in de kamer of zelfs in bed nemen kan helpen (zorg dat 
dat veilig gebeurt). Afspreken met je partner, met familie of goede 
vrienden om de zorg eventjes over te nemen, voor enkele uurtjes. 
Een  vroedvrouw kan hier ook bij helpen.

• Op tijd je zorgen kunnen delen en goede (medische) hulp. Aarzel niet 
om naar de huisarts te gaan, ook als alles goed gaat met je baby maar 
jij niet goed in je vel zit. Die befaamde roze wolk is er echt niet voor 
iedereen. Door tijdig hulp te zoeken bij depressieve gevoelens kun je 
erger voorkomen. Je hoeft je nergens over te schamen, het zegt niets 
over jouw capaciteiten als ouder.

Je merkt het: bij een pasgeboren baby draait het helemaal niet om de 
materiële voorzieningen die je hebt. Lig je dus onbeschaamd een dutje te 
doen met je baby terwijl iemand anders je huishouden doet? Goed zo! Dat 
is zelfzorg, waar je kind ook gebaat bij is.

Natuurlijk zijn er wel een paar spulletjes die je in huis dient te halen …
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HET VADERSCHAPS- 
VERLOF WORDT  
VERLENGD: WAT  
VERANDERT ER IN  
DE PRAKTIJK? 
Je hebt het ongetwijfeld al gehoord. Een tijdje geleden 
werd de termijn voor vaderschapsverlof in België 
verlengd. Ouders van een kind dat geboren wordt na 
1 januari 2021 genieten van 5 bijkomende verlofdagen 
om de moeder en hun baby te ondersteunen. Op die 
manier kan de vader of de meeouder volop genieten 
van de eerste momenten met jullie baby. 

Meer tijd thuis voor vaders en meeouders na de 
geboorte van hun kind
Je vrouw is zopas bevallen van jullie baby, wat een leuk nieuws! Of het nu 
je eerste kind is of niet, het is volstrekt normaal dat je een actieve bijdrage 
wilt leveren tijdens de eerste levensdagen van je baby. Tot voor kort had 
je als vader of meeouder recht op 10 dagen vaderschaps-/geboorteverlof 
(het geboorteverlof werd de afgelopen jaren ingevoerd om rekening te 
houden met (of te passen bij) alle nieuwe gezinsmodellen). De vroegere 
verloftermijn leek echter vaak te kort en iedereen zei dit ook. Omdat 
deze termijn tot voorheen zo kort was, hebben onze leidinggevenden 
dit essentiële aspect van het ouderschap op tafel gelegd. Ze wilden het 
geboorteverlof namelijk beter afstemmen op de reële situatie van onze 
maatschappij die in voortdurende ontwikkeling is. Er werd daarom beslist 
om het geboorteverlof te verlengen tot 15 dagen vanaf 1 januari 2021. En 
nog beter: vanaf 1 januari 2023, heb je recht op 20 dagen! 

Waarom moet de termijn van het vaderschaps-/
geboorteverlof worden verhoogd? 
In een maatschappij waar de gelijkheid tussen mannen en vrouwen moet 
worden hersteld, is het belangrijk dat vaders en meeouders ook de kans 
krijgen om aanwezig te zijn bij de geboorte van hun kind. Dat geldt eens 
te meer omdat moeder recht hebben op 15 weken moederschapsrust. 
Er is sprake van een enorm verschil tussen de tijd die de moeder kan 
spenderen met haar baby en de tijd die de meeouder krijgt om hen te 
ondersteunen. 

Wie heeft recht op vaderschaps-/geboorteverlof? 
Dit verlofstelsel werd ingevoerd voor vaders en alle “tweede” moeders 
die zopas een kind hebben gekregen. Of je nu werknemer, zelfstandige 
of ambtenaar bent, iedereen heeft recht op 15 dagen geboorteverlof. Dit 
verlofstelsel wordt op dezelfde manier toegepast, ongeacht of je nu een 
voltijdse of deeltijdse arbeidsovereenkomst hebt. 
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Hoe kan de meeouder beroep doen op  
het vaderschaps-/geboorteverlof? 
De meeouder heeft 4 maanden na de bevalling de tijd om deze 15 
verlofdagen op te nemen. Het verlof kan in één keer worden opgenomen 
of je kan aparte dagen opnemen over een termijn van 4 maanden. Het is 
ook mogelijk om halve dagen te nemen, ofwel 30 halve verlofdagen in de 
loop van de 4 maanden. 

Opgelet, het is belangrijk om te weten dat je bij een tweeling, drieling of 
meerling recht hebt op hetzelfde aantal verlofdagen. Je hebt dus geen 
recht op bijkomende verlofdagen.

Welke stappen moet je nemen om je  
vaderschaps-/geboorteverlof op te nemen? 
Als je kind wordt geboren, moet je je werkgever hier zo snel mogelijk van 
op de hoogte brengen en hem meedelen hoeveel dagen geboorteverlof je 
“onmiddellijk” wenst op te nemen. In sommige gevallen zal je werknemer 
een officieel document vragen, bijvoorbeeld de geboorteakte van je kind 
of een bewijs van verwantschap met het kind als je niet getrouwd bent 
met de biologische moeder. 

Zelfstandigen kunnen terecht bij hun sociaal verzekeringsfonds om de 
nodige stappen te ondernemen. 

Je moet je uitkeringen aanvragen bij het ziekenfonds door een kopie 
van de geboorteakte van het kind of een kopie van het attest dat wordt 
uitgegeven door het gemeentebestuur bij de aangifte van het kind mee 
te sturen. Van zodra de aanvraag is ingediend, zal het ziekenfonds je een 
ander document opsturen dat je moet invullen en terugsturen om de 
aanvraag te vervolledigen. 

Wie betaalt jouw uitkering tijdens het  
vaderschaps-/geboorteverlof? 
De 3 eerste dagen worden uitbetaald door je werkgever. Vervolgens 
betaalt jouw ziekenfonds je een vergoeding als je aan de vereiste 
voorwaarden voldoet. Deze betaling wordt ook wel “uitkering” genoemd 
en bedraagt 88% van je brutoloon. Je ontvangt deze uitkering van je 
ziekenfonds aan het einde van je vaderschaps-/geboorteverlof.

Als zelfstandige ontvang je een uitkering die overeenstemt met een 
bepaald bedrag dat wordt toegekend per verlofdag. Het is goed om weten 
dat je niet verplicht bent om de volledige 15 verlofdagen op te nemen als 
je, omwille van je activiteit, niet over de mogelijkheid beschikt om zoveel 
dagen verlof te nemen. 

Wij hopen dat alle toekomstige vaders en moeders hun kinderen in de 
beste omstandigheden kunnen verwelkomen. 
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WAT MOET JE IN JE 
VLUCHTTAS STOPPEN?
De langverwachte datum van de 
ontmoeting met je baby nadert 
met rasse schreden ... Maar heb je 
er al aan gedacht om je vluchttas te 
maken? Deze koffer is jouw essentiële 
accessoire voor een aangenaam 
verblijf op materniteit. Maar wat zijn 
nu precies de essentiële items in deze 
koffer? Wij maken samen met jou 
de balans op en delen onze checklist 
zodat je niks vergeet in je vluchttas!

Voor wie maak je een vluchttas? 
Als je denkt aan een vluchttas, denk je onmiddellijk aan kleding voor je baby. 
Maar het is ook belangrijk om te denken aan alle andere belangrijke spulletjes 
voor de toekomstige moeder! Een goed voorbereide vluchttas zal je helpen 
om je verblijf op materniteit zo aangenaam mogelijk te maken, zonder dat je 
partner heen en weer moet rijden tussen het ziekenhuis en je huis. 

Wanneer moet je je vluchttas maken? 
Over het algemeen beginnen toekomstige mama’s met de voorbereiding van 
hun vluchttas vanaf het 3de trimester van hun zwangerschap. Zorg ervoor 
dat de vluchttas ruime tijd voor de uitgerekende datum klaarstaat. Want ja, 
je baby kan op elk moment beslissen dat hij je warme buik wilt verlaten. Het 
is daarom aangeraden om je vluchttas 3 tot 4 weken voor de uitgerekende 
datum klaar te hebben staan.

Bevallingstas

je handdoeken en washandjes

je toilettas met je gebruike-
lijke verzorgingsproducten, 
maar ook je crème en olie 
tegen striemen (die komen 
nog steeds van pas na de 
bevalling)

iets om jezelf bezig te 
houden en te ontspannen in 
de uren voor de echte arbeid 
(een goed boek om te lezen, 
oordopjes of een speaker 
voor je muziek, je favoriete 
koekjes ...)

Je borstvoedingskussen

een comfortabel kledingstuk 
zoals een soepel katoenen 
nachtkleed

warme sokken als je het snel 
koud hebt 

iets om je haar op te steken  
(elastiekjes of haarspelden)

Voor de moeder

TOILETSPULLEN:

(minstens) 6 katoenen slipjes 
waarin je je goed voelt en 
sterk absorberend maand-
verband kan dragen (of kies 
voor menstruatie-ondergoed 
als je dit al kent); voorzie 
gemiddeld 6 slipjes

3 of 4 bh’s: ook als je geen 
borstvoeding wilt geven, moet 
je eraan denken om een bh 
mee te nemen in een maat 
waarin je je comfortabel voelt; 
als je borstvoeding wilt geven, 
kies je best voor speciale 
voedingsbh’s (idealiter 3 
stuks) die je draagt met 
borstvoedingspads

4 paar sokken en een paar 
pantoffels

outfits waarin je je goed 
voelt, zoals joggingsbroeken 
en andere

1 à 2 broeken volstaan 

5 tops, zodat je ook 
voldoende tops meehebt 
als je veel vlekken maakt; 
als je borstvoeding wilt 
geven, kies je best voor 
T-shirts met openingen om 
de voedingsmomenten te 
vereenvoudigen

een outfit voor de dag waarop 
je het ziekenhuis zal verlaten

EEN OUTFIT VOOR DE 
BEVALLING:

VOOR NA DE 
BEVALLING:
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Onze laatste tips 
• Of je je vluchttas al hebt gemaakt of niet, probeer alvast gaandeweg de 

kleding van je baby te wassen. Het is zeer belangrijk dat alle (nieuwe) 
kledingstukken worden gewassen voordat je baby ze draagt. Een 
babyhuidje is namelijk zeer fragiel en je moet daarom proberen te 
vermijden dat bepaalde stoffen in contact komen met de huid van je 
baby’tje. Denk er ook aan om een zo natuurlijk mogelijk wasmiddel te 
gebruiken om de gevoelige huid van je baby te beschermen. 

• Aangezien je nooit 100% zeker bent hoe groot en zwaar je baby zal zijn, 
moet je body’s en pyjama’s in verschillende maten voorzien, namelijk de 
maten 0 maanden en 1 maand. Op die manier heb je sowieso de juiste 
maat van je baby bij de hand. 

• Het is bovendien belangrijk om het te hebben over kleding in maat 0. 
Het is zeer verleidelijk om alle kleding zo klein mogelijk te kopen, want de 
kleinste maatjes zijn zo schattig. Een groot aantal baby’s draagt echter 
nooit maatje 0. Het is dan ook jammer om 15 pyjama’s te kopen die je 
nooit kan gebruiken. Doe jezelf plezier en voorzie maximum 5 pyjama’s 
in maat 0. En als je baby uiteindelijk niet groter is dan een garnaal heb je 
nog voldoende tijd om oma op pad te sturen om enkele extra pyjama’s 
in maat 0 te kopen, zodat je baby stijlvol door het leven kan gaan in zijn 
eerste levensmaanden.  

• Nog een aandachtspunt voor het winkelen: als dit je eerste kind is, zal 
je tientallen mooie setjes willen kopen en dat begrijpen we maar al te 
goed! Maar tijdens de eerste weken zal je baby zich het beste voelen in 
een pyjama of een eenvoudige broek met top zonder te veel frutsels. 
Denk ook aan de praktische kant voor jezelf: een baby moet regelmatig 
worden verschoond, dus als je enkel een pyjama en een body moet 
uittrekken, kan je veel tijd winnen! 

billendoekjes (als je kiest voor 
wasbare billendoekjes, moet 
je er een twaalftal voorzien)

een pak luiers (als je kiest 
voor wasbare luiers, moet je 
er ook een twaalftal voorzien)

zeep en shampoo voor baby’s

3 tetradoeken 

1 badthermometer

Bespreek vooraf met je 
materniteit of ze zelf 
bepaalde producten voorzien.

1 mutsje

1 body

1 pyjama

2 fopspenen  

flesjes als je kiest voor 
flesvoeding (bespreek met 
je materniteit wat de ideale 
hoeveelheid flesjes is)

Voor de baby

(minstens) 6 body’s

6 pyjama’s 

3 truitjes of vestjes 

2 kleine mutsjes 

2 paar handschoenen om 
te voorkomen dat de baby 
zichzelf gaat krabben

3 paar sokken

1 paar slippers

6 slabbetjes

2 of 3 knuffeldoekjes of 
knuffels

1 dekentje (eventueel om je 
baby in te bakeren)

een setje voor de dag waarop 
je het ziekenhuis mag verlaten 
(let erop dat je baby het warm 
genoeg heeft)

1 jasje

VOOR HET VERBLIJF OP 
MATERNITEIT:

TOILETSPULLEN:

EEN GEBOORTESETJE: 

ACCESSOIRES DIE VAAK 
ZEER NUTTIG ZIJN:

telefoonoplader

fototoestel 

installeer het autozitje alvast in je 
wagen en stop de buggy in de auto

jouw identiteitsbewijs en andere 
belangrijke documenten voor de 
materniteit

zakdoekjes

een waterverstuiver (op warme dagen)

een tas met enkele spulletjes voor je 
partner

Algemene spullen:
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VAN  
GROEIPAKKET TOT  
KINDERBIJSLAGFONDS:  
OP WELKE STEUN  
HEBBEN OUDERS  
RECHT IN BELGIË? 

In België hebben we 3 gewesten, dat wist je 
ongetwijfeld al. Maar wist je dat het regime van de 
kinderbijslag varieert afhankelijk van het gewest 
waarin je woont? De verschillen gaan zelfs nog 
verder: heel wat van de gebruikte termen in de 
gewesten verschillen van elkaar; het is dan ook 
normaal dat je soms door de bomen het bos niet 
meer ziet. Wij helpen je dus graag. Hierna volgt een 
gedetailleerd overzicht van alle begrippen die je 
moet kennen per regio!

Ongeacht het Belgisch gewest waarin je woont, jouw kinderbijslagfonds 
(of de uitbetalingsinstelling zoals dat wordt genoemd in Vlaanderen) kent 
duidelijk omschreven premies of uitkeringen toe en, hoewel hun naam en 
bedrag verschillen, worden deze premies en uitkeringen altijd voor dezelfde 
redenen uitgekeerd. “Maar dat was lang niet altijd zo”, zal je ongetwijfeld 
antwoorden. En je hebt gelijk! Deze verschillen tussen gewesten bestaan 
sinds 1 januari 2019, de datum waarop de regionalisering van de kinderbijslag 
in België van kracht ging. Ieder gewest was echter vrij om zelf een datum 
voor de invoering van zijn eigen regime te kiezen. Daarom heb je deze 
wijziging misschien op een ander moment gevoeld. 

De geboorte van een kind
Bij de geboorte van hun kind(eren) hebben ouders recht op financiële steun 
om hun baby(‘s) te verwelkomen in de best mogelijke omstandigheden. 
De gemeenschappelijke voorwaarde om dit bedrag te ontvangen in de 
3 regio’s? Je moet in het desbetreffende gewest wonen. (Woon je in 
het buitenland, maar werk je in België? Ook dan heb je onder bepaalde 
voorwaarden recht op het Groeipakket of de kinderbijslag. Voor meer 
informatie hierover moet je contact opnemen met een van onze client 
advisors of het formulier invullen op de contactpagina van onze website). 

In Wallonië hebben 
we het over de 
geboortepremie. 
Je ontvangt een 
eenmalig bedrag 
voor ieder kind dat 
wordt geboren in het 
Waals Gewest. 

In Brussel wordt het 
toegekende bedrag 
kraamgeld genoemd. 
Het verschil met andere 
regio’s? Het bedrag dat 
wordt toegekend voor 
het eerstgeboren kind is 
hoger dan het bedrag dat 
wordt toegekend voor de 
volgende kinderen binnen 
het gezin.  

In Vlaanderen 
wordt dit anders 
genoemd, namelijk 
startbedrag. Dit 
bedrag wordt 
toegekend aan 
ieder kind dat in 
Vlaanderen wordt 
geboren. 

?

?

?
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Een ander gemeenschappelijk punt: deze premie kan worden uitbetaald voor 
de geboorte van het kind. Van zodra de 5de maand van de zwangerschap 
voorbij is, kan je je aanvraag indienen bij het kinderbijslagfonds/de 
uitbetalingsinstelling. Vervolgens ontvang je het bedrag ten vroegste 2 
maanden voor de uitgerekende geboortedatum van je baby. 

Voor het dagelijks leven van je kind
Zodra je kind is geboren, heb je recht op maandelijks kindergeld. Dat is 
een onvoorwaardelijk recht voor alle kinderen uit de 3 gewesten tot hun 
18de verjaardag. Vervolgens kan de jongere tot zijn 25ste verjaardag onder 
bepaalde voorwaarden, die verschillen van de ene regio tot de andere, nog 
recht hebben op deze financiële steun. 

BRUSSEL

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heb je ook recht 
op kinderbijslag. Alle kinderen hebben sinds 1 januari 2020 
recht op dit basisbedrag dat wordt berekend op basis van 
hun leeftijd en het feit dat ze al dan niet enig kind zijn. 
Vanaf de leeftijd van 18 jaar verschilt het basisbedrag als 
de jongere hoger onderwijs volgt. 

Bijzonderheid: Als de bedragen die waren voorzien door de 
nieuwe wet van 1 januari 2020 lager waren dan het bedrag dat 
je ontving in december 2019, zal je het hogere oude bedrag 
blijven ontvangen en dit tot je situatie verandert.

WALLONIË

In Wallonië wordt een kinderbijslag toegekend. Om het 
precieze bedrag waarop het kind recht heeft te kennen, 
moet er een onderscheid worden gemaakt tussen 
kinderen die werden geboren voor 1 januari 2020 en 
kinderen die worden geboren vanaf deze datum. Over het 
algemeen geldt: 

• Kinderen geboren voor 1 januari 2020 hebben 
recht op een bedrag van de kinderbijslag aan het 
basisbedrag, afhankelijk van hun “plaats” in het 
gezin. Op de leeftijd van 6 jaar, 12 jaar en 18 jaar 
hebben ze recht op een leeftijdstoeslag waardoor het 
basisbedrag waar ze recht op hebben zal toenemen. 

• Kinderen geboren vanaf 1 januari 2020 hebben 
allemaal recht op hetzelfde basisbedrag, ongeacht 
hun “plaats” in het gezin. Dit bedrag zal nogmaals 
toenemen als ze de leeftijd van 18 jaar bereiken.

VLAANDEREN

In Vlaanderen spreken we niet langer van kinderbijslag, maar 
van Groeipakket. Dit Groeipakket groepeert alle premies, 
uitkeringen en supplementen die kunnen worden toegekend 
voor de opleiding van je kinderen. Iedere maand hebben 
kinderen recht op een basisbedrag (“montant de base” in 
het Frans). Er moet echter een onderscheid worden gemaakt 
tussen kinderen geboren voor 1 januari 2019 en kinderen 
geboren vanaf deze datum om te weten op welk bedrag ze 
precies recht hebben. Over het algemeen geldt: 

• Kinderen geboren voor 1 januari 2019 hebben recht 
op een basisbedrag afhankelijk van hun “plaats” in 
het gezin. Op de leeftijd van 6 jaar, 12 jaar en 18 jaar 
hebben ze recht op een leeftijdstoeslag waardoor het 
basisbedrag waar ze recht op hebben zal toenemen. 

•  Kinderen geboren vanaf 1 januari 2019 hebben allemaal 
recht op hetzelfde basisbedrag, ongeacht hun “plaats” in 
het gezin. 
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TO DO

Ouderschap:

wanneer je je ‘s avonds een 
ongeluk schrikt omdat er in 
de kast een stuk speelgoed 

begint te grommen.
Om ouders die hier behoefte aan hebben een 
extra duwtje in de rug te geven 
Als je kinderbijslag ontvangt in één van de 3 gewesten, heb je de 
mogelijkheid om, afhankelijk van het bruto belastbaar jaarlijks 
gezinsinkomen, een supplement te ontvangen dat “sociale toeslag” 
(“supplément social” in het Frans) wordt genoemd. De specifieke regels 
voor de aanvraag en toekenning van deze toeslag en de bedragen ervan, 
worden onderzocht per regio. 

Woon je in de Duitstalige Gemeenschap? 
Hoewel de Duitstalige Gemeenschap in het Waals Gewest is gevestigd, 
wordt de kinderbijslag er op een andere manier geregeld. Als je in de 
Duitstalige Gemeenschap woont, val je namelijk onder een specifiek 
systeem voor de kinderbijslag.

Dit systeem van kinderbijslag werd ingevoerd om families die er het 
meest behoefte aan hebben te ondersteunen. Verandert je persoonlijke 
of professionele situatie? Is je kind ouder dan 18 jaar en wilt het een 
andere richting inslaan? Jouw kinderbijslagfonds of uitbetalingsinstelling 
staat voor je klaar om je de nodige ondersteuning te bieden, zowel in de 
dagelijkse praktijk als om je tijdig de supplementen waar je recht op hebt, 
uit te betalen.  

Wil je weten of je recht hebt  
op een sociale toeslag? 

Raadpleeg onze website www.infino.be. 
Je vindt er alle nodige informatie. 

Heb je een specifieke vraag?  
Neem snel en gemakkelijk contact op 

met onze experts!
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Trimester 4 van je zwangerschap:  
een onvermijdelijke periode voor het 
lichaam van de moeder

Je zal vaak horen dat een zwangerschap  
9 maanden, ofwel 3 trimesters, duurt. Dat klopt als 
een bus. Maar we vergeten vaak dat het wonder 
van de zwangerschap niet ophoudt op de dag dat 
je kind wordt geboren. De (lange) nasleep van de 
zwangerschap mag niet worden vergeten. En de 
eerste paar weken na de bevalling zijn, op vele 
vlakken, een tijd van grote veranderingen. Het is 
dus belangrijk dat we rekening houden met dit 
fameuze “4de trimester van de zwangerschap” en 
dat we het niet verwaarlozen: tijdens deze periode 
moet je leren leven met een nieuw lid van het 
gezin (dat veel aandacht vraagt), maar ook met het 
feit dat je lichaam bepaalde veranderingen heeft 
ondergaan. 

Wat gebeurt er na de geboorte?
Natuurlijk weet je op voorhand dat zodra je de kaap van 9 maanden (soms 
iets minder) hebt bereikt, je kind geboren zal worden. Je hebt ongetwijfeld 
meer dan eens van je wondertje gedroomd en enkele maanden lang vol 
verwachting aar hem/haar uitgekeken. 

Tijdens deze periode sta jij (nu ja, jij en jouw buik - we zullen er niet om 
liegen) in het middelpunt van de belangstelling: iedereen wilt weten hoe jij 
je voelt en hoe je zwangerschap verloopt, iedereen wilt je helpen met de 
voorbereiding van de komst van je baby of je bijstaan en/of ondersteunen als 
je omwille van je fysieke toestand niet in staat bent om alles zelf te regelen. 

Soms vergeten we echter om de aanstaande moeder voor te bereiden 
op het feit dat de baby, zodra hij of zij er is, in het middelpunt van de 
belangstelling zal staan. Voor een vrouw is dat niet altijd gemakkelijk: van 
de ene dag op de andere moet je een nieuwe rol opnemen, je bent moe na 
je bevalling en daarbij komt de vermoeidheid van het dag en nacht zorgen 
voor en voeden van je kind, je moet leren omgaan met het feit dat je 
slechts enkele dagen na deze ontmoeting met je baby, die je leven heeft 
veranderd/zal veranderen, zelf opnieuw instaat voor alle huishoudelijke 
taken en vooral je moet het hoofd zien te bieden aan de snelle afname 
van hormonen. Sommige vrouwen zullen het nooit zelf ervaren, maar 
als dat wel zo is, moet je weten dat het heel normaal is dat je je op dat 
moment slecht en/of hulpeloos voelt.   

Het is dus belangrijk dat je je volledig kan voorbereiden op deze periode 
“na de zwangerschap” en de verschillende veranderingen die van vrouw 
tot vrouw meer of minder zwaar kunnen doorwegen. Deze periode 
noemen wij graag het 4de trimester van de zwangerschap. 

Waarom spreken we van een 4de trimester van 
de zwangerschap?
In de periode na de bevalling is de moeder natuurlijk niet langer zwanger. 
Haar lichaam zal echter nog een aantal veranderingen ondergaan, zowel 
op fysiek als psychologisch vlak. Deze veranderingen moeten dus zo goed 
mogelijk worden beheerd, zodat de moeder volledig beschikbaar is voor 
haar kind dat, in zijn/haar eerste maanden, volledig afhankelijk is van zijn/
haar ouders.
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De verschillende fasen
Over het algemeen kunnen we stellen dat, na het 4de trimester van 
de zwangerschap, je lichaam volledig is hersteld van de bevalling. We 
hebben het bewust niet over “de terugkeer naar het lichaam van voor de 
geboorte”, omdat niet alle vrouwen hetzelfde lichaam terugkrijgen. Leg 
jezelf niet te veel druk op, want slechts een beperkt aantal vrouwen krijgt 
het lichaam van voor de zwangerschap terug. Ieder lichaam is anders en 
iedere persoon herstelt anders; dat geldt voor alles!

1STE MAAND POSTPARTUM

De daling van de hormonen: enkele dagen na de bevalling zal 
je oestrogeen- en progesterongehalte (de twee hormonen die 
massaal aanwezig zijn tijdens de zwangerschap) sterk dalen. 
Sommige moeders zullen er niet veel last van hebben, maar voor 
anderen is dit een zeer moeilijke periode. Enkele voorbeelden: 
prikkelbaarheid, sterke gevoelens en hevige emoties, en een 
verhoogde gevoeligheid. 

Weeën (of samentrekkingen van de baarmoeder): vaak wordt 
gedacht dat je als moeder geen pijn meer zult hebben na de 
bevalling. Het is echter belangrijk dat je rekening houdt met het feit 
dat je baarmoeder tijdens je zwangerschap flink is uitgezet. Het zal 
dus 4 tot 8 weken duren voor ze weer de normale grootte heeft. 
Als de grootte van de baarmoeder afneemt, kan je pijn ervaren die 
lijkt op menstruatiepijn. Deze weeën dienen om de baarmoeder te 
verkleinen en te voorkomen dat je te veel bloed verliest.

Bloedverlies: na de bevalling kan je nog enkele dagen tot zelfs 
6 weken na de bevalling bloedverlies hebben. Na verloop van 
tijd zal dit bloedverlies veranderen in witte afscheiding. Denk er 
dus aan om een menstruatiebroekje of andere bescherming te 
dragen (wees voorzichtig en vermijd inwendige bescherming zoals 
tampons of cups direct na de bevalling om elke vorm van infectie 
te vermijden of om de verzwakte vaginawanden te beschermen). 

Anticonceptie: ook al is het nog niet aangeraden om meteen na 
de bevalling geslachtsgemeenschap te hebben (we zullen het daar 
later verder over hebben) en zelfs zonder dat je opnieuw je regels 
hebt gekregen (zie volgende punt), is het belangrijk om met je arts/
gynaecoloog te spreken over je nieuw anticonceptiemiddel om een 
eventuele zwangerschap te voorkomen (als je dat wilt natuurlijk!).

2DE MAAND POSTPARTUM

De eerste menstruatie na de bevalling komt meestal tussen 
6 en 8 weken na de geboorte van je baby. Als je borstvoeding 
geeft, kan dit zelfs nog langer duren. Het is echter steeds 
belangrijk dat je hierover spreekt met, bijvoorbeeld, de 
verloskundige die verantwoordelijk is voor je postnatale zorg. 

Seksualiteit: vanaf 3 weken na de bevalling kan je weer 
seksueel betrekkingen met penetratie hebben. Als je 
hechtingen kreeg na een episiotomie of een scheur, is het 
echter raadzaam 6 weken te wachten tot het perineum 
volledig is genezen. Hetzelfde geldt in het geval van een 
keizersnede. Voor meer informatie over dit onderwerp kan je 
terecht bij je arts/gynaecoloog. 

Herstel van het perineum: 6 weken na je bevalling wordt 
een postnataal bezoek met je gynaecoloog of verloskundige 
gepland. Bij deze controle krijg je groen licht (of niet) om met 
bekkenbodemoefeningen te starten. Dat is een belangrijke 
stap om je perineum opnieuw te verstevigen, bijvoorbeeld 
om een zwakke of lekkende blaas te vermijden. Wees 
voorzichtig, afhankelijk van je lichaam en het verloop van je 
bevalling, zal dit herstel langer of korter duren. Ook als je een 
keizersnede hebt gehad, zijn bekkenbodemoefeningen zeer 
belangrijk. Je zal echter alle belangrijke informatie krijgen van 
je gynaecoloog.
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3DE MAANDEN POSTPARTUM

Hervatten van je sportactiviteiten: wees voorzichtig, er zijn 
talrijke factoren waarmee je rekening moet houden voordat 
je groen licht krijgt om opnieuw te sporten. Deze beslissing 
is afhankelijk van de vraag of je vóór de zwangerschap al 
dan niet een sport beoefende en hoe je van je bevalling bent 
hersteld. Bovendien zal in sommige gevallen worden gevraagd 
of je perineum volledig is hersteld en soms zullen eventuele 
andere voorwaarden rechtstreeks met je arts moeten worden 
besproken. In ieder geval mag je niet te snel opnieuw beginnen 
te sporten, zodat je geen last krijgt van orgaanverzakking of 
incontinentie. 

Gewicht: voor veel vrouwen rijst de vraag wanneer ze weer 
op hun gewicht van voor de zwangerschap zullen zitten. 
We herhalen het graag nog een keer: gewichtsverlies na de 
zwangerschap verloopt anders voor iedere vrouw. Op de dag 
van de bevalling verliest een vrouw gemiddeld 5 tot 8 kilo, wat 
overeenkomt met het gewicht van de baby, de placenta, het 
vruchtwater en wat vocht. Daarna zullen sommige vrouwen 
de resterende kilo’s snel kwijtraken, terwijl andere vrouwen 
er enkele maanden over doen. Als je over het algemeen 
moeite hebt met afvallen, kan je opnieuw beginnen sporten 
om de resterende kilo’s kwijt te raken. Hoe dan ook, het 
belangrijkste is niet om op een drastisch dieet te gaan, maar 
om een evenwichtig voedingspatroon te creëren, zodat je alle 
voedingsstoffen binnenkrijgt die je lichaam nodig heeft.

Administratieve tips
Het spreekt voor zich dat de geboorte van een kind enkele 
administratieve stappen vereist. Om je te helpen, zodat jij je volop op 
je baby kan concentreren, volgt hier een lijst met de belangrijkste taken 
voor de kersverse ouders: 

• Aangifte van de geboorte: als deze belangrijke stap niet rechtstreeks 
door het ziekenhuis wordt gedaan, moet je naar de “burgerlijke 
stand” van de gemeente waar je kindje werd geboren, gaan om de 
geboorteakte van je kind neer te leggen. Als de moeder die de baby 
op de wereld heeft gezet niet zelf naar de burgerlijke stand kan 
gaan, moet je eraan denken om haar identiteitskaart mee te nemen, 
zodat alles kan worden geregeld. Neem ook de huwelijksakte of het 
erkenningsdocument van de andere ouder mee. 

• Na dit bezoek aan de gemeente ontvang je verschillende 
documenten die je naar diverse diensten moet verzenden (op elk 
document staat de naam van de dienst waarnaar het document 
moet worden gestuurd). 

• Een verklaring voor het kinderbijslagfonds: stuur dit document naar 
je kinderbijslagfonds/uitbetalingsinstelling, zodat je dossier kan 
worden bijgewerkt.

• Een document voor het ziekenfonds, dat je aan je mutualiteit moet 
bezorgen, samen met een sticker. 

• Neem zo snel mogelijk contact op met je werkgever om hem op de 
hoogte te brengen van de geboorte van je kind. Voor de andere ouder 
is het ook belangrijk dat de werkgever weet wanneer en hoe de vader 
of de co-ouder zijn geboorteverlof wilt opnemen. 

• Breng de toekomstige crèche/kinderopvang op de hoogte van de 
geboorte van je kind, zodat je samen kan bespreken wanneer je kind 
daar welkom is. 

• Bel je verzekeringsmakelaar om er zeker van te zijn dat je familiale 
verzekering in orde is. 

• Woon je in Vlaanderen? Neem contact op met Kind & Gezin als deze 
organisatie je nog niet heeft bezocht in het moederhuis. 

En wat daarna?
Nu je alles weet, zijn er nog maar twee dingen die we je toewensen: dat je 
deze periode zo sereen mogelijk kan beleven en dat je baby gezond is! 
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ONTWIKKELING EN  
PSYCHOMOTORIEK  

VAN DE BABY:  
WAT JE MOET WETEN!

Toen je zwanger was, heb je je ongetwijfeld 
vragen gesteld. Over de zwangerschap zelf, over 
je gevoelens voor dat kleine wezentje in je buik 

en hoe je die negen intieme maanden samen zou 
beleven ... Nu je baby er eenmaal is, duiken er 

andere vragen op. Vragen die te maken hebben 
met zijn ontwikkeling. Wat de milestones in zijn 
evolutie zijn, bijvoorbeeld. Of wat je absoluut  

moet weten als je baby opgroeit.

Vanaf de geboorte zal je kindje blijven evolueren. Zijn hersenen blijven 
zich immers het hele eerste levensjaar door ontwikkelen. Dat kun je zien, 
bijvoorbeeld wanneer hij zich rechtop begint te trekken. Maar er doen zich 
ook heel wat ontwikkelingen voor die verborgen blijven voor het oog. Eén 
ding staat vast: je kindje heeft zoveel te leren dat je soms bang bent een 
belangrijke stap te missen.

Je hoort vaak over de ‘psychomotorische ontwikkeling’ van kinderen. Maar 
wat betekent deze term eigenlijk? Er is zoveel informatie beschikbaar dat je 
door de bomen het bos misschien niet meer ziet. In dit artikel vind je alvast 
enkele richtingaanwijzers.

Eerst en vooral
Met de term ‘psychomotorische ontwikkeling’ wordt over het algemeen 
verwezen naar het groeiende vermogen van je kindje om zijn hersenen, 
spieren en bewegingen te coördineren. Verder wordt er een onderscheid 
gemaakt tussen de evolutie van de ‘grove motoriek’ en de ‘fijne motoriek’. 
Hieronder gaan we op beide dieper in.

ELK ZIJN EIGEN RITME

Eerst en vooral dit: het ene kind is het andere niet. De info die we hier 
geven, is algemeen en we beseffen maar al te goed dat elk kind zijn eigen 
ritme heeft. Sommige kindjes zullen sneller en verder evolueren op 
één domein, terwijl andere kindjes dan weer op andere domeinen een 
voorsprong zullen nemen. Jouw dreumes zal misschien heel snel lopen, 
maar zijn eerste woordjes zullen wat op zich laten wachten. De dreumes 
van je nicht, daarentegen, kan al snel een hele resem woordjes uitkramen, 
maar … zal enkele maanden langer kruipen. Twijfel je toch? Dan is je huisarts 
of kinderarts de geknipte persoon om je te adviseren.

113112



Ontwikkeling van de grove motoriek
Met ‘grove motoriek’ bedoelen we het gebruik van grote spiermassa’s om 
bewegingen als stappen, rennen, springen, enz. mogelijk te maken.

Zoals je weet heeft je kindje bepaalde aangeboren reflexen. Als je een baby 
‘rechtop’ houdt, dan gaat hij automatisch stapbewegingen maken. Denk ook 
aan de zuigreflex of de merkwaardige reflex om zijn handje om je vinger 
te klemmen. Deze acties worden ook wel ‘primitieve reflexen’ genoemd, 
waarvan er een aantal in de eerste weken verdwijnen om pas later opnieuw 
de kop op te steken. Na 2 maanden beginnen deze primitieve reflexen 
plaats te ruimen voor bewuste, intentionele reflexen.

HOUDING

Bij de geboorte en tijdens de eerste weken van zijn leven kan je baby zijn 
hoofd niet zonder hulp rechtop houden. Dat komt omdat hoofd en rug nog 
niet voldoende gespierd zijn. Bij de geboorte bedraagt het hoofd van een baby 
een kwart van zijn totale grootte. Bij een volwassene is dat maar een zevende. 
Geleidelijk aan ontwikkelen de rugspieren zich en zie je de houding van je lieve 
schat veranderen. Zijn armen en benen houdt hij daarbij voornamelijk naar 
zich toe gebogen, zoals toen hij in foetushouding in jouw buik zat.

Als hij 3 à 4 maanden is, kan een baby zijn hoofd rechtop houden en wordt 
zijn rug ook wat steviger. Als hij op zijn buik of rug ligt, is hij in staat om 
autonoom op zijn zij te rollen. Na ongeveer 6 maanden kan hij zelf gaan 
zitten zonder om te vallen. Vanaf dit moment - hij is dan tussen de 6 en 
10 maanden - kan hij zich beginnen te amuseren en op verkenning gaan in 
je huis! Op het programma: rondkruipen, op de billen voortschuiven, op 
handen en voeten lopen, de pret kan niet op! En elk kind doet dat op zijn 
eigen, unieke manier.

En dan komt de loopfase eraan. Voor sommige baby’s heel snel, anderen 
wachten er iets langer mee. Hoe dan ook, kinderen beginnen gemiddeld 
tussen de 11 en 18 maanden te lopen. Wat ook kan, is dat jouw kindje de 
kruipfase gewoon overslaat. Hij vindt het veel leuker om maar meteen op 
twee benen te staan! Hij wil immers de wijde wereld ontdekken en grijpt 
daarbij naar alles wat hij op zijn weg tegenkomt. De loopkunsten van je 
dreumes blijven zich perfectioneren tot zijn 3 à 4 jaar. Rennen, springen, vallen 
en weer opstaan: na een tijdje heeft hij het hele gamma onder de knie.

Algemene ontwikkeling
Zodra je baby thuiskomt, evolueert hij al heel snel, vaak zonder dat je dat 
echt in de gaten hebt. Wist je bijvoorbeeld dat de maag van je baby in het 
begin niet groter is dan een knikker? Dat verklaart waarom je zou kunnen 
denken dat hij wel erg vaak om borstvoeding of om zijn flesje vraagt. Hij kan 
namelijk maar kleine hoeveelheden eten en is snel verzadigd. Vandaar dat 
hij ook weer snel honger heeft. Na één weekje bij jou thuis heeft zijn maagje 
echter al de grootte van een noot bereikt!

Wanneer je kleine spruit ongeveer twee maanden oud is, begint hij naar jou 
te glimlachen en kleine geluidjes te maken. Rond drie maanden begint hij 
te ‘praten’. Hij gebruikt natuurlijk niet dezelfde taal als jij, maar kan wel een 
aantal dingen duidelijk maken, op zijn eigen manier, met kleine kreetjes en 
gebrabbel. Wanneer je hem in de armen houdt, kijkt hij je graag in de ogen. 
En als je hem liefkozend toespreekt, krijg je gegarandeerd reactie!

Over het algemeen gaan kindjes vanaf de leeftijd van 6 maanden dingen 
zeggen die op woorden lijken. Het gaat over geluiden als ‘mamama’ of 
‘adababada’. Bedenk dat hoe meer je met je kindje praat, hem dingen laat 
zien of hem uitlegt wat je precies aan het doen bent, hoe meer woorden hij 
zal herkennen en geleidelijk aan zelf zal kunnen zeggen. Vanaf 9 maanden 
begint je kleintje dan ook een hele reeks woorden te herkennen die jij 
regelmatig gebruikt. Een van de eerste woorden die hij herkent, is doorgaans 
zijn voornaam. Aarzel dus niet om hem zo vaak mogelijk bij zijn voornaam 
te noemen. Na ongeveer 12 maanden begint je kindje echte woorden te 
gebruiken. Hij zal zeker beginnen met woorden als ‘papa’ en ‘mama’, of ‘melk’, 
omdat dit woorden zijn die hij vaak hoort en die zijn aandacht trekken. Pas op 
welke woorden je in het bijzijn van je kleintje gebruikt, want je zou wel eens 
grappige situaties kunnen meemaken van zodra hij begint te praten …

GEWICHT VAN DE BABY

Doorgaans verliest een baby na de geboorte tot wel 10% van zijn 
oorspronkelijke gewicht, wat volkomen normaal is. Geen paniek: binnen 
de twee à drie weken heeft hij dat verschil al helemaal opgehaald. Na 4 of 
5 maanden is zijn geboortegewicht verdubbeld en na 1 jaar weegt hij zelfs 
drie keer zoveel! Sterke armspieren verzekerd, gezien het aantal uren dat je 
kleintje in je armen zal doorbrengen!
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Conclusie
Zoals we hierboven zeiden, is elk kind anders en evolueert elk kind op 
zijn eigen tempo. Jouw rol is vooral om hem/haar te ondersteunen in 
die ontwikkeling, en ervoor te zorgen dat hij/zij in de best mogelijke 
omstandigheden opgroeit om verder te komen in het leven. Infino wil 
jou daarin, waar mogelijk, bijstaan. Mocht je, samen met je huisarts of 
kinderarts, vaststellen dat jouw baby wat trager evolueert dan gebruikelijk, 
weet dan dat je misschien kan genieten van een aanvulling op de 
gezinstoelagen. Voor elke vraag over dit onderwerp, zie onze website of 
neem contact op met één van onze experts.

Ontwikkeling fijne motoriek
De ‘fijne motoriek’ omvat bewegingen waarbij de kleinere spieren van 
je kind betrokken zijn. Deze spiertjes zijn nodig voor alle mogelijke 
precisiehandelingen. Anders gesteld: de ontwikkeling van de fijne 
motoriek zorgt voor de behendigheid. Het gaat hier vooral om hand- en 
vingerbewegingen.

Vanaf de eerste weken merk je dat je baby ook al geïnteresseerd is in zijn 
handen, en dat hij zijn armen en benen laat bewegen. In het begin kan hij 
de afstanden tussen zijn handen en wat hij ziet nog niet goed inschatten. 
Vanaf 3 maanden zien we hem af en toe zijn hand uitstrekken naar een 
voorwerp, om het te grijpen. Hij slaagt er ook al in om enkele seconden 
lang in het object te knijpen. Als je beweegt, zal hij zijn hoofd draaien om 
je te volgen met zijn ogen. Hetzelfde gebeurt als je een voorwerp voor zijn 
neus zet. Hij zal het volgen van links naar rechts om het niet uit het oog te 
verliezen. Tegen dat hij 4,5 maand is, is zijn vermogen om afstanden in te 
schatten en objecten en mensen te volgen al een heel stuk verbeterd.

Vanaf de leeftijd van 9 tot 12 maanden zal je baby zijn armpjes beginnen uit 
te strekken, opdat je hem in de armen zou nemen. Hij kan jou tegen dan ook 
al een voorwerp tonen dat hem heel erg boeit.

De fijne motoriek wordt beter naarmate je kindje ouder wordt. Het begint 
allemaal met de voorbeelden die we hiervoor gaven, maar de ontwikkeling 
gaat verder: binnen de lijntjes kleuren, met een schaar knippen, z’n 
veters dichtknopen (tegen dat hij 6 jaar is), enz. Daarna ook met ballen 
jongleren, over een koord lopen (in de context van een avonturenparcours, 
bijvoorbeeld) en talloze andere activiteiten, die zelfs wij als volwassenen 
nog kunnen bijleren.
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