
R�ma Baby 
 

Mama to be �nfo g�ds
 



Prachtige mama to be! ♥

Er groeit een baby in je buik en er

komt via de verloskundige heel veel

informatie op je af en ook op internet

word je overspoelt met informatie

over alles wat je nodig hebt en zou

‘moeten’ nu je mama wordt. 

Speciaal hiervoor heb ik voor jou dit

document gemaakt. Ik maak je in een

keer zoveel mogelijk wegwijs in de

wereld van zwangerschap en mama

worden. 

Uiteraard ben ik van mening dat je

voor medische zaken toch echt alle

informatie via je verloskundige mag

inwinnen, maar voor de praktische

dingen kom je met deze download

echt een heel eind.

Heb je nog vragen of wil je iets anders

van mij weten, stuur mij gerust een

berichtje. 

W W W . R I M A B A B Y . N L

Liefs Rilana

https://www.instagram.com/rimababy.nl/
https://api.whatsapp.com/send/?phone=31648469803&text=&type=phone_number&app_absent=0
https://www.rimababy.nl/


Hoe het begon…
Een webwinkel, dat is waar ik al heel lang over droomde. Maar waar moet ik die dan mee

gaan vullen? En ik was toch juist na tien jaar werken voor een uitgeverij als redacteur net

voor mezelf begonnen met een tekstbureau? Was dat eigenlijk wel iets voor mij om

fulltime mee bezig te zijn? Al snel kwam ik er achter dat dat niet het geval was en ik daar

niet gelukkig van werd.

Ik werd mama
Nadat ik mama mocht worden van Javi is het idee nog meer gaan groeien want wat zijn

er mooie merken en producten voor kindjes verkrijgbaar. De puzzelstukken vielen in

elkaar en ik besloot om hier mijn webshop mee te vullen. In mijn webwinkel kan ik mijn

creativiteit en liefde voor details, interieur en stijlvolle producten combineren en vooral

delen met jou. Daar word ik wel gelukkig van!

Aandacht
Ik selecteer de producten en merken die ik verkoop met veel aandacht en daarom vind je

ook niet alledaagse merken in mijn webshop van kleine ondernemers en/of

ondernemers met een speciale boodschap.

Bij Rima Baby shop je prachtige producten voor je kleintje. Het aanbod is met grote zorg

en veel liefde geselecteerd. Ik word erg blij van de mooie items en dit geluk gun ik jou

(en je baby) ook!

Meer weten?
Vind je het leuk om meer over mij te weten te komen?

Op deze webpagina vind je nog meer informatie en

uiteraard vind ik het leuk als je mij volgt op Instagram.

Liefs Rilana 

Mama van Javi (2019) en getrouwd met Martijn ♥

Over m��  en R�ma Baby

https://www.rimababy.nl/
https://www.rimababy.nl/over-rima-baby/
https://www.instagram.com/rimababy.nl
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Hu�sarts - apotheek

Laat je huisarts en apotheek weten dat je zwanger bent. Het is goed om dit
aan te geven zodat je geen schadelijke medicatie voor je baby meekrijgt.

Fol�umzuur

Als het goed is, slik je al foliumzuur. Blijf dit slikken tot en met de tiende
week van je zwangerschap.

Verloskund�ge

Zoek een verloskundige bij jou in de buurt en maak een afspraak.

Tandarts

Ga je naar de tandarts, laat de tandarts dan ook weten dat je zwanger bent.

Zorgverzeker�ng

Zoek uit wat jouw basisverzekering dekt en bekijk of jouw verzekering
aangepast kan worden. Ben je in november, december of januari zwanger
geworden, dan kun je nog op zoek naar de meest passende
zorgverzekering.
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Tijdens mijn zwangerschap vond ik het enorm fijn om ervoor te zorgen dat ik in

ieder geval alles wat ik kon regelen, goed voor elkaar had. Met deze checklist

houd je per trimester overzicht in alles wat je mag regelen voordat je kleintje

geboren wordt. 
 

Trimester 1 | week 1 tot en met week 12 

Checkl � s t  zwangerschap



Wat mag �e wel en n�et t��dens �e zwangerschap

Zoek uit wat je wel en niet mag tijdens je zwangerschap. Hiervoor kun je
zoeken op Google, vragen stellen aan je verloskundige of een andere
deskundige en er zijn ook diverse boeken over dit onderwerp.

Kraamzorg

Regel je kraamzorg. Het is handig om een organisatie te kiezen die een
samenwerking heeft met jouw zorgverzekering.

Kraampakket

Ga na of je kraampakket vergoed wordt door de zorgverzekeraar en vraag
deze aan. Je kunt ook kiezen voor een natuurlijk kraampakket. Houd er wel
rekening mee dat deze niet (altijd) wordt vergoed.

Moeders voor moeders

Met jouw urine kun je andere vrouwen die moeilijk zwanger kunnen
worden helpen. Alle informatie vind je op www.moedersvoormoeders.nl

Nadenken over werkt��den en opvang

Heb je al nagedacht of je na je bevalling blijft werken en hoeveel uur je blijft
werken. En hoe je het, indien nodig, gaat regelen met kinderopvang of
oppas? 

Eerste echo

Rond de acht weken zwangerschap heb je de eerste echo om te kijken of er
een kloppend hartje is. Zo bijzonder! 
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https://www.moedersvoormoeders.nl/


Babyu�tzet verzamelen

Waarschijnlijk weet je niet wat je allemaal in huis moet hebben om de
kleine straks te verzorgen. Verzamel daarom alle spulletjes van een
babyuitzet lijst. Op pagina 12 vind je een baby uitzetlijst.

K�nderdagverbl��f

Als je ervoor kiest om je baby straks naar het kinderdagverblijf te brengen,
zorg er dan alvast voor dat je jouw baby hiervoor aanmeldt. Sommige
kinderdagverblijven hebben namelijk lange wachtlijsten.

Zwangerschapscursus

Wil je je goed voorbereiden op de bevalling, dan raad ik je aan iets van een
zwangerschapscursus te volgen. Er zijn tal van (online) cursussen. Zoek iets
waar jij je prettig bij voelt. In sommige gevallen wordt het zelfs vergoed.

Babykamer �nr�chten

Ben je al begonnen met het inrichten van de babykamer? In dit trimester
heb je nog alle tijd en voel je je waarschijnlijk ook nog fit genoeg om dit te
doen. 

Zorgverzeker�ng

Als het goed is weet je zorgverzekeraar ondertussen dat je zwanger bent.
Heb je het nog niet doorgegeven, dan is dit het moment.

Werkgever �nl�chten

Heb je je werkgever al laten weten dat je zwanger bent? Dit hoeft eigenlijk
pas drie maanden voor je uitgerekende datum, maar het is wel zo netjes
om het tijdig aan te geven natuurlijk.
Naar de notar�s voor een testament

Indien gewenst, kun je bij je notaris informatie inwinnen over het maken
van een testament zodat de zaken goed geregeld zijn voor je kindje.
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Je bent in het tweede trimester aangekomen. Je kunt weer over nieuwe dingen

nadenken. In het trimester van week 13 tot en met 26 is het handig om de

volgende dingen af te vinken.

Trimester 2 | week 13 tot en met week 26



Geboorteplan

Maak een geboorteplan. In dit plan noteer je jouw wensen voor tijdens de
bevalling. Het is niet verplicht, maar ik raad het wel aan. Je verloskundige
bespreekt dit plan samen met jou. Op pagina 15 lees je hier meer over.

Verzeker�ngen

Controleer al je verzekeringen en zorg ervoor dat je alle verzekeraars kunt
inlichten over de geboorte van je kindje.

Voed�ng

Bedenk of je borstvoeding of flesvoeding wilt gaan geven. Uit ervaring raad
ik je wel aan om in ieder geval een kleine hoeveelheid kunstvoeding in huis
te hebben voor het geval borstvoeding niet direct lukt.

Vluchtkoffer

Vul je vluchtkoffer voor een (eventuele) ziekenhuisbevalling. Wat stop je
hier allemaal in? Op pagina 18 vind je een overzicht. 

Spullen voor een thu�sbevall�ng

Als je graag thuis wilt bevallen, zorg er dan voor dat je alles gereed hebt om
thuis te bevallen. Er zijn vele checklists beschikbaar. Je verloskundige helpt
je hier ook graag mee op weg.

Klossen/verhogers

In principe zijn verhogers of klossen verplicht onder je bed. Dit in verband
met de rug van je verloskundige en/of kraamhulp. Klossen huur je bij een
thuiszorgwinkel en worden soms ook nog vergoed door je verzekering.
Geboortekaart�es

Mocht je ze nog niet uitgezocht hebben, dan is dit het moment. Er zijn veel
aanbieders van geboortekaartjes, dus de keuze is reuze. Laat wel altijd
even een proefdruk of voorbeeldkaart maken.
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Aangekomen in het laatste trimester. Vanaf de 27e week tot de dag dat je baby

geboren wordt, zit je in het laatste trimester. Zorg je ervoor dat je onderstaande

geregeld hebt?

Trimester 3 | vanaf week 27
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Erkennen van �e k�nd�e

Als je niet getrouwd bent is het van belang dat je partner de erkenning van
je baby aanvraagt. Dit doe je samen bij het gemeentehuis.

Werkgever �nl�chten

Als het goed is, is je werkgever ondertussen van je zwangerschap op de
hoogte. Is dit niet het geval, licht hem of haar dan alsnog in.

Zwangerschapsverlof

In het derde trimester ga je met zwangerschapsverlof. Geniet nog lekker
van de rust en neem de tijd om de laatste dingetje aan te schaffen en te
regelen.

Kraamfeest of -bezoek

Bedenk of je liever een feestje geeft zodat je in één keer klaar bent, of er
toch voor kiest om kraambezoek te ontvangen. En hoe vul je dat dan voor
jezelf het fijnste in? 

Vervoer baby

Heb je al nagedacht over hoe je je baby wilt vervoeren straks? Ga op zoek
naar een baby autostoel.  
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Aang�fte van de geboorte

Binnen drie dagen na de geboorte van je baby moet er aangifte gedaan
worden bij de gemeente waar je baby geboren is. De kinderbijslag is dan
ook direct geregeld. Dit hoef je niet apart aan te vragen.

Geboortekaart�es

Zorg ervoor dat de geboortekaartjes helemaal compleet zijn en verstuur ze.

Verzeker�ngen

Schrijf je baby in bij de zorgverzekering en de andere verzekeraars.

Als je baby eenmaal geboren is, heb je naast het genieten van je baby nog een

paar dingen om te regelen.

Na de bevalling

10% kort�ng op un�eke
geboortekaart�es!

 

Namens Heyboyheyg�rl
mag �k �e 10% kort�ng
aanb�eden op een set

geboortekaart�es!
 

code: HBHG22
 

https://www.heyboyheygirl.nl/
https://www.heyboyheygirl.nl/


Commode met aankleedkussen 
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Een commode met aankleedkussen is zeker wel aan te raden. Mocht je
kiezen voor een grote commode dan is een kledingkast misschien weer niet
nodig. Het is maar net waar jouw voorkeur naar uitgaat natuurlijk. Uit
ervaring weet ik wel dat het superfijn is om een kast te hebben staan. Al
met al verzamel je toch best wat spulletjes met een newborn in huis. Dus
extra opbergruimte komt dan zeker van pas. 

Raambekleding, de keuze is natuurlijk enorm. Jaloezieën, plisségordijnen,
een rolgordijn en/of gewone (verduisterende) gordijnen. Mijn keuze gaat uit
naar een verduisterend rolgordijn en daarbij gordijnen. Het maakt het
namelijk zo donker mogelijk en omdat ik nu eenmaal van interieur houd,
geven gordijnen altijd wel een fijne sfeer in een kamer mee. 

Deze bewuste keuze maakte ik ook omdat ik wilde dat het zo donker
mogelijk was in de babykamer. Dit komt het slapen van je baby nu eenmaal
ten goede.

Als ik voor mezelf spreek gaf het mij enorm veel rust

om de babykamer ruim voor mijn bevalling

klaar te hebben. Wat heb je nu allemaal precies nodig

om de babykamer in te richten? Hieronder een afvink-

lijstje met wat nodig is voor de babykamer. 

Wat heb �e  nod�g  voor  de
babykamer?

T�p!
 

Somm�ge meubels hebben
best een lange levert��d.

Dus beg�n op t��d
als �e alles gereed w�lt

hebben voor de u�tgerekende 
datum.

 

W�eg�e of led�kant�e met matras�e en beddengoed

Kled�ngkast of kled�ngrek�e 

Raambekled�ng, het l�efst zo donker mogel��k

Een lekkere stoel voor t��dens het voeden

Decorat�e
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Kijk eens bij Leen Bakker, Karwei of Kwantum. Daar vind je betaalbare
gordijnen en het is toch wel fijn om de stoffen van dichtbij te zien en te
voelen natuurlijk. 

Mocht je er ruimte voor hebben, dan is een stoel wel heel fijn om neer te
zetten. Ideaal om op te zitten tijdens het voeden van je baby of als je kindje
getroost mag worden. 

Decoratie!
Je kunt het zo gek maken als je zelf wilt met decoratie. Ik geef je wel de
volgende tip mee. Zorg voor zachte verlichting in de babykamer. Dit is fijn
voor de nachten. Met fijne verlichting kun je je baby wel voeden en
verschonen, maar aan de andere kant is het niet zo fel dat je er echt wakker
van wordt en je baby dus ook niet. Een zoutsteen lamp is hier bijvoorbeeld
heel geschikt voor. 

Rotan �n de babykamer

Sp�egels

♥ Rotan maan
♥ Kledinghangertje

♥ Maanspiegel

https://www.rimababy.nl/product-categorie/decoratie/rotan/
https://www.rimababy.nl/product-categorie/decoratie/spiegels/
https://www.rimababy.nl/product-categorie/decoratie
https://www.rimababy.nl/product-categorie/decoratie/verlichting
https://www.rimababy.nl/product/rotan-maantje/
https://www.rimababy.nl/product/rotan-kledinghanger-regenboog/
https://www.rimababy.nl/product/maanspiegel-m/
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Ja, ik weet het. Je kunt enorm veel baby uitzetlijsten

vinden op internet, maar toch voegde ik een uitzetlijst aan 

dit document toe omdat ik vind dat het niet kan

ontbreken in deze complete gids. Bedenk voor jezelf

of je dingen wel of niet in huis haalt voor als de baby

komt. Tegenwoordig is veel online te bestellen en een 

dag later al in huis tenslotte. 

Baby u�tzet l � � s t
T�p!

 
Vraag eens aan vr�enden,

fam�l�e en bekenden of z�� nog
d�ngen hebben l�ggen d�e n�et

meer gebru�kt worden. 
Scheelt voor �ou weer en wel

zo duurzaam!
 
 
 

Verzorg�ng Slapen

♥ Een pak new born luiers
♥ Billendoekjes
♥ Luierzakjes 
♥ 12 hydrofiele doeken 
♥ 6 spuugdoekjes
♥ Babyolie*
♥ Babyzalf
♥ Talkpoeder*
♥ Vitamine D en K
♥ Fopspeentje
♥ 2 thermometers
♥ Kartonnen nagelvijltjes
♥ Nagelschaartje??
♥ Aankleedkussen
♥ 2 aankleedkussenhoezen

♥ Matrasje
♥ 2 moltons
♥ 3 hoeslakens
♥ 3 bovenlakens
♥ 2 dekentjes
♥ 2 slaapzakjes
♥ 2 metalen kruiken
♥ 2 kruikzakken

T�p!
 

Beg�n op t��d met het
verzamelen van alle 

spullen. 
Zo heb �e de t��d om alles naar

�e z�n b�� elkaar te
kr��gen. 

 
 
 

Wassen 
♥ Babybadje
♥ Badthermometer
♥ 6 hydrofiele washandjes
♥ 2 badcapes
♥ badthermometer
♥ babyzeep of badolie

Flesvoed�ng

♥ Babyvoeding voor zuigelingen
♥ 2 flessen en 4 spenen
♥ flessenborstel
♥ flessenwarmer*
♥ flessen sterillisator*
♥ melkpoedertoren

https://www.rimababy.nl/product-categorie/verzorging/hydrofiele-doeken
https://www.rimababy.nl/product-categorie/verzorging/babyhanddoeken
https://www.rimababy.nl/product/babyzeep/


Deze baby uitzet lijst is een richtlijn en mijn advies is vooral, koop waar jij je
goed bij voelt. Twijfel je ergens over, vraag dan eens aan bekenden of zij dit
item echt nodig hebben gehad. Bij sommige items heb ik een * gezet. Dit
zijn naar mijn idee producten die je niet perse en/of direct nodig hebt. 

Heb je ergens vragen over, ik beantwoord ze met alle liefde!
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T�p!
 

�k had graag gew�ld dat �k de
40 graden waterkoker had ontdekt
voordat �k �n de weer g�ng met een

flessenwarmer. 
Wat m�� betreft zeker het

overwegen om aan te
 schaffen waard b��

 kunstvoed�ng.
 
 
 

Onderweg

Hand�g

♥ Maxi cosi
♥ Kinderwagen
♥ Draagzak of draagdoek*
♥ Luiertas of rugtas
♥ Verschoningsmatje

♥ Box met boxkleed*
♥ Babynestje*
♥ Wipstoeltje*
♥ Babyfoon
♥ Luieremmer*

Borstvoed�ng

♥ 2 voedingsbh's
♥ borstkolf
♥ bewaarzakjes voor moedermelk
♥ zoogkompressen
♥ tepelzalf
♥ voedingskussen*

Babykled�ng
♥ 6 rompertjes maat?
♥ 6 kledingsetjes
♥ 4 paar sokjes
♥ 1 jasje/vestje
♥ 2 katoenen mutsjes

https://partner.bol.com/click/click?p=2&t=url&s=1109857&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fnl%2Fp%2Farendo-roestvrijstalen-waterkoker-met-temperatuurinstelling-40-100-graden-in-stappen-van-5-dubbelwandige-uitvoering-model-elegant-1-5-liter-2200-w-waterkoker-met-temperatuurweergave-gs-zwart%2F9300000073049332%2F&name=Arendo+-+roestvrijstalen+waterkoker+met+temper...
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Geboorteplan

T�p!
 

De afbeeld�ngen d�e
�e �n d�t bevalplan z�et komen

u�t het fantast�sche boek
Pos�t�ef over bevallen van

M�ll� H�ll.
 

Ik raad je zeker aan om een geboorteplan te maken.

Waarom? Omdat je op die manier goed nadenkt over hoe

je graag wilt bevallen en je komt erachter of je nog ergens

angst voor hebt. En dat soort dingen kun je dan weer 

bespreken met je verloskundige. Het is een fijne hou-

vast voor jezelf en de mensen om je heen. Aan het einde van

deze gids heb ik als voorbeeld mijn geboorteplan toegevoegd.

Verder wil ik je nog meegeven dat mijn bevalling echt zo is gegaan zoals

gehoopt. Wil je daar meer over weten, stuur me een berichtje!

T�p!
 

W�l �e graag �n het
z�ekenhu�s bevallen, of 

mocht �e daar onverwachts
terechtkomen. Weet dat 

daar ook van alles mogel��k 
�s! Zoals bevallen �n

bad. Het �s tenslotte �ouw
bevall�ng!

 
 

Waar wil je graag bevallen? 

Wie mag er bij de bevalling zijn?

Heb je nog wensen over de plek waar je bevalt?

Wil je betrokken worden bij de beslissingen over jou, je baby, etcetera.

Wil je pijnbestrijding? Zo ja, welke dan? 

Mocht het een keizersnede worden. Wat zijn dan je wensen? 

Wil je je baby zelf opvangen?

Wie mag de navelstreng doorknippen? 

Wil je borst- of kunstvoeding geven?

Wat mag er met de placenta gebeuren? 

Mag er medisch personeel steeds de kamer in- en uitlopen?

Welke houdingen wil je gebruiken tijdens de weeën en het persen?

Mogen er foto's gemaakt worden? 

Wil je je baby direct op je borst? 

Vragen die je kunt beantwoorden in je geboorteplan...

T�p!
 

De afbeeld�ngen d�e
�e �n m��n geboorte plan z�et,

komen u�t het
fantast�sche boek

Pos�t�ef over bevallen van
M�ll� H�ll.

 

https://partner.bol.com/click/click?p=2&t=url&s=1109857&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fnl%2Ff%2Fpositief-over-bevallen%2F9200000086440992%2F&name=Positief+over+bevallen%2C+Milli+Hill
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Ik wil je graag nog wat tips meegeven ter voorbereiding op je bevalling. 

Positieve bevallingsverhalen
Ga op zoek naar positieve video's van bevallingen. Die vind je op YouTube.

Vraag na bij bekenden wie er positief terugkijkt op de bevalling en vraag wat er

mooi aan was. 

Voorlichtingsavond ziekenhuis
Bij de meeste ziekenhuizen worden er voorlichtingsavonden gegeven over

bevallen in het ziekenhuis. Hier zit meestal ook een rondleiding bij. Ik vond het

superfijn om te weten waar ik terecht zou komen als ik (onverhoopt) naar het

ziekenhuis zou gaan. Op deze manier bereid je je toch weer ietsje meer voor. 

Tijdens zo'n avond wordt ook informatie gegeven over de verschillende soorten

van pijnstilling. Want pijnstilling is nu eenmaal niet zonder risico's. Mede door

deze informatie avond koos ik er nog bewuster voor om geen ruggenprik te

nemen mocht ik uiteindelijk pijnstilling willen. Mijn intentie was om thuis te

bevallen, maar ik vond het wel een heel fijn idee om de bevalkamers (met bad)

te hebben gezien voor het geval dat. 

Volg een zwangerschapscursus
Er is enorm veel aanbod van zwangerschapscursussen. Ga na waar je behoefte

aan hebt en waar je een goed gevoel bij hebt ter voorbereiding van de bevalling.

Ikzelf heb een paar 'lessen' gehad met een-op-eenbegeleiding 

wat ik enorm fijn vond. 

Lees boeken
Tijdens mijn zwangerschap verslond ik heel veel boeken.

Ook dit kan een goede voorbereiding zijn op de bevalling.

Wil je graag weten wat mijn lievelingsboeken zijn op dit 

gebied, kijk dan hier. 

T�ps  ter  voorbere�d�ng

https://www.rimababy.nl/boekentips-over-bevallen-en-de-eerste-tijd-als-moeder
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Eerder kwam de baby uitzetlijst voorbij, maar minstens

net zo belangrijk is het natuurlijk om voor jezelf de 

juiste producten in huis te hebben. 

Het is niet zoveel als voor je baby en ook hier heb ik een *

bij de producten gezet die wat mij betreft niet direct nodig zijn.

Mama u�tzet l � � s t T�p!
 

Vraag aan bekenden 
wat z�� echt n�et konden

m�ssen t��dens de
kraamt��d. 

 
 

♥ Kraamverband
♥ Grote onderbroeken
♥ Kolf*
♥ Kolf beha*
♥ Eten in de vriezer
♥ Purelan zalf
♥ Zoogkompressen
♥ Voedzaam eten
♥ Lekker zittende kleding

T�p!
 

Zorg voor veel gezonde
maalt��den �n �e vr�ezer. Soep

maak �e gemakkel��k
en vr�es �e zo �n. Heerl��k!

 
 
 



1 8

In de vluchttas of -koffer stop je alles wat nodig is tijdens

je bevalling in het ziekenhuis. Ook als je van plan bent

om thuis te bevallen, zet je deze koffer klaar. Je weet het

tenslotte maar nooit hoe het loopt. 

De vluchtkoffer

T�p!
 

Zet de vluchttas voor
week 37 klaar en vergeet

het autostoelt�e n�et! 

Voor �ou Voor �e baby

♥ Makkelijke bevalkleding
♥ Schone kleding
♥ Nachtkleding
♥ Badjas*
♥ Geboorteplan
♥ Lijst met contactpersonen
♥ Papieren van verloskundige
♥ Flesje water
♥ Gezonde snacks
♥ Druivensuiker
♥ Grote onderbroeken
♥ Voedingsbeha
♥ Pinpas en kleingeld (voor rolstoel)
♥ Identiteitsbewijzen
♥ Zorgpassen
♥ Medicijnen
♥ Bril/lenzen
♥ Pantoffels/slippers
♥ Warme sokken
♥ Toiletartikelen
♥ Zoogkompressen
♥ Opgeladen camera 
♥ Oplader telefoon

♥ 2 rompertjes
♥ 2 pakjes of shirtjes met broekje
♥ 2 paar sokken
♥ 2 mutsjes
♥ Jasje of vestje
♥ Omslagdoek
♥ Dekentje
♥ Knuffeltje/doekje*
♥ Speentje
 

T�p!
 

W�l �e zachte verl�cht�ng
�n het z�ekenhu�s? Neem 
het zelf mee van hu�s!  

T�p!
 

V�nd �e bepaalde muz�ek
f��n, zorg dat �e d�t
b��voorbeeld op �e 

telefoon staat. 

https://www.rimababy.nl/product-categorie/verzorging/speendoekjes
https://www.rimababy.nl/product/zoutsteen-lamp
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Ok, de bevalling zit erop en dan? Ik hoop van harte dat je op

een roze wolk mag zitten en keihard geniet van je baby en 

de kraamtijd. Dat je kindje goed drinkt en dat jijzelf er 

ook met niet al te veel 'kleerscheuren' vanaf bent gekomen. 

Als je thuis bent bevallen of direct naar huis mocht, dan

is de kraamhulp er om je te helpen in de eerste week. 

Stel dan ook al je vragen aan haar, want daar is ze voor. Niet 

onbelangrijk, laat je ook goed door haar verwennen, want 

voor je het weet is de week om en gaat zij weer naar een ander

gezin. 

Ik heb het een en ander voor je op rijtje gezet zodat je je een beetje kunt

voorbereiden op dingen waar je nu nog niet direct aan denkt misschien. 

Bloedverlies
Je gaat sowieso nog heel wat bloed en bloedstolsels verliezen als je je baby op

de wereld hebt gezet. Na een paar dagen worden die stolsels gelukkig minder.

Zolang je nog bloed verliest, en dat kan een aantal weken duren, wordt

zwemmen, badderen en het gebruiken van tampons afgeraden om ontstekingen

te voorkomen. Maandverband is je grootste vriendin in deze tijden. Ik raad je

het maandverband Kotex Night aan. Deze bestaat uit katoen en bevat geen

plastic. Dat gaat veel minder 'broeien'. Vergeet niet wat grote onderbroeken aan

te schaffen of gebruik gewoon de boxers van je partner. 

Plassen en poepen
Als je bent bevallen en je moet plassen, dan kan dat een branderig gevoel geven

omdat er nu eenmaal niet niets is gebeurd zullen we maar zeggen. Het helpt om

tijdens het plassen met een kan wat lauwwarm water mee te laten stromen. 

De eerste grote boodschap is ook nog wel even en dingetje. Neem er de tijd

voor en zet zo min mogelijk kracht. Het komt uiteindelijk wel goed! 

Na de beval l �ng

T�p!
 

�n het boek Buskru�t
met mu�s�es wordt alles op

een heerl��ke, nuchtere man�er
u�tgelegd en verteld. 

 

https://partner.bol.com/click/click?p=2&t=url&s=1109857&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fnl%2Fp%2Fbuskruit-met-muisjes%2F9300000006449910%2F&name=Buskruit+met+Muisjes%2C+Marieke+Wigmans-Bremers
https://partner.bol.com/click/click?p=2&t=url&s=1109857&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fnl%2Fp%2Fbuskruit-met-muisjes%2F9300000006449910%2F&name=Buskruit+met+Muisjes%2C+Marieke+Wigmans-Bremers
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Jouw lijf
De kraamhulp is er niet alleen om jouw baby te verzorgen, maar ook jou. Zo
gaat ze dagelijks na wat jouw temperatuur is en ze houdt je in de gaten. De
welbekende kraamtranen komen waarschijnlijk ook bij je voorbij. Weet dat
die weer overgaan en geef je er maar gewoon aan over. Ook houdt de
kraamhulp je hechtingen in de gaten om gekke dingen te voorkomen. 

Visite
Omdat mijn bloeddruk na de bevalling veel te hoog was en ons mannetje
best wel klein was, maakten wij heel duidelijk keuzes met wie en wanneer
we mensen over de vloer wilden. Wij zaten gewoon echt in onze roze
bubbel en het liefst kwam ik daar ook bijna niet uit om eerlijk te zijn. 

Kraamcadeaus
Zo leuk alle kaartjes en kraamcadeaus die je mag ontvangen. Maar soms
zitten er ook echt dingen bij waarvan je denkt... Mmm, dit is niet echt voor
mij. Een kleine tip van mij voor jou. Maak een lijstje op bijvoorbeeld
www.lijstje.nl en zet je favoriete items bij elkaar met een direct linkje. 

De verloskundige
Ik verbaasde me erover hoe vaak de verloskundige nog langskwam na de

bevalling. Maar dit is dus zo omdat zij nog verantwoordelijk voor jou en de baby

zijn tijdens de eerste paar dagen. Stel je er in ieder geval op in dat zij vaak

langskomt. 

T�p!
 

Gebru�k www.l��st�e.nl om 
�e favor�ete kraamcadeaus

b�� elkaar te zetten. U�teraard
l�nk �e dan naar producten

u�t m��n webshop 
R�ma Baby.

;-)
 

https://www.lijstje.nl/
https://www.lijstje.nl/


DUURZAAMHE�D EN  ZWANGERSCHAP
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L E E S  H I E R

KLEUREN OP DE BABYKAMER L E E S  H I E R

ZOUTSTEEN LAMP OP DE BABYKAMER L E E S  H I E R

SPORTEN T��DENS �E ZWANGERSCHAP L E E S  H I E R

BOEKENT�PS  L E E S  H I E R

34 ZWANGERSCHAPSKWAALT�ES L E E S  H I E R

ONZE ROLLERCOASTER VAN ZWANGER
WORDEN EN BL��VEN

L E E S  H I E R

Geregeld schrijf ik blogs en artikelen over moederschap, geboorte, babykamers

en dergelijke. Hieronder een aantal titels. 
 

Op www.rimababy.nl/blog vind je de hele Rima Baby 'bibliotheek'.

Ook �nteressant  om te  lezen

https://www.rimababy.nl/duurzaam-zwanger
https://www.rimababy.nl/kleuren-voor-de-babykamer
https://www.rimababy.nl/zoutsteen-lamp-babykamer
https://www.rimababy.nl/sporten-tijdens-je-zwangerschap
https://www.rimababy.nl/boekentips-over-bevallen-en-de-eerste-tijd-als-moeder/
https://www.rimababy.nl/boekentips-over-bevallen-en-de-eerste-tijd-als-moeder
https://www.rimababy.nl/zwangerschapskwaaltjes/
https://www.rimababy.nl/rollercoaster-zwangerworden-zwangerblijven
https://www.rimababy.nl/blog
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