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Na de bevalling ben je met jouw kind weer thuis, in het Kraamhotel of op de Moeder - & kindafdeling.
In deze folder vind je adviezen voor de kraamtijd. Als je na het lezen nog vragen hebt of ongerust
bent, neem dan contact op met de verloskundige/huisarts of kraamverzorgende. Neem op de dag dat
je thuis komt altijd contact op met jouw verloskundige of huisarts (afhankelijk van wie het kraambed
begeleidt), in verband met de nacontroles.

Wanneer bel je de verloskundige of huisarts?
Hieronder lees je bij welke klachten je in ieder geval contact met de verloskundige/huisarts moet
opnemen. Hiermee voorkom je eventuele problemen.
Plassen
Waarschuw de verloskundige/huisarts als je binnen vier uur na de bevalling nog niet of alleen maar
kleine beetjes kunt plassen.
Koorts
In de kraamtijd kan de algemene weerstand verminderd zijn door bijvoorbeeld uitputting of een laag
ijzergehalte in het bloed. Hierdoor heeft men een grotere kans op het krijgen van onder meer griep of
een ontsteking. Bij een ontsteking heb je temperatuursverhoging. Die kan variëren van 38°C tot hoge
koorts met pieken tot 41°C. Je kunt ontstekingen krijgen van bijvoorbeeld je blaas, baarmoeder of
borst. Als de temperatuur boven de 38°C komt, neem dan contact op met de verloskundige of
huisarts. Hij/zij probeert de oorzaak van de verhoging te vinden. Afhankelijk van de oorzaak en hoogte
van de koorts, word je verwezen naar je huisarts voor antibiotica of word je soms opgenomen voo r
een behandeling met antibiotica.

Buikpijn
Buikpijn kan voorkomen tijdens de kraamtijd. Deze kan variëren van naweeën tot hevige buikpijn.
Het is belangrijk dat de baarmoeder weer kleiner wordt na de bevalling. De kans op ontstekingen en/of
bloedverlies verkleint daardoor. De kraamverzorgende of de verpleegkundige controleert iedere dag of
de baarmoeder voldoende daalt. Daalt de baarmoeder niet genoeg, dan wordt overlegd met de
verloskundige of gynaecoloog, zeker als je koorts hebt. Heb je ineens hevige buikpijn die niet
vermindert door extra rust, neem dan contact op met jouw verloskundige/huisarts. Buikpijn
gecombineerd met koorts of ruim bloedverlies is altijd een reden om te bellen.
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Bloedverlies
Het is normaal dat je na de bevalling nog een tijd bloed verliest. De eerste dagen is dit vaak meer dan
tijdens een menstruatie. Als binnen een uur je maandverband vol is of je een aantal grote stolsels
achter elkaar verliest, bel dan jouw verloskundige/huisarts.
Borstontsteking (mastitis)
Als je borstvoeding geeft, kan het gebeuren dat er melk ‘vast’ blijft zitten in de melkklieren. Duurt dit
te lang, dan kan dat leiden tot pijnklachten en een ontsteking. Meestal komt dit aan één borst voor.
Tekenen van een borstontsteking zijn: een warme, rode, harde en/of pijnlijke plek op een borst. Bij een
borstontsteking kun je hoge koorts krijgen en je ziek voelen.
Als je het gevoel hebt dat jouw borst niet goed wordt leeggedronken, vraag de kraamverzorgende of
de verpleegkundige dan om advies. In overleg kun je vervolgens bijvoorbeeld vaker aanleggen, de
plek masseren en/of de borst goed warm maken voor je voedt. Hiermee voorkom je meestal een
borstontsteking. Lukt het toch niet goed de vastzittende melk los te krijgen en krijg je meer klachten,
neem dan contact op met jouw verloskundige, huisarts, of de verpleegkundige van de afdeling waar je
verblijft.
Trombose (een bloedpropje)
Net na de bevalling kom je minder aan bewegen toe. Je hebt daardoor een licht verhoogde kans op
het ontwikkelen van trombose. Trombose is een aandoening waarbij een bloedstolsel (bloedpropje) in
het bloedvat gevormd wordt. Dit komt het meeste voor in de benen. Bloedstolsels ontstaan vaak aan
het einde van de eerste of in de tweede week na de bevalling. Je kunt hierbij verhoging van de
temperatuur krijgen. Neem contact met jouw verloskundige/huisarts op als je een pijnlijke plek in jouw
been (kuit) hebt of als dat zwaar aanvoelt. Soms is het been gezwollen en ziet de huid ervan rood en
gespannen uit.
In zeldzame gevallen schiet een bloedpropje los en komt dit in een longvat terecht. Dit is een
gevaarlijke complicatie. Als je klachten hebt van pijn op de borst, benauwdheid, hoesten of pijn bij het
zuchten, neem dan direct contact op met jouw verloskundige/huisarts.
Als je een verhoogde kans hebt op het ontstaan van een bloedpropje, bijvoorbeeld omdat je al eerder
een bloedpropje hebt gehad of als je een stollingsstoornis hebt, worden uit voorzorg medicijnen
voorgeschreven die de stolling van het bloed tegengaan (antistollingsmedicatie).

Wat gebeurt er de tweede dag of de nacht na de bevalling?
Jouw zoon of dochter:
 is onrustig en wil erg vaak aan de borst of bij jou op de buik liggen.
 valt vaak in slaap aan de borst of op jouw buik en wordt wakker zodra het wordt neergelegd of
verplaatst.
 is meestal alleen tevreden als het aan de borst of op jouw buik ligt.
Wat voel jij?
 De opwinding van de geboorte is verdwenen.
 Je hebt weinig geslapen.
 Je bent gevoelig voor alle goede adviezen van verpleging, kraamzorg en familie.
 Je bent onzeker en ‘zoekende’ rondom de voedingen: heeft mijn kind al honger, waarom huilt het
en wanneer doe ik wat?
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Wat gebeurt er werkelijk? Jouw zoon of dochter:
 wordt meer wakker de tweede dag.
 wordt na de geboorte overstelpt met nieuwe prikkels.
 heeft moeite om zich aan te passen aan de nieuwe omgeving.
 is mogelijk overprikkeld en zoekt veiligheid en geborgenheid.
 wil ‘naar huis’ (de vertrouwde baarmoeder). Het dichtstbijzijnde thuisgevoel is op jouw borst of buik
waar het vergelijkbare geluiden ervaart zoals voor de geboorte.
Wat doet huid op huid contact?
 Een kind wat bij moeder ligt heeft een stabielere hartslag en ademhaling.
 De geur van vruchtwater heeft dezelfde kenmerken als jouw lichaamsgeur en daarnaast geven jouw
hartslag en ademhaling een vertrouwd gevoel.
 Het stress hormoon (cortisol) wordt lager door jouw kind ‘huid op huid’ bij je te leggen.
 De temperatuur en bloedsuiker zijn meer stabiel.
Wat je moet weten!
 Het is goed om jouw kind veel vast te houden. Verwennen kan niet.
 Het is goed om dicht bij elkaar op dezelfde kamer te slapen; ‘Rooming in’. Laat jouw kind niet bij je
in bed slapen vanwege veiligheid.
 ‘Huid op huid’ contact bevordert de binding tussen jou en jouw kind .
 Vertrouw op jouw gevoel. Je leert de signalen van je eigen kind vanzelf herkennen en je kunt een
kind nooit te veel liefde geven.

Algemene informatie over jouw kind
Huilen
Als jouw kind blijft huilen, kan het zijn dat:
 jouw kind het te koud of te warm heeft;
 jouw kind voeding nodig heeft of een boertje moet laten;
 jouw kind een vieze luier heeft;
 jouw kind darmkrampen heeft;
 jouw kind niet lekker ligt of even geknuffeld wil worden;
 er niets aan de hand is; pasgeborenen willen soms gewoon even huilen. Soms kun je jouw kind
troosten door het op jouw pink te laten zuigen.
Voeding
Was altijd eerst de handen voordat je jouw kind gaat voeden of verzorgen. Daarmee voorkom je
infecties. Door jouw kind voor de voeding te verschonen, wordt hij/zij goed wakker. Een wakker kind
drinkt beter. Trek voldoende tijd uit voor een voeding, zodat je rustig kunt voeden. Zorg voor een
rustige omgeving, zeker bij het geven van borstvoeding. Doe jouw kind bij voorkeur niet in bad na de
voeding. Jouw kind kan dan misselijk worden en gaan spugen.
De lactatiekundigen van Fam hebben een uitgebreide folder over het geven van borstvoeding
ontwikkeld. Vraag hiernaar bij de verloskundige of gynaecoloog als je deze nog niet ontvangen hebt.
Deze vind je ook op onze website.
Leg jouw kind de eerste dagen vaak aan en reageer op signalen. Luister en kijk naar hem/haar.
Wanneer jouw kind niet meer slaapt en smak-, zuig- of zoekbewegingen gaat maken, kan hij/zij
worden aangelegd. Jouw kind moet in het begin minimaal zeven tot acht keer per 24 uur worden
aangelegd. Geef na twee à drie dagen minimaal om de twee à drie uur borstvoeding.
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Geef bij voorkeur tijdens elke voeding beide borsten. Laat jouw kind zolang als het wil uit d e eerste
borst drinken (mits goed aangelegd). Wacht dan even op een boertje of verschoon de luier en biedt
dan de tweede borst aan. De volgende voeding wordt begonnen met de borst waaruit het laatst
gedronken is. Wanneer dit goed verloopt, duurt in een normale situatie een voeding niet langer dan
30 minuten. Als dit regelmatig langer dan een half uur is, bespreek het dan met de
verloskundige/huisarts of kraamverzorgende.
Als je jouw kind van de borst wilt halen, doe je eerst je (schone) pink in een mondhoekje. Hiermee hef
je het ontstane vacuüm op. Als je borstvoeding geeft, is het belangrijk dat je zelf ook voldoende drinkt
en rust neemt. Tijdens het voeden trekt de baarmoeder samen, wat buikpijn veroorzaakt (naweeën). Je
kunt hier, indien nodig, een paracetamol voor innemen.
Een pijnlijke rode plek op de borst en verhoging van de temperatuur kunnen wijzen op een
(dreigende) borstontsteking. Raadpleeg bij deze klachten snel jouw verloskundige of huisarts.
Tijdens de borstvoedingsperiode heeft jouw kind extra vitamine K en D nodig. Je moet die vanaf de
achtste dag na de bevalling toedienen. Vitamine K en D kun je met een lepeltje geven.
Stuwing
Tijdens de eerste vier dagen na de geboorte komt de melkproductie op gang. De borsten worden
zwaarder en voelen gespannen. Bij flinke melkproductie ontstaat stuwing. De borsten zijn dan pijnlijk
en hebben soms een glanzende rode huid. Juist dan is het van belang dat jouw kind vaak wordt
aangelegd. De hoeveelheid moedermelk moet worden afgestemd op de behoefte van jo uw kind. Vaak
voeden in verschillende houdingen en de borst masseren tijdens het voeden, hebben een gunstig
effect op het zo goed mogelijk leegdrinken daarvan. Warme kompressen (of een kruik) op de borst
vlak voor je voeding gaat geven, verbetert het naar buiten stromen van de moedermelk (de
toeschietreflex) en verlicht de pijn.
Voor een kind is het moeilijk de tepel vast te pakken bij een borst die vol moedermelk zit. Jouw kind
kan dan geen grip op en houvast krijgen aan de tepel en tepelhof. Dit kan leiden tot beschadiging van
de tepels en een huilend kind. Het voeden verloopt beter als de tepelhof vlak voor het aanleggen
voorzichtig leeg wordt gemasseerd of afgekolfd.
Draag een stevige BH die niet afknelt. Na de voeding bieden koude kompressen soms verlichting.
Bij stuwing kun je je niet lekker voelen en psychisch wat labiel zijn. Raadpleeg de kraamverzorgende of
verloskundige als je vragen over voeding en stuwing hebt.
Flesvoeding
 Overleg met de verloskundige/huisarts of kraamverzorgende over de hoeveelheid voeding die je
aan jouw kind moet geven. Als leidraad geldt dat je jouw kind zes tot acht keer per dag voedt.
Tussen elke twee voedingen mag maximaal vier uur zitten.
 Maak de voeding klaar zoals de fabrikant daarvan op de verpakking aangeeft. Begin met een
voeding van 20 ml. Als richtlijn geldt dat tot de achtste dag na de geboorte de voeding met 10 ml
per dag vermeerderd wordt.
 Controleer voordat je de fles geeft of de voeding niet te warm is. Schud de fles een aantal keer en
laat een druppel voeding op de binnenkant van jouw pols vallen. De warmte van de druppel mag je
bijna niet op jouw pols voelen.
 Je moet vanaf de achtste dag na de bevalling Vitamine D toedienen, dit kan je met een lepeltje
geven.
 Meer informatie over flesvoeding vind je op onze website: www.fam.nl
Temperatuur
Het is belangrijk dat jouw kind een juiste lichaamstemperatuur heeft. Meet die daarom thuis
gedurende de eerste 24 uur na de geboorte elke drie uur (vóór een voeding). Daarna temperatuur je
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jouw kind in ieder geval drie keer per dag. Een normale temperatuur ligt tussen de 36.5°C en 37.5°C.
Als jouw kind een temperatuur van ongeveer 36.0°C heeft, leg dan twee kruiken in het bedje. Bij een
temperatuur van ongeveer 36.5°C is één kruik voldoende, bij 37°C is er geen kruik nodig. Bij een te
lage temperatuur kun je jouw kind ook een mutsje opdoen.
Kruik
Controleer de kruik voor gebruik op lekken. De rubberen ring mag niet uitgedroogd zijn. Doe er voor
het vullen met heet water eerst een kopje koud water in tegen verbranding. Doe vervolgens een
kruikenzak om de kruik en leg hem een handbreed van jouw kind af, met de dop naar beneden. Jouw
kind mag niet tegen de kruik aan liggen. Leg daarom tussen de kruik en jouw kind twee dekentjes of
bijvoorbeeld schone handdoeken. Gebruik hiervoor geen zeiltje of warmwaterzak.
Verzorging van de navel
Het is verstandig de eerste twaalf uur na de geboorte bij iedere verschoning de navel van jouw kind
op nabloeden te controleren. Neem bij een navelbloeding direct contact op met jouw
verloskundige/huisarts. Verder moet het naveltje goed droog worden gehouden.
Urine
Jouw kind moet binnen 24 uur na de geboorte een keer geplast hebben. Hierna moet dit oplopen tot
vijf à zes plasluiers per 24 uur. In een papieren luier is het moeilijk te zien of jouw kind geplast heeft.
Door een katoenen doekje (washandje) of een stukje toiletpapier in de luier te leggen, wordt dit beter
zichtbaar. Tegenwoordig zit aan de buitenkant van veel luiers een indicatiestreepje. Kleurt dit streepje
blauw, dan heeft jouw kind geplast. Soms zit een roestbruin vlekje in de luier dat op bloed lijkt. Dit is
gevormd door urinekristallen. Meld dit, en het aantal keer dat jouw kind geplast heeft aan de
kraamverzorgende.
Ontlasting
De eerste ontlasting van een kind wordt meconium genoemd. Dit is zwart, kleverig en taai. Door de
billetjes bij het verschonen in te vetten met Vaseline ® worden ze gemakkelijker schoon. Na de zwarte
ontlasting komt een bruine ‘overgangsluier’. Daarna volgen gewone poepluiers. Bij borstvoeding kan
jouw kind bij elke voeding een poepluier hebben. Deze ontlasting kan dun zijn en er gelig uitzien.
Bij flesvoeding moeten de darmen van jouw kind hieraan wennen. Het aantal keer van ontlasting kan
daarom variëren van zes keer per dag tot eenmaal per zes dagen. Mocht jouw kind last hebben van
zijn/haar darmen, vraag dan bij het consultatiebureau wat je kunt doen. De kleur van de ontlasting kan
variëren van geel tot groen en bruin.
Geelzucht (icterus)
De eerste dagen na de geboorte kan jouw kind er gelig uitzien (hyperbilirubinemie). Dit wordt
veroorzaakt door bilirubine, een gele stof die bij het afbreken van rode bloedcellen vrijkomt. Net na de
geboorte kan jouw kind deze stof nog niet goed afbreken. Als jouw kind geel ziet kan het zijn dat de
verloskundige/huisarts/kinderarts, als dit nodig is, wat bloed uit het hieltje af laat nemen en dat laat
onderzoeken. Dit om te kijken of de hoeveelheid bilirubine niet te hoog is. Als dat wel zo is, wordt
jouw kind opgenomen en onder een speciale (blauwe) lamp gelegd. De afbraak van bilirubine
verbetert hierdoor. De hoeveelheid ervan in het bloed neemt dan af en jouw kind wordt minder geel.
Hielprik/gehoorscreening
Een medewerker van de GGD komt tussen de vierde en zevende dag na de geboorte thuis bij je langs
voor de hielprik (neonatale screening). Hierbij wordt met een speciaal apparaatje een paar d ruppeltjes
bloed afgenomen. Daarmee kunnen meerdere aandoeningen worden opgespoord voordat jouw kind
hiervan schade ondervindt. Daarnaast controleert de medewerker met een speciaal apparaat de aanleg
van de gehoorgang van jouw kind. Ligt jouw kind in deze periode nog opgenomen dan vindt dit,
afhankelijk van hoelang jouw kind moet blijven, bij Fam of later thuis plaats.
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Slaaphouding
Laat jouw kind niet op zijn/haar buik of zij slapen, maar leg het op de rug. De kans op wiegendood
verkleint hierdoor.
Bad
Trek voldoende tijd uit voor het baden van jouw kind. Je kunt het ook ’s avonds doen als jouw partner
mogelijk thuis is. Houd er ook rekening mee bij het afspreken met bezoekers.
Zorg ervoor dat de badruimte lekker warm is. Zorg ook voor warme kleertjes, bijvoorbeeld door ze
eerst om een kruik te wikkelen. Zet vóór het baden alles klaar, zodat je jouw kind nooit alleen in bad
hoeft te laten liggen.

Algemene informatie voor jou
Het verwerken van de bevalling is zowel lichamelijk als emotioneel voor iedere vrouw anders. Het is
belangrijk dat je luistert naar jouw lichaam en voldoende rust neemt. Probeer ‘s middags zo lang
mogelijk te rusten. Als je slaapproblemen hebt, bespreek dit dan met jouw verloskundige of huisarts.
Het is normaal dat je na de bevalling emotioneel wat minder stabiel bent. Je kunt makkelijker huilen
dan gewoonlijk en overgevoelig reageren. Meestal gaat dat na een paar dagen vanzelf over.
Door de zwangerschap zijn de banden van de baarmoeder uitgerekt. Deze hebben tijd nodig om te
herstellen. Til en rek daarom de eerste zes weken na de bevalling zo min mogelijk. De
kraamverzorgende of de verpleegkundige meet de eerste week na de bevalling ’s ochtends en ’s
avonds jouw lichaamstemperatuur. Neem contact op met jouw verloskundige, huisarts of gynaecoloog
bij een verhoging boven de 38°C.
Hygiëne
Als gevolg van onder meer een verminderde weerstand en bloedverlies, ben je gevoeliger voor
infecties. Een goede hygiëne is daarom erg belangrijk. Neem regelmatig een douche en verschoon
geregeld je ondergoed en maandverband. Zolang je bloed verliest, mag je niet in bad.
Naweeën
Na de bevalling wordt de baarmoeder weer kleiner. Ongeveer 6 weken na de bevalling heeft deze
weer een normale grootte. Het kleiner worden van de baarmoeder kan gepaard gaan met naweeën.
Na een eerste bevalling heb je hier meestal niet zoveel last van. Soms heb je zoveel last van naweeën
dat je er pijnstilling voor wilt gebruiken. Neem dan, bij voorkeur paracetamol. Het advies is 1000 mg (2
tabletten van 500 mg) tegelijk in te nemen, maximaal 4 keer per dag.
Bloedverlies
In de baarmoeder zit na de bevalling een wond. Dit komt doordat de moederkoek (placenta) van de
wand is losgekomen. Door samentrekkingen van de baarmoeder worden de bloedvaten weer
dichtgedrukt. In de eerste week na de bevalling is het bloedverlies vergelijkbaar met een flinke
menstruatie. Daarna wordt het geleidelijk minder. Binnen vijf weken is het meestal helemaal over. Je
kunt in deze periode een stolsel verliezen dat zo groot kan zijn als een vuist. Neem bij blijvend
stolselverlies, aanhoudend ruim vloeien (vergelijkbaar met de eerste week) of onprettig geurende
afscheiding contact op met de verloskundige, huisarts of gynaecoloog.
Plassen
Het is belangrijk dat je regelmatig plast. Doe dit bijvoorbeeld voor elke voeding. Een volle blaas
verhindert de baarmoeder goed samen te trekken.
De eerste dagen na de bevalling kan het lastig zijn de blaas goed leeg te plassen. Soms voel je weinig
aandrang. Dit komt doordat de urineleider wat opgezwollen is tijdens de bevalling. Vaak heb je klachten
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door de hechtingen en de bekkenbodem. Het plassen kan branderig aanvoelen. Spoel in verband met
de hygiëne altijd na met water. Als je tijdens het plassen de vagina spoelt met water uit een (spuit)fles
of maatbeker, vermindert dit het schrijnen. Eventueel kun je onder de douche plassen. De kans op een
blaasontsteking is wat groter als je bij de bevalling een blaaskatheter had. Tekenen van een mogelijke
blaasontsteking zijn: pijn bij het plassen (ook nog na een paar dagen), een zeurend gevoel in de
onderbuik en een lichte verhoging van de temperatuur. Overleg in dat geval met de verloskundige,
huisarts of de verpleegkundige van de afdeling waar je verblijft om de urine te laten controleren. Bij
een blaasontsteking wordt antibiotica voorgeschreven.
Hechtingen
De kraamverzorgende controleert de eventuele hechtingen elke dag. De vagina kan de eerste week
gezwollen en pijnlijk zijn. Vooral als je ingescheurd bent of een knip hebt gehad tijdens de bevalling.
Koelen met een ijskompres kan de pijnklachten verminderen.
Om zelf een ijskompres te maken, kun je een natgemaakt maandverband invriezen. Doe dit vervolgens in
een plastic boterhamzakje met een washandje of een gaasje van 10 cm bij 10 cm er omheen. Houd dit
tegen de pijnlijke plek aan. Zodra het bloedverlies vermindert, kun je regelmatig zonder onderbroek in
bed gaan liggen. Zo komt er lucht bij de wond. Dat bevordert de genezing. Het is belangrijk dat je de
hechtingen goed schoon houdt door regelmatig het maandverband te verwisselen, één keer per dag
te douchen en goed te drogen. Als de hechtingen pijnlijk zijn, kun je paracetamol innemen, maximaal
van 4 keer 1000 mg per dag.
Soms gaat een wond ontsteken. Deze wordt dan rood, gezwollen en er kan pus uitkomen. De
kraamverzorgende of de verpleegkundige overlegt in dat geval met de verloskundige, huisarts of
gynaecoloog. Als hechtingen veel pijnklachten geven, kunnen ze, afhankelijk van de manier van
hechten, vanaf de 7e dag verwijderd worden. In principe lossen de hechtingen binnen 4 tot 6 weken
vanzelf op.
Aambeien
Tijdens een zwangerschap kun je last krijgen van aambeien. Soms ontstaan deze pas tijdens het persen
bij de bevalling. Aambeien die je gedurende de zwangerschap kreeg, kunnen groter worden tijdens
het persen. Aambeien zijn soms heel pijnlijk. Koelen na de bevalling zorgt dat de zwelling wat afneemt,
waardoor pijnklachten verminderen. Aambeien worden vaak vanzelf kleiner. Meestal verdwijnen ze
grotendeels. Dit kan wel een aantal weken duren. Vraag bij aanhoudende pijnklachten advies aan de
gynaecoloog, verloskundige of huisarts. Soms wordt pijnstillende medicatie of zalf voorgeschreven.
Heb je vooral pijnklachten tijdens ontlasting, dan kan het zinvol zijn om Lactulose te gebruiken.
Lactulose maakt de ontlasting zachter.
Bekkenbodem
De bekkenbodem bevindt zich aan de onderzijde van het bekken en vormt samen met de botten
hiervan de onderkant van de buikholte. In de bekkenbodem liggen de blaas en urinebuis (urethra), de
vagina en het laatste deel van de dikke darm (rectum). Deze worden op hun plaats gehouden door
spieren van de bekkenbodem en ophangbanden die vastzitten aan de botten van het bekken. Bij
bewegingen als hoesten of lachen, neemt de druk in de buik toe. De bekkenbodem houdt dan alle
organen op hun plaats. Door de bekkenbodemspieren te ontspannen, kun je plassen, ontlasting of
gemeenschap hebben.
Bij te slappe bekkenbodemspieren kunnen klachten ontstaan als urineverlies of verzakkingsklachten.
Het is belangrijk om de bekkenbodemspieren weer te leren voelen en beheersen. Oefen de
bekkenbodemspieren in het begin een aantal maal per dag door afwisselend aan te spannen en te
ontspannen. Wil je hier meer over weten vraag dan naar informatie bij je verloskundige of huisarts. Blijf
je na 1 tot 2 weken klachten houden door een verslapte bekkenbodem is het verstandig een
bekkenbodemtherapeut te raadplegen.
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Stemmingswisselingen
De meeste vrouwen zijn de eerste dagen na hun bevalling gelukkig en opgewekt. Na een paar dagen
kan dit gevoel omslaan. Het einde van de zwangerschap en de bevalling kunnen vermoeiend en zwaar
zijn geweest. Ook verandert er in korte tijd erg veel, niet alleen lichamelijk (door het ineens wegvallen
van hormonen en de dikke buik), maar ook in de thuissituatie. Je hebt tijd nodig om te wennen aan
jouw kind en om een emotionele band met hem/haar op te bouwen. Dit is heel normaal. Voor de één
duurt het langer dan voor de ander.
De nachtrust wordt in het begin vaak verstoord, waardoor je erg vermoeid kunt raken. Hierdoor ben je
soms minder stabiel (lichte stemmingsstoornis). Veel vrouwen hebben hier last van. Deze
stemmingswisselingen worden ook wel de kraamtranen of de ‘babyblues’ genoemd. Hieronder vallen:
huilbuien, slecht slapen, bezorgdheid, angstig zijn, prikkelbaar en gespannen zijn. Voldoende rust en
ondersteuning zorgen voor herstel. Vaak nemen deze klachten vanzelf af (binnen een paar weken). Is
dit niet het geval neem dan contact op met jouw huisarts.

Veiligheid
Om de veiligheid te verhogen en het risico op vallen te verminderen, geven wij je graag enkele
belangrijke tips mee. We streven naar:
 Een veilige omgeving: Opgeruimd staat netjes! Houd de omgeving in en rond het bed vrij van
speelgoed en andere obstakels. Voorkom natte vloeren. Laat je kind niet alleen achter op de
commode of het bed.
 Laagstand bed: Laat je kind slapen in een bed geschikt voor de leeftijd. Doe beide
zijden/bedhekken omhoog en zet het bed niet onnodig hoog. Leg geen groot speelgoed/knuffels
in het bed als je kind alleen is.
 Transport: Bij opname of verblijf binnen Fam zorgen we samen voor hulpmiddelen bij transport,
zoals een rolstoel enzovoorts. Bij volwassenen die onder invloed zijn van medicatie of terug
komen van de Operatieafdeling zijn we extra alert op.
 Schoenen: Zorg voor goede schoenen voor jou en je partner. Goede grip is belangrijk.
 Remstand: Zet een stilstaand bed of (rol)stoel altijd op de rem.
Fijn als jullie ons willen helpen met bovenstaande preventieve maatregelen.
Belangrijk
 Er wordt bij opname of verblijf binnen Fam uitgelegd hoe het oproepsysteem gebruikt kan
worden om de verpleegkundige of kraamverzorgende te roepen.
 Begeleid je partner naar de badkamer. Dat is zeker nodig als je partner een infuus heeft, onder
invloed van medicatie is en na het ondergaan van een operatie.
 Schakel de verpleegkundige of kraamverzorgende in wanneer je hulp nodig hebt.
 Slaap niet samen met je kind in hetzelfde bed.
 Houd fysiek contact met je kind wanneer de hekken van het bedje naar beneden zijn, en/of je je
kind verschoont of weegt op de weegschaal.
 Laat het bij opname of verblijf binnen Fam aan de verpleegkundige of kraamverzorgende weten
wanneer je de kamer verlaat en je kind alleen is.
 Let, bij opname bij Fam, bij het verplaatsen in de (bad)kamer op de infuusslang en eventuele
andere kabels van apparatuur. Trek hier niet aan, bij twijfel of er iets niet goed is of hulp nodig is,
bel de verpleegkundige of kraamverzorgende voor hulp.
 Op alle kamers van Fam ligt (in de map) een veiligheidskaart. Hier staan ook enkele tips
weergegeven die de veiligheid verhogen en zo het risico op vallen verminderen.
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Thuis na een keizersnede

Thuis moet je geleidelijk verder herstellen. De tijd die hiervoor nodig is, is na een keizersnede vaak
langer dan na een natuurlijke bevalling. Je bent niet alleen (opnieuw) moeder geworden, maar ook
genezende van een operatie.
Een veel gehoorde klacht na een keizersnede is moeheid. Je kunt daar het beste aan toegeven.
Probeer zoveel mogelijk rust te nemen. Aanvaard ook hulp die familie en kennissen je aanbieden.
Meestal vergoedt de verzekering aanvullende kraamzorg na ontslag uit het ziekenhuis. Dit gebeurt in
overleg met jouw verloskundige/huisarts. Naarmate je meer hulp hebt als je thuiskomt, wordt de
overgang gemakkelijker en wen je sneller aan de nieuwe levenssituatie.
Na de eerste weken merk je dat je geleidelijk steeds meer kunt doen. Zwaar tillen (vuilniszakken, zware
boodschappentassen) wordt de eerste weken afgeraden, maar geleidelijk kun je wel jouw activiteiten
uitbreiden (licht huishoudelijk werk, kleinere boodschappen).
Al snel na de operatie kun je onder de douche. Mocht er nog wat vocht of een beetje bloed uit de
wond komen, dan kun je de wond met de douchekop schoonspoelen en voorzichtig drogen. Leg er
daarna een droog gaas overheen om jouw kleding te beschermen.
Met buikspieroefeningen mag je zes weken na de operatie beginnen. De verschillende lagen van de
buikwand zijn dan goed genezen. Aan de zijkant van het litteken heb je de eerste dagen soms een
trekkend gevoel vanwege de inwendige hechtingen. Dit kan geen kwaad. Wanneer je weer kunt
autorijden en fietsen, voel je zelf het beste aan.
Omdat bij een keizersnede zenuwen in de buikhuid zijn doorgesneden, houd je vrij lang een doof
gevoel rond het litteken. Boven dit gebied is er vaak halverwege de navel ook een gedeelte dat juist
extra gevoelig is. Bij de meeste vrouwen is het gevoel in de buikwand na 6 tot 12 maanden weer
normaal.

Na de kraamtijd
Het bloedverlies wordt meestal iets groter wanneer je volop in beweging komt. Gemiddeld houdt het
vloeien 4 tot 6 weken aan, waarbij het steeds meer vermindert. De kleur van de uitscheiding is eerst
bruinig, waarna het vaak alleen nog wondvocht betreft. Je mag pas in bad of zwemmen wanneer het
bloedverlies gestopt is. De eerste drie weken kun je beter geen gemeenschap hebben. Je
baarmoedermond staat namelijk nog een beetje open, waardoor je een grotere kans hebt op een
infectie.
Je herstel na een bevalling hangt niet alleen af van de conditie waarin je voor de bevalling verkeerde
maar ook van het verloop van de bevalling. Wanneer complicaties zijn geweest tijdens de
zwangerschap (bijvoorbeeld een zwangerschapsvergiftiging) of tijdens de bevalling (een
kunstverlossing of een keizersnede) duurt het meestal langer voordat je weer hersteld bent. Ongeveer
6 weken na de bevalling merk je dat je weer wat conditie krijgt en dat je minder snel moe bent. Na die
periode kun je eraan gaan werken om weer in vorm te komen. Het is heel verschillend hoe fit je je kunt
voelen na een bevalling. Verwacht niet te veel van jezelf. Luister naar jouw lichaam en neem op tijd
rust.
Menstruatie en anticonceptie
Bij borstvoeding is de kans groot dat het een aantal maanden duurt voordat je weer menstrueert. De
menstruatie komt meestal binnen een half jaar na het stoppen van de borstvoeding weer op gang.
Geef je geen borstvoeding, dan komt de menstruatie vaak zes tot acht weken na de bevalling weer op
gang.
Voor je eerste menstruatie heb je alweer een eerste eisprong (ovulatie) en dus kan je relatief snel na de
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bevalling weer zwanger worden. Bespreek daarom, indien nodig, de anticonceptie met jouw
verloskundige, gynaecoloog of huisarts.
Nacontrole
Zes weken na de bevalling zien we je graag terug voor een nacontrole. We vinden het erg leuk als je
dan jouw kind meeneemt. De verloskundige of gynaecoloog bespreekt met je hoe het met jou en
jouw kind gaat. Je bloeddruk, gewicht en eventueel de hechtingen worden nog een laatste keer
gecontroleerd. Je kunt napraten over jouw zwangerschap en jouw bevalling. Ook willen we graag
weten hoe je onze zorg en begeleiding hebt ervaren. Alleen zo kunnen we, waar nodig, onze zorg
verbeteren. Je bent van harte welkom om hiervoor een afspraak te maken.

Aangifte van je pasgeboren kind
Jouw kind moet worden aangegeven door iemand die bij de bevalling aanwezig was, in de gemeente
waar hij/zij geboren is. Hiervoor heb je drie werkdagen de tijd. Om aangifte te kunnen doen, is het
belangrijk dat je het volgende bij je hebt:
 Jullie trouwboekje als jullie zijn getrouwd.
 De akte van erkenning als jullie niet zijn getrouwd.
 Het geboorteaangifteformulier. Dit krijg je na de bevalling van jouw verloskundige of gynaecoloog.
 Als je geen partner hebt mag iemand anders die bij de bevalling aanwezig is geweest aangifte doen
van de geboorte. Hij of zij moet dan het legitimatiebewijs van de moeder meenemen en een
schriftelijke toestemming/machtiging van de moeder.
 Een legitimatiebewijs van degene die aangifte doet.
 Let erop dat de ambtenaar de naam van jullie kind goed spelt!
Nadat je aangifte hebt gedaan, worden verschillende dingen automatisch in gang gezet:
 Er gaat bericht naar de Sociale VerzekeringsBank zodat jullie kinderbijslag krijgen.
 Er gaat bericht naar de Belastingdienst zodat jullie kind een BSN-nummer krijgt.
 Er gaat bericht naar de GGD zodat er iemand langskomt voor de hielprik en de gehoorscreening.
Wat je zelf nog moet regelen als jullie niet getrouwd zijn, is het indienen van een aanvraag voor
toekenning van het ouderlijk gezag aan de vader, bij de rechtbank.
Meer informatie vind je op www.tilburg.nl

Verzekeren van je pasgeboren kind
Bij de geboorte van een kind zijn er zoveel zaken die geregeld moeten worden, dat er vaak niet aan
wordt gedacht dat hij/zij ook verzekerd moet worden voor ziektekosten. Dit dien je zo snel mogelijk te
regelen omdat meteen al na de bevalling kosten worden gemaakt die niet automatisch onder de
verzekering van (één van) de ouders vallen. Een kind wordt, anders dan vaak wordt verwacht, niet
automatisch meeverzekerd. Zijn jullie verzekerd bij twee verschillende zorgverzekeraars, dan kunnen
jullie zelf kiezen bij welke zorgverzekering je hem/haar inschrijft. Dit kun je telefonisch, schriftelijk of
via internet regelen met de verzekeraar. Kinderen zijn gratis meeverzekerd.
Voor meer informatie kun je terecht bij jullie eigen zorgverzekeraar.
Om te voorkomen dat je rekeningen thuis gestuurd krijgt, is het belangrijk dat je het ziekenhuis laat
weten waar jouw kind verzekerd is mét vermelding van het polisnummer. Wij verzoeken je het
polisnummer telefonisch door te geven op onderstaand telefoonnummer/mail:
Afdeling Patiëntenregistratie:
 Telefoonnummer: (013) 221 80 12
 of e-mail:
opnaalg@etz.nl
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Tot slot
Als je na het lezen van deze folder nog vragen hebt, aarzel dan niet die met jouw verloskundige,
huisarts, gynaecoloog of kraamverzorgende te bespreken.

Belangrijke telefoonnummers
Fam:

(013) 221 08 00

ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis):

(013) 221 00 00

Fam, 48.885 06-20
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