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De kraamtijd 

De bevalling is achter de rug en jullie zijn de ouders van het mooiste kindje van 

de wereld. De afgelopen week hebben jullie de eerste dagen van de kraamtijd 

beleefd. De komende periode is bedoeld om te herstellen van de bevalling, jullie 

kindje te leren kennen en handig te worden in de verzorging van jullie kindje.  

Huisarts 

In principe neemt de huisarts na het afsluiten van het kraambed de zorg van ons over. Je huisarts is door ons of 

het ziekenhuis geïnformeerd over de bevalling en de geboorte van jullie kindje. Wanneer je je zorgen maakt over 

jezelf en/of jullie kindje, neem dan contact op met de huisarts.  

 

 

Vitamine K en D 

Baby’s hebben extra vitamine D en K nodig als ze borstvoeding krijgen. Vanaf een leeftijd van één week tot hun 

vierde jaar hebben kinderen extra vitamine D nodig. Geadviseerd wordt om een kindje 10 microgram extra 

vitamine D per dag te geven. Tot en met een leeftijd van drie maanden (12 weken) is een supplement met 150 

microgram vitamine K per dag nodig. Het lichaam maakt zelf vitamine K in de darmen, maar bij baby's tot drie 

maanden gebeurt dit nog niet voldoende. Ook baby’s die kunstvoeding of opvolgmelk drinken, hebben 

dagelijks een supplement met 10 microgram vitamine D nodig. 

Bel wanneer je als moeder: 

• veel bloed verliest; één kraamverband vol in een half uur, grote stolsels of als je er niet lekker of duizelig 

van wordt 

• aanhoudende buikpijn hebt, anders dan naweeën 

• niet kunt plassen of niet goed uit kunt plassen 

• koorts hebt (rectaal 38,5 graden of hoger) 

• hoge bloeddrukklachten hebt 

• ongerust bent over jezelf of je kindje 

 

Bel wanneer je kindje: 

• slecht drinkt 

• suf is 

• overgeeft met forse kracht 

• blauw, grauw, bleek van kleur is 
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Huid op huid contact 

Voor een pasgeboren kindje is lichaamscontact van vitaal belang. Het is goed te weten dat je je kindje in de 

eerste zes maanden niet kunt verwennen. Veel vast houden en dragen geeft hen juist een gevoel van 

geborgenheid en veiligheid. Je zult merken dat je kindje meestal rustig wordt wanneer het je kan voelen, horen en 

ruiken.  

Hechtingen 

Hechtingen zijn van oplosbaar materiaal. Mocht dit niet zo zijn, dan vermelden we dat er expliciet bij en zullen wij 

ze aan het einde van de eerste kraamweek verwijderen. Mocht het zijn dat je hechtingen (blijven) irriteren, maak 

dan een afspraak op het spreekuur bij de verloskundige of huisarts.  

Voedingen voor je kindje 

Of je nu borst- of kunstvoeding geeft, het is belangrijk dat je blijft kijken naar je kindje. De ene dan hoeft namelijk 

niet hetzelfde te zijn als de andere. Net zoals wij de ene dag meer kunnen drinken dan de andere, doet een kindje 

dat ook. Daarbij is het ook zo, dat wanneer je borstvoeding geeft je kindje ‘regeldagen’ kan hebben. Regeldagen 

zijn onlosmakelijk verbonden aan het geven van borstvoeding. Tijdens de regeldagen lijkt het alsof je kindje 

onverzadigbaar is, je kindje heeft meer voeding nodig dan de dagen daarvoor. Dit valt vaak samen met een 

groeispurt van je kindje. Je kindje groeit namelijk niet geleidelijk, maar doet dit met kleine groeispurtjes. Tijdens 

de regeldagen wordt vraag en aanbod opnieuw op elkaar afgestemd, zodat jouw kindje blijft krijgen wat nodig is.  

Overigens hebben kindjes die kunstvoeding krijgen, net zo goed groeispurtjes en dus regeldagen. Het is wellicht 

wat minder merkbaar, maar dat wil nog niet zeggen dat ze er niet zijn. Het is alleen bij kunstvoeding makkelijk om 

een beetje extra melk te geven wanneer je merkt dat je kindje daar behoefte aan heeft. Maak hier echter geen 

regelmaat van, teveel melk kan namelijk voor overgewicht zorgen. Overleg dit eventueel met het 

consultatiebureau. 

Voeding voor jezelf 

Blije ouders, blije kindjes – we weten allemaal dat dat klopt. En daarom is het zo belangrijk dat je ook tijd aan 

jezelf blijft besteden nu je moeder bent. Natuurlijk is je kindje het belangrijkste in je leven, maar verlies jezelf niet 

uit het oog. Weet dat het ongeveer 9 maanden duurt voordat je herstelt bent van je zwangerschap en bevalling. 

Voor je herstel en conditie is het belangrijk dat je gezond en gebalanceerd blijft eten. Wanneer je borstvoeding 

geeft is het advies om extra vitamine D te slikken, drink daarnaast voldoende water.  

Wees niet te streng voor jezelf. Je lichaam heeft de afgelopen maanden een geweldige prestatie geleverd en daar 

mag je best even van bijkomen. Geef jezelf de tijd weer op gewicht te komen en een nieuwe balans te vinden. 

Consultatiebureau 

Tijdens de zwangerschap hebben wij gecontroleerd of je kindje zich goed ontwikkelde. Uiteraard willen we nu 

jullie kindje geboren is, ook blijven volgen of hij of zij zich normaal blijft ontwikkelen. Dit wordt gedaan door de 

jeugdartsen en – verpleegkundigen van het consultatiebureau. Bij hen kun je terecht met al je vragen over de 

gezondheid, het opvoeden en opgroeien van kinderen. Ook de vaccinaties worden door het consultatiebureau 



 

 

De kraamtijd Vita Nova verloskundigen ‘s-Hertogenbosch 

gegeven. De eerste kennismaking met het consultatiebureau is al in de kraamtijd. Jullie krijgen dan bezoek van 

een medewerker die de hielprik en gehoortest zal doen. Iets later maakt de jeugdverpleegkundige een afspraak 

met jullie voor een huisbezoek en als jullie kindje ongeveer 4 weken oud is, brengen jullie je eerste bezoek aan 

het bureau. Tijdens deze afspraak onderzoekt de jeugdarts jullie kindje, wordt jullie kindje gewogen en gemeten 

en kun je al je vragen stellen. Na elke afspraak krijg je een vervolgafspraak mee. 

Menstruatie  

Na een bevalling duurt het even voordat de normale menstruatie weer op gang komt. Er hebben zich namelijk 

nogal wat veranderingen in je lichaam voorgedaan de afgelopen maanden. Wanneer de menstruatiecyclus weer 

op gang komt, wordt vooral beïnvloed door de hormoonbalans en het wel of niet geven van borstvoeding. 

Voor veel vrouwen verschilt het wanneer ze weer ongesteld worden. Dit kan na anderhalve maand al zijn, maar 

het kan ook een paar maanden of zelfs één jaar uitblijven. Gemiddeld worden vrouwen na drie tot zes maanden 

weer ongesteld. Het is niet ongewoon dat de eerste paar menstruaties onregelmatig of heviger zijn. Wanneer de 

cyclus eenmaal op gang is gekomen, verloopt deze meestal net zoals vóór de zwangerschap.  

Voorafgaand aan een menstruatie kun je onopgemerkt een ovulatie (eisprong) hebben en dus zwanger worden, 

ben hier op bedacht.  

Intiem zijn 

De eerste keer vrijen na de bevalling kan spannend zijn. Hoe zal het gaan, doet het pijn of valt het mee? 

Misschien heb je er voorlopig nog helemaal geen zin in; ook dat is heel normaal. Het is belangrijk om na de 

geboorte van jullie kindje de tijd te nemen om te herstellen. Zolang je vloeit raden we het af om te vrijen in 

verband met de kans op infecties. Vervolgens is het helemaal aan jou wanneer je weer klaar bent om intiem te 

zijn. Daar mag je best je tijd voor nemen. Wees wel kritisch naar jezelf en vraag jezelf af: wil ik het niet óf durf ik 

het niet? Praat er samen over en ontdek samen welke verwachtingen en behoeften jullie hebben.  

Anticonceptie 

Misschien ben je er zo vlak na de bevalling nog niet mee bezig, maar toch is het goed om vast over anticonceptie 

na te gaan denken. Voor je eerstvolgende menstruatie heb je al een eisprong en kun je weer zwanger worden. Er 

zijn verschillende vormen van anticonceptie mogelijk. Belangrijk is dat je een vorm kiest die bij jullie past. Geef je 

borstvoeding? Let er dan bij je keuze voor een bepaalde vorm van anticonceptie op of het ook in combinatie met 

borstvoeding gebruikt kan worden. Al je vragen over anticonceptie kun je met ons bespreken, bijvoorbeeld op de 

nacontrole afspraak 6 weken na de bevalling. Een aparte afspraak hiervoor maken mag ook altijd. 

Wij kunnen bijna alle vormen van anticonceptie voorschrijven en plaatsen ook een spiraaltjes.  

Nacontrole 

Vind je het fijn om de bevalling nog een keer na te bespreken, heb je klachten of vind je het gewoon leuk om je 

kindje te showen, kom dan op nacontrole op de praktijk. We kunnen dan antwoord geven op jullie vragen en zo 

nodig nog aanvullende controles doen. Uiteraard zijn we ook benieuwd hoe het ouderschap bevalt. Meestal is de 

nacontrole rond 6 weken na de bevalling. 
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Weer zwanger? 

Wil je weer zwanger worden, start dan voor de conceptie (bevruchting) met het slikken van foliumzuur. Heb je 

behoefte aan een uitgebreider advies? Dan kun je bij ons terecht op het kinderwensspreekuur.  

Meer info? 

Wil je meer weten of lezen over de kraamtijd, kijk dan op onze website.  


