


1Advies & voorlichting

Hartelijk gefeliciteerd! Je bent zwanger en 
gaat een hele nieuwe tijd  tegemoet. Tijdens 
de zwangerschap moeten er ook een aantal 
zaken geregeld worden. In dit boekje kun 
je alle informatie over Kraamcentrum DAT 
vinden, de bevalling, eventuele adviezen 
en voorlichting, de werkwijze van onze 
kraamverzorgenden en de verzorging van 
jezelf en de baby. Met deze informatie kun 
je jezelf voorbereiden op de bevalling en 
eventuele informatie opzoeken.

De kraamtijd is een drukke tijd. Een kindje is 
geboren en misschien ben je voor het eerst 
moeder geworden. De kraamtijd is er voor 
je om rust te krijgen, bij te komen van de 
bevalling en om te wennen aan de nieuwe 
situatie. Ook is het van belang dat je vertrouwd 
raakt met de verzorging van jullie baby. 
Medewerk(st)ers van Kraamcentrum DAT 
werken samen met jullie aan een goede en 
feestelijke kraamtijd. Kraamcentrum DAT werkt 
met een zorgdossier. Dit dossier is bedoeld als 
een werkboek voor de kraamverzorgende en 

voor jezelf. Tijdens de kraamperiode worden 
allerlei gegevens in het zorgdossier vastgelegd 
en kun je zelf het dossier gebruiken om daarin 
vragen en gegevens te noteren.

Het zorgdossier kan bijdragen aan een 
goede afstemming van de kraamzorg op 
jullie gezinssituatie en jullie wensen. Doordat 
we bij Kraamcentrum DAT met kleine 
werkgebieden werken, kunnen we ervoor 
zorgen dat de kraamverzorgende bij jou uit 
de buurt komt. Op deze manier blijven we ook 
werken met cliënten in de hoogste zin van het 
woord. Bij ons ben je dus geen nummer! De 
kraamverzorgende zal de zorg dagelijks met 
jullie evalueren en zal adviezen geven voor de 
avond en de nacht. En heb je vragen, dan kun je 
ons  natuurlijk altijd bellen. Buiten dit alles om 
is het belangrijk voor ons dat de kraamtijd voor 
jullie gezin een gezellige tijd wordt! 

Voorwoord
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• Uitsluitend gediplomeerde kraamverzorgenden uit de regio
• Nauwe samenwerking met ketenpartners, zoals verloskundigen, gynaecologen, ziekenhuizen en

zorgverzekeraars.
• Één kraamverzorgende gedurende de gehele kraamperiode
• Borstvoeding gecertificeerd
• Eigen lactatiekundigen in dienst
• Gegarandeerde kraamzorg, wat inhoudt dat het aantal afgesproken uren altijd geleverd wordt.
•  Flexibele kraamzorg
• In het bezit van het kwaliteitskeurmerk ISO/HKZ en door branchevereniging BO gecertificeerd.
• Een gezellige en onvergetelijke kraamperiode!

Zorg van hoge kwaliteit
Wij zijn trots op onze organisatie die garant staat 
voor professionaliteit, betrouwbaarheid en 
jarenlange ervaring op het gebied van kraamzorg. 
Onze medewerkers zijn deskundig en 
professioneel en de organisatie heeft alle 
kwaliteitscertificaten op het gebied van 
kraamzorg. Jij bent hierdoor verzekerd van de 
hoogste kwaliteit. 

Waar staat Kraamcentrum DAT voor?

We zijn ISO/HKZ gecertificeerd. Ieder jaar vindt 
er een controle plaats door een onafhankelijk 
instituut op de kwaliteitseisen en de uitvoering 
daarvan. We werken met protocollen, richtlijnen 
en een gedragscode die onderdeel uitmaken 
van deze kwaliteitseisen.
Deze worden dan ook zorgvuldig bewaakt.
Als laatste zijn we gecertificeerd door de
branchevereniging BO Geboortezorg.   
Dit betekent dat we op de hoogte zijn van alle
laatste ontwikkelingen rondom kraamzorg.
Al onze kraamverzorgenden zijn uiteraard
gediplomeerd en volgen regelmatig 
(bij)scholingen. Bovendien staat iedereen
ingeschreven bij het kwaliteitsregister Kennis-
centrum Kraamzorg.



5Advies & voorlichting

Belangrijke telefoonnummers 
 
en adressen
Kraamcentrum DAT heeft een 24-uurs bereikbaarheid voor zorgvragen

Voor de regio Midden- en West-Brabant en Tholen op nummer:
0165 - 34 13 34

Voor de regio Voorne-Putten, Rozenburg, Goeree-Overflakkee op nummer:
0181 - 64 51 00

Voor het Steunpunt Spijkenisse op nummer:
0181 - 69 97 65

Voor de regio Barendrecht, Hoekse Waard, Albrandswaard, Hoogvliet en Drechtsteden op nummer:
0180 - 69 00 06

Voor de regio Zeeland, Schouwen-Duiveland op nummer:
0118 - 44 19 40

Voor de regio Zeeuws-Vlaanderen op nummer:
0115 - 53 15 72

Bezoekadres West-Brabant:
Roemer Visscherlaan 15-17     
4707 BX  Roosendaal

Bravis Ziekenhuis
Zorgpoort ingang 2 
Boerhaavelaan 25
4708 AE  Roosendaal

Bezoekadres Voorne-Putten:
Kerkstraat 18
3211 AS  Geervliet

Steunpunt Spijkenisse 
Noordeinde 20
3201 AL Spijkenisse

Bezoekadres Drechtsteden: 
Verloskundigenpraktijk Lize Verbaas 
Beugstraat 83  
3192 GA Hoogvliet 
Dinsdag 9.00-17.00 uur

Verloskundige Praktijk Veere 
Noordweg 133  
4353 AV Serooskerke 
Woens- en donderdag 9.00-12.00 uur

Verloskundigenpraktijk Carnisselande 
Langstraat 11-12  
3162 WC Rhoon-Poortland 
Vrijdag 9.00-17.00 uur -1 2  

Bezoekadres Goeree-Overflakkee: 
Langeweg 29
3245 KE  Sommelsdijk

Bezoekadres Hoeksche Waard: 
Laning 10e
3297 TB Puttershoek

Bezoekadres Zeeland: 
Paul Krugerstraat 76 
4381 WH Vlissingen

Schenge 4 
4335 XS Middelburg

Bezoekadres Breda:
Dit Winkeltje
Torenstraat 7b
4811 XV Breda
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Hoe te handelen als de bevalling begint? 
Bij een thuisbevalling
Het is prettig als we op tijd ingeschakeld worden voor assistentie bij de bevalling. De verloskundige bepaalt 
wanneer het tijd is om de kraamverzorgende te laten komen en belt vervolgens naar ons om ons te informeren.  
Wij zorgen er dan voor dat er binnen 45 minuten een kraamverzorgende aanwezig is om te assisteren bij de 
bevalling. Wanneer je tijdens de thuisbevalling onverhoopt naar het ziekenhuis moet, zorgt de kraamverzorgende 
ervoor dat alles opgeruimd wordt.

Bij een poliklinische bevalling
In een aantal ziekenhuizen wordt de assistentie van de poliklinische bevalling uitgevoerd door jouw kraamverzorg-
ende. Wanneer alles goed verloopt, begeleidt zij je daarna naar huis. Wij worden graag gebeld (tussen 7.00 - 
22.00 uur) zodra jouw kindje geboren is, ook als je nog niet zeker weet wanneer jullie naar huis mogen. Wij kunnen 
dan de planning van onze zorg hier op afstemmen.

Werkwijze 
Kraamcentrum DAT
Nadat je via de huisarts, verloskundige, gynaecoloog of 
rechtstreeks met ons in contact bent gekomen, nemen 
wij de zorg van je over.

Na aanmelding en de bevestiging van je inschrijving, 
maakt onze zorgcoördinator tussen de 28e en 32e 
week van je zwangerschap een afspraak met je voor 
een intakegesprek. Dit kan een huisbezoek of 
telefonische intake zijn. Tijdens dit gesprek neemt zij de 
zwangerschap, de bevalling en kraamtijd met je door. 
Jij kunt jouw wensen en verwachtingen kenbaar maken 
en bespreken. Zij zal onze mogelijkheden toelichten. 
Daarnaast bepaalt zij in overleg met jou, aan de hand 
van jouw situatie en behoefte aan kraamzorg, het 
aantal uren zorg. Er wordt een kraamzorgplan 
achtergelaten voor tijdens de kraamtijd.

Onze planning zet naar aanleiding van jouw wensen 
een kraamverzorgende in bij jouw gezin. We streven 
ernaar om gedurende jouw gehele kraamperiode één 
kraamverzorgende in te zetten. Kortom, geen 
wisselingen in een toch al drukke week. Jouw 
kraamverzorgende is er dus vanaf het begin tot het 
einde bij en kent jouw situatie en gezin.

We bieden de garantie dat het aantal afgesproken 
uren altijd geleverd wordt. Je krijgt de uren waar je 
recht op hebt. We volgen dan ook het Landelijk 
Indicatie Protocol (LIP). Dit zijn landelijke richtlijnen, 
vastgelegd door verloskundigen, kraamzorg-
organisaties en zorgverzekeraars.

Zorgkosten      
De kraamverzorgende houdt per dag de gewerkte uren bij 
in het kraamzorgplan. Aan het eind van de kraamtijd dien 
je dit urenoverzicht voor akkoord te ondertekenen. Op 
basis van deze uren ontvang je van ons of van je zorg-
verzekeraar een rekening met de wettelijke eigen bijdrage. 
Afhankelijk van je zorgverzekering krijg je de eigen 
bijdrage volledig of gedeeltelijk vergoed.

Indien er tijdens de kraamperiode door de  kraamverzorg-
ende parkeerkosten worden gemaakt, komen deze voor 
rekening van de klant.

Arbo       
In het belang van onze kraamverzorgenden zijn we 
verplicht om ons te houden aan de Arbo-wet. Deze regels 
zorgen ervoor dat de kraamverzorgende op een veilige 
manier haar werk kan doen. De zorgcoördinator zal je hier 
meer over vertellen tijdens het intake-gesprek. De regels 
van de Arbo-wet zijn terug te vinden in het kraamzorgplan.     
In het kader van hygiënisch werken, kan de kraamverzorg-
ende bij een aantal handelingen handschoenen dragen.  
Dit ter bescherming van jezelf, je gezin en haarzelf.

Alles wat de kraamverzorgende in uitoefening van haar 
functie te horen en/of te zien krijgt tijdens jouw 
kraamperiode, is onderworpen aan geheimhouding. We 
hanteren een privacyreglement dat kosteloos bij ons is op 
te vragen. 

Klachten 
Mocht je klachten hebben over de kraamverzorgende of 
de manier waarop zij haar taak vervult, dan kan je 
contact opnemen met de zorgcoördinator. Zij kan dan 
samen met jou zoeken naar een oplossing. Tevens kan je 
contact opnemen met de onafhankelijke klachten-
commissie van BO (Brancheorganisatie Geboortezorg) 
waarbij Kraamcentrum DAT is aangesloten.  
Het klachtenreglement is bij ons op te vragen. Hierin 
staat gedetailleerd beschreven hoe je kunt handelen bij 
eventuele klachten over onze dienstverlening.

Advies & voorlichting
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Wanneer de kraamverzorgende een beperkt aantal 
uren per dag in jullie gezin aanwezig is (minimaal 3 
uur), zal zij in overleg met jullie prioriteiten stellen 
met betrekking tot de werkzaamheden die gedaan 
kunnen worden. Bij volledige zorgverlening draagt de 
kraamverzorgende zorg voor de moeder, de baby en 
de andere gezinsleden.

De kraamverzorgende doet de normale 
huishoudelijke werkzaamheden zoals

• Sanitair schoonmaken
•  Wassen en strijken (behalve grote opgespaarde

voorraden)
• Dagelijkse boodschappen
•  Maaltijden voorbereiden (indien dit gewenst is)
• Planten en bloemen verzorgen
• Stoffen en stofzuigen

Indien de kraamverzorgende gebruik moet maken 
van haar eigen auto i.v.m. boodschappen, wordt 
hiervoor €0,28 per kilometer berekend die je aan 
de kraamverzorgende betaalt. Wanneer jij vraagt 
of de kraamverzorgende van jouw auto gebruik wil 
maken, is dit voor eigen risico.

Wat de kraamverzorgende 
echter niet doet
✗ Ramen zemen
✗ Wassen van vitrages etc.
✗  Keukenkasten van binnen en

bovenop schoonmaken
✗ Kattenbak, vogelkooi etc. verschonen
✗ Schoenen poetsen
✗ Zolder opruimen
✗ Grote hoeveelheden boodschappen halen

Rookbeleid
Het is slecht voor de gezondheid van je baby  om 
in zijn/haar omgeving te roken. Het spreekt voor 
zich dat onze kraamverzorgende dan ook niet in 
en rondom jullie huis zal roken. Het kan natuurlijk 
zijn dat jullie zelf wel (binnenshuis) roken. Het is 
de werkgever bij wet verplicht om een werknemer 
in een rookvrije omgeving te laten werken. In ons 
geval zijn wij te gast bij jullie in huis en is dit niet te 
realiseren. Daarom willen wij jullie vragen om tijdens 
de periode dat de kraamverzorgende bij jullie is 
hier zoveel mogelijk aan mee te werken en onze 
kraamverzorgende een zoveel mogelijk rookvrije 
werkomgeving te geven. 

Kwaliteitsbezoek
In verband met onze kwaliteitszorg volgens het 
HKZ/ISO is het mogelijk dat er een bezoekje in 
het gezin wordt gebracht door één van onze 
zorgcoördinatoren om te kijken of de zorg aan de 
kwaliteitseisen/wensen voldoet.

Shaken Baby Syndroom (SBS)
Tijdens de kraamperiode zal de kraamverzorgende 
informatie geven over het Shaken Baby Syndroom. 
Dit is een bijzondere vorm van lichamelijke 
kindermishandeling waarbij een baby zo hard 
door elkaar wordt geschud, dat daardoor letsel 
wordt veroorzaakt. Vaak gebeurt dit als gevolg 
van aanhoudende stress of uit paniek. Deze 
kraamverzorgende zal hierover ook een video laten 
zien als extra toelichting.
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Wij bieden flexibele kraamzorg. Dat is zorg die past 
bij jouw gezinssituatie en jouw wensen. Met de 
kraamverzorgende maak je afspraken over de ver-
deling van de beschikbare uren tijdens de kraam-
periode. Het aantal uren dat je krijgt toegewezen 
wordt bepaald door het Landelijke Indicatie Protocol 
(LIP).

Tijdens de kraamperiode stelt de verloskundige 
indien nodig de uren bij in samenspraak met de 
kraamverzorgende. De keuzemogelijkheid loopt van 
3 uur per dag tot volledige interne kraamzorg en 
laat zich als volgt omschrijven:

A) Wijkkraamzorg; 3 uur per dag

Deze vorm van zorg houdt in:
• Verzorging van moeder en kind
• Geven van voorlichting en advies
• Contact met arts of verloskundige
• Dagelijks reinigen van sanitair

B) Interne kraamzorg; 45 of 49 uur

Deze vorm van zorg houdt in:
• Verzorging van moeder en kind
• Geven van voorlichting en advies
• Contact met arts of verloskundige
• Dagindeling voor de voeding van je kindje
• Zorg voor andere gezinsleden
• Verrichten van lichte huishoudelijke

werkzaamheden

C) Iedere combinatie van A of B is
mogelijk

D) Assistentie bij de thuisbevalling

Deze vorm van zorg houdt in:
• Klaarzetten van de benodigdheden voor de

bevalling
• Hulp geven aan de kraamvrouw waar nodig
• Bijdragen aan een ontspannen sfeer
• De kraamvrouw helpen bij het voor de

eerste keer aanleggen van de baby aan de
borst

• Assisteren van de arts of verloskundige
• Verzorgen en controleren van moeder en

kind tot circa twee uur na de bevalling
• Voorbereiding van de babykamer
• Controle temperatuur babykamer
• Babybedje/wieg in orde maken
• Kleertjes van de baby verwarmen

E) Assistentie bij een poliklinische bevalling

In bepaalde regio’s kan, indien gewenst, de kraam-
verzorgende met je meegaan bij een poliklinische 
bevalling in het ziekenhuis. Informeer hiernaar bij de 
zorgcoördinator. Uren die je in het ziekenhuis 
verbleven bent op basis van medische indicatie 
worden afgetrokken van de kraamzorguren thuis.

Bij alle vormen van kraamzorg wordt door de kraam-
verzorgende dagelijks een rapportage van moeder 
en kind bijgehouden in het kraamzorgdossier, dat 
ook wordt gebruikt door de arts of de verloskundige. 
De informatie uit deze rapportage kun je aan het 
einde van de kraamzorgperiode gebruiken voor 
informatie aan de wijkverpleegkundige van het 
consultatiebureau. Dit kraamzorgdossier blijft dus in 
je bezit.

Rond de vijfde dag van de kraamperiode wordt de 
zogenaamde hielprik en gehoorscreening verricht bij 
jouw baby. De uitvoering hiervan verschilt per regio. 
De hielprik en gehoorscreening kan worden uitge-
voerd door een medewerker van een thuiszorg-
instelling, de GGD of een verloskundige.

Onze zorgcoördinator zal je hier nader over 
informeren. Als je kindje nog in het ziekenhuis ligt, 
wordt de hielprik en gehoorscreening daar uitge-
voerd.

Welke vormen van kraamzorg biedt 
Kraamcentrum DAT? 

Advies & voorlichting
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Arbo-wet
 
Kraamcentrum DAT is verplicht om zich in het 
belang van onze kraamverzorgenden aan de 
regels van de Arbo-wet te houden. Deze regels 
dragen er zorg voor dat de kraamverzorgende 
op een veilige manier in staat is haar werk te 
doen.  De zorgcoördinator zal je hier meer over 
vertellen tijdens het intakegesprek. 

Regels van de Arbo-wet
Iedere organisatie in Nederland is verplicht een 
Arbobeleid te voeren. Ook Kraamcentrum DAT 
voert een Arbobeleid. Dit betekent dat een 
organisatie zich aan bepaalde regels moet 
houden. Als kraamvrouw kun je ons 
ondersteunen om aan deze regels te voldoen. 
Het gaat dan met name om de fysieke 
belasting en het veilig werken van onze 
kraamverzorgende.

Zorgverzekeraars
 
Hoe je verzekerd bent maakt voor 
Kraamcentrum DAT niet uit. We kunnen aan 
iedereen zorg leveren. We hebben dan ook met 
de meeste zorgverzekeraars contracten, zodat 
we goed afgestemde zorg kunnen bieden. 
Vergeet dan ook niet om door te geven aan 
je zorgverzekeraar dat jullie in verwachting 
zijn. We vragen tijdens het informatiegesprek 
altijd wel hoe je verzekerd bent, omdat iedere 
verzekeraar zijn eigen spelregels heeft. Bij ons 
informatiepakket wordt hier dan ook rekening 
mee gehouden. Wat in ieder geval van belang 
is wanneer je zorg van ons wilt, is dat je 
duidelijk je voorkeur voor ons Kraamcentrum 
uitspreekt bij je zorgverzekeraar.

Couveuse nazorg
Is de baby te vroeg geboren dan is er de 
mogelijkheid, indien je ervoor verzekerd bent, 
om nog gedurende 3 à 4 dagen enkele uren 
per dag zorg te krijgen. Neem hiervoor altijd 
contact op met het Kraamcentrum en de 
zorgverzekering.

Wij vragen jullie aandacht voor de 
volgende regels
•  Lage bedden moeten verhoogd worden

met bedklossen tot een hoogte van 70-
80 cm. De bedklossen zijn, evenals een
ondersteek, te leen bij Kraamcentrum DAT.

•   Elektrische apparatuur moet in goede
staat verkeren.

•   Stopcontacten mogen niet los zitten.
•  Snoeren moeten in goede staat zijn.
•  Trappen moeten voorzien zijn van een

goede trapleuning en op de treden mogen
geen voorwerpen liggen.
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Moeder

•  Het bed moet minimaal 70 cm hoog zijn
gemeten van de bovenzijde van het matras.
Klossen zijn gratis bij ons te leen.

• Digitale thermometer
•  2 pompjes vloeibare zeep (in de badkamer

en keuken)
• Pedaalemmer en zakken in de badkamer
• Emmer om het badje te vullen
• Fles met wijde hals of maatbeker
• 1 rol wc-papier
•  Voldoende ondergoed, nachtkleding en

beddengoed voor de kraamvrouw

Het kraampakket:
• 2 pakken maandverband
• 2 pakken kraamverband
• 1 pak watten
• 2 dozen steriele gazen 16/6
• 1 fles alcohol 70%
• 1 rol leukopor
• Navelklem
• 10 celstofmatjes
• Bedzeil
• Kraammatras

Extra nodig bij een thuisbevalling
• Ondersteek (gratis bij ons te leen)
• 1 plastic waskom
• 2 emmers met een vuilniszak erin
• Extra verlichting in de kraamkamer

Het is raadzaam het kraampakket pas te kopen 
in de 35e week van je zwangerschap. Vóór 
de 37e week vindt de bevalling plaats in het 
ziekenhuis. Veel zorgverzekeraars stellen het 
kraampakket gratis beschikbaar. Informeer 
hiernaar bij je eigen zorgverzekeraar.

Al het linnengoed voor moeder en baby moet 
gewassen en gestreken zijn, voordat het wordt 
gebruikt. Voor de babywas dien je geen 
wasverzachter te gebruiken in verband met 
overgevoeligheidsreacties en/of allergie.

Baby

•  Wieg of ledikant (afstand tussen de spijltjes 6
tot 7 cm)

• Commode met aankleedkussen
• 4 kussenhoesjes of handdoeken
• Bad + standaard, eventueel een tummy-tub
• Luieremmer of pedaalemmer met zakken

(bij gebruik van wegwerpluiers)
• Moltonmatrasbeschermer
• 3 bovenlakens
• 3 onderlakens
• 1 deken dubbelgevouwen
• 6 rompertjes maat 50/56
• 4 setjes kleding
• Jasje en mutsje
• Wegwerpluiers of 24 hydrofielluiers
• Doekjes om de billetjes schoon te maken
• 2 kruiken (naadloos met schroefdop)
• Zalf voor de billetjes en zeepvrije wasgel
• Verzorgende of medicinale badolie
• Digitale thermometer (geen oorthermometer)
• 9 à 12 hydrofiel luiers
• 6 hydrofiel washandjes
• 10 à 12 spuugdoekjes
• Kam en borstel
• 3 babycapes
• Potje vaseline

Voor de kunstvoeding
• 2 flessen met spenen
• 1 flessenborstel

Als je alleen voor de bevalling naar het 
ziekenhuis gaat, dan dien je ook het volgende 
mee te nemen:

• 2 sets kleertjes
• Rompertjes
• Jasje
• 2 mutsje2
• Dekentje
• Maxi Cosi

Voor de moeder
• Pasje zorgverzekeraar
• Eventueel kaart met bloedgroep
• Papieren van de verloskundige
• Makkelijk zittende nachtkleding
• Kleding en ondergoed
• Warme sokken en slippers/pantoffels
• Badjas
• Toiletartikelen
• Mobiele telefoon met oplader
• Fototoestel / filmcamera

Advies uitzet moeder en baby

Voor de baby

Benodigdheden kraamperiode:

Advies & voorlichting
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De bevalling
 
Hoe kondigt de bevalling zich aan?
De bevalling kondigt zich aan door het breken 
van de vliezen waardoor je vruchtwater 
verliest en/of door regelmatig terugkerende 
weeën. Weeën voel je op het eind van de 
zwangerschap vaker. Bij het begin van de 
bevalling keren ze regelmatig terug. Meestal 
kun je het verschil wel merken. 
Hoe meer je jezelf op je gemak voelt, hoe beter 
je de weeën kunt opvangen. Zorg dus voor 
een rustige omgeving. Zoek welke houding 
het prettigst is en probeer tussen de weeën 
te ontspannen. Een warme douche of bad kan 
daarbij helpen.

De bevalling bestaat uit drie fasen 

Ontsluitingsfase
De ontsluitingsfase duurt bij een eerste kind 
gemiddeld elf uur en bij een volgend kind 
gemiddeld zeven uur. De ontsluitingsfase 
wordt gerekend vanaf de echte weeën tot de 
volledige ontsluiting van de baarmoederhals 
(cervix). 

Uitdrijvingsfase
De uitdrijvingsfase duurt vanaf de volledige 
ontsluiting tot en met de geboorte van het 
kind. Bij een eerste kind duurt de uitdrijving 
gemiddeld een uur en bij een volgend kind 
gemiddeld dertig tot veertig minuten. 

Fase van de nageboorte
De fase van de nageboorte duurt van de 
geboorte van het kind tot en met de geboorte 
van de placenta (nageboorte). Deze fase duurt 
bij de meeste bevallingen minder dan twintig 
minuten.

Centrum Jeugd en Gezin
De kraamverzorgende meldt op de 1e dag na 
de bevalling of bij thuiskomst van het gezin 
de baby aan bij de instanties die de hielprik 
en de gehoorscreening uitvoeren. De hielprik 
en de gehoorscreening worden tussen de 4e 
en 6e dag na de bevalling uitgevoerd. Na de 
kraamtijd neemt het Centrum voor Jeugd en 
Gezin de zorg van ons over.
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Je kind is geboren. Tijd om haar/hem aan te 
geven. Maar hoe gaat dit in zijn werk? Ieder 
kind dat in Nederland wordt geboren, moet 
binnen drie werkdagen na zijn geboorte 
worden aangegeven bij de Burgerlijke Stand. 
Deze termijn van drie dagen is belangrijk, 
want daarna kan je kind alleen nog worden 
aangegeven met een machtiging van het 
Openbaar Ministerie, wat een hoop geregel 
met zich meebrengt.

De aangifte wordt over het algemeen gedaan 
door de vader van het kind. Dat kan de 
biologische vader zijn of degene die het kind 
heeft erkend. Als moeder mag je het uiteraard 
ook zelf doen. Het kan natuurlijk zijn dat er 
geen vader (bekend) is. In dat geval is degene 
die bij de bevalling aanwezig was, verplicht om 
aangifte te doen. Dat kan de verloskundige zijn, 
een arts of je kraamverzorgende.

Je kind wordt aangegeven in de gemeente 
waar het is geboren. Dat is dus niet 
noodzakelijk je eigen woonplaats. Ben je 
bevallen in een ziekenhuis in een andere 
gemeente, dan ben je verplicht je kind ook bij 
de Burgerlijke Stand van die gemeente aan 
te geven. De Burgerlijke Stand van je eigen 
gemeente wordt in dat geval automatisch op 
de hoogte gesteld. Sommige ziekenhuizen 
hebben ook een geboorteloket, dat 
betekent dat je in het ziekenhuis je kind kunt 
aangeven. Dat scheelt weer een ritje naar het 
gemeentehuis. Vraag het na in het ziekenhuis.

De ambtenaar van de Burgerlijke Stand maakt 
een geboorteakte op, waarin de volgende 
gegevens worden opgenomen:

• geboortedatum en tijd van de geboorte
• geboorteplaats
• het geslacht van je kind
•  voornaam (of voornamen) en achternaam van

je kind
•  geslacht, voornaam (of voornamen),

geboortedatum, beroep en woonplaats van
degene die de aangifte doet

Na aangifte wordt een uittreksel meegegeven 
van de geboorteakte. Daarnaast wordt je 
kind, als je bent getrouwd, bijgeschreven in je 
trouwboekje. Neem dat dus mee als je aangifte 
gaat doen van de geboorte van je kind.

Tips voor het aangeven van je kind
•  Leg voordat je kind geboren wordt alle

spullen klaar die je nodig hebt voor de
aangifte: een geldig legitimatiebewijs en, als
je bent getrouwd, je trouwboekje.

•  Zorg dat je de volledige naam van je kind
met de juiste spelwijze op een papiertje
hebt staan. Of nog makkelijker: neem een
geboortekaartje mee. De kans is groot dat je
in de opwinding van het moment fouten over
het hoofd ziet en het is erg lastig en kostbaar
om een aangifte te wijzigen.

•  Schrijf na de geboorte meteen de datum en
tijd op van de geboorte, zodat je die niet kunt
vergeten.

•  Neem de tijd om de aangifte aandachtig
door te lezen en te controleren op spel- en
typefouten alvorens die te ondertekenen. Let
hierbij ook op de leestekens!

•  Controleer van tevoren in welke gemeente
het ziekenhuis staat waar je gaat bevallen.
Ook als je thuis wilt bevallen, moet je altijd
rekening houden met een mogelijke uitwijk
naar een ziekenhuis.

•  Controleer van tevoren de openingstijden van
de Burgerlijke Stand en de route ernaartoe,
zeker wanneer je de aangifte in een andere
gemeente moet doen. Je hebt wel wat beters
(en leukers) te doen zo vlak na de geboorte
van je kind dan voor een dichte deur te
wachten of vast te lopen in het verkeer van
een drukke binnenstad.

•  Bepaal van tevoren samen welke achternaam
je kind krijgt. Sinds 1998 bestaat de
mogelijkheid de achternaam te kiezen en
krijgt het kind niet meer automatisch de
achternaam van de vader.

•  Voornaam (of voornamen), geboortedatum,
beroep en woonplaats van de moeder.

paspoort

Aangifte na de geboorte 
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Wat heeft een baby nu eigenlijk nodig? 
Het allerbelangrijkste wat een baby nodig heeft 
zijn ouders die ingaan op de behoefte van de 
baby. Maar hoe weet je nu als pasgeboren papa 
en mama wat dat is? Een baby kan je veel 
vertellen. Als je naar hem kijkt maar ook door 
gewoon op je instinct te vertrouwen en vooral 
dingen uit te proberen. Uiteindelijk verteld de 
baby of het werkt of niet. Er zijn een aantal 
behoeftes van de baby die heel duidelijk zijn. Hij 
moet eten, hij moet lekker warm zijn en hij moet 
zich veilig voelen. 

Hoe pakken we dat aan om zo goed 
mogelijk in te gaan op de behoefte van de 
baby?

Als eerste hebben alle baby’s de behoefte om na 
de bevalling bij te komen bij hun moeder. We 
stimuleren het ongestoord huid op huid contact 
bij moeder en kind zeker het eerste uur na de 
geboorte maar liever nog de eerste dagen. De 
baby voelt zich veilig, huilt daarom minder, blijft 
lekker op temperatuur en jij leert je baby 
kennen met al zijn kleine geluidjes. Als je huid op 
huid contact wilt toepassen dan gaat dat heel 
makkelijk. Je trekt een fleece jasje aan en de 
baby ligt in zijn luier op jouw blote huid. Rits 
dicht, geen bloot te zien en je baby ligt heerlijk 
bij je. Mocht je willen rondlopen dan wikkel je je 
baby even in een doek en als je klaar bent leg je 
hem weer lekker terug. Bij zijn papa en of mama, 
daar precies waar een baby hoort te zijn.

Je gaat op een natuurlijke manier zien wanneer 
je baby zou willen drinken. Wij eten/drinken niet 
op commando en baby’s ook niet. Wist je 
trouwens dat de maaginhoud heel erg klein is 
de eerste 2 dagen? Zo’n 10 cc is vaak meer dan 
genoeg. De maag is heel flexibel en de baby 
geeft zelf aan hoeveel hij wil eten. Dat is per 
mens maar ook per baby heel verschillend. 

Door je baby dag en nacht bij je in de buurt te 
houden (armlengte) kan je precies zijn of haar  
signaaltjes opvangen. Een normaal voedings-
patroon die overeenkomt met zijn ontwikkeling 
is zo’n 10-12 x per dag en hij drinkt kleine 
hoeveelheden. Elke baby is erbij gebaat om op 
een zo natuurlijk mogelijke manier gevoed te 
worden. De baby geeft zelf in zijn lichaamstaal 
aan of hij genoeg heeft gedronken. Als je ingaat 
op de behoefte van de baby dan gaan de 
meeste baby’s pas na maanden doorslapen en 
wellicht wat minder vaak drinken.

Ook als je de fles wilt geven kan je dat natuurlijk 
op een baby vriendelijke manier doen. Te vaak 
zijn baby’s die de fles kregen overspoeld met 
kunstvoeding waardoor ze onnodig gingen 
spugen en kramp kregen. Op de website van de 
Stichting Zorg voor Borstvoeding zie je een heel 
mooie manier van de fles aanbieden. Het staat 
onder het kopje Nieuws. Je vindt daar het 
informatieblad responsive voeden. We raden 
jullie aan dit zeker te lezen zodat alle mama’s en 
papa’s op een fijne manier leren om in te spelen 
op de behoefte van je baby. Je leert/ziet hoe in 
te gaan op voedingssignalen, de melkstroom 
aanpassen, hoe de fles aan te bieden, 
oogcontact te maken en je lichaamshouding te 
bepalen en die van de baby. Je 
kraamverzorgende gaat je hier zeker bij helpen 
als je dat wilt. Het is onze visie dat alle ouders 
met respect worden behandeld. We willen 
rekening houden met jullie gevoel, vragen en 
achtergrond. We ondersteunen en informeren 
ouders zodat ze hun eigen keuzes kunnen maken 
in het optimaal voeden van een baby. Het kan in 
het begin even zoeken zijn maar als je goed kijkt 
en inspeelt op je baby dan maken jullie samen en 
goede start.
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Borstvoeding 
Moeder worden, borstvoeding geven, het 
maakt je kwetsbaar maar ook sterk. Je voelt 
je trots en sterk als je baby goed groeit en 
tevreden is, maar tegelijkertijd kan diezelfde 
moedermelk voor twijfel zorgen en onzekerheid 
creëren. Alle moeders hebben vragen en 
twijfelen wel eens aan de hoeveelheid en de 
voedingswaarde van hun melk. Gevoelens 
en emoties spelen een rol bij het geven 
van borstvoeding en het is niet altijd even 
eenvoudig om zorgen weg te nemen en vragen 
te beantwoorden.

Wij hebben respect voor de visie en het 
handelen van de moeder. Wij vertrouwen 
op je eigen gevoel en feitenkennis om je 
de informatie te geven waar je verder 
mee kan. Samen zoeken naar een 
natuurlijke en eenvoudige manier om 
met borstvoedingsvraag om te gaan. Een 
manier zoeken die bij jou en je baby past. 
Wij hopen dat deze informatie uitkomst kan 
bieden op de momenten dat je vragen hebt 
en dat het zal bijdragen aan een positieve 
borstvoedingservaring.

Waarom borstvoeding?
Veel ouders kiezen ervoor om hun baby 
borstvoeding te geven. Ze weten dat het de 
beste voeding is voor hun baby. Borstvoeding 
geven is meer dan voeding geven alleen. 
Borstvoeding draagt bij aan de unieke relatie 
tussen moeder en kind. Kwalitatief is het op 
geen enkele manier te evenaren (het is immers 
levende voeding) en het legt de basis voor een 
gezonde toekomst van de baby. Als de baby 
zou kunnen kiezen, kiest de baby moedermelk. 
Niets is beter om aan zijn behoefte te voldoen. 
Moedermelk bevat alle voedingsstoffen die 
nodig zijn voor de groei en ontwikkeling van de 
baby. Beter nog, het beschermt tegen infecties 
en ziekten.

Een aantal punten op een rijtje
In moedermelk zit een aantal levende stoffen, 
die een belangrijke functie hebben:
•  Antistoffen beschermen de baby tegen

bacteriële en virale infecties.
•  Lactoferrine zorgt ervoor dat

ziekteverwekkers zich niet kunnen
vermeerderen en verhoogt de opname van
ijzer in de moedermelk.

•  Taurine bevordert de hersenontwikkeling en
omega-3 vetzuren dragen bij aan een hogere
intelligentie.

•  Lactobacillus bifidus beschermt de darmen
tegen ziekteverwekkers die infecties
veroorzaken.

•  Moedermelk is hypoallergeen en wordt
optimaal opgenomen, het beschermt tegen
allergieën.

•  Moedermelk is optimaal van samenstelling
omdat het mee verandert met de groei van
de baby.

Wat zijn de voordelen van borstvoeding?
Uit onderzoek blijkt dat baby’s die 
borstvoeding krijgen vijf keer minder kans 
hebben om in het ziekenhuis opgenomen te 
worden wegens een infectie.

Moedermelk geeft minder kans op infecties 
bij de baby van
• Maag/darmkanaal
• Middenoor
• Urineweg
• Hersenvliezen

Moedermelk vermindert de kans op ziekten 
zoals
• Allergische aandoeningen
• Suikerziekte
• Hart- en vaatziekten
• Wiegendood
• Multiple Sclerose
• Overgewicht op latere leeftijd
• Bepaalde vorm van leukemie
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Moedermelk is licht verteerbaar, baby’s hebben 
geen last van harde ontlasting en diarree.

Voordelen van borstvoeding voor de 
moeder
Ook de moeder heeft baat bij het geven van 
borstvoeding. Door borstvoeding te geven trekt 
de baarmoeder zich goed samen, wat de kans 
op overmatig vloeien na de bevalling verkleint. 
Vrouwen die borstvoeding geven hebben een 
kleinere kans op eierstokkanker, botontkalking 
op oudere leeftijd en borstkanker na de 
menopauze. De ovulatie kan vele maanden 
wegblijven als je borstvoeding op verzoek geeft. 
Het lichaam krijgt zo volop de kans om zich te 
herstellen van de zwangerschap. Je kunt echter 
wel zwanger raken als je borstvoeding geeft. 

Zitten er nadelen aan het geven van 
borstvoeding?
In principe niet. Er wordt wel gesproken van 
negatieve gevoelens en ervaringen, zoals de 
verplichting om zelf altijd met de voeding bezig 
te zijn, of dat nu aan de borst is of met het 
afkolven. Sommige vrouwen zijn van mening dat 
het geven van borstvoeding veel tijd en energie 
kost. Vrouwen zijn soms onzeker over de 
hoeveelheid melk die ze aanmaken en vragen 
zich af of het genoeg is voor de baby. Soms 
kan de start van borstvoeding lastig zijn. Blijf 
niet rondlopen met borstvoedingsvragen 
en problemen. Zoek snel hulp zodat jij en je 
baby weer van borstvoeding kunnen genieten.

Hulp vragen

Borstvoedingsorganisatie La Leche League 
www.lalecheleague.nl

Vereniging Borstvoeding Natuurlijk (VBN) 
www.borstvoedingnatuurlijk.nl

Lactatiekundige regio Zuid-Holland Monique 
van ’t Zelfde
www.mammae.nl  
Tel: 06-50 89 65 65

Lactatiekundige regio Brabant  
Jeugdverpleegkundige Ellen Smidt 
lactatiekundige@twb.nl
Tel: 088-56 03 004

Lactatiekundige regio Zeeland
Bianca Izeboud
info@lactatiekundigebianca.nl  
Tel: 06-430 600 84 

mailto:lactatiekundige@twb.nl
mailto:info@lactatiekundigebianca.nl
https://www.lalecheleague.nl/
http://www.borstvoedingnatuurlijk.nl/
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Lactatiekundige 
Het is goed om je te laten informeren over 
de voeding van je baby. Mensen informeren 
zich tegenwoordig over van alles. Wat het 
beste matrasje is en welke kinderwagen er 
het beste uit de crash test komt. Waarom dan 
niet informatie over de eerste levensbehoefte 
van je baby? Je kunt alvast het boekje “de 
beste start” thuis doorlezen ter voorbereiding 
op de borstvoedingsinformatieavond. Het 
boekje wordt toegestuurd met het boekje 
‘voorlichting en advies’ of wordt overhandigd 
bij het persoonlijke intake gesprek bij jou thuis. 
In het boekje worden de meest praktische 
vragen beantwoord die moeders hebben. 
Je leest op de laatste bladzijde over ons 
gratis borstvoedingsspreekuur. Dit spreekuur 
hebben we in het leven geroepen om moeders 
te informeren na de kraamtijd. Je mag op 
het spreekuur bellen zolang je borstvoeding 
geeft. Bel voor de tijden waarop het spreekuur 
plaatsvindt naar het regiokantoor bij jou in de 
buurt. Je kunt dan je vragen en onzekerheden 
bespreken met onze lactatiekundige. Indien 
nodig kan je ook een consult aan huis 
aanvragen. Als je wilt dat de lactatiekundige 
bij jou thuis langskomt dan zijn hier kosten 
aan verbonden. Controleer altijd de polis 
van je zorgverzekering om misverstanden te 
voorkomen.

Unicef en de WHO 
(Wereldgezondheidsorganisatie) zijn er van 
overtuigd dat borstvoeding de beste keus is 
om je baby/kind te voeden. Die overtuiging 
komt voort uit wereldwijd onderzoek naar 
de voordelen van borstvoeding. Als je 
borstvoeding geeft kom je tegemoet aan de 
eerste en belangrijkste levensbehoefte van 
je baby en dat is drinken bij mama. Je kind 
wordt minder vaak ziek en als hij/zij ziek wordt 
is het minder heftig. Borstvoeding beschermt 
dus tegen ziekten, niet alleen als je baby klein 
is, maar de bescherming gaat door tot de 
volwassen leeftijd. Na 6 maanden functioneert 
het afweersysteem van de baby zelfstandig. 
Vandaar het liefst minimaal 6 maanden 
borstvoeding en daarna zolang moeder en kind 
daar van genieten. 
Kortom, als je baby borstvoeding krijgt heeft 
hij/zij een dikke streep voor in het leven. Buiten 
de gezondheidsvoordelen om is het geven van 
borstvoeding bovendien gezellig, goedkoop en 
handig. Het zelf voeden van je kind is ook goed 
voor jouw gezondheid en bouwt mee aan je 
moeder-gevoel.

Kraamcentrum DAT is sinds 2005 in het bezit 
van het borstvoedingscertificaat. Je krijgt het 
certificaat als je organisatie de 10 vuistregels 
van Unicef/WHO goed heeft ingevoerd. Als je 
deze 10 vuistregels toepast dan vergroot je 
de kans op het slagen van de borstvoeding. 
Kraamcentrum DAT zorgt ervoor dat de 10 
vuistregels die eerder benoemd zijn bij het 
hoofdstuk ‘borstvoeding’ op een correcte en 
gepaste manier worden uitgevoerd. 

Je kunt ook informatie vinden op 
www.borstvoeding.com. Echter, als de 
borstvoeding niet lekker loopt ben je het 
beste af met een persoonlijk consult van een 
lactatiekundige. Zij kijkt in het mondje van 
de baby en observeert de voeding aan de 
borst. Je krijgt tips en een plan van aanpak 
om het probleem op te lossen. Je kunt via het 
borstvoedingsspreekuur zo vaak als je wilt 
ook de voortgang evalueren. Internet is alleen 
geschikt voor algemene borstvoedingsvragen.

We hopen dat we je zo iets meer hebben 
kunnen informeren. Als je hulp nodig hebt dan 
zijn we er voor je. We willen ons best doen 
om jou en je baby een fijne start te geven in 
het kraambed, zodat jij en je baby van de 
borstvoeding kunnen genieten!

Hulp en informatie voor, tijdens en na de 
kraamtijd

Spreekuur Kraamcentrum  DAT
Bel voor de tijden waarop het spreekuur 
plaatsvindt naar het regiokantoor bij jou 
in de buurt. Dit kan zolang je borstvoeding 
geeft. 

La Leche League
www.lalecheleague.nl
Telefoonnummer: 0111- 413 189

Borstvoeding Natuurlijk
www.borstvoedingnatuurlijk.nl
Telefoonnummer: 0343- 576 636

https://www.lalecheleague.nl/
http://www.borstvoedingnatuurlijk.nl/
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Kunstvoeding 
Zowel bij borst- als kunstvoeding zijn het 
lichaamscontact en de persoonlijke aandacht 
van belang voor het goed verlopen van de 
voedingen. In onze voorlichting volgen we 
hierbij de richtlijnen van het keurmerk Baby 
Friendly Nederland.

Als je  kiest voor kunstvoeding is het belangrijk 
dat je jouw baby zoveel mogelijk zelf voedt, of 
de voedingen gedurende de eerste maanden 
door een beperkt aantal vaste personen laat 
geven. Een goede voedingshouding is heel 
belangrijk, de moeder moet een ontspannen 
houding aannemen. Net als bij borstvoeding 
worden de voedingstijden en de hoeveelheid 
kunstvoeding afgestemd op de behoefte van 
de baby. De hoeveelheid kunstvoeding die de 
baby nodig heeft per 24 uur is afhankelijk van 
het lichaamsgewicht van de baby. Let er op dat 
de kunstvoeding per fles moet worden 
klaargemaakt! Hygiëne is heel belangrijk, zowel 
bij het klaarmaken van de voeding als het 
reinigen van de flessen en spenen. Bewaar de 
flessen en spenen in de koelkast (niet in de 
deur).

Meer informatie over de juiste manier van 
voeden vindt je in het informatieblad 
'Responsief voeden met de fles'. Deze kan je 
hier doorlezen.

Checklist kunstvoeding:
• huid op huid contact
• goede aanhap
• houding om te voeden, wisselen van arm
• hoe vaak voeden de eerste dagen
• voedingstijden
• hoeveelheid per fles
• wegen
• vitamine K is niet nodig bij kunstvoeding
• klaarmaken van kunstvoeding
• schoonhouden van flessen en spenen
• allergieën bij ouders of naaste familie
•  advies hoeveelheid voeding per fles tot 1e

bezoek consultatiebureau
• advies gebruik vitamine D

Contact
Als je kiest voor kunstvoeding is het belangrijk 
dat jij en je partner zoveel mogelijk zelf voeden, 
of de voedingen gedurende de eerste paar 
maanden door een beperkt aantal 
vaste personen laat geven. De baby moet 
in een rustige omgeving worden gevoed. De 
voedingsmomenten zijn de momenten waarop 
de moeder contact maakt met de baby. De 
baby wordt op de schoot gevoed vanwege 
de veiligheid (verslikken). Als de moeder het 
prettig vindt kan zij de baby tijdens de voeding 
huid-op-huid contact geven, wat een gunstige 
invloed heeft op de ontwikkeling.

Houding tijdens het voeden
Het is belangrijk om de arm waarop de baby 
rust tijdens het drinken af te wisselen en goed 
te ondersteunen, hierdoor voorkom je ook dat 
de baby een voorkeurshouding ontwikkelt. Bij 
een andere voedingshouding zet de moeder 
haar benen op een voetenbankje of verhoging. 
De baby ligt dan recht voor haar op schoot.
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Algemene richtlijnen na de geboorte tot aan 
het einde van de kraamweek
De eerste voeding wordt kort na de geboorte 
aangeboden.
Daarna: ongeveer om de drie uur (de baby geeft 
zelf aan wanneer hij/zij honger heeft) 
Hoeveelheid: de eerste dag steeds 10 ml. Daarna 
elke dag 10 ml meer per voeding (te beginnen 
met de avondvoeding).
Aan het eind van de kraamtijd: 6 tot 8 voedingen 
per 24 uur.

Hoeveelheid kunstvoeding na de eerste 
week na de geboorte
De hoeveelheid kunstvoeding die de baby nodig 
heeft per 24 uur is afhankelijk van 
het lichaamsgewicht van de baby. Een vuistregel 
voor de hoeveelheid voeding 
is een vochtbehoefte van circa 150 ml per 
kg lichaamsgewicht per 24 uur plus de 
bijbehorende hoeveelheid melkpoeder. Door de 
totale dag hoeveelheid te delen door het aantal 
voedingen bereken je de hoeveelheid voeding 
per keer.

Uitrekenen van een hoeveelheid 
kunstvoeding per 24 uur

Voorbeeld
Een baby weegt 3 kg. 
De vochtbehoefte is 3 (kilo) x 150 ml = 450 
ml per 24 uur.
De baby krijgt 7 voedingen per 24 uur.
Per voeding krijgt hij/zij dus 450 ml : 7 = 65 
ml per voeding (afgerond naar boven).

Krijgt de baby 6 voedingen dan deel je door 6.

Voorbeeld
Een baby weegt 3,5 kg.
De vochtbehoefte is 3,5 x 150 ml = 525 ml 
per 24 uur.
De baby krijgt 6 voedingen per 24 uur.
Per voeding krijgt hij/zij dus 525 : 6 = 90 ml 
per voeding (afgerond naar boven). Na de 
kraamperiode kan er bij onduidelijkheden 
altijd contact met het consultatiebureau of 
de huisarts worden opgenomen.

Voedingstijden en hoeveelheden
Net als bij borstvoeding worden de 
voedingstijden en de hoeveelheid kunstvoeding 
afgestemd op de behoefte van de baby. Ook bij 
kunstvoeding is het belangrijk dat de baby zijn 
eigen ritme kan ontwikkelen door de voeding 
aan te bieden als de baby daarom vraagt. 
In de kraamperiode wordt de hoeveelheid 
kunstvoeding die de baby per 24 uur krijgt 
geleidelijk opgebouwd. De meeste pasgeboren 
baby’s zullen om de 2 à 3 uur om een voeding 
vragen. Als de baby kunstvoeding op verzoek 
krijgt, zal hij/zij de ene keer meer drinken dan de 
andere keer en ook zelf bepalen wanneer het 
tijd is voor de volgende voeding. De meeste 
kinderen willen 6 keer per dag een fles. 
Van kunstvoeding krijgt een kind gemakkelijker 
te veel dan van borstvoeding. Het drinken uit de 
fles gaat immers makkelijker en sneller. Hierdoor 
wil je misschien doorgaan met voeden tot de fles 
op is. Dat is niet goed. Het is beter om te 
stoppen als je kind aangeeft dat het niet meer 
wil drinken. Het kan zijn dat de baby zich uit 
zichzelf niet meldt, het is dan verstandig om de 
baby wakker te maken voor een voeding. Om 
voldoende rust te creëren wordt een periode 
van 2 à 3 uur tussen de voedingen 
aangehouden.
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Hielprik
 

Met de hielprik kan een aantal zeldzame 
erfelijke ziektes worden opgespoord. Hoe 
eerder deze ziektes worden opgespoord, hoe 
beter. Zo kan zeer ernstige schade aan de 
lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van je 
kind worden voorkomen of beperkt. De hielprik 
wordt afgenomen in de eerste week na de 
geboorte. Aan de hielprik zijn geen kosten 
verbonden.

De hielprik wordt uitgevoerd door een 
medewerker van de thuiszorg, de GGD of een 
verloskundige. Als je kind in het ziekenhuis ligt 
wordt de hielprik daar uitgevoerd. 
Is er na 7 dagen na de geboorte nog geen 
hielprik afgenomen? Neem dan onmiddellijk 
contact op met het Regionaal Coördinatie 
Programma (RCP) in jouw regio.

Als de uitslag van het onderzoek goed 
is, ontvang je geen bericht. Als je binnen 
vier weken na de hielprik geen bericht 
hebt ontvangen, is de uitslag goed. In het 
laboratorium zijn dan 

geen bijzonderheden gevonden. Blijkt uit het 
onderzoek dat je kind misschien een erfelijke 
ziekte heeft? Dan ontvang je wel bericht over 
de uitslag. Dat gebeurt binnen 4 weken na de 
hielprik. Je huisarts neemt in dat geval zo snel 
mogelijk contact op met je.

Soms is de hoeveelheid afgenomen bloed te 
weinig voor het onderzoek in het laboratorium. 
Dan wordt de hielprik opnieuw uitgevoerd. Het 
kan ook gebeuren dat de uitslag niet duidelijk 
is. Dan is een tweede hielprik nodig. Een 
tweede hielprik vindt meestal binnen 2 weken 
na de eerste hielprik plaats. Over de uitslag 
van de tweede hielprik krijg je altijd binnen 4 
weken bericht, ook als de uitslag goed is. 
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Gehoorscreening 
 
Om goed te leren praten is het enkel reageren 
van het kind op geluiden niet voldoende. Je 
kind moet ook alle toonhoogtes goed kunnen 
horen. Als iemand bijvoorbeeld hogere 
tonen niet goed kan horen, is het moeilijk om 
‘pet’ en ‘bed’ of ‘dak’ en ‘tak’ van elkaar te 
onderscheiden. Of je kind voldoende hoort, is 
alleen te controleren met de gehoorscreening. 

Hoe eerder slechthorendheid wordt ontdekt, 
hoe sneller je kind kan worden behandeld. Dat 
is belangrijk omdat de taalontwikkeling vrij snel 
na de geboorte begint. Een baby gaat al na een 
paar maanden experimenteren met geluiden. 
Dat doet een baby vooral door te luisteren en 
spelenderwijs de geluiden over te nemen die 
hij of zij hoort. Geluid is ook belangrijk voor de 
ontwikkeling van het deel van de hersenen dat 
geluid verwerkt. 

Er is nog een andere reden. Jonge kinderen 
hebben vrij snel last van vocht in het 
middenoor (ook wel ‘lijmoortje’ genoemd). 
Hierdoor geeft de gehoortest op latere leeftijd 
vaak een onvoldoende uitslag. In de eerste 
weken is de kans op zo’n lijmoortje klein. 
De gehoortest wordt uitgevoerd door een 
medewerker van het consultatiebureau (een 
screener). 

Tijdens de test krijgt je kind een klein, zacht 
dopje in het oor. Via dit dopje wordt een zacht, 
knetterend geluid het oor in gezonden. Een 
gezond oor reageert hierop door geluidjes 
te maken. Een kleine microfoon in het dopje 
vangt deze reactiegeluidjes op. Het dopje is 
verbonden met een apparaat dat aan de hand 
van de reactiegeluidjes beoordeelt of het oor 
goed werkt.

Zorg ervoor dat je voor de gehoortest je baby 
niet in bad doet i.v.m. water in het oor. Je 
hoeft verder geen speciale voorbereidingen te 
treffen. Wel is het belangrijk dat het tijdens de 
test stil is in de kamer. De gehoortest werkt het 
beste als je kind rustig is en slaapt. Je kind kan 
in de wieg of in je armen blijven liggen tijdens 
de gehoortest. 

Je krijgt de uitslag meteen na afloop van de 
test. De uitslag geeft aan of er aan beide oren 
voldoende gehoor is aangetoond. Als dat niet 
het geval is, hoeft dat nog niet te betekenen 
dat je kind een blijvend gehoorverlies heeft. 
In de meeste gevallen is er iets anders aan de 
hand. 

Bijvoorbeeld
•  Er was tijdens de test te veel

omgevingslawaai.
• Je kind was onrustig of huilde.
•  Er zat te veel oorsmeer in de gehoorgang of

vocht achter het trommelvlies, bijvoorbeeld
als gevolg van een verkoudheid.

Daarom wordt er een afspraak gemaakt voor 
een herhaling van de gehoortest. 

Als ook na drie screeningsrondes aan beide 
oren geen voldoende resultaat aangetoond 
kan worden, wordt de kans aanzienlijk groter 
dat er sprake is van een blijvend gehoorverlies. 
Je kind wordt dan doorverwezen naar 
een Audiologisch Centrum, waar een 
vervolgonderzoek plaatsvindt. 

Als de uitslag ‘voldoende’ is dan betekent dit 
dat het gehoor van je kind op dat moment 
vrijwel zeker voldoende is om goed te 
kunnen leren praten. Toch is het belangrijk 
dat je op het gehoor van je kind blijft letten. 
Soms ontstaat slechthorendheid pas na de 
gehoortest. Dit komt gelukkig heel zelden voor. 
Als je twijfelt aan het gehoor van je kind, neem 
dan contact op met je huisarts of met het 
consultatiebureau in jouw wijk. 
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Aan- en uitkleden
Tijdens het aan- en uitkleden blijf je het hoofdje 
en de nek ondersteunen. Je kunt ook een 
aankleedkussen ter ondersteuning gebruiken. 
Bij het uitkleden kun je het beste bij de sokken 
en het broekje beginnen. Vervolgens haal 
je de armen uit de mouwen en verwijder je 
de bovenkleding over het hoofdje. Bij het 
aankleden is de volgorde precies andersom. 
Gebruik de thermometer of voel met je 
elleboog of de temperatuur van het badwater 
goed is (ca. 38°C). Kleed dan pas je baby uit.

Luiers verschonen
Het kan zijn dat je je baby wel 6 tot 7 keer 
op een dag moet verschonen. De ontlasting 
komt meestal op gang tijdens het voeden. 
Het verschonen van de luier bij een meisje 
gaat anders dan bij een jongetje. Als meisjes 
een flinke poepluier hebben, kunnen de 
schaamlipjes helemaal volzitten. Gebruik 
dan lekker veel lauw water om ze schoon te 
maken. Je hoeft de schaamlipjes niet echt 
open te duwen maar maak wel alles grondig 
schoon waar je bij kunt. Bij jongens is dat wat 
makkelijker, maar let wel op dat het piemeltje 
naar beneden wijst in de luier, anders plast je 
zoon daar zo over heen! Haal bij jongetjes de 
voorhuid niet weg: deze is nog verkleefd!
Sommige kinderen zijn gevoelig voor 
luieruitslag. De urine maakt het huidje week, 
waardoor deze sneller stuk gaat. Als dat 
gebeurt, kun je snel handelen door er twee 
keer per dag een dun laagje zinkzalf op te 
smeren. Dit beschermt en laat het huidje helen. 

In bad
Zorg voor een tochtvrije badkamer, die goed 
op temperatuur is en leg de volgende zaken 
klaar:
• Hydrofiel luiers om mee af te drogen
• Een thermometer
•  Iets om je baby in te wikkelen en warm te

houden
• Watten of lotiondoekjes
• Een schone luier
•  Kleertjes, eventueel om een warme kruik

gewikkeld

Na het uitkleden wikkel je de baby in een 
warme omslagdoek. Als het badwater op 
temperatuur is, pak je je baby als volgt vast: 
•  Ondersteun met één arm het hoofdje en houd

je hand onder een oksel. Met je andere arm
ondersteun je de benen en de billen.

• Laat nu eerst de beentjes in het water zakken.
• Laat de benen los en maak je arm vrij om je
baby af te spoelen.
Als je baby niet van een bad houdt, kun je
hem/haar ook in een emmer baden. Er zijn
speciale plastic emmers (TummyTubs) op de
markt waarin ook peuters, als zij het badje zijn
ontgroeid, goed kunnen blijven zitten.

Oortjes schoonmaken
De oren mag je alleen aan de buitenzijde 
en aan de binnenkant van de oorschelp 
schoonmaken met een in olie of water gedrenkt 
watje. Ook als er vrij veel oorsmeer te zien 
is, laat je dit gewoon zitten. Oorsmeer geeft 
namelijk de natuurlijke bescherming aan het 
trommelvlies. Bovendien loop je het risico een 
infectie te veroorzaken als je de gehoorgang 
schoonmaakt.

Oogjes schoonmaken
De afscheiding in de oogjes van je baby kun 
je voorzichtig verwijderen met een in gekookt 
water gedrenkt watje, dat eerst is afgekoeld. 
Strijk altijd van buiten naar binnen. Sommige 
baby’s hebben de eerste weken ontstoken 
oogjes. Dikke afscheiding in de vorm van 
korstjes mag je niet zomaar wegkrabben. 
Bevochtig de korstjes liever een tijdje, zodat ze 
vanzelf loslaten

Verzorging van je baby
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Wanneer de baby zichzelf in huis goed op 
temperatuur kan houden, kan hij voor het 
eerst mee naar buiten. Zorg ervoor dat de 
baby warm is aangekleed en ingepakt. De 
baby verliest vooral veel warmte via zijn hoofd. 
Het is daarom verstandig een mutsje op te 
doen. Begin met kleine wandelingen buiten. 
Ga niet naar buiten bij regen en harde wind 
en bescherm de baby tegen zonnestralen en 
insecten.

Zo normaal als ‘naar buiten gaan’ altijd was, 
zo onwennig is het vast als je voor de eerste 
keer met je baby naar buiten gaat. Is het niet 
te koud, of te warm, hoe zit het nou met die 
wandelwagen… Waar ga je heen en wat voor 
kleertjes trek je je kindje aan?

Wanneer kun je naar buiten?
Normaal gesproken kun je al twee weken na 
de bevalling lekker met je baby naar buiten. 
Kleed je baby lekker aan met een mutsje, sjaal 
en wantjes als de omgevingstemperatuur 
laag is. Je baby kan namelijk in het begin zijn 
temperatuur nog niet goed regelen. Overleg 
even met je arts of het verstandig is om naar 
buiten te gaan als je kindje te vroeg is geboren 
of als zijn gewicht erg laag is.

’s Zomers is het belangrijk dat je je kindje onder 
een parasol legt. Lekker in de schaduw of 
bijvoorbeeld op een zacht speelkleed. Vergeet 
niet je kindje in te smeren, zonnestralen schijnen 
ook in de schaduw. In de winter kun je voor 
zijn of haar gezichtje een speciale vette crème 
gebruiken, dit beschermt de huid. 

Kleertjes
Kijk naar wat je zelf aan hebt en tel daar voor 
je baby een laagje bij op. Voor de allerkleinsten 
zijn een rompertje en een mutsje erg belangrijk. 
Met een rompertje voorkom je een bloot lijfje als 
zijn shirtje opkruipt. En een mutsje voorkomt dat 
je pasgeboren baby veel warmte verliest via 
zijn hoofdje, zelfs als het lekker weer is.

Naar buiten met je baby
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Borstvoeding
Leg de baby de eerste dagen het liefst zo vaak 
mogelijk aan. Soms geeft de baby zelf aan dat 
hij/zij honger heeft, maar je kan  hem/haar ook 
aanleggen bij de eerste smakgeluidjes. In een 
enkel geval blijft de baby vast slapen. Maak 
hem/haar dan toch wakker door bijvoorbeeld 
even te verschonen en leg de baby dan bij 
de borst zodat hij/zij de moeder goed ruikt 
en wrijf met de tepel tegen het mondje. Zorg 
ervoor dat de baby de tepelhof goed pakt, 
anders van de borst afhalen en opnieuw 
aanleggen. Het mag in ieder geval géén pijn 
doen. De eerste dagen bied je beide borsten 
aan. Je begint bijvoorbeeld met links, dan 
de rechterborst. Bij de volgende voeding 
begin je met rechts en dan de linkerborst. 
Tijdens het geven van de borstvoeding kan 
de baarmoeder samentrekken. Als je vóór het 
voeden gaat plassen kan de baarmoeder beter 
samentrekken. Hoe vaker je de baby aanlegt, 
hoe sneller de borstvoeding op gang is!

Kunstvoeding
Gebruik alleen kunstvoeding bedoeld voor 
zuigelingen van 0-6 maanden. Voor deze 
leeftijdscategorie wordt uitsluitend de verse 
bereiding per fles geadviseerd. Kijk op 
de verpakking naar de maatverdeling en 
bereidingswijze. Bij de meeste voedingen is 
het 1 schepje afgestreken voeding per 30 cc. 
water. Je doet de voeding pas bij het water als 
het ongeveer 37/38 graden is. Als het water te 
warm is, gaan er voedingsstoffen verloren. Is 
het water te koud, dan gaat het schiften. Daarna 
roeren, niet schudden. Laat een druppeltje op 
de binnenkant van je pols vallen. Als het prikt is 
het te warm. Na gebruik het flesje en speen met 
warm water schoonmaken. Naspoelen  met koud 
water en afgesloten in de koelkast zetten.
De eerste dag krijgt de baby 10 cc, daarna 
volg je het advies van de kraamverzorgster. 
Restvoeding altijd weggooien.

Temperatuur van de baby
De eerste dagen hebben we het liefst dat 
de temperatuur van de baby  tussen de 
36,8 en 37,2 zit. Dit kun je bereiken door de 
baby een mutsje op te zetten en een kruik in 
het bedje te leggen. Zorg ook dat de baby 
een warme omslagdoek omheeft als hij/zij 
wordt vastgehouden. Mocht ondanks deze 
maatregelen de temperatuur onder de 36,8  
komen, moet je de kruik om de 3 uur 

verversen.  Is de temperatuur onder de 36,5 
gezakt, leg dan een celstofmatje tussen de 
baby en het dekentje. Je kan de baby ook 
bloot (met luier) op je borst leggen met een 
celstofmatje om hem/haar heen en dan samen 
in bed liggen met de dekens over je heen. Of 
geef de baby een beetje borst- of kunstvoeding. 
Gaat de temperatuur dan nog niet omhoog, 
gun het wel even de tijd, bel dan altijd naar de 
verloskundige of het kraamcentrum voor advies. 
Is de temperatuur boven de 37,4? Kijk eerst of 
de baby niet te warm is aangekleed of dat er te 
veel dekentjes in bed liggen. Geef dan de baby 
borstvoeding of als je kunstvoeding geeft een 
beetje kunstvoeding. Ook hiervoor geldt: als 
je het niet vertrouwt, of de temperatuur blijft 
hoog ondanks de genomen maatregelen, bel de 
verloskundige of het kraamcentrum voor advies.

Kruiken
Vul de kruik altijd op een doekje op het 
aanrecht. De kruik vul je met kokend water tot 
het over de rand loopt. Draai de dop goed op de 
kruik en controleer of deze niet lekt. Doe dan de 
kruikenzak om de kruik. De kruik leg je tussen 
twee lagen dekens. Van de onderste deken 
maak je een richel zodat de kruik nooit naar de 
baby kan rollen. Ook moet er een handbreedte 
tussen de kruik en de baby zijn. Let op: de dop 
ligt naar beneden.

Ligging baby
De ligging van de baby is volgens de regels 
van Stichting Wiegedood vanaf de geboorte 
de rugligging. Je draait wel het hoofdje de ene 
keer naar links en de andere keer naar rechts.
Als de baby misselijk is mag het half op de zij 
liggen. Let wel op dat het onderste schoudertje 
plat op het matras ligt, zodat hij/zij niet kan 
doordraaien naar de buik.

Uraat
Soms zien we in de  eerste dagen dat de baby 
uraat plast. De plas lijkt dan roze of soms oranje. 
Bewaar de luier zodat de kraamverzorgster het 
ook kan zien. Het uraat plassen komt doordat 
de baby nog niet genoeg vocht binnenkrijgt. 
Als de baby genoeg vocht binnenkrijgt gaat het 
vanzelf over. Meisjes hebben  soms ‘last’ van  
pseudo-menstruatie. Er komt dan wat slijm of 
helderrood bloed uit de vagina. Dit komt nog 
door de hormonen van de moeder en na enkele 
dagen gaat het vanzelf over. Bij twijfel bewaar 
je de luier voor de kraamverzorgster.   

Geheugensteuntje voor de 
eerste nachten
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De kraamvrouw
Let de eerste uren na de bevalling goed op 
plotseling hevig bloedverlies. Ga altijd eerst 
plassen met begeleiding en verschoon je 
maandverband. Is het maandverband binnen 
een kwartier vol? Ga dan op bed liggen met de 
billen/benen omhoog. Bel de verloskundige in dit 
geval altijd. Het is raadzaam om je partner de 
eerste nacht wakker te maken als je naar het 
toilet gaat. Tijdens het urineren goed spoelen 
met schoon (warm) water. Dit kan je met een 
kannetje doen of door onder de douche te gaan 
staan.
De eerste dagen kan de kraamvrouw stolsels 
verliezen, soms wel zo groot als een vuist. 
Bij normaal vloeien is dit geen reden tot 
ongerustheid. Wel even melden aan de 
kraamverzorgster. 

Veilig slapen
Leg de baby altijd (wanneer mogelijk) op 
de rug. Het veiligst slaapt een baby op 
de rug. Buikligging verhoogt de kans op 
wiegendood. Ook zijligging is, zeker hoe ouder 
de pasgeborene wordt, onveilig aangezien 
hij of zij door kan draaien op de buik. Het is wel 
verantwoord om een pasgeborene op de buik te 
leggen wanneer hij of zij wakker is en wanneer 
er iemand bij is.

Zorg voor een goede omgevingstemperatuur. 
Zorg ervoor dat de baby niet te warm ligt. 
Dekbedjes worden voor kinderen onder de 2 
jaar afgeraden aangezien deze te warm zijn. 
Een deken en een laken zijn voldoende om 
de baby op de juiste temperatuur te houden. 
Houd omgevingsfactoren (kamertemperatuur, 
seizoen etc.) in acht. Een kamertemperatuur 
tussen de 16°C en 18°C is ideaal. Let er op dat de 
plaats waar een pasgeborene slaapt elke dag 
minimaal 15 minuten gelucht wordt. 
Zorg voor een veilige slaapplaats.

Controleer altijd of het bedje goed geventileerd 
wordt. Het mag nooit een gesloten bak zijn. 
Zachte matrassen, kussentjes, knuffeltjes, plastic 
zeiltjes en hoofdbeschermers zijn allemaal 
overbodige materialen die de ademhaling 
zouden kunnen belemmeren.

Ook is het belangrijk het bed laag op te maken. 
Dit wil zeggen dat de pasgeborene met zijn of 
haar voeten tegen de onderkant van het bedje 
ligt. Leg een hydrofiele luier in de breedte onder 
het hoofdje van de pasgeborene en stop ook deze 
aan de zijkanten in.

Zorg ervoor dat er altijd iemand bij de 
pasgeborene in de buurt is.
Dit wil niet zeggen dat men zich altijd op dezelfde 
kamer hoeft te bevinden als de pasgeborene. Het 
is niet de bedoeling een pasgeborene alleen in 
huis te laten.

Rooming in
De eerste tijd is het goed om een pasgeborene op 
dezelfde kamer te laten slapen als de ouders. Dit 
geeft een vertrouwd gevoel 
voor de pasgeborene en tegelijk een gerust 
gevoel voor de ouders. Ook kun je dan de eerste 
voedingssignalen van je baby eerder herkennen.

Voorkom dat er op de slaapplaats van de baby 
wordt gerookt.

Advies & voorlichting
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Hieronder volgen wat geheugensteuntjes voor 
als de kraamverzorgende niet (meer) aanwezig 
is.

Bedje opmaken 
De kraamverzorgende zal er voor zorgen dat het 
bedje op de juiste manier is opgemaakt.  
Het bedje wordt opgemaakt aan het voeteneind. 
Let op! Het gebruik van een stootkussen en een 
hittepit wordt ten zeerste afgeraden.

Huilen
Wanneer je kindje huilt kunnen de volgende 
adviezen wellicht helpen:
• Luier verschonen
• Temperatuur controleren
• Vasthouden en knuffelen
• Voeding geven
• Laten boeren
• Rustig praten en oogcontact zoeken
• Tegen de blote borst aanleggen
• Zorgen voor een rustige omgeving

Temperatuur
Het temperaturen van je kindje gebeurt volgens 
de instructies van de kraamverzorgende.   
De temperatuur dient tussen de 36,5°C en  
37,5°C te zijn. 

Er worden gewenste maatregelen genomen bij 
een te lage of te hoge temperatuur.

Borstvoeding
• Voor het geven van de voeding handen

wassen.
• Alleen bijvoeden indien afgesproken

In het begin is het advies om de baby uit allebei 
de borsten te laten drinken. Dit om de borst-
voeding op gang te laten komen.

Lactatiekundige 
We hebben eigen lactatiekundigen in dienst. Zij 
kan alle gewenste ondersteuning bieden op het 
gebied van borstvoeding. Voor, tijdens en na je 
zwangerschap. Ze heeft dagelijks gratis 
telefonisch spreekuur.

Kunstvoeding 
Voeding wordt bereid per fles.  
Voeding die overblijft weggooien.   
Gedronken hoeveelheid voeding wordt 
genoteerd in het kraamzorgdossier.

Kruik vullen

• Om de vier uur de kruik(en) opnieuw vullen
• Kruik over laten lopen met kokend water
• Dop GOED vastdraaien en droogmaken
• Kruik over het aanrecht laten rollen en

controleren op lekken
• Kruik in de kruikzak doen met de dop naar

beneden
• Kruik tussen de twee dekens leggen met de

dop naar beneden op een handbreedte van de
baby vandaan

Baby verschonen
•  Ontlasting goed van de billetjes halen met

schoonmaakdoekjes
• De billetjes insmeren met baby zalf
•  Nieuwe luier aandoen (mag niet knellen, maar

ook niet te los zitten)
• Ontlasting- en plasluiers noteren
•  Katoenen luiers met ontlasting in een emmer

met koud water zetten.

Nageltjes verzorgen
De nageltjes van een baby mag je nog niet 
knippen, omdat de nagel nog vast zit aan de 
huid waardoor je makkelijk in de vingertjes 
knipt. Je mag ze wel vijlen met een kartonnen 
vijl. Je kunt dan het beste één richting op 
vijlen om beschadiging van de nageltjes te 
voorkomen.

Tips voor de kraamtijd

Darmkrampjes
Wanneer je baby last heeft van darmkrampjes 
is dit erg vervelend. Er zijn een aantal adviezen 
om de kans op krampjes te verkleinen of om ze 
te verzachten.

• Wanneer je een fles bereidt, schud de fles
dan niet maar roer. Zo voorkom je dat er
lucht in de voeding komt.

• Houd je baby tijdens het voeden meer
rechtop en wrijf over het ruggetje.

• Een warme doek op zijn/ haar buik doet
soms wonderen.

• Zorg ervoor dat je baby tijdens het drinken
geen lucht hapt, door tijdens het geven
van de fles te zorgen dat er steeds melk in
de speen zit.

• Je kunt je baby op zijn/haar buik dragen
op jouw handen/armen.

• Je baby in een warm badje doen, heeft
vaak een kalmerende werking.
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Notities
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Niet vergeten!
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Regio Drechtsteden: 
Verloskundigenpraktijk Lize Verbaas 
Beugstraat 83
3192 GA Hoogvliet
0180 - 69 00 06
Dinsdag 9.00-17.00 uur

Verloskundigenpraktijk Carnisselande 
Langstraat 11-12
3162 WC Rhoon-Poortland
0180 - 69 00 06
Vrijdag 9.00-17.00 uur

Regio Voorne-Putten:   
Kerkstraat 18
3211 AS Geervliet
0181 - 64 51 00 uur

Steunpunt Spijkenisse   
Noordeinde 20
3201 AL Spijkenisse
0181 - 69 97 65

Regio Hoeksche Waard:
Laning 10e
3297 TB Puttershoek
078 - 676 0 676

Regio Goeree-Overflakkee: 
Langeweg 29
3245 KE Sommelsdijk
0187 - 47 70 70

Regio West-Brabant:   
Roemer Visscherlaan 15-17 
4707 BX Roosendaal   
0165 - 34 13 34

Bravis Ziekenhuis  
Zorgpoort ingang 2 
Boerhaavelaan 25
4708 AE Roosendaal   
0165 - 39 68 51

Regio Midden-Brabant:   
Dit Winkeltje
Torenstraat 7b
4811 XV Breda
076 - 515 47 23

Regio Zeeland:
Paul Krugerstraat 76   
4381 WH Vlissingen
0118 - 44 19 40

Schenge 4
4335 XS Middelburg
0118 - 44 19 40

Verloskundige Praktijk Veere 
Noordweg 133
4353 AV Serooskerke
0118 - 44 19 40
Woens- en donderdag 
9.00-12.00 uur


