Baby op komst
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Wat moet je doen vóór, tijdens en na de
zwangerschap? Een handige en complete
leidraad maand per maand.

www.nzvl.be
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01 Voor je zwangerschap
Je hebt besloten om je gezin uit te breiden en te stoppen
met voorbehoedsmiddelen. Maar waar moet je allemaal
rekening mee houden als je zwanger wil worden?

Foliumzuur innemen
Begin zo snel mogelijk met de inname van foliumzuur
(0,4 mg/dag). Het duurt even voor je lichaam dit opneemt
en het is essentieel voor de baby: het zorgt voor 50%
minder kans op een open ruggetje, open schedel,
hazenlip of andere neuraalbuiseffecten.
• Foliumzuur zit in verse (vooral de groene) groenten
(spinazie, broccoli, spruiten), fruit, volkoren- en melkproducten.
• Je kan ook bij de apotheker vitaminen
halen met foliumzuur in.

Tip Op www.gezondzwangerworden.be
vind je meer info.

Hospitalisatieverzekering
Een bevalling in een ziekenhuis heeft een stevige
kostprijs. Met een hospitalisatieverzekering krijg
je gelukkig het grootste deel terugbetaald.
Heb je er al één? Check dan zeker in de voorwaarden
of je verzekerd bent voor een éénpersoonskamer of
een meerpersoonskamer (als je net bevallen bent, wil
je waarschijnlijk liever alleen liggen op een kamer…)
en pas je polis aan indien nodig. Als je al zwanger bent,
kan je die aanpassing niet meer doen.
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Tip

Nog geen hospitalisatieverzekering? Met
Hospi-Plus van het NZVL ben je verzekerd
voor een éénpersoonskamer en 200% ereloonsupplementen. Bovendien krijg je een handige
Assurcard: wanneer je je in het ziekenhuis
aanmeldt, scan je gewoon je kaartje, en dan
regelt het ziekenhuis alles met je hospitalisatieverzekering. Jij hoeft op dat moment dus niets
te regelen of te betalen. Handig!

Seks, drugs & rock n’ roll?
Natuurlijk hoef je niet op eieren te lopen eens je besluit
om zwanger te willen worden, maar het wordt wel
aangeraden om onmiddellijk te stoppen met roken,
drugs en alcohol, zélfs als je nog niet zwanger bent.
Het duurt even vooraleer deze stoffen uit je lichaam zijn
en iedereen wil dat z’n kindje de beste basis krijgt om
verder te groeien, toch? Bovendien heb je minder kans
om spontaan zwanger te worden als je blijft roken en
alcohol drinken..

Tip

Heb je het moeilijk om te stoppen met roken,
drugs en alcohol? Laat je begeleiden.
Meer info op:
•

Gezond zwanger worden

•

Kind en gezin

•

Vlaams expertisecentrum - voor
alcohol, illegale drugs, psychoactieve
medicatie, gokken en gamen

Geduld uitoefenen
Heb je jarenlang de pil genomen of andere hormonen?
Dan kan het soms enkele weken tot enkele maanden
duren vooraleer je lichaam opnieuw z’n eigen ritme
gevonden heeft en in z’n eigen cyclus komt. Geduld is
dus een absolute must.

Gynaecologisch onderzoek
Het is niet noodzakelijk om op voorhand een
gynaecologisch onderzoek te doen, maar het kan wel
leerrijk zijn. De gynaecoloog kan alvast eens kijken
of alles oké is en kan misschien (als je geluk hebt)
voorspellen wanneer je je volgende eisprong hebt.

Tip: Op www.kindengezin.be vind je meer info.

Bloed laten testen
Het is aan te raden om vóór je zwangerschap
je bloed te laten testen. De gynaecoloog moet
namelijk weten waarmee je rekening moet houden
tijdens de zwangerschap. Je bloed zal getest worden
op o.a. Toxoplasmose, Hepatitis B, Rode Hond, CMV,
Syfilis, Rubolla.
Ook je bloedgroep moet bepaald worden, want
mama’s met een negatieve bloedgroep krijgen op
12 weken zwangerschap en na de bevalling een
spuitje. Dat spuitje dient om de antilichaampjes
die aangemaakt worden door de mama onder
controle te houden zodat de baby niet afgestoten wordt.
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Eisprong berekenen

Zwangerschapstest

Nadat je je eerste natuurlijke cyclus hebt gehad, kan
je berekenen wanneer je eisprong is en wanneer je
vruchtbaar bent. Hou er rekening mee dat je slechts
enkele dagen per cyclus vruchtbaar bent. Alleen als je
tijdens deze dagen vrijt, heb je de meeste kans om
zwanger te worden.

Moet je je maandstonden krijgen, maar komen ze er
niet door (in een regelmatige cyclus: 14 dagen na je
eisprong)? Dan kan je een zwangerschapstest doen.
Kan je niet zo lang wachten? Wacht toch tot minimaal
9 dagen na je eisprong, want het kan soms enige tijd
duren vooraleer je het zwangerschapshormoon HCG
aanmaakt. Een zwangerschapstest detecteert of dit
eiwit aanwezig is in je urine en als dit het geval is, test
je positief.

Je kan zelf je eisprong en vruchtbare dagen berekenen:
1. Neem de eerste dag van je laatste menstruatie
2. Tel hier het aantal dagen van je cyclus* bij op
3. Ongeveer 14 dagen voor deze datum vindt je
eisprong plaats
4. Je meest vruchtbare periode is deze dag en de
twee dagen ervoor

Tip

Lees het boek ‘Zwanger worden’ van Petra
De Sutter en Mama Baas. Een complete gids
met alles wat je moet weten als je zwanger wil
worden.
•

Tip

Deze apps helpen je je menstruatie en
eisprong in kaart te brengen:
•

Menstruatietracker

•

Menstruatiekalender

•

...

Dankzij het NZVL kan je dit boek kopen met
10% korting! Gebruik de code ‘NZVL’ om 10%
korting te krijgen op de webshop van Lannoo.

* De gemiddelde cyclus duurt 28 dagen, maar kan ook
korter of langer duren. Je berekent je cyclus door het
aantal dagen te tellen vanaf de eerste dag van je laatste
menstruatie, tot de dag voor je opnieuw ongesteld wordt.

www.nzvl.be

04 Tijdens je zwangerschap
Is je zwangerschapstest positief? Dikke proficiat!
Je leven staat nu even op zijn kop. Het is geweldig
nieuws, maar je moet ook al meteen enkele zaken in
orde brengen. Wat allemaal?
Je kan deze checklist gebruiken, met alles waar je elke
maand moet aan denken. Begin maar af te vinken!
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Ga naar de dokter om bloed te laten nemen: dat
bevestigt je zwangerschap en deze resultaten heb
je nodig bij de gynaecoloog.
Via
deze
resultaten
weet
je
bijvoorbeeld ook of je al antilichamen hebt
tegen toxoplasmose of CMV. Indien niet,
dan zal je vanaf nu bijvoorbeeld je groenten
grondig moeten wassen, de kattenbak laten
leegmaken door iemand anders of rauw
vlees vermijden (toxoplasmose) of speeksel
of stoelgang van kleine kindjes vermijden
(CMV).

Op 8 weken krijg je je eerste echo. Een heerlijk
moment: je eerste kennismaking met je baby.

Tip

Bel op tijd naar het ziekenhuis of een privégynaecoloog voor een afspraak, want soms zijn
er lange wachttijden. Meestal zullen ze je ook
vragen om de resultaten van het bloedonderzoek
mee te nemen (of je dokter te laten doorsturen).

Start nu al met de zoektocht naar een
kinderdagverblijf, bijvoorbeeld via kindengezin.
Ten laatste op 12 weken moet je kinderdagverblijf
vastliggen en veel kinderdagverblijven zitten ver
op voorhand volgeboekt.
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Neem foliumzuur in (0,4 mg/dag) en/of pas je
multivitaminen aan.
Rook je en ben je nog niet gestopt vóór je zwangerschap? Stop dan zeker nu! Roken vermindert de
doorbloeding van de moederkoek, waardoor je
baby minder voedingsstoffen krijgt. Gevolg: meer
kans op een miskraam, een kleinere baby, een baby
die te vroeg geboren wordt of overlijdt in de buik.

Tip

Met deze apps kan je je zwangerschap
opvolgen:
•

24Baby.nl - Zwanger & Baby

•

Zwangerschap+
• Deze app heeft nog een variant
‘Baby+’, die je kan gebruiken zodra
je bent bevallen.

Tip

Heb je het moeilijk om te stoppen met roken,
drugs en alcohol? Laat je begeleiden. Meer
info op:
•

Gezond zwanger

•

Kind en gezin

•

Eet expert

•

Vad

•

Doorverwijsgids

Tip
Het NZVL organiseert regelmatig een gratis
workshop ‘Gezonde voeding tijdens en na de
zwangerschap’. Wil je meer info ? Neem dan
zeker een kijkje op onze kalender.

Maand 3
Neem foliumzuur in (0,4 mg/dag)
Vraag de catalogus van babywinkels aan (want
die zijn even onderweg). Die helpen je om te weten
welke spulletjes nodig zijn, wat er allemaal op de
markt is, enzovoort.
Start met de aankoop van zwangerschapskledij.
Vooral zwangerschapsbroeken zijn nu al zeer
welkom!
Op 12 weken krijg je een tweede echo en gebeurt
de NIP-test. De niet-invasieve prenatale test
(NIP-test) gaat o.a. na of er een risico is op het
downsyndroom. Daarmee kom je ook het geslacht
van je baby te weten.
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Maand 4
Vertel het goede nieuws! Vanaf nu is het risico op
een miskraam een heel stuk kleiner en kan je met
een gerust(er) hart het nieuws delen in je omgeving.
Breng je werkgever op de hoogte. Hiervoor heb
je een attest van de gynaecoloog nodig met de
vermoedelijke bevallingsdatum.
Vanaf dan heb je het statuut van
beschermde persoon en mag je niet worden
ontslagen (tenzij om andere redenen dan
zwangerschap).
Kan je door je zwangerschap niet
werken? Als de arbeidsgeneesheer je verbiedt
te werken omwille van mogelijke risico’s voor
je zwangerschap, moet je zo vlug mogelijk
je ziekenfonds op de hoogte brengen. Tot
je moederschapsrust ontvang je dan een
vervangingsinkomen. De arbeidsgeneesheer
van je werk bezorgt je een attest voor je
ziekenfonds.
Wist je trouwens dat je tijdens je
werkuren afwezig mag zijn voor echo’s of
andere zwangerschapsonderzoeken? Wel
op voorwaarde dat deze onderzoeken niet
buiten de werkuren konden plaatsvinden. Je
werkgever heeft een getuigschrift nodig van je
afwezigheid.

Wil je kraamhulp na de bevalling? Dan komen
verzorgsters bij jou aan huis om je te helpen
bij de verzorging van je baby, maar ook om
huishoudelijke taken te doen. Vraag het nu al aan.
Wil je weten waaraan je je kan verwachten in
de laatste weken van je zwangerschap, tijdens
je bevalling en tijdens de eerste weken na de
geboorte? Schrijf je in voor infosessies bij een
vroedvrouw (soms zijn er lange wachtrijen). Ook
sommige ziekenhuizen bieden zulke infosessies
aan. Dat kan je zeker navragen bij je gynaecoloog.

Tip
Wist je dat het NZVL ook tot € 300 tussenkomt
bij kraamhulp? Je hebt recht op € 5 per uur
met maximum van 60 uur.
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Maand 5

Ga bij de tandarts. Tandhygiëne is heel belangrijk
als je zwanger bent, want tijdens de zwangerschap
heb je een grotere kans op tandvleesontsteking.
Vertel je tandarts dat je zwanger bent,
zodat hij/zij zeker geen röntgenfoto’s neemt!
Leg een geboortelijst aan of start met het kopen
van spulletjes.
Zoek een naam voor je baby.
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Maand 6
Ga naar de dokter en laat je vaccineren tegen
kinkhoest. Je huisarts heeft deze vaccins normaal
steeds liggen. Het is aan te raden je te laten
vaccineren tussen de 24 en 32 weken
zwangerschap.
Niet getrouwd of ben je wettelijk samenwonend?
Je kan je kindje laten erkennen bij de burgerlijke
stand. Of ga langs bij de notaris om te trouwen.
Vraag je startbedrag/geboortepremie aan. Dat
wordt uitbetaald door een kinderbijslagfonds (voor
werknemers) of door het sociaal verzekeringsfonds
(voor zelfstandigen). Voeg een doktersattest met
de vermoedelijke bevallingsdatum toe. Meer info
op groeipakket.be
Leg een geboortelijst aan of start met het kopen
van spulletjes.
Weet je niet wat aan te schaffen?
Binnenkort krijg je ook onze handige checklist
met alles wat je in huis moet halen.
Bepaalde winkelketens (zoals Colruyt, Kruidvat
of Aldi) geven je een startersbox cadeau als je
bevallen bent. Je kan je hiervoor nu al inschrijven.
Heb je je ingeschreven voor infosessies bij een
vroedvrouw? Dan zullen die waarschijnlijk nu
ongeveer starten.
Vanaf nu mag je in 1ste klasse de trein nemen. Zorg
dat je een attest bij hebt waarop je vermoedelijke
bevallingsdatum staat. Meer hoef je niet te doen!

Tip
Wist je dat je jouw vaccinaties ook steeds
kan raadplegen via myhealthviewer.be?
Altijd handig om te weten!
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Maand 7
Richt de kinderkamer in.
Laat een geboortekaartje ontwerpen (of ontwerp
het zelf) en bestel je doopsuiker.
Verzamel alle adressen voor de				
geboortekaartjes.

Tip
Op fotoproducten-webshops, zoals Tadaaz
of Smartphoto, kan je zelf je geboortekaartje
ontwerpen en laten afdrukken. Je betaalt
meer voor de afdruk van je kaartje, maar je
spaart wel de ontwerpkost uit.

Maand 8
Heb je al (een) kindje(s)? Regel opvang voor het
moment van de bevalling.
Zorg dat je belangrijke telefoonnummers bij de
hand hebt.
Open een pamperrekening.
Start met prenatale kine. Je leert daar onder
meer welke ademhalingsoefeningen je kan doen
tijdens de weeën, en hoe je na je bevalling je
bekkenbodemspieren kan trainen. Je gynaecoloog
geeft je hiervoor een voorschrift.
Ben je van plan om borstvoeding te geven? Je
kan nu al borstvoedingsbeha’s kopen, maar
beperk het tot enkele. Na je bevalling en in
de eerste dagen/weken erna zullen je borsten
vermoedelijk nog groeien. Koop de meeste beha’s
dus pas dan.
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Voor de baby
Toiletartikelen

Maand 8

(badolie,

waslotion,

borsteltje,

“poepzalf”, billendoekjes) en luiers

Pak je koffer in voor het ziekenhuis. Gebruik
verschillende lichte tassen; niet één grote tas:

Check met je ziekenhuis of het daar al
aanwezig is. Dan hoef jij het niet mee te
nemen.
Overslagbody’s (4)
Vestje (2 à 3)

Voor de mama

Katoenen mutsje (2)

Documenten: trouwboekje/bewijs van samen-

Pyjama/kruippakje (6)

leving/akte

Sokjes (4)

van

identiteitskaart,

erkenning,
gegevens

bloedgroepkaart,

gynaecoloog,

kaart

hospitalisatieverzekering/Assurcard...
1 outfit/dag (comfortabele kledij)
De temperatuur in de ziekenhuiskamer is altijd heel warm, om het verschil
tussen de buik en de kamer niet te klein te
maken voor de baby. Ongeacht welk seizoen, je hoeft voor jezelf dus geen warme
kleren mee te nemen.

Anti-krabwantjes (2)
Slabbetjes (8)
Tetradoeken
Eigen flesjes (voor als je flessenvoeding geeft, of
voor als de borstvoeding niet lukt)
Fopseen
Knuffeltje

Voor de papa (als

hij mag blijven slapen)

Pyjama

Luchtmatras en pomp

Slippers

Slaapzak

Sokken

Kussen

(Wegwerp)onderbroeken (voor de megamaand-

Eventueel toiletzak en handdoeken

verbanden)
Voedingbeha’s en borstkompressen
Handdoeken en washandjes (1/dag)
Toilettas (wasproducten, tandenborstel en -tandpasta, gezichtscrème, deo, haardroger, borstel...)
Zalf voor tepelkloven
Katoenen, makkelijk zittend T-shirt of nachthemd
om in te bevallen
Boek of tijdschriften
Notitieboekje en balpen (voor tips van vroedvrouwen)
Gsm-lader
Knabbeltjes (voor wanneer je alles weer mag eten!)
Positioneringskussen

Om naar huis te gaan
Jasje voor de baby (in de winter)
Voetenzak/dekentje
Maxi-Cosi
FamilyFix of IsoFix ander hulpmiddel om
de Maxi-Cosi in de auto te zetten (kan ook
perfect zonder)

Extra
Doopsuiker
Knabbeltjes en drank voor bezoekers
Wegwerpbeker, -borden en -bestek
Versiering, servetjes en schaaltjes
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Maand 9
Leg een voorraad aan van luiers, wasmiddel,
cava, diepvriesgroenten en -vlees... Alles om het
jullie gemakkelijk te maken zodra de baby er is.
Vergeet jezelf niet: koop nu alvast dikke
en absorberende maandverbanden. Tijdens
de eerste weken na je zwangerschap verlies
je heel veel bloed. Meer bloed dan bij een
normale menstruatie.
Verzin nu al een leuk tekstje om vrienden en
familie op de hoogte te brengen van de geboorte.
Maak de enveloppen voor de geboortekaartjes
al klaar: voeg de adressen en postzegels toe.
Dan hoef je bij de geboorte enkel het kaartje in de
enveloppes te steken en klaar!
Vraag bij je verzekeraar na wat moet gebeuren om
een extra kindje op te nemen in de verzekering.

Stuur het formulier ‘Getuigschrift van arbeidsongeschiktheid - vertrouwelijk’, ingevuld door de
gynaecoloog of vroedvrouw, naar je ziekenfonds,
om je moederschapsrust aan te vragen (ten
laatste 2 dagen na het begin van de moedeschapsrust). Moederschapsrust is het verlof waarop je
recht hebt vóór en na de bevalling:
Voor werknemers: 15 weken in totaal:

Ga spulletjes die je het eerst nodig hebt van je
geboortelijst zelf al ophalen (zoals een aantal
tetradoeken, kleertje, verzorgingstas…).
Neem contact op met een vroedvrouw om na de
bevalling langs te komen. De eerste vijf dagen na
je bevalling worden jij en je baby namelijk dagelijks
opgevolgd door een vroedvrouw. In het ziekenhuis
gebeurt dat automatisch; zodra je thuis bent, laat je
zelf een vroedvrouw komen.

6 weken prenataal (waarvan je er
verplicht 1 voor de vermoedelijke bevallingsdatum
opneemt, en de andere 5 ook
postnataal kan opnemen).
9
weken
postnataal
(eventueel
aangevuld met 5 of minder weken die je
overdroeg van prenataal).
Voor zelfstandigen: 12 weken in totaal:

Je ziekenfonds komt trouwens volledig
tussen in de kosten van de vroedvrouw
(behalve mogelijk verplaatsingskosten).

3 weken verplicht op te nemen.
9 weken die je naar keuze kan opnemen.

12 Net na de bevalling
Breng familie en dichte vrienden op de hoogte.
Bel de drukker om alle gegevens voor het
geboortekaartje door te geven (gewicht, lengte,
datum). Of als je je geboortekaartje zelf maakte:
werk het kaartje af en laat het drukken.
Zet je geboortelijst online, of laat hem online
zetten.
Bel de vroedvrouw (de dag zelf of de dag erna),
om haar op de hoogte te brengen en een afspraak
te maken voor wanneer je weer thuis bent.
Breng kraamhulp op de hoogte van de geboorte
en spreek een dag af wanneer ze langskomen.
Je kan je gegevens achterlaten voor Kind en
Gezin: zij zullen dan zelf contact met je opnemen
om thuis langs te komen om je kindje te wegen en
een afspraak vast te leggen voor de hoortest en de
eerste vaccinaties.

www.nzvl.be

13 Na de geboorte

Laat je baby gratis screenen op aangeboren
aandoeningen. Meer informatie op
www.aangeborenaandoeningen.be
Maak een afspraak bij de pediater/kinderarts,
voor 14 dagen na de geboorte.
Ga de geboorte aangeven in het stadhuis, mét de
nodige documenten: identiteitskaarten, medisch
geboorteattest, trouwboekje of akte van erkenning.
Verstuur alle geboortekaartjes.
De papa vraagt zijn geboorteverlof (van 15 dagen)
aan.

Breng alle kosten in de hospitalisatieverzekering in, zoals kosten voor thuisbevalling,
medische kosten en geneesmiddelen, kraamzorg...
van 30 dagen vóór tot 90 dagen na de geboorte.
Wat je precies kan inbrengen, hangt af van je
hospitalisatieverzekering.
Voeg je kindje toe aan je hospitalisatieverzekering.
Voeg je kindje toe bij je ziekenfonds (bij één
van beide ziekenfondsen, als de mama en papa
verschillende hebben), zodat je kleefbriefjes en
een ISI-kaartje krijgt.
Ga na welke geboortevoordelen je ziekenfonds
heeft en vraag alle terugbetalingen.

Bezorg aan de werkgever een kopie van het
geboorteattest.
Vraag daarna een uitkering aan bij het
ziekenfonds, met het formulier ‘aanvraag om
uitkering voor het geboorteverlof’. Bezorg hen
ook het geboorteattest.
Vraag je geboorte-premie van het ziekenfonds
aan door het geboorteattest binnen te brengen of
online in te dienen in het online kantoor.

Tip
Bij het NZVL krijg je tot € 1000 aan
geboortevoordelen, zoals € 300 terugbetaling
luiers, tot € 300 terugbetaling kraamgeld,
€ 150 geboortepremie per aangesloten ouder,
terugbetaling wettelijke remgelden, € 30
watergewenning, goedkope huurtarieven voor
een babyweegschaal en afkolfapparaat…
Alle voordelen vind je op www.nzvl.be
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Tip
Het

NZVL

organiseert

regelmatig

een

workshop ‘Babymassage’. Wil je meer info?

Start met postnatale kine vanaf 6 weken na de
geboorte.

Neem dan zeker een kijkje op onze kalender.

Borstvoeding geven op het werk?
Breng je werkgever twee maanden op
voorhand op de hoogte.
Je hebt recht op een pauze op het werk
om borstvoeding te geven of melk af te kolven:
tot 9 maanden na je bevalling heb je recht op
een half uur pauze per dag (als je tussen de
4u en 7u30 werkt) of twee keer een half uur
(als je meer dan 7u30 werkt).
Vraag maandelijks aan je dokter of aan Kind
en Gezin een attest voor je werkgever.

Interessante bronnen
• Gezond zwanger worden - alles over wat je
moet doen om gezond zwanger te worden
• Kind en gezin - allerlei info voor tijdens
de zwangerschap, zoals over echo’s,
vaccinaties,
ontwikkeling

zwangerschapsdiabetes,
van

je

baby,

gezonde

voeding of een gezonde levensstijl...
• Eet expert - complete gids over voeding
bij baby’s, peuters, kleuters, kinderen en
jongeren

Werk je in loondienst? Vraag een vergoeding
aan je ziekenfonds, want voor die pauzes
word je niet betaald. Zowel jij als je werkgever
moeten een aanvraagformulier invullen (de
werkgever kan dat ook elektronisch).
Bij de overheid worden de pauzes wel
doorbetaald.

www.nzvl.be

