
Dit e-book is met liefde gemaakt voor jou om je te
inspireren tijdens jouw transformatieproces !

Zo kom je de kraamtijd wel door!
Zwangerschap | Geboorte | Postpartum 

De grootste transformatie in jouw leven is begonnen.
Zoals een rups een prachtige vlinder wordt. 

Zo verander jij in een prachtige moeder. 
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De Kraamtijd, of Het Postpartum, kan een periode zijn van veel ups en downs. Je kunt heerlijk
op je roze wolk ronddwalen, verliefd op je kind met je hoofd in de wolken. Om er vervolgens
keihard vanaf te storten als je tegen die zwarte wolk botst. Hoe cliché het ook klinkt, het blijft
een heldere metafoor voor de kraamtijd.

Het hoeft niet allemaal leuk te zijn. Je mag huilen. Moe zijn. Boos zijn om alles. Verdriet hebben
om niks. Vergeet niet dat in de eerste dagen na de bevalling jouw hormonen in een razendsnel
tempo veranderen. De grootste hormonale verandering in je leven. En dat gebeurt naast al die
andere veranderingen. Een bevalling die vrij soepel of veel minder gemakkelijk is verlopen.
Een zwangerschap die ten einde is gekomen. Jouw kindje waar je 24/7 voor moet zorgen. Ook
als dit je tweede of volgende kindje is. Je bent (opnieuw) moeder geworden. 

En zo kan ik nog veel meer opnoemen, maar ik geef graag aandacht aan het volgende:

Ik wil nog even die ene zin herhalen: je bent moeder geworden!

Je bent al moeder vanaf het moment dat jouw kindje in je buik groeit. Natuurlijk! Vanaf dat
alleerste moment begint jouw transformatieproces. Want met iedere geboorte van een kindje
wordt ook een moeder geboren.

En na de bevalling begint dit moederschap ineens in het echt. Je kunt niet oefenen. Je kunt het
niet eventjes proberen, even kijken of het bij je past. Je gaat het gewoon doen. Je moet, ja je
moet echt, het gaan doen. Je kindje is er nu en heeft jou nodig. 

Jij bent niet de enige die verandert. Jij bent niet de enige die de zorg voor je kindje draagt. 
Je hoeft het niet alleen te doen!

Je hebt je partner. En als je die niet hebt dan heb je hopelijk een fijn netwerk om op terug te
vallen. Je hebt andere moeders om je heen. Kortom, je hebt een Tribe. 

Nou ja. Zo zou het moeten zijn wat mij betreft. Dat de zorg voor ieder kindje word gedeeld. Dat
jij hulp mag vragen aan andere vrouwen. En dat jij op jouw moment weer nieuwe moeders
helpt. Omdat we elkaar zo hard nodig hebben. En zo ontzettend veel van elkaar kunnen leren.

Ik weet het. Tegenwoordig is het anders. Leven we op een andere manier. Moeten we die
Tribe op een andere manier vormgeven. Toch is dit ook in de 21ste eeuw heel goed mogelijk.
We moeten soms wat meer ons best doen om elkaar te vinden. En we zullen niet snel elkaars
huis gaan schoonmaken. Maar ook op een andere manier kunnen we er voor elkaar zijn.
Kunnen we onze ervaringen delen. Onze kindjes met elkaar laten spelen. En voor ons laten
zorgen door andere vrouwen. Zorg voor jezelf zodat jij voor je kindje kunt zorgen! 



Lieve vrouw, Lieve moeder,
Ook jij bent het waard om voor gezorgd te worden! 

Tijdens de zwangerschap en in de kraamtijd
 En ook nog lange tijd daarna. 

Als moeder. 
Als vrouw. 

Als de meest prachtige versie van jou!
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"Women care for Women 
Mothers look after Mothers

Creating your own tribe is magic"
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Schrijf jouw Persoonlijke
Postpartum Plan (PPP)

 
Ik moedig je aan een Persoonlijk Postpartum Plan
te schrijven, jouw PPP. Je bereid je zo voor op de

kraamtijd, op het postpartum. Op de eerste 6
weken na de bevalling, misschien zelfs wel langer.

In je PPP verwerk je jouw wensen voor de
kraamtijd. Maak het echt persoonlijk! 

 
Wat zijn je wensen? Wie wil je graag om je heen

hebben? Wat verwacht je van de kraamzorg? Wat
wil je voor je kindje? 

Maar ook: wat gun je jezelf? En je partner?
 

Speciaal voor jou heb ik een postpartum plan
gemaakt om je te inspireren en om in te vullen!

Rust. Warmte. Liefde. 
 

Dé 3 essentiële elementen voor jouw herstel! 
Gun jij jezelf de rust, de liefde & de aandacht 

die je echt verdient?
 

Zorg dat je warm blijft. Blijf in bed, draag sokken
(ook in de zomer), drink thee, eet licht verteerbaar
en warm eten. Rust samen met je kindje, huid-op-
huid, en laat de oxytocine stromen. De hormonen

komen tot rust, je lichaam kan herstellen en er
vormt zich een levenslange verbinding met je

kindje. 
 

 Als je goed voor jezelf zorgt, dan heb jij de kracht
en energie om voor je kindje te zorgen!

 
Heb je al een postpartum behandeling geboekt?

Een complete massage, Yoni stomen, Moxa of  een
buik binding. Ontvang liefde, aandacht, warmte en
aanraking. Het helpt je weer meer in je lichaam te

komen, je lichaam te ondersteunen en je
emotioneel gedragen te voelen.

Bezoek: wie wel & wie niet? 
 

Ook al voel je je na de bevalling al best fit het
ontvangen van bezoek kan flink vermoeiend zijn.
Niet alleen voor jou, ook voor je baby. Je mag je
baby beschermen tegen te veel prikkels en de

energie van anderen. Denk ook na over wie jullie
kindje al mag vasthouden. Daarbij zul je merken
dat je voor je visite wilt gaan zorgen en daardoor

snel (te) veel doet.
 

Weet dat als je het bezoek uitstelt, je baby nog
steeds even schattig is om te bewonderen!

 
Je mag echt selectief zijn in je bezoek. Wie wil je
wel graag zien, wie liever (nog) niet? En aan  het

bezoek dat komt, kun je prima aangeven na
hoeveel tijd jullie weer gaan rusten. 

"Postpartum ben je, na de
geboorte van je kindje, voor altijd!"
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Powerfood! You'll need it.
 

Goede en gezonde voeding is postpartum erg
belangrijk: je bent wat je eet! Maar wat is dit?

 
Het liefst is wat je eet:

Warm - Voor verwarming van binnenuit zodat je
meer energie overhoudt voor je herstel.

Licht verteerbaar - De vertraagde vertering kan na
de bevalling weer rustig op gang komen. 

Vet (de gezonde versies) - Voor je hersenen,  de
borstvoeding en je hormonen.   

Zacht (& sappig) - Ook dit helpt de vertering op
een kalm tempo aan te sterken.

Zoet - Helpt bij het weer opbouwen van je
weefsels (bijv. pompoen of zoete aardappel)

 
Denk ook aan een aanvulling met supplementen

voor je vitaminen en mineralen!

Ken je zorgteam. 
 

Na de bevalling kun je andere zorgverleners
nodig hebben om je op weg te helpen. Denk aan
een lactatiekundige om de borstvoeding te laten
slagen. Een osteopaat voor ongemakken bij jou of
je kindje. Of een (bekken)fysiotherapeut voor jouw

herstel. 
 

Maak in de zwangerschap alvast jouw eigen lijst
met fijne zorgverleners die in jouw regio werken,

inclusief hun contactgegevens. 
Heel handig als je  ze echt nodig hebt. Het

bespaart je direct tijd en energie die je in de
kraamtijd liever aan jezelf of je kindje besteedt!

 
Met wie kun je vooraf al contact opnemen?

Reserveer alvast jouw postpartum behandeling of
informeer naar het beste moment voor een

draagconsult.

Hulp vragen is juist krachtig!
 

Je kunt het je misschien niet voorstellen maar
geloof mij: mensen willen mensen helpen.

Je bent ze echt niet tot last, de mensen in je
omgeving zullen het juist fijn vinden dat ze iets

voor jou kunnen betekenen. 
 

Geef de volle wasmand mee aan je moeder,
vraag je buurvrouw om je oudere kind(eren) van

school te halen en laat je beste vriendin een
maaltijd meebrengen.  

 
Ze zullen het met liefde doen en zo moeilijk was

het uiteindelijk niet om dit te vragen, toch?
 

Geloof me, ze helpen je met liefde!

'Je hoeft het niet alleen te doen,
creëer jouw eigen Tribe!'
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Gebruik de placenta.
 

De placenta is, als tweeling broertje of zusje van je
kindje, een magisch orgaan!

 
Jij en je kindje zijn via de placenta en de

navelstreng met elkaar verbonden. Als een drie-
eenheid vormen jullie een krachtig geheel. Met de

geboorte van je kindje wordt ook de placenta
geboren. En na al die maanden je kindje gevoed te
hebben, is de placenta er nu klaar voor om jou te

mogen voeden. 
 

Zij kan je kracht en warmte geven door alles wat zij
nog bij haar draagt. Ervaar haar emotionele en

fysieke support. Dit kan o.a. in de vorm van
placenta capsules, tinctuur of als blijvende

herinnering!

Blijf in bed, echt doen!
 

De elementen 'Rust' en 'Warmte' komen ook hier
weer terug. Door in bed te blijven bescherm je jezelf

om té veel te gaan doen. Je hoeft niet altijd te
slapen; rusten en liggen helpen je lichaam al bij haar

herstel. Het is ook goed voor je bekken en om je
baarmoeder terug te laten komen op haar plek.
Geniet gewoon van het urenlang staren naar je
slapende baby of het bladeren door je favoriete

tijdschrift.
 

Je partner kan er natuurlijk lekker bij komen liggen
om ook op te laden en te verbinden met jullie kindje.

Misschien doezel je met zijn drieën even weg.
 

Ook als er bezoek komt, kun je gewoon in bed
blijven. Best handig ook want bezoek blijft vaak
minder lang en op gepaste afstand. En die lieve

vriendin kan met een warme kop thee wél naast je
komen zitten om te luisteren naar jouw verhaal! 

Dag telefoon. Hallo zoutlampje! 
 

Yes, slaap is echt heel erg belangrijk!
Voor voldoende energie, de stroom van

moedermelk, jouw lichamelijk herstel en om je
emotioneel in balans te houden. Ga zo vaak

mogelijk slapen als je kindje slaapt. 
 

Weersta de verleiding om je telefoon te pakken
tijdens de nachtvoedingen. Duik om 20u je bed in

en vermijdt blauw licht, want je slaapt er echt
minder goed door. Kijk liever vol liefde naar je
doezelende baby en laat je omringen door het

warme licht van een zoutlampje. 
 

En die apps om de voedingen bij te houden dan?
Vertrouw op je intuïtie of gebruik pen en papier!

'Volg je intuïtie, hoe lastig dat
soms ook is, jouw OER-moeder

gevoel klopt altijd!'
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Verlof is niet nodig toch?
 

Het is echt waar: je krijgt die eerste maanden met
je baby maar één keer. Je kunt het echt niet meer

over doen. Daarom is het goed om er al vroeg over
na te denken. Want, wat wil je voor jullie gezin? 

En wat kun je van te voren al regelen? 
 

Jullie hebben allebei recht op verlof, vaak zelfs op
extra verlof. Soms kost het wel wat extra geld.

Maar weet dit: het is een investering die het waard
is, die je dubbel en dwars terug krijgt. 

 
Weet ook dat je enorm veel rechten hebt als

werkende zwangere! Richt je werk zo in dat het
past bij jouw zwangerschap, maar ook dat het
straks past met je kindje. Ga in gesprek met je
werkgever of arbo-arts als het niet meer lukt.

Verwachtingen !  
 

Soms is alles anders dan je had gehoopt en
komen jouw verwachtingen totaal niet uit. Die

roze wolk is vooral heel erg grijs.
 

Alles kan ook totaal anders lopen door een
vroeggeboorte, onverwachte keizersnede of

ziekenhuisopname. Blijf praten over jouw wensen,
jouw gevoelens én jouw behoeften! 

 
Probeer tijdig je verwachtingen bij te stellen als je

merkt dat dit nodig is. Maar let ook op dit: 
 

Herken de signalen als je merkt dat het echt niet
meer gaat. Als je jezelf kwijt raakt of het je

allemaal te veel is. Misschien ben je met een
luisterend oor al een eind op weg geholpen.

‘Met de geboorte van een kind, 
wordt ook een moeder geboren!’
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Lieve vrouw,
 

Ik hoop dat ik jou heb mogen inspireren om goed voor jezelf te (laten)
zorgen na de bevalling en natuurlijk ook al tijdens de zwangerschap. 

 
Je bent het waard!  

Benieuwd naar meer inspiratie en mijn complete aanbod? 
Neem een kijkje op www.lalouz.nl

  "Zwanger en bevallen met vertrouwen 
& 

opvoeden uit liefde voor jezelf en je kindje."
 

Zwangerschapscursus Geboortekracht
Postpartum behandelingen

Placenta verwerking
Geboortepatronen

Draagconsult


