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Een kindje op komst… Van harte  

gefeliciteerd!  Voor jou is een bijzondere 

periode aangebroken. Je leven staat nu in 

het teken van de zwangerschap en de  

komst van je kindje. 

Je hebt nog ongeveer negen maanden om 

alles ‘babyklaar’ te maken. De babyuitzet, de 

babykamer, het geboortekaartje. En weet je al wat voor zwanger-

schapscursus je wilt volgen of welke begeleiding je wilt?

Wij maken het jou gemakkelijk door de beste speciaalzaken, 

praktijken en centra rond zwangerschap en geboorte in jouw 

omgeving te selecteren op onderwerp. 

Zo kun jij heel gemakkelijk zien wat je vanaf de vierde maand  

van je zwangerschap tot en met na de bevalling nodig hebt.  

En waar je terecht kunt. 

Bovendien hebben ondernemingen en bedrijven speciale aanbie-

dingen geselecteerd die jij in de voor jou relevante periode goed 

kunt gebruiken. Wel zo handig!

Alle informatie en aanbiedingen in deze gids kun je terug lezen op 

www.babybladen.nl

Wij maken je graag wegwijs in ‘babyland’ 

en wensen je een fijne zwangerschap toe.

Hartelijke groet,

Daniëlle van der Lee

VoorwoordCOLOFON
Dit is een uitgave van het 
magazine ‘In verwachting, 
vol verwachting, 
Midden Nederland, editie 22

OPLAGE
4000 exemplaren

IN VERWACHTING, 
VOL VERWACHTING 
Wordt uitgegeven door:
Uitgeverij Babybladen.

GEGEVENS REDACTIE
Uitgeverij Babybladen
Hasselaarsweg 18
1704 DW Heerhugowaard
072-5724924
sales@babybladen.nl
www.babybladen.nl  

VORMGEVING
Prelitho BV
072-5724924
materiaal@babybladen.nl

MET DANK AAN
Puck Blommestein, Kimo van  
der Does, Marion Eeken, 
Masoud Hassani Nia, Jacqueline 
Hoekstra, René Hoekstra Daniëlle 
van der Lee, Jessica de Jong, 
Oneonta Wissink, Charles van 
Akkeren en Klasien Wagenaar.

Niets uit deze uitgave mag 
worden vermenigvuldigd en/of 
openbaar gemaakt door middel 
van druk, fotokopie, of op welke 
wijze dan ook gedupliceerd 
zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de uitgever.

Redactie en uitgever zijn niet 
verantwoordelijk voor meningen 
en feiten, weergegeven in 
artikelen of bijdragen in dit blad.

COVERBEELD
Josefien Niesten Fotografie

Fijne zwanger-schap!

http://www.babybladen.nl/
mailto:sales@babybladen.nl
http://www.babybladen.nl/
mailto:materiaal@babybladen.nl


04 Echobureau

05 Moeder & Kind

06 Kraamzorg

08 Fysiotheraphie

10 Kinderopvang

18 Gastouderbureaus

20 Geboortekaartjes

22 Babykamer

24 Babykleding

IN DIT NUMMER

26 Kinderfysiotheraphie

28 Zilverstad 

30 EHBO



In verwachting, vol verwachting4

ECHOBUREAUS
‘Je baby in beeld’

Iedere zwangere krijgt bij de verlos kundige 

tweemaal een echo. De eerste tussen de achtste 

en twaalfde week, de tweede rond de twintigste 

week. Je kunt daarnaast ook nog kiezen voor 

de pretecho. Je kunt deze laten maken bij 

gespecialiseerde echobureaus.

HOE WERKT DAT? 
Een echo is een beeld van je kindje dat wordt gemaakt 
door middel van geluidsgolven die het lichaam ingaan 
via een transducer, een apparaatje dat over je buik 
beweegt. De botstructuren en organen van je baby 
weerkaatsen de geluidsgolven en die worden uiteinde-
lijk omgezet in beeld op een LCD-scherm. De pretecho 
is er in 2D, 3D en 4D. De pretecho wordt niet vergoed 
door je verzekering, je betaalt deze zelf. Je krijgt de 
echo mee op DVD.

Uw kindje al voor de geboorte zien? Tijdens 
de zwangerschap kunt u een pret-echo laten 
maken, met leuk voor later, de beelden op foto 
of dvd.

Welkom bij Echobureau Jan koning:
geslachtsbepaling al vanaf 15 weken
extra check tijdens de zwangerschap
afspraken ook ‘s avonds en in het weekend tegen  
het zelfde tarief:
kort consult inclusief 2 foto’s: €25,-
uitgebreid consult met fotoreportage en  
inclusief vergrotingen:€40,-
uitgebreid consult met life beelden op dvd:€50,-

Alle behandelingen zijn, indien gewenst, inclusief 
geslachtsbepaling.

NIEUW EN UNIEK IN NEDERLAND; 4D 
HD ECHO met kleurenprint. Zie website. Wilt u 
een afspraak maken? bel 0344 64 43 42 of 
kijk op www.echobureaujankoning.nl

Echo bureau Jan Koning, 
Zwijning 39, 4051 DJ Ochten
t. 0344 644 342 
m. info@echobureaujankoning.nl
www.echobureaujankoning.nl

Een uniek moment in uw leven 
  en in dat van uw kind

Aanbieders:
Echobureau Jan Koning

http://www.echobureaujankoning.nl/
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Arthemis KDV B.V. biedt opvang aan kinderen van 0-4 jaar. Waar de 
persoonlijke benadering, kwaliteit en continuïteit in de opvang 
voorop staat. Onze locatie is gelegen in een bijzonder rustige 
kloostertuin, gevestigd in het hartje van Utrecht. Onze kracht 
bestaat uit een optimale communicatie tussen ouder en de leidster, 
waarbij het welbevinden van het kind voorop staat.

Meer informatie?  Kijk op www.arthemis.nl

Arthemis KDV B.V.  |  Springweg 102e  |  3511 VV Utrecht  |  info@arthemis.nl

Als jij gezond leeft tijdens je zwangerschap 
heeft dat een positieve invloed op de groei en 
ontwikkeling van je kindje. Je voedingspatroon, 
beweegpatroon en je psychische gesteldheid 
verdienen dan ook de volle aandacht. 

HERKENNING
Je baby krijgt in jouw buik al heel veel mee van jouw 
activiteiten. Als je dertig weken zwanger bent, heeft je baby 
al een korte termijn geheugen van tien minuten lang. Maar 
pas na de geboorte, als hij acht maanden oud is, ontwikkelt 
hij zijn denkvermogen en merkt het als je een speeltje laat 
zien en dan verstopt.

HUID OP HUID CONTACT
Tien minuten na de geboorte herkent een baby zijn moeder. 
Het eerste huid op huid contact is daarbij van belang. 
Je merkt aan zowel moeder als kind dat het rust met zich 
meebrengt. De ademhaling van het kindje is rustig. Het 
glucosegehalte in het bloed van het kindje blijft goed, de 

temperatuur van zowel moeder als kind blijven stabiel. Dit 
versterkt de band, het zogenaamde hechtingsproces en de 
melkproductie komt eerder opgang.

SPORT EN BEWEGEN
Bewegen is gezond. Het zorgt voor een goede 
doorbloeding, vergemakkelijkt je zwangerschap, er zijn 
minder complicaties en het zorgt voor een sneller herstel 
na de bevalling. Wanneer je nooit gesport hebt, moet 
je niet opeens een halve marathon willen lopen. Er zijn 
tal van cursussen die jou en eventueel je partner daarbij 
ondersteuning kunnen bieden. Bewegen blijft ook na 
de geboorte belangrijk, ook voor je kindje. Kruipend en 
spelenderwijs ontdekt hij de wereld en zijn eigen lichaam. 
Bovendien versterkt samen dingen ondernemen de band 
tussen ouders en kind. 

MOEDER EN KIND‘Bewust genieten’

Aanbieders:
Kinderopvang Arthemis

http://www.arthemis.nl/
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  Aanbieders:

De kraamverzorgende helpt jou en je 
partner om zo snel mogelijk zelfstandig 
voor jullie kind te kunnen zorgen. 
Maximaal acht tot tien dagen zal ze 
bij jullie in huis zijn, en ze houdt de 
gezondheid van jou en baby in de gaten. 

DE KRAAMVERZORGENDE
De kraamverzorgende controleert de baby minstens 
twee maal per dag: of hij genoeg groeit, drinkt 
en hoe hij slaapt. Ze helpt bij het geven van 
borstvoeding, verzorging van de baby, vangt 
kraambezoek op en verricht wat lichte huishoudelijke 
taken.

ZEKER VAN JE ZAAK
Als je voor het eerst moeder bent geworden, kun je 
nog heel wat leren. Denk je dat jij alles wel weet 
over de verzorging van je baby en het herstel van 
je eigen lijf? Er zijn vast nog veel handigheidjes die 
je van de kraamverzorgende kunt leren. En ook je 
partner krijgt de tips en trucs. Na de kraamtijd is de 
eventuele onzekerheid weg.

ACHT TOT TIEN DAGEN
De kosten voor kraamzorg worden voor een deel 
vergoed via je basiszorgverzekering. Maar je bent 
wel verplicht tot het betalen van een wettelijke 
eigen bijdrage van 4,10 euro per uur. Hoeveel uur 
kraamzorg je krijgt wordt bepaald op basis van 
het Landelijke Indicatieprotocol Kraamzorg. Dit kan 
zijn een minimum van 24 uur kraamzorg tot een 
maximum van 49 uur verdeeld over acht dagen. Bij 
problemen krijg je meer uren. Er kunnen twee extra 
dagen geïndiceerd worden door de verloskundige in 
overleg met de kraamverzorgende.

‘Zorg voor jou en je baby’
KRAAMZORG

Zeker van je zaak!

Aanbieders:
Naviva Kraamzorg
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Kies voor Naviva Kraamzorg
Bel 088 - 7777 666 
of ga naar naviva.nl

Vertrouwd en dichtbij

Ruim 99% 
van onze cliënten 

is tevreden tot 
zeer tevreden over 

onze kraamzorg

Zwanger?
Bij ons kun je rekenen op
  Zorg met passie voor jou en je gezin
  24 uur per dag bereikbaar voor al je vragen
  1 kraamverzorgende uit de buurt
  Speciale bevallingsassistent  
voor de meest veilige bevalling 
  Medewerkers opgeleid volgens  
de nieuwste inzichten
 Dunstan Babytaal
  Babymassage

  Q koploper 
  in de 
     zorg

http://naviva.nl/
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Zitten kan een probleem zijn. Het lijkt 
soms alsof er geen stoel te vinden is 
die lekker zit. Langdurig staan, liggen 
en slapen wordt lastiger… wat zijn 
dan oplossingen?

Gedurende de zwangerschap, de bevalling en 
enkele maanden na de bevalling ondergaat je 
lichaam grote veranderingen. Hormonale veran-
deringen, maar ook je buikomvang, je borsten en 
je gewicht; de druk op onder andere je spieren 
en banden verandert. Deze veranderingen kunnen 
klachten veroorzaken, zoals spataderen, bekken-
klachten of lage rugklachten.
De fysiotherapeut kan je van voorzien van houding- 
en bewegingsadviezen, je helpen de doorbloeding 
te verbeteringen middels oefeningen of massages. 
Voor ieder zal hier weer een andere aanpak  
vereist zijn.

NA DE BEVALLING
Het grootste deel van de pijnklachten tijdens de 
zwangerschap verdwijnt na de bevalling weer  
vanzelf. Het duurt meestal enige maanden, in  
uitzonderingsgevallen meer dan een halfjaar.  
Met rust kom je een heel eind. Maar met behulp  
van de fysiotherapeut kun je ook met oefenen,  
houding en massages je spieren verstevigen,  
voor een spoedig spontaan herstel. 

VERGOEDING
Fysiotherapie wordt beperkt vergoed vanuit de 
basisverzekering. Vaak is er een aanvullende 
verzekering nodig. Het eigen risico hoeft bij een 
aanvullende verzekering niet betaald te worden.

‘Houding- en bewegingsadviezen’
FYSIOTHERAPIE

Spieren
verste-
vigen

Aanbieders:
Fysi-Unique,
Vermeltvoort Fysiozorg
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Vermeltfoort Fysiozorg

Klachten aan rug, bekken, bekken-bodem 
of last van spataderen tijdens of na de 
zwangerschap?

Binnen onze praktijk hebben we veel ervaring in 
het behandelen van deze klachten, die vaak 
optreden tijdens en na de zwangerschap. 
Ons team bestaat uit 10 fysiotherapeuten. 
Voor bovengenoemde klachten hebben we 
3 geregistreerde bekkenfysiotherapeuten en 
3 fysiotherapeuten die gespecialiseerd zijn in 
het behandelen van spataderen. 

Voor meer informatie, kijk op onze website:
www.vermeltfoortfysiozorg.nl
of neem contact met ons op:
0345-576006
e-mail: info@vermeltfoortfysiozorg.nl
ons adres is:
De Chamotte 4, 4191 GT Geldermalsen

Onze praktijk biedt:
• Spataderfysiotherapie
• Bekkenfysiotherapie (bekken- en lage rugpijn)
• Bekkenbodemfysiotherapie (ook voor kinderen)
• Algemene fysiotherapie
• Oedeemfysiotherapie
• Dry Needling
• Bedrijfsfysiotherapie
• Looptraining voor claudicatioklachten
• Geriatrie fysiotherapie (i.o.)
• Fit rondom de bevalling
• Inloopspreekuur voor ouderen
• Inloopspreekuur voor bekken(bodem)klachten

Vermeltfoort 
  Fysiozorg

Fysi-Unique en zwangerschap:
                                twee handen op een buik 

Individuele bekkenfysiotherapeutische
begeleiding bij zwangerschapsklachten:

• Bekkenpijn en lage rugpijn
• Bekkeninstabiliteit
• Bekkenbodemproblemen als urineverlies en
 obstipatie tijdens de zwangerschap
• Bekkenbodemproblemen als urineverlies,
 obstipatie, verzakkingsgevoel na de bevalling
• Begeleiding bij herstel van een (sub) totaal ruptuur

Ons aanbod in de fitnesszaal:

• NVFB Zwanger-fit cursus 12 praktijklessen
• NVFB Zwanger-fit vrijblijvend 4 lessen theorie
• NVFB Zwanger-fit post partum cursus
 6 praktijklessen
• Fysiotherapeutische training bij bekkenklachten

Henry Dunantstraat 32, 3822 XE Amersfoort
033 - 455 89 45, www.fysi-unique.nl

http://www.vermeltfoortfysiozorg.nl/
http://www.fysi-unique.nl/
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Er zijn verschillende soorten opvang: 
dagopvang (kinderdagverblijf of crèche), 
gastouderopvang.

Dagopvang is bedoeld voor kinderen vanaf zes 
weken, totdat ze naar de basisschool gaan. De 
kinderen kunnen het hele jaar worden opgevangen, 
een of meer dagdelen per week. Gediplomeerd 
personeel begeleidt en verzorgt de kinderen. Je kunt 
je kind al aanmelden voor het geboren is.
Gastouderopvang is opvang in een huiselijke 

omgeving. Kinderen worden bij de gastouder thuis of 
in jouw eigen huis opgevangen. De kwaliteit wordt 
bewaakt door de gemeentelijke gezondheidsdiensten 
(GGD), de gemeente en de overheid. 

KOSTEN
De hoogte van de kosten is afhankelijk van 
het aantal kinderen dat gebruik maakt van de 
kinderopvang, de vorm van kinderopvang, 
het aantal uren kinderopvang per kind en het 
verzamelinkomen van de ouders. 
Meer informatie vind je op www.toeslagen.nl

IN HET KORT
• Een kinderdagverblijf is voor kinderen van zes 

weken tot vier jaar. Opvang is dan voor hele of 
halve dagen.

• Bij gastouderopvang wordt je kind opgevangen 
bij een gastouder thuis. Dit is voor kinderen tot 
twaalf jaar. 

• Flexibele dagopvang is een vorm van opvang 
waarbij een vast aantal dagdelen per week 
flexibel kan worden ingevuld. 

• 24-uurs opvang is voor kinderen van ouders die 
met onregelmatige diensten te maken hebben. 
Dag-, avond- en nachtopvang is mogelijk, zelfs 
in het weekend. De kosten van deze vorm van 
opvang liggen hoger dan de andere vormen van 
kinderopvang.

‘Zorg voor je kind 
    terwijl jij werkt’

KINDEROPVANG

Goede
opvang!

Aanbieders:
De Vrije Vogels, Saartje Kinderopvang B.V.,
Kindercentrum Het Zonnetje, Kinderdagverblijf 
Buitenpret B.V., Kindrdagverblijf Het Kasteeltje,
Kinderdagverblijf Villa Veentjes, Kinderdagverblijf 
Oki Doki, Kinderopvangorganisatie K’nijntje & 
Zippies, Gastouderbureau Kind is Koning, 
KDV De Lolifantjes   

http://www.toeslagen.nl/
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KDV het Kasteeltje 
Voor de Kijkuit 32 

4001 HH Tiel 
 

KDV het Sprookjeskasteel 
Dr. Schaepmanstraat 9 

4001 CV Tiel 
 

BSO de Schatkamer 
Dahliastraat 27 

4001 EC Tiel 
 
 

                   0344-655554 
 

info@hetkasteeltjetiel.nl 

 

 

Kinderdagverblijf het Kasteeltje B.V. biedt 
dagopvang, voorschoolse en buitenschoolse 
opvang.  

Op onze locaties ontmoeten kleine en grote 
mensen elkaar dagelijks. In onze opvang streven 
wij naar optimale zorg, aandacht en liefde voor 
uw kind. Tevens hebben wij aandacht voor de 
wijze waarop u uw kind groter wilt laten 
groeien.  

 

       

 

Meer dan gewoon kinderopvang...
Kinderdagverblijf
Vlietwal 1
3432 ZA Nieuwegein

Lupinestraat 15
3434 HA Nieuwegein

Laan van Chartroise 166
3552 EZ Utrecht

C. van Maasdijkstraat 35
3555 VM Utrecht

Groenling 7-9
3435 BZ Nieuwegein

Buitenschoolse opvang
Groenling 7-9
3435 BZ Nieuwegein

C. van Maasdijkstraat 33
3555 VM Utrecht

http://www.hetkasteeltjetiel.nl/
http://www.devrijevogels.nl/
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Flexibele en betaalbare dagopvang 
en buitenschoolse opvang in 
Utrecht Leidsche Rijn.

Bel (030) 670 21 77 voor  
meer informatie of kijk op  
www.saartje.nl.

 tot ziens bij 
de aller aller allerleukste 
   kinderopvang bij u in de buurt

Keuze uit  

6, 8 of 11 uur  

per dag en  

40, 48 of 52 weken 

dagopvang  

per jaar!

Adv. Saartje Kinderopvang t.b.v. zwangerschapskoffer 2015_148x210mm.indd   1 10-11-2014   12:50:26

http://www.saartje.nl/


Kinderdagverblijf Buitenpret biedt 
dagopvang, peuterspeelleergroep,  
BSO en vakantieopvang. 

- Wij hanteren horizontale groepen. 
- Buitenpret heeft flexibele dagopvang. 
- Het kind staat centraal. 
- De baby’s slapen in speciaal ontwikkelde buitenbedden. 
- Er is een groot buitenspeelterrein. 
- Buitenpret heeft een eigen kinderboerderij. 
 -Wij werken met vroeg en voorschools educatief   

programma van Uk en Puk. 
- Het team van Buitenpret is een stabiele factor. 
- We hechten veel waarde aan ouderbetrokkenheid. 
 

 
 

Kinderdagverblijf Buitenpret 
BSO en Peuterspeelleergroep De Krullevaar    
Pr. Margrietstraat 5, 4023AD Rijswijk/Ravenswaaij. 
 
Peuterspeelleergroep Pim&Pom en BSO De Lispeltuut    
Basisschool De Klepper te Zoelmond. 
  
Peuterspeeleergroep De Kleine Prins en  
sport BSO Drakensteijn  
Basisschool Koningin Beatrixschool te Buren 
 
www.kinderdagverblijfbuitenpret.nl 
info@kinderdagverblijfbuitenpret.nl 
T 0345502536/ 0621923391 
 
Bij Buitenpret is er voor iedereen ruimt 
    genoeg om volop te genieten.  
         “Elke dag weer”.  
 
 
 

http://www.kinderdagverblijfbuitenpret.nl/
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Je tweede 
thuis! 

KDV

GEZELLIGHEID
KN

US
SE

 BABYKAMERS

VEILIGHEID

KW
ALITEIT

De Schaft • Lange Schaft 1 • 030 6374544
Jeugdhonk • Nieuwe Schaft 17 • 030 6390913

2 locaties in Houten - Snel bereikbaar!

www.hetzonnetje.nl

Eerste opvang maand 50% korting

Kindercentrum het Zonnetje als je tweede 
thuis! Daar hechten wij al 25 jaar veel 
waarde aan. Bel of mail even voor een 
vrijblijvende afspraak. Wij leiden u graag 
even rond, zodat u het zelf kunt ervaren. 

BSO

http://www.hetzonnetje.nl/
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“Waar flexibele opvang ook echt flexibel is!”

WIlt u meer weten? Kom langs! Het is hier tenslotte Oki-Doki!
KDV Oki-Doki, Weverij 157 en David Tenierslaan 6 Veenendaal

Tel. nr: 0318-554123 of 0318-519633
www.kdvokidoki.nl

Op zoek naar een kinderdagverblijf in 
Veendendaal, passend bij jullie werksituatie? 

Zoek je naar een warme, veilige en speelse 
omgeving, waarin kinderen lekker 
zichzelf kunnen zijn en zich prima

kunnen ontwikkelen?

Oki-Doki... Dan zit je hier goed!
“Oki – Doki ook voor VVE en Peuterspeelzaal”

Vaste leidsters
Open
van 07.30 - 18.00 uur

Klein-

schalige

opvang

Unieke 
locatie 

tussen Maas 

en Waal

Moestuin 

en grote 

buitenspeel-

plaats

Burchtstraat 8  |  5328 CR Rossum  |  0418 - 66 15 99
info@villaveentjes.nl  |  www.villaveentjes.nl

Je tweede 
thuis! 

KDV

GEZELLIGHEID

KN
US

SE

 BABYKAMERS

VEILIGHEID

KW
ALITEIT

De Schaft • Lange Schaft 1 • 030 6374544
Jeugdhonk • Nieuwe Schaft 17 • 030 6390913

2 locaties in Houten - Snel bereikbaar!

www.hetzonnetje.nl

Eerste opvang maand 50% korting

Kindercentrum het Zonnetje als je tweede 
thuis! Daar hechten wij al 25 jaar veel 
waarde aan. Bel of mail even voor een 
vrijblijvende afspraak. Wij leiden u graag 
even rond, zodat u het zelf kunt ervaren. 

BSO

http://www.kdvokidoki.nl/
http://www.villaveentjes.nl/
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Gezellige, kleinschalige en vertrouwde 
kinderdagverblijven in Soest, waar het kind en zijn

persoonlijke ontwikkeling centraal staan. Wij bieden een

veilige haven waarin kinderen

     spelend ontdekken.

www.knijntjezippies.nl

Wilt u uw kind aanmelden of meer informatie?
Neem dan contact met ons op via:
planning@knijntjezippies.nl / 035-6029570 of kijk op:

K'nijntje&Zippies_1-1_IVVV_MNL_2217.indd   1 28-06-17   15:29

http://www.knijntjezippies.nl/
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BSO
Prozastraat 121, 
1321GZ Almere
036-5245593

KDV&BSO
Jacob van Maerlantstraat 100, 
1321VZ Almere
06-51430203

info@bsodelolifantjes.nl

Altijd innovatief | Waarden en normen | Veiligheid
Inclusief warm eten en luiers | Open van 7 tot 7

Kleinschalige  kinderopvang 
Vertrouwd en betrokken 

Paleismuur 28
3991 VV Houten

030-6667327 / 0617-720214

www.kind-is-koning.nl

http://www.bsodelolifantjes.nl/
http://www.kind-is-koning.nl/
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De gastouder biedt kinderopvang in  
zijn of haar eigen woning of bij het  
gezin thuis. Kinderen kunnen door  
een gastouder opgevangen worden 
tot het moment dat zij de basisschool 
verlaten. Deze vorm van kinderopvang  
is kleinschalig, flexibel, professioneel  
en betaalbaar. 

INTAKE
De medewerker van het gastouderbureau heeft met 
ouders die kinderopvang zoeken altijd eerst een 
intakegesprek. Aan de hand van de wensen van de 
ouders wordt bepaald welke gastouder het beste 
bij hen past. Hierbij wordt onder andere gekeken 

naar leefsituatie, woonomgeving, aanwezigheid 
van andere kinderen, de manier van opvoeden 
en natuurlijk naar de dagen en tijden waarop de 
gastouder kan en wil opvangen.

AANTAL KINDEREN
Hoeveel kinderen gastouders op hun eigen 
woonadres mogen opvangen, hangt af van de 
leeftijd van de kinderen. Een gastouder mag 
maximaal zes kinderen tot 13 jaar opvangen 
waarvan:
• maximaal vijf kinderen tot 4 jaar
• maximaal vier kinderen tot 2 jaar
• maximaal twee kinderen tot 1 jaar
Dit maximum aantal kinderen is inclusief de 
eigen kinderen (tot 10 jaar) van de gastouder.

KOSTEN
Gastouderopvang is vaak wat goedkoper dan 
andere vormen van kinderopvang. Dit heeft te 
maken met het maatwerk dat gastouderopvang 
biedt. Ouders betalen alleen voor de uren dat zij 
daadwerkelijk opvang nodig hebben, niet voor hele 
dagen of dagdelen opvang.

TOESLAG
Gastouderopvang is een erkende vorm van 
kinderopvang, waarvoor ouders een bijdrage 
van de overheid krijgen in de vorm van 
kinderopvangtoeslag. Voor meer informatie kunt 
u op de website van de belastingdienst kijken  
www.toeslagen.nl. 

‘Opvang op maat’
GASTOUDERS

Aanbieders:
Gastouderbureau TOBi

http://www.toeslagen.nl/
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Gastouderbureau TOBI heeft in Tiel en 
omstreken enthousiaste gastouders die 
flexibele opvang aanbieden.

Voor elke ouder wordt een persoon- 
lijke urenberekening gemaakt, waarbij u  
alleen betaalt wat u afneemt. Dit is erg 
prettig wanneer u onregelmatige opvang 
nodig heeft.

Website 
www.gastouderbureau-tobi.nl
Email
info@gastouderbureau-tobi.nl 

Voor meer informatie:Voor meer informatie:

* Bent u op zoek naar flexibele kinderopvang die voldoet 
 aan de kwaliteitseis van de Wet Kinderopvang?

* Vindt u het belangrijk dat uw kind in een huiselijke en 
persoonlijke omgeving opgevangen wordt?

Dan is gastouderopvang de juiste keuze voor u!

Tel. 
06-17150478 
Bezoekadres  (op afspraak) 
Dodewaardlaan 6, 4006 EA Tiel 

flyer tobi-17022016.indd   1 17-2-2016   21:05:08

http://www.gastouderbureau-tobi.nl/
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Heel gemakkelijk kun je tegenwoordig 
de mooiste geboortekaartjes laten 
maken en bestellen via internet, maar 
ook bij winkels in jouw omgeving bieden 
ze je oneindig veel mogelijkheden. 
Er zit vast iets voor je bij.

DESIGN
In natureltinten, zacht pastel of super fel, de kaartjes 
zijn er in allerlei kleuren. Een mooie illustratie, een 
foto van je buik of baby. Een kaartje heel gedetail-
leerd of juist wat meer abstract en in verschillende 
maten. Je kunt ook je eigen kaart ontwerpen.

EIGEN
Alle uitvoeringen zijn geschikt als het maar een 
bepaalde betekenis voor jullie heeft. Als je kind 
geboren is, kun je op jouw eigen wijze vertellen dat 
hij er is. Een manier die bij jou past. De boodschap 
kun je overbrengen in een gedicht, heel kort of juist 
overduidelijk met een verrassende twist.

KEUZE, KEUZE, KEUZE
Ga er wel tijdig mee aan de slag, want je zal 
merken dat een keuze maken uit al dat leuks nog 
niet eenvoudig is. Houd er rekening mee dat er een 
levertijd op zit.

ADRESLIJST
Het is een verrassing voor iedereen als het kaartje op 
de deurmat valt. Bedenk tijdig wie je allemaal een 
kaartje wilt sturen, zodat je niemand vergeet. Vaak is 
dat ook nog niet eens een probleem, je kunt al vooraf 
extra geboortekaartjes met blanco envelop bestellen, 
zodat je die, als dat nodig is, nog zelf kunt versturen.
Je kunt de adressen in een Excel-bestand aanleveren. 
De kaarten worden dan rechtstreeks verstuurd, wel 
zo handig. Of je schrijft zelf de enveloppen 
en verzendt ze zelf.

‘Zeg het met een kaartje’
GEBOORTEKAARTJES

Heel
véél
keuze! 

Aanbieders:
Koning Kaart



http://www.koningkaart.nl/
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Een kamertje voor je baby, voor de 
eerste periode van zijn leventje met 
belevenissen, fantasieën … een plek 
waar hij tot rust kan komen.

De babykamer inrichten is een leuke klus. 
Meubeltjes, de kleuren en aankleding uitzoeken. 
Maar er zijn zoveel mogelijkheden, waar begin je? 
Start rond 26 weken zwangerschap met inrichten, 
dan weet je zeker dat eventueel schadelijke stoffen 
in verf of behang verdwenen zijn én soms zit er een 
levertijd op meubeltjes. Laat je informeren wat er 
allemaal is voor je begint met klussen. 

THEMA
Het is helemaal hip om de kamer in een 
bepaald thema in te richten. Met kleur, meubels, 
behang, muurstickers, accessoires, verlichting en 
raamdecoratie maak je een kamertje die helemaal 
bij jullie past. Ga je voor stoer of ga je voor een 
droomkamer?

VEILIGHEID
De babykamer moet veilig, schoon en opgeruimd 
zijn. Zorg dat de temperatuur tussen 17 en 18˚C is. 
Daarnaast moet de kamer goed geventileerd worden, 
maar tocht is slecht voor je baby. Zet het bedje 
daarom niet te dicht bij het raam. Nog enkele tips:
• Roken in alle ruimtes waar de baby is 
 kan beslist niet! 
• Leg een antislipmatje onder het vloerkleed.
• Houdt er rekening mee dat je baby niet bij 

snoertjes of verzorgingsproducten kan komen.

CHECKLIST: 
¨ Een stevig en ventilerend ledikant (of wieg) 
 met veilige spijlen. De afstand tussen de 
 spijlen moet 4,5 tot 6,5 cm zijn 
¨ Verlichting met dimmer 
¨ Babyfoon 
¨ Veilig matras: precies passend en stevig 
¨ Dekentje, lakentje, eventueel babyslaapzak 
¨ Commode op makkelijke werkhoogte 
¨ Kledingkast binnen handbereik 
¨ Rookmelder 
¨ Comfortabele stoel

BABYKAMER

Handige
Checklist

‘Lief, stoer & praktisch’

Aanbieders:
Witlof for kids
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http://www.witlofforkids.com/
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Het babyhuidje heeft speelse plooitjes, 
is super zacht en heerlijk geurend, maar 
ook heel teer. Stel daarom zorgvuldig de 
garderobe voor je baby samen.

• Kleding moet prettig en comfortabel zitten. 
De stoffen moeten niet knellen, maar soepel 
aanvoelen. 

• De kleding moet functioneel zijn. Het moet 
beschermen tegen kou als dat nodig is en 
verkoeling geven als het warm is. 

• Kleding moet ook praktisch zijn. Na spugen, 
knoeien en het verschonen van een luier moet 
kleding keer op keer aan- en uitgetrokken worden. 
Ook moet het kledingstuk tegen een stootje 
kunnen in de wasmachine. Was het op 40 °C, 
dan blijft het langer mooi. Als er toch vlekken 
opzitten, doe dan een voorwas, dat scheelt 
energie en is kostenbesparend.

• Babykleding moet er leuk, schattig en stoer 
uitzien. Het zal geen probleem zijn om voor 
iedere smaak, ieder weertype en iedere 
gelegenheid waar je je baby wil showen, wat te 
vinden.

BASISUITZET
Als je baby net geboren is hoef je nog niet perse 
dag- en nachtkleding aan te schaffen. De baby 
slaapt het meest van de tijd. Daarnaast groeien 
ze zo snel, zodat je ook niet van alles twintig stuks 
hoeft te kopen. Een basisuitzet met wat je écht nodig 
hebt is voldoende. Dan gaat het om 6 rompertjes of 
hemdjes/broekjes, 
1 mutsje, 4 setjes kleding (broekje en shirt), 2 paar 
sokjes, 1 badcape en 1 jasje.

KLEDINGMATEN
De normale kindermaten beginnen bij maatje 50. 
Kleding voor te vroeg geboren kindjes beginnen 
al bij maatje 38, afhankelijk van de zwanger-
schapsleeftijd van de baby. 
Bij babyspeciaalzaken en ook bij de meeste 
onlinewinkels kun je om advies vragen.

‘De garderobe voor je baby’
BABYKLEDING

De
mooiste
kleding 

Aanbieders:
Bij Mammaloe Baby- en kinderkleding,
Kindergoed.com
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Voor 15:00 besteld 
morgen in huis

kindergoed.com

Tijdelijk gratis verzending met code: 
ZEND0717

   
B i j  Mam m a l o e

   
B i j  Mam m a l o e

Mammaloe
i j  

Bij Mammaloe Baby- en Kinderkleding

Hoofdstraat 22A

4041 AD Kesteren
Tel.: 0488 76 90 50
E-mail: info@bijmammaloe.nl
Internet: www.bijmammaloe.nl

BTW nr.: NL154897097B01
KvK: 58092307
Bank: NL87 RABO 0311 2503 43

   
B i j  Mam m a l o e

   
B i j  Mam m a l o e

Mammaloe
i j  

Baby- en Kinderkleding

WWW.BIJMAMMALOE.NL

Bij Mammaloe Baby- en Kinderkleding
Hoofdstraat 22A, 4041 AD Kesteren
Telefoon: 0488-76 90 50
www.facebook.com/bijmammaloe

Bij Mammaloe, de gezellige winkel in 
Kesteren (gemeente Neder-Betuwe) 
heeft de leukste (kraam)cadeaus, 
kinderkleding , én bijpassende acces-
soires. Er is volop keus in de maar liefst 
2 verdiepingen tellende winkel.
 
Je kunt bij ons terecht van maat 50 
t/m 170. Klassiek, modern, chique of 
kleurrijk; we hebben het allemaal!  We 
blijven onszelf continu vernieuwen 
en verbeteren met onze regelmatig 
wisselende collecties en: onze klant 

staat centraal. Altijd.
Via Facebook blijf je als eerste op 
de hoogte van al het nieuws en de 
laatste acties. Like ons en je maakt 
kans op kadobonnen.  
 
En wist je dat je bij ons, bij iedere aan-
koop kunt sparen voor een GRATIS 
mini-fotoshoot bij een zeer gerenom-
meerd fotograaf uit de regio. Hoe 
leuk is dat? Loop eens binnen voor 
een nieuwe outfit voor je kind of een 
kraamcadeau, we helpen je graag!
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Bij Mammaloe Baby- en Kinderkleding
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Tel.: 0488 76 90 50
E-mail: info@bijmammaloe.nl
Internet: www.bijmammaloe.nl

BTW nr.: NL154897097B01
KvK: 58092307
Bank: NL87 RABO 0311 2503 43
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Bij Mammaloe Baby- en Kinderkleding
Hoofdstraat 22A, 4041 AD Kesteren
Telefoon: 0488-76 90 50
www.facebook.com/bijmammaloe

Bij Mammaloe in Kesteren 
heeft het allemaal!
Bij Mammaloe, de gezellige winkel in 
Kesteren (gemeente Neder-Betuwe) 
heeft de leukste (kraam)cadeaus, 
kinderkleding , én bijpassende acces-
soires. Er is volop keus in de maar liefst 
2 verdiepingen tellende winkel.
 
Je kunt bij ons terecht van maat 50 
t/m 170. Klassiek, modern, chique of 
kleurrijk; we hebben het allemaal!  We 
blijven onszelf continu vernieuwen 
en verbeteren met onze regelmatig 
wisselende collecties en: onze klant 

staat centraal. Altijd.
Via Facebook blijf je als eerste op 
de hoogte van al het nieuws en de 
laatste acties. Like ons en je maakt 
kans op kadobonnen.  
 
En wist je dat je bij ons, bij iedere aan-
koop kunt sparen voor een GRATIS 
mini-fotoshoot bij een zeer gerenom-
meerd fotograaf uit de regio. Hoe 
leuk is dat? Loop eens binnen voor 
een nieuwe outfit voor je kind of een 
kraamcadeau, we helpen je graag!

Spaar voor een  

mini-fotoshoot!
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Bij Mammaloe Baby- en Kinderkleding
Hoofdstraat 22A, 4041 AD Kesteren
Telefoon: 0488-76 90 50
www.facebook.com/bijmammaloe

Bij Mammaloe in Kesteren 
heeft het allemaal!
Bij Mammaloe, de gezellige winkel in 
Kesteren (gemeente Neder-Betuwe) 
heeft de leukste (kraam)cadeaus, 
kinderkleding , én bijpassende acces-
soires. Er is volop keus in de maar liefst 
2 verdiepingen tellende winkel.
 
Je kunt bij ons terecht van maat 50 
t/m 170. Klassiek, modern, chique of 
kleurrijk; we hebben het allemaal!  We 
blijven onszelf continu vernieuwen 
en verbeteren met onze regelmatig 
wisselende collecties en: onze klant 

staat centraal. Altijd.
Via Facebook blijf je als eerste op 
de hoogte van al het nieuws en de 
laatste acties. Like ons en je maakt 
kans op kadobonnen.  
 
En wist je dat je bij ons, bij iedere aan-
koop kunt sparen voor een GRATIS 
mini-fotoshoot bij een zeer gerenom-
meerd fotograaf uit de regio. Hoe 
leuk is dat? Loop eens binnen voor 
een nieuwe outfit voor je kind of een 
kraamcadeau, we helpen je graag!

Spaar voor een  

mini-fotoshoot!

http://kindergoed.com/
http://www.bijmammaloe.nl/
http://soires.er/
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  Aanbieders:

Kinderfysiotherapie is er voor kinderen 
van nul tot achttien jaar die problemen 
hebben bij het bewegen, maar ook 
als het gaat om excessief huilen door 
zuigeling of bijvoorbeeld bij lichamelijk 
onverklaarbare klachten.
De kinderfysiotherapeut heeft 
pedagogische vaardigheden die worden 
ingezet voor het behandelen van 
kinderen en begeleiden van ouders en/
of het gezin. In sommige dringende 
gevallen kunnen kinderen en hun ouders 
begeleiding thuis krijgen.
Bij klachten, bijvoorbeeld een 
achterstand in motorische ontwikkeling; 
bewegings- en houdingsaandoeningen, 
wordt onderzoek gedaan naar mogelijke 
oorzaken. Ook bij verminderde fysieke 
fitheid of noodzakelijke training van 
spieren, hart- en longfunctie kun je bij 
deze therapeut terecht. 

 

SIGNALERINGSFUNCTIE
Speciale aandacht is er voor verschillende 
gewrichten, hun functies en hun beperkingen. 
Bewegingen als strekken, buigen, zitten, staan, en bij 
oudere kinderen lopen worden bekeken. Daarnaast 
heeft de kinderfysiotherapeut een signaleringsfunctie 
voor inzet van andere zorgverleners als logopedie of 
ergotherapie.

VERGOEDING
Ieder kind van nul tot achttien jaar is verzekerd voor 
kinderfysiotherapie. Het maakt onderdeel uit van de 
basisverzekering. De eerste negen behandelingen 
en de daaropvolgende negen behandelingen zijn 
altijd verzekerd. Bovendien hoef je geen eigen 
risico te betalen als je kind gebruik maakt van 
kinderfysiotherapie.

KINDER- 
FYSIOTHERAPIE

Samen
genieten  Aanbieders:

Fysiotherapie Zorggroep Almere BV
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Van harte gefeliciteerd met je zwangerschap! 

Tijdens deze bijzondere periode in je leven gebeurt er van alles 

met je lichaam.

benen. Dagelijkse activiteiten zoals staan,

in en uit de auto stappen worden

rondlopen

deskundige

helpen je weer op weg.

Zorg voor jou 

We helpen je graag om met de veranderingen in je lichaam om te gaan.

bevalling en in de periode na de bevalling kunnen lichamelijke klachte

omdat je lichaamhouding tijdens de zwangerschap verandert door de verander

hormoonhuishouding. De bekkenfysiotherapeut

behandelen van klachten aan de lage rug, buik, bekken en de bekkenbodem.

en het trainen van bepaalde spier

Samen zorgen wij ervoor dat jij zo goed mogelijk voor je kindje en jezelf kunt zorgen.

bekkenfysiotherapie kun je terecht 

buurt. 

Zorg voor je kindje 

Jouw kindje ontwikkelt zich in het eerste levensjaar 

ontwikkeling goed maar er zijn ook

kunnen baat hebben bij kinderfysiotherapie.

te over strekken of hebben een voorkeurshouding

niet en neem contact op met één van de 

advies. 

Het beste voor jou en je kindje

afspraak maken bij één van therapeuten van Zorggroep Almere

Bekkenfysiotherapie 

T 036 - 545 41111  

Van harte gefeliciteerd met je zwangerschap! 

Tijdens deze bijzondere periode in je leven gebeurt er van alles 

met je lichaam. Je kunt klachten krijgen aan je

benen. Dagelijkse activiteiten zoals staan, lopen, zitten, bukken,

in en uit de auto stappen worden dan steeds zwaarder. Blijf niet 

rondlopen met je klachten, maar neem contact op met de 

deskundige bekkenfysiotherapeuten van Zorggroep Almere.

helpen je weer op weg. 

We helpen je graag om met de veranderingen in je lichaam om te gaan. Tijdens de zwangerschap, de 

n in de periode na de bevalling kunnen lichamelijke klachten ontstaan. 

omdat je lichaamhouding tijdens de zwangerschap verandert door de veranderingen

bekkenfysiotherapeuten van Zorggroep Almere zijn gespecialiseerd in het

de lage rug, buik, bekken en de bekkenbodem. Met gerichte oefeningen 

spiergroepen kunnen deze klachten worden voorkomen of 

jij zo goed mogelijk voor je kindje en jezelf kunt zorgen.

bekkenfysiotherapie kun je terecht bij een gezondheidscentrum van Zorggroep Almere 

kelt zich in het eerste levensjaar razendsnel.  Bij de meeste kinderen gaat 

er zijn ook kindjes die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken

kunnen baat hebben bij kinderfysiotherapie. Sommige kindjes hebben bijvoorbeeld de neiging om zich

hebben een voorkeurshouding. Herken je deze klachten bij jouw kindje? 

één van de kinderfysiotherapeuten van Zorggroep Almere

Het beste voor jou en je kindje 

t ee n Zorggroep Almere

Kinderfysiotherapie 

T 036 – 545 4888 

www.fysiozorggroepalmere.nl 

Van harte gefeliciteerd met je zwangerschap!  

Tijdens deze bijzondere periode in je leven gebeurt er van alles 

aan je bekken, rug of 

lopen, zitten, bukken, 

steeds zwaarder. Blijf niet 

, maar neem contact op met de 

bekkenfysiotherapeuten van Zorggroep Almere.  Zij 

Tijdens de zwangerschap, de 

n ontstaan. Meestal komt dit 

ingen in je 

gespecialiseerd in het 

Met gerichte oefeningen 

voorkomen of verminderen. 

jij zo goed mogelijk voor je kindje en jezelf kunt zorgen. Voor 

n Zorggroep Almere bij jou in de 

Bij de meeste kinderen gaat de 

jes die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken.  Zij 

voorbeeld de neiging om zich 

. Herken je deze klachten bij jouw kindje? Twijfel dan 

kinderfysiotherapeuten van Zorggroep Almere voor deskundig 

t een afspraak maken bij één van therapeuten Meer informatie of direct een afspraak maken bij één van de therapeuten van Fysiotherapie Zorggroep Almere 

Fysiotheraphie
Zorggroep Almere BV

http://www.fysiozorggroepalmere.nl/
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Een baby bezorgt iedereen een lach op 
zijn gezicht. Het unieke moment van 
een zwangerschap of een geboorte wil 
je natuurlijk voor eeuwig onthouden, 
herinneren en koesteren. Dat kan met 
een foto, maar ook met een uniek kado 
dat veel gezien en gebruikt gaat worden. 

ZILVER
Eigenlijk is ieder moment uniek en dat verdient een 
schitterend kado. Zilver schittert en kan altijd. Ver-
zilverde geschenken koestert iedereen. Ben je nog 
naar iets speciaals opzoek? Voor de babykamer, de 
huiskamer of voor een kind zelf. Kinderkado’s van 
zilver zijn gegarandeerd een succes bij ieder kind. 

KRAAMKADO’S
Als de kleine geboren is, zullen veel mensen vragen 
naar jullie kadowensen. Maak vooraf een lijstje met 
babyspullen die je goed kunt gebruiken of die jij 
mooi vindt. Verzilverde fotolijstjes, tanden- of haarlok-
doosje, een vrolijk babyservies of een spaarpot, dat 
blijft mooi! Het is tijdloos en vol emotie.

EMOTIE
Het zijn vooral de emotionele waarden die aan een 
kado vastzitten wat het bijzonder maakt. Een kado 
is een geschenk met een verhaal. Het wordt immers 
persoonlijk uitgezocht. En soms zelfs helemaal geper-
sonaliseerd. Uiteindelijk gaat het om het delen van 
de blijdschap met je vrienden, kennissen en familie. 
 
DE GEBOORTELIJST 
De geboortelijst is een online verlanglijstje. Familie 
en vrienden kunnen daarop in een bepaalde peri-
ode één of meerdere kado’s bestellen en afrekenen. 
Voor iedereen zit er wel iets tussen, van klein tot 
groot, van duur tot voordelig.
Dit verlanglijstje kun je natuurlijk ook gewoon naar 
iedereen mailen die erom vraagt. Van handige 
snufjes tot leuke hebbedingetjes.

  Aanbieders:

‘Leuk, praktisch en schattig’
SCHITTEREND

 Een 
uniek
kado  

Zilverstad

W a a r d e v o l l e

g e s c h e n k e n !

K i j k  v o o r  v e r k o o p p u n t e n  o p  
w w w . b a b y b l a d e n . n l  

Zilverstad_IVVV_2017.indd   1 01-05-17   15:59



W a a r d e v o l l e

g e s c h e n k e n !

K i j k  v o o r  v e r k o o p p u n t e n  o p  
w w w . b a b y b l a d e n . n l  

Zilverstad_IVVV_2017.indd   1 01-05-17   15:59

http://www.babybladen.nl/


BABYBLADEN.nl

Weet jij wat je moet doen 
bij een ongeluk met je kindje?

Jaarlijks belanden 63.000 kinderen
 (0-4 jaar) op de Spoedeisende  

Hulp van het ziekenhuis,  
door ongelukken in huis waar  

meestal één van de ouders bij is.  
Ouders weten niet wat ze moeten 

doen, of verergeren het letsel  
door hun handelen. 

Dit kun jij voorkomen!

Wees voorbereid
bij een ongeluk
       met je kind

De EHBO cursus:
•  Wordt door de meeste verzekeraars  

 (gedeeltelijk) vergoed

•  Is gecertificeerd door het Nederlandse Rode Kruis

•  Zeer uitgebreide cursus waarin alles aan bod komt

•  Theorie thuis, online in eigen tempo

•  Praktijkles (avond van 4 uur), zelf te kiezen  

 bij jou in de buurt

• Officiële EHBO-pas na afronden

Tip: 
Volg de cursus alvast tijdens je zwangerschap zodat je weet wat 

je moet doen.

Speciale lezersaanbieding!
Voor alle lezers van Babybladen.nl en hun familie, vrienden en kennissen 

Van € 99.95 voor € 94.95 
(vergoed door de meeste verzekeraars)

Meld je nu aan via je verloskundigenpraktijk of www.babybladen.nl
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THE BEGINNING OF
LIFE FOTOGRAFIE

Geboorte
Newborn

Babyshower 
Zwangerschap

Familie
Kinderen
Kraamfeesten
Eerste verjaardag

* Bekijk de voorwaarden op onze website.
www.thebeginningoflifefotografie.com/cadeaubon

CADEAU BON 
t.w.v € 25,-  *

www.thebeginningoflifefotografie.com
thebeginningoflifefotografie@hotmail.com
06 51 91 10 34

Neem deadvertentiemee enontvangkorting!
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