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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 fi jne zwangerschap toe.

Hartelijke groet,

Daniëlle van der Lee
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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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Tijdens een bevalling heeft het lichaam 
van je kindje met grote krachten 
te maken. De flexibiliteit van het 
lichaampje en de schedel zorgen ervoor 
dat deze krachten goed opgevangen 
kunnen worden. Wanneer de bevalling 
erg lang duurt, of als deze juist heel snel 
verloopt kan dat klachten veroorzaken 
bij je baby; ook na een geboorte bij een 
stuitligging, na een vacuümverlossing
of een keizersnede.

DE BEHANDELING
Bij het eerste bezoek wordt de klacht, maar ook 
een eventuele ziektegeschiedenis besproken. 
Zo probeert de osteopaat te achterhalen wat de 
klachten veroorzaakt en wat de oorzaak hiervan 
is. Een osteopaat kan op een zachte wijze het 
lichaam van je baby helpen ontspannen en zijn 
natuurlijke beweeglijkheid teruggeven. Je kleintje 
ervaart de behandeling dan meestal als prettig. 
De osteopaat besteedt dan ook veel tijd en 
energie aan het op het gemak stellen van je kind. 
Vaak helpt het om hem tijdens de behandeling te 
voeden of hem een speentje, een knuffel of een 
doekje te geven. Baby’s en kinderen worden niet 
gemanipuleerd bij een behandeling.

Enkele klachten die de osteopaat kan behandelen: 
slaapproblemen, problemen met zuigen of slikken,  
darmkrampjes, langdurig huilen, refluxklachten, 
moeite met boeren, slaapproblemen, voorkeurs-
houding, astma, eczeem en allergieën, keel-, 
neus- en oorproblemen.

VERGOEDING
Zorgverzekeraars vergoeden een osteopathisch 
consult geheel of gedeeltelijk uit het aanvullende 
pakket. Neem contact op met je verzekeraar om 
te kijken welke vergoeding voor jou geldt.

OSTEOPATHIE
‘Voor een natuurlijke 

     beweeglijkheid’

Aanbieders:
Osteopathie Grotens B.V.
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Osteopathie-Apeldoorn

Osteopathie is een manuele geneeswijze, 
die zich richt op het vinden en behandelen 
van bewegingsbeperkingen in het lichaam. 
Deze bewegingsbeperkingen zijn de 
veroorzakers van de klachten. Ook bij 
baby’s en kinderen gaat de osteopaat op 
zoek naar de bewegingsbeperking, die de 
klachten veroorzaakt. Door de beperking te 
behandelen, verdwijnen de klachten.

De eerste keer dat u met uw kind bij een osteopaat 
komt, stelt hij vragen over de klacht, maar ook over een 
eventuele ziektegeschiedenis en leefgewoonten. Zo 
proberen wij samen te achterhalen welk weefsel bij uw 
kind klachten veroorzaakt en wat de oorzaak hiervan is.

Daarna volgt een uitgebreid lichamelijk 
onderzoek. De osteopaat onderzoekt door welk 
bewegingsverlies het lichaam het zelfherstellend 
vermogen tijdelijk heeft verloren.

U kunt uw baby of kind helpen zich te ontspannen 
tijdens de behandeling door te voeden of een 
speentje, een knuffel of een doekje te geven. Oudere 
kinderen kunt u voorbereiden op een bezoek aan 
de osteopaat door samen met uw kind de website 
of de folder te lezen. U kunt uw kind vertellen dat de 
osteopaat aan zijn lichaam zal voelen, maar dat dit 
geen pijn zal doen.

Als het onderzoek is afgerond, bespreekt de osteopaat 
wat hij of zij heeft opgemerkt en stelt een behandelplan 
op. Tijdens de vervolgafspraken bestaat de 
behandeling uit zachte handgrepen en daardoor voelt 
de behandeling meestal prettig aan. Baby’s en kinderen 
worden hierbij niet gemanipuleerd. Na de behandeling 
duurt het vaak een paar weken voor een volgende 
afspraak: het zelfherstellend vermogen van het lichaam 
heeft tijd nodig om tot een nieuw evenwicht te komen.

Veel voorkomende klachten bij baby’s 
en zeer jonge kinderen
Tijdens een bevalling worden grote krachten 
uitgeoefend op het lichaam van het ongeboren kind. 
De beweeglijkheid van het lichaampje en de schedel 
zorgen er in het algemeen voor dat deze krachten goed 
opgevangen kunnen worden. Maar als de bevalling erg 
lang heeft geduurd, of als deze juist heel snel is gegaan, 
kan dat gevolgen hebben voor het welzijn van het kind. 
Ook kunnen klachten ontstaan na een geboorte van een 
baby in stuitligging of andere afwijkende ligging, na 
een vacuümverlossing of een keizersnede. Het is daarom 
zinvol zuigelingen te controleren op deze eventuele 
geboorteletsels. Een osteopaat kan dan op een zachte 
manier het lichaam van de baby laten ontspannen en 
zijn natuurlijke beweeglijkheid teruggeven.

Hieronder vindt u een selectie van veel 
voorkomende klachten bij baby’s en zeer 
jonge kinderen, waarbij osteopathie zeer 
effectief kan zijn:

• Astma
• Darmkrampen
• Eczeem en allergieën
• Keel-, neus- en oorproblemen
• Kiss-syndroom
• Langdurig huilen
• Problemen met zuigen of slikken
• Reflux-klachten, moeite met boeren
• Slaapproblemen
• Voorkeurshouding

Staat de klacht van uw kind er nu niet 
bij, aarzel dan niet om toch contact op 

te nemen. Deze lijst is slechts een greep 
uit de veel voorkomende klachten bij 

baby’s en zeer jonge kinderen.

Osteopathie-Apeldoorn, Gezondheidscentrum Zevenhuizen: Pythagorasstraat 6, 7323 HE Apeldoorn, 
Centaurea centrum voor geneeswijzen: Orderparkweg 5, 7312 EN Apeldoorn

www.osteopathie-apeldoorn.nl

http://www.osteopathie-apeldoorn.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:

Kindercentrum Domino, Kinderopvang Humanitas
Gastouderbureau Kid@home, Kinderopvang de 
Cristalijn,

http://www.toeslagen.nl/
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Kinderopvang 
  met aandacht!

Bosweistraat 10 
6681 AW  Bemmel www.kidathome.nl 
0481- 46 43 86  info@kidathome.nl

   
Kleinschalig 
op locatie, 

SAMEN STERK

www.kindercentrum-domino.nl
Een keertje kijken?    024-3976320  

http://www.kidathome.nl/
http://www.kindercentrum-domino.nl/


Kinderopvang Humanitas helpt je graag in je nieuwe rol als werkende 
ouders. Meer weten over onze baby opvang en/of eens een kijkje bij ons 
komen nemen? Neem dan gerust contact met ons op.

Regiokantoor Oost-Gelderland
Telefoon: 0314 - 71 11 15
E-mail: regiogelderland@kinderopvanghumanitas.nl

www.kinderopvanghumanitas.nl

KinderopvangHumanitas

Gefeliciteerd met de 
komst van jullie kleintje

Wij hebben diverse locaties 
in de gemeenten 

Westervoort, Zevenaar, Rijnwaarden, 
Montferland, Millingen aan de Rijn, Doetinchem, 

Oude IJsselstreek, Aalten en Oost Gelre. 

Kijk op onze website voor het 
dichtstbijzijnde kinderdagverblijf.

• kleine groepen

• professionele  
begeleiders

• aansluiten op de  
beleving van het kind

• begeleiding op basis 
van respect voor  
jezelf en de ander

• fantastische  
natuurbelevingstuin

• biologische voeding

• opvang van 0 - 4 jaar

• minder dan 3 minuten 
van A73 Speel natuurlijk bij...

K inderopvang de Cristallijn
Opvang met een hart voor

kind en natuur
Zonnebloemveld 8  •  6641 TA Beuningen  •  tel. 0620222877/ 0246778122

www.cristallijn.com  •  www.facebook.com/DeCristallijn   

http://www.kinderopvanghumanitas.nl/
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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:
Drukkerij Luxor
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Natuurlijk kunnen 
jullie vrijblijvend de 
collectieboeken (o.a. 
Belarto, Familycards, 
Buromac, Kaartje en Co) 
mee naar huis nemen om 
op je gemak en in alle rust 
de juiste keuze te maken. 

Maar ook voor kaarten 
naar eigen idee of ontwerp 
kun je bij ons terecht. 
We helpen je graag verder 
met het uitwerken van 
jullie ontwerp, denken mee 
over papiersoorten, extra 
afwerkingen (bijvoorbeeld 
ronde hoekjes) en diverse 
druktechnieken. Alles voor 
het beste resultaat!

Wij maken altijd een 
proefafdruk! Dan weet je 
wat je krijgt.

Kom gewoon langs (ook op 
zaterdag zijn we geopend) 
en kijk wat er allemaal 
kan voor de unieke 
geboortekaart van jullie 
kleintje!

St. Annastraat 235-241
525 GP Nijmegen 
T 024 355 60 68   
E info@drukkerijluxor.nl
www.drukkerijluxor.nl

Kaartjes

10 %
korting
op geboortekaarten uit de 

collectie op vertoon van 

deze advertentie 

GeboorteGeboorteGeboorte
Kaartjes

Geboorte
Kaartjes

- de mooiste, liefste, stoerste en leukste -

http://www.drukkerijluxor.nl/
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GEBOORTEKOEKJES
Nieuw is de traktatie van zelf ontworpen koekjes, 
naar eigen idee. Koekjes in de meest uiteenlopende 
vormen en daarop de mooiste versieringen. Ideaal, 
het is gemakkelijk op tafel te zetten en te presenteren 
aan de visite. Varianten zijn er in soesjes, muffins, 
marshmallows of schuimtaartjes of -kransjes.

GEBOORTETAART
Bij een feest hoort taart. Deze feestelijke traktatie 
mag bij een geboorte niet ontbreken. Taarten zijn er 
in verschillende smaken, in diverse ‘verdiepingen’ en 
groottes. Ook de kleinere petit-fours zijn heerlijk. En 
natuurlijk in de vrolijkste kleuren, met naam van de 
pasgeborene of een afbeelding.

GEBOORTE ‘LOLLY’S’
Lekkernijen op een stokje of eetbaar staafje. Zoals 
cake pops, soepstengels met versieringen in roze/
blauw kleuren of de meest grappige dier- of 
stripfiguren. Een leuke traktatie, speciaal voor de 
kinderen. 

‘Lekker smikkelen’
GEBOORTE TRAKTATIES

Samen
genieten  

Geboortekoekjes.nl bezorgt de lekkerste geboortekoekjes gewoon thuis.  
In grote hoeveelheden voor kraamfeesten, babyborrels en traktaties op 
school, of in kleine hoeveelheden als traktatie voor thuis. De koekjes - gevuld 
met melkcrème en bestrooid met echte roze en blauwe muisjes - lĳken 
precies op miniatuur-‘beschuiten met muisjes’.

Koekjes om uit te delen
Omdat de geboortekoekjes individueel worden verpakt,
blijven ze heerlijk vers en zijn ze uitermate geschikt om 
uit te delen op school en werk, of om te serveren op 
kraamfeesten, babyborrels en tijdens kraambezoeken.

Website is vernieuwd!
Bezoek onze compleet vernieuwde website 
en stel je eigen Traktatie-doos samen. 
De geboortekoekjes zijn een lekkere en 
handige traktatie voor zowel jong als oud! 
Ze worden gratis bezorgd door heel Nederland.

www.geboortekoekjes.nl

Op zoek naar een originele 
geboortetraktatie?

Nora_1-1_IFVF_ZH_0717.indd   1 03-02-17   08:23

Aanbieders:
Banketbakkerij Nora B.V.
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Geboortekoekjes.nl bezorgt de lekkerste geboortekoekjes gewoon thuis.  
In grote hoeveelheden voor kraamfeesten, babyborrels en traktaties op 
school, of in kleine hoeveelheden als traktatie voor thuis. De koekjes - gevuld 
met melkcrème en bestrooid met echte roze en blauwe muisjes - lĳken 
precies op miniatuur-‘beschuiten met muisjes’.

Koekjes om uit te delen
Omdat de geboortekoekjes individueel worden verpakt,
blijven ze heerlijk vers en zijn ze uitermate geschikt om 
uit te delen op school en werk, of om te serveren op 
kraamfeesten, babyborrels en tijdens kraambezoeken.

Website is vernieuwd!
Bezoek onze compleet vernieuwde website 
en stel je eigen Traktatie-doos samen. 
De geboortekoekjes zijn een lekkere en 
handige traktatie voor zowel jong als oud! 
Ze worden gratis bezorgd door heel Nederland.

www.geboortekoekjes.nl

Op zoek naar een originele 
geboortetraktatie?

Nora_1-1_IFVF_ZH_0717.indd   1 03-02-17   08:23

http://www.geboortekoekjes.nl/
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Je kunt een professionele organisatie vragen om 
je bij allerlei zaken te helpen. Ze kunnen je veel 
uit handen nemen, zoals je baby verschonen, in 
bad doen, maar ook kunnen ze jou helpen met 
douchen en aankleden. Een broodje of warme 
maaltijd maken voor jou en je gezinsleden.  
En natuurlijk de kraamvisite ontvangen.  
Na de geboorte wil je iedereen laten weten  
dat je kleine is geboren. De geboortekaartjes  
tot en met het regelen de kapper om fris voor  
de dag te komen als je visite krijgt. 

Je lichaam verandert, na je bevalling heb je 
niet direct je oude figuur terug; ook tips over 
zwangerschapskleding behoort tot de mogelijke 
dienstverlening.

Het is helemaal niet gek om wat hulp te vragen 
de eerste tijd, zo kun jij geheel in je eigen 
tempo herstellen en wennen aan het nieuwe 
gezinsleven.

ZORG NA DE
BEVALLING

Vlak na de bevalling is een helpende 
hand fijn. Er komt veel op je af. De 
kraamverzorgster is er de eerste week 
een paar uur per dag om te zorgen dat 
alles goed met je gaat. Maar ook naast 
‘medische’ zorg voor moeder en kind 
valt er nog een hoop te regelen en 
zorgen, zeker ook na de eerste week. 

Een 
helpende
hand 

Aanbieders:
Livelife B.V.
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Zorg voor jouw 
gezin
De familie Van Dijk bestaat uit 
vader Hugo, moeder Eva en 
hun dochters van 3 maanden 
en 2 jaar oud.

Wat besparen zij dit jaar met Kruiswerk?

50% korting op afvallen na zwangerschap 
€ 19,95 i.pv. € 39,95 

€ 10,- korting op een gezinsfotoshoot
€ 39,- i.pv. € 49,- 

€ 15,- korting op EHBO-cursus bij kinderen
€ 74,95 i.pv. € 89,95

5% korting op de zorgverzekering
2x12 maanden á € 103,98 i.p.v. € 109,45

Totaal 
bespaard:

€ 176,28

Word ook lid voor slechts € 19,50 per jaar en 
ontvang de gratis EHBO-doos!

Ga naar www.kruiswerk.nl/gezin voor meer informatie en om lid te worden.

http://i.pv/
http://i.pv/
http://i.pv/
http://www.kruiswerk.nl/gezin
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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



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

W a a r d e v o l l e

g e s c h e n k e n !h e n k eg e sg e sg e s cc h e n k eh e n k eh e n k eh e n k eh e n k eh e n k eh e n k eh e n k e

Kijk voor verkooppunten op 
www.babybladen.nl

http://www.babybladen.nl/
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  Aanbieders:

VALLEN
Kinderen tot vier jaar vallen het vaakst op hun hoofd. 
• Laat hem nooit alleen en zorg voor een praktische 

indeling bij verschonen, zodat je overal makkelijk 
bij kunt. 

• Laat je kind altijd in zijn eigen bed slapen, niet op 
een bank of grote stoel. Ook niet bij jou in bed.

• Honderd kinderen vallen jaarlijks uit het raam. 
Zorg dat ze nergens bij het raam op kunnen 
stappen. Plaats raambeveiligers en let op balkons. 

• Een traphekje boven en beneden aan de 
trap maakt het een stuk veiliger. Sluit altijd het 
traphekje. Laat geen rommel op de trap liggen, 
loop nooit met sokken op de trap en zorg dat je 
een goede trapleuning hebt.

• Voorkom glijpartijen op gladde vloeren. Kijk naar 
antislipmatjes. 

• Een wip- of autostoeltje op een verhoging kan 
eraf glijden als de baby beweegt. Zet het stoeltje 
daarom altijd op de grond.

VERGIFTIGING
1500 kinderen in de leeftijdsgroep van nul tot vier 
(27%) krijgt te maken met een vergiftigingsongeval. 
• Zorg dat ze niets binnenkrijgen en ruim alles 

goed op. Denk aan drank, schoonmaakmiddelen, 
medicijnen, vaatwasblokjes, plantenbak- of 
kattenbakkorrels.

WIEGENDOOD
De precieze oorzaak van wiegendood is nog niet 
ontdekt. Wel kun je enkele maatregelen nemen. 
• Je baby op zijn rug te slapen leggen.
• Niet te warm toedekken/ kleden (geen dekbed).
• Het bedje zo opmaken zodat de voetjes tegen het 

voeteneind liggen. 

Wanneer je twijfelt of meer advies wilt, kun je dit
vragen bij je verloskundige, kraamverzorgende, 
het consultatiebureau of je kunt een cursus 
EHBO voor baby’s en kinderen volgen.

VERSTIKKING
Kleine voorwerpen of losse onderdelen van speel-
goed kunnen de luchtweg blokkeren. 
• Kijk altijd het speelgoed van je kind na of er geen 

kleine losse onderdelen aanzitten. 
• Houd je kind altijd in de gaten!
• Laat geen kleine spullen in huis rondslingeren. 

Valt iets op de grond, ruim het meteen op.

VERBRANDEN
Er zijn 1600 verbrandingsongelukken per jaar bij 
kleine kinderen. 74 procent komt door hete vloeistof 
of damp en 23 procent door hete voorwerpen, 
zoals een oven of kachel.
• Zorg dat je badwater altijd checkt voor je 

je kindje erin legt. Met je elleboog of een 
badthermometer.

• Loop niet met hete pannen van het fornuis naar de 
eettafel als je kind in de buurt is. 

• Drink geen hete dranken met een kind op schoot.
• Neem placemats in plaats van een tafelkleed.
• Een kind van twee of ouder kun je leren dat een 

pan of kachel heet is. Jonge kinderen onthouden 
het nog niet.

VERDRINKEN
Al in een heel klein laagje water in bad kan een 
kind verdrinken. 
• Laat je kind geen moment alleen. 
• Is er een sloot of vijver in de buurt bij je huis, 

plaats er een hek om heen.

‘Weet jij wat je moet doen?’
EHBO

Jaarlijks belanden 63.000 kinderen (0-4 jaar) op de Spoedeisende Hulp van het zieken-
huis, door ongelukken in huis waar meestal één van de ouders bij is. Veel ouders weten 
niet wat ze moeten doen, of mogelijk verergeren ze het letsel door hun handelen.

  Aanbieders:
Babybladen.nl

BABYBLADEN.nl

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

Wees voorbereid
bij een ongeluk
       met je kind

De EHBO cursus:
•  

•  

•  

•  

•  

• 

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

je moet doen.

Speciale lezersaanbieding!
Van € 99.95 voor € 94.95 

http://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

http://babybladen.nl/
http://babybladen.nl/
http://www.babybladen.nl/


gewoon de laagste prijs

gewoon de ruimste openingstijden

gewoon de meest flexibele opvang

speel, lach,
groei!

nieuw!flexopvangper uur

www.de-7-dwergen.nl | info@de-7-dwergen.nl

haydnstraat 2, zwolle | 038 454 43 72

zwaardvegerstraat 124, zwolle | 038 230 09 32

DÉ SITE ACHTER 
DE ZWANGER-
SCHAPSKOFFER

BABYBLADEN.nl

Aanbiedingen 
in jouw regio

De leukste 
webwinkels

Het perfecte 
geboortekaartje

Fashion voor jou 
en je baby

Kraamzorg
goed geregeld 

Babykamertje
kiezen 

http://babybladen.nl/


gewoon de laagste prijs

gewoon de ruimste openingstijden

gewoon de meest flexibele opvang

speel, lach,
groei!

nieuw!flexopvangper uur

www.de-7-dwergen.nl | info@de-7-dwergen.nl

haydnstraat 2, zwolle | 038 454 43 72

zwaardvegerstraat 124, zwolle | 038 230 09 32

http://www.de-7-dwergen.nl/


ALLES IS MOGELIJK BIJ GUPJE.COM! Eigen wensen, mixen en matchen, helemaal zoals jullie 
zelf willen! Gupje maakt GRATIS jullie kaartjes op zonder lelijke geautomatiseerde beperkingen. 

Dus net even dat vlindertje extra of broertje erbij, ander kleurtje of ander motiefje...geen probleem!

Hoera! Eindelijk een site met spetterende originele geboortekaartjes!...en waar alles kan!

http://gupje.com/

