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ZELFZORG PLAN VOOR 
NA DE BEVALLING

Gefeliciteerd! Je bent zwanger en staat op het punt om de meest
ingrijpende transformatie van je leven mee te maken; je bent een
moeder aan het worden!

Met de nadruk op worden. Want hoewel we vaak denken dat je
zomaar opeens een moeder bent is het veel meer een proces van
vallen en weer opstaan.

Een transformatie waar je alle hulp en steun die je maar kunt
krijgen, heel goed kunt gebruiken. Dat gaat echter vaak niet zo
vanzelf als we hopen. Nu alvast nadenken en uitspreken wat je
van elkaar verwacht kan straks, als de baby er eenmaal is, een
hoop rust geven.

Dit zelfzorgplan is er voor om je te helpen nadenken over de
eerste maanden na de bevalling. 
Als het kan ga dan samen met je partner zitten zodat je gelijk al
samen op 1 lijn zit.

Laat je niet van de wijs brengen door de titel van dit plan. 
Het is juist niet, ik herhaal niet, de bedoeling dat je voor jezelf
gaat zorgen. 
Wel dat je de zo optimale omstandigheden gaat creëren om je
gedragen, geliefd en gesteund te voelen. Dat er voor jou wordt
gezorgd zodat jij voor je nieuwe baby kan zorgen.

Want; wat goed is voor de moeder, is goed voor haar kind!
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BEVALLING

Baby's slapen niet gelijk de hele nacht door. Helaas maar
waar. Soms duurt het wel een paar jaar voordat je weer een
"normale" nachtrust  zal hebben. Je dit realiseren is al een
hele belangrijke stap. Verwachtingen kunnen je namelijk

flink in de weg zitten.

 Hoe ga je ervoor zorgen dat je de slaap krijgt die je nodig hebt?

Slaap
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Ik hoor teveel moeders die achteraf een enorme kater hebben
van de kraamvisite. 

Teveel, te lang, mensen waar je niet op zit te wachten. 
En dat ze stiekem hoopten dat de kraamverzorgster of

partner dat wel zou regelen. 
Dus ook weer een goeie vraag om over na te denken

 
 Hoe ga je de kraamvisite organiseren? 

 

 

Visite

Tip; de eerste paar weken zie je bij voorkeur alleen de
mensen waarbij jij je ook in pyjama, half naakt, zonder
make-up en met een niet opgeruimd huis prettig voelt.
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Tijdens de Postpartum weken zijn je allerbelangrijkste taken;
je baby voeden en tot over je oren verliefd worden. 

Praktische zaken bewaar je het liefst voor later. 
De realiteit is ook dat er toch iedere dag gegeten moet

worden.
 

Wie kan je inschakelen om maaltijden of voedzame
tussendoortjes voor jullie te koken?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tip; via www.mealtrain.com kunnen familie en vrienden een
maaltijdensysteem opzetten.

In Amsterdam kan je bij www.marleenkookt.nl de heerlijkste
maaltijden bestellen en thuis laten bezorgen. 
Je hoeft deze alleen nog maar op te warmen. 

Ook leuk als kraamkado!

 

Eten
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Ook het huishouden ligt niet stil in deze periode. Sterker nog;
de wasmachine zal op volle toeren draaien. 

En ook de andere taken stapelen zich als vanzelf op.
 

 Kan je je voor een periode (extra) hulp in de huishouding
veroorloven? 

 
 Wie kan je inschakelen voor hulp?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tip: Als kraamcadeau kan je ook (geld voor) hulp vragen

 

Huishouden
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De periode na de bevalling wordt door veel vrouwen ook wel
als een rollercoaster ervaren. 

Alles is nieuw, je bent aan het herstellen van de zwangerschap
en bevalling en tegelijkertijd heb je de zorg voor een kwetsbare

kleine baby. Helemaal niet raar als je je soms wat
overweldigd voelt.

 
 Bij wie kan jij terecht voor emotionele steun? Is er iemand in je

omgeving bij wie je je niet groot hoeft te houden en zonder
censuur je verhaal kwijt kan?

 
 Ken je andere moeders in dezelfde situatie die je tot steun kunnen

zijn?
 

 

 

 

 

 

 

 

Tip; De Nieuwe Moeder Groep van Tensia Coaching op Facebook is
bedoeld als online supportgroep; voel je van harte welkom

 

Emotionele Steun

https://www.facebook.com/groups/398227114411219/?source_id=1092881697473124
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Wanneer dit niet je eerste kindje is heb je ook nog andere
kinderen om over te moederen.  

Wie brengt de eerste tijd de oudere kinderen naar
kinderdagverblijf, crèche of school?

     Wie kan zich af en toe over de andere kinderen ontfermen en
wat extra aandacht geven?

Hoe lang geef je jezelf verlof van taken op school?

Andere Kinderen



NOTITIES



NOTITIES



Moet ik dit nu doen
Moet ik dit nu doen
Moet ik dit nu doen
Moet ik dit nu doen
Moet ik dit nu doen

Moeder Mantra



Zelf Zorg Bingo

Gedouched Aangekleed

Free

Contact
opgenomen

met
vrienden

Aandacht
gegeven
aan mijn

gevoelens

Mijzelf een
compliment

gegeven

Gemediteerd

Gegeten
wat mij
voedt

Geluisterd
naar mijn
lichaam

Plezier
gehad

Een dutje
gedaan

Om hulp
gevraagd

Water
gedronken

Voor het
voeden iets

lekkers
klaar gezet

1x diep adem
gehaald

Nee gezegd
Een knuffel

gekregen
van partner

Alleen naar
de wc

geweest

Uitgehuild
bij een
goede

vriendin

In de natuur
geweest

Ja gezegd
tegen een

aanbod voor
hulp

Make-Up op
gedaan

Negatieve
gedachten

onder de loep
genomen

Geschreven
in dagboek

Geoefend in
lief zijn voor

mezelf



Hallo lieve moeder, ik ben Vera van Os-Keijzer, Postpartum
Doula en BodyMind Coach voor Moeders.

 
Mijn wens voor de wereld; 

Iedere moeder lekker in haar vel!
 

 Jij zet nu je eerste stappen in het moeder zijn. 
Hoe fijn is het als je een Zachte Landing kan maken in het

moederschap. 
En dat jij, je baby en je partner zich in alle rust en liefde

kunnen verbinden.
 

Of wellicht heb je al een eerdere, overweldigende, ervaring
gehad, en ben je nu op zoek naar meer rust en ontspanning in

de eerste weken voor je volgende kindje?
 

Heel graag ben ik jou en je gezin tot steun in de eerste weken
of maanden na de bevalling. 

Om je te begeleiden in de grootste transformatie van je leven;
van vrouw naar moeder.
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Wie ben ik?



Jij bent mijn zorg! 
 

Ik heb geen verborgen agenda, kom niet voor de baby-knuffel
en heb geen oordeel over jouw keuzes. 

Ik ben jouw grootste fan! 
Het enige dat voor mij telt is; hoe gaat het met jou lieve

moeder?
 

Woon je (in de buurt van) Amsterdam en wil je eens kennis
maken om te zien wat ik voor jou/ jullie kan betekenen? 

 
Vraag je gratis kennismaking hier aan; 

www.tensia.nl/postpartumzorgamsterdam.html
 

Ik wens je een magisch Vierde Trimester met veel rust en
liefdevolle verbinding. 
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0650129052
www.tensia.nl

https://www.tensia.nl/postpartumzorgamsterdam.html

