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WEEK NA WEEK
ZWANGERSCHAP OVERZICHT

Voorwoord

Bij Lux4Kids weten we dat zwangerschap veel vragen oproept. Wij
Juist daarom heb je een adviseur van een arts

heb het geschreven.

- Alle informatie is daarom gebaseerd op de laatste wetenschappelijke

Vertrouw niet op halve kennis van internet, maar op de kennis
een dokter

We wensen je veel leesplezier

Je hele Lux4Kids.de-team
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Week 1 & 2
Het idee om een   baby te krijgen is een fijn gevoel. Het hele proces van het krijgen van een baby 
begint bij de conceptie en gaat door tot aan de bevalling. Deze gehele periode duurt ongeveer 
40 weken. Elke week heeft zijn eigen schoonheid. Aangezien het kind gedurende deze tijd 
centimeter voor centimeter in je baarmoeder zal groeien, zal er in deze lange tijd een overvloed 
aan vreugde en emoties zijn.

Zwangerschap is geen snel proces. De voorbereiding op de conceptie begint in de eerste 
twee weken van de zwangerschap. Er is nog geen echte baby, maar de baarmoeder bereidt 
alle voorbereidingen voor om de baby te verwelkomen. Je lichaam wacht gretig op het 
sperma van je partner om gedurende deze tijd het rijpe ei te raken. Hoewel er nog geen 
baby is, kunnen veel van de hoop en dromen van een baby zeker in jou en in het hart van je 
partner zijn.

De beste manier om die twee weken door te brengen, is door 
zwangerschapssupplementen te nemen die door uw arts zijn verstrekt. Foliumzuur 
is een essentieel supplement en wordt gegeven aan alle vrouwen die zwanger 
willen worden. Gezond eten en sporten moeten ook op je lijst staan   tijdens deze 
twee weken waarin je lichaam zich voorbereidt op een zwangerschap
voorbereiden.
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Week 3
Aan het begin van de derde week zou je volwassen ei het sperma van je partner ontmoeten. 
Dit proces staat bekend als "bevruchting".

Bevruchting zorgt ervoor dat je baby 46 chromosomen krijgt (de elementen die de 
individuele eigenschappen van je baby bepalen en uniek maken). Het is 
verbazingwekkend dat je baby al deze chromosomen van jou en je partner krijgt - 23 
van jou en de andere 23 van je partner.

Nu, in week 3, kun je zien dat je baby zich in de eerste ontwikkeling bevindt. In dit 
stadium worden de oogkleur, huidskleur en lichaamsvorm van de baby bepaald op 
basis van de chromosomen die u en uw partner verstrekken. Hoewel u op de echo 
geen veranderingen kunt zien, wordt op dit moment het geslacht van uw baby 
bepaald. Je eicel heeft het X-chromosoom. Als het sperma een soortgelijk X-
chromosoom heeft, heb je een klein meisje. Als het sperma echter een Y-
chromosoom draagt, is uw baby een jongen.

In dit stadium van de ontwikkeling van de baby is de baby slechts een bal van cellen en 
beweegt zich door je eileiders naar je baarmoeder. Deze reis van de eileider naar je 
baarmoeder bestaat uit verschillende stappen en zou ongeveer 3-4 dagen duren. Zodra de 
celbal je baarmoeder bereikt, plakt de baby aan de wand van je baarmoeder en dit proces 
wordt "implantatie" genoemd.

Met het implantaat van de 3e week is het nu tijd voor uw baby om te groeien.
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Week 4
Nu de baby groeit, kun je enkele kleine delen van je baby in de cocon van de baby 
zien, ook wel bekend als een "zwangerschapszak".

In dit stadium begint ook de placenta te sluiten. De placenta is een speciaal orgaan dat de baby 
met de moeder verbindt, zodat de baby zuurstof en alle voedingsstoffen van de moeder kan 
krijgen.

De celbal in je baarmoeder verdeelt zich nu in drie lagen. Deze lagen zullen zich ontwikkelen tot 
de lichaamsorganen van de baby. In dit stadium lijkt een verzameling celplaten een speciale buis 
te vormen die een neurale buis wordt genoemd. Deze buis ontwikkelt zich tegen het einde van 
week 4 tot de hersenen, ruggengraat en ruggengraat van de baby. Foliumzuur is erg belangrijk 
voor een gezonde groei van de neurale buis. Daarom heeft uw arts u geadviseerd om 
onmiddellijk foliumzuursupplementen te nemen om uw zwangerschap te plannen.
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Week 5
Tegen de 5e week van de zwangerschap kun je ontdekken dat je baby is uitgegroeid tot een 
kikkervisje-achtige structuur. De complexe ontwikkeling van het hart, de bloedvaten, de 
hersenen en de wervelkolom van de baby gaat tijdens deze ontwikkelingsweek door.

Zoals we in week 4 hebben besproken, zijn er 3 lagen ontwikkeld door de baby en deze 
lagen worden respectievelijk het ectoderm, mesoderm en endoderm genoemd. Het 
ectoderm is de buitenste laag van de drie en deze laag leidt tot de ontwikkeling van het oor 
van de baby, het zenuwstelsel en gespecialiseerd weefsel dat bindweefsel wordt genoemd.

De mesodermlaag van de baby is de middelste laag die zich ontwikkelt naar het hart en 
de grote bloedvaten van de baby.

De endodermlaag is de binnenste laag die zich ontwikkelt als de longen, blaas en darmen van 
de baby.

Bovendien begint de ontwikkeling van de navelstreng vanuit de placenta deze week van de 
ontwikkeling van de baby.

In dit stadium zul je veranderingen in je lichaam voelen. Het bloedvolume in uw 
lichaam zal tegen deze week toenemen en u zult vaak naar het toilet gaan
plassen.
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week 6
Vanaf de 6e week groeit je baby heel snel.

De cocon van de baby vult zich met een vloeistof die vruchtwater wordt genoemd. 
Vruchtwater beschermt uw baby tegen lichamelijk letsel, zoals schokken, wanneer u 
sneller beweegt of krachtige bewegingen maakt. Bedekt met vruchtwater, groeit uw 
baby veilig en gezond tijdens de zwangerschap.

Tijdens deze ontwikkelingsfase blijft het hart van je baby groeien. De echografie 
kan in dit stadium een   regelmatig hartritme detecteren. Hoewel het ritme 
regelmatig is, kunnen u of de arts de hartslag niet horen zonder de hulp van een 
echografie. Nu, voor nog meer plezier, kan de echografie een klein plekje onthullen 
dat het kloppende hart van uw baby is. De hartslag van de baby komt niet overeen 
met die van jou en klopt sneller met 150 slagen per minuut. Dit gaat door tot de 
levering.

Hoewel alles sneller gaat, ziet de baby er nog steeds uit als een kikkervisje.

Het gezichtje van je baby zal zich in deze ontwikkelingsweek beginnen te vormen. Het 
verschijnen van twee zwarte stippen op het gezicht zal zich in de nabije toekomst tot ogen 
ontwikkelen. Er verschijnen twee gaten in het gezicht van uw baby die later de neusgaten van 
uw baby zullen worden. Gedurende deze week zullen de kaak, tong, stembanden en zelfs het 
binnenoor van uw baby zich beginnen te ontwikkelen. De wangen en kin zijn echter mogelijk al 
opgedoken.

De neurale buis van de baby leidt naar het hoofd, het ruggenmerg en andere zenuwen. Het hoofd 
van de baby is op dit punt relatief groter dan het lichaam en het lichaam van de baby vertoont een 
gebogen "C". De hersenen van de baby beginnen zich in het hoofdje te ontwikkelen. Verschillende 
delen van de hersenen, waaronder de voorste, middelste en achterste delen van de hersenen, 
verschijnen en de eerste hersengolven kunnen worden geregistreerd.

Dit is niet alles wat er op dit moment met uw baby zal gebeuren. De vroege ontwikkeling 
van de lever, nieren, hypofyse, luchtpijp, longen en geslachtsorganen begint deze week van 
de zwangerschap.

U kunt tijdens het eerste trimester last krijgen van ochtendmisselijkheid. Frequente 
misselijkheid en slaperigheid kunnen ook voorkomen. Sommige vrouwen klagen zelfs over 
braken. Dit alles komt door veranderingen in de hormonen in je lichaam. Hier zijn enkele 
tips om ochtendmisselijkheid te verminderen:

1. Verminder stress en slaap 8-10 uur.
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2. Het eten van een cracker vroeg in de ochtend voordat je uit bed opstaat, kan 
misselijkheid helpen verminderen.

3. Vermijd pittig eten omdat het je maag kan irriteren en de symptomen kan 
verergeren.
4. Hydrateer jezelf voldoende door verse vruchtensappen en thee toe te voegen.
5. Drink geen koffie omdat het ochtendmisselijkheid erger kan maken.

Het is belangrijk om te weten dat hoewel het bekend staat als ochtendmisselijkheid, u alle 
symptomen de hele dag door kunt ervaren. Zorg dus niet alleen 's ochtends voor jezelf, 
maar de hele dag door.
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Week 7
Je baby ziet er nu uit als een kleine vlinder. Wanneer de armknoppen van uw baby 
tevoorschijn komen, beginnen de ledematen en hun botstructuren van de baby. 
Het hele lichaam van de baby rust op een skelet, maar het verschil is dat het in dit 
stadium geen bot is, maar een kraakbeen dat minder sterk en stijf en stug is. De 
zenuwen van de baby ontkiemen in zowel de armen als de benen, en hun 
gewrichten beginnen zich ook te vormen.

Je baby heeft op dit moment de verkeerde staart. Dit is geen echte staart, maar 
deze staartachtige structuur bevat het laagste deel van de ruggengraat van de 
baby, het staartbeen. In de komende weken zal dit deel echter in het lichaam zitten 
en zal de staart verdwijnen.

Tijdens deze ontwikkelingsweek ervaart het gezicht van de baby verdere veranderingen 
en ontwikkelingen. De twee kleine stippen die in week 6 worden gezien, beginnen de 
oogvorming. Vanaf deze week verschijnen ook het kleine mondje en de oren van je 
baby. Het ooglid van je baby zal rimpelen naast de ogen. In de komende weken van de 
zwangerschap neemt dit ooglid zijn gebruikelijke vorm en positie aan.

De hersenen van de baby blijven zich samen met de zenuwcellen complex ontwikkelen. 
Bijna een derde van de hersenen wordt gevormd tijdens deze ontwikkelingsweek. Tijdens 
deze fase ontwikkelen zich elke minuut honderden cellen in de hersenen van je baby. Met 
deze geavanceerde ontwikkeling van hersenen en ledematen kan de baby zich in je 
baarmoeder bewegen. U kunt de beweging echter nog niet voelen.

Andere organen zoals bloedvaten, hart en spijsverteringsorganen blijven zich in de loop van de 
weken ontwikkelen. De luchtpijp blijft zich ontwikkelen en de bronchus splitst zich in takken om 
samen te vallen met de ontwikkeling van de longen. De lever van de baby gaat nu rode 
bloedcellen aanmaken.

Omdat er hormonale veranderingen in het lichaam zijn, kun je nu meer zweten dan 
vroeger. Zorg er dus voor dat je te allen tijde gehydrateerd blijft.
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week 8
Je baby zal nu meer op een persoon gaan lijken. Het gezichtje van de baby is prominenter: 
het oor, de neuspunt en de bovenlip van de baby zijn duidelijk gedefinieerd in de 8e week 
van ontwikkeling. De wenkbrauwen beginnen zich te ontwikkelen, de kin wordt nu tegen de 
borst gedrukt en de staart begint te verdwijnen.

De arm- en voetknoppen van de baby leiden naar onderling verbonden voeten en armen. 
De komende weken zijn de kenmerkende vingers te zien aan de uiteinden van de 
ledematen. Tijdens deze ontwikkelingsweek zijn de armen van de baby gebogen bij de pols 
en worden de handen bij de borst geplaatst, gevouwen. Deze week van de zwangerschap 
bepaalt ook de positie van de gewrichten in de handen en voeten. Hoewel de baby constant 
in de baarmoeder beweegt. Het is te vroeg voor de moeder om de beweging te voelen.

De hartslag van je baby wordt elke dag sterker. Op dit punt verschijnen de visuele 
pigmenten op een speciale plaats op de oogbol die bekend staat als het netvlies. 
Deze pigmenten helpen bij het zicht van uw baby buiten uw baarmoeder.

De geslachtsorganen of geslachtsorganen van uw baby ontwikkelen zich tijdens 
deze week. Deze organen hebben echter nog geen specifieke kenmerken om te 
bepalen of je baby een jongen of een meisje is. Als je het geslacht van je baby wilt 
weten, moet je nog een paar weken wachten voordat je het tijdens je echo kunt 
zien.

Je baby groeit met 1 mm per dag en daarom heeft de baby veel energie nodig die je 
moet vervullen. U kunt aan alle voedingsbehoeften van uw baby voldoen door een 
gezond, uitgebalanceerd dieet te volgen dat wordt aanbevolen voor zwangerschap. 
Het is waar dat je tijdens de zwangerschap meer calorieën en meer voedingsstoffen 
moet consumeren. Maar "eten voor twee als je zwanger bent" is een mythe. Hoewel 
je je baby alle voeding wilt geven, moet je ervoor zorgen dat je gezond eet en alleen 
de noodzakelijke hoeveelheden binnenkrijgt.

Hunkeren naar voedsel is een bekend teken van zwangerschap en kan vanaf het 
eerste trimester in elk deel van de zwangerschap voorkomen. Het kan zijn dat u 
vreemde trek in voedsel heeft of dat u voedsel begint te waarderen dat u voorheen 
niet lekker vond. U merkt mogelijk een grote verandering in voedselvoorkeuren. 
Maak je daar geen zorgen over, het is normaal. Probeer je verlangens te stillen en 
onthoud dat al je eetgewoonten gezond moeten zijn.
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Week 9
Deze week van de zwangerschap, aangezien de artsen uw baby nu de "foetus" noemen. 
De baby is helemaal als een mini mens. De kenmerken zijn meer uitgesproken. Het 
lichaam van de baby verdubbelt. Dit zou ook gelden voor de grootte van het hoofd. De 
grootte van het hoofd blijft nog steeds groter dan het lichaam. De staart is in dit 
stadium van de zwangerschap verdwenen. Je kunt zien dat de ogen en oogleden 
volledig ontwikkeld zijn, maar de ogen zijn nog gesloten. De ogen van de baby gaan 
pas open na de 27e week van de zwangerschap. Het is te zien dat het kind een 
uitpuilend oor heeft met een oorlel, mond, neus en zelfs een keel. De tong van de baby 
laat ook de vorming van smaakreceptoren zien en het gehemelte begint ook samen te 
groeien.

Het hart van de baby vertoont een complexe ontwikkeling van zijn kamers en kleppen.

Het immuunsysteem van de baby, dat zichzelf beschermt tegen microben, werkt via de ontwikkelde 
thymusklier. In deze klier worden de cellen geproduceerd die deel uitmaken van het immuunsysteem.

De armen en voeten vertonen een vergevorderde ontwikkeling in deze week van de 
zwangerschap. Het membraan tussen de vingers begint te verdwijnen en duidelijke, 
onderscheidende vingers kunnen worden gezien. Het uiteinde van de vinger van de baby 
vertoont een iets vergrote maat. Deze grotere omvang van de uiteinden van de vingers 
begint de ontwikkeling van de unieke vingerafdruk van de baby. Het beentje van de baby 
wordt ook langer. In dit ontwikkelingsstadium zijn de meeste belangrijke gewrichten van de 
baby gevormd en klaar om te werken. Door de vorming van spieren in verschillende 
gewrichten in het lichaam kan de baby bewegen, maar de bewegingen zijn nog steeds 
ongecoördineerd.

De ontwikkeling van de hersenen is continu, waarbij de meeste delen die 
verantwoordelijk zijn voor beweging en de vitale functies van het lichaam volledig zijn 
ontwikkeld.

De organen van de baby, alsof de alvleesklier, galblaas en geslachtsorganen zich 
samen met de ademhalingsorganen ontwikkelen.

Hoewel er deze week geen nieuwe organen zijn ontwikkeld, evolueren alle 
orgaansystemen van het lichaam. Dit omvat veranderingen in lengte en gewicht. U 
moet nog een paar weken stilzitten om het geslacht van uw baby te weten. 
Wachten is moeilijk, maar je kunt er zeker van zijn dat je baby zich in het juiste 
tempo ontwikkelt.
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week 10
Je baby is nu 4 centimeter lang. De gelaatstrekken van de baby worden onderscheidend en 
duidelijk. De ontwikkeling van de kaakbeenderen en het ontstaan   van toekomstige tanden gaat 
door. Ook in week 10 blijven de wenkbrauwen zich ontwikkelen. Je kunt het voorhoofd duidelijk 
zien wanneer het uit het gezicht steekt. Dit is een goed teken dat de hersenen van de baby zich 
actief ontwikkelen.

Tijdens deze ontwikkelingsweek kan de ruggengraat van de baby worden uitgerekt. De 
botten van het lichaam zijn ook verhard. De vingers en tenen tonen meer definitie 
doordat het vlies tussen de vingers en tenen niet meer zichtbaar is. Dat is niet alles. Nu 
zie je de mini-nagels verschijnen aan het einde van je vingers en tenen. De baby kan 
zijn pols buigen en zijn handen en voeten bewegen.

Je baby groeit, het eerste mooie teken hiervan is dat de baby de vloeistof rond de baby, het 
vruchtwater, doorslikt. Als gevolg van het slikken begint het ontwikkelde 
spijsverteringskanaal spijsverteringssappen te produceren om de ingenomen materialen te 
verteren.

In de 10e week van ontwikkeling heeft de nier van de baby zijn ontwikkeling bijna 
voltooid en wordt de eerste urine gevormd. Dit is geweldig nieuws, niet?

Je baby heeft lichaamshaar en dit haar komt overal voor, en dit haar wordt "lanugo" 
genoemd. Er zijn andere belangrijke veranderingen in uw baby. De hersenen en het 
zenuwstelsel van de baby zijn volop in ontwikkeling en produceren 250.000 
zenuwcellen per minuut. Het hart van de baby wordt ook groter. De lever neemt de 
functies van de dooierzak over en blijft rode bloedcellen produceren.

Het endocriene systeem vertoont ook spontane ontwikkeling. De schildklier van de baby 
vertoont tekenen van toekomstige productie van schildklierhormoon door de ophoping van 
jodium in de schildklier.
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week 11
Je baby zal zowel in lengte als in gewicht toenemen. De volgende 10 weken van 
babyontwikkeling laten een 3-voudige toename van de lengte van de baby zien en een 30-
voudige toename in gewicht dan de voorgaande 10 weken.

Het hoofd van de baby is nog groter. De relatie tussen hoofd en lichaam zal de komende 
weken echter verbeteren. Het "C"-lichaampje van de baby zal vanaf week 11 langzaam 
rechtop gaan staan. Het gezichtje van de baby is volledig gevormd. Je kunt de mini-neus, 
wangen en zelfs kin zien. Het oor van de baby is volledig gevormd en heeft zijn definitieve 
vorm. De gevormde oren bewegen ook naar de zijkanten van het hoofd. Op het 
echografisch onderzoek zijn de volledig ontwikkelde oren duidelijk zichtbaar. De tong en 
het gehemelte van het kind vormden zich deze week van de zwangerschap ook goed. 
Hoewel de ogen worden gevormd, blijven ze nog steeds gesloten. De haarzakjes op zowel 
het hoofd als het lichaam beginnen zich vanaf week 11 te vormen. Nu zie je wat mini/
rudimentaire tandjes in de volledig gevormde kaken.

Net als bij de ontwikkeling van de luchtwegen van uw baby, kan uw baby nu ademen. 
Het belangrijkste verschil in ademhalen tussen u en het kind is dat u lucht inademt, 
maar uw baby ademt het vruchtwater in. Ja, het vruchtwater wordt ingeademd en 
uitgeademd. Zo leert je baby ademen. Deze stap is erg belangrijk voor de gezonde 
ontwikkeling van de longen van uw baby.

De andere inwendige organen zoals de alvleesklier ontwikkelen zich en beginnen 
insulinehormoon te produceren. Het spijsverteringskanaal vertoont ook een 
geavanceerde ontwikkeling. De plooien en bochten in de darmen zijn gemaakt om 
voedsel te verteren. De lever ontwikkelt zich ook actief. Het is ook belangrijk dat de 
navelstreng door dit gebied gaat wanneer de voedingsstoffen van de moeder via de 
lever in de bloedbaan van de baby komen. Hoewel de lever niet werkt als een 
volwassen lever, helpt hij wel bij de aanmaak van rode bloedcellen. De volledig 
ontwikkelde nieren worden verder ontwikkeld en gerijpt.

Als uw kind een klein meisje is, worden de eierstokken van uw baby in dit stadium van de 
zwangerschap gevormd. Wanneer uw baby een jonge jongen is, ontwikkelen het scrotum 
en de testikels van uw baby zich in dit ontwikkelingsstadium.

Er zijn andere veranderingen in de huid van uw baby. De huid wordt minder transparant. 
De bloedvaten stralen er echter doorheen. De vorming van mininagels die in de vorige 
week begon, zet zich voort in deze week van de zwangerschap.
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Week 12
De orgaansystemen van uw baby ontwikkelen zich nu sneller. De spieren blijven 
zich ontwikkelen zodat de baby meer kan strekken en trappen. De reflexen van de 
baby zullen in dit stadium volledig ontwikkeld zijn.

Als je je hand op je buik legt, kan je baby het voelen en erop reageren door als 
reactie je vingers en tenen te sluiten. Bovendien kan de baby nu de vingers buigen 
en losmaken. Je baby kan nu zelfs de spieren rond zijn ogen samentrekken en 
zuigbewegingen maken.

De darmen van de baby passen nog niet in de buik en de darmen gaan in de navelstreng en 
later in de buik. De volledig ontwikkelde nieren produceren al urine. De urine kan nu in de 
blaas van de baby terechtkomen en in het vruchtwater terechtkomen.

De echografie kan het geslacht van de baby nog steeds niet onthullen, omdat de 
geslachtsorganen moeten evolueren om het geslacht te identificeren.
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Week 13
De baby ziet er elke week uit als een minimens. De oren van de baby zijn naar de juiste 
plaats in het hoofd gemigreerd. De ogen van uw baby kwamen ook op hun plaats naar 
de voorkant van het gezicht. De groei van het lichaam wordt versneld als de groei van 
het hoofd. Dat is niet alles. Je ziet de armen van de baby langer worden. Je baby kan 
deze week op zijn duim zuigen.

De huid van de baby ziet er nog een beetje doorzichtig uit. De bloedvaten en 
organen van de baby zijn zichtbaar. Je baby heeft nu een uniek ontworpen 
vingerafdruk.

De lichamelijke activiteit van de baby neemt vanaf deze week toe. Nu kan hij/zij benen en 
handen bewegen, slikken, geeuwen en zelfs hikken.

De andere organen blijven rijpen. De darmen van de baby beginnen te bewegen van de 
navelstreng naar de buik.

In de 13e week van de zwangerschap kan uw arts geslachtsidentificatie onderzoeken. Uw 
arts zal echter pas na enkele weken onderzoek naar het exacte geslacht van uw baby 
conclusies trekken. Tegen de tijd dat je baby een meisje is, zijn hun eierstokken al gevuld 
met ongeveer 7 miljoen eieren.
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Week 14
Vanaf deze week zullen de inwendige organen van de baby verder rijpen. Het gehemelte van de 
baby is volledig gevormd, wat de constante zuigreflexen vergemakkelijkt. Het lichaam van de 
baby groeit sneller dan het hoofdje en dit geeft de nek meer definitie. Je ziet ook wat haargroei 
in het hoofd en in de wenkbrauwen. De groei van deze gezichts- en lichaamsbeharing wordt 
intenser na de 28e week van de zwangerschap.

Het spijsverteringskanaal van het lichaam blijft zich ontwikkelen. De lever begint gal te 
produceren. Als gevolg hiervan neemt de milt van uw baby nu de functie van het 
produceren van rode bloedcellen over. De darmen van de baby beginnen ook 
meconium te produceren. Dit is de primaire of eerste ontlasting die na de geboorte 
vrijkomt. De alvleesklier begint ook enzymen te produceren die de spijsvertering en het 
hormoon insuline bevorderen.

Als uw baby een jongen is, zal hier zijn prostaat zich beginnen te vormen. Als je baby een 
meisje is, gaan hun eierstokken omhoog naar het bekken.

Alle veranderingen leiden de baby naar een zelfstandig leven.
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Week 15
Je bent nu 15 weken zwanger. Deze week wordt een vreugdevolle en onvergetelijke 
week voor jou. Je zult gemakkelijk de schoppen en schokken van je baby voelen. Deze 
week van babyontwikkeling laat zien dat de hersenen de spieren van je baby aansturen. 
De bewegingen worden sterker en je kunt ze voelen.

De gezichtsuitdrukkingen van je baby zijn vanaf deze week te zien. Het schattige gezicht van kan 
nu terugdeinzen, fronsen, knipperen en glimlachen. De gezichtsuitdrukkingen zullen zich de 
komende weken verder ontwikkelen. Deze uitdrukkingen komen niet overeen met de stemming 
van uw kind, het zijn slechts de bewegingen van de spieren.

De zintuigen van de baby ontwikkelen zich ook actief. De ogen van de baby kunnen 
reageren op licht, ook al zijn de ogen gesloten. Ook de smaakpapillen blijven zich 
ontwikkelen. De botten van het oor verharden in de oorholte en dit maakt het horen 
gemakkelijker. Nu kun je met je baby praten en kan je baby hem horen.

Baby's benen groeien sneller dan haar handen. Dit leidt tot een toenemend aandeel in het 
lichaam dat op een pasgeborene lijkt. Alle belangrijke gewrichten in het lichaam worden 
gevormd en de verharding van de botten gaat door. Het is ook interessant dat de schedelbotten 
van de baby ook beginnen te vormen.

De haarbedekking rond het lichaam heeft een isolerende werking en helpt de 
temperatuur op peil te houden door warmte op te slaan. Deze haarlaag valt af zodra je 
baby vet onder de huid afzet.

Wat interessanter is, is dat het geslacht van uw baby op dit punt kan worden 
geïdentificeerd. Ben je benieuwd of je een jongen of een meisje krijgt? Of wil je hem 
verrassen? Nu is het tijd om te beslissen!
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Week 16
In week 16 kan je baby een vuist maken met zijn hand en gemakkelijker op zijn 
duim zuigen. Ook al zijn de oogleden gesloten, je baby kan de oogbollen draaien. Je 
baby zal de komende week beter op licht kunnen reageren door de oogbol naar de 
lichtbron te draaien.

De botten van je baby worden harder, maar nog steeds een beetje zachter om tijdens de 
bevalling door het geboortekanaal van de moeder te bewegen. De ruggengraat van de 
baby is in dit ontwikkelingsstadium rechtgetrokken.

De oorholte van uw baby blijft zich ontwikkelen, zodat uw baby de meeste externe 
geluiden kan horen. Onthoud dus dat je niet de enige bent. Je baby hoort alles wat 
je zegt. Is het geen geweldige tijd om met je baby te praten, verhalen te vertellen of 
gewoon je hart uit te storten met liefde?
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Week 17
Je baby is nu ongeveer 15 cm lang en ongeveer 150 gram. U zult voor het eerst de hik 
van uw baby voelen. De baby heeft al de reflexen ontwikkeld die nodig zijn om buiten 
de baarmoeder te overleven. De bewegingen van de baby worden meer gecoördineerd.

Nadat de baby organen heeft ontwikkeld, begint het vetweefsel onder de huid te groeien. 
Dit is niet hetzelfde vetweefsel als jij en ik. Dit is een speciaal soort vet dat "bruin vet" wordt 
genoemd. Dit is belangrijk voor warmteopwekking en temperatuurbehoud. Dat is niet alles. 
Deze week beginnen de zweetklieren van je baby dicht te gaan
ontwikkelen.
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week 18
De vingerafdrukken van uw baby zijn volledig gevormd tegen de 18e week van de 
zwangerschap. De botten van de baby blijven zich ook ontwikkelen en in dit 
ontwikkelingsstadium zijn er ongeveer 200 botten in het lichaam van de baby.

In de 18e week van de zwangerschap worden de zintuigen van de baby verder ontwikkeld. 
Hoewel de baby de geluiden kan horen, kan hij nog geen van de geluiden interpreteren. In de 
volgende weken van ontwikkeling kan de baby deze geluiden leren interpreteren.

De huid van de baby wordt dikker en minder transparant. Je kunt er echter wel wat bloedvaten 
doorheen zien.

De baarmoeder en eileiders van de baby worden ook gevormd als je baby een 
meisje is. Als je baby een jongen is, komen zijn geslachtsorganen in dit stadium 
goed tot uiting.
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Week 19
Je kunt nu die verrassende schoppen van die kleine voetjes heel goed voelen. Het been 
van de baby is nu langer dan de arm. Het gewicht van de baby neemt in dit 
ontwikkelingsstadium ook toe en heeft nu het gewicht van de placenta overschreden.

De hartslag van je baby blijft dalen, maar is nog steeds hoger dan die van een 
volwassene. De hartslag en het ritme worden sterker.

De complexe ontwikkeling van je baby gaat door. Dit omvat de hersenen en het 
zenuwstelsel, andere organen en endocriene systemen. Het deel van de hersenen dat 
verantwoordelijk is voor de zintuigen, alsof geuren, geluiden, aanraking, smaak en zicht 
worden ontwikkeld. Dit verbetert de zintuigen van je baby in de komende weken van 
ontwikkeling en maakt hem na de geboorte goed voorbereid op de buitenwereld.
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Week 20
Tegen de 20e week van ontwikkeling zijn alle organen van de baby gevormd of bevinden ze 
zich in de rijpingsfase.

De spieren van de baby zijn goed ontwikkeld en hierdoor kan de baby acrobatische 
bewegingen in de baarmoeder uitvoeren. Dit wordt verder ondersteund door 
verdere verharding van de botten en dit proces gaat door.

Als je baby een jongen is, groeien de uitwendige geslachtsorganen door onder invloed van het 
geslachtshormoon testosteron. De testikels bevinden zich echter nog steeds in de buik van de 
baby en zullen in de buurt van de geboorte afdalen.

Wanneer uw baby een meisje is, hebben de baarmoeder en eileiders zich ontwikkeld en 
beginnen de primitieve eieren in de eierstokken te verminderen tot 2 miljoen eieren. Deze 
eieren gaan een leven lang mee en er zal geen nieuwe eivorming plaatsvinden na de geboorte.
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week 21
Nu kunt u uw hart en longen duidelijk zien tijdens een echografie. Bovendien kan je 
baby alles sneller voelen dan voorheen. Je baby kan je eetgewoonten, 
slaapgewoonten begrijpen en of het buiten donker of licht is.

In dit ontwikkelingsstadium blijven de voortplantingsorganen van uw baby zich 
ontwikkelen. De vagina van een klein meisje begint zich te vormen vanaf week 21. Bij 
jongens bewegen de in de buik gevormde testikels vanaf deze week geleidelijk naar het 
scrotum. Deze beweging gaat echter door tot de geboorte.
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week 22
Dit is een van de belangrijkste weken voor de ontwikkeling van een baby. De longen van de baby 
blijven zich ontwikkelen. Bovendien bereidt het lichaam van de baby zich voor om een   speciale 
stof genaamd oppervlakteactieve stof af te scheiden. Deze stof is vooral belangrijk voor de 
goede werking van de longen en helpt de baby kort na de geboorte zelfstandig te ademen.

De ogen zijn volledig gevormd, maar de oogkleur van uw baby is nog steeds niet 
gevormd vanwege het lage aantal pigmenten in de iris.

De huid van de baby is niet meer transparant, maar de huid is bedekt met een 
vettig materiaal. Dit verdwijnt zodra het vetweefsel volledig is gevormd.

Een ander interessant kenmerk dat in week 22 van de ontwikkeling zal verschijnen, 
is dat uw baby zijn eigen circadiane ritme heeft. Hij/zij zal minimaal 12 uur slapen. 
Maar onthoud, je baby gaat niet mee met je dagelijkse ritme en daarom kan je baby 
je uit de slaap halen met zachte trapjes en ondeugende bewegingen.
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week 23
Je baby is nu duidelijk volwassen. De hersenen en het oor van de baby vertonen een 
geavanceerde ontwikkeling waardoor ze je stem kunnen herkennen.

Bovendien kun je deze week vrij veel meer schoppen voelen als je baby zijn benen 
probeert te bewegen door zijn been tegen de baarmoeder te drukken.

De ogen van je baby zijn af en toe open, maar meestal zijn ze gesloten. Dit zal 
veranderen na de 27e week van ontwikkeling.

Het hart van de baby ontwikkelt zich ook en de stethoscoop van de dokter kan nu de 
hartslag van je baby horen.

De babyhuid heeft pigment en ook de vetophopingen onder de huid ontwikkelen zich 
sneller. Je baby kan de lichaamstemperatuur reguleren.
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week 24
Je baby is zo groot als een meloen. De huid wordt ondoorzichtig en de huid bevat 
pigmenten. De huid ziet er roze uit door de ontwikkeling van veel nieuwe haarvaten.

Je baby leert ademen. De neusgaten van de baby bewegen om de ademhaling te oefenen. Deze 
ademhalingsbewegingen zorgden ervoor dat er meer vruchtwater in de longen kwam en dit 
hielp de ontwikkeling van de longen verder.

De zintuigen van de baby zijn volledig ontwikkeld en dit zorgt ervoor dat je baby kan 
reageren op je stem en aanraking. Het oor van de baby en het deel van de hersenen 
dat de balans regelt, blijven zich ontwikkelen. Hierdoor kan de baby zijn exacte positie 
in de baarmoeder zien.

Daarnaast wordt het gehoorvermogen van uw baby ontwikkeld. Dit stelt de baby in staat 
om de moedertaal te leren en als een vroege taalles voor de baby te fungeren.
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Week 25
Terwijl de hersenontwikkeling van uw baby een hoogtepunt heeft bereikt, heeft hij 
complexe vaardigheden geleerd en verworven. Dit geeft je baby een sterkere grip. De 
baby zal proberen alles te grijpen wat op zijn weg komt, inclusief de navelstreng.

Nu is je baby bijna 33-35 cm lang en weegt hij 680 g. Je baby is schattiger geworden 
en kan ook beginnen te knipperen en hem open te houden.

De babyhuid vertoont meer pigment en is nu volledig ondoorzichtig. De vetophopingen 
onder de huid nemen in dit ontwikkelingsstadium toe. Onder de huid vormen zich veel 
kleine nieuwe bloedvaatjes, waardoor de huid roze van kleur wordt.

Naarmate uw baby groeit en aankomt, kan rugpijn optreden. Het kan moeilijk zijn 
om lang te staan   of snel te lopen. Weten hoe belangrijk het is om actief te blijven 
terwijl je zwanger bent, is een goed moment om naar buiten te gaan. Vermijd nu 
inspannende of krachtige activiteiten en ga voorzichtiger te werk
Jij en je baby.
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Week 26
In dit stadium wordt het haar van uw baby dik en helder. Ook de haren in de 
wenkbrauwen en wimpers vertonen een goed gedefinieerde vorm.

Nadat de baby bijna volledig is ontwikkeld, heeft hij een bepaald slaapgolfpatroon. 
Je baby zal nu je slaappatroon volgen en proberen zich eraan aan te passen.

De ruggengraat van de baby wordt elke dag sterker. Hierdoor kan de baby vrij 
bewegen. Het gezichtsvermogen van de baby wordt gevoeliger en bijna alle soorten 
prikkels beïnvloeden de baby. Het duurt echter nog 4-8 weken voordat de 
oogpigmenten zijn gemaakt en de oogkleur verschijnt.

De baby wordt ook groter naarmate de vetophopingen onder de huid dikker zijn 
geworden. Je kunt niet meer zeggen dat je baby slank is, het is stilaan mollig 
geworden.

Tegen het einde van de 26e week van de zwangerschap heeft uw baby een immuunsysteem ontwikkeld om hem 

te beschermen tegen infectie, maar hij is nog niet volledig volwassen.

Je baby kan nu in je baarmoeder zien, voelen, ademen, gapen, huilen en zelfs 
dansen.
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Week 27
Nu je baby 27 weken gegroeid is, kan je baby je stem herkennen en onderscheiden 
van de stem van je partner. U kunt vaker schoppen en schokken voelen en soms 
kunnen deze schoppen enkele minuten duren. Dit is normaal en niet iets om je 
zorgen over te maken.

De hik wordt ook vaak gevoeld. De baby kan de hik hebben als de moeder gekruid 
voedsel eet. Je zult deze hik duidelijk voelen door de volledig ontwikkelde 
stembanden van de baby.

Je baby zal volledig ontwikkelde tong en smaakpapillen hebben en dit zal je baby in de 
toekomst in staat stellen om met de tong te proeven. De huid van de baby ziet er rood uit 
door de bloedvaten eronder.

Het zenuwstelsel van de baby blijft zich ontwikkelen en dit verbetert de reflexen en de reflexen 
worden meer gecoördineerd.
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Week 28

De oogpigmenten worden vanaf deze week in grotere hoeveelheden geproduceerd. Het zenuwstelsel 
van de baby wordt actief gevormd. Er is elektrische activiteit in de hersenen van uw baby tegen de 
28e week van de zwangerschap. Je baby kan dromen in zijn slaap.

Ondertussen heeft je baby een kenmerkende houding: licht gekruld lijfje met benen 
gebogen op de knieën, armen gebogen bij de ellebogen, ledematen naar de romp 
gebracht en het hoofdje naast de baarmoeder.

Het derde trimester van de zwangerschap begon vorige week pas. De hele focus van de verdere 
ontwikkeling van de hersenen, longen en lever ligt in deze tijd. Van de 20e tot de 40e week van 
de zwangerschap neemt de lever in volume toe met ten minste 17 keer het volume dat aan het 
begin van de 20e week van de zwangerschap is ontwikkeld.
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Week 29
Je baby is nu 37 cm en weegt 1,25 kg. De baby ziet er mollig uit door de toegenomen groei 
van vetweefsel. Tegen de 29e week van ontwikkeling maakt het vet van de baby ongeveer 
4% van het totale lichaamsgewicht uit. Dit is belangrijk omdat deze vetophoping zelf helpt 
bij het reguleren van de lichaamstemperatuur.

Je kunt meer spontane en sterkere kicks ervaren. Dat is gezond en normaal. Dit laat zien dat je baby 
zich in het juiste tempo ontwikkelt. De vooruitgang van de delen van de hersenen, de verharding van 
de botten en de versterking van de spieren zijn de belangrijkste redenen voor deze sterkere en 
plotselinge schoppen.

Je baby zal zijn hoofd draaien om het gesprek dat je voert of een liedje dat je hoort te 
horen. Dit is een belangrijke ontwikkelingsmijlpaal voor de baby. Omdat de verbeterde 
zintuigen en hersenontwikkeling van de baby deze geavanceerde kwaliteit bevorderen, zal 
hij beter geschikt zijn voor de omgeving waaraan hij na de geboorte zal worden 
blootgesteld.

Hoewel de tanden niet aan de buitenkant verschijnen, verschijnt het glazuur rond de tanden. Op 
dit moment zitten de tanden van de baby in het tandvlees. Nu de baby volledig ontwikkeld is, 
kun je de plaats en het lichaam van de baby voelen. Het lichaam van de baby is het meest 
onbeweeglijke deel van de buik van de moeder. Het hoofdje van de baby rust in het deel van de 
buik waar de meeste beweging voelbaar is.

Gratis aangeboden door uw Lux4Kids-team, we kijken uit naar uw 
bezoek aan onze online winkel https://lux4kids.de

https://lux4kids.de/


Week 30
Als uw baby 1,3 kg en 40 cm lang is, komt hij elke week 0,5 pond aan. Naarmate de 
baby groter wordt, kan de beweging iets afnemen omdat er minder 
bewegingsruimte is. Dit is normaal en geen reden tot bezorgdheid. Als u echter 
geen beweging hoort of voelt, moet u uw arts raadplegen.

De grootste veranderingen die tijdens deze ontwikkelingsweek optreden, hebben invloed op het 
zenuwstelsel. De rimpels en groeven in de hersenen beginnen dieper te worden en worden 
prominenter. Dit is een teken van de ontwikkeling van complexe hersenfuncties en 
vaardigheden.

Tijdens deze ontwikkelingsweek begint het beenmerg van de baby rode bloedcellen 
te produceren. De milt en lever vervullen deze functie niet. De hoeveelheid 
vruchtwater neemt ook af naarmate de baby groeit. Nu de baby in de 30e 
ontwikkelingsweek is, zit er ongeveer 1 liter vruchtwater in het vruchtzakje.
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Week 31
In het derde trimester komt de baby sneller aan dan de lengte. Sommige baby's 
hebben al veel haar op hun hoofd, andere hebben misschien niet veel. Het verschilt van 
baby tot baby.

Je kunt je baby zien bewegen als je tegen hem/haar praat en dit is een manier om 
op jou te reageren. Dit alles is mogelijk met het goed ontwikkelde gehoor van de 
baby.

De andere zintuigen van de baby zijn volledig ontwikkeld en werken efficiënt. De pupillen van de 
ogen van de baby kunnen nu reageren op licht.

Als je een jongen hebt, zijn zijn testikels ongeveer gelijk met de opening van de buik 
op zijn onderste deel, bekend als het lieskanaal. Als je in dit ontwikkelingsstadium 
een   meisje krijgt, begint de clitoris (een van de geslachtsorganen) zich te vormen.

Terwijl uw kind groeit en zich bijna voorbereidt om u te zien, moet u ervoor zorgen 
dat u nog steeds de juiste voedingsstoffen en supplementen binnenkrijgt, zelfs als 
u 31 weken zwanger bent. Je moet ook weten dat wat je ook voelt, je baby voelt. Als 
je gestrest bent, voelt je baby dat. Als je om wat voor reden dan ook gestrest bent, 
kun je ontspanningsoefeningen of zwangerschapsyoga doen. Je kunt ook 
mediteren of naar rustige muziek luisteren. Deze zijn allemaal belangrijk voor een 
gezonde groei van uw baby.
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Week 32
Nu je de laatste weken van je zwangerschap nadert, weten we dat je geluk en 
vreugde niet te bevatten zijn. Onthoud dat als jij blij en opgewekt bent, je baby dat 
ook zal voelen. Dit is uitzonderlijk goed welkomstnieuws voor de baby.

Nu de baby volledig ontwikkelde smaakpapillen heeft, probeert hij het vruchtwater te 
proeven. Je baby probeert ook voorkeuren te maken over het voedsel dat je eet. 
Daarom, als je wilt dat je baby van gezond voedsel zoals fruit en groenten houdt, is het 
geweldig om ze nu te gaan consumeren, zodat je baby zijn voedingsvoorkeuren goed 
kan krijgen.

In deze ontwikkelingsweek zijn de meeste organen tot volle wasdom gekomen. Je baby kan 
op hoofdhoogte blijven. Hij/zij kan salto's maken. Tegen het einde van die week zal de baby 
echter in de verkeerde positie zijn. Dit kan soms per baby verschillen, maar vanaf 32 weken 
kan de baby deze houding aannemen als gereedheid voor de bevalling.

Je baby gaat nu meer dromen en zal ook proberen zoveel mogelijk te bewegen tijdens de periode van 
waakzaamheid.

Het is beter om vanaf nu te stoppen met elke inspannende activiteit die u doet. Je kunt ook 
meditatie- en ademhalingstechnieken gebruiken om stress in het lichaam te verlichten en je 
voor te bereiden op de bevalling.

Het vermijden van gekruid voedsel gedurende de laatste 5 tot 8 weken van de zwangerschap zal 
boeren, brandend maagzuur en maagirritatie helpen voorkomen, aangezien de grote, opgeblazen 
baarmoeder tegen je maag kan drukken en de symptomen kan verergeren. Het is ook beter om vet 
voedsel te vermijden. U kunt het ongemak verminderen door de hoogte van het kussen te vergroten. 
Dit zal brandend maagzuur meestal opnieuw beleven en het ademen ook gemakkelijker maken.
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Week 33
Vanaf deze week kun je zien dat je baby niet meer zo actief is als voorheen. Dit geeft aan 
dat de ruimte in de baarmoeder vol raakt en de beweging ervan beperkt. Dit is volkomen 
normaal in de laatste weken van de zwangerschap.

De botten van het lichaam van de baby worden dichter. De schedel van de baby heeft nu 
afzonderlijke botten en tussen deze afzonderlijke botten bevinden zich met kraakbeen bedekte 
ruimtes waarin de baby zich flexibel door het geboortekanaal van de moeder kan bewegen. De 
twee hersenhelften zijn nu met elkaar verbonden en voltooien hun ontwikkeling. De neus van de 
baby lijkt nog steeds op een knoop, omdat de achterkant van de neus nog steeds niet is 
gevormd.

Naarmate de bevalling dichterbij komt, blijft het zenuwstelsel van de baby verbeteren. Dit 
resulteert in gecoördineerd zuigen en slikken met ademhalingsbewegingen.
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Week 34
Je baby zal er bijna als een pasgeboren baby uitzien, alleen met meer vetophopingen op het 
moment van levering. Het grootste deel van de gewichtstoename die de afgelopen weken 
is bereikt, wordt omgezet in vetophopingen om de organen te isoleren.

Je baby is bijna klaar om je te ontmoeten na 34 weken zwangerschap, ook al is je 
uitgerekende datum later. Als je een jongen verwacht, zullen de testikels van je baby zich 
vastgrijpen in hun positie in het scrotum.

Je hebt 34 weken gewacht en er zijn nog maar een paar weken om je baby in je 
armen te verwelkomen.
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Week 35
Naarmate uw bevallingsdatum nadert, kunt u zich concentreren op het geven van 
voldoende rust aan uw lichaam. Vermijd plotselinge bewegingen en probeer de juiste 
houding aan te houden. Naarmate de baby groeit, is het moeilijk om op uw rug te 
slapen, omdat het gewicht wordt overgebracht naar uw wervelkolom en u rugpijn kunt 
krijgen. Dit is het goede moment om op uw zij te slapen met comfortabele kussens om 
u heen. Je kunt je partner vragen om je rug licht te masseren om de belasting te 
herbeleven.

Naarmate de baby de laatste weken van ontwikkeling nadert, zal alle focus alleen 
op gewichtstoename liggen en niet op het ontwikkelen van een bepaalde
Orgaan.
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Week 36
Terwijl de baby zich in de 36e ontwikkelingsweek bevindt, wordt het gezichtje van de baby 
ronder naarmate de vetophoping onder de huid sneller optreedt. De laatste 
ontwikkelingsfase van de spieren die bij het zogen betrokken zijn, is ook voltooid, zodat de 
baby melk kan drinken zodra deze uit de baarmoeder komt.

Dit is het perfecte moment voor jou en je partner om alles te regelen wat je nodig hebt 
voor de komst van je baby. U moet nu de verpakking van uw babytas hebben voor 
levering en alles wat u nodig heeft voor uw eigen zorg.
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Week 37
De laatste hand van je baby vindt plaats in elk orgaan van het lichaam. De baby voegt tot de 
geboorte wekelijks ongeveer 14 g vet toe. Hoewel dit het lichaamsgewicht van de moeder niet 
verandert, zal het toevoegen van 14 g vet per week het gewicht van de baby veranderen.

Je baby is klaar om uit je baarmoeder en in je armen te komen. Hij/zij heeft alle 
technieken en specifieke aanpassingen geleerd om buiten je baarmoeder te 
overleven.

Nu moet u zich bewust zijn van eventuele pijn of weeën die vanaf deze week kunnen 
optreden, omdat het een oproep kan zijn voor uw mooie baby om te bevallen.
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38.39 & 40ste week

Je baby geniet van elke minuut in je baarmoeder. Hij/zij verwacht het moment om je te 
zien en te voelen. Terwijl je lichaam zich voorbereidt om je baby veilig ter wereld te 
brengen, hebben jij en je partner misschien een miljoen dromen voor je in petto.

De voorbereiding op de bevalling van de baby begint in het eerste trimester wanneer uw 
arts vraagt   naar de voorkeursmethode voor de bevalling. U kunt een natuurlijke bevalling 
of een keizersnede overwegen. In ieder geval is het belangrijk dat je je van tevoren 
voorbereidt en op het juiste moment wacht.

Een kind is niet alleen een verrijking voor je leven, maar ook een overvloed aan vreugde. 
Het moment dat je de eerste schreeuw hoort, zal het leven van jou en je partner voor altijd 
veranderen. Moge deze vreugde de komende jaren in uw leven toenemen!
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epiloog

Het begin van de tijd samen
In de moederschoot is het prettig. Het is warm, haar hartslag is vertrouwd, de lichten en 
geluiden van buiten zijn gedempt. Dankzij het vruchtwater zijn bewegingen als een zacht 
schommelen.
En dan ineens is alles anders.
De buitenwereld is luid, helder, hectisch en soms koud. Moeder kan ineens ruimtelijk 
weg bewegen. Papa (of afhankelijk van de familieopstelling, mama's partner) is ook erg 
aardig, maar lang niet zo bekend als mama. En dan is er de overstap van de perfecte 
"voedselpijplijn" naar onafhankelijke voedselinname.

Dus: honger. Soms om de twee uur, soms om de twee uur. Deze clustervoeding is 
absoluut normaal, vooral bij kinderen die borstvoeding geven, en reguleert zichzelf 
naar langere borstvoedingsintervallen met toenemende leeftijd. Buikpijn, als de 
boer niet heeft gesport en er is teveel lucht in de maag, kan naast plotselinge 
hongeraanvallen ook een slecht humeur veroorzaken. Probeer uw kind in de greep 
van een piloot te dragen of vraag uw verloskundige naar buikmassagetechnieken, 
zij adviseert u graag.

Je merkt dat de wereld op zijn kop staat voor een kind na de geboorte. Maar niet alleen 
voor het kind, ook voor de kersverse ouders. Terwijl de moeder worstelt met de 
hormonale verandering en soms met de tranen, moet haar lichaam hard werken om 
achteruit te gaan. De baarmoeder trekt samen na de geboorte en er is naweeën. Deze 
zijn vooral gemakkelijk waar te nemen terwijl het kind de eerste dagen na de geboorte 
aan de borst zuigt. Hier geeft het lichaam het bindende hormoon oxytocine af, dat de 
borstklieren stimuleert om melk te produceren en tegelijkertijd de baarmoeder doet 
samentrekken.

Dus napijn is belangrijk, zij het ongemakkelijk. Daarnaast is er een bloeding van maximaal zes weken, 
dit wordt wekelijkse stroom genoemd. Grote maandverbanden moeten worden gebruikt om het 
lichaam te laten wegvloeien en om te voorkomen dat de bloeding verstopt raakt, in technische 
termen lochia genoemd. Tampons zijn niet geschikt vanwege de ernst van de bloeding. Het is het 
beste om voor de bevalling een voorraad maandverband bij de hand te hebben. Alsof de napijn en 
het bloeden nog niet genoeg waren, maken sommige moeders zich zorgen bij het zien van de 
haarborstel. Tijdens de zwangerschap voelen veel vrouwen zich als Rapunzel,
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want er valt bijna geen haar uit en het haar wordt dikker, maar dit stopt na de 
geboorte wanneer het verlies van het hormoon oestrogeen ervoor zorgt dat er 
meer haar uitvalt. Zodra de hormonale balans gereguleerd is, stopt de haaruitval 
vanzelf.

Niet te vergeten in de tijd na de geboorte is de vader (of de partner). Ook al is de 
fysieke aanpassing voor partners minder, er is een klein nieuw mensje dat de tijd 
neemt om elkaar te leren kennen. En dan moet je de was doen, het appartement 
schoonmaken en de perfecte maaltijd koken? Het duidelijke antwoord: nee.
Gun uzelf en uw kind de tijd om te komen. Zwangerschap en bevalling waren vermoeiend en 
ineens is alles nieuw. Maak de overstap zo makkelijk mogelijk voor jezelf. Slaap als je kind slaapt. 
Het is maar goed dat je anders misschien van de grond kunt eten. Maar dat is gewoon niet de 
prioriteit. De bezorgservice is welkom om vaker voor de deur te staan, dus tijd om te koken is er 
niet. In plaats daarvan is er meer tijd om te knuffelen en borstvoeding te geven. Zelfs als alleen 
de moeder borstvoeding kan geven, heeft de partner andere sterke punten. Veel baby's hebben 
na hun geboorte veel lichamelijk contact nodig. Hier kan de partner het overnemen terwijl de 
moeder doucht, eet of slaapt.

Verdeel je taken en middelen eerlijk; alles werkt beter als een team. Als u ervan wordt 
beschuldigd uw kind onnodig te verwennen: U kunt uw baby de eerste maanden niet 
verwennen door hem nabijheid en geborgenheid te geven. Laat je pasgeboren baby 
nooit huilen. Dat betekent niet dat je bij elke noot opspringt en omvalt in de drukte. 
Maar een huilend kind heeft je nodig. Ga er in alle rust en comfort heen. Ook al lijkt de 
oorzaak van het huilen voor jou niet altijd duidelijk, je kind heeft je toch nodig. Dit geldt 
ook voor slapen. Als kinderen 's nachts huilen, hebben ze mama of papa nodig.

Wees niet ongerust als anderen u vertellen dat het kind alleen moet leren slapen. Geen 
enkel kind zou zichzelf in slaap moeten huilen. Dit leidt alleen maar tot schade aan het 
basisvertrouwen van het kind. Je weet wel beter, wees niet in de war als je er bent voor 
je baby. Met betrekking tot slapen moeten aspecten van veilig slapen worden 
overwogen. Slaapzakken in plaats van dekens zorgen voor een vrije ademhaling, en de 
kamer moet ook rookvrij zijn en de kamertemperatuur moet rond de 18 ° C zijn. In 
rugligging slaapt uw   kind het veiligst.

En als er overdag nog wat vrije tijd over is, ga dan samen wandelen. Win-
winsituatie: frisse lucht, beweging en een wandeling deert het rommelige 
appartement niet meer. Zo kun je heerlijk genieten van de eerste weken met je 
newborn.

Gratis aangeboden door uw Lux4Kids-team, we kijken uit naar uw 
bezoek aan onze online winkel https://lux4kids.de

https://lux4kids.de/

