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Voorwoord

‘Kut, ik ben dus zwanger.’ Dat waren de eerste woorden van mijn 
vriendin E. toen de zwangerschapstest positief was. Het was aan 
de telefoon. Zij thuis, ik in het keukentje van mijn kantoor ver-
scholen om een beetje privacy te hebben. Ik antwoordde dat dit 
niet de meest romantische tekst was die ik had verwacht bij zo’n 
grote mededeling. En tegelijkertijd begreep ik het. Dit was het be-
gin van iets dat volgens iedereen ‘ons leven totaal zou veranderen’.
 De constatering moest even indalen bij E. Net als bij mij overi-
gens. Maar algauw kwamen we tot de conclusie dat we heel blij 
waren met dit nieuws. Ook al was het sneller dan verwacht. We 
kenden elkaar pas een jaar en er waren zoveel dingen die we nog 
zouden gaan doen met z’n tweeën. Er was een constante dreiging 
van fomo in ons leven: fear of missing out. We zouden de wereld 
nog overgaan, we hadden nog een hele lijst restaurants af te wer-
ken, musea te bezoeken, we-time te besteden. Er waren steden die 
wachtten op ons bezoek, avonden met vrienden, dinertjes thuis. 
Dat zou allemaal voorbij zijn als er een kleine spruit zou zijn. 
Dachten we.
 Zwanger worden komt nooit echt goed uit. En ik weet dat dat 
een boude bewering is, want er zijn veel stellen die het jaren pro-
beren via allerhande kunstmatige technieken. Maar wanneer din-
gen op natuurlijke wijze gaan, zoals meestal het geval is, is het toch 
wel een beetje wat John Lennon zei: Life is what happens to you 
while you’re busy making other plans. Of beter: pregnancy is what 
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happens to you while you’re busy making other plans.
 Ik had er nooit bij stilgestaan wat dat zou betekenen, een zwan-
gere vriendin. Ja, negen maanden geen alcohol, een beetje opletten 
met wat ze eet, wat rustiger aan doen en een buik die steeds dikker 
zou worden. Dat voorzag ik allemaal. En dat er heel veel prakti-
sche zaken geregeld moesten worden, daar kon ik ook nog wel 
inkomen, maar waarmee te beginnen? Het is niet dat ik me me-
teen zorgen maakte, maar ergens dacht ik toch: hoe gaan we dat in 
godsnaam allemaal doen zo? Wat moeten we überhaupt regelen 
voordat de kleine er is? En hoe gaan we dat financieel aanpakken?

Terwijl ik nog druk in mijn hoofd was met het nieuws ‘een plekje 
te geven’ en alle praktische zaken eromheen, werd ik – voor mij 
onverwacht – geconfronteerd met iets heel anders. Ineens werd ik 
een nieuwe wereld in geslingerd, waarin alles wat ‘baby’ of ‘zwan-
gerschap’ ademt, gepaard gaat met tuttigheid, verkleinwoorden en 
een zoetsappigheid waar een geglaceerde k3-verjaardagstaart niets 
bij is. Nu was die tuttigheid voor mij misschien niet eens het erg-
ste, maar ik merkte ook algauw dat de door vrouwen gedomineer-
de zwangerschapswereld vrijwel volledig gericht is op vrouwen, en 
dat mannen – onbewust – naar de zijlijn worden geschoven. Daar-
over was ik verbaasd. We zijn toch een geëmancipeerd land? De 
zwangerschap van een vrouw komt doorgaans toch voort uit een 
beslissing en een keuze van man en vrouw samen? Het is niet al-
leen de vrouw die een zwangerschap ondergaat en die het kind 
krijgt. Of was dat te naïef gedacht? De zwangerschapswereld bleek 
een wereld waarin nog veel in stereotiepe man-vrouwverhoudin-
gen wordt gedacht, geschreven en gehandeld.
 Ik ben het type man dat streeft naar gelijkwaardigheid tussen 
man en vrouw en dus ook naar gelijkwaardigheid in de ouderlijke 
rol. Dat betekent dus nóóit woorden bezigen als papadag (dat 
klinkt zo zelfvertederend. En mamadag hoor je toch ook niet?), en 
dingen zeggen als: ‘Ik moet die avond op mijn kind passen.’ (Je 
past niet op je kind, je bent gewoon zijn of haar vader.) Nu weet ik 
dat we op het gebied van emancipatie en gelijkheid nog heel veel 
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stappen te maken hebben, maar door de negen maanden van E.’s 
zwangerschap werd ik er nogmaals in bevestigd dat de stereotiepe 
verhoudingen door zowel mannen als vrouwen in stand worden 
gehouden.
 Ik voelde me niet comfortabel in de zwangerschapswereld, 
waar voor de helft van de deelnemers (de man) geen plek leek. 
Maar ik was niet de enige. Ik merkte dat ook E. en vele zwangere 
vrouwen met haar, moeite hebben met de tuttigheid en de stereo-
tiepen. Als het aankomt op zwanger zijn, is de man vandaag de 
dag nog steeds vaak het wormvormig aanhangsel van zijn zwange-
re vrouw. In boeken, tijdschriften en op internetfora is hij vaak 
een beetje de oenige variant, het klunzige ‘ach, hij doet ook maar 
zijn best’-type. Hij heeft daarmee een summiere rol op de bijrij-
dersstoel. Is dat erg? Het is toch de vrouw die het kind draagt en 
die de meeste zorg en aandacht nodig heeft? Absoluut waar, maar 
het is zoveel breder dan dat. Want ook al draagt je geliefde jouw 
kind, de zwangerschap is iets waar je samen doorheen gaat. We 
leven in een tijd waarin traditionele rolpatronen doorbroken zijn 
– of zouden moeten zijn. Het lijkt mij goed dat we daar dan ook 
naar gaan handelen.

Vanaf het moment dat je voor het eerst bij de verloskundige bent 
(als je geliefde zo’n acht weken zwanger is), word je meegenomen 
in de carrousel der blijde verwachting. Je wordt ineens overspoeld 
met informatie. Je wordt aan de hand genomen, maar tegelijker-
tijd zit je constant met honderden vragen. Wat gebeurt er bij een 
echo? Hoe zit het met alle testen? Hoe gaat zo’n bevalling? Hoe 
weet je in godsnaam wanneer een kind moet eten of hoe vaak je 
zijn luier moet verwisselen? Hoe verwissel je überhaupt een luier?
 Ik had behoefte aan deze informatie. Maar dan geordend. Prak-
tische informatie (wat moet je allemaal regelen samen?), verdie-
pende informatie (wat gebeurt er met en in het lichaam van je 
zwangere geliefde?) en ervaringsverhalen (kan iemand me vertel-
len wat me te wachten staat?).
 Ik miste een boek waar dit in samenkwam en waarin de man 
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wel degelijk náást de vrouw staat. Waarin de partner (m/v maar 
dit boek is natuurlijk vanuit mannelijk perspectief geschreven) 
ook een rol speelt in de zwangerschap. Ik wil daarmee niet zeggen 
dat je samen zwanger bent (wonderlijk dat sommige mannen dat 
nog steeds durven te zeggen én dat hun vrouwen dat blijkbaar ac-
cepteren). Ik wil wel zeggen dat je een zwangerschap samen be-
leeft en dat je elkaar die negen maanden – en de tijd daarna – be-
hoorlijk hard nodig hebt.
 Inmiddels is onze dochter BB geboren. Ze groeit als kool en 
ontwikkelt zich razendsnel. Dit boek bestond bij haar geboorte 
nog niet, wat maar aangeeft dat met vallen en opstaan ook alles op 
zijn pootjes terechtkomt. Maar man, wat was ik blij geweest als ik 
wel zo’n boekje had gehad. Het had me op z’n minst wat rust ge-
geven.
 ‘Alles wordt anders vanaf nu.’ Iedereen zegt dat, en ik dacht al-
tijd: ja, dat lijkt me logisch. Als alles hetzelfde zou blijven zou ik 
me pas echt zorgen maken. Maar wat is ‘anders’ precies? Alles 
wordt écht anders, dat moet je maar gewoon aannemen. Dat is nu 
toch nog niet te bevatten. Tegelijkertijd blijft er gelukkig ook heel 
veel hetzelfde. Het enige wat ik nu voor je kan doen is je zo goed 
mogelijk op dat onbestemde ‘anders’ voorbereiden. Want wat 
moet je verwachten als je geliefde in verwachting is? En hoe schep 
je orde in al die zaken die je binnen negen maanden moet regelen? 
Ik ga je daarvoor in dit boek handreikingen doen.
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Op de kiek

Over de eerste echo

De eerste echo van je kind vergeet je niet snel. Je bent (bijna) drie 
maanden onderweg. Het is een vrij intiem moment. Je geliefde ligt 
in een donkere kamer op een soort massagebank, waarna een 
echoscopiste of een verloskundige een koude kwak gel op haar buik 
smeert. Ze drukt er een microfoonvormig voorwerp op en voor je 
het weet zie je op een groot scherm voor het eerst je kind. Of in ie-
der geval, de foetus die je kind gaat worden. Vreemd genoeg gaat 
dat gepaard met een zekere vorm van trots. Het is de eerste keer dat 
je beseft dat de baby – al is die maar een paar centimeter lang – 
daadwerkelijk bestaat. Je ziet het bewegen, je kunt zelfs met een 
beetje uitleg van de echoscopiste ledematen en hoofd onderschei-
den. Jij hebt dat samen met je geliefde gemaakt en het leeft.
 Ik denk dat de meeste mensen deze trots, of misschien beter, 
blijdschap, ook zullen ervaren. Het is dan ook niet wonderlijk dat er 
talrijke echofoto’s op social media staan. E. en ik wilden daar trou-
wens niets van weten. Wij hebben allebei onze bedenkingen om dit 
soort intieme momenten te delen op de social media. Bij mij is het 
nog een graadje erger: ik voel altijd een zekere vorm van gêne bij het 
zien van een echo op Facebook of Instagram van een onbekende. 
Alsof het iets is dat ik niet hoor te zien. Je plaatst toch ook geen 
röntgenfoto van je blindedarm die verwijderd moet worden? Wij 
kozen ervoor het mensen gewoon te vertellen dat E. zwanger was, 
dat geloofde iedereen ook wel. Bedenk dus goed of je je er prettig bij 
voelt om zo’n foto te plaatsen. En of je vrienden er wel op zitten te 
wachten.

•
eerste termijnecho
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Gemiddeld genomen wordt de eerste termijnecho gemaakt tussen 
de acht en twaalf weken. Volgens de richtlijnen kan de zwanger-
schap het allerbeste worden gedateerd tussen de acht weken en 
vier dagen en de twaalf weken en zes dagen. Dan moet je natuur-
lijk wel weten wanneer je geliefde acht à twaalf weken zwanger is. 
Er zijn heel handige zwangerschapstesten die een indicatie geven 
hoeveel weken iemand zwanger is. Nu zijn die allemaal niet heel 
nauwkeurig. Bij E. stond er 2-3 weken, dus daar schiet je dan nog 
steeds weinig mee op. Gelukkig is er een superhandige berekening 
die internationaal wordt gehandhaafd. De zwangerschap van de 
vrouw begint namelijk officieel vóór de daadwerkelijke bevruch-
ting. Aangezien blijkbaar onmogelijk is vast te stellen wanneer 
jouw zaadcel zich eindelijk vastgreep aan de eicel van je geliefde, 
heeft de zwangerschapswereld bedacht dat de zwangerschap veer-
tig weken duurt vanaf de eerste dag na de laatste menstruatie. Ja ja, 
het is even rekenen. De bevruchting is doorgaans twee weken la-
ter, maar dat kan ook tien dagen zijn, of zestien dagen. Een ovula-
tie vindt namelijk precies veertien dagen vóór de volgende men-
struatie plaats. En aangezien die uitblijft wanneer er een bevruch-
ting is geweest, is de precieze bevruchtingsdatum lastig te bepalen. 
De draagtijd van een mensenvrouw is dan ook zo’n 38 weken van-
af de bevruchting (en niet de 40 die geteld worden). Maar de offi-
ciële uitgerekende datum is dus 40 weken na de eerste dag van de 
laatste menstruatie. Schrijf je mee?
 Het kostte mij vele hoofdbrekens om dit op een rijtje te hebben. 
E. legde het me meerdere malen uit. Er werden zelfs agenda’s bij-
gehaald. E. hield namelijk bij wanneer ze ongesteld was en wan-
neer dat weer stopte. Zo konden we exact zien wanneer die eerste 
dag na die laatste menstruatie was, telden we daar 40 weken bij op 
en kwamen we op de uitgerekende datum van 17 januari 2018.
 De echoscopiste gooide echter roet in dit logische eten. Bij de 
eerste termijnecho wordt de foetus namelijk opgemeten. Omdat 
foetussen tot veertien weken gelijk op gaan, is door eenvoudig 
meetwerk vast te stellen wat de uitgerekende datum is. En wat 
blijkt: die kan worden bijgesteld. Onze dochter-in-wording was 
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wat kleiner, dus E. was waarschijnlijk korter zwanger. De datum 
werd bijgesteld naar 23 januari 2018. Kortsluiting in mijn hoofd. 
Want hoe zat het dan met die 40 weken? ‘Dat is gewoon een inter-
nationaal rekenmodel,’ zei de echoscopiste. Een internationaal 
rekenmodel dat dus te allen tijde kan worden bijgesteld.

De eerste termijnecho is zoals gezegd de eerste kennismaking met 
de foetus. Of zoals E. treffend zei: ‘Nu weet ik in ieder geval zeker 
dat er wat in mijn buik groeit.’ Bij deze echo zie je de foetus al be-
wegen en herken je er al daadwerkelijk een mens in. Het mag ge-
zegd: dat is iets wonderlijks. Ik heb er ook met verbazing en trots 
naar zitten kijken. Naar de minuscule benen en armen, en naar het 
minuscule hoofd dat op een vrij groot scherm werd geprojecteerd. 
Ook laten ze het kloppende hartje – dat je letterlijk kunt zien klop-
pen – horen. Het geluid van muizen die tussen de dakspanten ren-
nen. En ze maken afdrukken, die je daarna mag meenemen. Voor 
het eerst op de kiek. Die foto’s zijn adembenemend. Voor jullie. 
Zo adembenemend dat je het bijna alsnog op Facebook en Insta-
gram zou zetten.
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Dat voelt ze vanzelf

Over weeën en ontsluiting

Voor veel zwangere vrouwen een belangrijke vraag: hoe weet ik 
wanneer ik weeën krijg? Maar ook de aanstaande vader vraagt zich 
dit vaak af. Hoe weet ik nou wanneer mijn vrouw een wee heeft? 
Jij bent namelijk degene die op een gegeven moment de verlos-
kundige moet bellen, dus jij bent ook degene die in de gaten moet 
houden of die weeën regelmatig komen.
 Je hebt twee categorieën vrouwen. De categorie met kinderen 
en de categorie zonder kinderen. De eerste categorie antwoordt 
doorgaans: ‘Nou, dat voel je echt wel, wat een wee is.’ Waar de 
tweede categorie natuurlijk geen donder aan heeft. Er zit ook iets 
vreemds samenzweerderigs in, om dat te zeggen. Pijn is misschien 
niet goed uit te leggen (en dat verschilt ook nogal per persoon), 
maar wat een wee is en doet is wel uit te leggen, en juist dat helpt 
aanstaande moeders, maar ook aanstaande vaders te begrijpen wat 
er gebeurt en hoe erop te anticiperen.

Dus eerst maar eens de fysiologische kant: wat is een wee nu ei-
genlijk? Weeën zijn samentrekkingen van de baarmoeder. De 
baarmoeder is namelijk een spier en heeft die contractie nodig om 
de baarmoedermond te kunnen ‘ontsluiten’. Immers, door de 
baarmoedermond moet uiteindelijk het kind naar buiten, en dat 
kan pas bij 10 centimeter (dat is dus die ontsluiting waar ze het 
altijd over hebben, maar wat ze nooit uitleggen). De weeën zorgen 
er dus voor dat die baarmoedermond zich stukje bij beetje verder 

•
vliezen breken
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opent. Hoe groter de ontsluiting, des te krachtiger de weeën. Nu 
zijn er natuurlijk enorme individuele verschillen, maar grofweg 
zijn er vier fasen:

1 Transformatiefase
Dit zijn onregelmatige, korte samentrekkingen (ook wel Brax-
ton-Hicks contracties) van de baarmoeder die ervoor zorgen dat 
de baarmoeder soepel wordt. Ook kan de baarmoedermond al 
zachter worden en zich een beetje openen.

2 Latente fase
De weeën worden wat heviger, zijn vaak nog onregelmatig en du-
ren korter dan een minuut. In deze fase wordt de baarmoederhals 
soepeler. Hierdoor kan de baarmoedermond zich gemakkelijker 
openen. In deze fase is de ontsluiting van de baarmoedermond 0-4 
cm. Dit duurt gemiddeld zo’n acht uur, met uitschieters tot zestien 
uur.

3 Actieve fase
De weeën komen om de 3-5 minuten en duren zo’n 1-1,5 minuut. 
De baarmoederhals is al deels geopend, zo’n 2-3 cm. Vanaf dit 
moment zal de baarmoeder volgens het normale patroon elk uur 
een centimeter meer ontsluiten, tot 10 cm. Dat is genoeg voor het 
kinderhoofd om erdoorheen te kunnen. Recentelijk onderzoek 
heeft echter aangetoond dat een bevalling ook een stuk langzamer 
kan verlopen zonder dat dit complicaties oplevert. De ontsluiting 
gaat van 4cm tot volledige ontsluiting. Dit duurt gemiddeld 7 uur 
met uitschieters naar 13-19 uur.

4 Persfase
De laatste fase. Er treedt een lichamelijke reflex op, die niet weg te 
zuchten is, waardoor het lichaam de drang voelt om mee te persen 
en de baby naar buiten te werken. De weeën zijn normaliter min-
der pijnlijk. Met de persweeën zet de vrouw het kind daadwerke-
lijk op de wereld. Bij het eerste kind duurt deze fase gemiddeld een 

•
weeën beginnen
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uur, omdat de bekkenbodem rustig moet worden opgerekt om 
ruimte te maken. Bij volgende kinderen duurt het meestal een 
stuk korter.

Dit zijn dus weeën. Pijnlijke samentrekkingen van de baarmoeder, 
die ervoor zorgen dat het orgaan van stug en beschermend, soepel 
wordt, zodat het kind het lichaam kan verlaten. En ja, een spier die 
een soort metamorfose moet ondergaan in zo’n twaalf uur, daar-
van mag je verwachten dat dat met pijn gepaard gaat. En dan moe-
ten we niet vergeten dat het kind ook nog eens door het bekken 
heen geduwd is, een inwendige spildraai heeft gemaakt om vervol-
gens op het bekkenbodem terecht te komen waardoor de perswee-
en worden getriggerd.
 Terug naar de categorie vrouwen die zegt: ‘Nou, dat voel je echt 
wel, wat een wee is.’ Natuurlijk hebben die gelijk. Toen E. een 
soort steek in haar onderbuik voelde die naar haar zeggen het 
meest te vergelijken was met menstruatiepijn wist zij dat het een 
wee was. Want daar lijkt de pijn bij de eerste weeën doorgaans op. 
En als je vrouw eenmaal aangegeven heeft dat ze weeën heeft, her-
ken jij het ook vanzelf. Je ziet namelijk dat je geliefde pijn heeft.
 Nu zit het lichaam vernuftig in elkaar. Moeder Natuur zou 
Moeder Natuur niet zijn als ze er niet voor had gezorgd dat de 
vrouw niet zomaar zou worden overvallen door pijnscheuten uit 
de hel. Weeën nemen toe in kracht (lees: pijn). De weeën tijdens 
de eerste fase vallen nog mee. Maar naarmate de ontsluitingswee-
en komen (fase 3), worden de weeën heviger.

Mijn grote zorg was niet zozeer de weeën herkennen – ik had im-
mers de stemmen van al die vrouwen in mijn hoofd die hadden 
gezegd dat E. het echt wel zou voelen. Mijn zorg was vooral: wan-
neer bel ik de verloskundige? Of het ziekenhuis? Of wie moet ik 
eigenlijk bellen? Dat is helemaal nog niet zo eenvoudig. Onze ver-
loskundige had gezegd dat je pas belt als de weeën in ieder geval 
een uur lang elke 3-5 minuten komen. Appeltje-eitje zou je zeg-
gen. Duidelijke regel, kun je niet veel fout aan doen.
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 Bij E. begonnen de weeën op de uitgerekende datum. Zeer on-
regelmatig, max vier per uur. Dus niet bellen. De dag erna: niets. 
Die avond was er iets meer, maar nog steeds niet genoeg om in 
actie te komen. We besloten vroeg naar bed te gaan, want hoewel 
het nog niet veel weeën waren, ze waren er wel. E. maakte me om 
0.00 uur wakker dat haar vliezen gebroken waren. O ja, de vliezen. 
Ik zet de weeën even op pauze en maak hier een klein zijstapje.

Vliezen
In elke film waarin een vrouw op het punt staat te bevallen, begint 
een en ander als haar vliezen breken. Een grote plas water die jurk, 
broek of rok doorweekt en op de grond plenst tussen de benen van 
de zwangere vrouw. In het echte leven kondigt de bevalling zich 
echter bij 90 procent van de vrouwen aan met weeën en bij 10 
procent met het breken van de vliezen.
 De baby zwemt maandenlang in een zak vruchtwater. Die zak 
wordt omringd door dunne, maar taaie vliezen, die bevestigd zijn 
aan de baarmoedermond. Naarmate de baby groeit, wordt de zak 
dunner en er komt een moment dat de druk erop te hoog is (door 
bijvoorbeeld weeën). Daarnaast doen enzymen en hormonen hun 
werk om die zak te laten scheuren: het breken van de vliezen. Het 
is ook essentieel want een baby kan in principe pas geboren wor-
den als de vliezen überhaupt gebroken zijn. Als dat niet natuurlijk 
gebeurt, worden ze doorgeprikt door de verloskundige. Dat is 
trouwens niet noodzakelijk, een kind kan feitelijk ook in de vlie-
zen geboren worden. Vaak wordt het breken van de vliezen als 
truc gebruikt om de bevalling een extra stimulans te geven: soms 
neemt de weeënkracht daarna toe. Dat er altijd een golf vruchtwa-
ter vrijkomt bij het breken van de vliezen is ook niet waar. Vaker 
zijn dat constante scheutjes, of slechts enkele druppels.
 De vliezen beschermen de baby in de baarmoeder tegen invloe-
den van buitenaf. Zodra de vliezen gebroken zijn, en het vrucht-
water dus wordt afgevoerd, moet de baring binnen 24 uur op gang 
zijn. Na 24 uur stijgt infectiegevaar significant.
 In principe bel je de verloskundige als de vliezen overdag bre-

•
verloskundige bellen
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ken. Breken ze ’s nachts, dan bel je de verloskundige de volgende 
ochtend. Daarnaast wordt altijd gevraagd om wat van het vrucht-
water op te vangen. Dit hoort transparant te zijn met melkwitte 
vlokken erin, maar kan een licht roze kleur hebben (door bloed). 
Is het vruchtwater groen of bruin, dan moet je meteen aan de bel 
trekken, dan kan de baby erin hebben gepoept en dat kan gevaar-
lijk zijn.

Terug naar de weeën. E. kwam om middernacht vertellen dat haar 
vliezen waren gebroken. Aangezien we om 21.00 uur in bed lagen, 
had ik een goeie drie uur geslapen. Zij had niet meer geslapen. 
Plus de hele dag niet. En daarnaast was de nacht daarvoor ook niet 
al te best vanwege de weeën die af en toe kwamen. Maar nu zou 
het beginnen. Uiterlijk vierentwintig uur later zou de baby gebo-
ren zijn.
 Omdat we de strenge regels van de verloskundige wilden vol-
gen, timede ik de weeën. Tussen twaalf en twee kwamen ze zeer 
onregelmatig. Niet bellen. Tussen twee en drie kwamen ze regel-
matiger, al zat er de ene keer tien minuten tussen en de andere 
keer drie minuten. E. stond onder de douche (warm douchen ont-
spant en zorgt ervoor dat de pijn minder hevig is). Na een uur 
wilde ik bellen, maar toen hielden de weeën weer op. Het volgende 
uur gebeurde er praktisch niets. Het uur daarna kwamen ze weer. 
Heftiger dit keer. Nog steeds niet superregelmatig, dus het voldeed 
niet aan de eisen van een uur elke drie tot vijf minuten, maar ik 
vond het wel gezegend. Dus ik belde de verloskundige die nacht-
dienst had om 5.15 uur. Dit schijnen verloskundigen gewend te 
zijn, aangezien weeën dus meestal ’s nachts komen.

De verloskundige komt vervolgens bij je thuis, komt de ontslui-
ting opmeten (dat doet ze met haar vingers. Exact meten kan niet, 
dus het is letterlijk natte vingerwerk). Op basis daarvan bepaalt zij 
of jullie klaar zijn om naar het ziekenhuis te gaan. Of beter: of de 
aanstaande moeder klaar is voor de bevalling.
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Een extra vrouw in huis

Over de kraamzorg

Op het gebied van kinderopvang en zwangerschapsverlof is Ne-
derland een allesbehalve progressief land. Ook als we het hebben 
over kraamzorg, dan ruik je in de verte een hint van jaren-vijftig-
spruitjeslucht. Je ziet het al voor je: een potige, ietwat morsige 
dame, die jou wel even komt vertellen hoe je voor je baby moet 
zorgen. Je vrouw is net bevallen, ligt nog in de kreukels, ook jij 
bent doodop. Het enige wat je wilt is samenzijn of wellicht een 
moeder die komt helpen. Maar kraamzorg? Mooi niet.
 In mijn ervaring is dit een vooroordeel dat met name veel man-
nen hebben die een eerste kind verwachten. Hoezo moet er ineens 
een wildvreemde in huis komen die vertelt hoe het moet? Het 
meeste zal zichzelf toch wel wijzen en er zijn toch ouders die het 
uitleggen? Waarom iemand die je niet kent in je territorium? Ie-
mand die ineens in je kastjes gaat zitten loeren en die er conserva-
tieve opvoedtechnieken op nahoudt? Iemand die er alleen is om af 
en toe de was te doen en de beschuit met muisjes te serveren, die 
je na een dag of drie sowieso de strot uitkomen?
 Ikzelf was deze mening ook toegedaan. E. en ik hadden er van 
tevoren over gesproken en ik was niet erg happig op kraamzorg. 
Maar E. voelde zich er juist wel senang bij. Wie was ik om dat te 
negeren? Zij was immers degene die zorg nodig had na de beval-
ling. Nou, E. had gelijk. Nog steeds dragen wij onze kraamzorg op 
handen. Zij was onze redder in nood, onze steun in barre tijden, 
ons baken in de nacht.
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Het systeem van kraamzorg in Nederland is uniek. Er is geen land 
ter wereld waarin dit systeem bestaat. Elke vrouw is volgens haar 
basiszorgverzekering verzekerd van minstens 24 uur kraamzorg. 
De meeste vrouwen krijgen 49 uur en er zijn uitzonderingen die 
een maximum krijgen van 80 uur. Deze uren worden gemiddeld 
over acht dagen verspreid. Die acht dagen gaan in op de dag van 
de geboorte. Als je nog twee dagen in het ziekenhuis moet blijven, 
komt de kraamzorg dus nog maar zes dagen bij je thuis. Ben je 
ruim een week in het ziekenhuis na de bevalling, dan krijg je geen 
kraamzorg meer thuis.
 De kraamzorg is er voor de moeder en het kind. Zij – er zijn 
nauwelijks mannelijke kraamverzorgers – informeert over de ont-
wikkeling in de eerste acht dagen en houdt in de gaten of er geen 
gekke dingen aan de hand zijn met je kind en met jullie. Als dat 
wel het geval is, schakelt zij meteen de verloskundige in. Zij ver-
zorgt de wonden van de moeder (als daar sprake van is) en zorgt 
vooral dat zij veel rust krijgt om te herstellen. Daarnaast verricht 
zij huishoudelijke taken, zorgt ze dat badkamer en wc schoon zijn, 
verschoont het bed en in sommige gevallen kookt ze zelfs voor het 
gezin. En natuurlijk helpt ze waar mogelijk met de baby.

Kraamzorg moet je al in een vroeg stadium regelen. Hoewel, niets 
moet. Maar als jullie kind besluit er ineens een week of vier te 
vroeg uit te komen (ja, dat gebeurt, en vaker dan je denkt) dan is 
het best handig als jij de kraamzorg van tevoren hebt geregeld en 
dat ze keurig bij je thuis is als je uit het ziekenhuis komt (of naar je 
toe komt als je vrouw thuis is bevallen).

Omdat we in Amsterdam wonen hadden we de keus uit verschil-
lende kraamzorgbureaus. Van de ene naam gingen mijn nekharen 
nog meer overeind staan dan van de andere. Die zijn namelijk 
zonder uitzondering nogal babyachtig (Babymoon, De Kraamvo-
gel, Het Kleine Amsterdammertje), maar dat schijnt erbij te ho-
ren. E. liet mij er drie zien en vroeg welke ik op mijn ‘gevoel’ zou 
kiezen. (Elke kraamzorg biedt in principe exact dezelfde zorg, dus 
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het gaat om gevoel). Mijn gevoel zei iets anders dan E.’s gevoel. En 
dan is de keuze van de vrouw dus bepalend. Natuurlijk heb jij bin-
nenkort ook met die kraamjuffrouw te maken, maar jouw partner 
is degene die er nog nét iets intensiever mee aan de bak moet.
 De keuze voor het kraamzorgbureau maakte E. in haar vijftien-
de zwangerschapsweek kenbaar aan haar zorgverzekeraar (aange-
raden wordt om dat tussen de twaalfde en twintigste week te 
doen). Toen E. een maand of zes zwanger was belde het door E. 
gekozen kraamzorgbureau dat we maar eens een afspraak moes-
ten maken.
 We kregen een intake. Die duurde een uur. Er kwam iemand 
van de kraamzorg bij ons langs om uit te leggen hoe kraamzorg 
werkte en wat we konden verwachten. Zeer verhelderend. Ook 
vond er meteen een kleine inspectie plaats (voldoet de wieg aan de 
eisen, heb je alles in huis, etc.). We mochten onze voorkeur aange-
ven voor de soort kraamverzorger. E. had het liefste een ervaren 
wat oudere dame. Daar werd keurig een aantekening van gemaakt.
 De dag dat BB geboren werd, bleven we in het ziekenhuis. E. 
had wat complicaties gehad bij de bevalling en toen we de volgen-
de dag werden ontslagen uit het ziekenhuis, belde ik de kraam-
zorg. Dat was zoals me geïnstrueerd was. Maar je belt dus de 
kraamzorg pas als je weet hoe laat je ongeveer thuis zult zijn. We 
kwamen thuis met BB en een uur later was de kraamzorg er. Een 
vrolijke jonge Noord-Hollandse dame. Zij was degene die de ko-
mende zeven dagen iedere dag bij ons thuis zou zijn. Het was niet 
waar we aanvankelijk op hoopten en ze hadden ons bij de intake 
op het hart gedrukt dat als het niet boterde we het echt moesten 
zeggen en dat we dan een nieuwe zouden krijgen. Daar was echter 
geen sprake van. Onze kraamzorg was onze reddende engel. Zon-
der haar waren we waarschijnlijk die eerste zeven dagen niet door-
gekomen. Ze was lief, enthousiast, goed, ondernemend, niet te 
opdringerig en gaf ons een spoedcursus ‘baby’. Want je hebt geen 
idee hoe je een luier moet verwisselen. Je weet niet dat je luiers 
moet bewaren om te checken of je kind goed en vaak genoeg poept 
en plast. Je weet niet dat de ademhaling van een pasgeboren baby 
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zeer onregelmatig is, waardoor je denkt dat ze een astmatische 
aandoening heeft, maar dat dat hoort. Je weet niet dat een baby 
altijd koude handen heeft omdat de adertjes in de handen nog zo 
dun zijn als haren en het bloed nog niet goed kunnen laten door-
stromen. Je weet niet dat moedermelk een soort wondermiddel is 
tegen ontstekingen, snotogen en -neuzen van een baby. Je weet 
niet dat een dag of vier na de bevalling je geliefde onbedaarlijk 
begint te huilen en dat dat de hele dag kan aanhouden en dat dat 
vrijwel altijd gebeurt en dus normaal is, een soort diepgaand besef 
van alles wat er is gebeurd – en dat dat zelfs een naam heeft: 
‘kraamtranen’. Je weet niet dat je de muisjes beter in een bakje 
kunt doen en de beboterde beschuit er vervolgens indoopt (in 
plaats van andersom) en dat dat nu eenmaal minder knoeit. Je 
weet niet dat je baby snel onderkoeld kan raken en dat je daarom 
dus de eerste week vaak de temperatuur moet opmeten. Je weet 
niet hoe je een kind moet ondersteunen in bad en hoe je het über-
haupt in bad moet doen. Je weet niet dat de navelstreng een rot-
tend stompje is dat er vanzelf af valt op den duur. Je weet niet dat 
het haar van je baby gaat uitvallen, maar dat je je daar geen zorgen 
over hoeft te maken omdat dat heel normaal is. En ga zo maar 
door. En dat leert je kraamzorg je allemaal. De cursus ‘baby’ van 
onze kraamzorg was de beste cursus die zowel E. als ik ooit hebben 
gehad.

Kortom: kraamzorg is er niet zomaar. Ik ben nog elke dag dank-
baar voor de aanwezigheid van die van ons.

Is er dan helemaal niets aan te merken op kraamzorg? Natuurlijk 
wel. Ook in dit vakgebied lijkt gelijkheid nog ver te zoeken. Er zijn 
veel kraamzorgers die pleiten voor een meer geëmancipeerde sa-
menleving waarin de man en de vrouw een gelijke rol spelen bij de 
verzorging en opvoeding van het kind. Maar helaas blijven ook zij 
vaak hangen in stereotiepe rolpatronen.
 Ik was een keer bij een goede vriend op bezoek die zojuist zijn 
tweede dochter had gekregen. De spruit was nog geen week oud, 



189

dus de kraamzorg was nog aanwezig. Ze opende de deur en zag 
mij met BB op de arm. ‘Wat een schattig jochie!’ riep ze uit. Lief 
bedoeld, maar een kind van 9 maanden heeft nu eenmaal nog niet 
zoveel haar, dat maakt haar echter niet meteen een jongetje. Ik had 
BB die ochtend een grijze broek en okergele trui en sokken aange-
trokken en lachte haar toe: ‘Het is een meisje, ik dacht dat je dat 
wel zou zien aan de gele kleding.’
 De kraamzorg zei (terecht) dat geel ook heel goed voor jonge-
tjes kon. En daarna: ‘Leuk setje hoor, dat heeft je vrouw keurig 
klaargelegd, neem ik aan?’
 Ik stond ietwat versteld van de vraag, slikte een vileine kutop-
merking in en zei: ‘Nee hoor, dat kan ik prima zelf na negen maan-
den.’
 Even later pakte ik wat fruit uit de tas, dat ik vlak voor BB wak-
ker werd had klaargemaakt zodat ze op tijd bij mijn vrienden wat 
kon eten.
 ‘Gezond hoor,’ zei de kraamzorg, ‘goed van je vrouw dat ze dat 
allemaal vers maakt, dat is beter dan die potjes.’ Ook hierop ant-
woordde ik dat ik dat gewoon zelf had gedaan en dat dat niet het 
moeilijkste ter wereld is: wat mango en banaan pureren.
 ‘Wij doen alles fiftyfifty thuis,’ zei ik, ‘daarom ben ik vandaag 
op bezoek en is mijn vriendin aan het werk.’
 De kraamzorg knikte meewarig: ‘Ah, die werkt ook in de zorg 
zeker? Dat ze op zondag moet werken.’ Ik zei van niet, maar voor 
ik verder kon gaan zei ze: ‘Nou, goed hoor, ik vind dat het allemaal 
wel wat geëmancipeerder kan in Nederland. Laat die mannen ook 
maar eens iets doen!’
 En daar was ik het totaal mee eens.


