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ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE NET ZWANGER BENT
Liefs,
Verloskundige

Doete

DUBBELZEN

GEFELICITEERD!

Je bent zwanger.
Klinkt nog een beetje onwerkelijk hè?
In dit ebook vertel ik jou de belangrijkste dingen die je moet weten als je net zwanger bent.
Praktische informatie, hoe kies je een verloskundige, hoe zorg je voor een gezonde start van je
zwangerschap en tips bij de zwangerschapsmisselijkheid.
Maar wie ben ik?

Verloskundige
Ik ben Doete Reitsma. Van kinds af aan al gefascineerd door zwangerschap en geboorte.
Vanaf 2012 ben ik afgestudeerd en werkzaam als verloskundige. Na een langere periode gereisd te hebben
en mij gespecialiseerd te hebben in massages rondom de zwangerschap & kraamperiode ben ik in 2015
Dubbel Zen gestart. In 2019 heb ik Dubbel Zen verder uitgebreid met pretecho en een uitgebreide
zwangerschapscursus. En dit alles bij je thuis. Ook kun je informatieve blogs op mijn website vinden.
Naast Dubbel Zen werk ik nog steeds als klinisch verloskundige.
Ik hoop jou als zwangere te kunnen inspireren met mijn kennis, kunde & enthousiasme.
Ik gun namelijk iedere zwangere een ontspannen zwangerschap.
Liefs Doete

Ik gun iedere zwangere
een ontspannen zwangerschap
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ZWANGER
Nogmaals gefeliciteerd!
Als je dit ebook leest ben je waarschijnlijk zwanger.
Je bent naar de winkel gegaan, hebt een zwangerschapstest gekocht en bent (misschien niet eens in de
ochtend, omdat je te nieuwsgierig was) volgens de gebruiksaanwijzing te werk gegaan. En toen kwamen er
twee streepjes (misschien één licht streepje) of het aantal weken te zien waarop je zwanger bent... Zo
bijzonder en onwerkelijk. Én tegelijk ook spannend, wat nu?!
In dit ebook zal ik wat meer achtergrond informatie geven over het ontstaan van een zwangerschap, wat er
nu gebeurd in je lijf en welke (praktische) tips ik voor jou heb als verloskundige. Want je bent zwanger, maar
hoe nu verder?! Daar heb je logischerwijs nog nooit bij stilgestaan....
Een aantal feiten op een rij:
- Je kunt zwanger raken de dagen rondom je ovulatie
- Je hebt 1x per maand een ovulatie, vaak rond de 14e dag van je cyclus
- Een zaadcel (meestal 1 ;) ) bevrucht de eicel
- De bevruchte eicel zal zich in je baarmoederslijmvlies gaan innestelen (vanaf dit moment ben je zwanger)
- Het hormoon hCG zal bij innestelen in je bloed terecht komen
- Dit hormoon gebruiken ze bij het bepalen van een zwangerschap(test)
- Zwangerschapstest kun je doen vanaf de periode dat je ongesteld had moeten worden (dan is de hCG op
een niveau die de zwangerschapstest kan herkennen)
- Het hartje begint tussen de 5e & 6e zwangerschapsweek te kloppen

Wist je dat tussen de bevruchting
(waar de zaadcel de eicel bevrucht) & innesteling
(in je baarmoederwand) ongeveer zes dagen zit?
Overzicht (gemiddelde) cyclus
Dag 1
eerste dag van je menstruatie
Dag 14
ovulatie (eisprong)
Dag 14
meestal vindt de bevruchting binnen 12u
na de eisprong plaats
Dag 20

pre-embryo (bevruchte eicel) nestelt
zich in de baarmoederwand

Dag 28 (29) menstruatie, of de dag waarop je
zwangerschapstest kan doen omdat je
'overtijd' bent
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Ontwikkeling eerste weken
In de tweede week van je cyclus vindt de bevruchting plaats. De
eicel wordt bevrucht door een zaadcel en vanuit hier ontwikkelt
zich een bal van cellen. Deze bevruchte eicel nestelt zich in je
baarmoederwand en aan het eind van de eerste maand ontstaat
uit deze cellen het embryo & placenta. Aan het eind van de
eerste maand zijn deze cellen zo groot als een maanzaadje.
In de eerste maand weet je vaak nog niet dat je zwanger bent.
De eerste positieve test door het zwangerschapshormoon hCG
is vaak pas nadat je ongesteld had moeten worden.
Vanaf de tweede zwangerschapsmaand zullen we spreken over
een embryo. Deze maand staat in het teken van ontwikkeling
van de belangrijkste organen & systemen.
Meestal weet je pas in deze maand dat je zwanger bent, omdat
je een test hebt gedaan doordat je bijvoorbeeld 'overtijd' was.

Gezonde keuze
Let op intoxicaties. Het is belangrijk dat je goed voor jezelf zorgt, omdat jouw basis de basis van je kindje
is. Rook & drink niet en let op je voeding.
Moet je je zorgen maken wanneer je gerookt of gedronken hebt deze weken? Nee, je kindje is deze
maand nog niet zo erg onder de indruk van wat jij binnenkrijgt, maar dit is geen groen licht voor ‘partying
all night’. Je hoeft in ieder geval niet ongerust te zijn wanneer je dit gedaan hebt voordat je wist dat je
zwanger was. Vanaf nu kun je de juiste keuzes maken.
Slik 0,5mg foliumzuur per dag (ter preventie van open ruggetje & gehemelte) totdat je 10 weken zwanger
bent. Wanneer je gezond & gevarieerd eet hoef je geen zwangerschapsvitamines te nemen. Wil je dit wel
graag? Dan kun je kiezen voor zwangerschapsvitamines. Laat je niet verleiden tot de duurste merken, het
gewone huismerk volstaat :) Let alleen wel op dat er geen vitamine A aan toegevoegd is (te veel vitamine
A is schadelijk).
Zwangerschapsmisselijkheid gaat vaak gepaard met de hCG die verhoogd in je bloed in het eerste
trimester, vaak een piek rond de 8 tot 10 weken. Verder in dit ebook vind je tips bij deze misselijkheid.

Ontspanning tips
De eerste maanden kun je beter niet naar de sauna gaan of een massage boeken. Wat kan je wel doen
wanneer je wat ontspanning kan gebruiken?
Warm bad of warme douche
Rondje wandelen of zwemmen
Yoga
In plaats van massage kun je bijvoorbeeld een gezichtsbehandeling boeken
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App tips
Toffe apps voor als je zwanger bent en ook één voor de papa-to-be
Zwangerhap app van voedingscentrum, handige app wanneer je twijfelt over de veiligheid van een
bepaald voedingsmiddel
Zwangerschap+, krijg updates over elke week van je zwangerschap, inclusief toffe plaatjes & handige
weetjes
Tuurlijk schatje, voor je partner (door mannen, voor mannen). Hoe ga je om met je zwangere vrouw?

Meld je op tijd aan bij je favoriete verloskundige
Meld je op tijd aan bij je favoriete verloskundige! Sommige praktijken zitten al snel vol… Je kunt je gelijk
aanmelden nadat je een positieve test hebt gehad. De eerste bezoek aan je verloskundige zal per praktijk
wisselen, ongeveer tussen de 8-10 weken zwangerschap.Tijdens deze afspraak word ook de eerste echo
gemaakt (waar je het hartje kan zien kloppen) of wordt deze geregeld (bij een echo praktijk). De termijnecho
zal tussen de 10-12 weken gepland worden.
Hoe kies je een verloskundige? Bekijk het volgende hoofdstuk.
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HOE KIES JE
VERLOSKUNDIGE?

Wanneer je een positieve test hebt gehad ben je zwanger! Maar wat nu?
Moet je al dingen regelen? En moet je je direct aanmelden bij een verloskundige?
Een van de tips die ik in dit hoofdstuk geef is om je zsm aan te melden bij een verloskundigenpraktijk.
Sommige praktijken zijn zo geliefd dat ze voor bepaalde perioden een stop hebben op nieuwe
aanmeldingen. Dus hoe eerder je erbij bent, hoe beter.

Maar hoe kies je dan een verloskundige?
Verloskundige zorg in Nederland
Als je zwanger bent kun je zelf contact opnemen en een afspraak maken met een eerstelijns verloskundige.
Je bent dus vrij om zelf een verloskundige uit te kiezen; net als je je eigen huisarts mag bepalen. Veel
vrouwen kiezen een verloskundige in de buurt, maar vooral in grote steden zijn er veel opties. Kies een
praktijk die bij je past; bij welke verloskundige(n) je prettig voelt. Je kunt je oriënteren door andere vrouwen
te vragen naar hun ervaringen bij verloskundigenpraktijken of je kunt langsgaan bij een praktijk om een
indruk te krijgen. Vaak staat er op de website van de praktijk veel informatie over de verloskundigen en
bijvoorbeeld ook waar zij extra aandacht aan besteden.
Eerste, tweede en derde lijn verloskundige zorg
1e lijn
Verloskundige praktijk (voor de gezonde zwangere)
2e lijn
Algemene ziekenhuizen (medische zorg = klinisch)
3e lijn
Universitaire ziekenhuizen (extra medische zorg = klinisch)

Meld je zsm na een positieve test aan bij
je favoriete verloskundige(n) praktijk!
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Verloskundigenpraktijken (eerste lijn) begeleiden de gezonde zwangeren. De verloskundige volgt de
zwangerschap met standaard controles en echo's. Ook begeleiden ze de geboorte en de kraamperiode (tijd
na de bevalling). In Nederland heb je de keuze of je thuis wil bevallen of in het ziekenhuis (poliklinische
bevalling). Echo’s kunnen in een praktijk gemaakt worden, maar soms word je hiervoor doorverwezen naar
een echo centrum, wanneer de verloskundigenpraktijk bijvoorbeeld geen echo apparatuur heeft.
Hiervoor kun je bijvoorbeeld bij ons, Dubbel Zen, terecht.
Als je als zwangere een hoge bloeddruk, suikerziekte, of andere ziekte hebt dan kom je (meestal) onder
controle bij een gynaecoloog in het ziekenhuis (tweede lijn). Vaak zie je tijdens het spreekuur dan ook
verloskundigen, die klinisch werken onder de verantwoordelijkheid van een gynaecoloog. Vaak beval je dan
ook in het ziekenhuis (klinisch, tweede lijn). Na de bevalling kan het zijn dat je nog een paar dagen in het
ziekenhuis moet verblijven en wanneer je naar huis gaat zal een (eerste lijn) verloskundige de zorg weer
overnemen.

Praktijk of solo verloskundige?
De verloskundige begeleidt je vóór, tijdens en na je zwangerschap. Ze adviseert en ondersteunt je tijdens
deze belangrijke periode. Zij werkt aan de beste zorg voor jou en je baby. De verloskundige controleert je
gezondheid en die van je baby, maar ze bespreekt ook met jou (en je partner) hoe je je zwangerschap
beleeft. Je hebt een vertrouwensband met je verloskundige: vragen, verwachtingen wensen en misschien
ook angsten kun je met je verloskundige bespreken.
Zoals hierboven gaf ik al aan dat er verschillende verloskundigenpraktijken bestaan. Hieronder zal ik de
opties die er zijn benoemen.
Verloskundigenpraktijk
In grotere dorpen en steden zijn er verschillende praktijken met meerdere verloskundigen. Deze
verloskundigen werken als een team en dit heeft als voordeel dat je dus altijd één van deze verloskundigen
ziet tijdens de controles en geboorte. Je zult (meestal) tijdens je zwangerschap kennis maken met alle
verloskundigen, zodat je iedereen leert kennen en je vertrouwt bij voelt.
Case load verloskundige
Er zijn ook zelfstandige verloskundigen. Deze werken solo in een eigen praktijk. Ook zijn er praktijken die als
solo weer samen werken. Dus die elkaar opvangen mochten ze om wat voor reden even niet beschikbaar
zijn. Tijdens de controles zul je elke keer dezelfde verloskundige zien. Je bouwt op deze manier dus een
andere band op met je verloskundige. Ze runnen hun eigen bedrijf, dus zijn flexibel in hun doen en laten. Als
het niet klikt, dan is het wel wat lastig. Maak dus uitgebreid kennis. Wat je kiest is maar net waar jij je prettig
bij voelt. Bij een grotere praktijk kun je nog vragen hoe de onderlinge communicatie is ingericht: hoe goed
en vaak dragen ze over, hoe borgen ze jouw persoonlijke informatie? Als je vol in de persweeën ligt, heb je
niet echt behoefte aan toelichting geven op je dossier en je wil ook niet bij elke controle hetzelfde
vertellen.Bij een zelfstandig verloskundige kun je even vragen hoe zij borgt dat er iemand is bij de bevalling.
Mocht ze ziek worden, wie vervangt er dan?
Zo weet je in ieder geval goed van te voren waar je aan toe bent.

HÉT EBOOK: ZWANGER, WAT NU?
Door: Doete Reitsma, verloskundige
DUBBELZEN

Hoe kies je een verloskundige (praktijk)?
Het allerbelangrijkste is de klik. Dit is niet in woorden te omschrijven. Wanneer je op zoek gaat naar een
verloskundige krijg je al vaak een voorgevoel bij het doorlezen van de website en eventueel de social media
pagina's te bekijken van deze verloskundigenpraktijk. Lees de website goed door en kijk waar hun
aandachtspunten liggen, sluit dit aan bij je wensen, je gevoel?
In het kort:
Vraag je vriendinnen, zus of andere bekende
Volg je gevoel
Lees recensies op Facebook of google en bekijk hun social media; spreken ze je aan?
Tenslotte goed om te kijken of je zorgverzekeraar de verloskundige van je keuze vergoed, soms vergoed
een zorgverzekeraar maar 75% van de zorgverleners.

Mocht je tijdens de zwangerschap toch twijfelen
of je de juiste verloskundige gekozen hebt,
je kunt altijd switchen.
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GEZOND ZWANGER

Hoe zorg je voor een goede basis voor je kindje?
Wanneer je zwanger bent wil je zo goed mogelijk voor je kindje en jezelf zorgen. Ik kan me voorstellen dat
dit best wel wat onzekerheid met zich mee brengt. Er is veel bekend over wat je beter niet kunt eten, maar
wat is dan wel goed om te eten? Om goed voor jezelf te zorgen, maar ook je kindje een goede basis mee te
geven.
In dit hoofdstuk geef ik je een aantal basis principes, maar ook een paar praktische tips.

Waarom vind ik het belangrijk om je wat extra info te geven over goede voeding tijdens de zwangerschap?
Allereerst weet ik uit eigen ervaring wat gezonde voeding (wat bij jou past) voor verschil kan maken in je
fitheid & energie level. Dit is natuurlijk extra belangrijk tijdens je zwangerschap, omdat jij (& vooral je kindje
:) ) dan extra veel van jezelf gaat vragen.
Daarnaast is het belangrijk dat je bepaalde voedingsstoffen niet eet om voedselinfecties
te voorkomen & schadelijke stoffen te vermijden.

Algemene basis principes
Deze principes zijn (extra) belangrijk omdat je immuunsysteem tijdens je zwangerschap op een lager pitje
staat.
Geen rauwe of onvoldoende verhit vlees en vis
Geen rauwe en/of ongepasteuriseerde melkproducten
Geen rauwe of zachtgekookte eieren
Vermijd roofvis met kwik (zoals paling, tonijn & koningsmakreel) en Leverproducten (ivm. vit. A)
Drink geen alcohol, gebruik geen drugs en rook niet
Cafeïne; beperk tot 2 kopjes koffie per dag (125 ml) en kies (liever) voor cafeïne vrije thee
Daarnaast is goede (hand)hygiëne extra belangrijk:
Was je handen, maar ook groenten (etc) goed
Laat je eten niet bederven en voorkom besmetting door verschillende snijplanken te gebruiken voor
verschillende voedingsmiddelen
Verschoon elke dag je vaatdoekje & thee (en hand)doek en was deze op 60 graden
Verhit je vlees & vis goed (eerder doorbakken dan medium)
Controleer je koelkast & vriezer op; 4 en -18 graden

Wist je dat je immuunsysteem op een lager pitje staat
wanneer je zwanger bent?
HÉT EBOOK: ZWANGER, WAT NU?
Door: Doete Reitsma, verloskundige
DUBBELZEN

Basis gezonde voeding
Hieronder volgen enkele richtlijnen die je kunt aanhouden wanneer je graag wilt weten wat je moet eten om
een goede basis mee te geven aan je kindje.
Zo min mogelijk bewerkt voedsel (eet liever geen varkensvlees)
Min. 250 gram groente per dag
Min. 2 stuks fruit per dag
Kies voor volkoren granen
Voeg peulvruchten toe (zoals bonen & linzen)
Eet minder vlees (max. 300 gram per week is het nieuwe advies)
Eet minimaal 2x per week vette vis (laag in kwik) (zoals bijv. doorbakken zalm)
Handje ongezouten noten (voor gezonde vetzuren) per dag
Zo min mogelijk suikerrijke dranken en geen alcohol
Kies voor plantaardige oliën
Kies vaker voor plantaardige opties
Ik hoor je denken, WAT? Maar 300gram vlees?
2 jaar geleden was ik een mega vleeseter, maar nu eet ik geen vlees meer. Ik zeg niet dat jij geen vlees meer
mag eten, maar de nieuwe richtlijn is: max 300 gram vlees per week. Dat is 2x per week een stukje vlees. Dit
heeft onder andere te maken met de hormonen en 'medicijnen' in vlees.
Waarom geen varkensvlees?
Wist je dat varkensvlees qua structuur heel erg op de mens lijkt, waardoor dit vlees minder goed verteerbaar
is en je lichaam er dus weinig 'goeds' uithaalt. Je kunt dan beter voor kip of rund kiezen of vis (en
plantaardige opties).
Hoe voeg je gemakkelijk meer groente & fruit toe?
Soms best lastig om groenten en fruit te eten, vooral wanneer je overdag aan het werk bent. Wie weet kan ik
je met de volgende tips op weg helpen?
Voeg aan elke maaltijd een stuk fruit of groente toe. Bijvoorbeeld fruit in je yoghurt (zoals blauwe
bessen, ander zomerfruit of banaan).
Voeg aan je boterham groente toe, zoals komkommer, tomaten en rucola toe
Maak (groente, courgette, tomaten, pompoen) soep en eet dit bij je lunch of als 4uurtje
Maak een tussendoortje met groente; zoals bijv. carrotcake
Eet 1x per week een healthy pizza met groenten in de crunchy pizza bodem (en YES,
onderstaande Magioni pizza is té lekker, gewoon verkrijgbaar in de supermarkt)
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'Moet' je eten voor twee?
Zo'n leuke standaard vraag, waar ik toch altijd een beetje om moet lachen. Eten voor twee lijkt me best
onmogelijk ook (vooral wanneer je verder zwanger bent en de kleine een groot gedeelte van je lichaam in
beslag neemt qua grootte) voor je lijf.
Zie de afbeelding hieronder hoe je maag omhoog 'geduwd' wordt door je kindje.

Afbeelding: pinterest

Het kost zeker genoeg energie om van een zaadcel & eicel een kindje te maken, maar je bent zeker niet het
dubbel aantal kcal nodig. Hieronder volgt per trimester hoeveel extra kcal je per trimester nodig bent en wat
dit qua voedingsmiddel (als voorbeeld) inhoudt.
Hoeveel Kcal ben je extra nodig per trimester?
Trimester 1
Ongeveer 70 kcal extra per dag
Trimester 2
Ongeveer 260 kcal extra per dag
Trimester 3
Ongeveer 500 kcal extra per dag

Water drinken
Tijdens je zwangerschap is het (net zoals buiten je zwangerschap) belangrijk om voldoende water te
drinken. Ongeveer 2 liter per dag (en in de zomer meer). Naast dat het afvalstoffen afvoert (ook belangrijk,
dit doe je nu voor 2 personen), kan het ongemakken voorkomen; zoals hoofdpijn en misselijkheid. Ook is
het belangrijk om voldoende water te drinken om obstipatie te voorkomen.
Hierbij zijn vezels eten & water drinken niet zonder elkaar voor te stellen, wanneer je te weinig drinkt kunnen
vezels namelijk juist voor obstipatie zorgen. Belangrijk dus :)
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Extra vitamines?
Jij wilt natuurlijk het allerbeste voor je kindje, maar moet je dan perse vitamines bijslikken? Als
verloskundige zou ik zeggen dat ik twee vitamines zou adviseren. Dat zijn foliumzuur en vitamine D.
Foliumzuur (vitamine B11)
Wanneer je begint met zwanger worden kun je beginnen met slikken van foliumzuur 0,5mg per dag.
Foliumzuur is ter preventie van een open rug & gehemelte bij je kindje.
Vitamine D
Iedere dag 10mcg vitamine D is het advies. Vooral in het derde trimester is vitamine D (zonlicht
vitamine) belangrijk omdat dan de botten & tanden van je kindje sterk ontwikkelen, je calcium voorraad
wordt dan namelijk op de proef gesteld.
Vitamine supplementen slikken?
Het belangrijkste is om gezond & gevarieerd te eten, je lichaam denkt niet per dag, maar kijkt naar een
'overall' aan goede voeding. Supplementen zijn een goede aanvulling, maar geen vervanging voor
gezonde voeding. Ik kan me goed voorstellen dat je een zwangerschapsvitamine wil nemen (zorg er dan
wel voor dat het een zwangerschapsvitamine is; zonder vitamine A). Dit kun je dus ook prima doen. Je
hoeft hiervoor niet de duurste en meest luxe product uit te zoeken, gewoon huismerk is prima.
Wanneer je zwangerschapsvitamine neemt hoef je geen extra foliumzuur of vitamine D te nemen, die zijn
toegevoegd (checken is altijd goed :) ).

Twijfel je over de veiligheid van een bepaald
voedingsmiddel? Download de app: Zwangerhap of
kijk op voedingscentrum.nl
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TIPS BIJ
MISSELIJKHEID
Als je (net) zwanger bent, kun je je heel misselijk en beroerd voelen.

Wist je dat zelfs 90% van de zwangere vrouwen een
vorm van misselijkheid (in het begin) kennen in de
zwangerschap & 30% hiervan moet overgeven?
Vele zwangeren geven tijdens mijn spreekuur aan dat ze pas begrijpen wat 'zwangerschapsmisselijkheid' is
nu ze zelf zwanger zijn en dat ze van tevoren niet konden bedenken dat dit zo'n impact kon hebben.
Misselijkheid is vaak één van de eerste tekenen dat je zwanger bent. En beperkt zich vaak niet alleen tot
de ochtend (misselijkheid). Ook aan het eind van de dag komt het vaak voor, wanneer je moe bent of
wanneer je een langere tijd niet gegeten hebt. Tenslotte kunnen bepaalde voedingsmiddelen deze
misselijkheid aanwakkeren. Hoe tegenstrijdig het ook klinkt, misselijkheid is vaak een goed teken! De
misselijkheid valt te verwijten aan het stijgende zwangerschapshormoon hCG (human chorionic
gonadotropin). Voordat je zwanger (en misselijk) werd had je waarschijnlijk nog nooit van dit hormoon
gehoord. Het hCG speelt in je gehele zwangerschap een grote rol. Vanaf het begin (wanneer je een positieve
test hebt) tot de ontwikkeling van je kindje. Het hCG wordt tijdens je zwangerschap door de placenta
geproduceerd en zorgt ervoor dat het gele lichaam (omhulsel van eicel) niet afsterft na de bevruchting en
de embryo (beginfase van je kindje) kan groeien.
Er is vaak een piek tussen de 9-10 weken en vaak neemt de misselijkheid af tussen de 12-14 weken. Bij een
tweeling zwangerschap is dit anders, de symptomen zijn door een groter hCG, vaak nog sterker.
Naast het hCG hormoon kunnen lage bloedsuiker en tekort aan vitamine B & Zink je misselijkheid
versterken.
Maar..... kun je er iets aan doen?
Tips bij (ochtend) misselijkheid
Eet kleine(re) porties elke 2-3u
Voeg eiwitten toe aan elke maaltijd
Eet iets kleins & 'droogs' zoals een cracker, voordat je gaat opstaan
Sta op met een glas heet water (half gekookt & half koud water) met stukjes verse gember & halve
citroen (uitgeperst)
Voeg gember toe aan je maaltijd (of drink nog paar glazen thee, zoals bij het opstaan)
Drink genoeg water (per glas, niet teveel in één keer)
Vermijd vet & spicy eten
Neem vitamine B6 tot 25mg per dag (veilig volgens lareb.nl), mogelijk toegevoegd aan je
zwangerschapsvitamines
Zorg voor frisse lucht, maak zo nu en dan een wandeling buiten
Probeer stress te vermijden (en probeer tijd vrij te maken om te ontspannen)
HÉT EBOOK: ZWANGER, WAT NU?
Door: Doete Reitsma, verloskundige
DUBBELZEN

Waarom werkt gember zo goed?
Gember is bekend door z'n positieve effecten op je gehele spijsvertering. Daarnaast is het bewezen dat
gember het reflex voor braken (naar je hersenen) neutraliseert. Zo laat een studie in Obstetric & Gynecology
zien dat 1gram verse gember per dag, 4 dagen lang, positieve effecten heeft op de misselijkheid en om het
braken te verminderen.

Moet je regelmatig overgeven?
Probeer goed te blijven drinken, ook al heb je daar geen zin in. Het is belangrijk dat je niet uitdroogt.
Eet daarnaast magnesium rijk voedsel, dit mineraal verlies je namelijk door braken.
Waar zit magnesium in?
Pure chocolade
Avocado
Bananen
Noten
Peulvruchten
Volkoren granen
Vette vis (bijvoorbeeld mom-safe sushi bowl recept)
Ook lijken acupunctuur & homeopathie de symptomen te kunnen bestrijden. Wie niet waagt?....
Ik hoop dat deze tips je verder kunnen helpen.

Gember lijkt hét natuurlijke 'geneesmiddel'
bij misselijkheid
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ZWANGERSCHAPS
KWAALTJES
Herken je dat?
In het begin van je zwangerschap kun je al last krijgen van verschillende symptomen, die je laten weten dat
je zwanger bent. Zelfs voordat je misselijk bent, kun je al vervelende zwangerschapskwaaltjes ervaren.
Deze wil ik graag met je delen, zodat je weet dat het erbij hoort en dat dit, wanneer je hormonen weer wat
gebalanceerd zijn, (meestal) weer weggaat.

Razende hormonen; vervelende
zwangerschapskwaaltjes?!

Van welke zwangerschapsklachten kun je last hebben?
Vermoeidheid
Stemmingswisselingen
Misselijkheid
Vaak plassen
Brandend maagzuur
Pijn in je onderbuik en lage rugpijn
Pijnlijke borsten
Hoofdpijn
Deze zwangerschapskwaaltjes zijn eigenlijk een goed teken (ze betekenen dat je zwangerschap goed
verloopt), want ondanks dat je nog niet ziet dat je zwanger bent, merk je dit wel. Maar echt een feestje is het
niet...... Weet dat de meeste zwangerschapskwaaltjes tijdelijk zijn en passen bij de hormonen die op dat
moment door je lijf gieren. Ik hoop dat je je snel wat beter voelt!
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HÉT EBOOK:
ZWANGER, WAT NU?
Bedankt voor het lezen van mijn e-book
Ik hoop dat deze informatie en tips je in het begin van je zwangerschap verder kunnen helpen.
Mocht je meer informatieve blogs gedurende je zwangerschap willen lezen? Of ben je nieuwsgierig
naar wat Dubbel Zen verder tijdens je zwangerschap voor je kan betekenen?
Bekijk www.dubbelzen.nl voor meer informatie.

