
De eerste 6 weken na de bevalling: 
tips en oefeningen
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Voorwoord

De bevalling heb je achter de rug, nu op naar je 
herstel. Zeker bij de eerste bevalling kun je dagen 
na de bevalling het idee hebben dat je helemaal 
in de kreukels ligt. Terwijl je lichaam hard zijn best 
doet om weer te herstellen, zijn er nog een 
behoorlijk aantal factoren die je kunnen ‘tegenwer-
ken’: weinig tot geen slaap, bloedverlies, 
vollopende borsten…. En daar komt dan nog het 
verzorgen en voeden van je baby bij! Hierdoor blijft 
er nog maar weinig tijd over voor jezelf. Toch is het 
in de eerste weken na de bevalling heel belangrijk 
dat je naast de baby ook jezelf goed verzorgt en 
verwent. Hoe beter je voor jezelf zorgt, hoe sneller 
het herstel zal zijn en hoe meer je kunt genieten van 
je baby.

In deze drukke tijd is het best lastig om tijd voor 
jezelf te vinden. Laat staan om tijd voor sporten in 
te passen. Wordt er nu al fysieke activiteit van je 
verwacht? Wees gerust: je hoeft niet direct na je 
bevalling een compleet work-out programma af te 
werken. Probeer juist gedurende de eerste week 
niet te veel actie te ondernemen, en blijf zoveel mo-
gelijk in en rondom je bed. Door de eerste weken 
genoeg rust te nemen zorg je voor een goed her-
stel van de baarmoeder, je bekkenbodemspieren 
en eventuele beschadigingen. Zeker wanneer je 
bevalling soepel verlopen is en je je alweer hele-
maal fit voelt, wil je waarschijnlijk al te snel te veel 
ondernemen. Geef je liever nog even over aan alle 
hulp.
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Lichamelijk herstel & veranderingen

Bloedverlies
De eerste vier à vijf dagen na de bevalling kun je 
nog flink wat bloed verliezen. Hiervoor kun je het 
beste groot maandverband uit je kraampakket 
gebruiken. 

De baarmoeder
Voldoende rust zorgt ervoor dat in de eerste twee 
weken na de bevalling je baarmoeder maximaal 
herstelt en weer rustig terug op zijn plek komt. De 
baarmoeder zal kleiner moeten worden en weer 
achter het schaambeen zakken.

Vaginale ongemakken
Wanneer je gehecht bent of scheurtjes hebt 
opgelopen, maar ook als het allemaal soepel is 
verlopen, zal je na een vaginale bevalling de eerste 
dagen hoogstwaarschijnlijk behoorlijk beurs zijn 
van onder. Het in en uit bed komen, zitten op een 
stoel en naar het toilet gaan kunnen hierdoor nog 
gevoelig zijn.

Om de pijn te verzachten hier en aantal tips:
• Leg meerdere malen per dag een koude 

washand of kompres tegen de beurse plek
• Zorg de eerste week dat er altijd een flesje 

of kannetje met lauw water in het toilet bij de 
hand staat. Dit kan een brandend gevoel  
tijdens het plassen verzachten.

• Blijf de eerste week lekker in en rondom je bed, 
dit zal het herstel versnellen.
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lichaam

Wanneer je een keizersnede hebt gehad is het nog 
belangrijker om goed je rust te nemen. Herstel-
len van een natuurlijke bevalling is al een pittige 
onderneming, het herstellen van een keizersnede 
kost nog meer energie. Je hebt een grote buik- 
operatie gehad, dus je moet jezelf wat meer tijd 
geven. Het is belangrijk dat je jezelf de eerste 
weken meer rust gunt.  Voor het herstellen van een 
keizersnede staat ongeveer 8 weken. Na 8 weken 
kun je weer beginnen met een volledige Mom in 
Balance workout. 

Buik- en rugspieren
Zeker de eerste dagen na de bevalling zul je merken 
dat je buikspieren weer flink moeten herstellen. Bij 
iedere activiteit waarbij je je buikspieren nodig hebt, 
merk je dat ze nog aan de slappe kant zijn.  
Belangrijk is om vooral goed op je houding te letten: 
de rugspieren zullen het werk van de buikspieren 
overnemen. Let op dat je je rug recht houdt bij het 
tillen en voeden van je baby, en blijf je gewicht ver-
delen over 2 benen. 

Bekkenbodem
Tijdens je zwangerschap en je bevalling hebben je 
bekkenbodemspieren een hoop te verduren gekre-
gen. In de eerste weken na je bevalling is het be-
langrijk dat je deze beschadigde, uitgerekte spieren 
weer gaat oefenen en trainen. Vergelijk het met een 
blessure aan je bovenbeen. Wil je hier uiteindelijk 
weer mee hardlopen, dan zul je de spier eerst 
moeten laten herstellen. Vervolgens ga je specifiek 
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trainen zodat de spier de belasting weer aan kan. 

Hoe werk je de eerste zes tot acht weken aan 
je herstel?
Op de volgende bladzijdes volgt een schema 
met oefeningen die je kunt doen in de eerste 6-8 
weken. Hou bij een keizersnede rekening met acht 
weken herstel.
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Week 1

Neem zoveel mogelijk rust. Concentreer je op jezelf 
en de baby en laat de rest over aan anderen. Rust 
nemen zorgt ervoor dat je bekkenbodemspieren, je 
bekken, je buikspieren en alles wat eromheen zit, 
de tijd heeft om te herstellen.

Oefeningen die je kunt doen:

1. Span, liggend in je bed,  je buikspieren aan door 
je navel richting je wervelkolom te trekken. Alsof 
je een riem om hebt en deze van het eerste gaatje 
naar gaatje 5 trekt, als de riem 10 gaten heeft. 
Dus je moet kunnen blijven ademhalen. Probeer te 
voelen dat je je rechte buikspieren naar elkaar toe 
aanspant. Herhaal dit 10 maal, 1x per dag.

2. Train je bekkenbodemspieren. Liggend in bed, 
met de knieën gebogen en voeten op het bed, de 
bekkenbodemspieren op laten trekken en weer 
langzaam laten ontspannen. Adem in, bij een uit-
ademing kun je de bekkenbodemspieren aanspan-
nen. Doe dit 8 maal, 1x per dag.

oefeningen
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Week 2 en 3

Langzaam begin je wat te herstellen, maar neem 
nog steeds voldoende rust. Blijf goed luisteren 
naar je lichaam. Let op met veel tillen en huis-
houdelijke klussen. Laat dit nog zoveel mogelijk 
over aan anderen. 

Oefeningen die je kunt doen:

1. Ga deze weken na elke (borst)voeding met 
de bekkenbodemspieroefeningen aan de slag. 
Probeer naast liggend dit ook staand en zittend te 
oefenen.

2. Check je houding bij staan, bewegen, 
verschonen van je kind en het geven van voeding.
Bij een staande houding check je bij jezelf:

• Sta op heupbreedte of iets breder dan heup-
breedte. Ga met je gewicht op beide voeten 
staan. Zwaartepunt in het midden.

• Knieën zijn gestrekt (uit het slot, ze kunnen nog 
wiebelen).

• Billen kun je samenknijpen: dus de knieën 
zodanig strekken dat de billen aangespannen 
kunnen worden.

• Rug is verlengd en gestrekt, lichte holling in de 
onderrug.

• Borst op, schouders laag, nek in het verlengde 
van de wervel kolom en trek je kin iets in.

• Navel in en op trekken. Licht aanspannen van 
de buikspieren. Probeer je rechte buikspieren 
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ook naar elkaar toe te bewegen. 

Op momenten dat je gedurende de dag geen 
oefeningen doet of andere inspanningen levert, 
mag je zowel buikspieren als bekkenbodemspieren 
ontspannen houden (loslaten).  

3. Start met een wandeling buiten met of zonder je 
baby. Hou het kort en rustig. 10-15 minuten is meer 
dan genoeg. Dit kan je elke dag doen, en eventueel 
opbouwen naar 30 minuten. 

4. Blijf goed op je voeding letten. Je kan beter 6x 
per dag wat kleinere porties eten. Eet voldoende 
groente en fruit.

oefeningen
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Week 4

Als het goed gaat en je herstel gaat voorspoedig, 
dan kun je meer en meer activiteit aan. Bekken-
bodemspieren oefenen blijft belangrijk. Maar blijf 
ze ook ontspannen. Dan zorg je ervoor dat de 
spieren hun maximale flexibiliteit en kracht zullen 
terugkrijgen. Blijf doorgaan met alle oefeningen 
die staan beschreven. Hieraan kun je de volgende 
oefening toevoegen:

1. Ga rechtop staan, check je houding. Pak de 
Mom in Balance-trainingsband. Doe deze om je 
middel als een brede riem. Voorlangs gekruist. 
Adem in en bij een uitademing trek je de band 
strakker. Voel dat je daarbij je buikspieren aan-
spant en met name dat de rechte buikspieren 
dichter bij elkaar komen en dat je dieper gelegen 
dwarse buikspier zich ook aanspant. 

Dit voel je door net boven je heupbot te voelen 
dat het daar harder wordt en aanspant. Deze 
spier zorgt voor de stabilisatie van je bekken en 
wervelkolom en mag je nu gaan inzetten bij alle 
bewegingen die je doet. De rechte buikspier zal 
zijn kracht nog niet terug hebben en hoef je nog 
niet overal bij te gebruiken. Maar span deze buik-
spier af en toe bewust lichtjes aan. 
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Week 5/6

Als alles goed gaat kun je gaan beginnen met meer 
spierversterkende oefeningen naast de wandelin-
gen die je maakt en de oefeningen die er al staan.
Hieronder nog een aantal oefeningen die je kunt 
doen om de dag of om de 2 dagen:

1. Schuine buikspieroefening. Ga op je rechterzij 
liggen, steun op je rechteronderarm en buig beide 
knieën in 90 graden. Let op je houding: je heupen 
zijn gestrekt, trek je billen in en span ze aan. Trek 
je navel iets richting je wervelkolom. Open je borst, 
breng je schouders naar achteren en beneden. Lift 
je heupen los van de grond en hou 10 tellen vast. 
Wissel van kant. Doe beide zijden 2 keer. 

2. Squat. Ga op heupbreedte staan met je voeten. 
Trek je navel richting je wervelkolom (span je 
buikspieren) , je borst is op en open, je schouders 
naar achteren en beneden.  Buig je knieën en breng 
je billen naar beneden en achteren. Je knieën 
blijven boven je voeten. Probeer met je boven-
lichaam zo rechtop mogelijk te blijven en kijk recht 
vooruit. Doe dit 2 keer 10 herhalingen.

oefeningen
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3. Rugoefening. Gebruik de Mom in Balance-
trainingsband. Pak deze vast met beide handen 
op schouderbreedte. Breng je armen boven je 
hoofd. Trek dan de band uit elkaar en breng je 
handen zijwaarts naar buiten. De band komt voor 
je neus langs. Kom weer terug met je armen boven 
je hoofd. Doe dit 2 keer 10 herhalingen.
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Week 6

Het is weer tijd voor de Mom in Balance Back in 
Shape-workouts! Heb je een keizersnede gehad, 
dan mag je vanaf week 8 weer meetrainen (in over-
leg met de gynaecoloog). Heb je tijdens of na de 
zwangerschap last gekregen van bekkenklachten? 
Ook dan wordt geadviseerd om mee te doen aan 
de workouts, en de spieren rondom het bekken te 
versterken.

Na die eerste drukke weken, waarin je aandacht 
vooral op je baby is gericht, is het fijn om weer een 
uurtje voor jezelf te hebben. Tijdens de Back in 
Shape-workout werk je, onder professionele bege-
leiding, actief aan je herstel. Je bouwt op een ver-
antwoorde wijze je conditie weer op, en je maakt je 
lichaam weer sterk en energiek. 

Dit helpt ook bij het vinden van een goede balans 
tussen je nieuwe gezinssituatie en het oppakken 
van je werk. Juist daarom raden we aan om tijdens 
je verlof al te beginnen met de workouts: als je nu 
al begint met trainen houd je dit makkelijker vol als 
je straks weer aan het werk bent. 

Daarnaast is het natuurlijk fijn om andere pas 
bevallen moeders te ontmoeten. Tijdens de Back in 
Shape-workout is er ruimte om ervaringen en tips 
met andere moeders te delen. 

back in shape
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Opnieuw inschrijven

Om deel te nemen aan de Back in Shape-workout 
hoef je alleen een mailtje te sturen met de gewen-
ste startdatum en trainingsdag naar:  
info@mominbalance.nl. 

Meer weten over de Mom in Balance Back in 
Shape-workout? Kijk op mominbalance.nl
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Voeding

Gezonde voeding helpt bij een voorspoedig herstel 
na de bevalling. Je krijg er meer energie van en het 
helpt je conditie weer snel terug te krijgen en je ook 
mentaal goed te blijven voelen. 

Je voeding is zo belangrijk omdat het je voorziet 
van de juiste bouwstoffen om goed te functioneren. 
Zeker wanneer je herstellende bent van een pittige 
bevalling is het belangrijk dat je de tekorten aan 
vitaminen en mineralen goed aanvult. Dan kom je 
die eerste weken hard werken goed door en kun je 
er nog van genieten ook. Eet je goed, dan function-
eer je goed en dus voel je je goed!

Bepaalde voedingsstoffen geven je meer  
energie dan andere. De volgende vitaminen en 
mineralen zorgen dat je lichaam beter energie kan 
vrijmaken, waardoor je vrolijker en energieker zal 
zijn.

B-vitaminen
Deze vind je in vis, groene groenten, bananen, 
avocado’s, volgranen producten, champignons, 
aardappelen, eieren en melk.

Vitamine C
Voedsel dat rijk is aan vitamine C is: paprika, 
broccoli, bloemkool, aardbeien, citroenen, kiwi’s, 
sinaasappelen en tomaten.

voeding
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Magnesium 
Magnesium is onder andere te vinden in groene
groenten, amandelen, cashewnoten, volkoren 
granen en bittere chocola. 

IJzer
Eet extra vlees, aardappels, noten, peterselie, 
groenten en rozijnen. Als je je ijzergehalte snel wilt 
verhogen, kan je ook ijzertabletten of Floridax-
siroop nemen.

Nog een paar voedingtips:

1. Start de dag goed en ontbijt elke ochtend.
2. Eet regelmatig en neem vijf kleine eetmomenten 

gedurende de dag.
3. Eet gezonde snacks om je bloedsuikerspiegel 

op peil te houden en dips te voorkomen. Zoals 
een appel, komkommer, worteltjes, rijstwafels, 
ontbijtkoek. 

4. Eet iedere dag verse groenten en fruit.
5. Probeer geraffineerde producten te vermijden, 

zoals wit brood, pasta, witte rijst, suiker.
6. Sla geen maaltijd over.
7. Eet rustig en kauw goed: je eten zal beter 

worden verteerd.
8. Eet gevarieerd.


