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Salaam Aleikoum mooie vrouw,

Voor jou een mooi PDFbestand waarin je je eigen wensen en planning voor je kraamperiode kan
vaststellen. TIPS en tricks van mij voor je kraamperiode en weetjes die altijd waardevol zijn.

Dit kraamplan is opgesteld vanuit een islamitisch perspectief. Kijkend naar de sterkste mening. Dit betekend
echter wel dat als jij een wetschool volgt het kan zijn dat jou wetschool iets afwijkt. Onderzoek dus altijd wat
de regels zijn binnen jou wetschool. Dit geeft je een mooie trigger om hier achteraan te gaan.

Moge Allah je voorzien van een prachtige bevalling en kraamperiode en je een voldragen zwangerschap
schenken en een gezond kindje.

In sha Allah heb je veel aan de tips vanuit een islamitische natuurlijke visie, waar Natural M'oummies
natuurlijk ook volledig voor staat.

Liefs Amina

Kraamplan DIY



Kraamplan
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Van:
Baby:
Geboren:

Kraamperiode
Rust
Warmte
Ondersteuning
Voeding
Ontspanning

In de kraamperiode 
wensen wij Kraamvisite Dit wensen wij m.b.t. 

de baby
Dit heeft de 

moeder nodig
Dit wensen wij in

deze kraamperiode



Praktische zaken

Olive

Mijn kraamteam Suplementen

Gebruik apparatuur
& was routine Overig

Soort: Dosering: Hoevaak:Kraamzorg:

Doula:

Lactatiekundige:

Verloskundige

Huisarts:

Chiropractor:
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Voeding

VERMIJD:
Roodvlees
Witte tarwe

Maaltijden in plastic
Teveel zout

Koude voeding
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Allergieën:
Dieet:

Drinken Ontbijt Snacks Lunch Diner

Drink minimaal 2 liter water.
Liever geen koude dranken.
Lauw/warm water of thee.

 
KRUIDEN THEE:

Frambozenblad - versterkend
Vrouwenmantel - herstellend
Duizendblad - doorbloeding

Kamille - rustgevend
Borstvoeding kruiden - ondersteunend

Kaneel - verwarmend
Rooibos - ontspannend

MUST EAT:
Panjiri - Bio Mom

Havermout/overnight oats
Dadels - Royal Ajwa

Vijgen - vers groentenboer
Groenten schotels - lekkere curry's

Lauwwarme salades
Soepen

VOORBEREIDING:
 

Start een mealtrain
www.mealtrain.com
www.rondjekoken.nl

 
Mealpreppen

Soepen & curry's invriezen
 

Lijstje opstellen met favo restaurants
 
 

Voeden niet vullen



Ondersteuning

TIPS:
Verwen jezelf

Boek een kraambehandeling
Yoni stomen

Massage
Moxa theraphie

Bellybind
Sluiting ritueel
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Dit heb ik nodig: Dit helpt mij:
Ontspanning Rust

TIPS:
Beperk bezoek
Luister Quran

Gebruik etherische Oliën
Neem een schoonmaakster

Slapen wanneer de baby slaapt
Drink veel warme theeën

Vraag om hulp



Dua
Smeekbedes Iqamaah Tahneek Naamgeving Aqeeqah

Islamtische gewoontes
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Spreek lof uit -
geen

speciefieke
smeekbede na

geboorte
 

Veel mooie
smeekbedes
vanuit je hart

 
Smeekbede om

het kind te
zegenen en tot

de deugdzamen
en

godsvruchtigen
te doen
behoren

Adhan in het rechteroor
 

Dit vindt plaats op de
dag van de geboorte

zoals dat vastgesteld is
in de

overleveringen. En de
wijsheid hierachter is
dat het eerste wat het

kind
hoort, de Adhaan is die
het volgende inhoudt:

 
De

Verhevenheid 
van Allah

 
De Eenheid
van Allah

 
De

uitnodiging 
tot het gebed

 
De

uitnodiging 
tot het welslagen

Tahniek is het
plaatsen van
iets zoets in

de mond van
de baby. Dit
heeft veel
voordelen.
Klein stukje
vruchtvlees

van het
binnenste van

de dadel
smeren in het

gehemelte
van de baby.

Het is
toegestaan het

kind op de
eerste of de
zevende dag
een naam te

geven.
Namen met
een correcte
aangenomen

betekenis.
 

B.V.: Namen
van de profeten
of metgezellen.
Vrouwen van
de profeten.

Aangeraden
om op de 7e,
14e, of 21e dag

te slachten
1 schaap/geit

voor een
meisje &

2 schapen/
geiten voor
een jongen.

 
Sunnah om dit
uit te delen en
samen te eten

met de
mensen.

BESNIJDENIS - ALLEEN VOOR JONGENS
Het is beter dat de besnijdenis wordt gedaan wanneer het
kind nog klein is, omdat dat aangenamer is voor het kind
en zodat het kind kan opgroeien in een volmaakte vorm.

SCHEREN VAN DE HAREN NA DE GEBOORTE
Unaniem aangeraden voor jongens - meisjes meningsverschillen
De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Ieder jongetje behoeft een
ʿAqieqah[1]. (Dit vindt plaats door) op de zevende dag in zijn naam
(een dier) te slachten, (het jongetje) een naam te geven en zijn
hoofd kaal te scheren.”

Er kunnen meningsverschillen zijn over bepaalde gewoontes,
check dus vooral wat jouw wetschool hierover zegtt



Dag 1

Dag 2

Dag 3

Dag 4

Dag 5

Dag 6

Dag 7

Dag 8

Extra's
Borstvoeding: islamitisch recht van het kind is 2 jaar, deze plicht schuilt zowel op de moeder als vader.
Voeden op verzoek is belangrijk.  Laat maximaal 2 uur er tussen overdag en 4 uur 's nachts. Voed ook als ze
alweer komen na een half uur. Schakel z.s.m. hulp in als je problemen ervaart.

De eerste keer naar het toilet gaan kan erg gevoelig zijn, gebruik een kamille spoeling om dit te vergemakkelijken en
de zwelling sneller weg te laten trekken.

Vanaf vandaag mag je vaginaal stomen

Ondersteun jezelf d.m.v. een bellybind

Maak een afspraak voor de besnijdenis



Dag 9

Dag 10

Dag 11

Dag 12

Dag 13

Dag 14

Dag 15

Dag 16

Extra's
Naweeën zijn erg vervelend, om deze wat te verlichten kan je vrouwenmantel & frambozenblad thee drinken. 

Na de bevalling kan je last krijgen van kraamtranen, dit is niks om je zorgen over te maken. Je hormonen zijn in
disbalans en dit heeft even nodig om te herstellen. Voel je je na dag 10 nog steeds overweldigd en emotioneel,
trek dan aan de bel en zoek hulp. Hoe eerder je goed voor jezelf zorgt hoe beter.

Rond deze dag is de eerste regeldag m.b.t. borstvoeding



Dag 17

Dag 18

Dag 19

Dag 20

Dag 21

Dag 22

Dag 23

Dag 24

Extra's
Tijdens de bevalling ben je veel bloed en warmte verloren, zorg goed voor jezelf. Verwarm jezelf met voedende voeding,
kruiden en theeën, boek een postpartum massage, ga vaginaal stomen en houd jezelf warm.

Ook al voel je je nu waarschijnlijk stukken beter, je bent nog steeds kraamvrouw. Doseer je energie en maak nog
steeds tijd voor slaapjes en rust momenten voor jezelf.



Dag 25

Dag 26

Dag 27

Dag 28

Dag 29

Dag 30

Dag 31

Dag 32

Extra's

Heb je moeite met denken of spreken over je geboorte avontuur? Schrijf deze op om het een plekje te geven, is
dit niet voldoende ga dan opzoek naar hulp. Ook als je een prachtige bevalling hebt gehad is het heel waardevol je
verhaal op te schrijven, een herinnering nu alles nog vers in je gedachte is.

Blijf waken op het goed innemen van je vitamines, warme voeding en rust momenten. 



Dag 33

Dag 34

Dag 35

Dag 36

Dag 37

Dag 38

Dag 39

Dag 40

Extra's
Kraambloeding - An Nifaas. Duurt maximaal 40 dagen. Stopt de bloeding eerder, dan doe je eerder je grote wassing
(Ghusl) en begin je weer met je gebed. 
Voor het beste herstel, raad ik wel aan te wachten met intiem zijn na 40 dagen.

Na 40 dagen kan je een sluiting ritueel inplannen, waarbij je je kraamperiode afsluit en jezelf eert. Dat verdien jij!



Tips

Arnica - C30 korrels
Voor de moeder kan de Arnica hulp bieden direct na
de bevalling, bij onverhoopt uitscheuren, inknippen,
pijn tijdens e/o na de bevalling. - Check mijn
instagram voor de toepassing & meer info

Kamille spoeling
Na je bevalling is je onderkantje wat opgezwollen, je
kan misschien zelfs geknipt of gescheurd zijn. Dan
word spoelen met water sowieso aangeraden. Maar
omdat kamille zulke goede voordelen heeft kan je
beter spoelen met kamille. Dit zal zorgen voor
verlichting. Zie instagram voor uitleg van de spoeling

Ijzer
Je bent veel bloed verloren tijdens de bevalling en dus
vooral ijzer, Elke vrouw heeft een ijzer te kort na de
bevalling. Herstel duurt daardoor langer en je bent
vaak extra moe. Nano ijzer kan je helpen om snel
weer je ijzer aan te vullen- zie onze webshop.

Vitamine K.
Lees je in over vitamine K. Elke baby heeft een lage
vitamine  K waarde, valt dit onder norm of is dit
abnormaal? Toedienen van vitamine K, is dit nu wel
of niet nodig. Check onze instagram voor meer info.

Kruiden
Vrouwenmantel - sneller terug brengen van de
baarmoeder na de bevalling = sneller herstel
Frambozenblad - maakt je baarmoeder weer sterker
en zorgt voor doorbloeding = sneller herstel
Duizendblad - zorgt voor goeie doorstroming en
doorbloeding in je lichaam = sneller herstel

Uitgescheurd
Drink thee van duizendblad en herdersjasje en spoel
veelvuldig met de kamille spoeling.

Aambeien
Yonistomen kan veel verlichting bieden, een compres
met honing of witch hazel bied herstel. 

Constipatie
Nuttig veel dadels, kiwi en warme pruimen 

Spruw
EHBO zilverspray - binnen 3 tot 6 dagen ervan af
# maanden voor en 3 maanden na je bevalling
Probiotica slikken van Orthica Start. Verkleint de
kans op spruw - zie onze webshop

Open billetjes of tepelkloven
Gebruik Lanoline en heilwolle - zie webshop

Wat fijne extra tips voor na de bevalling.
Goed voor jezelf zorgen is een must.



Vitamines

Mama multi
Deze slik je je gehele zwangerschap, maar ook je gehele
borstvoeding periode. Zo geef je alle goede vitamines door via
de borstvoeding aan je kleintje en ontstaan er bij jou geen te
kortte.

Ijzer
Één van de belangrijkste na de bevalling. Aan het einde van je
zwangerschap verbruik je veel ijzer, je hebt dus altijd een
ijzer te kort aan het einde van je zwangerschap, daarbij ben
je veel bloed verloren tijdens de bevalling en dus veel ijzer
kwijt. Je voorraad moet je goed aanvullen. Om een flinke dip
tegen te gaan neem voordat je bevalt dus al goed je ijzer in en
blijf het zeker tot 6 weken na je bevalling boosten.
Best opneembare ijzer die ook je ferritine aanvult is NANO
ijzer, Deze vorm zorgt ook niet voor obstipatie en is echt een
musthave. Bij een normale daling in je ijzer neem je in de
basis 2 maanden voor je bevalling 2x20 ml per dagen na de
bevalling 2x30 ml tot 6 weken na je bevalling.  Heb je een
flink ijzer te kort, neem dan even contact op voor persoonlijk
advies.
Nano ijzer vind je in onze webshop.

Vitamine D3&K2
Neem dit al je gehele zwangerschap, in Nederland hebben
we allemaal een vitamine D te kort door te weinig zonuren,
voor vrouwen die een hoofddoek dragen en van buitenlandse
afkomst zijn is dit te kort nog groter. Vitamine K is essentieel
voor aanmaak van botten en bloedstolling en hebben wij
vrouwen vaak te weinig in ons lichaam doordat onze voeding
vitamine loos is. 3 druppels per dag. Ook na je bevalling

Omega 3-6-9
Een hele belangrijke voor jezelf en je kindje. Neem dit
al gedurende je zwangerschap, voor de
hersenontwikkeling van je kindje en om bij jezelf je
omega goed aan te blijven vullen. Je zal anders flink
last krijgen richting het einde van je zwangerschap
met vergeetachtigheid. Eskimo 3-6-9 is een zeer
goeie vorm van omega, te vinden in onze webshop

Magnesium
Tijdens je zwangerschap ontstaat er een magnesium
te kort. Deze moet je dus altijd goed aanvullen.
Dit doe je het liefst door en te slikken en te smeren.
Denk hierbij aan magnesium olie of magnesium
vlokken en voor inname NANO magnesium of
magnesium van NOW trio- zie de webshop.
Magnesium te kort zorgt voor onrust in je lichaam en
kuitkrampen. Verder is magnesium essentieel voor
het goed kunnen ontwikkelen van de foetus.

Pro-biotica.
Als je de laatste 3 maanden van je zwangerschap en
de eerste 3 maanden na je bevalling een pro-biotica
slikt die gemaakt is voor deze periode zal je je
darmen boosten en daarmee de juiste bacteriën
doorgeven aan je kindje bij de geboorte. Dit versterkt
het immuunsysteem van je kleine en verkleind de
kans op het doorgeven of ontwikkelen van een
candida. Tevens is het erg fijn tegen darmkrampjes.

Na de bevalling ben je veel bloed, warmte en dus ook
vitamines verloren. Voor goed herstel, let goed op je
vitamines. 

Dit allemaal geef je door via de borstvoeding en kan
volledig veilig tijdens zwangerschap en lactatie samen
worden gebruikt.



Voeding richtliijnen

- Gelieve niks in plastic, plastic ik extreem belastend voor je lichaam en dat kan je
momenteel beter NIET hebben. Liever sowieso altijd vermijden. Fijnste is het in de
pannen te laten, heb je teveel, laat het dan afkoelen. Dan kan je het eventueel wel
invriezen in een plastic bak. Zorg er wel voor dat je het dan op tijd uit de vriezer
haalt en niet hoeft te ontdooien in de magnetron. Dubbel zo slecht voor je lichaam
anders.

- Kraamkost is het fijnste als het voedend en helend is. Er zijn specifieke kruiden
die hieraan bijdrage, dit zijn vooral kruiden die verwarmen. Denk hierbij aan
gember, kaneel, zwarte Peper etc . *zie lijst onderaan. Koken met recepten die deze
kruiden bevatten zijn dus erg belangrijk.

- Vlees word afgeraden de eerste periode na de bevalling. Dit omdat het lichaam
keihard moet werken dit te verteren. Laat het lichaam die energie nou juist beter
kunnen gebruiken voor het herstel na de bevalling. Graag dus vegatarisch koken.
Indien de kraamvrouw zelf liever vlees heeft, kies dan bij voorkeur voor kip en geen
rood vlees.

- Alles met tarwe, witte rijst etc zijn ook zwaar verteerbare voedingen, die dus ook
afgeraden zijn de eerste periode. Wil je wel koken met rijst, kies dan voor
zilvervliesrijst. Quinoa is ook een goed alternatief.

- Kook niet in margarine, maar in Ghee of roomboter. 

- Macaroni of spagetti mag, maar kies dan voor de volkoren variant

- Gebruik verse groente en fruit of gedroogd fruit.

- Soepen zijn erg goed voor de kraamvrouw, één van de betere is bijvoorbeeld
bottenboullion. Binnenkort zullen we hiervan een recept delen. Ook linzensoep of
pompoen soep is erg goed voor de postpartum periode.

- Gebruik weinig zout, sowieso geen tafelzout, maar zeezout.
Voor de kraamvrouw zelf wat tips: eet niet teveel brood. Als je wel brood eet kies
dan voor volkoren, spelt of zuurdesem. Maar ontbijt bij voorkeur met pap, muesli
(gemengde volkoren, haver, tarwe of rogge), roggebrood en vers fruit. Als beleg
liever geen zoet of vleeswaren. Maar kies voor kaas, notenpasta, dadelstroop,
biologische jam zonder toevoegingen, honing of ei (max 2 x per week). Zeer goed
als beleg zijn bijvoorbeeld ook stukjes komkommer, radijs, tomaat of plakjes appel.
Voor de middag is het eigenlijk aangeraden ook warm te eten, bij voorkeur groente
van dat jaargetij. Kook groenten niet te lang, anders verliest het zijn goede
voedingsstoffen.
Goede kruiden voor in de kraamperiode: basilicum, kaneel, kruidnagel, venkel,
gember, rozemarijn, tijm en drink jasmijnthee. Maak een lekkere thee van
Gojibessen! Giet kokend water over 15 gojibesjes en laat 3 minuten staan. Haal de
besjes eruit, bewaar ze voor je havermoutpap en eet ze later los op.

 Verwarmende specerijen zoals Gember, Zwarte peper, Kruidnagel en Kaneel kun je
zowel inwendig gebruiken (in gerechten of als thee), maar ook uitwendig (in een bad of
voetenbad). Ze stimuleren de doorbloeding op de plekken die ze aanraken; het effect is
dan ook weldadig, maar kortdurend.

- Doorbloedingskruiden zoals Rozemarijn, Duizendblad en Ginkgo biloba stimuleren
de doorstroom van bloed tot in de haarvaten. Het zijn sterk werkende kruiden en
daarom niet voor iedereen geschikt, maar wie continue koude handen of voeten heeft,
kan baat hebben bij een tijdlang deze kruiden als ondersteuning. Bijkomend voordeel:
ook de doorbloeding in je hersenen wordt gestimuleerd, dus misschien dat je je dan
ineens wél herinnert waar je je sleutels gelaten hebt.

- Leverondersteunende kruiden zoals Engelwortel, Curcuma en Kalmoes. Ook van
het wat heftiger soort. Gebruik ze alleen als je goed kunt ontgiften (door veel water te
drinken bijvoorbeeld), want als je de lever stimuleert, komen de afvalstoffen vrij om
afgevoerd te worden. Maar de lever is ook één van onze warmste organen (vaak wel
39C); dat is niet alleen nodig voor die ontgifting, maar ook om de rest van je lichaam
te kunnen verwarmen. Lekker laten werken dus, die lever!

- Frambozenblad & vrouwenmantel kruiden zijn heel goed om te drinken tijdens de
zwangerschap, maar ook voor na de bevalling. Herstel word hiermee bevorderd en is
goed en verwarmend voor je lichaam. LETOP. Frambozenblad mag vanaf week 36,
vrouwenmantel pas vanaf week 40 of zodra de bevalling is begonnen.

Eet en drink lekkere warme producten. Soep, groentenschotels, lauwwarme salades
en liters thee doen al heel wat voor je inwendige kacheltje. Vooral als je er ook nog
verwarmende voedingsmiddelen aan toevoegt. Verwarmende kruiden, daar zijn ze
weer: Gember, Kruidnagel, Kaneel, maar ook Piment, Kardamom en Mierikswortel
zijn verwarmend.
Ook ‘gewone’ voedingsmiddelen kunnen verwarmend zijn, vaak vooral als je ze ook
warm eet. Een rauwe paprika is verfrissend, maar een verwarmde (gebakken of
gegrilde) paprika is verwarmend. Gedroogde vruchten zijn vaak verwarmender dan
hun ongedroogde versie.

Moge Allah je voorzien van gezonde voedzame voeding, mooie mensen om je heen en
een prachtige kraamperiode.

Omdat voeding heel belangrijk is tijdens je
postpartum periode, hier belangrijke richtlijnen.
Ook voor de dames die voor je koken belangrijke
punten om rekening mee te houden.


