
Veilig slapen 
Wat voor bedje en slaapgoed?

Samen op pad 

Veiligheid in huis

Spelen

Verdrinking

Wiegendood

Kinderwagen en autostoeltje
Waar moet je op letten?

Feestjes en festivals
Gehoorbescherming en prikkels

z
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Veiligheid
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Huilen en krampjes

Borstvoeding en werk combineren 

Websites over (borst)voeding

Borstvoeding (BV)

Verschillende technieken
Hoe geef je BV?

(Borst)voeding en speengebruik 
Wat is de tepel-/speenverwarring?

Borstvoeding en anticonceptie
Feiten en Fabels

Bewaren van moedermelk 
Waar moet je opletten?

Borstontsteking
Wat is het en hoe voorkom je het?

Voeding 
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Hoe zorg je ook goed voor 
jezelf?

Sporten en ontspanning

Wat verandert er allemaal 

Tijd voor elkaar

Hoe ziet je leven er voor je uit 
met een kind? 

Vrienden

Sociaal netwerk en steun

Overige vragen rondom goed 
voor jezelf zorgen 

?

Goed voor jezelf zorgen
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Ontwikkeling ogen en gehoor

Ontwikkeling taal en spraak Sociale ontwikkeling

Ontwikkeling stimuleren

Lichamelijke ontwikkeling
Groei, lengte en gewicht

Ontwikkeling bewegen
Liggen, kruipen en lopen 

Ontwikkeling voeding
Van tepel naar lepel

Hechting, veiligheid en     
vertrouwen 

A C
B

Ontwikkeling van je baby
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Gebruik van media/apps

Tijd om te hechten Omgaan met emoties
Gevoelens van jou en je baby

Kan ik mijn baby verwennen?

Belang van rust en regelmaat
Veiligheid en voorspelbaarheid

Dagindeling van je baby
Op tijd of op verzoek indelen?

Rust en regelmaat op maat
Hoe doe je dat?

Overprikkeld
Hoe zie je dat bij je baby?

Rust en regelmaat
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Slaapplek
Eigen bed, Maxi-cosi, ouder(s) in bed 

Wiegendood

Dromen en nachtmerries

Slapen met speen of fles

Slaaprituelen

Slapen

Slaapproblemen
In-doorslaapproblemen en invloed van 
de omgeving 

Hoeveelheid slaap
Per dag, duur, nachten of vroeg     
wakker

Huilen in bed 
Laten huilen of niet?

zz
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Slapen
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Wat zit er in een vaccinatie?

RVP en andere vaccinaties

Bijwerkingen van vaccinaties

Onzekerheden t.a.v. het    
vaccineren  

Werking van vaccinaties

Ziektes waartegen we       
vaccineren

Schema van vaccineren (RVP)

Vaccinaties

Overige vragen?

???
?

?

?

Vaccinaties
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Cursussen ouders en kinderen 

Jeugdgezondheid 0-18 jaar

Opvoedvragen
Opvoedspreekuur

Contactmomenten

Groeigidsapp
Ouderchat

Mijn Kinddossier

? 

Extra zorg
Voor als u zich zorgen maakt of extra 
ondersteuning wilt 

Wat doet de Jeugdgezondheid?
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Financiële zorgen

Omgaan met wisseldiensten

Kinderopvang of oppas

Kolven op het werk

Verdeling ouderschap en werk
Hoe combineer je werk en ouderschap?Slaapgebrek

Schuldgevoelens
Over wegbrengen baby of werkgeverVerdeling partner

€

? ???

zzz
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?
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50%50%

Werk en opvang
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