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Kraamzorg bij een meerling 
 

1. Introductie  

Bij ongeveer 1,5% van de bevallingen is er sprake van de geboorte van een meerling. 

Het verzorgen van een meerling vraagt andere zorg dan bij een eenling. Belangrijk is om 

bij de verzorging ervan uit te gaan dat elke pasgeborenen een individu is. Geef ieder 

kind afzonderlijk de aandacht die het nodig heeft. 

 

2. Doel & resultaat  

Het gezin is door voldoende rust in de kraamweek, door goede instructie en voorlichting 

en praktische ondersteuning bij de verzorging van de kinderen, in staat om na de 

kraamweek de zorg voor de pasgeborenen op zich te nemen, eventueel ondersteund 

door mantelzorg. 

 

3. Doelgroep/toepassingsgebied 

Gezinnen met een meerling. 

 

4. Verantwoordelijkheden 

Naast de verantwoordelijkheden die de kraamverzorgende heeft voor de verzorging, 

begeleiding en observatie en controle van de kraamvrouw en de kinderen, is de 

kraamverzorgende verantwoordelijk voor het zorgen voor extra rustmomenten en het 

ondersteunen van het gezin bij de organisatie van de zorg voor de pasgeborenen en het 

huishouden. 

  

5. Benodigdheden 

Voor elke pasgeborene een eigen kraamzorgdossier. 

 

6. Werkwijze 

Taken kraamverzorgende 

1. Geef de zorguren conform het LIP 

• Gebruik voor elke pasgeborene een eigen zorgdossier; 

• Wees flexibel en stel prioriteiten ten aanzien van de huishoudelijke 

werkzaamheden; 

• Bespreek de continuïteit van zorg door in overleg met het gezin professionele 

zorg of mantelzorg in te schakelen voor de zorg na de kraamdagen;  

• Stel de Jeugdverpleegkundige op de hoogte van de geboorte van de kinderen, 

zodat de moeder weet waar ze na jouw vertrek terecht kan; 
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• Wanneer voor borstvoeding is gekozen, breng de Jeugdverpleegkundige 

hiervan ook op de hoogte, zodat ze de moeder na het kraambed extra kan 

ondersteunen en begeleiden; 

• Attendeer de ouders op het bestaan van de Nederlandse Vereniging voor 

Ouders van Meerlingen. Medewerkers van die vereniging kunnen de ouders 

van informatie voorzien; 

• Als de kinderen moeilijk uit elkaar te houden is, is het raadzaam een 

onderscheid te maken door middel van bijvoorbeeld een armbandje o.i.d. 

 

2. Aandachtspunten voor de moeder/partner 

 Voor de vrouw betekenen de zwangerschap, de bevalling en de verzorging van 

 de kinderen een extra belasting. 

• Laat de moeder zich zo veel mogelijk bezighouden met de verzorging en 

voeding van de kinderen; 

• Voorkom oververmoeidheid door goede afspraken te maken; 

• Creëer extra rustmomenten voor de kraamvrouw en regel het bezoek in 

overleg; 

• Stel de ouders eventueel gerust en ondersteun hen;  

• Twee kinderen betekent over het algemeen twee keer zoveel werk. Maak met 

de ouders een actieplan voor na de kraamtijd; daarin kan mantelzorg 

onderdeel van zijn; 

• Het is handig om op verschillende plaatsen in huis babyspullen te hebben.   

 

3. Aandachtspunten voor de verzorging van de kinderen 

 Het is belangrijk om de pasgeborenen als individuen te behandelen, spreek niet 

 over tweeling of drieling maar over kinderen of gebruik de namen van de 

 kinderen. 

 De verzorging van de kinderen vergt veel energie en organisatie.  

• Laat de ouders zo veel mogelijk hun kinderen verzorgen om een goede band 

met hen te krijgen. Wanneer andere mensen hulp aanbieden, laat hen dan 

huishoudelijke werkzaamheden verrichten; 

• Elke pasgeborene heeft zijn/haar eigen groei- en slaapritme. Adviseer de 

ouders hun kinderen niet te veel met elkaar te vergelijken, want elk kind is 

uniek; 

• Laat uit veiligheidsoverwegingen de kinderen niet samen in een bedje slapen; 

tenzij onder toezicht (zie zorgprotocol Veilig Slapen); 

• De kinderen hoeven niet iedere dag in bad, om de dag is ook voldoende. 

Vervang het badwater voor ieder kind;  

• Verzorg de pasgeborenen om en om, zodat niet één kind steeds als eerste 

aan de beurt is; 

• Leg de kinderen zo veel mogelijk tegelijkertijd in bed. Dit is om een goed 

slaappatroon te creëren en wat tijd en rust voor het gezin; 

 

 

4. Aandachtspunten voor de voeding 

• Streef naar één voedingsmoment voor de kinderen; 
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• Aanvankelijk is het handig om de kinderen één voor één te voeden om ze te 

leren kennen, daarna is tegelijkertijd voeden te adviseren; 

• Het voeden van de kinderen kost een hoop energie en tijd. Er zijn 

verschillende houdingen waarin het tegelijk voeden van een kinderen goed 

lukt;  

• Als de kinderen tegelijk wakker zijn en de moeder ze apart wil voeden, kan ze 

een van de kinderen, naast zich in bed of in een wipstoeltje leggen. Zo houdt 

ze tijdens het voeden contact met beide kinderen; 

• De combinatie van kunst- en borstvoeding kan op verschillende manieren 

worden toegepast, bijvoorbeeld het ene kind de borst en het andere de fles. 

Zoek samen met de ouders uit wat de beste manier is;  

• Wanneer één kind voeding uit een fles krijgt, is het in verband met hygiëne 

beter dat elk kind zijn eigen fles en speen gebruikt. 

 

5. Verslaglegging 

Kraamzorgdossier 

 

6. Bijlagen en/of referenties 

• Zorgprotocol toepassing LIP (KCKZ, 2018) 

• Nederlandse Vereniging voor Ouders van Meerlingen, https://www.nvom.nl/ 

• Zorgprotocol Veilig Slapen (KCKZ, 2018) 

• Handboek Borstvoeding (KCKZ, 2018) 

• Zorgprotocol Kunstvoeding (KCKZ, 2018) 

• Bijlage 1 Boekenlijst 

 

 

  

https://www.nvom.nl/
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Bijlage 1 Boekenlijst 

Het tweelingenboek van Lenny Duijvelaar en Anjo Geluk 

Uitgegeven door Kosmos – Zomer & Keuning BV 

ISBN: 902154722 

 

Tweeling dagboek; De eerste vier jaar van Lenny Duijvelaar en Anjo Geluk 

Uitgegeven door MOM-Unieboek 

ISBN: 9026928602 

 

De tweeling of drieling of meer van Elizabeth M. Bryan 

Uitgegeven door Swets & Zeitlinger 

ISBN: 9026513933 

 

Over tweelingen gesproken van F. de Waard 

Uitgegeven door Aspekt BV 

ISBN: 9075323840 

 

Een tweeling op komst! van Dr. Carol Cooper 

Uitgegeven door Zuidnederlandse Uitgeverij, Aartselaar België 

ISBN: 9024378125 

 


