
To-doula   

Een tijdslijn vol met tips en links voor iedere 
werkende zwangere vrouw en kersverse 

moeder

- Ina Heijnen, bedrijfsdoula - 



JE MOET WERKEN ALSOF JE NIET ZWANGER BENT EN 
MOEDER ZIJN ALSOF JE NIET WERKT

Is dat echt zo? 

Ik geloof dat je je eigen keuzes mag maken en
 een leven kunt creëren dat bij jou past. 

Als jij wil, 
kan ik je daarbij ondersteunen.
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Wie ben ik?
•  Moeder van Doris 
•  Bedrijfsdoula
•  Auteur van het boek Spuug op je blouse, over de combinatie 

zwangerschap/moederschap en werk 
•  Gecertificeerd zwangerschaps-, en postnatale Birthlight 

yogadocent
•  Groot netwerk van experts in de geboortewereld
•  Achtergrond in journalistiek, organisatiewetenschappen en 

bedrijfsleven
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Mijn missie
•  Meer welzijn op de werkvloer (en daarbuiten)
•  Gelijkwaardigheid 
•  Ruimte om eigen keuzes te maken

Hoe draag ik daar mijn steentje aan bij?
•  Via consulten als bedrijfsdoula
•  Als zwangerschaps-, en postnatale yogadocent
•  Met partnerlessen
•  Door deze to-doula lijst
•  Met lessen Bewegen en Ontspannen op het Werk
•  Door mijn kennis en ervaringen met zoveel mogelijk mensen te 

delen (YouTube, podcasts, social media en de reguliere media)
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Spuug op je blouse
Stel ik me aan? Werk ik wel genoeg? Ben ik 
een zeur? Bijna elke zwangere vrouw en 
werkende moeder heeft dit soort 
gedachten. Een worsteling met de 
verwachtingen van collega’s, je werkgever, 
klanten of van jezelf. Hoe doen andere 
vrouwen dat? In Spuug op je 
blouse vertellen 18 moeders openhartig 
over hun ervaringen op het werk, zoals 
zwangerschapsdiscriminatie, bekkenpijn, 
miskramen, ivf-trajecten en kolven in de 
bezemkast. Wat is normaal? Waar heb je 
recht op? 17 experts geven je praktisch 
advies. Zodat jij kunt kiezen wat bij je past.
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To-doula
Houd je net als ik van lijstjes? En kun je wel wat richting gebruiken 
tijdens en na je zwangerschap op je werk?  Als bedrijfsdoula help ik je 
op weg. Dit overzicht bevat tips over je rechten, wanneer je wat kunt 
regelen en waar je allemaal aan kunt denken. Zie je door de bomen en 
de lijstjes het bos niet meer? Boek dan een consult. Dan maken we het 
persoonlijk en praktisch. 
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Sollicitatie
•  Je hoeft niet te vertellen dat je een kinderwens hebt
•  Je hoeft niet te vertellen dat je zwanger bent
•  Je mag niet afgewezen worden omdat je zwanger bent
•  Heb je een vermoeden van zwangerschapsdiscriminatie? Maak er 

werk van. Hoe? Boek een consult van 30 minuten en ik help je op 
weg

Lees ook dossier 2. Waar heb ik recht op?
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Kinderwens
	
•  Werk je met giftige stoffen of doe je zwaar fysiek werk? Dan is je 

werkgever verplicht je voorlichting te geven, al voordat je zwanger 
wil worden.
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IVF-traject
•  Je hoeft dit niet te delen met je werkgever of collega’s, maar het is 

wel praktisch om het met je manager te delen ivm afspraken onder 
werktijd.

•  Afspraken voor het ivf-traject mag je onder werktijd maken. Je hoeft 
hier geen vakantie-uren voor op te nemen.

Lees ook hoofdstuk 5. Je mag open zijn op je werk. Het hoeft niet
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Miskraam
•  Je mag je zonder opgaaf van reden ziek melden op je werk.
•  Je hoeft je miskraam niet te delen. Het mag natuurlijk wel.
•  Neem tijd om te herstellen; fysiek en emotioneel. 

Lees ook hoofdstuk 1. Je hoeft je kind er niet bij te doen

www.bedrijfsdoula.nl



Eerste trimester
•  De meeste vrouwen delen hun zwangerschap pas na 12 weken 

omdat de kans op een miskraam dan minder is. Werk je met giftige 
stoffen of in gevaarlijke, stressvolle situaties? Vertel het dan zodra je 
het weet, zodat je werkzaamheden direct aangepast kunnen 
worden.

•  Ben je extreem misselijk of moe? Neem dan contact op met je 
bedrijfsarts.

•  Je hebt recht op 1/8 werktijd aan extra rust. 

Lees ook hoofdstuk 3. Je werk mag er onder lijden. Jij niet
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Tweede trimester
•  Veel vrouwen delen hun zwangerschap na de eerste termijnecho 

en eventuele aanvullende testen. 
•  Je hebt ALTIJD recht op een preventief gesprek met je bedrijfsarts, 

ook als je je geweldig voelt. 
•  Je hebt recht op 1/8 werktijd aan extra rust. 
•  Bespreek met je partner hoe jullie werk en privé samen gaan 

managen na de geboorte van jullie kind. Het Nibud heeft 
een handige tool om te kijken wat voor jullie financieel gezien een 
goede balans zou kunnen zijn. 

•  Meld je kind aan voor kinderopvang/gastouder/opa’s en oma’s.
•  Word je contract niet verlengd en denk je dat dit door je 

zwangerschap komt? Zwangerschapsdiscriminatie komt veel voor. 
In Dossier 2. Waar heb ik recht op, lees je wat je kunt doen.

•  Meld je aan voor zwangerschapsyoga, zodat je op een veilige 
manier beweegt en kennis opdoet die handig is tijdens de 
bevalling. Een gratis voorproefje bekijk je hier. 

Lees ook hoofdstuk 4. Je mag iets verwachten van je werkgever
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Derde trimester
•  Drie weken voor je verlof ben je verplicht om je werkgever te 

vertellen dat je zwanger bent en met verlof gaat.
•  Bespreek met je werkgever wanneer je met verlof gaat (34, 35 of 36 

weken). Bij een tweeling-zwangerschap ga je met uiterlijk 30 weken 
met verlof.

•  Bespreek met je werkgever of je de intentie hebt om borstvoeding 
te geven. Zo ja, breng je werkgever op de hoogte van de kolfcode. 
Hierin staat waaraan de ruimte moet voldoen. Een toilet is GEEN 
geschikte kolf of voedruimte.

•  Hulp nodig om je wensen te bespreken met je werkgever? Plan 
een consult. Ik help je op weg.

Lees ook hoofdstuk 2. Je hoeft niet door te lopen met klachten 
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Voor je verlof
•  Draag je werk over, stel je out-of-office-reply in.
•  Laat je collega’s weten dat je 16 weken NIET te bereiken bent. 
•  Vraag je collega’s en manager om niet te informeren ‘of de baby al 

geboren is’. Jij laat wat van je horen, wanneer je daar behoefte aan 
hebt.

•  Bespreek met je werkgever hoeveel uren je wilt werken na je verlof 
en hoe je dit wilt indelen. 

•  Tip: bouw je werkuren rustig op in plaats van 32 uur te gaan werken 
in je eerste werkweek.
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Je verlof
•  Je verlof is er niet voor niets. Neem je rust, bereid je voor op de 

geboorte en de postpartum periode.
•  Schrijf je geboortewensen op (voorbeeld kun je hier downloaden) 

en bespreek dit met je verloskundige. Hulp nodig? Boek 
een consult. Ik beantwoord al je vragen. 

•  Je kunt een partnerles volgen om je voor te bereiden op de 
geboorte: welke houdingen kunnen fijn zijn, welke 
ademhalingstechnieken helpen? Je leert het allemaal in twee uur. 
Boek je partnerles hier.

•  Je kunt ook een postpartumplan creëren, om alvast te bedenken 
hoe je na de geboorte goed voor jezelf kunt (laten!) zorgen. Luister 
hier mijn podcast ter inspiratie.

Lees ook hoofdstuk 6. Je mag grenzen stellen en hulp vragen
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Geboorte en kraamtijd 1
•  Rust is essentieel in de eerste paar dagen én de eerste zes weken. 

Waarom vertel ik je in deze podcast.
•  Herstellen, borstvoeding geven en wennen aan je nieuwe leven 

kosten energie. Gun jezelf dus gezonde voeding en voldoende rust. 
•  Borstvoeding gaat niet altijd vanzelf. Schakel op tijd hulp in. Een 

lactatiekundige wordt vaak vergoed door je zorgverzekeraar. 
•  Je lichaam is na zes weken nog niet volledig hersteld. Laat je 

verloskundige bij de nacontrole checken of je een diastase hebt 
(ruimte tussen je rechte buikspieren). Zo lang deze buikspieren nog 
niet gesloten zijn, wil je nog geen rechte buikspieren trainen. Hoe je 
deze spieren weer bij elkaar krijgt, vertel ik je in deze video die al 
meer dan 10.000 keer bekeken is. 
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Geboorte en kraamtijd 2
•  Na zes weken mag je postnatale yoga doen. Hier krijg je een 

voorproefje. Ga nog niet hardlopen, springen of intense sporten 
doen. Wacht hier minimaal negen maanden mee. Dat is lang, maar 
levert je op de lange termijn veel gezondheid op! Te snel gaan 
rennen, levert vaak (later) klachten op. 

•  Houd je fysieke klachten? Zoals bekkenpijn, urineverlies of rugpijn? 
Zoek een gespecialiseerde bekkenfysiotherapeut. Loop niet te lang 
met je klachten door!

•  Merk je dat je vaak terug denkt aan de geboorte op een vervelende 
manier? Of dat je somber bent? Kijk dan eens op www.memam.nl 
en zoek ondersteuning. Je bent niet de enige die een grijze wolk 
heeft! Wil je eens laagdrempelig praten? Boek een consult. 

Lees ook hoofdstuk 7. Je wolk kan grijs zijn 
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Terug aan het werk 1
•  Bel je manager/leidinggevende een week voordat je weer aan de 

slag gaat. Maak een afspraak en informeer naar de kolf/voed-ruimte 
indien je hier gebruik van wilt maken.

•  Bespreek je uren, flexibiliteit en werkzaamheden met je manager/
leidinggevende. Indien je wil voeden/kolven zal ook je werklast 
aangepast moeten worden.

•  Je hebt recht op 25% van je werktijd om te voeden/kolven totdat je 
kind negen maanden is.

•  Wil je langer voeden? Dat mag! Dan heb je nog steeds recht op een 
kolfruimte, maar doe je het in je eigen tijd.

Lees ook hoofdstuk 8. Je kunt het samen doen
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Terug aan het werk 2
•  Plan twee weken na je eerste werkdag weer een moment met je 

leidinggevende in, om te bespreken hoe het gaat en waar 
eventuele knelpunten zitten.

•  Lukt het niet om op de afgesproken dag te gaan werken? Door een 
intense bevalling, een heftige kraamtijd of fysieke klachten? 
Bespreek dit met je leidinggevende en vervolgens met je 
bedrijfsarts.

•  Hulp nodig? Boek een consult. Ik help je op weg. 

Lees ook hoofdstuk 8. Je kunt het samen doen
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Twee maanden aan het werk
•  Voel en bedenk voor jezelf of je thuis en op je werk de juiste balans 

hebt gevonden, (samen met je partner).
•  Bespreek je gevoelens en gedachten met je eventuele partner en je 

leidinggevende. Wat heb je op dit moment nodig? Waar loop je 
tegenaan? Kun je anderen om hulp vragen of betaalde hulp 
inschakelen?

•  Weet je niet waar je moet beginnen? Boek een consult. Dan help ik 
je op weg. 

Lees ook hoofdstuk 9. Je kunt veranderen
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Tot slot
Je bent niet alleen lieve vrouw! Maak keuzes die bij je passen. Je mag 
goed voor jezelf (laten) zorgen. In het belang van je baby, van jou én je 
werk. Ik ben er voor jou.

www.inaheijnen.nl
06-41189986
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