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Handige zwangerschap checklist! 
  
Na een zwangerschap gaat je leven compleet veranderen. Gelukkig heb je 9 maanden de tijd om 
alles te regelen bij zwangerschap. In deze checklist kun je lezen wat er allemaal geregeld moet 
worden en wanneer. Super handig dus! 
    

To do list zwangerschap 
Om je te helpen om alles te regelen bij zwangerschap, hebben we hier een handige to-do list 
voor je! 
 

 Inlichten huisarts en apotheek zodat je geen medicijnen meekrijgt die schadelijk kunnen 

zijn voor je baby. Ga ook op zoek naar een verloskundige en neem contact met haar op. 

 Vraag het kraampakket aan bij je zorgverzekeraar. Check wel of dit vergoed wordt of stel 

zelf een kraampakket samen 

 Zoek uit wat je basisverzekering dekt en bekijk of deze zo nodig aangepast kan worden. 

Ben je in november, december of januari zwanger geworden? Dan heb je geluk! Je kunt 

dan nog voor een passende zorgverzekeraar kiezen! Meld ook aan je zorgverzekeraar dat 

je zwanger bent. 

 Controleren of er wachtlijsten zijn voor de kinderopvang 

 Kraamzorg regelen. 

 Jezelf opgeven voor moeder voor moeders 

 Afspraak maken bij verloskundige. 

 Oriënteren voor zwangerschapscursus en mogelijk inschrijven 

 Babybox bestellen. 

 Regelen zwangerschapsverlof. 

 Aanschaffen items van de babyuitzetlijst 

 Kinderkamer op orde maken. 

 Uitzoeken of je de volgende verzekeringen hebt: zorgverzekering, 

aansprakelijkheidsverzekering, rechtsbijstandverzekering, reisverzekering, 

levensverzekering, uitvaartverzekering, ongevallenverzekering. Nadat je baby is geboren 

moet je aan al je verzekeraars vermelden dat je een kindje hebt. Zorg er dus nu voor dat 

je alle formulieren al in huis hebt of een concept mail hebt opgesteld. 

 
 
 

 
  

https://partnerprogramma.bol.com/click/click?p=1&amp;t=url&amp;s=46297&amp;f=TXL&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fl%2Fmooi-gezond%2Fgezondheid-zwangerschap-kraampakketten%2FN%2F20411%2Findex.html&amp;name=kraampakket
https://www.zozwanger.nl/moeders-voor-moeders-urine-inzamelen/
https://www.zozwanger.nl/baby-uitzetlijst/
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Zwanger wat regel je per trimester? 
  
Van zo’n mega lijst zou je bijna moedeloos worden. Maar maak je geen zorgen, je hoeft echt niet 
alles in één keer te regelen bij je zwangerschap. Relax en neem rustig de tijd. Ik zal hieronder 
beschrijven in welk trimester je wat moet regelen in de juiste volgorde! 
  

Eerste trimester 
In het eerste trimester is het goed dat je de volgende dingetjes regelt. 
 

 Vergeet je foliumzuur niet te slikken. 

 Zoek uit wat je wel en niet mag eten tijdens de zwangerschap. 

 Licht je huisarts en apotheek in. 

 Zoek een verloskundige in de buurt en maak een afspraak. 

 Ga je naar de tandarts, vertel dan ook dat je zwanger bent. 

 Check je zorgverzekering en bekijk of je een aanvullende verzekering nodig hebt of niet. 

Lees alsjeblieft hier de informatie over zorgverzekering 

 Check of je kraampakket vergoed wordt door de zorgverzekeraar en vraag deze aan. 

 Tussen de 8 en 12 weken heb je jouw eerste termijnecho (spannend). 

 Regel de kraamzorg. Tip: kies een kraambureau uit die een samenwerking heeft met je 

zorgverzekeraar. 

 Meld jezelf aan voor moeders voor moeders (urine inleveren). 

 Denk na of jullie fulltime of parttime gaan werken en hoe het geregeld kan worden met 

kinderopvang of oppas. 

  

Tweede trimester 
Je bent in het tweede trimester aangekomen! Tijd om over nieuwe dingen na te denken. 
Waarschijnlijk gaat dat allemaal beter dan in het eerste trimester omdat je nu minder last zult 
hebben van vervelende zwangerschapskwaaltjes. 
 

 Inschrijven voor een zwangerschapscursus (is niet verplicht). 

 Aanmelden kinderdagverblijf (wanneer nodig). 

 Werkgever inlichten. Dit hoeft eigenlijk pas 3 maanden voor je uitgerekende datum, maar 

eerder is wel zo aardig. Om je zwangerschapsverlof aan te vragen moet je bij de 

verloskundige een zwangerschapsverklaring aanvragen. 

 Begin met de babyuitzet te verzamelen (hierover straks meer). 

 Vanaf 5 maanden zwanger kun je jouw zorgverzekeraar vermelden dat je zwanger bent. 

 Maak de kinderkamer in orde, nu heb je hier nog energie voor, straks niet meer! 

 Schaf leuke zwangerschapskleding aan. 

 Maak een afspraak met de notaris om een testament op te stellen. 

  

  

https://www.zozwanger.nl/mag-wel-eten-tijdens-zwangerschap/
https://www.zozwanger.nl/kosten-zwangerschap-en-de-zorgverzekering/
https://www.moedersvoormoeders.nl/
https://www.zozwanger.nl/shoppen/zwangerschapskleding-kopen/
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Derde trimester 
 

 De laatste loodjes breken aan! Niet getrouwd? Vanaf maand 7 moet je partner de 

erkenning aanvragen van het kind. 

 Vanaf de 24 weken moet je echt je werkgever vertellen dat je zwanger bent. 

 Check je verzekeringen en zorg dat je straks snel al je verzekeraars kunt inlichten over de 

komst van je baby. 

 Maak een geboorteplan. 

 Bedenk of je borstvoeding of flesvoeding gaat geven. 

 Leg de spullen klaar voor een thuisbevalling of maak een vluchtkoffer voor de 

ziekenhuisbevalling. 

 Tussen  week 34 en 36 start je zwangerschapsverlof. Een mooie tijd om middels online 

shoppen de babykamer verder in te richten en de baby uitzet te regelen bij zwangerschap. 

 Maak de geboortekaartjes 

 

Na de bevalling 
 

 Aangifte van de geboorte. Je komt dan meteen in aanmerking voor kinderbijslag, dit hoef 

je niet apart aan te vragen. 

 Maak en verstuur de geboortekaartjes. 

 Schrijf je baby in bij je zorgverzekering en andere verzekeraars. 

 

Baby Uitzetlijst 
Vooral de dames die voor de eerste keer zwanger zijn, zullen misschien nog geen gevoel hebben 
bij alle babyspullen die nog in huis gehaald moeten worden. Want dat zijn er behoorlijk veel. 
Gelukkig hebben we een uitzetlijst voor je. Bekijk hier onze handige baby uitzetlijst. De uitzetlijst  
brengt behoorlijk wat kosten mee. Begin er daarom op tijd aan zodat je de kosten kunt spreiden  
over verschillende maanden. Zorg dat je alles al ruim op tijd in huis hebt. 

 

https://www.zozwanger.nl/vierentwintig-weken-zwanger/
https://www.zozwanger.nl/wat-is-een-geboorteplan/
https://www.zozwanger.nl/vluchttas-ziekenhuis-bevallen/
https://www.zozwanger.nl/vierendertig-weken-zwanger/
https://www.zozwanger.nl/shoppen/geboortekaartjes/
https://www.zozwanger.nl/wp-content/uploads/De-baby-uitzetlijst.pdf
https://www.zozwanger.nl/wp-content/uploads/De-baby-uitzetlijst.pdf
https://www.zozwanger.nl/wp-content/uploads/De-baby-uitzetlijst.pdf

