
mijn Kraamboek



Dit boek is van
: 

(Vul hier de naam in van je baby)

………………………………………………………

………………………………………………………



Plak hier een foto van 

jou met de baby.

Plak hier een foto

van de kersverse vader

met de baby.

Plak hier een foto

van je kinderen samen.

Mijn naam: …………………………………

Mijn leeftijd: …………………

Ik ben op ………………… moeder geworden 

van een O zoon
 O dochter

Dit is mijn eerste, tweede, derde, vierde, vijfde of zesde  kind. 

Ik heb dit boek  zelf gekocht/gekregen van: 

………………………………………………

Naam van de vader van de baby: 

……………………………

Zijn leeftijd is: …………

Dit is zijn eerste, tweede, derde, 

vierde, vijfde of zesde kind. 

Mijn baby heeft 

…………………broer(s)/zus(sen)

NaaM  …………………………………

…………………………………………

…………………………………………

Leeftijd  ……………………………

………………………………………

 wie ben ik? 
Wie is de vader

? 

Broertjes/zusje
s 



Zo werd de baby
 geboren 

Mijn baby is geboren na ……  maanden …… week/weken 

en ………  Dag/dagen zwangerschap. 

De bevalling was: O thuis
 O in het ziekenhuis
 O in een kraamhotel
 O onderweg

 O ……………………………………

De bevalling duurde ……  uur. 

Het was: 
(Je mag meerdere antwoorden invullen)

O zwaar O mooi
O pijnlijk O langdurig
O vreselijk O bijzonder
O overweldigend O stressvol
O iets anders, namelijk:

…………………………………

…………………………………

…………………………………

Bij de bevalling was: 

O niemand O mijn partner
O de verloskundige O ziekenhuispersoneel
O mijn moeder O zijn moeder

O iemand anders, namelijk: …………………………………..

Ik geef de

begeleiders van

de bevalling het 

rapportcijfer:
Ik geef mijn partner
voor de bevalling
het rapportcijfer:

Ik geef m
ezelf voo

r

de bevall
ing

het rappo
rtcijfer:

Het leukste moment van de bevalling was: 

……………………………………………………………

……………………………………………………………

Het zwaarste moment van de bevalling was: 

……………………………………………………………

……………………………………………………………



Plak hier een mooie foto 

van je baby.



Dit is mijn bab
y! Het is een: 

O meisje

O jongetje

Zijn/haar ogen zijn: 
O blauw
O bruin
O grijs
O groen

De eerste huiltjes waren: 
(Je mag meerdere antwoorden invullen)

O prachtig
O hard!
O bijzonder
O als muziek
O lief
O iets anders, namelijk: 

………………………………….

Andere bijzonderheden van zijn/haar uiterlijk: 

………………………………………………

……………………………………………

Hij/zij he
eft 

veel/weini
g/geen haa

r.

Het haar is: 
O bruin
O zwart
O blond  
O rood  
O krullerig

Hij/zij heeft mijn/zijn neus.

Hij/zij lijkt het 
meest op zijn/haar 
vader/moeder/broer/
zus/zichzelf.

O iets anders, namelijk: 

………………………………….

Mijn baby
krijgt het rapportcijfer:

………
Mijn baby is:

 

(Je MOET meer
dere antwoord

en invullen)

O prachtig

O fantastisch

O superlief

O perfect

O de allermoo
iste

O een engeltj
e


