
Hoera een papa, 
hoera een mama!
20 TopTips voor en door kersverse ouders

inspiratie
boekje

INKIJKEXEMPLAAR



Gefeliciteerd met de geboorte van je kindje!

Vader of moeder worden is een intense ervaring die je leven blijvend verandert. 
Vanaf dag één gaan genieten en overleven, verliefdheid en vermoeidheid hand in 
hand. 

Meer dan 80 vaders en moeders deelden hun herinneringen aan de eerste weken na de 
bevalling met ons. Hun tips en ideeën vind je terug in dit inspiratieboekje.  

Een mooie gezinsstart gewenst!



TopTip 2
Langzaam is het nieuwe snel

TopTip 1
Warm onthaal

Om 12 uur nog niet aangekleed. Twee uur bezig 
zijn om van huis te gaan en op één dag niet meer 
bereiken dan een retourtje supermarkt. Als je net 
een baby hebt, gaat alles oneindig veel langzamer 
dan je gewend was. 

Tip: het enige dat in de eerste weken echt be-
langrijk is, is de zorg voor je kindje en voor jezelf. 
Daar heb je je handen meer dan vol aan. Mensen 
die van je verwachten dat je huis blinkt als een 
spiegel of dat je fris en fruitig op elke verjaardag 
verschijnt, moeten maar even wachten. 

Er is maar één mensje dat echt niet zonder jou kan.
 

Het leren kennen van je kindje is begonnen en zal een leven lang  doorgaan. Wanneer je 
nu al met aandacht je baby bekijkt, zet je de toon en krijg je oog voor wat er in je kind 
omgaat.

Neem uitgebreid de tijd om kennis te maken. Luister naar zijn geluidjes, volg haar wan-
neer ze vanuit haar wiegje de wereld verkent. Waarschijnlijk raak je niet uitgekeken en 
-geknuffeld. Steeds zal je weer iets nieuws opvallen, vooral deze eerste weken waarin je 
kindje zich zo razendsnel ontwikkelt.

Maanden was je kindje al bij je, toch wist je nog niet wie het was. Nu is je baby ineens 
het middelpunt van je leven. 

welkom
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VOORBEELD

VOORBEELD



TopTip 3
Topvader

TopTip 4
Schrijf een boek

“Jammer dat ik maar zo weinig onthouden heb van die eerste periode”, hoor je ouders 
achteraf vaak zeggen. Dat gebeurt jou niet als je nu een mooi notitieboekje koopt. 

•   Beschrijf af en toe een dag uit jullie leven. Wat heb je gedaan, hoe voelde je je en  
wat viel je op aan je kindje?

•   Je kunt ook anderen iets laten schrijven. Een mooie wens van opa. Of vraag oma te 
beschrijven hoe het was om haar kleinkind voor het eerst te zien. 

•  De tekening van een trotse grote zus of broer mag natuurlijk ook niet ontbreken. 

Wanneer je vastlegt wat je beleeft, beleef je deze weken bewuster.

onthouden
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Nu je een nieuwe baan hebt als vader, is het leuk je af te 
vragen wat voor papa er eigenlijk in jou huist. 

Pak een papier en schrijf vijf woorden op waarvan je hoopt 
dat je zoon of dochter ze later gebruikt om jou te omschrij-
ven. Hieronder vind je er alvast twintig om uit te kiezen. Er 
zijn er natuurlijk nog veel meer. Welke woorden vertellen het 
best wat voor vader jij wilt zijn?

vrolijk – zorgzaam – sportief – gezellig – actief – luisteraar 
– eerlijk – supporter – betrouwbaar – rustig – daadkrachtig – 
stimulerend – humoristisch – liefdevol – beschermend – speels 
– open – sociaal – trouw – sterk

Weten waar je uit wilt komen geeft houvast en helpt je te 
kiezen wat je wel en niet doet. Succes met deze ‘carrièrestap’! VOORBEELD

VOORBEELD



Vader of moeder worden is een intense ervaring.  
In dit inspiratieboekje vind je 20 TopTips van 
andere vaders en moeders voor de eerste weken 
met je kindje.

Een miniboekje waar je energie van krijgt!

Hoera een papa,  
hoera een mama!

netwerk van ouders
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www.familyfactory.nu

Het volledige boekje is te bestellen op www.familyfactory.nu


