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SAMENVATTING

'Wanneer ben ik vruchtbaar, moeten we ‘het’ elke dag of om de dag doen, zijn er do's en don'ts om

de kans op zwanger worden te vergroten?' Vragen waar vrouwen met een kinderwens mee stoeien,

en een van de redenen voor de auteurs Nina, Noor en Marieke om een boek te schrijven dat ingaat

op de periode voorafgaand aan hun bestseller BUSKRUIT MET MUISJES. In D'R OP OF D'R

ONDER is álle mogelijke informatie rondom zwanger worden op een rijtje gezet, wordt onderscheid

gemaakt tussen fabels en feiten, en komen (ervarings)deskundigen aan het woord. Het boek

verschijnt 17 januari 2017.

Het moment is aangebroken: jullie willen samen een kindje. Veel vrouwen denken nog steeds dat
bij het weggooien van de pilstrip het meeste werk is gedaan, maar dit gaat niet voor iedereen op.
Want zwanger worden duurt gemiddeld een jaar! Dus nee, je bent niet de enige die rondom en
tijdens de eisprong naakt op hoge hakken nonchalant de slaapkamer binnen bent gewandeld of een
weekendje weg met vriendinnen heeft afgezegd omdat hét moment niet gemist mocht worden. Ook
Nina, Noor en Marieke hebben in diezelfde (rode) schoenen gestaan.

Om het jou makkelijker te maken, hebben ze alle mogelijke informatie voor je verzameld. Feiten,
fabeltjes, tips, weetjes… alles komt aan bod, uiteraard onder toeziend oog van (medisch) specialisten
en ervaringsdeskundigen. En er is ook aan je partner gedacht. Ook hij kan genoeg dingen doen of
laten om het proces (ofwel: de zaadjes) een duwtje in de goede richting te geven. Jullie lezen er alles
over in dit boek.

Titel: D'r op of d'r onder | Auteurs: Marieke Wigmans-Bremers, Nina Veeneman-Dietz & Noor Schutte-
Kerckhoff | Omvang: ca. 200 pag. | Prijs: € 19,99 | s : 978 94 005 0796 8 | Verschijnt: 17 januari
2017 | 

RELEVANTE LINKS



http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fpers.levboeken.nl%2F137962-het-boek-over-zwanger-worden-van-de-bestsellerauteurs-van-buskruit-met-muisjes
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fpers.levboeken.nl%2F137962-het-boek-over-zwanger-worden-van-de-bestsellerauteurs-van-buskruit-met-muisjes&title=H%C3%A9t+boek+over+zwanger+worden+van+de+bestsellerauteurs+van+BUSKRUIT+MET+MUISJES&summary=H%C3%A9t+boek+over+zwanger+worden+%23deropofderonder&source=Lev.
https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fpers.levboeken.nl%2F137962-het-boek-over-zwanger-worden-van-de-bestsellerauteurs-van-buskruit-met-muisjes&text=H%C3%A9t+boek+over+zwanger+worden+%23deropofderonder&via=Levboeken&related=prdotco


Facebook
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Website
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CITATEN

"Alle informatie voor en door mama's, met een vleugje humor en nuchterheid, maakt dat de
boeken BUSKRUIT MET een groot succes zijn. "
— MOMMYSLIFE.NL

"Mijn nieuwe handboek. En niet alleen van mij, ook van mijn vriend. Voor alle echte nieuwe
moeders moet dit bijna een bijbel zijn. Dat wat je moet weten, staat erin!"
— DE TELEGRAAF VROUW over BUSKRUIT MET MUISJES
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