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Begeleiding: Wanneer je met ons als verloskundige de bevalling ingaat, zal de verloskundige die op dat moment 
dienst heeft je bevalling begeleiden. Daarnaast zal een kraamverzorgster/ verpleegkundige daarbij helpen.  
Plaats bevalling: Wanneer je onder onze begeleiding mag bevallen, kun je kiezen tussen thuis of poliklinisch bevallen in 
het ziekenhuis. Sta je onder controle van de gynaecoloog dan betekent dit automatisch dat je in het ziekenhuis moet 
bevallen. De verloskamers in het ziekenhuis zijn zo gemoedelijk mogelijk ingericht. Op de kamers kun je zelf koffie en  
thee zetten of soep maken;  voor jullie maaltijden wordt gezorgd. Tevens beschikt iedere verloskamer over een 
televisie en een CD speler zodat je je eigen muziek mee kunt nemen. Er zijn meerdere douches beschikbaar. 
Weeën en persen: Zowel tijdens de ontsluiting als tijdens het persen kun je verschillende houdingen en technieken 
gebruiken (zitten, staan, hurken, ademhalingstechnieken, ontspanningsoefeningen etc.) Het is goed om hier van te voren 
eens over na te denken; tijdens de bevalling merk je dan vanzelf wel wat prettig is voor jou. Wij, als verloskundigen, 
vinden alle houdingen en technieken goed, zolang ze voor jou voldoen en zolang ze medisch verantwoord zijn. 
Wanneer dit niet het geval is zullen we je dat natuurlijk vertellen en uitleggen! Mocht je de baarkruk willen proberen: 
de dienstdoende verloskundige heeft deze altijd bij zich. 
Pijnbestrijding: Tijdens de voorlichtingsavond van onze praktijk gaan we uitgebreid in op de verschillende vormen van 
pijnbestrijding  en de voor- en nadelen daarvan. Mocht je deze avond gemist hebben, dan kun je tijdens je controles 
vragen naar de folder over dit onderwerp of je leest het stuk over pijnbestrijding op onze website . Samengevat is 
ons advies om met open vizier de bevalling en bijbehorende pijn tegemoet te treden; te kijken hoe het gaat en te 
onthouden  dat wanneer wij het nodig achten we pijnbestrijding zullen aanraden en dat wanneer jij aangeeft de pijn 
niet meer te kunnen dragen wij hier heel zorgvuldig mee om zullen gaan! 
Handelingen en beleid:  Alles wat wij doen zullen we met je bespreken. Elke handeling wordt, indien mogelijk, van 
tevoren doorgesproken. Indien dit bijvoorbeeld in acute situaties niet mogelijk is, zal later de tijd genomen worden  
voor een nabespreking. Handelingen waar je hierbij aan kunt denken zijn bijvoorbeeld het inwendig onderzoek, 
kunstmatig breken van de vliezen en inknippen. Maar ook het beleid, de voortgang van de bevalling, de 
beslismomenten, bespreken we met jullie, zodat je stap voor stap betrokken bent bij je eigen proces; jouw bevalling. 
We streven ernaar alleen die ingrepen uit te voeren die noodzakelijk zijn voor een goed verloop van de bevalling.  
Overdracht aan de gynaecoloog: Soms loopt de bevalling anders dan verwacht en zul je overgedragen worden aan de 
gynaecoloog. In de meeste gevallen is de reden hiervoor dat je ontsluiting niet snel genoeg verloopt of dat het persen 
te lang duurt. De klinisch verloskundige of de gynaecoloog neemt dan de verantwoordelijkheid voor de begeleiding 
van je bevalling van ons over.  Wij blijven bij je tot de overdracht geregeld is en de klinisch 
verloskundige/gynaecoloog helemaal op de hoogt is van de situatie, je medische voorgeschiedenis en je 
geboorteplan.   
Na de geboorte van je kind: Als je kindje geboren wordt, leggen we hem of haar direct bloot bij je op de buik. We 
drogen de baby goed af en dekken hem/haar toe met lekkere warme doeken. Omdat het hoofdje snel afkoelt krijgt 
hij/zij ook een mutsje op. Als alles goed gaat mag hij/zij daar net zo lang blijven liggen als jij het prettig vind. 
Wanneer je zelf om de één of andere reden niet in staat bent je kindje zelf vast te houden vlak na de geboorte, dan 
houd je partner hem of haar vast. Ook dan proberen we ervoor te zorgen dat er huid op huid contact is. De 
navelstreng wordt meestal door de partner doorgeknipt, maar als jullie dat anders willen kun je dat altijd aangeven. 
De placenta laten we zien en leggen daarbij het één en ander uit. De placenta kan gewoon met de vuilniswagen 
meegegeven worden, maar als je er andere plannen mee hebt, kun je dat uiteraard kenbaar maken. 
Wanneer je borstvoeding wilt geven, leggen we de baby binnen een uur na de geboorte aan (maar alleen als jij 
daar dan ook aan toe bent!). Binnen een uur omdat op dat moment de zuigreflex heel sterk is. Bijvoeding geven we 
alleen wanneer dat nodig is en altijd in overleg met jou.  
De baby wordt door ons nagekeken en dat doen we bij jou op de kamer, zodat je zelf ook alles kunt zien. Ook hierbij 
leggen we natuurlijk uit waar wij op letten en wat we controleren. De baby krijgt dan ook Vitamine K druppeltjes 
toegediend ivm de bloedstolling. Daarna zal de kraamverzorgster of -verpleegkundige de baby temperaturen en 
aankleden.  
Wanneer dit alles achter de rug is en we, als alles goed is gegaan,  gezellig een kopje koffie en beschuit met muisjes 
gegeten hebben om de geboorte van het nieuwe wondertje te vieren, wordt je gewassen of mag je onder de douche. 
Je bed wordt verschoond en de was weggewerkt. Van ons en van de kraamverzorgster (die nog 2 uur na ons vertrek 
bij jullie blijft) krijg je instructies en uitleg voor de komende uren en dagen. 



 
 
 
 
 
 
Persoonlijk Geboorteplan van (naam)…………………………………              (geboortedatum) …../…../……… 
 
 
Alleen wanneer je wilt afwijken van ons Basis geboorteplan of wanneer je andere specifieke wensen hebt,  hoef je 
dit te noteren in onderstaand persoonlijk geboorteplan.  Heb je geen aanvullingen/wijzigingen dan hoef je 
hieronder dus niets in te vullen! 
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