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De bevalling is in zicht! Vanaf 37 weken zijn de laatste loodjes aangebroken. In deze periode kom je wekelijks 
op de praktijk. Dit is ook het moment dat je onder onze begeleiding mag bevallen. Bevallen doe je waar jij je 
het veiligst voelt. Dat kan thuis zijn, in het ziekenhuis of in een geboortecentrum, met of zonder pijnstilling. 
Die keuze is helemaal aan jou. 

Een goede voorbereiding kan angst en onzekerheid wegnemen. Zo kan je je beter ontspannen tijdens de 
bevalling. Bovendien kan ontspanning ervoor zorgen dat je minder last van de pijn hebt en de weeën beter 
doorzetten, waardoor de bevalling vlotter verloopt. Aangezien de voorlichtingsavond over de bevalling door de 
pandemie is komen te vervallen, bieden we deze nu via Zoom aan samen met deze handout. Hierdoor willen 
we je optimaal voorbereiden op de bevalling. Rond 35 weken zwangerschap hebben we een dubbele afspraak, 
waarbij we je bloeddruk meten, groei en ligging van de baby beoordelen en het hartje luisteren. Daarnaast 
bespreken we je bevalwensen.  

Heb je in deze laatste weken spoedeisende klachten, maak je je zorgen (de baby niet goed voelen bewegen, 
je ziek voelen etc.) of denk je dat de bevalling is begonnen? Bel dan met de dienstdoende verloskundige. 
Probeer ons altijd zelf te bellen. Jouw stem geeft ons een nog beter beeld van hoe het met jou gaat dan als we 
je partner spreken. 

DE BEVALLING
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DEURBEL & NAAMPLAATJE

Zorg voor een goed werkende deurbel en naambordje bij de voordeur zodat 
we niet opeens midden in de nacht bij je buurman aanbellen.

BEDKLOSSEN

Klossen heb je nodig om je bed te verhogen tot tenminste 70-90cm hoogte. Bel 
Cordaan (0800 – 288 77 66) om klossen te lenen. Lukt het niet met klossen om je 
bed te verhogen, dan kun je overwegen met bierkratjes je bed te verhogen of met 
een dubbele matras.

ZIEKENHUISTAS

Pak een tas met benodigdheden voor jou en de baby voor de eerste uren na de 
bevalling. Op de volgende bladzijde zie je wat je hier zoal in stopt. Baby’s hebben het 
de eerste dagen/weken snel te koud. Zorg daarom ook voor echte wollen kleertjes/
dekentje voor je baby aangezien wol de baby goed warm houdt zonder te 
oververhitten. Vergeet niet je 101-zwangerschapsenvelop en verzekeringspasje in 
de tas te doen.

KRAAMPAKKET

CHECKLIST

Indien je verzekeraar geen kraampakket heeft opgestuurd, kun je het kopen bij 
de apotheek, drogist of Prenatal. Ook bij een ziekenhuisbevalling heb je een 
kraampakket nodig voor als je weer thuis bent na de bevalling.



BABY 

1 wollen deken 
2 rompers met lange mouwen 
1 paar (wollen) sokjes 
2 mutsjes 
1 boxpakje of truitje en broekje 
1 (wollen) trui/vestje 
1 Jas/skipakje (voor het ritje naar huis) 

PS echte wollen kleertjes zijn soms lastig te vinden, 
hierbij onze tips: 
zaailing.nl   
ziloen.nl 
trulywoolykids.com  

MAMA 

Outfit voor na de bevalling (ruim zittende broek, shirt 
en vest) 
Voedingsbh  
Toiletspullen 
Wollen sokken (om je voeten warm te houden tijdens 
de bevalling) 
Slippers (voor onder de douche) 
Haar elastiekje  
Lippenbalsem 

PS Snacks, tijdschriften, iPad’s heb je eigenlijk niet 
nodig. Er is eten in het ziekenhuis en je bent zo druk 
bezig met je kind op de wereld zetten dat je geen 
tijdschrift zal lezen.  
Je kan overwegen om een tweede tas te pakken voor 
het geval je een paar dagen moet blijven na de 
bevalling, die kan je partner later altijd nog brengen 
mocht het nodig zijn.  

ZIEKENHUISTAS

http://zaailing.nl
http://ziloen.nl
http://trulywoolykids.com
http://zaailing.nl
http://ziloen.nl
http://trulywoolykids.com


OVERTĲD

Al die maanden had je die ene datum in je hoofd, en dan gaat de dag opeens voorbij en ben je nog steeds zwanger… 
Wist je dat de meeste vrouwen ná de uitgerekende datum bevallen? Op basis van de termijnecho is de vermoedelijke 
bevaldatum vastgesteld. Slechts 3% van de vrouwen bevalt ook écht op die datum. Het overgrote deel (ongeveer 70%) 
bevalt na de uitgerekende datum. Gelukkig bevalt 95% van de vrouwen spontaan vóór de 42 weken. Niet voor niets 
hebben zowel Frankrijk als Nieuw Zeeland de uitgerekende datum daarom op 41 weken zwangerschap gezet, wat ook 
veel dichter op je eigenlijke bevaldatum is dan de 40 weken datum. Na die 42 weken ben je officieel "overtijd". Dit 
wordt ook wel 'serotien" genoemd. De zorg wordt in dat geval overgedragen aan het ziekenhuis en de bevalling zal 
worden ingeleid. 

Vanaf 41 weken zul je ongeveer om de dag een controle hebben waarbij we je bloeddruk meten, de groei en ligging 
van de baby controleren en naar het hartje luisteren. Daarnaast kunnen we ‘strippen’ als je dat wenst om de kans op 
spontane weeën te vergroten. Dit houdt in dat via inwendig onderzoek gevoeld wordt of de baarmoedermond al 
soepel en week is en of er al ontsluiting is. Als dat het geval is dan kun je gestript worden. Bij het strippen worden de 
vliezen van de baarmoedermond los gewoeld. Hierbij komen hormonen vrij (prostaglandines) die nodig zijn om de 
bevalling op gang te brengen. Sommige vrouwen vinden het strippen vervelend. Andere vrouwen voelen er niet veel 
van. Door het strippen versnelt de rijping van de baarmoedermond. Als het strippen het gewenste effect heeft, krijg je 
binnen 20 uur weeën. Strippen is het meest effectief vanaf 41 weken. Aan het einde van de 41e week word je verwezen 
voor een controle in het ziekenhuis van jouw keuze om een datum te bepalen voor het inleiden van de bevalling 
indien het niet zelf begint. 



Wil je thuis bevallen, dan begeleiden wij je een op 
een, geassisteerd door de kraamzorg. Uit onderzoek is 
gebleken dat vrouwen thuis over het algemeen beter 
beter kunnen ontspannen en daardoor minder 
stresshormonen aanmaken waardoor ze beter 
bevallen. We hebben natuurlijk al onze medische 
apparatuur mee als je thuis bevalt, zoals zuurstof, 
medicatie, infuus benodigdheden, hecht- en bevalset, 
reanimatie set en andere benodigdheden. 

Dit is een gang met 4 niet-medische bevalkamers in 
het OLVG West. Er lopen geen artsen rond, waardoor 
het een stuk rustiger is. Iedere kamer heeft een bad, 
waarvan 2 een groot bevalbad. Ook zijn er geen 
infusen of andere medische apparatuur zichtbaar 
aanwezig en kan je lachgas krijgen als pijnstilling. 
Bevalcentrum West (BCW) biedt in een huiselijke 
omgeving een alternatief voor de poliklinische 
bevalling, voor iedereen die niet thuis kan of wil 
bevallen. 

BEVALCENTRUM WEST

Als je poliklinisch bevalt, dus zonder medische 
indicatie maar op eigen verzoek in het ziekenhuis, 
huur je eigenlijk een verloskamer met een 
verpleegkundige. Mocht je tijdens de bevalling een 
medische indicatie krijgen, dan blijf je op dezelfde 
kamer. De eigen bijdrage voor een poliklinische 
bevalling bedraagt €360 (ook voor het Bevalcentrum 
betaal je dit overigens), wat door sommige 
zorgverzekeringen wordt vergoed. 

POLIKLINISCHE BEVALLING
Heb je een medische indicatie (bijvoorbeeld door een 
hoge bloeddruk of omdat je de vorige keer met een 
keizersnede bent bevallen), dan zul je in principe in 
het ziekenhuis bevallen, zonder eigen bijdrage, 
begeleid door het ziekenhuisteam (klinisch 
verloskundige of arts-assistent samen met een 
verpleegkundige).  Ben je na de bevalling weer thuis, 
dan nemen wij de zorg weer over samen met de 
kraamzorg. 

(MEDISCHE)  ZIEKENHUIS BEVALLING

WAAR & HOE BEVALLEN
Elke bevalling is anders en iedere vrouw beleeft het op haar eigen manier. Bevallen doe je waar jij je het 
veiligst voelt. Dat kan thuis zijn, in het ziekenhuis of in het bevalcentrum, met of zonder pijnstilling. Die keuze 
is helemaal aan jou, al deze plekken zijn veilig. Je bevalt het beste daar waar jij je het prettigst voelt. 
Nederland heeft een uniek systeem waardoor je veilig thuis kan bevallen, als je dat wenst. Dit geldt natuurlijk 
niet voor iedereen. Heb je een medische indicatie en moet jouw gezondheid of die van je baby extra in de 
gaten gehouden worden, dan beval je in principe in het ziekenhuis. Een verloskundige die in het ziekenhuis 
werkt, een klinisch verloskundige of een arts assistent, begeleidt je dan samen met op de achtergrond een 
gynaecoloog.  

THUISBEVALLING



VALSE START & VOORWEEËN 

�

In de laatste maanden van de zwangerschap, heb je het misschien al eens gevoeld: de baarmoeder trekt soms 
even samen. Hoe verder in de zwangerschap, hoe vaker dat kan gebeuren. Het komt door hormonen en 
wordt een 'harde buik' genoemd. Het kan een vervelend gevoel zijn, maar de meeste vrouwen voelen het niet 
echt. Voorweeën/oefenweeën zijn samentrekkingen van de baarmoederspier. De baarmoeder is een holle 
spier die aan het einde van de zwangerschap door hormonen gaat samentrekken. Dit voelt als een 
menstruatieachtige pijn in de onderbuik. Vaak is dit onregelmatig. Het komt regelmatig voor dat vrouwen 
een aantal weken voor de bevalling last hebben van deze voorweeën. Voorweeën komen vaker voor bij 
vrouwen die een tweede of volgend kindje krijgen. Ze komen vooral 's nachts omdat de baarmoeder dan het 
meest actief is. Het kenmerkende van voorweeën is dat ze niet in kracht en frequentie toenemen en na een 
paar uur weer afzwakken. Gelukkig zijn deze voorweeën nog niet echt krachtig. De bevalling is dan nog niet 
begonnen. Het helpt om een warme douche/bad te nemen waardoor je baarmoeder ontspant en de pijn 
sneller afzakt. Ook paracetamol en een warme kruik kunnen helpen.  

Twijfel je of het voor weeën zijn of dat de bevalling begonnen is? 
Voorweeën:  
• komen onregelmatig 
• worden niet steeds sterker 
• nemen niet toe in frequentie 
• worden minder onder de douche 
• gaan na een paar uur vanzelf weer weg 



FASES VAN DE BEVALLING 
LATENTE FASE

De bevalling wordt opgedeeld in verschillende fasen. De eerste fase noemen we de latente fase en duurt in uren 
vaak het langst. De drie belangrijkste hormonen tijdens de bevalling zijn oxytocine, endorfine en adrenaline. 
Oxytocine is het weeënhormoon en zorgt voor het samentrekken en ontspannen van de baarmoeder – oftewel 
voor weeën. Endorfine is een lichaamseigen morfine die je meteen aan gaat maken bij de eerste wee. Door de 
endorfines gaan de scherpste kantjes van de pijn af en kan je beter ontspannen waardoor oxytocine nog meer 
opkomt en je weeën effectiever maakt. Adrenaline maak je aan als je angstig of gespannen bent en werkt de 
aanmaak van oxytocine tegen. Daarom is het belangrijk te bedenken wat je nodig hebt om met vertrouwen de 
bevalling tegenmoet te gaan. Een goede voorbereiding is daarbij bewezen effectief. Vandaar onze 
voorlichtingsavond, het persoonlijke gesprek over je bevalwensen en deze handout.  

Een wee voelt als een aanspoelende golf op het strand. De wee komt op, gaat naar een hoogtepunt en zakt 
daarna rustig af. Als je de baarmoeder voorstelt als een grote ballon, is de baarmoedermond het opblaastuitje. 
De baarmoedermond is normaal gesproken erg stug. Beginnende weeën zorgen ervoor dat de 
baarmoedermond verweekt, zachter en soepeler wordt, zoals je op het plaatje hierboven kan zien. Ze duren vaak 
nog kort (30 - 50 sec), komen onregelmatig en wisselen in kracht. Je voelt het vaak als stevige 
menstruatiekrampen in je onderrug of onderbuik. Het hoofdje van de baby zakt ook langzaam steeds iets dieper 
het bekken in. Tijdens de latente fase is het belangrijk zoveel mogelijk te ontspannen en afleiding te zoeken. 
Lukt het je nog om tussen de weeën door een beetje te slapen, doe dat vooral. Hoe meer je ontspant, hoe meer 
oxytocine je aanmaakt. Ook een warme douche zorgt voor ontspanning en kan de scherpe kantjes van de pijn 
van de weeën wegnemen.  

Als de latente fase is begonnen, hoef je ons nog niet te bellen om een heads-up te geven. 

LATENTE FASE: Onregelmatige korte weeën  elke  5 - 7 minuten, die 30 - 50sec aanhouden.  
  Deze weeën zorgen ervoor dat de baarmoedermond verstrijkt, zacht wordt en 1 - 3cm ontsluit.



De latente fase gaat op een gegeven moment over in de actieve fase, ook wel ontsluitingsfase genoemd. 
Ontsluitingsweeën zorgen ervoor dat de baarmoedermond ver genoeg open gaat (10 cm) om de baby geboren te 
laten worden. Voor ontsluiting zijn sterke weeën nodig. Ze duren langer (60-90 sec) dan in de latente fase en komen 
regelmatig, zo om de 3 à 4 minuten. De een voelt ze meer in de buik, de ander in de rug. Sommige vrouwen voelen 
ze (ook) in hun benen. De weeën worden krachtiger naarmate de ontsluiting vordert. De eerste centimeters van de 
ontsluiting gaan meestal langzamer dan het laatste stukje ontsluiting. Luister naar je lichaam, wat het nodig heeft 
om zo goed mogelijk om te kunnen gaan met de weeën. Je zult merken dat je je minder bewust bent van je 
omgeving en je meer in jezelf keert. Gebruik je ademhaling om de wee weg te zuchten. Hierdoor kan je je nog beter 
ontspannen en meer oxytocine aanmaken wat zorgt voor effectieve weeën. Het aannemen van verschillende 
houdingen (liggen, zitten, staan etc) tijdens de ontsluiting kan ervoor zorgen dat de ontsluiting sneller verloopt. 
Daarnaast adviseren we je om regelmatig te plassen aangezien een volle blaas de ontsluiting kan vertragen.  Probeer 
tijdens de pauzes tussen de weeën je lijf weer te ontspannen en op te laden voor de volgende wee. De vliezen 
breken meestal pas na een tijd weeën. Als de vliezen nog niet spontaan zijn gebroken, worden ze meestal gebroken 
tegen het einde van de ontsluiting of soms eerder als dat nodig is. Dit doen we natuurlijk altijd in overleg 
(bijvoorbeeld als de weeën afzwakken of de ontsluiting onvoldoende doorzet). We zullen ongeveer elke 2 - 3 uur 
inwendig onderzoek doen om de vordering van de ontsluiting te beoordelen. Als je  5 - 7 cm ontsluiting heb en je 
wil in het ziekenhuis of bevalcentrum bevallen is dit het moment om erheen te gaan. We rijden in twee auto’s achter 
elkaar aan naar het ziekenhuis (mocht je geen eigen vervoer hebben, dan kun je een taxi bellen). Vanaf dit moment 
blijven wij je een op een begeleiden en passen onze begeleiding aan op dat wat jij nodig hebt.  

ACTIEVE FASE:  Regelmatige weeën elke 3 - 4 minuten die 60 - 90 sec aanhouden.  

FASES VAN DE BEVALLING 
ACTIEVE (ONTSLUITINGS)FASE



OMGAAN MET WEEËN
Je lichaam reageert meteen op bevallingspijn door 
zelf pijnstillers (endorfines) aan te maken zodat je 
minder pijn voelt. Angst of spanning belemmert de 
aanmaak van endorfines. Vertrouwen in jezelf is 
tijdens de bevalling erg belangrijk om de bevalling zo 
goed mogelijk te laten verlopen. Daarom is het 
belangrijk zo ontspannen en comfortabel mogelijk te 
zijn tijdens je bevalling.  
Probeer een knop om te zetten en te bedenk dat de 
pijn tijdelijk is en een (heel goed!) doel heeft. Verzet 
je niet tegen de wee en praat jezelf moed in. Bedenk 
dat de wee over 1 minuut weer voorbij is. Het is 
makkelijker gezegd dan gedaan soms hoor, daarom 
geven we je graag wat tips.  
Probeer zo lang het kan nog niet teveel op de pijn te 
concentreren. Ga zo lang mogelijk gewoon door met 
waar je mee bezig bent. Zoek afleiding door 
bijvoorbeeld te lezen of te luisteren naar muziek of 
probeer nog wat te slapen/rusten als dat gaat. Tussen 
de weeën door heb je steeds even pauze. Gebruik die 
momenten om te ontspannen en je voor te bereiden 
op de volgende wee. Let op dat je niet verkrampt of je 
adem inhoudt als de wee weer begint. Probeer alle 
spanning los te laten en blijf rustig ademhalen. Dan 
voel je de pijn minder.  
Als je het ritme van je ademhaling volgt, ben je 
minder gericht op de pijn. Dat helpt je te ontspannen 
waardoor je de weeën beter kunt opvangen.  

Blijf rustig doorademen: adem in en adem vervolgens 
langzaam in vier tellen uit.  

Ademhalingsoefening “re-laxxxxx”: 
1. Denk aan het woord “relax” in 2 delen 
2. Diep inademen bij het begin van de wee en denk 

“RE…”  
3.  Adem langzaam uit en denk “LAXXXX” en 

ontspan alle spieren in je lichaam.  
4. Herhaal tot de wee voorbij is 

Warmte en massage helpt om te ontspannen. 
Massage van je onderrug verwarmt je huid en 
stimuleert de aanmaak van endorfines. Zorg ervoor 
dat de temperatuur in de kamer aangenaam is. Als je 
ligt, kun je kruiken bij je buik en rug leggen. Veel 
vrouwen vinden het lekker om onder de douche te 
staan of in bad te zitten, met de warme straal water uit 
de douchekop op je buik of rug gericht. Dit helpt je te 
ontspannen waardoor je de pijn van de weeën beter 
kan verdragen. Daarnaast kan je in bad gemakkelijk 
verschillende houdingen aannemen omdat je je 
gewichtloos voelt. Bovendien heeft onderzoek 
aangetoond dat het de duur van de ontsluiting verkort 
als je tijdens (een deel van de) ontsluiting in bad ligt.  



Een verticale houding (lopen, staan, zitten) en het 
wisselen van houding helpt mee om de ontsluiting 
sneller te laten verlopen. Dit komt omdat bij een 
verticale houding het hoofdje van de baby optimaal op 
de baarmoedermond drukt. Het is soms even zoeken 
naar een houding waarbij je de weeën het beste kan 
opvangen.  

Verschillende houdingen:  
• Staand, leunend op het bed of je partner (zoals op 

het plaatje op de blz hiervoor). 
• Op je knieën (op een kussen of deken), hangend op 

een skippybal/stoel/bed. Deze houding helpt vaak als 
je veel pijn in je rug hebt tijdens de weeën.  

• Zijligging in bed, met name voor het laatste stukje 
van de ontsluiting is dit vaak prettig.  

• Zittend op een stoel of skippybal 
• Wiegend met je heupen (staand of zittend op een 

skippybal). 

Het is belangrijk om je energie zoveel mogelijk te 
sparen tijdens de bevalling, echter soms kan het helpen 
om een beetje in huis te wandelen tussen de weeën 
door. Dit helpt om de baby in een goede positie te 
krijgen en kan de duur van de ontsluiting verkorten.  

Tijdens de bevalling geven we een op een zorg. 
Daarnaast vinden we het heel belangrijk dat je je goed 
geïnformeerd voelt tijdens de bevalling en nemen we 
de beslissingen altijd samen. Samen met de steun van 
je partner, helpt continue begeleiding van ons om 
beter op je bevalling terug te kijken en heb je minder 
kans dat je pijnstilling nodig hebt.  

Soms zijn goede begeleiding en natuurlijke vormen 
van pijnstilling gewoon niet genoeg en heb je 
pijnstilling nodig. Omdat het toedienen van pijnstilling 
(zoals een ruggenprik) tot complicaties kan leiden, 
worden je bloeddruk, hartslag en ademhaling 
nauwlettend in de gaten gehouden, alsmede de 
hartslag van baby door continue registratie (CTG). Dit 
betekent dat we de zorg overdragen aan de klinisch 
verloskundige of arts assistent (niet te verwarren met 
co-assistent. Een artsassistent is een basis arts die zich 
aan het specialiseren is tot gynaecoloog). De enige 
uitzondering qua pijnstilling is lachgas. Dit geeft geen 
verhoogd risico op complicaties waardoor er geen 
medische indicatie is om je over te dragen waardoor wij 
je een op een zullen blijven begeleiden tijdens de 
bevalling.  



PROS CONS
L a c h g a s  

C o m b i n a t i e  v a n  z u u r s t o f  &  l a c h g a s   
V i a  i n h a l a t i e m a s k e r   

To e d i e n i n g s m o m e n t :  v a n a f  5 - 6 c m  o n t s l u i t i n g

het is een milde pijnstiller en haalt 
niet alle pijn weg

sommige vrouwen worden misselijk of duizelig

je mag het niet gebruiken tijdens het persen

matige beschikbaarheid, alleen in het 
Bevalcentrum en Amstelland Ziekenhuis

geen extra monitoring nodig voor jou en de baby 
wij blijven je een-op-een begeleiden

het verdwijnt snelt uit je lichaam als je 
ermee stopt

geen nadelige effecten op de bevalling 
(vertraagt je bevalling niet!)

werkt na 1 minuut

helpt ontspannen / vermindert angst 
haalt de piek van de pijn af



PROS CONS
P e t h i d i n e  

M o r f i n e  a c h t i g  m e d i c i j n  d a t  n a  4 u u r  i s  u i t g e w e r k t .  
E e n m a l i g e  i n j e c t i e  i n  d e  b o v e n b e e n -  o f  b i l s p i e r.  

To e d i e n i n g s m o m e n t :  t i j d e n s  l a n g d u r i g e  l a t e n t e  f a s e

sommige vrouwen worden misselijk en/of duizelig

je kan niet lopen / staan

de baby wordt ook slaperig en wanneer hij 
geboren wordt terwijl de pethidine nog werkt, kan 
dit zijn ademhaling beïnvloeden (zelden geeft dit 

complicaties voor de baby).

2 op de 3 vrouwen vindt het effect van de 
pethidine niet wat zij gehoopt had en/of de 

bijwerkingen zoals misselijkheid te 
overheersen boven het pijnstillend effect

1 op 3 vrouwen is blij met het effect van 
pethidine

je wordt er slaperig van waardoor je soms 
zelfs echt even kan slapen en je wat kan 

uitrusten

na 4 uur is het uitgewerkt en ben je weer 
onder onze zorg.

werkt na 10 - 15 minuten

helpt te ontspannen / vermindert angst

er is extra monitoring nodig voordat je de 
injectie krijgt en de zorg is gedurende 4 uur 

overgedragen aan het ziekenhuis



PROS CONS
R e m i f e n t a n i l  

M o r f i n e  a c h t i g  m e d i c i j n  v i a  e e n  i n f u u s  
z e l f  d o s e e r b a a r  

To e d i e n i n g s m o m e n t :  v a n  5 c m  o n t s l u i t i n g

sommige vrouwen misselijk / duizelig

je kan ademhalingsproblemen krijgen 
het werkt niet meer na 5 uur (je lichaam raakt 

eraan gewend)

het kan de ontsluiting vertragen waardoor je meer kans 
hebt op een infuus met oxytocine om de bevalling te 

bespoedigen 

je kan niet lopen / staan 
je mag het niet gebruiken tijdens het persen

haalt de piek van de pijn af

je geeft jezelf een dosis wanneer je dat nodig 
vindt, dit verhoogt je gevoel van controle

het medicijn verlaat snel het lichaam nadat 
het infuus gestopt is (als je gaat persen)

werkt na een paar minuten

help ontspannen / vermindert angst

de zorg wordt overgedragen aan het ziekenhuis 
omdat jouw hartslag/ademhaling/bloeddruk extra in 

de gaten gehouden moet worden alsmede de 
hartslag van de baby via CTG (continue registratie) 



PROS CONS
R u g g e n p r i k  ( e p i d u r a a l )  

r e g i o n a l e  c o n t i n u e  p i j n s t i l l i n g  i n  d e  e p i d u r a a l h o l t e  i n  d e  o n d e r r u g  
g e p l a a t s t  d o o r  e e n  a n a e s t h e s i s t  

To e d i e n i n g s m o m e n t :  v a n a f  2 - 3 c m  o n t s l u i t i n g  

bij 1 op de 8 vrouwen werkt het niet goed

kans op een bloeddrukdaling 
je niet staan/lopen 

je krijgt een blaaskatheter omdat je niet meer zelf kan 
plassen

meer kans op een vacuum bevalling en 
keizersnede

je bent helemaal bij (niet duizelig of drowsy) 
waardoor je de bevalling bewust meemaakt

kan vanaf 2-3cm geplaatst worden 

meest effectieve vorm van pijnstilling

soms kan je zelfs een paar uur slapen/rusten

de zorg wordt overgedragen aan het ziekenhuis 
omdat jouw hartslag/ademhaling/bloeddruk extra in 

de gaten gehouden moet worden alsmede de 
hartslag van de baby via CTG (continue registratie) 

het kan de ontsluiting vertragen waardoor je meer kans 
hebt op een infuus met oxytocine om de bevalling te 

bespoedigen 



FASES VAN DE BEVALLING 
UITDRĲVINGSFASE (PERSFASE)

Als je 10cm ontsluiting hebt, gaan de ontsluitingsweeën over in persweeën. Het hoofdje van de baby drukt nu 
in je bekken tegen de bekkenbodemspieren, de endeldarm en je stuitje aan. Dit veroorzaakt het drukgevoel 
en de persweeën. Veel vrouwen vinden het een opluchting als ze mogen persen. In eerste instantie is de 
drang om te persen alleen op het hoogtepunt van de wee voelbaar. Dit gaat over in een onhoudbare 
persdrang. Wij zullen je elke wee begeleiden tijdens het persen en indien nodig aanwijzingen geven.  
Je  kunt in verschillende houdingen persen (op bed, op de baarkruk, in bad of staand naast het bed 
bijvoorbeeld), je merkt vanzelf wat voor jou het prettigst voelt. Rechtop persen is een natuurlijke houding; de 
zwaartekracht helpt mee. Je ziet ook dat de persfase korter duurt dan als je ligt. Je hebt vaak meer controle 
over het persen. Het persen duurt gemiddeld 1-1,5u bij een eerste bevalling.  

Het baringskanaal bestaat uit je bekken en vagina waar je baby bij de persfase doorheen gaat. Het bekken 
bestaat uit botgedeelten die door stukjes kraakbeen bij elkaar gehouden worden. Het kraakbeen is soepel 
geworden door de zwangerschapshormomen waardoor het bekken tot op zeker hoogte beweeglijk en flexibel 
is. Vandaar ook de typische “waggel” die je de laatste weken van je zwangerschap kan hebben. Het bekken en 
het hoofdje van de baby passen zich beiden aan tijdens het persen om zo de baby door het bekken heen te 
laten gaan. 

De ingang van het bekken is dwars ovaal van vorm. Het hoofdje van de baby past hier alleen maar door als de 
baby met z’n hoofdje dwars draait en met z’n kin op de borst gaat liggen. De bekkenuitgang is daarentegen 
staand-ovaal. Dit betekent dat de baby aan het begin van de uitdrijving dus dwars ligt met z’n hoofdje, terwijl 
hij later recht moet gaan liggen en het liefst met z’n achterhoofd onder jouw schaambot door, om door de 
bekkenuitgang te kunnen. Tijdens deze zogenoemde inwendige spildraai neemt het hoofdje de uiteindelijke 
positie in. Daardoor kun je dus ook niet van tevoren zeggen of de baby “goed” ligt (met het gezichtje naar 
jouw rug) of dat het een sterrenkijker is (met het gezichtje naar jouw buik).  



FASES VAN DE BEVALLING 
UITDRĲVINGSFASE (PERSFASE)

Tijdens het persen is het belangrijk je lichaam zo goed mogelijk te volgen. In het begin is het nog even 
zoeken hoe je de weeën het beste kunt benutten. Op een gegeven moment heb je beter door hoe je je adem 
in moet houden en zo effectief mogelijk kan persen tijdens de wee. We proberen vaak verschillende 
houdingen om zo uiteindelijk die houding te vinden die voor jou het beste werkt.  

In het begin van de persfase voel je nog niet dat het hoofdje ook daadwerkelijk dieper in het bekken komt 
tijdens de wee en de inwendige spildraai maakt. Dat komt omdat het echt millimeter voor millimeter gaat en 
je het verschil van een paar millimeter vooruitgang niet voelt. Als het hoofdje eenmaal onder het schaambot 
door is en steeds meer van buiten ook zichtbaar is, zul je ook je bekkenbodemspieren en de huid van je 
vagina voelen branden. Een goed warm washandje kan dit wat verlichten en verkleint bovendien de kans op 
uitscheuren. Als je in bad bevalt, is dit gedeelte ook vaak iets minder pijnlijk. Je zult tijdens deze laatste fase 
van het persen duidelijk voelen dat het hoofdje steeds meer naar buiten komt.  
De laatste paar weeën voordat de baby geboren wordt, geven we duidelijke instructies wanneer je moet 
persen en wanneer je moet zuchten. Dit doen we zodat de baby zo rustig mogelijk geboren wordt en we 
zoveel mogelijk proberen te voorkomen dat je hechtingen nodig hebt na de bevalling. 
Als het hoofdje geboren wordt, draait het hoofdje weer naar opzij om ook de schouders en het lijfje geboren te 
laten worden. Dit noemen we de uitwendige spildraai.  

En dan eindelijk, na al dat harde werk, is je kindje geboren en ligt hij of zij heerlijk op je borst! 



De baby is geboren en het wordt weer rustig in je buik. Omdat je geen weeën meer voelt, zou je bijna 
vergeten dat er nog een placenta (moederkoek) komt. De baarmoeder trekt samen om de placenta los te 
maken. We controleren door op je buik te voelen of de baarmoeder goed samentrekt en of de placenta 
losgelaten heeft. Soms geven we een injectie met oxytocine om de baarmoeder beter samen te laten trekken 
zodat de placenta los komt te liggen. Als dat zo is, vragen we je om nog een keer mee te persen terwijl we 
tegendruk op je buik geven. Meestal worden de placenta, de navelstreng en de vliezen dan geboren. Dat is 
een beetje een raar gevoel maar doet geen pijn. De baarmoeder trekt daarna weer samen en voelt als een 
harde bal onder de navel. Wordt de placenta niet binnen een uur geboren, dan moet deze soms onder 
narcose verwijderd worden in het ziekenhuis om te voorkomen dat je teveel bloed zult verliezen. Hiervoor 
dragen we de zorg dan over aan de gynaecoloog.  

In principe wordt de navelstreng pas doorgeknipt (meestal door je partner) als deze is uitgeklopt. Tenzij er 
natuurlijk een medische reden voor is dit eerder te doen. We vragen je altijd of je de placenta wilt bewaren 
(sommige vrouwen willen er een boom op planten bijvoorbeeld). Zo niet, dan zal deze in het ziekenhuis bij 
het medisch afval wordt weggegooid. Ben je thuis bevallen, dan kan het in de ondergrondse afvalcontainer 
worden weggegooid.  

FASES VAN DE BEVALLING 
 GEBOORTE VAN DE PLACENTA



Iedereen heeft wel een idee over hoe je hoopt dat de bevalling zal gaan. En ook al kun je het natuurlijk niet 
plannen, het is wel belangrijk om erover na te denken wat je wensen zijn omtrent de bevalling. We bespreken deze 
wensen uitgebreid met elkaar, zoals waar je voorkeur is om te bevallen, thuis of in het ziekenhuis. En ook hoe je 
over pijnstilling denkt en wat je van onze begeleiding verwacht.  

Het is goed om erbij stil te staan dat er een kans bestaat dat we de zorg over moeten dragen aan het ziekenhuis 
waarbij de klinisch verloskundige of arts assistent de zorg overneemt. In 96% van de gevallen is dit niet vanwege 
spoed. De grootste kans is vanwege pijnstilling, of een infuus met oxytocine (het weeën hormoon) omdat de 
bevalling te traag verloopt of omdat de baby in het vruchtwater heeft gepoept. Slechts een enkele keer heeft het 
spoed en dan kunnen we ook altijd bij het meest dichtstbijzijnde ziekenhuis terecht.  

Je kan een bevalling op een bepaalde manier vergelijken met het lopen van een marathon. Die vergelijking gaat 
natuurlijk maar deels op, maar wat je wel ziet is dat bij een marathon je lijf het werk moet doen (je benen moeten 
rennen). Dan kun je onderweg wat obstakels tegen komen, het blijkt toch net wat warmer dan gedacht, of juist 
harde tegenwind, heuvel op, etc. Je benen lopen en jij moet het als persoon vol zien te houden. En ondanks af en 
toe een tegenslag toch ook die laatste 15 km op karakter nog rennen. Bij een bevalling moet je lijf de weeën 
maken, je baarmoedermond ontsluiten en de baby er goed voor gaan liggen. Allemaal zaken waar jij als persoon 
eigenlijk geen invloed op hebt. Je weet niet hoe en wanneer het gaat beginnen, of je toevallig net een paar slechte 
nachten achter de rug hebt en hartstikke moe bent nog voor de eerste wee. Daarom is continue support tijdens de 
bevalling heel belangrijk, zowel van je partner als ook van ons. Hierdoor houd je vertrouwen en voel je je gesteund 
waardoor je het beter vol kan houden en er beter op terug kijkt, ook als het anders is gelopen dan verwacht. 

ALS HET ANDERS LOOPT DAN VERWACHT



Tijdens de bevalling speelt je partner daardoor ook een belangrijke rol om je te blijven motiveren. Ook als je het 
even niet ziet zitten, je het lang vindt duren en moe bent. Want af en toe heb je momenten dat je het even heel 
zwaar vindt, terwijl je het een half uur later misschien wel weer beter te doen vindt. Het belangrijkst is in ieder 
geval om eerlijk te zijn naar jezelf en naar de mensen om je heen. Geef aan wat je nodig hebt, wat positief voor je 
werkt en wat niet. Probeer niet teleurgesteld te raken in jezelf als persoon als het heel anders loopt dan je had 
gehoopt en verwacht. Je hebt nu eenmaal niet helemaal in de hand hoe het gaat, maar wel hoe je ermee omgaat 
dat het gaat. Soms horen we wel van vrouwen dat ze denken dat ze niet goed genoeg op hun ademhaling gelet 
hebben en dat het daardoor te traag is gegaan bijvoorbeeld. Niets is minder waar. Je lichaam doet het werk en zelf 
moet je volhouden en wij zijn er, samen met je partner, om je daarin te begeleiden. Juist ook als het anders loopt 
dan verwacht.  
Bij een eerste bevalling heb je ongeveer 50% kans dat het medisch wordt, wat zoveel inhoudt als dat wij de zorg 
overdragen aan de klinisch verloskundige of arts assistent van het ziekenhuis. Zoals ik al eerder zei is dit bijna altijd 
zonder spoed, zoals bij pijnstilling (anders dan lachgas), als de bevalling te traag verloopt, de baby in het 
vruchtwater heeft gepoept of als de vliezen zijn gebroken en de weeën blijven uit. We gaan mee naar het 
ziekenhuis en gaan pas weg als we de zorg helemaal overgedragen hebben en zien dat jij ook in het voor jou 
nieuwe team om je heen vertrouwen hebt.  

We’re not going to tell you it is going to be easy, we are telling you it’s going to be worth it



Direct na de bevalling wordt je baby op je buik gelegd. De hartslag en ademhaling van de baby wordt rustig bij het 
huid-op-huidcontact en jouw warme huid helpt de baby ook warm te blijven. Je kindje wordt afgedroogd met 
warme doeken en hij krijgt een mutsje op. De hartslag, ademhaling, spierspanning, reflexen en de kleur van de 
baby controleren we en de Apgar-score wordt gegeven. Dit gaat voor jou meestal ongemerkt.  
In principe kan je binnen een uur na de bevalling je kindje borstvoeding geven. Het aanleggen gaat in het begin 
vaak nog wat onwennig, de kraamzorg en wij helpen je daarbij. 

We controleren, nadat de placenta geboren is, of het nodig is om te hechten. Bij 75% van de vrouwen die voor het 
eerst bevallen is het nodig om iets te hechten. Dit klinkt vaak groter dan het is. Het hechten doen we zelf en 
gebeurt natuurlijk onder lokale verdoving. Heel soms is dit niet mogelijk, bijvoorbeeld wanneer ook (een deel van 
de) kringspier is gescheurd (een ‘(sub)totaalruptuur’). In dat geval wordt het, meestal op de operatiekamer, 
gehecht door de gynaecoloog. 
 
We kijken je baby van top tot teen na, meten het gewicht, de temperatuur en testen verschillende reflexen. Ook 
krijgt je baby 1mg vitamine K druppels via de mond. Met deze hoeveelheid kan hij een week vooruit, daarna wordt 
een andere hoeveelheid vitamine K geadviseerd. Vitamine K druppels wordt de eerste drie levensmaanden 
geadviseerd, daarna maakt je kindje voldoende zelf aan. Vitamine K is nodig voor een goede bloedstolling. 

Nadat jullie eerst even met z'n drieën zijn bijgekomen en wat hebben gegeten en gedronken, helpt de 
kraamverzorgende of verpleegkundige je met douchen. Gemiddeld genomen gaat de kraamverzorgende vier uur 
na een thuisbevalling weg. Bij een ziekenhuisbevalling kun je meestal na drie à vier uur weer naar huis mits het 
verantwoord is (je moet bijvoorbeeld zelfstandig naar de wc kunnen lopen en geplast hebben).  
Eenmaal thuis komt de kraamverzorgende jullie thuis de eerste week dagelijks helpen, hebben wij om de dag 
contact met elkaar en komt de verloskundige die bij jouw bevalling was een keertje langs.  

KRAAMTĲD 
DE EERSTE UREN



In de eerste week komt er veel op je af. De geboorte van een kind is een enorm life event, daarnaast moet je ook 
lichamelijk herstellen van de bevalling en zul je in meer of mindere mate last hebben van slaapgebrek.  

Kraamzorg, zoals wij die in Nederland kennen, is uniek in de wereld. Behalve in Nederland is er geen land ter 
wereld waar vrouwen een kraamverzorgende krijgen die hen ondersteunen tijdens de eerste week na de bevalling. 
De kraamverzorgende begeleidt en leert je je baby te verzorgen en helpt bij de borst- of flesvoeding. Ze controleert 
dagelijks het herstel van moeder en de gezondheid van de baby (zoals de kleur, gewicht, temperatuur, drinken, 
ontlasting en plassen). Als de kraamverzorgende constateert dat er iets niet goed gaat met jou of met je baby, 
overlegt ze dit met ons. De kraamzorg blijft ongeveer 8 dagen na de bevalling, bij complicaties kan verlenging 
worden aangevraagd. Ook wij zullen in de kraamweek om de dag bellen om te controleren hoe het met jullie gaat. 
Daarnaast komen we natuurlijk ook langs (ook tijdens de corona pandemie) om onder andere de bevalling rustig 
na te kunnen bespreken.  
Aan het einde van de kraamweek dragen we de medische zorg over aan de huisarts. De kraamzorg draagt over aan 
het consultatiebureau en zal vanaf dat moment het aanspreekpunt zijn als het gaat om de ontwikkeling en 
opvoeding van je kind.  

Binnen drie dagen na de geboorte moet er aangifte gedaan worden bij het stadsdeelkantoor. Hiervoor heb je een 
afspraak nodig die je maakt door te bellen naar 14-020. Als de baby is aangegeven, zal ook de postnatale 
screening (hielprik en gehoortest) in gang gezet worden. Lees hier meer over postnatale screening.  

Op onze website kun je uitgebreid lezen over wat je allemaal kan verwachten in de kraamtijd, klachten en 
kwaaltjes, borstvoeding, flesvoeding en tips & trics.  

DE KRAAMTĲD 
DE EERSTE WEEK

https://verloskundigen101.nl/informatie/kraamtijd/postnatale-screening/
https://verloskundigen101.nl/informatie/kraamtijd/
https://verloskundigen101.nl/informatie/kraamtijd/postnatale-screening/
https://verloskundigen101.nl/informatie/kraamtijd/


�  

Borstvoeding is de meest natuurlijke en gezonde 
voeding voor een baby. Het eerste uur na de geboorte 
wordt er tussen moeder en kind huid-op-huid contact 
gemaakt. De meeste baby's gaan dan vanzelf op zoek 
naar de borst want een baby heeft een natuurlijke reflex 
om te gaan drinken. Dit is te merken aan de happende 
beweging en dat hij met zijn mondje de borst zoekt.  
 
De baby drinkt meestal bij het eerste keer aanleggen al 
wat. Deze eerste borstvoedingsmelk wordt colostrum 
genoemd. Deze melk is heel voedzaam en bevat veel 
antistoffen. Het is niet erg als de baby niet meteen na 
de bevalling drinkt. Hij moet waarschijnlijk nog een 
beetje bijkomen van de bevalling en is nog misselijk. 
De kraamzorg of verpleegkundige helpt je hierbij. 
 
Borstvoeding geven doet als het goed is geen pijn. In 
het begin kan het aanhappen van de baby wel gevoelig 
zijn aan de tepels. Dit is normaal. Ook het 
toeschietreflex kan in de eerste week gevoelig 
aanvoelen. Dit reflex zorgt ervoor dat de spieren 
rondom de melkcellen de melk door de melkgangen 
spuiten. Toch kan het drinken van de baby soms pijn 
doen. Meestal is dit het gevolg van verkeerd aanleggen.  

De kraamzorg helpt je bij het aanleren van de juiste 
techniek, soms is het nodig om een lactatiekundige in 
te schakelen. 
 
De baby ligt goed aan de borst als:  
• zijn buik tegen je buik ligt 
• de tepelhof in zijn mondje verdwijnt 
• zijn neus en kin de borst raken 
• zijn onderkaak op en neer beweegt 
• zijn wangen bol zijn en zonder kuiltje 
• hij hoorbaar slikt 
• zijn tongetje onder de tepel zit 
• zijn mondje wijd opengesperd is 
 
Na een paar dagen komt de borstvoeding normaal 
gesproken goed op gang. Het lichaam stuurt ook 
meer bloed en vocht naar de borsten. Dit heet 
stuwing. Hierdoor kunnen de borsten flink pijnlijk en 
gezwollen aanvoelen. Het is normaal en duurt 
meestal 2-3 dagen. De ergste stuwing kun je 
voorkomen door de baby de eerste dagen en nachten 
vaak te laten drinken (zeker elke 3 uur). De stuwing 
verdwijnt zodra de melkproductie is afgestemd op de 
behoefte van de baby.  

BORSTVOEDING 
DE BASICS



DIENSTDOENDE 
VERLOSKUNDIGE

020 - 47 000 67 (toets 1)

WEEËN

Bij je eerste bevalling bel je wanneer je twee uur lang 
elke 3-4 minuten een wee hebt die zeker één minuut 
duurt. (dus: 1 min. wee, 3-4 min. pauze).  

Bij je tweede of daaropvolgende bevalling bel je 
wanneer je een uur lang elke 5 minuten een goede wee 
van een minuut hebt.  

GEBROKEN VLIEZEN
Bel ons overdag, tenzij: 
• je nog geen 37 weken bent, of 
• je regelmatige weeën hebt, of 
• het vruchtwater groen, geel, bruin is of je twijfelt over 

de kleur 
In bovenstaande gevallen bel direct (24/7, ook ’s 
nachts)

BLOEDVERLIES

ZORGEN/ONGERUST
Bel ons altijd als je je zorgen maakt: 
•  weinig/geen kindsbewegingen voelt 
•  heftige buikpijn 
•  sterke hoofdpijn 
•  ziek voelen / koorts hebben 
•  als de bevalling voor 37 weken begonnen is 

???

Normaal bloedverlies tijdens de bevalling: 
•  licht rood/bruin bloed vermengt met de slijmprop 

Bel ons altijd indien: 

• je helderrood dun bloed verliest, zoveel als een 
menstruatie 

midwives 
sage-femmes 

hebammen 
ostetrica 

WANNEER BELLEN - BEVALLING



DIENSTDOENDE 
VERLOSKUNDIGE

MAMA BABY

WANNEER BELLEN IN DE KRAAMWEEK

ZORGEN / ONGERUST???

midwives 
sage-femmes 

hebammen 
ostetrica 

• Als de temperatuur van de baby te laag is (<36,5) 
na een uur proberen hem/ haar op te warmen (met 
wollen deken/extra mutsje of huid op huid) 

• Als de temperatuur van de baby te hoog is (>37,5) 
na een uur proberen hem/haar af te koelen (mutsje 
af/dekentje minder) 

• Als de baby blauwe lippen krijgt tijdens het drinken 
of als hij slaapt 

• Als de baby niet binnen 24uur na de geboorte heeft 
geplast of gepoept

• Als je 6 uur na de bevalling nog niet hebt geplast. 

• Als je ruim bloedverlies hebt, d.w.z. elk half uur een 
kraamverband vol of twee of meer vuistgrote stolsels 
verliest.  

• Koorts (>38.0) binnen 24 uur na de bevalling

Bel als je je zorgen maakt en/of niet lekker voelt, 
zoals bij: 
• heftige buikpijn 
• sterke hoofdpijn 
• koorts 
• fysiek en/of mentaal niet goed voelen 
• zorgen om de gezondheid van de baby 

020 - 47 000 67 (toets 1)


