
 

 

 

 

 

Dit gedeelte is bedoeld als ondersteuning 
 voor het invullen van jouw geboorte voorkeuren. 

Omgeving en sfeer 
Het is belangrijk dat je je zo goed mogelijk kunt ontspannen tijdens de bevalling. De plaats waar je 
bent heeft daar invloed op. Als je geen medische problemen zijn, kun je kiezen voor een 
thuisbevalling of een ziekenhuisbevalling. Als er wel medische problemen zijn beval je in het 
ziekenhuis, in de meeste gevallen onder leiding van de klinisch verloskundige, arts-assistent of 
gynaecoloog. De meeste bevallingen starten thuis, ook als je in het ziekenhuis moet bevallen. Een 
groot gedeelte van de bevalling zul je dus in alle gevallen thuis zijn. Ook de sfeer kan van invloed 
zijn op hoe goed jij je kunt ontspannen. Denk er alvast over na welke sfeer je graag om je heen zou 
willen. Dit kun je zowel voor thuis doen als voor in het ziekenhuis. Denk bijvoorbeeld aan 
sfeerkaarsen op batterijen, een lichtslinger of huisparfum. En wellicht is dat allemaal to much voor 
je, dat is ook oke! 

Ondersteuning  
Als je voor het eerst gaat bevallen, kan het spannend zijn. Je weet niet goed wat je kunt 
verwachten. Uit onderzoek blijkt dat wanneer je je goed gesteund voelt tijdens de bevalling je meer 
kans hebt op een soepele bevalling. Het is fijn om dan iemand bij je te hebben waar je je vertrouwd 
bij voelt en die jou een fijn en veilig gevoel geeft.  Het is goed om er over na te denken wie dat voor 
jou is.  

Omgaan met pijn 
Tijdens de bevalling zul je te maken krijgen met pijn. Iedere vrouw ervaart pijn op een andere 
manier en hoe je deze pijn ervaart is ook afhankelijk van een aantal dingen. Bijvoorbeeld de 
hevigheid van de weeën, de ligging van de baby en van hoe lang de bevalling duurt. Iedere 
bevalling is uniek, ook als je dus al eens eerder bent bevallen. De pijn tijdens de bevalling begint 
meestal rustig en wordt steeds sterker. Dit komt door het hormoon oxytocine. Dit hormoon 
veroorzaakt weeën. Door het ritme van de weeën ontstaan er ook endorfines, dit is een natuurlijke 
pijnstilling. Endorfines zorgen ervoor dat je de pijn beter aan kunt. De aanmaak van oxytocine en 
endorfines kunnen worden bevordert door warmte, water, aandacht, rust en gedempt licht. Een 
hormoon die endorfines en oxytocine tegen werkt is adrenaline, wat kan ontstaan door kou, angst, 
stress en schaamte. Hierdoor kunnen de weeën pijnlijker en minder effectief worden. Rust en 
ontspanning helpen je om met de pijn om te gaan en dit zal de bevalling ten goede komen.  

De geboorte 
Als je volledige ontsluiting (10 cm) hebt, krijg je persdrang en start de fase waarbij je kindje naar 
buiten perst. Deze fase duurt voor een eerste kindje gemiddeld een uur. Bij een volgend kindje gaat 
dit meestal veel sneller. Geef in het geboorteplan aan hoe jij dit het liefst zou willen laten verlopen. 
Dan kunnen wij daar rekening mee proberen te houden. Dit is het moment waarop jullie samen 
hebben gewacht, dus geef aan wat jullie wensen zijn en wat wij hierin voor jullie kunnen betekenen.  



 

 

 

 

 

 

GEBOORTE VOORKEUREN VAN:  

 

Waar zou je graag willen bevallen?  
Doorstrepen wat niet van toepassing is: 

Thuis / Rode Kruis Ziekenhuis / Spaarne Gasthuis / Ik wil graag tijdens de bevalling beslissen / 
Anders, namelijk:  

_________________________________________________________________________________ 

Welke sfeer wil je tijdens de bevalling? 

 

_________________________________________________________________________________ 

Wie wil je graag om je heen tijdens de bevalling?  
Doorstrepen wat niet van toepassing is: 

Alleen mijn partner, de verloskundige en kraamzorg / Bovenstaande + vriendinnen en/of 
(schoon)moeder. / Anders, namelijk: 

_________________________________________________________________________________ 

Wat zijn je verwachtingen van je partner? Hoe kan je partner helpen? 

 

_________________________________________________________________________________ 

Wat zijn je verwachtingen van de verloskundige/gynaecoloog? 

 

_________________________________________________________________________________ 

Hoe moet er omgegaan worden met het geven van informatie?  
Doorstrepen wat niet van toepassing is: 

Ik wil ook tijdens de bevalling over alles uitgebreid worden geïnformeerd. / Ik wil alleen informatie 
te horen krijgen wat echt moet. De rest komt na de bevalling. / Anders, namelijk:  

 

_________________________________________________________________________________ 



Zie je op tegen de pijn?  
Geef aan op een schaal van 1 tot 10 door er een rondje omheen te zetten. 1 betekent dat je er 
totaal niet tegen op ziet. 10 betekent dat je er vreselijk tegen op ziet.  

1        2        3        4        5        6        7        8        9        10 

_________________________________________________________________________________ 

Wat kan jou helpen met de pijn om te gaan? Wat heb je nodig? 

 
 

_________________________________________________________________________________ 

Welke houding lijkt je prettig voor het opvangen van de weeën? 

 

_________________________________________________________________________________ 

Welke houding lijkt je prettig om in te bevallen?  
Doorstrepen wat niet van toepassing is.  

Liggend op mijn rug / Liggend op mijn zij / Op de baarkruk / In bad / Op handen en knieën  
/ Anders, namelijk: 

_________________________________________________________________________________ 

Zou je zelf (of je partner) de baby willen aanpakken indien mogelijk? 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

Zijn er nog andere dingen die je graag zou willen of niet zou willen? 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

Wat zou je graag willen met de placenta als deze is nagekeken? Doorstrepen wat niet van 
toepassing is: 

Zien en daarna weggooien / begraven in de tuin / anders, namelijk: 

 

_________________________________________________________________________________ 

Wat vind je belangrijk het eerste uur na de geboorte? 

 

_________________________________________________________________________________ 



Wat vind je belangrijk voor de eerste voeding?  
Doorstrepen wat niet van toepassing is: 

Dat de baby wordt aangelegd, als het interesse in drinken vertoont / dat de baby de kans krijgt om 
zelf de borst te vinden / Niet van toepassing, de baby krijgt kunstvoeding.  

_________________________________________________________________________________ 

Is er iets rondom de bevalling waar je tegen op ziet? 

 

_________________________________________________________________________________ 

Is er iets rondom de bevalling waar je angstig voor bent? 

 

_________________________________________________________________________________ 

Zijn er nog bijzonderheden mochten er zich complicaties voor doen? 

 

_________________________________________________________________________________ 

Zijn er nog andere wensen waar wij rekening mee kunnen houden? 

 

_________________________________________________________________________________ 

Ruimte voor overige notities: 

 

 

 

 

 


