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Geboorteplan

Naam: Uitgerekend op: 

Geboortedatum: 

Aanwezigen:

Waar wil/ga je bevallen?:   Thuis            Ziekenhuis Spreektaal:

De bevalling, de gebeurtenis waar jullie negen maanden naar toe leven. Je bent nieuwsgierig naar het kindje, 

maar het is ook spannend. Jullie kunnen rekenen op onze inzet om je op een prettige en professionele manier te 

begeleiden, met aandacht voor jullie wensen.

Een geboorteplan stimuleert jullie vooraf na te denken over hoe de bevalling zou kunnen gaan. Daarnaast kan 

het helpen om realistische verwachtingen te formuleren. 

Als verloskundig hulpverlener  is het prettig om kort en bondig jullie wensen rondom de bevalling op papier 

te hebben. We hopen dat jullie onderstaande vragen willen beantwoorden, om zo jullie wensen aan te 

geven. Verder is er ruimte om naar eigen inzicht zaken aan te geven die jullie belangrijk vinden. We zullen het 

geboorteplan op het spreekuur met jullie bespreken.

Wanneer je ontsluitingsweeën hebt, geeft je lichaam eigenlijk zelf aan, in welke houding je deze het beste op 

kunt vangen. Voor het opvangen van de weeën heb je op een zwangerschapscursus vaak al wat technieken 

geleerd. Concentreer je op je ademhaling.

Je terugtrekken en regelmatig douchen kan ook goed werken om te ontspannen en de weeën dragelijker te 

maken. Ook wanneer er extra monitoring noodzakelijk is door middel van een hartfilmpje (CTG bewaking), 

is het mogelijk om andere houdingen aan te nemen en eventueel tussendoor te douchen. Verder kunnen de 

hormonen (endorfines) die vrijkomen in je lichaam tijdens de bevalling ook bijdragen aan het beter aan kunnen 

van de weeënpijn.

Wanneer je vragen hebt over pijnbestrijding kun je dit met ons bespreekbaar maken. We zullen je dan 

uitleggen wat de mogelijkheden zijn. Op de website van de Martini Geboorte Groep kun je folders vinden over 

pijnbestrijding. 

Wanneer je persweeën hebt, kan je als de situatie het toelaat, in verschillende houdingen persen. 

Zodra jullie kindje geboren wordt, zal het zo snel mogelijk op je buik/borst worden gelegd (zowel na een vaginale 

baring als na een keizersnede). Na enige tijd, meestal wanneer de navelstreng is uitgeklopt, zullen we aan jullie 

vragen wie de navelstreng gaat doorknippen. Daarna laten we jullie kindje rustig bloot op je warme buik/borst 

liggen en pas later zullen we het kindje nakijken en wegen.

Als je borstvoeding gaat geven, zullen we je helpen met aanleggen wanneer je kindje begint te zoeken naar de 

borst. Meestal is dit binnen een half uur.20
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Tijdens de bevalling kunnen zich situaties voordoen, waarbij we mogelijk minder rekening kunnen houden 

met jullie geboorteplan. Dit omdat aandacht en zorg voor de conditie van jou of je kindje op dat moment 

belangrijker is. We vertrouwen hierin op jullie begrip. 

Mocht er tijdens de bevalling iets gebeuren wat niet duidelijk voor je is, vraag ons dan waarom iets gedaan 

wordt.

Heb je wensen met betrekking tot de ontsluitingperiode?

Heb je wensen met betrekking tot het persen?

Heb je wensen met betrekking tot de eerste momenten na de geboorte?

Waar zie je tegen op? Hoe ging een eventueel vorige bevalling?
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