
 

Verloskundigen GCM Maarssen    

Informatie rondom de bevalling    
In dit document lees je algemene informatie rondom de bevalling.     

    

Voor meer uitleg en informatie over alle genoemde onderwerpen verwijzen we naar:    

www.deverloskundige.nl    

• Voor al je vragen kun je natuurlijk bij ons terecht, op het spreekuur en op de voorlichtingsavond.     

• Tips om te lezen: ‘Positief over bevallen’ van Milli Hill en ‘Perfecte bevallingen bestaan niet’ van 
Diana Koster.    

• De website en informatievoorziening van je kraambureau.    

    

Bereikbaarheid SPOED    

1) We zijn 24 uur per dag bereikbaar voor spoed (bevallingen, bloedverlies, ongerustheid, etc.) Het 

telefoonnummer is 0346-599590, kies daarna 1. Je wordt doorverbonden naar de dienstdoende 

verloskundige. Krijg je ons niet direct te pakken, bel dan enkele minuten later opnieuw, spreek 

NIET de voicemail in.     

2) In geval van storing kun je bellen naar 06 30378851, je krijgt dan een verloskundige of 

verpleegkundige van Verloskundigenpraktijk ‘Het Wonder’ uit Houten aan de lijn.     

Zij hebben een lijst met onze privé nummers, en kunnen je indien nodig helpen.  Meld duidelijk 

dat je onze cliënt bent.     

    

Bereikbaarheid niet-spoed (telefonisch spreekuur en mail)    

Het telefonisch spreekuur is elke werkdag tussen 10-11 uur.     

Je kunt ons ook e-mailen via verloskundigen@gcmbroek.nl De mail is niet geschikt voor spoed!    

    

Bevalplan    

Als je wilt kun je een bevalplan of geboortevisie schrijven. Een bevalling is nooit planbaar of 

voorspelbaar; toch is het zinvol om vooraf na te denken wat jij nodig hebt om goed te kunnen bevallen. 

Je krijgt van ons een formulier ter inspiratie mee op het spreekuur. Bij het bevalpraatje (rond 35 

weken) bespreken we je wensen en verwachtingen.    

    

Cursus    

Een zwangerschapscursus is niet verplicht, maar wel een goede voorbereiding op de bevalling en het 

komende ouderschap. Je krijgt veel informatie, oefent (ademhalings)technieken en ontspanning en 

manieren om je weeën op te vangen. Het is een leuke manier om in contact te komen met andere 

zwangeren en zelfvertrouwen op te doen.     
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Beladviezen     

Neem altijd contact met ons op als je het idee hebt dat de bevalling begonnen is voor 37 weken!    

    

Vanaf 37 weken gelden de volgende belinstructies    

1) Ongerustheid    

2) Weeën    

3) Vruchtwaterverlies    

4) Bloedverlies    

    

Weeën    

Is het je eerste bevalling?     

Dan is het handig als je ons op de hoogte stelt als je ongeveer 1-1,5 uur weeën hebt om de 3-4 

minuten, die ongeveer een minuut duren.     

Dat ziet er zo uit:    

Wee van 1 minuut --- 2/3 minuten pauze --- Wee van 1 minuut --- 2/3 minuten pauze --- etc.     

Is het een volgende bevalling?     

Dan is het handig als je ons op de hoogte stelt als je ongeveer een uur lang weeën hebt om de 5    

minuten, die ongeveer een minuut duren.    

Dat ziet er zo uit:    

Wee van 1 minuut --- 4 minuten pauze --- Wee van 1 minuut --- 4 minuten pauze --- etc.    

    

Vruchtwaterverlies    

 Bij vruchtwaterverlies zijn de volgende dingen belangrijk:  Indaling van het 

kindje in het bekken  

van de moeder  

 Kleur van het vruchtwater   

 Temperatuur van de moeder.     

  

Tips    

Probeer wat vruchtwater op te vangen. Soms lukt dit met een potje, soms moet je een boterhamzakje 

in je ondergoed leggen om het vocht beter te kunnen bekijken.     

Rondom de bevalling kun je vocht verliezen doordat de vliezen gebroken zijn, maar ook kan je 

afscheiding wateriger zijn, of je kunt ongemerkt urineverlies hebben.     

    

Indaling van het kindje    

Of de baby goed is ingedaald, hoor je bij de controles op het spreekuur.     

 Indien de baby nog niet is ingedaald, bestaat er een kleine kans op het 

uitzakken van de navelstreng. Dit kan gevaarlijk zijn en daarom moet je 

direct bellen met vruchtwaterverlies. Je mag ook gaan liggen, of een positie 

op knieën en ellebogen aannemen.     

    

 Indien de baby al is ingedaald, gelden verder onderstaande instructies.    

    

  



 

Kleur van het vruchtwater    

1) Helder, d.w.z. doorzichtig, wit, rozig, met vlokjes.    

Je mag afwachten. Is het nacht, ga dan rustig slapen en stel ons in de ochtend op de hoogte. 

Mogelijk komen de weeën op gang.     

2) Vies, d.w.z. groen, geel of bruin.     

Bel ons direct. De baby heeft gepoept in het vruchtwater en we weten niet waarom. We komen 

langs om het hartje te controleren en verwijzen je voor extra controle naar het ziekenhuis.     

    

Infectierisico en temperatuur    

De meeste vrouwen krijgen na het breken van de vliezen binnen 24 uur weeën. Hierna volgt een 

overdracht aan het ziekenhuis, omdat het infectierisico iets toeneemt. Uit voorzorg wordt bij gebroken 

vliezen afgeraden in bad te gaan, te vrijen of tampons te gebruiken.     

Jouw rectale temperatuur geeft aan of er sprake kan zijn van een infectie.    

Vanaf het moment van het breken van de vliezen kun je elke 6-8 uur rectaal je temperatuur bepalen. 

Is de temperatuur 37,8 gr. C of hoger, bel ons dan.     

    

Bloedverlies    

Onder invloed van de weeën verandert de baarmoeder van vorm. De verticale spieren van de 

baarmoeder trekken aan de rondlopende spieren van de baarmoedermond, waardoor een opening 

ontstaat. De baarmoeder is goed doorbloed, soms beschadigt tijdens dit proces een vaatje en zie je 

wat bloedverlies.     

Van een paar drupjes hoef je niet te schrikken. Maak eventueel een foto en overleg indien je denkt dat 

het bloedverlies ruim is (bijvoorbeeld zoals een menstruatie) of als je je door het bloedverlies niet 

lekker begint te voelen.     

    

Slijmprop    

De baarmoedermond wordt afgesloten door een prop van afscheiding, die ervoor zorgt dat bacteriën 

de baarmoeder niet kunnen binnendringen. Soms verliezen vrouwen deze prop. Het zegt niets over 

het wel of niet beginnen van de bevalling, dus je hoeft ons niet te waarschuwen. Er wordt ook direct 

weer een nieuwe slijmprop aangemaakt.     

     

Voorbereiding thuis    

Hou er rekening mee dat een bevalling altijd anders kan lopen dan gepland.     

Wil je in het ziekenhuis bevallen, zorg dan dat je tasje klaarstaat, maar zorg ook dat de bevalling indien 

nodig thuis plaats kan vinden.     

Ook als je in het ziekenhuis wilt bevallen, zal de eerste controle thuis plaatsvinden. Wij regelen 

vervolgens een plekje in het ziekenhuis voor je.     

Het is verplicht je bed te verhogen tot 70 cm (arbo-wetgeving).     

Klossen en overige benodigdheden (bijv. een steek of kolf) zijn o.a. verkrijgbaar via de thuiszorgwinkel.    

Het is verstandig sieraden, piercings en nagellak te verwijderen!    

    

      

  



 

Benodigdheden voor een thuisbevalling    

- Pak je kraampakket niet uit, maar leg het in je slaapkamer    

- Je zwangerschapskaart en geboorteplan    

- 2 vuilniszakken (liefst in emmers)    

- een rol wc papier    

- kleertjes voor de baby (sokken, romper, broekje, truitje, omslagdoek)    

- luiers, billendoekjes, vaseline    

- 2 rectale thermometers (één voor jou en één voor de baby)    

- een strijkplank of oppervlak waarop wij onze benodigdheden kunnen klaarzetten    

- 2 metalen kruiken    

- Hydrofielluiers    

    

Benodigdheden voor een ziekenhuisbevalling    

- Je zwangerschapskaart en geboorteplan    

- kleertjes voor de baby (sokken, romper, broekje, truitje, omslagdoek) - kleren om in te 

bevallen    

- schone kleren voor na de bevalling     

- toiletspullen    

    

Bevalhormonen    

We weten niet precies waardoor de bevalling op gang komt. Balans tussen de baringshormonen 

adrenaline (stress), oxytocine (contracties) en endorfine (je eigen natuurlijke pijnstiller) is erg 

belangrijk is. Dit wordt beïnvloed door hoe veilig je je voelt. Denk aan de omgeving, de mensen om je 

heen, (gedimd) licht, warm water, in beweging blijven, etc.     

Voor meer informatie hierover zie ‘Tips voor informatie’, of volg een cursus of kom naar de 
voorlichtingsavond!    
    

Plaats van de bevalling    

Ben je gezond en heb je een normale zwangerschap, dan kun je kiezen voor een thuisbevalling of een 

ziekenhuisbevalling (een poliklinische bevalling). Dit wordt door de verzekeraar niet altijd vergoed, dus 

controleer hoe je verzekerd bent.      

    

Bij bijzonderheden werken we samen met het ziekenhuis. Soms is er een medische indicatie (reden) 

om in het ziekenhuis te bevallen. Deze wordt door de verzekeraar altijd vergoed. In het geval van een 

medische indicatie wordt afgeraden om thuis te bevallen.     

    

Begin en verloop van de bevalling    

Bij twijfel of de bevalling begonnen is, kun je een warme douche nemen. Voorweeën nemen vaak af 

door de ontspanning met het warme water, ontsluitingsweeën nemen dan juist vaak toe.  Krampen 

kunnen ook veroorzaakt worden door een vochttekort. Water drinken laat krampen soms afnemen.     

De bevalling kun je verdelen in de ontsluitingsfase (van de baarmoedermond), de uitdrijvingsfase 

(persfase) en het nageboortetijdperk (geboorte van de placenta). Over het algemeen komen de weeën 

rustig op gang en ontstaat steeds meer een patroon, maar soms is dat patroon er direct. Elke vrouw is 

anders, elke bevalling is anders. In alle fasen van de bevalling is het gunstig om te blijven bewegen of 

van houding te wisselen.     



 

    

    

Pijnbestrijding    

Je weet pas als je werkelijk weeën hebt, hoe je de weeën zult verdragen.     

Het helpt als je je veilig voelt, in de juiste omgeving, omringd door de juiste mensen, die op de hoogte 

zijn van je wensen, en die jou goed voorlichten in alle fasen van de bevalling.     

    

Niet-medicamenteus kun je verder denken aan een goede ademhaling, warm water, massage of TENS.     

    

Medicamenteus en daarom in het ziekenhuis bestaan de mogelijkheden uit lachgas of Remifentanil 

(een infuus waarbij je jezelf medicatie toedient) en de ruggenprik/epidurale analgesie.  Bij 

medicamenteuze pijnstilling is observatie van moeder en kind van belang. Er zijn nadelen aan 

verbonden en daarom zal je altijd eerst opnieuw geïnformeerd worden.     

    

Kraamzorg & de verloskundige in de kraamweek    

Thuis bij de bevalling of in je kraambed krijg je ondersteuning van de kraamzorg. In de zwangerschap 

wordt er een intake gedaan en bepaal je hoeveel uur je wilt afnemen. Hiervoor betaal je een eigen 

bijdrage. De kraamzorg doet dagelijks de medische controles van jou en je baby en leert je veel over 

de verzorging van je baby. Ook neemt de kraamzorg lichte huishoudelijke taken van jullie over en 

houdt ze een dossier bij.       

De verloskundige komt in de kraamweek een aantal keer op visite om te controleren of alles goed 

verloopt en is nog steeds 24 uur bereikbaar voor spoed.      

Soms is het nodig gebruik te maken van de kennis van een lactatiekundige. Zij is gespecialiseerd in 

borstvoeding(problemen). Veel kraambureaus hebben een eigen lactatiekundige in dienst.     

Na ongeveer een week vertrekt de kraamzorg en dragen wij de medische zorg over aan de huisarts en 

het consultatiebureau.     

   

Aangeven op het gemeentehuis    

Voor de aangifte moet een (online) afspraak gemaakt worden. Je kunt je trouwboekje meenemen, 

maar in elk geval een geldig legitimatiebewijs. De aangifte moet binnen 3 werkdagen na de geboorte 

gedaan worden in de geboorteplaats.     

    

Hielprik    

Het gemeentehuis geeft aan het JGZ (Jeugdgezondheidszorg) door dat jullie baby geboren is en zij 

komen vervolgens bij je thuis voor de hielprik en gehoortest.     

    

Nacontrole        

Bij de nacontrole sluiten we de verloskundige zorg officieel af. We maken tijd om de bevalling na te 

bespreken en te kijken of je naar wens hersteld bent. Soms volgt hieruit ook een advies voor een 

eventuele volgende zwangerschap. Of juist over anticonceptie.     

    

    

Wij wensen jullie een prettige zwangerschap, een mooie geboorte-ervaring en heel veel geluk als 

gezin!    

    

Warme groeten,    

Team verloskunde  


