
 

 

De bevalkaart  
  
Het verloop van een bevalling valt niet te voorspellen. Wel is het bekend dat een goede voorbereiding 
de kans op een prettige ervaring groter maakt. Het volgen van een cursus, Centering Pregnancy of 
een informatieavond kan hierbij helpen. Voor ons is het belangrijk te weten wat jullie wensen en 
verwachtingen zijn. Daarom nodigen we jullie uit om een bevalkaart in te vullen en met ons te 
bespreken. Het is fijn om dit te doen samen met je (beval)partner. Overal waar in deze informatie 
“ik” of “jij” staat, kun je daarom ook “wij” of “jullie” lezen.  
 
De volgende vragen kunnen jou helpen om wensen en verwachtingen helder te krijgen en komen 
terug op de bevalkaart: 

● Wat zijn mijn verwachtingen over de bevalling? 
● Waarover wil ik tijdens de bevalling wel of niet geïnformeerd worden? 
● Van wie wil ik steun en wie mogen aanwezig zijn? Wat verwacht ik van hen? 
● Wat als het anders loopt dan ik verwacht had? 
● Wat zijn mijn wensen als mijn baby wordt geboren en de eerste uren daarna? 
● Zijn er nog onderwerpen die ik wil bespreken die belangrijk zijn om mij goede zorg te kunnen 

geven? 
 
Om alvast in te gaan op bovenstaande onderwerpen, lichten wij graag toe hoe de werkwijze is van 
zowel de verloskundigenpraktijken als op de afdeling Moeder Kind van het Meander Medisch 
Centrum. Als er dingen zijn die je graag anders wenst, is het handig om dit vooraf aan te geven en te 
bespreken met je verloskundige of gynaecoloog. 
 

Begeleiding, plaats en sfeer van bevalling 
Bij een zwangerschap zonder medische problemen en zonder medische indicatie ben je onder 
controle van je verloskundige van een verloskundigenpraktijk. In dat geval heb je de keuze tussen 
een thuisbevalling of een poliklinische bevalling (bevalling in het ziekenhuis maar met je eigen 
verloskundige). Je verloskundige begeleidt in deze gevallen samen met een kraamverzorgster jouw 
bevalling. Tijdens de bevalling zal zij jou en de baby goed in de gaten houden. Indien nodig dan kan 
er overleg zijn met het personeel van het Meander Medisch Centrum.  
 
Het kan zijn dat je tijdens de zwangerschap al onder controle van het ziekenhuis bent gekomen, 
maar dit kan ook tijdens de bevalling gebeuren. Vanaf dat moment word je verder begeleid door het 
personeel van het Meander Medisch Centrum. Hier wordt gewerkt in teams van verpleegkundigen, 
verloskundigen, artsen en gynaecologen die in diensten werken. Er wordt zoveel mogelijk gestreefd 
naar vaste zorgverleners voor jouw begeleiding. 
 
Bedenk wat voor sfeer je zou willen hebben in de omgeving waar je gaat bevallen. Dit geldt zowel 
voor je eigen omgeving thuis, als voor in het ziekenhuis. Denk aan gedimd licht of eigen muziek. Of je 
nu thuis bevalt of in het ziekenhuis, het is belangrijk dat jij je ontspannen en op je gemak voelt. 
 
Studenten 
Een student verloskundige of een verpleegkundige of arts in opleiding is een extra persoon in de 
ruimte tijdens de bevalling. Een persoon die van meerwaarde kan zijn. De student kan indien nodig 
en haalbaar bijvoorbeeld bij jou blijven tijdens de bevalling. Je kan tijdens de bevalling aangeven 
welke handelingen de student wel of niet mag doen. 
 

 
 



 

 
 

 

De bevalling 
Werkwijze en handelingen 
Je verloskundige zal de conditie van de baby in de gaten houden met de doptone. Dit is een 
apparaatje om de hartslag te beluisteren. De verloskundige kan zowel thuis als poliklinisch 
verschillende andere handelingen verrichten. Denk hierbij aan inwendig onderzoek, vliezen breken, 
knip zetten, hechten, medicijnen en zuurstof toedienen. 
 
Bij een medische bevalling wordt een CTG-apparaat gebruikt om de conditie van de baby 
voortdurend in de gaten te houden. Vaak kan deze registratie uitwendig via de buik van de moeder, 
maar dit lukt niet altijd. Dan kan voorgesteld worden om dit inwendig te doen, namelijk met een 
elektrode in de hoofdhuid van de baby.  
 
Handelingen zoals een inwendig onderzoek, het breken van de vliezen, het gebruik van medicatie 
zoals weeënopwekkers, het zetten van een knip, het gebruik van een vacuümpomp of het doen van 
een keizersnede zullen alleen voorgesteld worden als hier een reden voor is. Voor het uitvoeren van 
dit soort handelingen zal jouw arts of verloskundige altijd uitleg over de voor- en nadelen geven en 
om jouw toestemming vragen. 
 
Houdingen 
We moedigen aan om vrij te bewegen en om verschillende houdingen aan te nemen tijdens de 
bevalling. Houdingswisselingen kunnen een positief effect hebben op het verloop van de bevalling. 
We kunnen je hierbij advies geven en helpen. Via deze link kan je meer lezen over bevalhoudingen.  
 
Als je de wens hebt om thuis te bevallen, is het goed om erover na te denken wat je nodig hebt. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan een bal of een bad. Bij een medische bevalling zal een CTG-apparaat 
worden gebruikt. In het Meander Medisch Centrum zijn meerdere draadloze apparaten. Hiermee 
heb je bewegingsvrijheid en kan je bijvoorbeeld ook onder de douche. Ook zijn er skippyballen en 
baarkrukken aanwezig die je mag gebruiken. 
 
Pijnbehandeling 
Om de pijn te verlichten tijdens de bevalling zijn er opties zonder en opties met medicijnen. In 
principe zal je zorgverlener niet uit zichzelf het gebruik van medicijnen tegen de pijn voorstellen 
(vanwege de risico’s). Als je erom vraagt zal hij of zij je goed informeren en naar je luisteren. In het 
Meander Medisch Centrum zijn er twee opties voor medicijnen tegen de pijn: een ruggenprik 
(epiduraal) en een soort morfine via het infuus (Remifentanil). Over omgaan met pijn, pijnstilling met 
en zonder medicijnen kan je meer lezen via deze link. 
 

Na de geboorte 
Als de baby geboren is, leggen we hem of haar bij de moeder op de borst. De enige uitzondering 
hierop is wanneer de baby extra hulp nodig heeft. We zullen de baby afdrogen om te zorgen dat hij 
of zij niet te snel afkoelt. Als het bloedverlies stabiel is, laten we de navelstreng uitkloppen en jullie 
kunnen kiezen wie deze doorknipt. Bij een medische bevalling wordt er standaard het medicijn 
oxytocine (via het infuus als je dat hebt) toegediend. Dit is om het bloedverlies te beperken en om te 
zorgen dat het niet te lang duurt voordat de placenta geboren wordt. Het eerste uur na de geboorte 
laten we jullie zoveel mogelijk met rust, na minimaal een uur wordt de baby gewogen en nagekeken. 
We kunnen je helpen bij het geven van de eerste voeding.  
 
Soms gebeurt er tijdens de bevalling iets waardoor wij ons zorgen maken over jou en/of de baby. 
Dan kan het zijn dat we om die reden iets anders willen doen dan wat we hierboven hebben 
beschreven. Dit doen we altijd in overleg, we zullen nooit iets doen zonder jouw toestemming. 
 

http://www.deverloskundige.nl/bevalling/tekstpagina/50/bevalhoudingen/
https://deverloskundige.nl/bevalling/tekstpagina/33/pijnbehandeling/


 

 
 

 

Tot slot 

Ten slotte willen wij graag enkele jaarcijfers (2021) met je delen die aangeven hoe een bevalling zou 
kunnen verlopen. Deze cijfers gelden voor de gehele regio Amersfoort, en kunnen per praktijk 
wisselend zijn. Uiteraard hoeven deze cijfers niets te zeggen over hoe jouw specifieke bevalling zal 
verlopen. De kans op een verwijzing naar het ziekenhuis is bijvoorbeeld groter bij een eerste dan bij 
een volgende bevalling. 

• Bij 6 op de 10 vrouwen start de bevalling onder begeleiding van de eigen verloskundige. 
• 3 op de 10 vrouwen waarbij de bevalling spontaan begint onder begeleiding van de eigen 

verloskundige, wordt tijdens de bevalling overgedragen naar het ziekenhuis.  
• Bij ongeveer 3 op de 10 vrouwen is deze overdracht vanwege een verzoek tot pijnstilling. 
• Van alle vrouwen in deze regio bevallen 3 op de 10 vrouwen thuis.  
• Van alle vrouwen die bevallen onder begeleiding van de eigen verloskundige, bevallen 7 op 

de 10 vrouwen thuis. 

 
Wij willen jou en je (beval)partner uitnodigen om de bevalkaart op de volgende pagina in te vullen 
en met jouw verloskundige of gynaecoloog te bespreken. Je kunt deze bevalkaart laten inscannen in 
je dossier en printen om mee te nemen als je gaat bevallen. Ook zijn als bijlage tips voor de partner 
toegevoegd.  
 
Voor meer informatie over de bevalling vraag jouw verloskundig hulpverlener, kijk op de website van 
jouw verloskundigenpraktijk en/of de website van Meander Moeder Kind. De websites van 
www.deverloskundige.nl en www.degynaecoloog.nl geven ook veel goede informatie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.meandermc.nl/zorg/specialismen-afdelingen/meander-moeder-kind/
http://www.deverloskundige.nl/
https://www.degynaecoloog.nl/onderwerpen/zwanger-en-bevallen/


 

 

 

Over mij/ons
Ik ben/wij zijn: _______________________________________________

Dit is mijn/ons ___e kindje

Onze verloskundigenpraktijk heet:________________________________    Team: ______________

Voorkeur voor de plaats van de bevalling:
O  thuis       O poliklinisch
O  ziekenhuis (medisch)   O _______________     

Bij de bevalling is/zijn aanwezig:
O  partner         O _______________        O _______________   

Een student:
O vinden we prima       O oké, maar alleen observeren O _______________   
O wil ik niet O weet ik nog niet

Voorbereiding
Ik heb mij voorbereid op de bevalling door: ______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

Verwachtingen & mindset
Als ik aan de bevalling denk dan:________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

Ik kijk uit naar: ______________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

Ik ben bang voor/zie op tegen: _________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

Wensen & verwachtingen
Zijn er dingen waar je wensen over hebt, die je graag wil of niet wil of belangrijk vindt tijdens de bevalling? Of dingen die vanuit je geloof, cultuur of 
levensovertuiging belangrijk voor jou zijn? 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

Hoe wil je met de baby omgaan als hij/zij net is geboren? Bijvoorbeeld: lichamelijk contact, navelstreng doorknippen, verzorging:
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

Soms verloopt een bevalling niet zoals je het van tevoren had gewild, gehoopt of verwacht (bijvoorbeeld een inleiding, keizersnede of baby die extra 
zorg nodig heeft na de geboorte).  Wat heb je nodig wanneer je bevalling anders verloopt?
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 



 

 
 

  

Pijnbehandeling
Ik ben op de hoogte van niet-medicamenteuze manieren die tijdens de bevalling kunnen helpen om met de pijn om te gaan:
(bijvoorbeeld: bevalbad thuis, douche, massage, TENS apparaat)   

O  ja        O  nee

Ik heb informatie gehad van mijn verloskundige of arts over medicamenteuze pijnstilling tijdens de bevalling: 
(bijvoorbeeld: ruggenprik of Remifentanil)      

O  ja               O nee, nog niet            O nee, dit wil ik niet

Medicamenteuze pijnstilling wil ik: 
O (waarschijnlijk) wel O misschien, afhankelijk van het verloop       O (liever) niet

Opmerkingen over pijnstilling (bijvoorbeeld: voorkeur, wel/niet aanbieden van pijnstilling door zorgverleners): _________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

Communicatie & begeleiding
Om mij veilig, op mijn gemak en gehoord te voelen helpt: ___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

Om vertrouwen in mezelf, de zorgverleners en een goede afloop te hebben/krijgen helpt: ________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

Bij informatie over (medische) handelingen wil ik graag:
O één duidelijk voorstel van de hulpverleners horen, zonder al te veel details.
O alle verschillende mogelijkheden, incl. voor-, en nadelen van de zorgverlener horen.
O ____________________________________________________________________________________________________________

Als er beslissingen moeten worden genomen over (medische) handelingen vind ik het belangrijk:
O dat de zorgverleners mij vertellen wat zij denken dat het beste is.
O om uiteindelijk zelf te kunnen beslissen, nadat de zorgverlener mij de mogelijkheden heeft uitgelegd.
O ____________________________________________________________________________________________________________

Wat ik graag wil en verwacht van mijn partner is: __________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

Wat ik graag wil en verwacht van mijn zorgverleners is: _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

Wat je aan mij merkt als ik mijzelf angstig voel: _______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

Hoe kunnen we je dan helpen? __________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

Wat je aan mijn partner merkt als hij/zij zich angstig voelt: ________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

Ruimte voor eigen invulling
____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 



 

 
 

 

Bijlage 1: Tips voor de partner 
 
De (beval)partner heeft een grote, belangrijke rol tijdens het proces van zwangerschap en bevalling. 
De partner kent zijn of haar vrouw als geen ander en voelt haar aan als geen ander. Een partner die 
kennis heeft van het beloop van het proces en weet hoe hij/zij daarbij daadkrachtig kan 
ondersteunen is de beste coach die er is! Via deze bijlage willen we je hiervoor een aantal tips geven. 
 
Voorbereiding 
Bereid je samen met je partner voor op aanstaande bevalling.  Bespreek met elkaar hoe je naar de 
bevalling kijkt; wat zijn de wensen en de verwachtingen? Waar kijk je naar uit en waar zie je 
tegenop? Bijgevoegde bevalkaart is daar een goed hulpmiddel bij. Daarnaast is het handig om een 
en ander te weten over het proces van de bevalling. Wat kun je verwachten tijdens de fase van 
ontsluiting, van de persfase en van de eerste uren na de geboorte van jullie kind. Er is genoeg 
informatie hierover te vinden. Denk aan een boek of een zwangerschapscursus met je partner. 
 
Tijdens de bevalling: 

● Heb geen medelijden, wel medeleven. 
● Ontspanning heeft een positief effect op het beloop van de bevalling. Het is fijn als er in de 

ruimte van de bevalling rust en warmte is.  Dit heeft je partner nodig om zich te 
concentreren. Je kunt ervoor zorgen dat er geen onnodige afleiding is die je partner kan 
storen bij de concentratie die nodig is om weeën op te vangen (bijvoorbeeld harde geluiden, 
(plotseling) fel licht, veel gepraat). Afleiding in negatieve zin zorgt voor minder ontspanning. 

● Ondersteun je partner tijdens de weeën. Zie het als het coachen van een topsporter; 
bemoedig haar, geef haar vertrouwen en zeg dat ze het goed doet. Je kunt dit actief doen 
door mee te zuchten, haar rug te masseren, helpen haar baringshouding te veranderen of 
ondersteunen. Of denk bijvoorbeeld aan een warme douche, een kruik, een slokje drinken of 
een nat washandje. 

● Tijdens de weeën is je partner misschien niet optimaal in staat om op te komen voor haar 
belangen. Op dat moment kan jij opkomen voor haar belangen. Jij bent de schakel tussen je 
partner en de professionals. Omdat jij qua tijd waarschijnlijk het meest bij haar bent tijdens 
de bevalling en haar ook het beste kent, is de kans groot dat jij als eerste weet dat er iets 
moet veranderen, dat er ongerustheid is of iets anders. Vraag er dan gerust naar bij degene 
die jullie begeleidt. Doe dat opbouwend. 

● Een bevalling kan soms anders verlopen dan jullie van tevoren had gepland of gewenst. Voor 
je partner is het fijn als je ook dan optimistisch en steunend blijft. 

● Of je wil meekijken naar het hoofdje als het zichtbaar begint te worden is aan jou. Laat je 
niet overhalen als je het niet wilt, maar bedenk dat jouw enthousiasme bij het zien van 
vooruitgang een fijne aanmoediging voor je partner kan zijn. 

● Tip: zorg ook goed voor jezelf tijdens de bevalling. Sla geen maaltijden over, strek de benen 
als het kan, rust als het mogelijk is. Je weet nooit wat hierna komt. Als jij niet voor jezelf 
zorgt, kan je ook niet voor anderen zorgen. 

Borman, D. (2013). Aanpakken voor aanstaande vaders: praktische tips voor de zwangerschap, de 
bevalling en het kraambed (1ste editie). Spectrum. 
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