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Wensen
rondom de
bevalling
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Dat lees je in deze folder.

Het Geboorteplan
Wat is het en hoe
werkt het?

Verloskunde Centrum Oost

-

wensen invullen.

ven van het geboorteplan staan vermeld

Tips bij het schrijven

u in die situaties belangrijk vindt.

-

ingrepen nodig zijn. Of uw kind kan opgenomen worden op de kinderafdeling.

voerd worden. De verloskundig hulpverlener kan bijvoorbeeld verwijzen naar de

Ook kan de bevalling anders lopen dan u

zijn er dan alternatieven. Na dit gesprek
kunt u het geboorteplan aanvullen of
aanpassen als dat nodig is.
Niets in het plan staat vast. U kunt zelf op

kundig hulpverlener kunt u bepalen of

Bespreek het geboorteplan met uw

Geboorteplan bespreken

dat een bevalling anders kan verlopen
dan u hoopt en in uw bevalplan heeft

zijn van de bevalling en van elkaar.
Door een geboorteplan blijft u betrokken
bij de dingen die tijdens de bevalling
gebeuren en de beslissingen die genomen

wilt dat mensen met u omgaan. Tegelijk
is het een manier om met uw partner te

bedoeld om de verloskundig hulpverlener
te laten weten wat u belangrijk vindt. Wat

Wat is een geboorteplan?

periode?

Kraamtijd

die hierboven niet zijn genoemd?

Speciale handelingen tijdens
de bevalling?

op welke plek zou u het liefst bevallen?

Bevalling

Denk aan ademhalingstechniek etc.

onder de douche, in bad etc.

gaan gebruiken bij het opvangen van de weeën
en tijdens het persen? Denk aan lopen, op de baarkruk,

Weeën: ontspanning en pijnstilling

Denk aan partner, moeder, vriendin, verloskundig
hulpverlener, student verloskunde, co-assistent etc.

de bevalling?

Wie begeleidt mij

Mijn idee over mijn zwangerschap
en bevalling
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