
 

 
 

In dit bevalplan kun je jouw wensen rondom de bevalling kenbaar maken. Het is 

bedoeld om ons en andere zorgverleners te laten weten wat je belangrijk vindt. Lees 

voorafgaand aan het invullen van dit plan de folders “Hoe bereid je je voor” en “hoe 

ga je om met pijn”, te vinden onder downloads op onze website. 

 

 

 

Mijn voorkeur van de locatie van de bevalling gaat op dit moment uit naar:  

o ziekenhuis Goes    o nog geen keuze gemaakt  

o thuis (in principe niet mogelijk)   

 

Tijdens de bevalling wil ik graag de volgende personen aanwezig:  

______________________________________________________________________________  

 

Ik heb me voorbereid op mijn bevalling  

o ja; dmv_____________________________________________________________________  

o nee; ________________________________________________________________________  

 

Bij het opvangen van de ontsluitingsweeën lijkt het me prettig om de volgende 

houdingen te proberen  

o lopen  o liggen    o oefen(skippy)bal  o eigen bad  

o staan  o handen en knieën  o douche   o bevalbad  

o anders; _______________________________________________________________  

 

Tijdens het persen zou ik graag de volgende houding willen aannemen  

o liggend  o in bad    o op de baarkruk  

o hurkend  o op handen en knieën  o anders; _________________________  

 

Wanneer daar de gelegenheid voor is zou ik de baby zelf willen aanpakken (of mijn 

partner)  

o ja, ik zelf   o ja, mijn partner  o nee  o weet ik nog niet 

 

De navelstreng wordt, als daar de tijd voor is, doorgeknipt door  

o zelf       o verloskundige 

o partner      o anders; ___________________________ 

  



 

 
 

Om te kunnen omgaan met de pijn van de weeën wil ik graag de volgende 

methode(n) proberen (zie ook www.deverloskundige.nl)  

o geen specifieke methode   o massage  

o ademhalingstechniek    o ontspanningstechnieken  

o warm water     o verschillende houdingen  

o geboorte-TENS     o medicijnen  

o anders; _____________________________________________________________  

 

Ik wil graag medicijnen tegen de pijn:  

o alleen als ik er om vraag   o in principe niet  

o vanaf het begin van de bevalling o dat laat ik over aan de verloskundige 

 

Wanneer pijnmedicatie nodig is gaat mijn voorkeur uit naar:  

o prik met Nalbufine (soort Pethidine)  

o ruggenprik (epidurale analgesie)  

o anders; ______________________________________________________________  

 

Ik wil graag de volgende voeding aan mijn kindje geven  

o borstvoeding o flesvoeding o weet nog niet  

Wanneer je borstvoeding wilt gaan geven streven we ernaar dat de baby binnen een 

uur na de geboorte aan de borst wordt gelegd. 

 

Mijn verwachtingen wat betreft de verloskundige die mijn bevalling begeleidt zijn:  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

 

Tijdens de bevalling kan de situatie ontstaan dat je wordt overgedragen aan de 

gynaecoloog. De verantwoordelijkheid van de bevalling draagt de verloskundige dan 

over. Specifieke wensen hieromtrent: 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

 

Andere punten (bijvoorbeeld sfeer, angsten, overige bijzondere wensen) die 

belangrijk zijn waar de verloskundige rekening mee kan houden:  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  


