
 

Wie wil je in de buurt tijdens de bevalling, een zeer emotionele en
persoonlijke gebeurtenis? Je partner, andere kinderen, vrienden,
familie? 

Geef aan wanneer je wie bij jou wenst: tijdens de weeën, tijdens
checks van de baarmoederhals en de uiteindelijke geboorte.

Wie mag de navelstreng doorknippen?

Wie mag niet in de bevallingskamer? Wens je enkel je partner bij
jou?

Geboorteplan

Bekijk wie jou tijdens de bevalling zal steunen. Wie je geboortepartner ook is

(je partner, een goede vriend of een familielid), er zijn nogal wat praktische

dingen die ze kunnen doen om je te helpen. Het allerbelangrijkste is dat hij of

zij bij jou is. Bespreek vooraf de bevalling en geboorte en jouw wensen. Het

verloop van een geboorte heb je niet in de hand, hoe graag je het ook zou

willen. Het helpt voor jezelf vaak wel al om je vragen van tevoren te

formuleren. Dit is een optie, voor alle duidelijkheid: je kunt het ook gewoon

op je af laten komen. Uiteindelijk is het aan de dokter om te beslissen in het

belang van jou en je baby als dat nodig zou zijn. Maar in de mate van het

mogelijke kunnen je arts en vroedvrouw hier wel rekening mee houden.

Denk aan: 
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Eten of drinken tijdens actieve arbeid, hoe zit dat? Wat kan er
nog wanneer?

Wil je graag zo veel mogelijk rondlopen of rechtop zitten tijdens
de bevalling of blijf je liever in bed? Behoren specifieke
geboorteposities tot de mogelijkheden?

Wil je in bad of in de douche voor de bevalling en/of geboorte, wil
je een oefenbal voorhanden hebben? 

Wil je graag wat muziek op de achtergrond, een paar dingen van
huis meenemen, specifieke verlichting tijdens de bevalling? Wil je
dat er foto’s en filmpjes worden gemaakt? 

Denk eraan dat niets in het plan vaststaat. Je kunt zelf op elk
moment van gedachten veranderen. Ook kan de bevalling anders
lopen dan je had verwacht of gewild. Hierdoor kunnen misschien niet
al jouw wensen meer uitgevoerd worden. 
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