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Inleiding 

 
• Voorlichting & infomarkt 

• Waarom deze voorlichtingsavond? 

• Waarom een gezamenlijke 
voorlichtingsavond?  

• Rondleidingen geboortecentrum 



Inhoud 

• Geboortecentrum 

• De bevalling  

• Pijnstilling 

• Voeding 

• Praktische zaken 

• Voorlichtingsfilm 



Visie Geboortecentrum  

• De patiënt staat centraal, (a.s.) ouders alsook 
(ongeboren) kind 

• Family centered Care  

• Ouder, kind en het nieuwe gezin zijn 
onlosmakelijk met elkaar verbonden 

• Ouders zijn actief betrokken bij de zorg van 
hun kind in het Geboortecentrum. 

 

 

 



Afdelingen Geboortecentrum 

• Poliklinieken Verloskunde & 
Zwangerencentrum  

• Verloskamers, Kraam- & neonatologieafdeling 

 





Ontvangsthal 



Verloskamer 



Kraam-neosuite 





Route 

• Parkeren in de garage 

• Route geboortecentrum  via begane grond 

• Parkeerkosten 

• Rolstoel 
- denk aan kleingeld  

 



Verloskundige  
(eerste lijnszorg)  

 

Verloskundigen Kringen 

van  

Oostelijke en Westelijke mijnstreek 



De Verloskundige  

De specialist om een ongecompliceerde 
zwangerschap en bevalling te begeleiden  
en te bewaken.  

 



De bevalling 

 

 

• Normale termijn om te bevallen: 

     37-42 weken 

 

 



De bevalling 

Voorbereiding op bevalling: 

• Zorg voor een vrije doorgang  

• Bed op klossen ( 80 cm) 

• Kraampakket 

• Tas voor ziekenhuis met persoonlijke spullen  

• Zwangerschapskaart 

• Autostoeltje 

• Fototoestel (+ oplader / batterijen!) 

 



De bevalling 

Waar bevallen? 

• Thuis  
Onder begeleiding van de eigen verloskundige en 
kraamverzorgende 

• Open verloskamer  
Een ‘verplaatste’ thuisbevalling onder begeleiding van de eigen 
verloskundige en een verpleegkundige van het Zuyderland 
Geboortecentrum 

 

 

 

 

 



Thuisbevalling of verplaatste thuisbevalling 

• Vrije keuze ; indien medisch en praktisch 
verantwoord 

• Afhankelijk van verloop bevalling  

• Vraag bij uw verzekeraar na welke kosten aan 
een verplaatste thuisbevalling (open 
verloskamer)  verbonden zijn  

 (kosten +/- € 500,-) 



 
 

De bevalling 
 
 Wanneer bellen? 

Volgens instructies eigen verloskundige of gynaecoloog 

 

Bellen bij:  
•Weeën om de 3 - 5 minuten 

•Minder leven voelen 

•Bloedverlies of vochtverlies  

•Ongerustheid 

 

 



De bevalling 

Start bevalling:  

• 10% van de bevallingen begint met het breken 
van de vliezen 

• Bij de overige 90% start de bevalling met 
weeën 

 



De bevalling 

Verschil tussen voor- en ontsluitingsweeën 

• Regelmaat 

• Kracht en frequentie 

• Pijn 

 

 

• Verweken, verstrijken en ontsluiten 
baarmoedermond 

 



De bevalling 

Latente fase: 

• Verweken, verstrijken en ontsluiten tot 4 cm 

• Tot 4 cm gemiddelde toename ontsluiting  

 ( 1 cm per 2 uur) 



De bevalling 

Actieve fase: 

• Ontsluiten vanaf 4 cm 

• Vanaf 4 cm gemiddelde toename ontsluiting: 

 1 cm per uur 

• Volledige Ontsluiting = 10 cm 



De bevalling 

Omgaan met pijn tijdens een bevalling: 
• Functionele pijn 

• Endorfines 

• Ontspanning draagt bij aan de ontsluitingsfase 

 - massage 

 - muziek 

 - bad/douche 

 - ademhalingsoefeningen 

 - verschillende houdingen     

• Bevalbad   

• Lachgas    

• Geef je wensen aan 

 

         Pijnstilling is voorhanden in het ziekenhuis 

  



Pijnstilling bij de verloskundige 
Lachgas 
Voordelen: 

• Lachgas heeft een aangetoonde, matig pijnstillende werking waardoor betere ontspanning 

• Lachgas is direct inzetbaar en heeft een snelle werking 

• Je mag met lachgas onder leiding van je eigen verloskundige bevallen 

• Er is geen CTG-registratie nodig, waardoor meer bewegingsvrijheid 

• Is binnen enkele minuten uitgewerkt na stoppen toediening  

• Heeft weinig bijwerkingen moeder  

• Heeft geen bijwerkingen kind 

 

Wanneer kan lachgas toegediend worden: 

• Tijdens de actieve ontsluitingsfase, tot aan het persen 

• Indien de verwachting is dat het lachgas NIET langer dan 6 uur nodig is 

• Indien de pijnscore >6 is  

• Indien er geen Vit B12 tekort is bij de zwangere 

• Indien er de voorafgaande 6 weken geen KNO-ingrepen zijn verricht bij de zwangere 

• Indien de kamers beschikbaar zijn in Zuyderland Geboortecentrum 

         

  



Pijnstilling bij de verloskundige 



De bevalling 

Uitdrijvingsfase: 

Er wordt gestart met persen indien het hoofd 
voldoende ingedaald en in de juiste stand 
gedraaid is 

 

 

 

 



Animatiefilmpje bevalling 

 



Nageboortetijdperk 

• Injectie met oxytocine 

• Placenta controle op compleetheid 

• Uitdrijving placenta mag maximaal één uur   
duren 

• Hechten  (ook thuis,  
altijd met verdoving) 

 



Verwijzing naar gynaecoloog 

Tijdens zwangerschap: 
• Bij verdenking van complicaties vindt overleg met / verwijzing 

naar het ziekenhuis plaats 

 

Tijdens de bevalling: 
•    Bij twijfel over conditie moeder / kind (ook na de bevalling) 

•    Pijnstillingswens 

•    Niet vorderen van de bevalling 

•    Meconiumhoudend vruchtwater 

•    Overmatig bloedverlies na de geboorte 

•    Vastzittende placenta  
 

 

 



Verwijzing naar een kinderarts 

• Afhankelijk van de conditie en/of gewicht van 
uw kind 

 

• Bij opname van het kind mogen de ouders ook 
in het ziekenhuis blijven 

 



Nazorg 

• Ongeveer 2 uur na de bevalling ontslag naar 
huis 

• Kraamzorg 24/7 

• De kraamcontroles vinden thuis door de 
kraamverzorgster en verloskundige plaats 



Infomarkt 



De Gynaecoloog  

( tweede-lijnszorg) 
 

 

De specialist om de gecompliceerde zwangerschap en bevalling te 
begeleiden en te bewaken 



 
 

Wie bevalt er in het Zuyderland 
Geboortecentrum 

  

• Vrouwen onder begeleiding van de 
verloskundige 

• Vrouwen onder begeleiding van de 
gynaecoloog 

• Vrouwen die verwezen worden door de 
verloskundige 



Onderzoeken in het Geboortecentrum 

Onder andere  

• Cardiotocogram ( CTG) 

• Echo/doppler 

• Bloeddrukmeting 

• Bloed-/urineonderzoek 

 

 



Inleiden van de baring 

• ‘Over tijd zijn’ (41-42 wkn) 

• Langdurig gebroken vliezen 

• Zwangerschapsvergiftiging 

• Groeivertraging kindje 

• Andere medische redenen 

 
 ‘normale’ zwangerschapsklachten, bijv. bekkenpijn, zijn geen reden om de 

baring in te leiden 



Inleiden 

• Balloninleiding (e.v.t. misoprostol) 

• Vliezen breken 

• Weeën opwekkend infuus (oxytocine) 

 

 

 

 

 

http://www.google.nl/url?url=http://lotusinternational.com/lotus-Postpartum haemorrhage.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBoQwW4wAmoVChMIl9vknbfWxwIVo1RyCh2JCw5V&usg=AFQjCNEMioN8UDGkz2ya2a0FdJhfWvPhbg
http://blogs.plos.org/onscienceblogs/files/2015/05/abortion-DIY-china-misoprostol.jpg


Het team  

• Obstetrie verpleegkundige 

• Tweedelijns verloskundige 

• Verloskamerarts (anios/aios) 

• Gynaecoloog 

• Anesthesioloog  

• Kinderarts ( assistent) 

• Student verloskundige  / co – assistent / 
obstetrie verpleegkundige in opleiding 



De bevalling 

• Team tijdens de bevalling 

 

 

 

 

 

 

 

• Opvangtafel  

 

 

 

 

 



Kunstverlossing  



‘Gentle’ Keizersnede 

• Indien medisch verantwoord 

• Kindje blijft samen met moeder en partner op de 
operatiekamer 

• Direct huid op huid contact 

• Borstvoeding, zo snel mogelijk 



Keizersnede 
 

• Operatiekamer 

• Meestal met ruggenprik 

• Partner mag mee 

• +/- 3 dagen opname 

• Wel foto’s / geen film  

 

 



 

De anesthesioloog 
De specialist op het gebied van pijnstilling  

 

 



Behoefte aan pijnstilling 

In overleg tussen patiënt, gynaecoloog en anesthesioloog wordt bekeken 
welke mogelijkheid van pijnstilling het beste is. 

 

Pijnstilling: 

•24 uur per dag beschikbaar 

•Morfine injectie  

•Remifentanyl 

•Ruggenprik (epiduraal) 

 

Pijnstilling is maatwerk en afhankelijk van de fase  

van de bevalling  



Ruggenprik 

• Is dit mogelijk? 

• Wanneer? 

• Voordelen? 

• Nadelen? 

• Resultaat? 



Voeding: Borst- of kunstvoeding? 

U ontvangt begeleiding, zowel bij het geven van 
borst- als bij het geven van kunstvoeding 

 Borst- of kunstvoeding? 
• Steeds nieuwe ontdekkingen in de 
samenstelling van moedermelk 

• Nog heel veel is onbekend en dus niet 
aanwezig in kunstmelk 

• Levende bestanddelen in moedermelk zijn 
niet na te maken 

• Kunstvoeding is een nabootsing van 
moedermelk 

 

 



Borstvoeding 

• Borstvoedingsprotocol 

• Lactatiekundigen aanwezig 

• Lactatiekundig spreekuur  

 

 

 



Kunstvoeding (fles) 

• Standaard voeding 

• Hypo- allergene voeding op indicatie  

 

 



Gouden uurtje 



Privacy 
Voor U én voor de zorgverlener! 

Kind & ouders op de foto, zorgverleners alleen na toestemming. 



Praktische zaken 

• Geboorteplan 

• Sieraden, piercings en gelnagels moeten vlot 
verwijderd kunnen worden 

• Er mogen maximaal 2 personen bij de 
bevalling aanwezig zijn, ter ondersteuning 

• Niet toegestaan om de bevalling zelf te filmen, 
foto’s maken mag 

• Bezoek is welkom op de kraamafdeling 

 

 

 

 
 



Praktische zaken 

• Tel.nr. geboortecentrum:  088-4596822 

• Aanmelden in het ziekenhuis, aanmelden bij 1e 
lijns verloskundige indien je bij de gynaecoloog 
in behandeling bent! 

• Ziekenhuistas 

• Zwapp, dé app voor zwangeren in onze regio! 

• Cursussen van Geboortezorg Limburg 

 

 

 



Een kijkje in het geboortecentrum 



  Bedankt voor jullie aandacht 

Het laatste nieuws; volg ons op Facebook via 
Zuyderland Geboortecentrum  
 
Informatie via www.zuyderland.nl 
 
Telefoonnummer  
Verloskamers Geboortecentrum 
088-4596822  (H)  
 
 

http://www.zuyderland.nl/


    

    


