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Al ruim 10 jaar begeleid ik stellen naar een bevalling vol vertrouwen!  Daarnaast ben ik moeder van drie kinderen.
Alles omtrent de bevalling is mijn passie. En ik vind het zo leuk om er voor te zorgen dat jullie er helemaal klaar voor

zijn! De transformatie van angst of enige onzekerheid naar dit gaan we doen, kom maar op met de bevalling!
 Dit vind ik fantastisch!

Willeke



Jij hebt enorm veel invloed op je bevalling!  Denk hierbij eens aan een  
sportwedstrijd. Des te beter jij getraind heb op allerlei factoren zoals
uithoudingsvermogen, kracht, tactiek en snelheid zorgen er voor dat jij
een veel grotere kans heb op de winst!

Je bevalling is geen sportwedstrijd. Maar jij bent wel verantwoordelijk
voor je eigen bevalling! Alleen jij kan ervoor zorgen dat er naar jou
geluisterd wordt. Dat jouw wensen worden gerespecteerd. Kortom
dat jij jouw droombevalling krijgt. En ja, ook wanneer het anders loopt
dan van tevoren gedacht, kan jij nog steeds jouw droombevalling
hebben. 

Hoe je dit voor elkaar krijgt? Dat ga ik je allemaal vertellen. Een mooie
eerste start is het schrijven van je geboorteplan. En precies bij dit ga ik
je helpen. Want het lijkt makkelijk, even wat op papier zetten. Maar
hoe zorg je ervoor dat het jouw plan is. Het plan wat volledig bij jou
past. En wat er dus voor gaat zorgen dat jij je droombevalling krijgt! 

Willeke

Jouw bevalling



Een geboorteplan schrijf je voor jezelf en je partner. Het zorgt ervoor dat jullie wensen gewaarborgd worden. Met name wanneer er
in één keer een heel ander team tegenover je staat door complicaties. Het geeft je verloskundige of gynaecoloog handvatten om
jou zo goed mogelijk te begeleiden, op een manier die jij wenst!

Je hebt misschien wel van veel vrouwen gehoord dat ze niets aan hun geboorteplan 
hebben gehad. 'Zodra de eerste wee begon, kon mijn geboorteplan gelijk in de 
prullenbak'. Of 'Mijn bevalling verliep totaal anders dan ik had verwacht, allemaal 
dingen waar ik van tevoren niet over nagedacht heb'. Deze verhalen kunnen je 
ontmoedigen om een geboorteplan te schrijven. 
Maar juist het schrijven van een geboorteplan zorgt ervoor dat je nadenkt over
je bevalling. Een plan B hebt (en C..) en weet wat je wil. Zodat de  zorgverleners hier 
rekening mee kunnen houden.
Schrijf een geboorteplan die bij je past. Heb je niet veel wensen, dan is dat natuurlijk
helemaal oké. Je hoeft niet te schrijven om te schrijven. Dat is onzin. En werkt ook 
niet.
Ik ga jou helpen om jouw geboorteplan te schrjijven!

Geboorteplan voorbeeld

Bevallen doe je samen

Waarom een geboorteplan



Een geboorteplan is meestal uitgewerkt op een A4. Bijna geen enkele bevalling gaat
precies zoals je van tevoren hebt. Meestal kom je voor keuzes te staan. Deze kunnen
klein maar ook groot zijn en veel impact hebben. Het geboorteplan zorgt ervoor dat
jullie wensen, ideeën en voorkeuren op papier staan. En zo tijdens je bevalling er snel
bij gepakt kunnen worden indien nodig. 

Een geboorteplan is geen script . Al suggereert het woord geboorteplan dit wel ;). Het
is verstandig om het meer als een wensenplan te zien. Het is geen pakket waarmee jij
gegarandeerd je droombevalling krijgt of dat er geen medische interventies zullen zijn

Onze wereld is tot op zekere hoogte erg maakbaar. Wanneer je een rode jas wil
hebben, kan je ervoor zorgen dat deze morgen wordt bezorgd. Soms zelfs (tegen
wat extra betaling) kan je hem vandaag nog in je handen hebben!  Bij een 
bevalling is dit uiteraard niet zo. 
Het geboorteplan helpt jou om helder te krijgen wat je belangrijk vindt. 
Zodat je kan ontspannen tijdens je bevalling. En laat  ontspanning nu 
één van de belangrijkste dingen zijn!

You did it!

Wat is een geboorteplan?



Stap 1 |  Oriënteren

Leen of koop een boek over de bevalling, laat je informeren door je verloskundige of
gynaecoloog. Kijk op betrouwbare website op internet (er staat namelijk ook een hoop
onzin). Volg een cursus. Laat je niet teveel beïnvloeden door negatieve bevalverhalen.
Elke bevalling is uniek. Veelal gaan bevallingen niet zoals je het van tevoren bedacht
had. Uit onderzoek is gebleken dat vrouwen met een negatieve bevalervaring deze niet
hadden vanwege complicaties die er bij de bevalling waren. Maar dat dit meestal komt
door miscommunicatie. Een geboorteplan zorgt ervoor dat deze communicatie vele
malen makkelijker gaat. Het zorgt ervoor dat jij nagedacht hebt over je opties, wensen
en een plan B hebt. Je kan vragen om meer informatie, omdat je weet waar je het over
hebt! Je kan je uitspreken wanneer je iets niet oké vindt, zodat het aangepast kan
worden. 

Stap 2 | Bespreken met je partner

Bespreek je wensen met elkaar. Zorg ervoor dat je op één lijn zit. Bespreken is niet
alleen belangrijk zodat jij ook weet wat hij wil. Maar ook dat je man weet wat jij wil. Wat
jullie wensen zijn. Wanneer jij niet goed kan praten dan kan je partner alles perfect voor
jou verwoorden. Hij kan ook wanneer je, bijvoorbeeld medisch wordt en overgedragen
wordt aan de verloskundige of artsen in het ziekenhuis, kort het bevalplan met ze
doornemen. Dit kan ook wanneer er wisseling van de dienst is. Zodat jouw
zorgverleners altijd weten wat jouw wensen zijn!

In 4 stappen tot jouw perfecte geboorteplan



In 4 stappen tot jouw perfecte geboorteplan

Stap 3 |  Bespreek je plannen met je verloskundige of gynaecoloog

Rond week 34 zal je een gesprek hebben met je verloskundige of gynaecoloog. Zorg
ervoor dat je partner hier ook bij is. Leg jullie wensen uit en bespreek samen de
mogelijkheden. Vraag zaken die je nog niet weet. Je kan denken aan ‘hoe wordt er
omgegaan met pijnstilling’ en ‘zijn er standaard stagiaires aanwezig?’. Bedenk dat er
niets goed of fout is. Het is jullie bevalling.

Stap 4 | Schrijf je geboorteplan

Je weet wat er mogelijk is. Wat jouw wensen zijn, wat de wensen van je partner zijn. En
wat er mogelijk is vanuit het oogpunt van de verloskundige of gynaecoloog. Weet dat er
vaak veel mogelijk is, ook buiten de protocollen om.  Zorg ervoor dat het kort en bondig
is. Zaken waar je geen mening of voorkeur over hebt kan je beter weglaten.

Bevallen kan je niet leren, dit moet
je laten gebeuren

Je kunt wel leren wat je kunt doen
om het te laten gebeuren



Bedenk je bij het schrijven dat het niet een in cement gegoten
plan zal zijn. Je mag er zelf ten alle tijden vanaf wijken! Heb je
bijvoorbeeld in je plan staan dat je geen pijnstilling wil. Maar
vraag je tijdens je bevalling om een ruggenprik. Dan zal niemand
tegen je zeggen ‘mevrouw, u krijgt geen ruggenprik want dit
staat niet in uw geboorteplan’. Er is geen goed of fout in het
schrijven. Wanneer je er goed over nagedacht hebt, dan is het
oké.

Je hoeft niet te schrijven om het schrijven. Heb je geen vele
voorkeuren, wil je de bevalling gewoon op je af laten komen,
prima. Maar wil je bijvoorbeeld graag thuis in bad bevallen,
zoveel mogelijk alleen worden gelaten en zelf je baby
aanpakken. Dan is het handig om dit in te vermelden. Maar denk
ook bij het schrijven aan een plan B. Want wat wil je als zoals in
bovenstaand voorbeeld, een thuisbevalling er niet inzit omdat er
een medische indicatie is waardoor je in het ziekenhuis moet
bevallen? Hoe zorg je er dan voor dat jij de bevalling krijgt die je
wil? Want geloof mij, ook al zal het in dit geval een plan B zijn,
het kan nog steeds jouw droombevalling zijn!

Tips



Waar wil je het liefst bevallen?
Wie mag er bij de bevalling zijn?
Wil je graag dat er foto’s of video’s gemaakt worden? Zo ja,
door wie?
Welke houding wil je aannemen bij het opvangen van de
weeën?
Welke houding wil je aannemen tijdens het persen?
Wil je pijnbestrijding? Zo ja, welke heeft je voorkeur?
Wat zijn je wensen rondom specifieke interventies?
(bijvoorbeeld een knip, hartbewaking, inleiding, keizersnede)

Wanneer mag het eerste lichamelijk onderzoek van je baby
plaatsvinden?
Wil je borst- of kunstvoeding geven?
Wil je iets met de placenta doen? Zo ja, wat?
Wat wil je dat er gebeurt wanneer jij (door omstandigheden)
niet de baby na de geboorte vast kan houden?

Weet je niet waar te beginnen, stel jezelf bijvoorbeeld deze
vragen. 

Tijdens de bevalling

Na de bevalling

Zo zijn er natuurlijk nog veel meer vragen die je jezelf kan stellen.
Hieronder heb ik nog een aantal tips voor je waar je aan kan
denken per fase van de bevalling. 

Na de bevalling

Tijdens de bevalling

Waar beginnen



Omgeving

Denk hierbij niet alleen op welke locatie je wil bevallen. Maar ook
hoe jij de sfeer graag wil hebben. Er is ook in een geboorte- of
ziekenhuis vaak meer mogelijk dan je denkt. Wat lijkt jou prettig?
Zorg ervoor dat dit realiseerbaar is tijdens je bevalling. Wil je
bijvoorbeeld weinig afleiding. Zorg er dan voor dat er in je
geboorteplan staat. Bijvoorbeeld dat er zacht gesproken dient te
worden in de kamer. In veel geboorte- en ziekenhuizen zijn er
tegenwoordig kamer met sfeervolle verlichting. Wil je zeker zijn dat
dit bij jou past? Vraag het na! Je kan ook makkelijk een kleine
zoutlamp in je tas stoppen of waxinelichtjes op batterijen. Dit zorgt
gelijk voor en rustige en ontspannen sfeer. 



Ontspanning is essentieel tijdens deze fase. Ga bij je zelf na hoe jij ontspant. Denk hierbij
aan de verschillende houdingen die je aan kan nemen. Wil je gemasseerd worden door je
partner of met rebozo aan de slag?  Maar vraag bijvoorbeeld ook of er een draadloze CTG
aanwezig is, zodat jij indien je aan de CTG ligt toch bewegingsvrijheid hebt. Bedenk hoe jij
optimaal kan ontspannen. Wat werkt hier voor jou in. Warmte? Water? (douche of bad)
afleiding of wil je pijnbestrijding? Medicamenteus of niet medicamenteus (bijvoorbeeld de
TENS). Selecteer wat hierin essentieel is voor jou. Zodat je dit kort en bondig in je
geboorteplan kan zetten.

Bonus tip: Uit wetenschappelijk onderzoek komt naar voren dat bij gebruik van de TENS ervoor zorgt dat jij
minder pijn ervaart en dat de bevalling korter duurt.

Ontsluitingsfase

CTG

TENS



Na de geboorte

Hoe wil je het ‘gouden uur’ invullen? Denk hierbij
bijvoorbeeld aan controles bij jou op de borst. En
wanneer controles niet direct hoeven of ze dan
eventueel uitgesteld kunnen worden. Willen jullie zo
snel mogelijk met z’n 3en alleen gelaten worden?
Zodat het een privé moment wordt of heb je liever dat
alles eerst afgehandeld wordt? Maar denk ook aan
praktische zaken zoals een navelklem vs. cordring? 

Persfase
Wat wil je bij de persfase? Denk hier goed over na! Dit is de fase
waar de meeste vrouwen voor de bevalling tegenop zien. Een
goede voorbereiding hierop zal het verschil maken tussen een
bevalling vol vertrouwen en angstig afwachten tot de persfase
aanbreekt. Wat ervoor zal zorgen dat je bevalling langer duurt
en meer pijn zal doen. 
Wil je actief door deze fase worden gepraat?  Welke houding wil
je aannemen? (tip: beval bij voorkeur niet op je rug). Wil jij je
baby zelf aanpakken of wil je partner dit doen? Kortom er is veel
mogelijk!

Persfase en je baby is er!
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Wanneer er complicaties zijn, groot of klein, kan het zijn dat je
voor een keuze komt te staan. Soms is er spoed, dan valt er
niet altijd wat te kiezen. Maar je kan wel in je geboorteplan
duidelijk zetten dat je altijd geïnformeerd wil worden. In veel
gevallen kost dit niet veel tijd. Wanneer je de keuze hebt, kan
je gebruik maken van de BRAINS methode. 

Complicaties

BRAINS



Weet dat een goede voorbereiding de sleutel is tot jouw
droombevalling?! Jouw droombevalling is zeker ook voor jou
weggelegd. Alleen met een goed geboorteplan ben je er nog niet. Ik
help stellen naar een bevalling vol vertrouw. In één avond vertel ik
jullie alles wat je wil en moet weten. Zodat je tijdens je bevalling vol
ontspanning je lijf haar werk kan laten doen. Daarnaast leer ik je man
massage- en rebozo technieken aan. En vertel ik hem precies hoe hij
jou het beste kan ondersteunen, zodat jullie als stel er helemaal klaar
voor zijn. Vaak wordt deze leuke avond, volledige vergoed door je
zorgverzekering. Ben je nieuwsgierig en wil je meer info? Klik dan op
de link hieronder.

Bevalcursus bij Uniek

https://mamagezondenfit.nl/bevalcursus/

