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Een optimale bevalling… 

… is een bevalling waarbij met zo min 
mogelijk ingrepen een gezond kind 
met een gezonde moeder worden 
geboren en waar je achteraf tevreden 
op terug kijkt. 

 
 
 







Effecten van natuurlijke 
bevalling 

Korte termijn effecten 
•  Gezonde pasgeborene 
•  Gezonde kraamvrouw 

Lange termijn effecten 
•  Borstvoeding 
•  Binding / hechting  
 



oxytocine



Oxytocine...
•  Harde geluiden
•  Onveilige / vreemde 

omgeving
•  Schaamte
•  Kou
•  Agressie
•  Fel licht
•  Bekeken worden…

…is heel verlegen 





 Plaats van bevallen 

   Vrouwen die bevallen in een huiselijke 
omgeving zijn meer tevreden, gebruiken 
minder pijnstilling en bevallen vaker 
spontaan vaginaal, dan vrouwen die in een 
klinische setting bevallen. 

 
 
 

       M. Reinders, TNO, 2006 

 
 
 



Voordelen             Nadelen 

eigen sfeer         geluidsoverlast 
vertrouwdheid       gevoel van veiligheid 
kans wegmoeten lager    evt laat wegmoeten 
na de bevalling al thuis   kans uit huis takelen 
gratis        angst troep in huis 
minder kans ingrepen     geen pijnmedicatie    
minder astma, exceem  
 
 

 

 
 

       M. Reinders, TNO, 2006 

 
 
 



  Pijn 

   De enige manier om pijnloos te bevallen is 
vader worden. 

 
 
 

        

 
 
 



Functie van pijn 

•  Waarschuwen  
•  Uitschakelen grote hersenen > 
•  Stimuleren kleine hersenen > 
•  Aanmaak baringshormonen: 
•  Oxytocine  
•  Endorfine  



Vrouwen die een behandeling kregen voor de 
pijn zijn niet meer tevreden met hun bevalling 
dan vrouwen die dat niet kregen. 

Grotere tevredenheid gaf: 
•  Verwachtingen 
•  Ondersteuning (doula-app?) 
•  Relatie hulpverlener 
•  Betrokkenheid beslissingen   Hodnett,2002 



Omgang met pijn 

 Normale baringspijn kun je aan! 
 

 Aandacht 
 Massage 
 Warmte (bad: bcw, geb huis, olvgw, olvgo opzet, 
VU en amc opblaas) 
 Houdingen 
 Drukpunten 
 Ademhaling 
  



Abnormale pijn > 
pijnbestrijding! 

•  Pijnbestrijding = medische bevalling 
•  Altijd eerst 30-45 min CTG 

 
Soorten pijnbestrijding: 
Pethidine 
Remifentanyl 
Epiduraal 

   Lachgas  



 
Pethidine  

(prik in bovenbeen of bil) 
  

Voordelen: 
•  Gebruik bij vroege start 
•  Redelijk pijnstillend effect 
•  50-70% tevredenheid 
•  Ieder ziekenhuis 
•  Ieder tijdstip 
•  Eenvoudige toediening 

Nadelen: 
•  Werkt niet lang: 4-6 uur 
•  Misselijkheid/hoofdpijn 

en duizeligheid 
•  Gaat door de placenta (dus 

komt ook bij het kind) 
•  Je wordt slaperig (deel 

kwijt) 
•  Kan alleen in ziekenhuis 

gegeven worden 
•  Je mag niet meer 

rondlopen 
•  Niet in laatste uren 

gegeven  
 
 
 
 



Epiduraal (ruggenprik) 

Voordelen 
•  Zeer effectieve vorm van 

pijnbestrijding 
•  90-95% tevredenheid 
•  Nauwelijks complicaties  

voor het kind 
 

    Nadelen 
•  Koorts moeder en kind 

(30%) -> opname 
•  Langere duur bevalling 
•  Anaestesist nodig 
•  Meer vacuumbevallingen 
•  Bloeddrukdaling 
•  Hoofdpijn 
•  Ademhalingsproblemen 

(zeer  zeldzaam) 



Remifentanyl 
(OLVG’s, VU en AMC ) 

Voordelen 
•  Makkelijk toe te dienen 
•  Ten alle tijden toe te 

dienen  
•  Barende zelf controle 
 

    Nadelen 
•  Weeën nemen vaak af 
•  Wisselende rapportage 
•  Ademhalingsproblemen 

en hartstilstand (zeer  
zeldzaam) 

•  Niet voor baring 
geregistreerd 



Relivopan (Lachgas) 
alleen BCW 

Voordelen 
•  Makkelijk toe te dienen 
•  Ten alle tijden toe te 

dienen  
•  Barende zelf controle 
•  Door verloskundige  
•  Vertraagt baring niet 
•  Veilig voor baby 
 

    Nadelen 
•  Kosten 
•  Niet volledig pijnvrij 
 
 
 



Tips voor een optimale bevalling 

•  Beval in een vertrouwde omgeving 
•  Trek je terug  
•  Zacht licht  
•  Warmte   
•  Loslaten  
•  Liefde! 
 
•  En dan nu....pauze 
 
 



Hoe lang duurt het: 
•  Eerste kind 

•  Kan lang duren 
•  Rijpen baarmoedermond: meerdere dagen tot weken 
•  Eerste fase: paar dagen tot enkele uren 
•  Actieve fase: 5-10 uur 
 

•  Tweede/volgend kind 
•  Let op valse start! 
•  Meestal sneller: 1-10 uur in totaal 

 



WHO Guideline Intrapartum care 
for a positive birth experience (2018) 

03/17/11 



Tijden 1e kind 

25,%
50,%
25,%
2,2%

0-30	min 20,%
30-60	min 40,%
60-90	min 20,%
90-120	min 10,%

onts luiting 	met	regelmatig e	weeen

0-6	uur
6-12	uur
12-24	uur
>24	uur

persen





Uitdrijving / persen: 

•  Persweeën: 
•  Volledige ontsluiting en persdrang 
•  Duur 

•  Spildraai 
•  Harttonen van de baby 
•  Bloedverlies 
•  Inscheuren / inknippen 

 
 
 



Houdingen
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Bevallingsfoto’s
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Wanneer bellen 

•  Als je ons nodig hebt 
•  Geen regel mbt weeën 
•  Bij gebroken vliezen overdag 
•  Bij groen/bruin vruchtwater in de nacht 
•  Bij veel bloedverlies 
 



Tips 

•  Wij slapen ’s nachts 
•  Spoednummer 
•  Naamplaatje op de deur 
•  Route bij bijzonderheden 
•  Student mee? 
•  Klossen voor de kraamzorg 
 



Na de geboorte:�
warmte, bloot knuffelen (huidcontact), (borst)voeding



Placenta





Waar bevallen? 

•  Jij beslist! 
•  Beslis pas tijdens de bevalling 
•  Kan nog tot einde ontsluiting 
•  Verplaatsing altijd mogelijk 
•  Altijd EERST je verloskundige bellen! 
•  Dus NIET ongezien naar ziekenhuis gaan 
 
 



Vragen?



 Birthplace study 2011: 

   UK: 65.000 zwangeren 
   Verschillen thuis, geboortecentrum, 

ziekenhuis: 
•     Kans overdracht 1e 40%, 2e 10%. 
•     Buiten ziekenhuis minder kans op     

keizersnede, vacuumpomp en knip. 
 
 

 

 
 

       M. Reinders, TNO, 2006 

 
 
 



Cijfers overdracht  
 Stuitligging        8% 

>42 weken zwanger      4% 
Meconium houdend vruchtwater   9% 
Pijnstillingsverzoek      20% 
Niet vorderende ontsluiting    7% 
>24 uur gebroken vliezen    7 % 
Niet vorderende uitdrijving    1% 
>1 liter bloedverlies      1% 
Placenta komt niet      1% 
Flinke ruptuur       1% 
 
Vacuum         20% 
Keizersnede        17% 


