
Geboorteplan 
mama:                                              papa:  

 
 

Dit geboorteplan is er gekomen omdat ik samen met mijn man 
veel nagedacht heb over hoe we ons kindje op de wereld willen zetten.  

 

TIJDENS DE ARBEID:

PIJNSTILLING:

Liefst gedempt licht
Mijn eigen muziek kunnen
luisteren
Bewegingsvrijheid:  de houding
kunnen kiezen die het beste
aanvoelt, jullie expertise en
suggesties zijn hierbij steeds
welkom
Nog iets eten of drinken als ik
daar zin in heb
Privacy: zo weinig mogelijk in-
en uitloop van verschillende
mensen, als dit niet medisch
noodzakelijk is
Mijn partner wordt graag
betrokken, geef hem tips en
leer hem hoe hij mij kan helpen

Liever een slotje dan een continu infuus
Liever enkel uitwendige monitoring, zolang de toestand van mijn baby dit toelaat
Het aantal monitors zoveel mogelijk beperken tot het strikt noodzakelijke
Graag inspraak in het aantal vaginale onderzoeken
Geen vliezen breken, tenzij dit de arbeid tegenhoudt
Liever niet bijstimuleren met Synto, indien nodig graag ons informeren
Liefst pers ik op mijn gevoel
Liever niet op de buik meeduwen, maar help me in mijn kracht te blijven
Als het mogelijk is kijk ik tussen het persen graag even met de spiegel mee
Ik zou zelf graag mijn baby aannemen, betrek ook de papa hierbij 
Maak zeker foto's van bevalling, eerste contact en bv wanneer we hier zelf niet aan
denken

Ik zou graag gebruik maken
van alle aanwezige opties: bal,
bad, ademhaling, massage,...
Het liefst vang ik de
contracties op in het water of
zo natuurlijk mogelijk, ik heb
hierbij graag jullie hulp en tips
Ik zou graag op het moment
zelf beslissen voor een
epidurale verdoving, indien het
voor mezelf echt niet meer kan

NATUUR ALS HET KAN MEDISCH ALS HET MOET:



minstens een uur huidcontact
na de geboorte
Ook voor de papa graag een
moment van huidcontact
De navelstreng graag volledig
laten uitkloppen
Als het kan, papa de
navelstreng laten doorknippen
De placenta mag je ons eens
laten zien en graag uitleggen
hoe onze baby daar nu precies
in de vliezen zat
Eerst borstvoeding, dan
vitamines
Graag jullie ondersteuning,
hulp en expertise bij de
borstvoeding!

NA DE GEBOORTE:

We zouden graag hebben dat alle handelingen bij mezelf of bij ons
kindje steeds in onderling overleg gebeuren.  Vertel ons zeker
waarom een interventie nodig is, hoe lang er is om te beslissen en
wat er gebeurt als we wachten, vertel ons ook als er andere opties
zijn.
Wij beseffen ook dat hoe goed we ons ook voorbereiden, het
verloop van de bevalling altijd onvoorspelbaar blijft.  En dat er
daarom soms omwille van medische redenen afgeweken moet
worden van ons geboorteplan.  We weten dat dit dan is omdat
jullie ons met de beste zorgen willen omringen en ons baby'tje de
beste start willen geven.  Alvast bedankt om er voor ons te zijn! X


