
Locatie: Thuis – Bad bevalling - Handsoff 
Aanwezigen: [naam] Echtgenoot/Vader , Verloskundige, Kraamhulp – dochters Dua & Aya. 
Kraamzorg:[naam], zij maakt eventuele foto’s en video’s 
 
Mijn dochters zullen misschien aanwezig zijn bij de bevalling, dit beslissen wij op het moment zelf. Laat 
moeder hierin haar wensen aangeven.  
 
Wij wensen vóór de bevalling/tijdens de weeën: 

• Rust, stilte – geen small talk 
• Privacy momentjes 
• Gelieve kloppen bij binnenkomst 
• Geen telefoongesprekken in de kamer 
• Niet teveel praten, alleen noodzakelijk 
• Graag onderrug masseren bij heftige weeën pijn door partner/ verloskundige – evt rebozo 
• Dadels & water/kokoswater voor energie ( eventueel druivensuiker ) 
• Onbeperkt toegang tot eten 
• Quran of natuur geluiden zachtjes op de achtergrond indien gewenst 
 
Wij wensen tijdens de bevalling: 

• Partner bij hoofdeinde en verder zijn ding laten doen. (non actieve houding) 
• Altijd overleggen/akkoord vragen bij wat je gaat doen/wat er gaat gebeuren . Mocht ik niet bij 
zinnen zijn beslist mijn man hier over. 
• NIET toucheren - lichaam volgen 
• Zo min mogelijk tegen me praten 
• Me helpen in en uit bad 
• Tegendruk of masseren onderrug, perineum verlichten d.m.v. warme oliën of warme doeken 
• Geen mensen/familie erbij die ik er op dat moment niet bij wil. 
• Vrij kunnen bepalen betreft posities en plaats ( bed/bad/lopen etc) 
• Gelieve alles aan de natuur over laten ( nood breekt wet, maar liever niet vliezen breken oid ) 
• Als mogelijk en comfortabel, baby in bad ter wereld brengen 
• Met persen zoveel mogelijk me eigen lichaam volgen alleen coachen voor behoeden op 
uitscheuren, GEEN KNIP– nood breekt wet 
• Tijd nemen om richting de overgangsfase te komen, evt rust fase na volledige ontsluiting 
(geduld)  – alleen indien gevaar coaching, ingrijpen 
• Kindje aanpakken door moeder en anders vader en direct op de borst 
 
Wij wensen na de bevalling: 

• Navelstreng aan de placenta laten, wij wensen een halve lotus. Deze pas knippen als moeder 
hierom vraagt. Alleen voortijdig knippen indien levensgevaar. 
• Navelstreng gelieve door de vader laten knippen. 
• Afnavelen d.m.v. cordring. 
• Geen vitamine K 
• Golden hour waarborgen – onderzoek op borst van de moeder enkel indien nodig 
• De placenta wil ik mee naar huis om te begraven.  
• Direct huid op huid contact met de vader of met mij. 
• Niet kolven. Direct zelf borstvoeding geven. 
• Tahneek & Adhan laten uitvoeren door de vader 
• Placenta natuurlijk laten geboren worden, geen haast. We hebben eventueel homeopathische 
middelen achter de hand. Als die niet aanslaan, enkel bij ernstige fluxus of bedreiging ingrijpen.  
 


