
Locatie: Ziekenhuis keuze 1: [ZH], keuze 2: [ZH] – gelieve indien mogelijk kamer met bad/douche 
Aanwezigen: [naam] Echtgenoot/Vader, Verloskundige [naam], Kraamzorg [naam] 
Geen enkele stagiaires en/of mannelijk personeel ( nood breekt wet ), Foto’s of video’s door [naam] 
 
Wij wensen vóór de bevalling/tijdens de weeën: 
• Rust, stilte – geen small talk, niet teveel praten 
• Privacy – geen onnodige mensen op de kamer 
• Gelieve kloppen bij binnenkomst 
• Geen telefoongesprekken in de kamer 
• Dadels & water voor energie ( eventueel druivensuiker ) 
• Onbeperkt toegang tot eten 
 
Wij wensen tijdens de bevalling: 
• GEEN schedel electrode 
• NIET constante hartmonitoren, vrij kunnen bewegen – eventueel soms doptone, altijd overleg 
• Partner bij hoofdeinde en verder zijn ding laten doen. (non actieve houding) 
• Eventueel tegendruk/massage op onderrug, gebruik van warme oliën of doeken op perineum. 
• ALTIJD overleggen/akkoord vragen bij wat je gaat doen/wat er gaat gebeuren . Mocht ik niet bij zinnen 
zijn beslist mijn man hier over. 
• Alleen toucheren in overleg 
• Gedimd licht – gebruik van zoutlamp en eigen sfeer makers 
• Me helpen in en uit bed 
• Geen mensen/familie erbij die ik er op dat moment niet bij wil of niet nodig zijn, less is more. 
• Vrij kunnen bepalen betreft posities en plaats ( bed/douche/lopen etc) NIET op mijn rug bevallen 
• Bevallen op handen en knieën of op een baarkruk ( zwaartekracht zijn werk laten doen ) 
• Gelieve alles aan de natuur over laten ( nood breekt wet, maar geen vliezen breken oid ) 
• Met persen zoveel mogelijk me eigen lichaam volgen alleen coachen voor behoeden op uitscheuren – 
nood breekt wet 
• Tijd nemen om richting de overgangsfase te komen, evt. rust fase na volledige ontsluiting (geduld)  – 
alleen indien gevaar coaching, of ingrijpen 
• Kindje aanpakken door moeder en anders vader, direct op de borst – huid op huid 
• In geval van keizersnede ( indien mogelijk altijd GENTLE SECTIO) mijn partner zoveel mogelijk bij de 
baby laten en alsnog zo snel mogelijk huid op huid contact bij vader of moeder  
• Geen ruggenprik of andere pijnstillers alleen als ik er in goed overleg om blijf vragen 
• Geen weeën opwekkers 
• Geen medicatie zonder overleg – nood breekt wet 
• Uitleg wat er gaat gebeuren aan mij en partner, enkel handelen na onze nadrukkelijke toestemming 
 
• In geval van spoed keizersnede navelstreng minimaal 30 sec, liefst 2 min eraan laten 
• In geval van urgentie indien mogelijk: met navelstreng aan placenta, intact reanimatie  
 
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 – voor afnavelen gebruiken wij een CORDRING 
• De placenta wil ik mee naar huis. 
• Direct huid op huid contact met de vader of moeder. 
• Geen vitamine K shot, wij geven zelf onze vitamine 
• Tahneek & Adhan laten uitvoeren door de vader 
• Placenta natuurlijk laten geboren worden – geen oxytocine, ik heb homeopathische middelen  
• Baby gelijk aanleggen en minstens 1 uur bij mij voordat er onderzoek word gedaan 
• Gelieve de lichamelijke onderzoeken op de kamer of anders mijn partner meenemen naar de 
‘’onderzoek ruimte’’ 
• Geen mutsje op direct na dat het is geboorte, wij willen huid op huid contact 


