Beste zwangere en partner,
Door de coronacrisis zijn momenteel alle voorlichtingsmomenten afgelast. We willen jullie
alsnog graag voorlichten over de zwangerschap, bevalling en het kraambed. Middels dit
document komt krijgen jullie net zo veel informatie als tijdens een voorlichtingsbijeenkomst.
Hebben jullie nog aan- en/of opmerkingen of zijn er nog vragen? Hiervoor kun je terecht bij je
verloskundige zorgverlener, verloskundige praktijk of gynaecoloog/klinisch verloskundige in
het ziekenhuis.
Veel leesplezier en een hele voorspoedige zwangerschap, bevalling en kraambed gewenst!
Informatie omtrent het coronavirus en zwangerschap vind je hier.
Moeder & Kind Centrum
Verloskundig Samenwerkingsverband Roermond
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2. Controles tijdens de zwangerschap
De eerste afspraak (het intakegesprek) is belangrijk. Deze vindt altijd plaats in de 1e lijn, zij
maken de selectie tussen 1e en 2e lijns zorg. Tijdens deze 30 minuten durende afspraak
worden veel onderwerpen besproken over je zwangerschap. Zo kunnen wij optimaal
inspelen op jouw persoonlijke situatie, je wensen en je vragen. Een goed begin, het begin
van iets moois.
Onderwerpen van gesprek tijdens de intake:




Jouw medische achtergrond
Informatie over het hoe & wat van zwanger zijn
Jouw wensen rondom prenataal onderzoek naar de gezondheid van de baby; NIPT
en 20 weken echo. Meer informatie vind je op https://www.pns.nl/screening-op-downedwards-en-patausyndroom/nipt-combinatietest/wat-is-nipt en https://www.pns.nl/20weken-echo

Wegens het coronavirus houden we telefonisch een intake.
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2.1 Hartje luisteren
Het hartje kan je met een doptone beluisteren vanaf 12 weken. Een doptone produceert
hoog frequente geluidsgolven. Door de weerkaatsing van deze golven op te vangen kan de
hartslag van de baby hoorbaar gemaakt worden.

Voor de 12e week zit de baarmoeder vaak nog verstopt achter het schaambeen van de
moeder. De geluidsgolven kunnen niet door het bot heen en dus is het hartje niet te horen. In
de eerste 12 weken van de zwangerschap worden de organen van de baby aangelegd. Men
weet niet zeker wat de effecten van de hoog frequente geluidsgolven zouden kunnen zijn op
de orgaanvorming. Om die reden gebruiken we de doptone pas wanneer iemand verder
zwanger is dan 12 weken.
De frequentie van de controles nemen toe naar mate de zwangerschap vordert en is ook
afhankelijk van de medische indicatie.
Ook de frequentie van de echo’s is afhankelijk van de medische indicatie. Begrijpelijk is dat
een zwangere van een tweeling vaker een echo krijgt dan een zwanger met een
ongecompliceerde zwangerschap, die gecontroleerd wordt in de 1e lijn.
Door het coronavirus zijn het aantal controles ook gewijzigd:




1ste lijn: wordt u voor de controle op de praktijk gebeld en dan kan er al veel
telefonisch besproken worden zodat de fysieke controle kort zal zijn. Tevens kunnen
een aantal controles telefonisch plaatsvinden in overleg.
2de lijn: indien mogelijk wordt de controle telefonisch uitgevoerd, tevens is de
frequentie aangepast.
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3. Wat moet je regelen in de zwangerschap
3.1 Zwangerschapsverklaring
Een zwangerschapsverklaring kun je vragen bij de verloskundige of bij de gynaecoloog
tijdens het spreekuur. Op je zwangerschapsverklaring staat de verwachte bevallingsdatum
en een handtekening van de verloskundige/ gynaecoloog.
Deze verklaring heb je nodig voor:




Het aanvragen voor zwangerschapsverlof, via je werkgever of het UWV.
Het tijdelijk stopzetten van je sportabonnement bij de sportschool.
Het reizen per vliegtuig.

3.2 Erkenning
Wanneer je niet getrouwd bent of geen geregistreerd partnerschap hebt, dan zal de
biologische vader het kindje moeten erkennen om zich ook juridisch de vader te kunnen
noemen. Pas dan is hij verplicht het kind te onderhouden en krijgt hij een erfrechtelijke band
met hem of haar. Je kunt de baby erkennen nadat hij of zij geboren is, maar ook al voor die
tijd. Dat wordt ‘erkenning ongeboren vrucht’ genoemd.
Het is aan te raden om dit op tijd te doen (liefst voor 24 weken zwangerschap), voor het
geval dat de vader iets overkomt tijdens de zwangerschap of als je te vroeg bevalt.
Bij de erkenning kun je meteen de naamkeuze regelen. Hiervoor ga je samen met de vader
van het kindje naar jouw gemeente. De naamkeuze geldt meteen voor álle volgende
kinderen die je samen met je partner krijgt en kan alleen in hele speciale gevallen achteraf
worden gewijzigd.
Erkennen doe je bij je gemeente bij de burgerlijke stand. Om een kind te kunnen erkennen is
toestemming nodig van de moeder. Als de moeder niet meekomt, moet zij voor de
erkenning schriftelijke toestemming geven. Voor meer informatie kijk je op de site van de
Rijksoverheid.

3.3 Duomoeder
Bij lesbische relaties is het mogelijk dat ook de duomoeder juridisch ouder wordt van de
baby. Haar moederschap kan automatisch ontstaan door geboorte van het kind of door
erkenning. Dit is onder andere afhankelijk van of het stel getrouwd is of een geregistreerd
partnerschap heeft en van de donor. Lees er meer over op de website van de rijksoverheid.

3.4 Zwangerschapscursus
Vrouwen die een zwangerschapscursus doen, hebben hier veel profijt van en zijn vaak beter
voorbereid op de bevalling.
Zij beheersen diverse ademhalingstechnieken om de weeën beter op te vangen. Zo kunnen
zij beter ontspannen en worden er meer pijnstillende hormonen (endorfines) aangemaakt.
Natuurlijk, ook zonder dat je een zwangerschapscursus hebt gevolgd kan je bevallen. Maar
naast voorbereiding, is een zwangerschapscursus gewoon ook erg leuk. Binnen je vaak
drukke leven heb je toch een moment in de week waarop je echt even alleen met de komst
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van je baby bezig bent. Het delen van je ervaringen met andere zwangere is voor veel
vrouwen een steuntje in de rug.
Het blijkt dat vrouwen die bevallen van hun eerste kindje naderhand beter op hun bevalling
terug kijken als ze tijdens de zwangerschap een cursus hebben gevolgd.

3.5 Kinkhoestvaccinatie voor zwangere vrouwen
Een van de ziektes waartegen je je kind kunt laten vaccineren is kinkhoest. Dat gebeurt met
twee maanden, maar als je wilt dat je baby vanaf de geboorte beschermd is, kun jij je ook
laten inenten tijdens de zwangerschap. Deze kinkhoestvaccinatie voor zwangere vrouwen
wordt ook wel de 22 wekenprik genoemd.

Wat is kinkhoest eigenlijk?
Kinkhoest is een besmettelijke ziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie (Bordetella
pertussis). In het begin lijken de klachten op een gewone (neus)verkoudheid. Daarna
beginnen de hoestbuien, die lang kunnen duren – soms met een piepende inademing – en
uitputtend zijn. Vooral bij pasgeboren baby’s kan kinkhoest ernstig verlopen. Soms krijgen ze
ademnood, longontsteking, stuipen of lopen ze een hersenbeschadiging op. In een enkel
geval kan een kind eraan overlijden. Elk jaar worden er in Nederland zo’n 120 baby’s met
kinkhoest in het ziekenhuis opgenomen.

Hoe beschermen we kinderen tegen kinkhoest?
Kinkhoestvaccinaties zitten in ons Rijksvaccinatieprogramma, als onderdeel van de dktpvaccinatie (of dkt-vaccinatie). Deze prik beschermt naast kinkhoest ook tegen difterie,
tetanus, en – afhankelijk van het vaccin – polio. Er bestaat geen los vaccin tegen kinkhoest.
Kinderen krijgen in totaal vijf vaccinaties tegen kinkhoest: vier voordat ze één jaar worden en
de vijfde als ze vier zijn. Pas vanaf de derde prik zijn ze optimaal beschermd, en vóór de
eerste prik nog helemaal niet. Wil je dat je baby al vanaf de geboorte beschermd is tegen
kinkhoest, dan kun je kiezen voor de maternale kinkhoestvaccinatie: een prik die jij tijdens je
zwangerschap krijgt, waardoor je ongeboren baby ook de antistoffen meekrijgt.
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Hoe werkt de kinkhoestvaccinatie voor zwangere vrouwen?
Ben je zwanger, dan krijg je standaard de kinkhoestvaccinatie aangeboden rond de 22e
week van de zwangerschap. Je maakt zelf de keuze om het wel of niet te doen. Dit kan
meteen met 22 weken, maar ook op een later moment in de zwangerschap. Hierbij geldt wel:
hoe vroeger hoe beter. Door het op tijd te doen, hebben ook baby’s die te vroeg geboren
worden er profijt van.
Na een inenting gaat je lichaam zelf antistoffen aanmaken tegen de ingespoten ziekmaker, in
dit geval dus kinkhoest. Die antistoffen beschermen je in de toekomst tegen
kinkhoestinfecties. Als je zwanger bent, gaan de antistoffen tegen kinkhoest die jouw lichaam
aanmaakt via de navelstreng ook naar je ongeboren baby.
Dat geldt overigens voor alle antistoffen. Als je bijvoorbeeld griep oploopt, maakt je lichaam
antistoffen aan tegen dat griepvirus en die geef je ook mee aan je ongeboren baby. Op die
manier is je kind bij de geboorte al tegen allerlei ziektes beschermd.
Door tijdens je zwangerschap een kinkhoestvaccinatie te halen, is je baby dus al bij de
geboorte beschermd tegen kinkhoest. Anders zou dat pas vanaf 2 maanden zijn, nadat je
kind zelf de prik heeft gekregen. Bijkomend voordeel van de vaccinatie is dat je zelf ook
beschermd bent tegen kinkhoest en na de bevalling niet je pasgeboren baby kunt besmetten.
Uit onderzoek blijkt dat de kinkhoestvaccinatie bij zwangere vrouwen voor 91 procent
effectief is. Dat houdt in dat er 91 procent minder baby’s kinkhoest krijgen dan dat zonder
vaccinatie van de moeder het geval was geweest. Door die vaccinatie kunnen er in
Nederland per jaar ongeveer honderd van de 128 ziekenhuisopnames door kinkhoest bij
baby’s voorkomen worden. De effectiviteit van een vaccinatie is nooit honderd procent,
omdat er altijd mensen zijn die niet voldoende op een vaccinatie reageren.

Zijn de prikken uit het Rijksvaccinatieprogramma daarna nog nodig voor je
kind?
Ja, want de hoeveelheid antistoffen – en dus de bescherming – die je baby via jou heeft
meegekregen neemt langzaam af. Door de vaccinaties die je kind na zijn geboorte krijgt,
gaat hij zelf antistoffen aanmaken, die langer aanwezig blijven. Maar als jij je laat vaccineren
tijdens je zwangerschap, hoeft je baby na zijn geboorte één dktp-vaccinatie minder te krijgen.
De eerste prik krijgt je baby dan bij 3 maanden, in plaats van 2 maanden.
Heb jij geen 22 wekenprik gehaald, dan krijgt je kind bij 2 maanden nog wel de extra
vaccinatie. Ook zijn er nog een aantal uitzonderingsgroepen waarbij een kind deze extra prik
wel nodig heeft, omdat er anders een hoger risico op infectie bestaat.

Wat als je al eerder een kinkhoestprik hebt gehad?
Als je zelf in het verleden al bent ingeënt tegen kinkhoest, of je hebt misschien wel kinkhoest
gehad, dan heb je al antistoffen in je lichaam opgebouwd tegen kinkhoest. Deze antistoffen
beschermen jou wel tegen kinkhoest, maar zijn niet voldoende om je ongeboren baby ook te
beschermen. Daarom wordt aangeraden om je tijdens je zwangerschap toch nogmaals te
laten vaccineren. In de twee weken na de inenting maakt je lichaam een grote hoeveelheid
antistoffen aan, die je baby ook meekrijgt. Alleen op die manier krijgt je baby voldoende
antistoffen mee om hem goed te kunnen beschermen tegen een eventuele kinkhoestinfectie
na de geboorte.
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Ook als je in een eerdere zwangerschap al bent gevaccineerd tegen kinkhoest, wordt
aangeraden om bij een volgende zwangerschap opnieuw een prik te halen. Op die manier
krijgt je ongeboren baby zoveel mogelijk antistoffen tegen kinkhoest mee via de placenta.

Is het kinkhoestvaccin veilig?
Het gaat om een dood vaccin, waar je niet meer ziek van kunt worden. Uit recent
wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het kinkhoestvaccin veilig is voor moeder en kind. Er is
bovendien al veel ervaring mee. Zwangere vrouwen krijgen het kinkhoestvaccin op grote
schaal in de Verenigde Staten (sinds 2011), het Verenigd Koninkrijk (sinds 2012), Argentinië
(sinds 2012), België (sinds 2013), Ierland (sinds 2013), Israël (sinds 2014), Spanje (sinds
2015) en delen van Australië (sinds 2015).

Bijwerkingen van kinkhoestvaccin
Na elke inenting kun je last krijgen van wat lichte bijwerkingen. Zo ook bij de
kinkhoestvaccinatie. Mogelijke bijwerkingen zijn:




Slaperigheid
Hoofdpijn
Roodheid, zwelling en pijn op de plek van de prik

Hevigere bijwerkingen, zoals een ernstige allergische reactie, komen zelden voor maar zijn
niet uit te sluiten.

Kinkhoestvaccinatie en borstvoeding
Het halen van een kinkhoestvaccinaties heeft geen risico’s voor het geven van borstvoeding
na je zwangerschap. Het enige gevolg is dat je baby via de borstvoeding juist nog extra
tegen kinkhoest beschermd wordt, omdat je via de moedermelk nog steeds wat van die
antistoffen doorgeeft aan je baby.
De vaccinatie loopt via de GGD en het consultatie bureau. Daar kun je een afspraak maken
voor de vaccinatie te laten zetten.
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4. Meeste voorkomende klachten in de zwangerschap
Deze klachten ontstaan door de veranderingen in je lichaam die worden veroorzaakt door
hormonen. Je hormonen zorgen voor het langzamer werken van je organen, denk aan
maagzuur, obstipatie en/of spataderen/aambeien. Ook je psyche verandert: je bent wat
vergeetachtiger en door de continu schommelingen in je hormonen vaak wat meer humeurig.
Daarnaast vergt de zwangerschap veel energie van je lichaam en ben je, voornamelijk in het
begin van de zwangerschap, erg moe (tot 12-16wkn). Ook de misselijkheid in deze periode is
volkomen normaal en wordt veroorzaakt door het zwangerschapshormoon hCG.
Bespreek de klachten met je verloskundige of gynaecoloog, zij/hij kan je tips en adviezen
geven.

De volgende klachten willen we even nader toe lichten en aangeven wanneer je contact op
moet nemen met je verloskundige of de verloskamers.
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4.1 Harde buiken/buikpijn

De baarmoeder is eigenlijk één grote spier. Een harde buik is een onregelmatige
samentrekking van de spier van de baarmoeder. Dit kan een vervelend gevoel geven, maar
kan geen kwaad. Een harde buik voelt aan alsof er een harde bal in je buik zit. Of het voelt
als een samentrekkend krampend gevoel. Het is onaangenaam, maar mag niet pijnlijk zijn.
Het mag ook niet samengaan met bloedverlies en/of vochtverlies. Harde buiken kunnen
voorkomen vanaf een week of 24.
Er zijn verschillende redenen waarom je last kan krijgen van een harde buik.












Snelle groei
In sommige perioden van de zwangerschap zal je baarmoeder hard groeien. De
baarmoeder spier wordt dan ineens flink opgerekt en reageert daarop door samen te
trekken. Dit verschijnsel zie je vaak ook rond de twintigste week als je een echt
zwanger buikje krijgt. En aan het eind van de zwangerschap als je baby flink aankomt
qua gewicht.
Bewegingen van de baby
Als de baby erg druk aan het schoppen en bewegen is, kan hij de baarmoederspier
prikkelen waardoor deze gaat samentrekken.
Bewegingen van de moeder
Vrouwen ervaren vaak meer harde buiken bij beweging. Snel lopen, bukken, opstaan,
tillen enzovoort.
Blaasontsteking
Als je zwanger bent en blaasontsteking hebt, ervaar je meestal geen pijn bij het
plassen, maar wel zeurderige pijn in je onderbuik. Je ontstoken blaas kan dan de
spier van je baarmoeder irriteren waardoor deze gaat samentrekken. Heb je veel
harde buiken? Breng dan urine naar je huisarts om een blaasontsteking uit te sluiten.
Drukte
Ook bij lichamelijk of psychische druk kan je harde buiken krijgen. Vaak is het een
signaal van je lichaam dat je rustiger aan moet doen. Pas voor zover mogelijk je
levenstempo daarop aan.
Seks
Soms kan je na gemeenschap (of na een orgasme) ook harde buiken krijgen, zeker
als je zwangerschap al wat gevorderd is. Dit is niet schadelijk.
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Een harde buik is dus een reactie van de baarmoeder op een prikkel. Het is onaangenaam
maar niet pijnlijk en kan geen kwaad.

Tips:




Even rustig gaan liggen
Een warme douche of bad nemen
Warme kruik tegen je buik

Zolang de harde buik eerder een vervelend dan een pijnlijk gevoel geeft, je geen vocht- en
bloedverlies hebt en je merkt dat rust/warmte helpt dan is er niets aan de hand en hoort het
er gewoon bij.
Indien een harde buik pijnlijk wordt en regelmatig terugkeert neem dan contact op met de
verloskundige of verlosmakers. Bij twijfel altijd even overleggen.
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4.2 Afscheiding
Betere doorbloeding
Door de zwangerschapshormonen worden de weefsels van de vagina veel losser en
rekbaar. Door de extra doorbloeding van de wand van de vagina werken de slijmvliezen
intensiever en komt er meer afscheiding uit je vagina. Bij warm weer en inspanning kan deze
afscheiding nog toenemen.

Vochtig
De laatste weken van je zwangerschap kan de afscheiding nog iets toenemen en dun
worden. Soms is het moeilijk om onderscheid te maken of iets afscheiding, urine of
vruchtwater is. Afscheiding is melkachtig wit. Het oogt als witte, dunne crème. Vruchtwater is
waterig en verdampt, het ruikt een beetje zoetig.

Tips
Probeer niet steeds een inlegkruisje te dragen tegen de afscheiding, beter is om katoenen
ondergoed te dragen. Het gebruik van inlegkruisjes zorgt ervoor dat het van onderen erg
gaat broeien, gebruik ze dus niet te vaak.
Goede hygiëne is belangrijk, maar vermijdt het gebruik van zeep. Door zeep te gebruiken bij
het wassen zorg je ervoor dat de zuurgraad van je vagina vermindert. Hierdoor krijg je eerder
een vaginale schimmelinfectie.

4.3 Bloedverlies
Door de betere doorbloeding van de baarmoedermond en je vagina is het mogelijk dat deze
sneller gaat bloeden, denk aan een bloedneus bij het snuiten van je neus. Dit kan ontstaan
doordat je hebt mee gedrukt bij je stoelgang/obstipatie of na de seks. Het bloedverlies is dan
een klein helderrood streepje in je onderbroek/verbandje en neemt vrijwel direct af.
Een andere oorzaak is het tekenen; dit is slijm- bloederig verlies en zie je vaak in de laatste
weken van je zwangerschap als de harde buiken/voorweeën ook toenemen. Dit verlies komt
dan vrij vanuit je baarmoedermond, deze kan wat veranderen door de harde
buiken/voorweeën om zich voor te bereiden voor de bevalling.
Ligt je moederkoek laag of voor de uitgang (placenta previa) dan heb je vaker last van
bloedverlies en wordt je gecontroleerd in het ziekenhuis onder leiding van een gynaecoloog.
Dan dien je altijd te bellen bij bloedverlies.
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4.4 Bekkenklachten
Pijn
Door hormonale verandering tijdens de zwangerschap verandert de stevigheid van het
bekken en de bekkenbanden. Het bekken wordt soepeler. Pijn in de omgeving van het
bekken komt daarom ook vaak voor. Ongeveer de helft van de zwangere vrouwen heeft last
van bekkenpijn of lage rugpijn. Bekkenpijn wordt veroorzaakt door instabiliteit van het
bekken.
Naarmate het bekken instabieler is kunnen de pijnklachten en de functiebeperking ernstiger
zijn. Dit is een tijdelijke situatie en is nodig om tijdens de bevalling het kindje door te laten.
Na de bevalling herstelt dit doorgaans vanzelf binnen 3 maanden.
Pijnklachten kunnen optreden middenvoor in het bekken (op of rond het schaambeen), links
en/of recht onder in de rug met uitstraling over de bil, de lies en de benen en pijn rond het
stuitje. De pijn neemt vaak toe bij vermoeidheid en bij bepaalde bewegingen.
Veel vrouwen met bekkenpijn hebben ook last van startpijn, dit is pijn bij een beweging zoals
bijvoorbeeld opstaan uit een stoel. Vermoeidheid verergert de pijn.
Langdurig in dezelfde positie zitten of liggen is vaak niet prettig.

Fysiotherapie
Er bestaan fysiotherapeuten die gespecialiseerd zijn in het behandelen van mensen met
bekkenklachten. Zij kunnen je helpen je klachten te verlichten en geven advies hoe te
bewegen en om te gaan met een pijnlijk bekken.

Tips
Door de belasting aan te passen aan je lichamelijke conditie en mogelijkheden zijn veel
klachten gunstig te beïnvloeden. Het is belangrijk een goede balans te vinden tussen je
activiteiten en het nemen van korte rustpauzes. Zo blijft je conditie op peil.
Blijkt echter dat je in toenemende mate last blijft houden van pij en/ of een gevoel van
onmacht tijdens activiteit, of maak je je zorgen is het verstandig dit met je verloskundige te
bespreken.
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4.5 Leven voelen
Leven voelen is zeer verschillend per persoon, per zwangerschap en per baby.
Gemiddeld voel je het eerste duidelijke teken van leven rond de 18e- 20e week. Sommige
vrouwen voelen al vroeg leven, soms komt dat door een eerdere zwangerschap. Als je al
vroeg leven voelt kan dat ook weer een tijdje verdwijnen, dat is jammer maar niet
verontrustend. De hoeveelheid vruchtwater varieert en ‘hoe groter het zwembad des te
kleiner de kans dat je de rand raakt.’

Hoe vaak is normaal?
Vanaf 28 weken moet je de baby elke dag voelen, is dit niet het geval neem dan contact op
met je verloskundige of de verloskamers. Ook als de baby ineens stukken minder gaat
bewegen en als je een ongerust gevoel hierover hebt mag je altijd bellen. Vaak voel je de
baby ook minder of niet als je zelf druk bezig bent.
Twijfel je over de hoeveelheid beweging van je baby kun je ook eerst even op de bank gaan
liggen of een warm bad nemen. Door de ontspanning voel je de baby vaak ineens weer. Bij
twijfel altijd bellen!
Zie ook de gezamenlijke folder over het leven voelen van het VSV en Laurentius.
Twijfel je, volg je gevoel en bel ons gerust op. Vaak kunnen wij je telefonisch al geruststellen.
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5. Verwijsindicatie in de zwangerschap
5.1 Medische indicatie
Een verloskundige is alleen bevoegd om een normale zwangerschap en bevalling te
begeleiden. Zij is er voor opgeleid om te onderscheiden wanneer iets nog 'normaal' is, of
wanneer er een verhoogd risico ontstaat en complicaties zich (zouden kunnen) voordoen.

5.2 Risicoselectie
Dit heet risicoselectie. Wanneer iemand een verhoogd risico heeft of er treden complicaties
op, dan ontstaat er een medische indicatie.
Bij een medische indicatie wordt je verwezen naar de gynaecoloog. Soms is er alleen
overleg met de gynaecoloog nodig (consult) en worden er wat extra onderzoeken gedaan.
Als alles normaal blijkt wordt je weer terugverwezen naar de verloskundige. Soms is het ook
nodig dat de gynaecoloog je verder begeleidt. Tijdens de zwangerschap blijf je dan onder
controle in het ziekenhuis en moet je ook daar bevallen (klinische bevalling).

5.3 Zwangerschap
De meest voorkomende verwijzingen in de zwangerschap zijn:








Een te hoge bloeddruk of klachten;
Zwangerschapssuiker;
Afwijkende groei van je baby;
Stuitligging bij 36 weken;
Minder leven voelen;
Een belaste voorgeschiedenis, medische problemen;
Problemen tijdens een eerdere zwangerschap of bevalling

Bij de laatste 2 verwijzingen wordt je vanaf de intake verwezen naar het ziekenhuis om daar
opgevolgd te worden.
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5.4 Hoge bloeddruk
Van alle vrouwen die voor het eerst zwanger zijn, krijgt zo’n tien tot vijftien procent een te
hoge bloeddruk (hypertensie). Iedere keer dat je bij de verloskundige op controle komt, meet
ze jouw bloeddruk op. Is de bovendruk hoger dan 140 en/of de onderdruk hoger dan 90, dan
spreek je van hypertensie. Had je vóór de zwangerschap al hypertensie of is je bloeddruk bij
de eerste controle te hoog dan wordt je zwangerschap begeleid door de gynaecoloog.

Oorzaak
Het is (nog) niet helemaal duidelijk waardoor zwangerschapshypertensie ontstaat, maar het
heeft in ieder geval te maken met de ontwikkeling van de placenta en de
zwangerschapshormonen.

Gevolgen
Hypertensie kan gevaarlijk zijn voor jou en je kind. Bij hypertensie vernauwen je bloedvaten
zich waardoor er minder bloed naar de baby kan stromen. Hierdoor krijgt de baby minder
zuurstof en voedingsstoffen. Dit kan ervoor zorgen dat de baby niet meer goed groeit, dit
heet een groeivertraging. Een complicatie van hypertensie is pre-eclampsie ofwel
zwangerschapsvergiftiging.

Klachten
Bij een lichte vorm van zwangerschapshypertensie heb je vaak geen klachten. Bij ernstigere
vormen kun je last hebben van:







Hoofdpijn
Sterretjes zien
Braken
Gevoel van een strakke band om hoofd of bovenbuik
Pijn in de bovenbuik of tussen de schouderbladen
Plotseling vocht vasthouden in je hele lichaam

Herken je een of meerder van deze klachten? Neem dan contact op met jouw verloskundige
of he moeder kind centrum.
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Wat gebeurt er als ik hypertensie heb?
Meet de verloskundige een te hoge bloeddruk bij jou, dan zal ze je verwijzen naar het
ziekenhuis ( moeder kind centrum ) voor aanvullende onderzoeken: je urine wordt
gecontroleerd op eiwitten en je bloed wordt onderzocht op eventuele afwijkende
bloedwaarden die kunnen wijzen op orgaanbeschadiging of stollingsstoornissen. Zijn alle
uitslagen goed, dan krijg je een vervolgafspraak voor enkele dagen later. Bij ernstige
hypertensie wordt je opgenomen in het ziekenhuis, zodat ze jou en de baby goed in de gaten
kunnen houden. Of je medicijnen voorgeschreven krijgt, is afhankelijk van de ernst van de
hypertensie, je klachten en de conditie van je baby. Bestaan er ernstige complicaties, dan
kan de gynaecoloog besluiten om de bevalling vroegtijdig op te wekken.

5.5 Diabetes
Suikers in je lichaam worden verwerkt door het hormoon insuline. Wordt er te weinig insuline
in je lichaam aangemaakt door de zwangerschapshormonen, dan wordt het suikergehalte in
je bloed te hoog (hyperglykemie) en spreek je van zwangerschapsdiabetes (diabetes
gravidarum).

Risicofactoren
Ongeveer één op de twintig zwangere krijgt zwangerschapsdiabetes. Sommige vrouwen
hebben hierop een verhoogde kans. Risicofactoren voor zwangerschapsdiabetes zijn:







Je hebt tijdens je vorige zwangerschap ook zwangerschapsdiabetes gehad.
Overgewicht (BMI > 30)
Eerder bevallen van een groot kindje
Suikerziekte in de familie
Zuid-Aziatische, Surinaamse, Hindoestaanse, Antilliaanse, Marokkaanse, Turkse of
Egyptische afkomst
Polycysteus ovariumsyndroom

Bloedonderzoek
Aan het begin van de zwangerschap wordt bij iedereen door de verloskundige het
suikergehalte gecontroleerd via een bloedonderzoek. Heb je één van bovenstaande
risicofactoren, dan krijg je een extra suikercontrole (OGTT) tussen 24 en 28 weken
zwangerschap. Bij deze test wordt je op een ochtend tweemaal geprikt. De eerste keer moet
je nuchter zijn, wat betekent dat je vanaf 23:00 uur de avond ervoor niets meer mag eten. Na
het bloedprikken krijg je een suikerdrankje en moet je twee uur in het ziekenhuis wachten
totdat je weer geprikt wordt. Uit het bloedonderzoek wordt duidelijk hoe jouw lichaam het
suiker verwerkt. Zijn de suikerwaarden te hoog, dan is er sprake van
zwangerschapsdiabetes.

Wat te doen?
Het is belangrijk om het te hoge suikergehalte in je bloed omlaag te krijgen om te voorkomen
dat de baby te zwaar wordt door alle suikers. Welke behandeling je krijgt is afhankelijk hoe
afwijkend de suikerwaarden zijn. Na een controle bij de gynaecoloog, wordt je verwezen
naar de diëtiste. Zij helpt je met een dieet om de suikerwaarden stabiel te krijgen. Lukt dit
niet om de suikerwaarden stabiel te houden, dan is behandeling nodig met insuline-injecties
via de internist en blijf je onder controle bij de gynaecoloog.
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Na de geboorte
Als de glucosewaarden in de zwangerschap stabiel blijven is extra controle bij de baby niet
nodig. Zijn de waarden instabiel of heb je insuline moeten gebruiken dan wordt na de
geboorte bij de baby 12-24uur glucose controles gedaan. De baby kan namelijk last krijgen
van een suiker tekort (hypoglykemie). De baby was namelijk gewend in de baarmoeder veel
suikers te krijgen en heeft hierdoor een te grote hoeveelheid insuline aangemaakt. Is het
suiker tekort te groot, dan krijgt je baby tijdelijk een infuus met extra suikers toegediend.
Bij 95% van de vrouwen verdwijnt de diabetes na de bevalling. Wel is het belangrijk om
jaarlijks je suikergehalte te controleren bij de huisarts, omdat je 50% kans hebt dat je binnen
vijf jaar na de bevalling suikerziekte (diabetes mellitus) ontwikkeld.
Check voor meer informatie de website van het Diabetes Fonds.

Links een te klein kindje, rechts een kindje van een moeder met diabetes.
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5.6 Groeivertraging
Elke baby groeit verschillend en heeft zijn eigen optimale geboortegewicht. Dit gewicht is
afhankelijk van het geslacht, het aantal weken dat je zwanger bent en hoe vaak je zwanger
bent geweest. Ook hebben jouw lengte, gewicht en etnische afkomst invloed op het gewicht
van de baby. De toename in gewicht van je baby vindt voor 95% plaats in de laatste 20
weken van de zwangerschap. Wanneer in deze laatste periode de baby minder hard groeit
dan werd verwacht of wanneer het kindje in verhouding te klein is voor de
zwangerschapsduur, heet dit een groeivertraging.

Oorzaken
Groeivertraging kan verschillende oorzaken hebben:








Slecht functionerende placenta (als gevolg van bijvoorbeeld roken of een hoge
bloeddruk).
Chromosomale afwijking bij het kind
Ziekte bij de zwangere (bijvoorbeeld chronische hoge bloeddruk, ernstige
nieraandoening of diabetes)
Infectie (zie meer infectieziekten)
Toxische stoffen (roken, alcohol en drugsgebruik)
Meerlingzwangerschap
Ondergewicht

Gevolgen
Een groei vertraagde baby heeft een verhoogd risico op verschillende problemen. Hoe
langer er sprake is van groeivertraging, hoe groter dit risico wordt. Dit komt doordat groei
vertraagde kinderen minder reserves hebben in de zwangerschap, tijdens de bevalling en
daarna.





Zuurstoftekort tijdens de bevalling
Groeiachterstand in eerste levensjaren
Verhoogde kans op hart- en vaatziekten en diabetes
Sterfte indien de groeivertraging zeer ernstig is en onbehandeld blijft

Wat gebeurt er als mijn baby achterloopt in groei?
Iedere zwangerschapscontrole wordt de groei van je baarmoeder beoordeeld met behulp
van het uitwendig onderzoek van de verloskundige. Als je verloskundige twijfelt over de groei
zal ze een echo inplannen om te kijken of je baby voldoende groeit. Wordt de groeivertraging
met de echo bevestigd dan moet je onder controle bij de gynaecoloog.
In het ziekenhuis zullen ze onderzoeken wat de oorzaak is van de groeivertraging. Met
behulp van echo’s kan er worden gekeken of de doorbloeding van de navelstreng naar de
baby goed is (= doppler-onderzoek). Dit is belangrijk om te beoordelen of de baby nog
voldoende zuurstof en voedingsstoffen via de placenta krijgt. Ligt het probleem niet bij de
doorbloeding van de placenta, dan zal er verder gezocht worden naar de oorzaak. Daarnaast
wordt eventueel de conditie van de baby in de gaten gehouden met behulp van CTG’s
(hartfilmpje van de baby).
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5.7 Stuitligging
Uitwendige versie
Met een uitwendige versie kan een kindje in stuitligging gekeerd worden tot een hoofdligging.
Een uitwendige versie is een veilige en effectieve manier om het aantal stuitliggingen te
verminderen. De kans dat een versie lukt is gemiddeld 65%. Bij een eerste kindje is het
slagingspercentage 40%. Is het niet je eerste baby dan is de kans dat de versie succesvol is
zelfs meer dan 80%.

Een versie is veilig!
Er is uitgebreid onderzoek gedaan naar de veiligheid van de uitwendige versie. Er blijkt geen
verhoogd risico te zijn op complicaties zoals voortijdig breken van de vliezen, vroeggeboorte
of problemen met de navelstreng. Ook is onderzocht of er meer kans is op het loslaten van
de placenta na een versie, maar doordat deze complicatie zo heel zeldzaam is, kon men hier
geen verschil in vaststellen.
Wel bleek dat tijdens 5% van de versies de hartslag van de baby tijdelijk verlaagt. Dit is een
normaal verschijnsel. Door prikkeling van een zenuw op het hoofdje van de baby kan het
hartritme vertragen. Binnen 10 minuten is de zenuwprikkeling verdwenen en is de hartslag
weer normaal. Bij slechts 1% treedt er geen verbetering op van de hartslag. Na de versie
wordt er weer een CTG gemaakt.
Voorwaarde voor het veilig uitvoeren van een versie is dat de versie gedaan wordt door
mensen die er ervaring in hebben, en dat er tijdens de versie (echoscopische) controle
plaatsvindt van de hartslag en de ligging van de baby. Daarom is er in het
Laurentiusziekenhuis een speciaal versieteam, bestaande uit 1e en 2e lijns verloskundigen en
de supervisie van een gynaecoloog.

Wanneer keren?
Het meest ideale moment om een baby te keren is o.a. afhankelijk van de ruimte in de buik
van de zwangere, de hoeveelheid vruchtwater, de grootte van het kindje, en de mate van
indaling van de stuit in het moederlijke bekken. Dit is per persoon verschillend. In het moeder
kind centrum geven wij er de voorkeur aan om bij 36 weken een versie te verrichten.

21

Is er tijdens de zwangerschap sprake van bloedingen, groeivertraging, hoge bloeddruk of te
weinig vruchtwater, dan bestaat er een contra-indicaties voor een versie en kan het kindje
niet worden gedraaid. Er vind altijd een consult bij de gynaecoloog plaats voordat een versie
gepland word.

Hoe verloopt een versie?
De versie wordt verricht door twee versiekundigen. Voorafgaand aan de versie wordt er een
CTG en echo gemaakt ter controle van de ligging, het vruchtwater, de hartslag en de
navelstreng. Ook wordt er altijd een waaknaald geprikt om in geval van nood een directe
toegang voor mogelijk medicatie te hebben. Tijdens de versie probeert de verloskundige de
baby in de buik handmatig te draaien. Door de stuit en het hoofd in een bepaalde richting te
duwen, wordt het kind in een dwarse positie gebracht. Daarna draait het door naar een
hoofdligging.
Soms lukt het draaien niet meteen, en zijn er meerdere pogingen nodig tijdens één
uitwendige versie.

Pijn
Een uitwendige versie kan wat pijnlijk zijn, maar de meeste vrouwen vinden de pijn bij een
versie goed te verdragen.

Na de versie
Na een uitwendige versie kan de buik beurs of wat gevoelig zijn. Dit is normaal, en zo nodig
kan er paracetamol genomen worden. Neem na een versie altijd contact op met je
verloskundige in geval van:








Weeën
Buikpijn
Bloedverlies
Vruchtwaterverlies
Geen of weinig kind bewegingen
Overige bijzonderheden of ongerustheid

Als de versie is gelukt zal er op korte termijn een afspraak worden gepland op het spreekuur
van de verloskundige ter controle van de ligging. Als de versie niet is gelukt dan kan je
overwegen om op een later moment nogmaals een versiepoging te laten doen. Blijft de baby
in stuitligging dan is verwijzing naar de gynaecoloog noodzakelijk.
Iedere uitwendige versie wordt geregistreerd in het versie-register van
de KNOV (=Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen). Na de geboorte
worden ook een aantal gegevens omtrent de bevalling in dit register vastgelegd. Het versieregister wordt gebruikt voor het verzamelen van landelijke data omtrent stuitligging en de
uitwendige versie, maar ook voor anoniem wetenschappelijk onderzoek.

Na de geboorte
Een stuitligging kan een geringe invloed hebben op de heupontwikkeling van de baby. Er is
daardoor een iets hogere kans op heupdysplasie. Er wordt geadviseerd om 3 maanden na
de geboorte een echo te laten maken van de heupjes van de baby. Dit kan via de huisarts
worden aangevraagd.
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Meer informatie
Op het internet is helaas veel onjuiste en onduidelijke informatie over stuitliggingen te
vinden. Probeer daarom niet te veel te ‘googlen’. Betrouwbare informatie over stuitligging en
de uitwendige versie kun je lezen via:







Website ‘De Verloskundige’ over stuitligging
Website ‘De Verloskundige’ over uitwendige versie
KNOV folder uitwendige versie
NVOG voorlichting over stuitligging
Folder uitwendige versie Laurentius ziekenhuis
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6. Poliklinische bevalling
Ben je tijdens de zwangerschap onder controle van een verloskundige? Dan kies je meestal
zelf waar je wilt bevallen: thuis of in het ziekenhuis. Belangrijk bij deze keuze is dat je bevalt
op de plek, waar jij je het prettigst voelt. Een deel van de vrouwen vinden het prettig om in
een ziekenhuis te bevallen, op een plek waar specialistische zorg dichterbij is.

6.1 Welk ziekenhuis?
Kies je er voor om zonder medische reden in een ziekenhuis te bevallen, dan begeleidt de
verloskundige jouw bevalling in het Moeder kind centrum in het Laurentius ziekenhuis in
Roermond.
Voor een bevalling in het ziekenhuis zonder medische indicatie wordt een eigen
bijdrage gerekend.

6.2 Waarom een ziekenhuisbevalling?
Een bevalling in het ziekenhuis kan de voorkeur hebben boven de voordelen van een
thuisbevalling:





Het is erg belangrijk dat je bevalt op de plek, waar jij je het prettigst voelt. Op die
manier kan je je het beste ontspannen en overgeven aan de weeën. Voor sommige
vrouwen is die plek in het ziekenhuis.
Als je in het ziekenhuis bevalt dan wordt er soms sneller (onnodig) medisch
ingegrepen. Bij complicaties kan dit tijdwinst betekenen.
Sommige vrouwen hebben een medische indicatie voor een ziekenhuisbevalling. Er
bestaat dan een iets verhoogd risico op complicaties. De voordelen van een
thuisbevalling wegen niet op tegen dit risico. Het is dan beter om in het ziekenhuis te
bevallen, zodat er snel kan worden ingegrepen, mochten er problemen ontstaan.

6.3 Wanneer ga je naar het ziekenhuis?
Voordat je naar het ziekenhuis gaat, komt de verloskundige eerst thuis bij je kijken hoe de
bevalling vordert. Dit geld alleen als je onder controle bent in de 1e lijn. Afhankelijk van het
aantal centimeters ontsluiting, de weeënkracht, en het te verwachten verloop, wordt besloten
wanneer het tijd is om naar het ziekenhuis te gaan. Een groot gedeelte van de bevalling
verloopt dus thuis. Bij je eerste bevalling, ga je vaak vaak pas bij 6 centimeter ontsluiting
naar het ziekenhuis, bij een volgende bevalling bij 4-5 centimeter.
Als je onder controle bent van de gynaecoloog dan neem je contact op met het moeder kind
centrum. Na een korte inschatting van de situatie wordt er verder beleid bepaald.
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7. De normale baring

7.1 Verloop bevalling
Het normale tijdstip van bevallen ligt tussen de 37 en 42 weken, dus drie weken vóór de
uitgerekende datum en twee weken erna. Het verloop van de bevalling is afhankelijk van
veel factoren. Als je voor de eerste keer bevalt (je bent dan een primi) is de bevalling vaak
zwaarder en duurt het langer. Bij alle volgende bevallingen (je bent dan een multi) kan het
een stuk vlotter verlopen.

7.2 Weeën
Veruit de meeste bevallingen starten met het optreden van weeën. In het begin zal er
langere tijd tussen de weeën zitten. Gaandeweg wordt de tijd tussen de weeën korter en
komen ze vaker op elkaar. Naast de frequentie, zal ook de kracht en de duur van een wee
toenemen. Een krachtige wee duurt meestal zo’n 50-60 seconde. Bij het klokken van de
frequentie van de weeën reken je altijd van het begin van de ene wee tot het begin van de
andere wee. Heb je bijvoorbeeld gedurende één minuut een wee, daarna twee minuten
pauze, en dan start van de volgende wee? Dan noemen we dat ‘weeën om de drie minuten’.

7.3 Vruchtwater
Bij slechts 10% van de vrouwen begint de bevalling met het breken van de vliezen en het
verliezen van vruchtwater. Het grootste deel van de vrouwen krijgt daarna binnen 24 uur ook
weeën. De kleur van vruchtwater is een beetje troebel wit, of soms roze (dan zit er een
beetje bloed in). Dit noemen we “helder vruchtwater”. Probeer wat vruchtwater op te vangen
in een glas om goed te kunnen beoordelen of de kleur normaal is.
Bij veel vrouwen breken de vliezen niet vanzelf en zullen zij tijdens de ontsluiting door de
verloskundige worden doorgeprikt.

7.4 Slijm & bloed = tekenen
Sommige vrouwen krijgen vóór of tijdens hun bevalling wat slijmverlies. Dit noemt men het
verliezen van de slijmprop. Dit slijm is soms dik en taai, of wat dunner en slierterig. Soms zit
er ook een beetje bloed bij de slijmprop. Dat is normaal.
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De slijmprop is, zoals het woord al zegt een prop van dik taai slijm, die in de
baarmoedermond vastzit. Soms zit er wat bloed doorheen. Het vormt tijdens de
zwangerschap een extra bescherming voor de baby tegen infecties van buitenaf.

7.5 De bevalling komt naderbij
Meestal “verlies” je de slijmprop aan het einde van de zwangerschap, maar dit verschilt erg
per persoon. De een verliest hem bij een toiletgang en trekt hem ongemerkt door. De ander
merkt het verlies van een dikke lange sliert slijm in de onderbroek of bij het afvegen.
Het verliezen van de slijmprop kan het eerste begin zijn van de bevalling, maar soms kan het
ook nog dagen of zelfs wéken duren voor het begint. Je bent na het verliezen van de
slijmprop aan het eind van de zwangerschap niet gevoeliger voor een infectie.

7.6 De ontsluiting
Tijdens de ontsluiting zal de baarmoedermond weker worden, verstrijken (veranderen in
vorm en positie), en open gaan van nul tot tien centimeter. De ontsluiting is op te delen in
drie fases:
Het begint met de transformatiefase. Hierin zijn de weeën onregelmatig in frequentie, en
wisselend in kracht en duur. Tijdens deze fase vind het weker worden van de
baarmoedermond plaats en een deel van het verstrijken.
Daarna volgt de latente fase: de weeën nemen toe in frequentie, en worden regelmatiger. De
eerste centimeters ontsluiting worden bereikt en de baarmoedermond verstrijkt helemaal.
Tot slot de actieve fase. Deze start meestal rond de vier tot zes centimeter ontsluiting. De
vrouw ervaart heftige weeën, die kort op elkaar volgen, krachtig zijn en ongeveer 60-90
seconden aanhouden.
“De ontsluitingsfase duurt bij een 1ste kind gemiddeld 8 tot 24 uur en bij 2de of volgende
kinderen 2 tot 10 uur”.
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Veranderingen van de baarmoeder en de indaling van het hoofd tijdens de baring
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7.7 Bevalplan
In een bevalplan kun je schrijven wie je bij je bevalling aanwezig is, voorkeur pijnstilling en
eventueel speciale wensen. Met dit plan wordt je gestimuleerd actief na te denken en je in te
lezen over de pijnstilling. Echter dit plan is niet leidend, als je bijvoorbeeld opschrijft ik wens
geen pijnstilling en tijdens de weeën wens je wel pijnstilling dan gaan we daar voor zorgen.
Het bevalplan en jullie wensen zal besproken worden tijdens een consult bij de
verloskundige/gynaecoloog en komt daarna in jouw map te staan.

7.8 De uitdrijvingsfase
Nadat volledige ontsluiting (10 centimeter) is bereikt, kun je de baby naar buiten persen. De
meeste vrouwen ervaren dan tijdens de weeën een niet-tegen-te-houden-drukgevoel
(persdrang). Het hoofdje van de baby zal tijdens de uitdrijving steeds dieper in het bekken
komen te liggen en uiteindelijk geboren worden.
De uitdrijvingsfase duurt bij primi’s gemiddeld 30 tot 90 minuten (maximaal 2 uur). En bij
multi’s 1 tot 30 minuten (maximaal 1 uur.)

Kijk hier voor een informatief filmpje.

7.9 Het nageboortetijdperk
Na de geboorte van de baby volgt de moederkoek (placenta). Door samentrekkingen van de
baarmoeder raakt de placenta los van de baarmoederwand. Met een beetje mee persen
door de moeder komt de placenta vaak binnen 30 minuten na de geboorte van de baby ook
naar buiten.
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8. Verwijsindicatie tijdens de baring
De meest voorkomende verwijzingen tijdens de bevalling zijn:







Meconium houdend vruchtwater, de baby heeft in het vruchtwater gepoept
Wens tot pijnstilling
Een te trage ontsluitingsfase, het openen van je baarmoedermond duurt te lang. Dit
heet een niet vorderende ontsluiting (NVO)
Het persen duurt te lang. Dit wordt ook het niet vorderen van de uitdrijving genoemd
(NVU)
De harttonen van de baby zijn niet optimaal
De moeder verliest na de geboorte teveel bloed

8.1 In het ziekenhuis
In het ziekenhuis heb je te maken met gynaecologen, co-assistenten en verpleegkundigen.
Belangrijk is dat je, ook al ben je 'medisch' geworden, praat over je persoonlijke wensen en
verwachtingen ten aanzien van de zwangerschap en bevalling. Ook al zal niet altijd alles
mogelijk zijn, spreek je wel uit.

8.2 CTG tijdens de bevalling
CTG staat voor Cardio Toco Grafie. Dit is een hartfilmpje van de baby waarmee de conditie
van het kindje kan worden beoordeeld. Een CTG kan nodig zijn wanneer de moeder de baby
niet goed voelt bewegen, of wanneer je over tijd bent > 40 weken.
Het onderzoek een CTG wordt uitgevoerd door de klinisch verloskundige / gynaecoloog en
gebeurt daarom altijd in het ziekenhuis. Voor dit onderzoek moet je op een bed liggen en
krijg je twee banden om je buik om twee doppen op hun plek te houden. Eén dop registreert
de hartslag van je kindje en de andere (eventuele) samentrekkingen van je baarmoeder
zoals harde buiken of (voor)weeën. Een CTG-onderzoek duurt minimaal een half uur. Soms
is het nodig om nog wat langer te registreren, bijvoorbeeld als je baby ligt te slapen, het
hartfilmpje is niet te beoordelen.
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8.3 Tijdens de bevalling
Beval je met een medische indicatie in het ziekenhuis dan wordt er altijd tijdens de weeën
een CTG gemaakt om de conditie van het kindje in de gaten te houden. Zijn tijdens de
bevalling de vliezen al gebroken dan kan de hartslag van de baby ook geregistreerd worden
via een schedelelektrode. Er wordt dan een klein draadje op de hoofdhuid van de baby
geplaatst en aan het CTG aangesloten. De schedelelektrode vervangt dan één van de
doppen op je buik. Het voordeel hiervan is dat je als barende vrouw meer bewegingsvrijheid
krijgt, omdat één van de banden van je buik af kan.
Bij kleine kindjes (intra uteriene groeiretardatie) of meconium houdend vruchtwater en nog
een aantal andere indicaties, wordt dit vrijwel standaard gedaan om de conditie van het kind
optimaal te bewaken.

8.4 Meconium houdend vruchtwater
Meconium is de allereerste poep van een pasgeboren baby. Het is een taaie, plakkerige
groenige substantie die bestaat uit allerlei afvalstoffen. Normaal poept een baby binnen 24
uur na de bevalling voor de eerste keer. Sommige baby's poepen al in het vruchtwater. Soms
is dit een teken dat het kind in minder goede conditie is, daarom wordt u naar het Moeder
Kind Centrum van Laurentius verwezen om de conditie van de baby optimaal te monitoren.
Na de bevalling blijft je baby nog ter observatie in het ziekenhuis. Ook zal er een consult van
de kinderarts plaats vinden. Afhankelijk daarvan mag je met ontslag.

8.5 Kunstverlossing
Soms is het noodzakelijk om de bevalling te bespoedigen. Dit kan zijn indien de baby,
ondanks goed persen, niet vlot genoeg geboren wordt of wanneer de conditie van de baby
het niet toelaat om nog langer af te wachten.
In beide gevallen draagt de verloskundige de zorg over aan de gynaecoloog. Deze kan dan
besluiten tot een vacuüm- of een tangverlossing. Dit noemen we een kunstverlossing.
Ongeveer één op de vijf vrouwen die gaat bevallen van haar eerste kind, krijgt te maken met
een kunstverlossing.

8.5.1 Vacuümverlossing
Bij een vacuüm-verlossing wordt er een cup op het hoofd van de baby geplaatst. Deze cup
wordt binnen enkele seconden vacuüm gezogen.
Zodra de cup stevig vastzit, gaat de gynaecoloog meetrekken tijdens een wee. Terwijl de
gynaecoloog meetrekt is het van belang dat de barende nog steeds hard meeperst; zo kan
de baby snel geboren worden. Meestal zijn er een paar weeën nodig voordat de baby
geboren is.

Episiotomie
De belangrijkste reden voor een episiotomie is, wanneer de baby aangeeft dat het vlot
geboren wil worden oftewel, de harttonen geven aan dat de conditie minder lijkt te worden.
Bij een kunstverlossing is er een grotere kans dat er wordt ingeknipt. Het hoofdje van de
baby wordt namelijk veel sneller geboren dan bij een normale bevalling, waardoor er vaak
niet genoeg tijd is om de bekkenbodemspieren rustig te laten oprekken. Als inknippen
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noodzakelijk is wordt er altijd eerst een plaatselijke verdoving gegeven waardoor je hier niets
van voelt.

Gevolgen voor de baby
Na een vacuümverlossing kun je nog enkele dagen de afdruk van de vacuüm cup op het
hoofdje van de baby zien. Deze zwelling is niet gevaarlijk en verdwijnt binnen 24 uur. De
eventuele verkleuring verdwijnt vanzelf binnen enkele dagen.
Het kind kan, de eerste 24uur, ook last hebben van de vacuümcup, dit kan je merken dat
hij/zij meer misselijk is en ongemak (huilen) aangeeft bij het verschonen of ondersteunen van
het hoofd. Indien nodig wordt hiervoor een baby zetpil toegediend.
Laat het kindje niet van arm tot arm gaan.
De zorg van het kindje valt onder de kinderarts, meestal komt deze arts de dag na de
bevalling het kindje nakijken, afhankelijk hiervan mogen jullie met ontslag.

8.5.2 Keizersnede
Bij een keizersnede wordt de baby via een operatie via de buikwand geboren. Er zijn allerlei
redenen waarom de gynaecoloog kan besluiten tot een keizersnede. Het kan zijn dat dit lang
van te voren gepland is, bijvoorbeeld als de baby in stuit ligt of als de moederkoek over de
baarmoedermond ligt. Het kan ook zijn dat er tijdens de bevalling wordt besloten tot een
keizersnede, bijvoorbeeld als de baby het benauwd heeft en hij met spoed geboren moet
worden.
Bij een keizersnede wordt de moeder verdoofd. Dit kan met behulp van een ruggenprik of
door middel van algehele narcose. Tegenwoordig wordt in de meeste gevallen gekozen voor
een ruggenprik. Bij een ruggenprik blijf je wakker en kun je de geboorte van de baby
meemaken. Voorafgaand aan een keizersnede worden er een aantal voorbereidingen
getroffen. Er wordt een infuus geprikt en een blaaskatheter aangebracht. De operatie zelf
duurt ongeveer 45 minuten. Na ongeveer 15 minuten wordt de baby geboren. Bijna altijd
maakt de gynaecoloog een 'bikinisnede'. Dit is een horizontale snede van 10-15 cm vlak
boven het schaambeen. Na de snede in de huid worden het vet onder de huid en een laag
bindweefsel boven de buikspieren doorgesneden. De buikspieren worden opzij geschoven.
Vervolgens opent de gynaecoloog de buikholte. De blaas die gedeeltelijk over de
baarmoeder ligt, wordt losgemaakt en naar beneden geschoven. Daarna maakt de
gynaecoloog een dwarse snede in de baarmoeder en wordt de baby geboren. Vaak wordt
hierbij op de buik gedrukt. De navelstreng wordt doorgeknipt en vervolgens wordt de baby
meegenomen en nagekeken door de kinderarts. De gynaecoloog laat de moederkoek
geboren worden en hecht vervolgens de baarmoeder en verschillende lagen van de
buikwand.
Na een keizersnede blijf je zo'n twee tot drie dagen in het ziekenhuis. De eerste dagen ben
je vaak nog slap en duizelig bij het opstaan. De dagen daarna gaat het langzaam beter. De
wond kan nog pijnlijk zijn en je kunt last van naweeën hebben.
Hiervoor krijg je pijnstillers voorgeschreven. Je bloeddruk, pols, bloedverlies en de
hoeveelheid urine worden regelmatig gecontroleerd. De blaaskatheter wordt de dag na de
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operatie verwijderd. Om een trombose been te voorkomen krijg je een keer per dag een
injectie in je bovenbeen met een bloed verdunnend middel.

8.6 Gentle sectio





Geplande keizersnede
1 op 1 begeleiding door verpleegkundige
Moeder, partner en kind blijven bij elkaar
1ste controles en voeding op de uitslaapkamer

Bij een geplande keizersnede deden we tot voor kort altijd een “gentle-sectio”, dat wil
zeggen: partner, moeder en kind zo veel mogelijk bij elkaar, op OK, de uitslaapkamer en op
de kraam. Nu, door de coronacrisis, is dit helaas niet altijd meer mogelijk op de OK en de
uitslaapkamer.

‘’Als er geen medische reden is om in te leiden,is het beter om het
spontane begin van de bevalling af te wachten.’’
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8.7 Inleiding
Bij een inleiding wordt de bevalling kunstmatig opgewekt. De gynaecoloog kan een inleiding
adviseren wanneer verwacht wordt dat de situatie van je baby buiten de baarmoeder
gunstiger is dan daarbinnen. Veel voorkomende redenen om voor een inleiding zijn; ‘over
tijd’ (Serotiniteit), langdurig gebroken vliezen, groeivertraging van de baby, preeclampsie of zwangerschapsdiabetes.

Oxytocine
Een bevalling kan alleen opgewekt worden wanneer de baarmoedermond een beetje open
en verweekt is (= rijpe baarmoedermond). Door middel van een inwendig onderzoek zal de
klinisch verloskundige of gynaecoloog de rijpheid van de baarmoedermond beoordelen. Is
het “rijp”, (lees: soepel en met ontsluiting), dan worden ’s ochtend de vliezen gebroken op de
afgesproken dag. En wordt er gestart met weeën opwekkers (oxytocine) via het infuus.

Primen
Is je baarmoedermond onrijp, dan kan de baarmoedermond op twee manieren ‘rijp’ gemaakt
worden (‘primen’):
Ballonkatheter; met behulp van een speculum (eendenbek) wordt de katheter in de
baarmoedermond gebracht en gevuld met water. Vaak valt de katheter eruit zodra er
ontsluiting is. ( Cook – katheter )
Hormonen (prostaglandines); in de vorm van tabletten worden de prostaglandines bij de
baarmoedermond ingebracht.
Tijdens dit proces van primen blijf je opgenomen op het moeder kind centrum. Zodra je
ontsluiting hebt, ga je naar een verloskamer waar je je kindje ter wereld zult brengen.

De bevalling
Een ingeleide bevalling is altijd in het ziekenhuis en verloopt onder verantwoordelijkheid van
de gynaecoloog. De klinisch verloskundige begeleid je op de verloskamers. De meeste
inleidingen verlopen zonder complicaties en de risico's van een ingeleide bevalling zijn
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meestal niet groter dan die van een normale bevalling. Wel is het mogelijk dat als men met
de inleiding begint terwijl de baarmoedermond nog niet goed rijp is, bestaat er een grotere
kans op een zeer langdurige bevalling en/of een kunstverlossing.

8.8 Serotiniteit
De normale periode om te bevallen is van 37 tot 42 weken, dus tussen 3 weken vόόr- en 2
weken ná de uitgerekende datum. 50% van de zwangerschappen duren langer dan 40
weken en het is dus heel gebruikelijk dat iemand 'over tijd loopt'. Is iemand langer dan 42
weken zwanger dan noemen we dat 'Serotiniteit'. Serotiniteit komt voor bij maar 5% van de
vrouwen.

Over tijd lopen
Ben je 41 weken (of meer) zwanger dan hanteren de verloskundigen van de 1e lijn het
volgende stappenplan:

Strippen
Vanaf 41 weken zwangerschap kan de verloskundige proberen om je te strippen om zo de
bevalling op gang te helpen. Strippen kan zo nodig herhaald worden.

Ziekenhuis controle
Rond de 41 weken (1 week over tijd) wordt er een controle bij de gynaecoloog gepland en
van tevoren wordt er een CTG gemaakt. Daarna wordt je gezien door de gynaecoloog op de
poli gynaecologie, hierbij krijg je ook een echo om de hoeveelheid vruchtwater te
beoordelen. Is er voldoende vruchtwater aanwezig, dan is dat een goed teken wat betreft de
conditie van de baby en kan een natuurlijke bevalling worden afgewacht. Verminderd
vruchtwater betekent dat de placentafunctie (werking van de moederkoek) achteruit gaat en
hierbij kan het beter zijn om de bevalling in te leiden en de baby geboren te laten worden.

Afwachten
Als alle controles in orde zijn, en moeder en kind in goede conditie zijn, dan is het
medisch verantwoord om een natuurlijk bevalling af te wachten. Je blijft dan onder zorg van
de verloskundige, om de dag wordt een CTG gemaakt tot aan de bevalling of geplande
inleiding.
Afwachten is soms moeilijk, maar wees gerust; het overgrote deel van de baby’s dient zich
vanzelf aan! Wel is het belangrijk om in deze periode goed op de bewegingen van de baby te
blijven letten. Beweegt je kindje minder, of heb je twijfels hierover, neem dan contact op met
je verloskundige of het moeder kind centrum.

Inleiding
Komt je bevalling niet vanzelf op gang, dan is het mogelijk om in te leiden.
Een inleiding wordt vooraf gepland, meestal voor 42+0 weken. Vaak is dit al besproken
tijdens het eerdere consult bij de gynaecoloog. Tot aan de inleiding mag je onder zorg blijven
van je verloskundige. Daarna krijg je een medische indicatie en wordt de zorg overgedragen
aan de gynaecoloog en zal je onder zijn/haar begeleiding bevallen.

34

9. Mogelijkheden tot pijnstilling
9.1 Lachgas
Lachgas is alléén mogelijk in de 1ste lijn. Van je verloskundige ontvang je hierover nog een
folder.

Voor een filmpje kijk je hier.

9.2 Remifentanil
Remifentanil is een morfineachtige stof die via een infuus continue in een lage dosis wordt
toegediend.
Remifentanil kan alleen gegeven worden in het ziekenhuis. Wil je deze vorm van pijnstilling
dan zal de bevalling door de gynaecoloog/klinisch verloskundige worden begeleid.

Remifentanil zorgt er net voor dat de scherpe randjes van de weeën af gaan. Je zal
voornamelijk meer kunnen ontspannen tussen de weeën door. Remifentanil komt via een
infuuspomp rechtstreeks in je bloedvaten. Hierdoor geeft de remifentanil al na één minuut
effect. Heb je tijdens een wee behoefte aan wat extra pijnstilling dan kan je op een knopje
duwen om een extra dosis te krijgen. De pomp staat zo ingesteld dat je jezelf niet kan
overdoseren.
Voor een filmpje, klik hier.

Nadelen



Het kan invloed hebben op je ademhaling en de hoeveelheid zuurstof in je bloed.
Omdat je kindje via jou zuurstof krijgt kan dit dus ook effect hebben op de baby.
Er is een geringe kans op ademstilstand bij de moeder. Hierom moeten jij en je kindje
continue in de gaten worden gehouden wanneer het middel wordt toegediend.
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9.3 Ruggenprik / Epiduraal
De ruggenprik, in medische termen de epiduraal, is de meest effectieve vorm van
pijnbestrijding maar heeft ook de meeste nadelen/ mogelijke complicaties. (Filmpje)

Bij een epiduraal wordt de huid verdoofd, hierna wordt laag in de rug via een naald een dun
slangetje ingebracht. Dit slangetje blijft zitten en wordt goed vastgeplakt. Het medicijn wat
voor de pijnstilling zorgt word door dit slangetje ingespoten. Hierna wordt er een pomp op
aangesloten, de pomp zorgt ervoor dat er constant en zolang als het nodig is een verdovend
medicijn wordt bij gespoten.
Na een kwartier tot een half uur na het inspuiten van het verdovend medicijn ga je hier iets
van merken. Het is niet de bedoeling dat je helemaal geen pijn meer voelt, maar je zal zeker
merken dat de sterkte van de pijn flink afneemt. Als je volledige ontsluiting hebt wordt de
pomp soms uitgezet. Zo kun je de persweeën beter voelen en meepersen, om de baby
geboren te laten worden.
Het plaatsen neemt gemiddeld een uur in beslag. In het Ziekenhuis ben je tijdens het
plaatsen van de epiduraal in de voorbereidingskamer van het operatiekamercomplex.
Door de coronacrisis is het nu niet mogelijk dat uw partner mee gaat bij het plaatsen. Ook zal
door de belasting van de anaesthesisten door de coronacrsisis, de eerste keus pijnstilling
niet bij de ruggenprik liggen, maar op de Remifentanil.
Bij een epiduraal zijn wel enkele voorzorgsmaatregelen nodig.




Je krijgt vocht toegediend via een infuus om een te lage bloeddruk te voorkomen.
Na de epiduraal kunt u niet meer goed plassen, daarom wordt er een katheter in de
blaas gebracht om de urine af te voeren.
De hartslag en bloeddruk van jou en je baby moeten regelmatig gecontroleerd
worden. De reden voor deze extra bewaking is dat je door de epiduraal een lage
bloeddruk kan krijgen. Hierop kan de baby reageren met een te trage hartslag.

Nadelen van de epiduraal
Tijdens het plaatsen van de epiduraal moet je stil zitten, ook als een wee komt. Na het
plaatsen mag je niet meer rondlopen doordat de kracht in de beenspieren is
verminderd. Daarnaast heb je bij een epiduraal is een iets grotere kans op een
'kunstverlossing', zoals een vacuüm verlossing.
Bijwerkingen van de epiduraal vormen ook extra nadelen. Je lichaamstemperatuur kan
stijgen. Hierdoor kan het lastig zijn om er achter te komen of je koorts hebt door de epiduraal
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of door een infectie. Hierdoor kan het zijn dat er antibiotica wordt gestart tijdens de bevalling
en dat je kindje na de geboorte extra moet worden onderzocht door een kinderarts. Een
andere bijwerking is dat je in de eerste dagen na de bevalling hoofdpijn kan krijgen door de
epiduraal.
Er zijn weinig ernstige complicaties bij een epiduraal. Maar in zeldzame gevallen kan er een
bloeding in de epidurale ruimte of een hersenvliesontsteking ontstaan. Hierdoor kan er
tijdelijk en in het ergste geval blijvende schade ontstaan, zoals gevoelsstoornissen,
spierzwakte of zelfs een blijvende verlamming.

Aanvullend
In het Ziekenhuis kan een epiduraal 24 uur per dag gegeven worden. Maar er zijn wel
oorzaken waardoor een epiduraal niet altijd meteen gegeven kan worden. Dit komt zowel
overdag als in de nacht voor.
In de nacht is de anesthesioloog die dienst heeft niet standaard in het ziekenhuis aanwezig.
Hij is oproepbaar voor spoedgevallen, hierdoor is het mogelijk dat je even moet wachten tot
hij aanwezig is.
Als de anesthesioloog bezig is met een spoedoperatie, kunnen hij en zijn team niet
gelijktijdig een epiduraal plaatsen en bewaken. Hierdoor kan het zijn dat je even moet
wachten tot het team weer beschikbaar is.
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10.

Het Kraambed

10.1 Aangifte
Na de geboorte moet het kind worden aangegeven bij de Burgerlijke Stand van de gemeente
waar het geboren is. Meestal wordt dit gedaan door de partner. Als er geen partner is of als
hij geen aangifte kan doen, dan moet iemand anders dat doen die bij de bevalling aanwezig
was. De moeder mag altijd geboorteaangifte doen. In sommige gemeenten is het mogelijk
een deel van de aangifte via DigiD te doen.
De aangifte moet binnen drie dagen na de geboorte plaatsvinden. Valt één van die drie
dagen in het weekend of op een algemeen erkende feestdag? Dan kan de aangifte soms
later plaatsvinden. Voor het doen van de aangifte kan je een afspraak maken of gewoon
langs gaan tijdens de openingstijden van de gemeente.

Wat heb je nodig?
Neem bij de aangifte de volgende zaken mee:








Geldig legitimatiebewijs van beide ouders.
Ben je getrouwd? Trouwboekje om jullie kind bij te schrijven.
Ongehuwd? Afschrift van de erkenningsakte meenemen.
Heb je een akte van naamkeuze laten opmaken neem deze dan ook mee.
Denk ook aan de geboortedatum en geboortetijd van je kind.
Bij de aangifte krijg je een geboorteakte en burgerservicenummer (BSN) van je kind
mee.
Voor meer informatie kijk op de website van de Rijksoverheid.
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10.2 Bloedverlies na de bevalling
Het is normaal dat je na de bevalling nog helderrood bloed verliest. Dit komt vaak in golfjes
naar buiten en kan erger worden tijdens borstvoeding, opstaan of naweeën Wanneer je meer
dan 2 grote kraamverbanden doordrenkt met bloed hebt binnen een half uur tijd, dan wordt
het te veel en moet je ons bellen.
Je kunt ook bloedstolsels verliezen. Deze kunnen zo groot zijn als een vuist. Dit gebeurt
vaak bij opstaan nadat je een tijdje hebt gelegen. Schrik hier niet van.
Het bloedverlies zal in de loop der weken steeds minder worden. Het kan zelfs 6 weken
duren voordat het helemaal weg is. Gemiddeld genomen stopt het na zo’n 3 tot 4 weken.
Heb je een drukke dag gehad, dan kan je merken dat het bloedverlies tijdelijk weer wat is
toegenomen.
Als het vloeien (bijna) gestopt is, of je hebt alleen nog wat bruine afscheiding, dan kun je
ervan uitgaan dat je baarmoedermond weer gesloten is. Je kunt dan weer in bad gaan of
gemeenschap hebben.

10.3 Psyche in de kraamtijd
Alle levensfases roepen specifieke vragen en verscheidene gevoelens op. Zo ook het
bevallen en moeder worden. Het is dan ook niet meer dan logisch dat je zal moeten wennen
aan de nieuwe situatie. Er kunnen gevoelens van blijdschap, maar ook van onzekerheid,
angst of somberheid opspelen.
Door alle hormonale veranderingen in je lichaam willen de emotionele reacties nogal eens
heftiger zijn dan dat je van jezelf bent gewend. Na de bevalling zorgt het ontzwangeren voor
emotionele perikelen. Een zware bevalling, slapeloze nachten en het aanpassen aan je
nieuwe levensfase zorgen ervoor dat bijna alle vrouwen in hun kraamweek een dag (of twee)
hebben waarop de tranen rijkelijk vloeien: de babyblues. Huil het er gewoon maar lekker uit,
de babyblues duurt maar even. Het belangrijkste is dat je over je gevoelens blijft praten. Met
je partner, vrienden, familie of misschien juist met een onbekende.

Postpartum depressie
Soms blijft de babyblues langer hangen en slaan je emoties door in depressieve gevoelens.
Eén op de tien vrouwen lukt het niet om deze gevoelens de baas te blijven en krijgen te
maken met een postpartum depressie. Wanneer deze negatieve gevoelens je dagelijks leven
gaan beïnvloeden is het tijd om hier hulp voor te zoeken. Hiervoor kan o.a. terecht bij de
huisarts of gynaecoloog voor een verwijzing naar een psycholoog. Zij kunnen zorgen voor
extra ondersteuning en begeleiding.

Psychose
Een ernstig ziektebeeld wat enkele dagen na een bevalling kan ontstaan is een
kraambedspsychose. Dit komt bij één op de 500 vrouwen voor. Het kan acuut optreden en er
is sprake van een angstige, verwarde, onrustige kraamvrouw die wanen en hallucinaties kan
hebben. Een psychose is een psychiatrisch stoornis waarbij het contact met de werkelijkheid
is verstoord. Wanneer dit het geval is dient er onmiddellijk professionele hulp te worden
gezocht om gevolgen voor moeder en kind te voorkomen.
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10.3 Voeding pasgeborene
10.3.1 Borstvoeding

Via deze link kom je op de website van het Laurentius Ziekenhuis uit. Kijk vervolgens onder
het kopje Verloskunde  Borstvoeding voor alle informatiefolders.

10.3.2 Flesvoeding
Alle flesvoeding is goed, de inhoud is wettelijk vastgelegd.

Bekijk hier de folder over flesvoeding.
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10.4 Consultatiebureau
Net als de huisarts neemt het consultatiebureau de zorg voor de baby over na de 10e dag.
Zij ontvangen via mail alle informatie en vervolgen je kind de komende jaren op groei,
ontwikkeling, vaccinaties en overige zaken. Zij nemen zelf contact met jullie op.

Hielprik
Een medewerker van het consultatiebureau komt meestal tussen de 5e en de 8e dag langs
om het hielprikje te doen (dit blijft doorgaan ondanks Corona, per telefoon of aan de deur
wordt gevraagd of er iemand in het gezin klachten heeft die kunnen passen bij het
coronavirus (loopneus, niezen, hoesten en/of koorts).
Met een speciaal prikkertje worden er een paar druppels bloed afgenomen uit het hieltje van
je baby. Dit bloed wordt naar het laboratorium gestuurd, waar het wordt onderzocht op 19
zeldzame, maar ernstige aandoeningen. Deze aandoeningen zijn niet te genezen. Maar als
ze op tijd worden opgespoord, zijn ze wel goed te behandelen. Bijvoorbeeld met medicijnen
of een dieet. Zo kan schade aan de ontwikkeling van het kind worden voorkomen of beperkt.
Zodra de baby bij de gemeente is aangegeven, gaat er een bericht naar het
consultatiebureau dat je baby geboren is. Om een afspraak te maken voor het huisbezoek.
Voor meer informatie over de hielprik kijk je hier.

10.5 Gehoortest
Door de corona-maatregelen zal er tijdelijk geen gehoorscreening bij je thuis worden
afgenomen. Het consultatie bureau zal er voor zorgen dat dit op een later moment alsnog
plaats zal vinden.
Goed kunnen horen is een belangrijk voor de spraakontwikkeling. Bij de gehoortest wordt er
een klein dopje in het oor van de baby geplaatst met een klein luidsprekertje dat geluidjes
afgeeft. Een gezond oor geeft bij het horen van die geluidjes trillingen terug. Die trillingen
worden weer geregistreerd door het dopje. De baby merkt niets van de test, hij zal er
waarschijnlijk gewoon doorheen slapen. Een enkele keer mislukt de test als het oortje nog
vol zit met het huidsmeer van de geboorte. De test moet dan enkele dagen later herhaald
worden.
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Klik hier voor een filmpje over de gehoortest.

10.6 Nacontrole
Zes weken na de bevalling is er een nacontrole. Als je wilt kun je enkele weken na je
bevalling naar de praktijk bellen om een afspraak te maken. Tijdens de nacontrole meten we
zondig de bloeddruk en je Hb, bekijken we hoe je hechtingen genezen zijn, en of je
baarmoeder weer op z’n oude plek zit.
We praten na over je ervaringen en daarom is het leuk om bij diegene te komen die je
bevalling begeleidt heeft. Afhankelijk van de situatie doen we aanvullende controles. Ook
zullen we (nogmaals) de anticonceptie met je bespreken.

Nacontrole bij de gynaecoloog
Ben je bij de gynaecoloog bevallen, dan kan het zijn dat je bij het ontslag vanuit het
ziekenhuis een afspraak voor nacontrole hebt meegekregen op de polikliniek. De
verloskundige/ gynaecoloog beschikt over veel informatiemateriaal over anticonceptie.

10.7 Interessante sites
https://deverloskundige.nl/home/
https://www.vsvroermond.nl/vsv-roermond
https://www.rijksoverheid.nl
https://rijksvaccinatieprogramma.nl/22wekenprik
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