
                                                                                                                                                         

                                                                                                                       

 

 

Het geboorteplan  

 
Naam: 
Naam partner: 
Geboortedatum: 
Onder behandeling van praktijk/ziekenhuis: 
 
 
Hoewel je nooit weet hoe een bevalling verloopt, is het goed vooraf te weten wat je zoal kunt 
verwachten. Als je eenmaal weeën hebt, kun of wil je misschien niet meer nadenken over praktische 
zaken. 
Door van tevoren na te denken over je bevalling en hierover te praten met je partner en je 
verloskundige of arts, kan je je wensen kenbaar maken en weten we wat we van elkaar kunnen 
verwachten.  
 
 
Voorbereiding 
 
Wij hebben wel/geen cursus gevolgd: 
Zo ja, welke cursus: 
 
Hebben jullie de folders ter voorbereiding op de bevalling gelezen?  
o Ja 
o Nee 
 
Op welke plek wil je bevallen: 
 
o Thuis 
o Geboorte Centrum 
o poliklinisch 
o Medische indicatie ziekenhuis 
 
Verwachting 
 
Wat verwacht je van de verloskundige tijdens de 
bevalling?...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 



                                                                                                                                                         

 
Wat verwacht je van je partner tijdens de 
bevalling?...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 
Hoe kijk je tegen de bevalling aan? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Ondersteuning 
 
Wie ondersteunt jou naast het medisch personeel tijdens de bevalling? 
 
o Partner 
o Doula 
o Anders, namelijk……………………………….. 
 
Mag een student aanwezig zijn tijdens de bevalling? 
o Ja 
o Nee 
o Ja, maar……………………………………………………… 
 
 
Wat zouden jullie fijn vinden qua begeleiding tijdens de bevalling? 
 
o Continue begeleiding. Zoveel mogelijk deskundige aanwezig op de kamer. 
o Wij zouden zolang mogelijk alleen willen zijn en zo min mogelijk mensen op de kamer 
o Anders, namelijk………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Vastleggen bevalling 

Hebben jullie nagedacht over hoe jullie de bevalling vast willen leggen? 
o Wij willen geen foto’s of filmen 
o Wij willen alleen foto’s 
o Wij willen alleen filmen 
o Wij willen foto’s en filmen 
o Wij hebben een geboortefotograaf 
o Wij willen alleen foto’s of film van na de geboorte 
o Anders, namelijk……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Communicatie 

Wat zijn jullie wensen m.b.t. de communicatie? Wil je dat alles uitgelegd wordt of wil je liever zo min 

mogelijk weten over b.v. de medische ingrepen? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



                                                                                                                                                         

 

Indien je tijdens de bevalling niet in staat bent te communiceren met de zorgverlener, weet je 

partner wat jij hierin van hem verwacht? 

o Ja 
o Nee 
 

Pijn 

o Hoe denk je de pijn tijdens de weeën te willen opvangen? 
o Door verschillende houdingen aan te nemen 
o Door ondersteuning van mijn partner 
o Door ademhalingstechnieken 
o Door een warme bad of douche 
o Anders, namelijk…………………………………………………….. 
 

Indien je pijnmedicatie wilt. Waar gaat je voorkeur naar uit: 

o Lachgas 
o Pethidine 
o Remifentanyl 
o De ruggenprik 
o Anders, namelijk……………………………………. 
 
Heb je het gevoel dat je voldoende informatie hebt over de verschillende vormen van pijnstilling? 
o Ja 
o Nee, ik wil graag meer informatie 

over………………………………………………………………………………………………… 
 
 
De bevalling 
 
Welke houding zou je eventueel uit willen proberen tijdens de bevalling? 
o In bed 
o In bad 
o Zijligging 
o Gehurkt 
o Baarkruk 
o Anders, namelijk……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Zouden jullie zelf het kindje willen aanpakken indien dit medisch verantwoord is? 
o Ja, ik wil zelf ons kindje aanpakken 
o Ja, mijn partner wilt ons kindje aanpakken 
o Nee, dit willen wij niet 
o Dit weten wij nog niet. We beslissen op dat moment.  
 
Wie knipt de navelstreng door? 
o Partner 
o Dit wil ik zelf doen 
o De verloskundige 



                                                                                                                                                         

o Anders, namelijk……………………………………………….. 
Na de geboorte 
 
Na de geboorte wordt de baby direct bij de moeder op de borst gelegd (indien medisch 
verantwoord). Dit noemen we het gouden uur. Het eerste uur is jullie moment om kennis met elkaar 
te maken en bij te komen. Indien je borstvoeding geeft, leggen we de baby ook aan binnen het eerste 
uur. Heb je t.a.v. het gouden uur andere wensen? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Wat zijn jullie wensen t.a.v. de placenta? 
o Ik wil de placenta zien 
o Ik wil de placenta niet zien 
o Ik wil foto’s van de placenta 
o Ik wil de placenta graag meenemen 
o Ik kies voor een (halve) lotus bevalling 
o De placenta mag weg 
 
Voeding 
 
Wat voor voeding ga je geven: 
o Borstvoeding 
o Kunstvoeding 
 
Overige wensen 
 
Heb je nog wensen of vragen ten aanzien van de bevalling? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Bedenk dat niks van wat je hebt opgeschreven in je geboorteplan vast staat en je tijdens je 
bevalling op elk moment van gedachten kunt veranderen. .Misschien vindt je een 
geboorteplan ook niks en laat je het allemaal liever op je afkomen. Ook dat kan voor jou een 
passende keuze zijn. 

 


