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Tijdens de voorbereiding op de bevalling is het zinvol om vrouwen aan te moedigen om zich niet alleen 
op de bevalling te concentreren, maar ook op de eerste dagen van het ouderschap en op het postnataal 
herstel. In de laatste fase van de zwangerschap, is het van belang om ze te begeleiden om ervoor te 
zorgen dat de bevalling op de meeste natuurlijke manier plaats zal vinden en zij klaar zullen zijn om 
voor zichzelf en voor hun kindje te zorgen.

Voorbereiden op de geboorte 

Prenatale perineum massage (PPM)
Van PPM is klinisch bewezen dat het de kans op perineale blijvende pijn vermindert.2 Er zijn sterke 
aanwijzingen dat prenatale perineum massage, indien uitgevoerd vanaf de 34ste week van de zwangerschap, 
ongeveer 2 à 3 keer per week, in verband wordt gebracht met een “duidelijke vermindering van het risico 
op complicaties waardoor er minder chirurgische ingrepen nodig zijn… en dat vrouwen die perineum 
massage toepassen minder kans maken op een episiotomie.”2 De voordelen zijn aanzienlijk voor vrouwen 
die voor de eerste keer bevallen: het Royal College of Obstetricians and Gynaecologists stelt inderdaad 
dat 90% van hen een of andere vorm van ingreep ervaren.3 Wanneer we geboorte en postpartum herstel 
in het algemeen beschouwen, is het dus belangrijk om vrouwen aan te moedigen om prenatale perineum 
massage toe te passen als voorbereiding.

Bij prenatale perineum massage wordt de huid van het perineum gemasseerd (de zone tussen de opening 
van de vagina en de anus) met als doel de elasticiteit van het perineale weefsel te vergroten tijdens de 
bevalling.

De massage kan 2 à 3 keer per week toegepast worden, gedurende 5 tot 10 minuten, vanaf de 34ste week 
van de zwangerschap. De zwangere kan het zelf doen of de hulp van haar partner vragen als het prettiger 
is en afhankelijk van de grootte van haar buik.

De voordelen van perineum massage 
• De massage bereidt het perineale weefsel voor. Het verhoogt de doorbloeding waardoor het 

weefsel en de huid elastischer worden.4

• Het vermindert de kans op ruptuur. Van de 15 vrouwen die prenatale perineum massage 
toepassen, zal één daarvan een episiotomie en hechtingen voorkomen.12

• Het bereidt zwangere vrouwen op de bevalling voor. Prenatale perineum massage zorgt ervoor 
dat zij vertrouwd raken met het rekgevoel tijdens de geboorte van de baby, zodat zij tijdens de 
uitdrijving zichzelf gerust kunnen stellen en de controle over haar lichaam kunnen houden. 6

Hypnobirthing

Hypnobirthing is bedoeld om te leren ontspannen en te kunnen visualiseren tijdens de bevalling, maar ook 
om de rust te bewaren in wat voor situatie dan ook, bijvoorbeeld tijdens een vaginale onderzoek of bij 
postpartum controles; een ondersteuning van grote waarde voor de aanstaande moeders. Deze techniek 
kan toegepast worden in combinatie met andere hulpmiddelen zoals TENS (transcutane Elektrische 
Neuro Stimulatie), alternatieven therapieën en de inzet van pijnstilling.11,12,13

Postpartum voorbereiding

Zich goed voorbereiden op de postpartum periode betekent ook praktische benodigdheden in huis 
hebben om het herstel te ondersteunen; denk aan ijskompressen, spoelflesje voor de intieme zones, 
tepelzalf, pijnstillers, comfortabele kussens en een goed gevulde koelkast. 

Borstvoeding

Een goede voorlichting over borstvoeding is van primair belang voor de aanstaande moeders; denk aan 
het geven van colostrum, aan de verschillende voedingshoudingen of aan de voordelen van borstvoeding 
voor hen en hun baby. Wij kunnen ze geruststellen door hen uit te leggen dat borstvoeding een opbouwend 
proces is waarbij geduld en rust nodig zijn en dat het, onder andere, de hechting tussen moeder en kind 
bevordert. Prachtige momenten om samen te ontdekken na de geboorte.

Ondersteuning vanuit de omgeving 

Na de geboorte zal het jong gezin ondersteund worden door kraamzorg maar als de eerste week voorbij 
is, kan het prettig zijn om extra aandacht te krijgen vanuit de directe omgeving. Deze steun kan van 
onschatbare waarde zijn tijdens de eerste weken van het ouderschap; familie en vrienden kunnen om de 
beurt maaltijden verzorgen, helpen met het huishouden of gewoon een luisteren oor bieden.

Het is heel belangrijk om ervoor te zorgen dat de jonge ouders de overgang van zwangerschap naar 
ouderschap op een prettige manier ervaren.

De geboorte

De ervaring van de bevalling kan positief worden beïnvloed door een goede voorbereiding omtrent waar en 
hoe te bevallen. De locatie van de baring speelt een belangrijke rol in de belevenis van de vrouw waardoor 
haar keuze gerespecteerd en aangehouden moet worden, mits er geen sprake is van medische noodzaak 
voor haar of haar baby. Elke vrouw heeft een bepaalde ervaring of overtuiging die haar beslissing beïnvloedt, 
het is dus belangrijk om dit aandachtig te bespreken tijdens de zwangerschap. 

Welke keuze zij ook maakt, de plaats van bevalling moet aangenaam, veilig en vertrouwd voor haar 
aanvoelen. Naast haar verwachtingen, kunnen ook andere aspecten de locatie bepalen, zoals een geplande 
keizersnede.

Sommige omgevingsfactoren kunnen worden toegepast ongeacht de locatie, bijvoorbeeld de muziek die 
tijdens de bevalling wordt gedraaid of de gekozen geboortepartner. Zwangere vrouwen vinden voornamelijk 
licht, eventueel gebruik van een bevalbad of van een barkruk, en de mogelijkheid om pijnstilling in te zetten 
belangrijk.

Antenataal kolven: colostrum 

Antenataal kolven en colostrum opvangen kan van toegevoegde waarde zijn voor vrouwen die 
borstvoeding willen geven.

Dit kan vooral nuttig zijn als wij vermoeden dat de baby ondersteuning nodig zal hebben na de geboorte, 
bijvoorbeeld in geval van zwangerschapsdiabetes of van schisis. Het feit dat er al colostrum beschikbaar 
is, kan de druk en stress bij de jonge moeder verminderen.7,8,9,10

Zij kan het beste vanaf de 36ste week van de zwangerschap ermee beginnen om vroegtijdige stimulatie 
van de baarmoeder te voorkomen, dit in overleg met haar arts of verloskundige.

Colostrum afkolven tijdens de zwangerschap is gunstig voor de zwangere die daardoor vertrouwd raakt 
met het aanraken van haar borsten en het opvangen van de colostrum.
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Bevallinghoudingen

Pijnbeheersing

Er zijn veel verschillende opties voor pijnbestrijding, vaak afgestemd op de type bevalling dat zich 
voordoet. De voor- en nadelen van deze verschillende behandelingen moeten tijdens de zwangerschap 
afzonderlijk worden besproken en kunnen veranderen, afhankelijk van de perceptie van de vrouw na het 
consult met de gynaecoloog of verloskundige.

De wensen van de zwangere rondom pijnbestrijding moeten vóór de bevalling besproken worden 
zodat zij in hun persoonlijke keuze geholpen worden en de juiste beslissing kunnen nemen.11

De International Association for the Study of Pain (IASP) erkent dat “pijn altijd een 
persoonlijke ervaring is die in verschillende mate door biologische, psychologische 
en sociale factoren wordt beïnvloedt”.18 Pijn is een fysiologisch onderdeel van de 
bevalling, daarbij heeft elke vrouw een eigen levenservaring en een eigen idee over de 
bevalling als gevolg van de zwangerschap.11,12

Er zijn verschillende houdingen die ervoor kunnen zorgen dat de barende zich krachtig en in controle 
voelt en daardoor de bevalling kunnen vergemakkelijken. 

Vrouwen moeten worden aangemoedigd om naar hun lichaam te luisteren en kunnen verschillende 
houdingen toepassen tijdens de bevalling die het bekken helpen oprekken, zoals hurken, staan, op 
handen en knieën (All-fours methode) staan of “hangen”. De verloskundige speelt een belangrijke rol in 
de begeleiding, zij geeft aanwijzingen en houdt rekening met de behoeften van de barende.16,17

Ongeacht de mogelijke medische complicaties, is een rustige omgeving gunstig om stress te verminderen 
en de aanmaak van oxytocine te bevorderen. Vrouwen ervaren inderdaad verschillende vormen van stress 
tijdens de baring die van invloed kunnen zijn op hun gemoedstoestand in een later stadium.

De verhoogde productie van oxytocine helpt om de “vechtreactie” te verminderen. Deze spontane reactie 
is een natuurlijke manier voor vrouwen om energie te besparen in stressvolle situaties. Een vertrouwde, 
stressvrije omgeving heeft een significante invloed op de perceptie van ongemak bij vrouwen

Op handen en knieënKnielen Hurken

Afbeelding 1

Schuifelen

Ontspanningsoefening 
Vrouwen hebben 
de mogelijkheid om 
aan het begin van 
de ontsluitingsfase, 
holistische methodes in 
te zetten zoals adem- en 
ontspanningsoefeningen 
of aanvullende alternatieve 
therapieën zoals massage 
en TENS (Transcutane 
Elektrische Neuro Stimulatie 
als pijnverlichting).11,13,19

Zij kunnen de verschillende 
methoden al tijdens de 
zwangerschap ervaren en 
uitproberen voordat zij 
die gaan inzetten als de 
bevalling zich aankondigt.

Bevallingsbal
Een bevallingsbal kan 
helpen om in beweging 
te blijven maar je kan er 
ook op leunen tijdens het 
opvangen van de weeën. 
Het kan rugpijn helpen 
verlichten, de druk op het 
bekken verminderen en 
kan soms zelf de eerste 
ontsluitingsfase versnellen.

Badbevalling 
Een aantal vrouwen kiest 
liever voor water om pijn 
en ongemak te verlichten. 
Een bad biedt een eigen 
ruimte om zich te bewegen 
en extra comfort. Een 
fijne oplossing voor 
zowel de barende als de 
verloskundige. Een douche 
of een bad nemen, is 
meestal ontspannend in de 
eerste fase van de bevalling

Bewegen
Lopen, bewegen of 
verschillende houdingen 
aannemen, bijvoorbeeld op 
handen en knieën staan, 
kan helpen om de pijn te 
verlichten. Deze houding 
leent zich ook voor 
rugmassage. Veel vrouwen 
vinden het inderdaad 
fijn als hun partner de 
onderrug masseren tijdens 
de ontsluitingsfase en om 
de weeën op te vangenr.

Methoden van natuurlijke pijnbestrijding

Er zijn verschillende mogelijkheden om pijn te verlichten, echter is het belangrijk om te proberen de 
bevalling zo natuurlijk mogelijk te laten verlopen mits er sprake is van bijzondere situaties.

Opties voor pijnbeheersing

Voordeel Nadeel

Paracétamol Veilig. Kan ook intraveneus gegeven worden Rustgevende werking 

Badbevalling
Meer bewegingen en verschillende houdingen 
mogelijk
Zorgt voor een intieme sfeer

Niet mogelijk bij complicaties

Aanraken
Partnerbetrokkenheid (massage)
Pijnpoorttheorie (pijnsignaalonderbrekingen)

Variabele efficiëntie.
Moeite om lang vol te houden

Alternatieve 
Therapieën Betere zelfbeheersing Korte termijn 

Periduraal 
Kan ongemak wegnemen
Levels adrenaline en catecholamines worden 
verlaagd

Beperkt de zelfbeheersing Kostbaar
Kan invloed hebben over het verloop van de 
bevalling

Afbeelding 2: Sanders, R and Lamb K (2014). An exploration of the benefits and drawbacks of 
intrapartum pain management strategies. British Journal of Midwifery.
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Het opstellen van de geboorteplan houdt ook in het bespreken van de rol van de geboortepartner en de 
manier waarop deze persoon de vrouw zal ondersteunen. Buiten de verloskundige en kraamverzorgster 
of het medisch team, kan het de partner, een vriend(in) of een familielid zijn.17

De rol van de geboortepartners

De geboortepartners zijn nets als de verzorgers, een belangrijke 
bron van praktische en emotionele steun. 
Zij kunnen:

• Een fijne omgeving voor de barende creëren door een bad of douche aan te bieden, een rustige 
muziek op te zetten of voor een aangename kamertemperatuur en een gedimde verlichting te 
zorgen. 

• Helpen bij het verlichten van de pijn door fysieke ondersteuning te bieden, door bijvoorbeeld te 
helpen met de TENS stimulator, door de onderrug van de vrouw te masseren of door te helpen bij 
het veranderen van houding.

• Zorgen voor het comfort van de aanstaande moeder door warme of koude kompressen, snacks en 
water aan te bieden.

• Emotionele steun aan de vrouw geven door haar gerust te stellen en te troosten zodat de oxytocine 
toeneemt en de stress vermindert.

• Ervoor zorgen dat de communicatie tussen de zorgverleners en de barende goed verloopt. 
Geboortepartners horen op de hoogte te zijn van de wensen van de aanstaande moeder mocht er 
tijdens de bevalling een onverwachte beslissing genomen moeten worden.17

Het is voor de zorgprofessionals belangrijk om...17

• Ervoor te zorgen dat de geboortepartners goed ontvangen 
worden tijdens de bevalling.

• Geboortepartners te vragen of zij ondersteund willen worden 
in hun rol.

• Op een vriendelijke manier hun vragen te beantwoorden.

• Goede informatie en steun aan hen te geven mocht 
er complicaties optreden.

Epidurale pijnbestrijding (ruggenprik) 
Vrouwen kunnen ervoor kiezen om een ruggenprik 
(epiduraal) te krijgen tijdens de bevalling. Deze lokale 
anesthesie kan invloed hebben op de mobiliteit en op de 
zelfbeheersing van de barende. De geschiedenis toont aan 
dat er een verband is tussen het inzetten van een epiduraal 
en het risico op kunstverlossing (vacuüm).

Entonox en Pethidine 
Entonox (gas en lucht, een methode om pijn te verlichten tijdens de bevalling) wordt in vele landen 
aangeboden. Het biedt geen verlichting van de pijn van weeën, maar vermindert de spanning en 
angstgevoelens van de barende. Opioïden, zoals Pethidine, kunnen het ontspanningsgevoel versterken 
maar bieden soms weinig verlichting waardoor zij niet aan de verwachtingen van de vrouw voldoen.21,22

Pethidine kan de baby slaperig maken en effect hebben op zijn ademhaling. Het kan in de eerste uren na 
de bevalling de borstvoeding beïnvloeden en moet dus van tevoren besproken worden met de aanstaande 
moeder.23

Gegevens uit 2017, gebaseerd op een 
gerandomiseerde studie over 3093 
vrouwen, in 41 Britse ziekenhuizen, tussen 
oktober 2010 en Januari 2014, zijn onlangs 
gepubliceerd. Deze studie toont aan dat 
de zijligging in combinatie met een laag 
gedoseerde epiduraal, een natuurlijke 
vaginale bevalling zou bevorderen. Daarom 
vinden verloskundigen het belangrijk om de 
bevallingshoudingen goed van tevoren te 
bespreken.16
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