Geboortewens
Naam moeder .................................................................................................................................................................................................
Naam partner ..................................................................................................................................................................................................

Einde van de zwangerschap
 Ik wil het liefst niet ingeleid worden als dat voor mezelf of de baby niet
noodzakelijk is (tot 7 dagen na de uitgetelde datum)
 Ik wil wel ingeleid worden vanaf 39 weken en ken de beperkingen en risico’s
die hieraan verbonden zijn

Arbeid
 Ik zou graag zoveel mogelijk rondwandelen tijdens de arbeid
 Ik zou graag van houding kunnen veranderen of bewegen tijdens de arbeid
 Ik zou graag mijn eigen muziek afspelen in de arbeidskamer en breng die dus
mee naar het UZA
 Ik zou liefst een stille omgeving hebben tijdens de arbeid
 Ik zou liefst gedempt licht hebben tijdens de arbeid
 Ik zou liefst zoveel mogelijk alleen zijn met mijn partner
 Ik wil graag een extra bijzondere persoon aanwezig hebben tijdens mijn arbeid
 Ik wil zo weinig mogelijk ingrepen (vliezen breken, infuus...) om de arbeid te
versnellen

Pijnstilling
 Ik wil gebruik maken van natuurlijke pijnstillingsmethoden: bad, zitbal,
ademhalingsoefeningen, massage door partner, verschillende houdingen...
 Ik wil op het moment zelf beslissen voor een epidurale verdoving
 Ik wil geen pijnstilling
 Ik wil pijnloos bevallen

Keizersnede
 Ik begrijp het begrip ‘gentle sectio’
 Ik zou graag meekijken als de baby uit mijn buik komt
 Mijn partner wil graag de navelstreng knippen
 Ik wil dat mijn partner bij de keizersnede aanwezig is
 Ik wil dat mijn partner bij de epidurale verdoving aanwezig is
 Ik wil liefst huidcontact met mijn baby na de keizersnede
 Ik wil graag snel kunnen starten met de borstvoeding

Bevalling
 Ik kies graag zelf mijn bevallingshouding (in de mate van het mogelijke)
 Ik zou graag onder water bevallen (als alles goed verloopt, zonder epidurale
verdoving)
 Ik wil eventueel graag in verticale houding (op de baarkruk) bevallen
 Ik zou graag een spiegel in de buurt zodat ik het hoofdje kan zien
 Ik wil geen spiegel in de buurt
 Ik wil het hoofdje kunnen voelen
 Ik zou graag gedimd licht hebben in de verloskamer

Onmiddelllijk na de geboorte
 Ik wil liefst dat mijn partner de navelstreng doorknipt
 Ik wil graag wachten met het afknippen van de navelstreng tot die is uitgeklopt
 Ik wil graag mijn placenta zien

Tijdens het verblijf op de materniteit
 Ik wil graag een eenpersoonskamer
 Ik wil graag dat mijn partner blijft slapen (in de eenpersoonskamer)
 Ik wil liefst na een paar uur naar huis en voorzie kraamzorg aan huis
 Ik heb een vroedvrouw aan huis gecontacteerd, namelijk .........................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
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