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Inleiding van de bevalling 
 
Wat is een inleiding? 
Een inleiding is het kunstmatig op gang brengen van de bevalling met behulp van medicijnen, 
het breken van de vliezen of het geven van een infuus of het inbrengen van een balloncatheter. 
Een inleiding vindt altijd plaats in het ziekenhuis onder verantwoordelijkheid van een 
gynaecoloog/ klinisch verloskundige. 
 
Waarom een inleiding? 
De redenen dat een bevalling wordt ingeleid kan verschillende oorzaken hebben.  
Inleiden gebeurt bij: 

 Een zwangerschapsduur van 42 weken of langer; 

 Langdurige gebroken vliezen bij een zwangerschapsduur van 36 weken of langer, 
zonder dat de weeën op gang komen; 

 Een zwangerschap waarbij na het breken van de vliezen geconstateerd is dat de baby 
ontlasting in het vruchtwater heeft geloosd; 

 Een groeiachterstand van de baby; 

 Een verhoogde bloeddruk van de moeder, bij een zwangerschapsduur, waarbij de artsen 
verwachten dat de baby zonder problemen ter wereld kan komen 

 Bekkeninstabiliteit. 
 

De afspraak 
De gynaecoloog/ klinisch verloskundige zal samen met u en uw partner een datum afspreken 
waarop de bevalling zal worden ingeleid. Op die dag wordt u met uw partner om acht uur 
verwacht op de afdeling verloskunde op de eerste etage (tenzij anders met u is afgesproken). 
 
De opname 
De verpleegkundige zal u en uw partner ontvangen en naar uw kamer brengen. Bij opname 
hebben wij uw patiëntenstickerkaart, identiteitsbewijs, eventueel bloedgroepkaartje en de 
verloskundigenkaart nodig. De verpleegkundige zal u vervolgens aan een C.T.G (Cardio Toco 
Grafie) apparaat leggen. Deze registreert de harttonen van de baby en de weeën c.q. harde 
buiken. Dit gebeurt middels twee banden om uw buik met een sensor voor de harttonen en een 
drukmeter voor de weeën. Vervolgens zal de verpleegkundige bij u enkele controles uitvoeren; 
zoals de temperatuur en de bloeddruk meten. 
 
De inleiding van de bevalling 
De gynaecoloog/ klinisch verloskundige zal door middel van een inwendig onderzoek de rijpheid 
van de baarmoedermond bepalen en voelen of u al ontsluiting heeft. Als er al voldoende 
ontsluiting is dan zullen de vliezen worden gebroken met behulp van een vliezenbreker. Indien 
er onvoldoende ontsluiting is dan zal de gynaecoloog/ klinisch verloskundige in overleg een 
tablet/gel inbrengen. Dit kan zo nodig na vier en acht uur herhaald worden. Deze medicijnen 
prikkelen de baarmoedermond, hetgeen tot samentrekking van de baarmoeder zal leiden. Dit 
geeft een menstruatieachtig gevoel. Nadat het medicijn is ingebracht moet u een half uur blijven 
liggen om te voorkomen dat de tablet/gelei er weer uitloopt. Tijdens deze periode blijft u aan het 
C.T.G. apparaat liggen. Indien er een litteken in de uterus (baarmoeder) zit (na een eerdere 
keizersnede) wordt er een balloncatheter ingebracht. 



Het verdere verloop 
U kunt het zichzelf nu zo aangenaam mogelijk maken. U mag, tenzij anders afgesproken, wat 
rond gaan lopen op de afdeling. Mocht u van de afdeling afgaan dan moet u dat wel even aan 
de verpleegkundige melden! De verpleegkundige zal regelmatig aan u vragen hoe het met u 
gaat. Heeft u echter zelf vragen dan kunt u die te allen tijde aan één van de verpleegkundigen 
stellen. Uw partner mag uiteraard de hele dag bij u zijn. Indien uw partner echter besluit om toch 
even het ziekenhuis te verlaten is het raadzaam dat hij telefonisch bereikbaar is. Rond het 
middaguur beoordeelt de gynaecoloog de baarmoedermond opnieuw via een inwendig 
onderzoek. Afhankelijk van de uitslag zal de gynaecoloog/ klinisch verloskundige opnieuw een 
tablet of gelei inbrengen of de vliezen breken. Ook zal de verpleegkundige dan weer een C.T.G. 
maken. Het kan nodig zijn dat u later een infuus krijgt om de weeën te versterken. 
Aan het einde van de middag wordt er nog een C.T.G. gemaakt. Eventueel krijgt u dan opnieuw 
een tabletje ingebracht. 
 
De bevalling 
Wanneer de weeën op gang zijn gekomen en u volledige ontsluiting heeft is het verloop van de 
bevalling zoals bij elke natuurlijke bevalling. Na de geboorte van de baby blijft het infuus nog 
even zitten, zodat de placenta (moederkoek) zo snel mogelijk wordt geboren.  
 
Als er niets gebeurt 
Indien op de dag van de inleiding de bevalling niet op gang komt, zullen de volgende dag de 
handelingen worden herhaald. U moet wel in het ziekenhuis blijven en mag dus niet tussentijds 
met ontslag. Hoe lang een inleiding kan duren is van te voren niet te bepalen. 
 
Vragen? 
Indien er voor u nog onduidelijkheden of vragen zijn, stel deze dan gerust aan één van de 
verpleegkundigen of de gynaecoloog/ klinisch verloskundige.  
 
Tot slot 
Wij stellen uw mening op prijs. Heeft u opmerkingen of suggesties over deze folder of over uw 
behandeling, laat dit ons dan weten.  
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