
Hoe bevalt

het LangeLand?



 de kaart van de verloskundige

 2 mutsjes en setjes kleding voor de baby

 kleding om in te bevallen

 toiletartikelen

 kleding om in naar huis te gaan en 

 voldoende ruime onderbroekjes

 mobiele telefoon / fotocamera / oplader

 een goed gekeurde maxi-cosi

Wat neemt u mee naar het 

ziekenhuis:
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Welkom in het LangeLand!

Uw verloskundige meldt u aan om te komen bevallen in het 

ziekenhuis. Zij belt ook de kraamzorg. Samen zullen zij u 

begeleiden tijdens uw bevalling.

Wordt u begeleid door een gynaecoloog? Dan heeft u 

instructies gekregen wanneer te bellen. Onze 

verpleegkundigen zullen u dan ontvangen.



Maatregelen i.v.m. het coronavirus

 Uiteraard is het bij ons nog steeds mogelijk om te

bevallen. Wees welkom!

 Er zijn veel maatregelen vanwege het coronavirus. Voor

de meest actuele regels kunt u terecht bij uw eigen

verloskundige of gynaecoloog. 

 Uw partner of 1 begeleider mogen aanwezig zijn bij de 

bevalling. We vragen u en uw partner/begeleider wel naar

eventuele (verkoudheids)klachten.

 Er mag helaas geen bezoek komen. Alleen de partner.

 Er is in deze periode geen mogelijkheid dat de partner 

blijft slapen.

 Iedere vorm van pijnstilling blijft mogelijk in deze tijd.



De afdeling Verloskunde
Het LangeLand Ziekenhuis heeft vijf kraamsuites 

verdeeld over twee gangen.



Op de gang van en naar de kraamsuites komen 

alleen de daartoe bevoegde mensen.

Gedurende de opname, verzorgen 

voedingsassistentes ook maaltijden en drinken.



Na binnenkomst in het ziekenhuis gaat u naar de 

afdeling Verloskunde. Hier volgen eerst een aantal 

metingen om te kijken hoe het met u en uw kindje gaat.











Medische indicatie

voorbeelden

Bij aanvang zwangerschap:

 tweeling

 hoge bloeddruk

Tijdens zwangerschap:

 baby groeit te weinig (of te veel)

Tijdens de bevalling:

 meconium in vruchtwater

 pijnstillingswens



Pijnstilling

Wat kunt u zelf doen?

 BEREID U GOED VOOR! Volg een cursus yoga, gym of 

haptonomie en maak een geboorteplan zodat u weet

wat u te wachten staat.

 Begin van de weeën: zoek afleiding.

 Zorg voor iemand die u kan begeleiden/bij u kan zijn.

 Puffen, visualiseren, warme douche/bad.

 Wissel regelmatig van houding, staan, liggen, zitten, 

skippybal.

 Pijnstilling in het ziekenhuis. Kijk voor informatie over 

pijnstilling op onze website: www.langeland.nl/bevallen.

https://www.langeland.nl/bevallen


Mogelijkheden pijnstilling

 Latente fase / begin ontsluiting: PETHIDINE

 Eenmalige injectie voor pijnstilling. De begeleiding van de 

bevalling blijft bij de verloskundige.

 Gedurende ontsluiting: RUGGENPRIK (epiduraal)

 Wordt gegeven door de anesthesioloog. Kan 24 uur per dag, 

tijdens de ontsluitingsperiode worden gegeven. De bevalling 

valt dan ook onder de verantwoordelijkheid van de 

gynaecoloog.

 Evt. ter overbrugging ruggenprik of aan het eind van ontsluiting: 

REMIFENTANIL

 Medicatie per infuus. De bevalling valt onder de 

verantwoordelijkheid van de gynaecoloog.

Pijnstilling is 24 uur 7 dagen per week bespreekbaar in 

het LangeLand Ziekenhuis, je hoeft hiervoor dus niet naar 

een ander ziekenhuis!



Poliklinische bevalling of 

klinische bevalling

Bij een poliklinische bevalling is uw eigen verloskundige 

samen met de kraamzorg aanwezig bij de bevalling. 

Wanneer u medisch bent/wordt, is de verpleegkundige, 

klinisch verloskundige en/of gynaecoloog van het 

ziekenhuis bij uw bevalling aanwezig.



Wanneer het zover is, zal alles gereed worden 

gemaakt voor uw bevalling. 



Vacuümpomp

Wanneer het nodig is om uw bevalling te bespoedigen i.v.m. 

met de conditie u /of uw kindje, wordt een kunstverlossing 

gedaan. Dit kan door middel van een vacuümpomp.



Operatiekamer

Samen met uw 

partner gaat u naar 

de operatiekamer. 

Hier zijn verschillende 

medewerkers 

aanwezig om de 

gynaecoloog te 

assisteren bij de 

geboorte van jullie 

kindje.

Wanneer een kunstverlossing niet mogelijk is, zal er 

een keizersnede plaatsvinden. De keizersnede kan 

ook gepland zijn. 









Nadat uw kindje geboren is en lekker bij u heeft 

gelegen, worden verschillende controles gedaan.













Wanneer nodig kunnen wij lactatiekundige Cora Moerman 

inschakelen. Zij geeft ook voorlichtingsavonden. Zie 

hiervoor de website.

Borstkolf

Lactatiekundige



De afdeling Moeder en Kind



Het kan zijn dat uw kindje na de bevalling nog wat 

hulp nodig heeft. U komt dan terecht op de afdeling 

Moeder en Kind. 



Couveuse



Verpleegkundig team 

verloskunde



Team tweedelijns verloskundigen



Gynaecologen

Een gynaecoloog is betrokken bij de zorg in de kraamsuites, 

maar niet altijd fysiek aanwezig.

Door samenwerking met 

tweedelijns verloskundigen



Kinderartsen en assistentes



Graag tot ziens!


