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Verloop van de bevalling 
 
Uiteraard verloopt iedere baring op zijn eigen unieke 
manier. Geen één bevalling is hetzelfde! Wij hebben 
hieronder wel geprobeerd om het verloop van een 
gemiddelde bevalling te beschrijven.  

Een bevalling bestaat uit een aantal fases; de 
transformatie fase, de latente fase en de actieve fase. 
Daarna komt de uitdrijving en het nageboortetijdperk.  

Transformatie fase 
 
In de dagen voordat de baring begint maakt de baarmoeder zich klaar om weeën te 
maken. Dit is de transformatie fase. Veel vrouwen slapen de laatste dagen voor de 
bevalling minder goed en hebben in deze fase veel last van harde buiken. Gelukkig 
zijn deze er niet voor niets. De baarmoedermond, die normaal een paar centimeter 
lang tuutje is wordt soepeler en dunner/korter. Misschien ontstaat er al wat ontsluiting 
terwijl de echte baring nog moet beginnen. 

 

Latente fase 

Wanneer de baarmoeder er klaar voor is en de baarmoedermond soepel is, kan de 
baring beginnen. De harde buiken gaan over in weeën die regelmatig komen en niet 
onopgemerkt voorbij gaan. Deze contracties (weeën) voelen heel anders dan de 
harde buiken die je hiervoor hebt gehad. De weeën komen vaker (ongeveer elke 5 
minuten), duren langer en worden krachtiger. Meestal verlies je hierbij wat slijm en/of 
bloed. Dit is volkomen normaal, mits het niet meer dan een menstruatie is. De 
ontsluiting gaat beetje bij beetje verder, maar hoeft nog niet erg snel te verlopen. Dit 
noemen we de latente fase.  

Actieve fase 

Wanneer je ongeveer 5 centimeter ontsluiting hebt gaat de baring meestal geleidelijk 
over in de actieve fase. De weeën worden krachtiger en nemen ook toe in duur en 
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frequentie. De weeën duren dan 60 tot 80 seconden en komen ongeveer elke 3 
minuten. De ontsluiting neemt dan over het algemeen 1 centimeter per uur toe. 
Meestal is duidelijk te merken voor de omstanders wanneer je deze fase in gaat. Je 
sluit je wat meer af van de buitenwereld, zowel tijdens de weeën als daarbuiten. 
Wanneer je in het ziekenhuis wilt bevallen gaan we  daarheen als je 5-6 centimeter 
ontsluiting hebt. Als je thuis wilt bevallen bellen wij in overleg met jullie de 
kraamverzorgende, zodat zij kan assisteren bij het laatste stukje van de ontsluiting, 
bij de bevalling en jullie een aantal uren na de bevalling zal helpen met de verzorging 
van jou en de baby. 

Uitdrijving 

Bij 10 cm spreken we van volledige ontsluiting. De baarmoedermond is niet meer te 
voelen. Bij volledige ontsluiting is te verwachten dat er ook persdrang bestaat of 
binnen korte tijd zal ontstaan. Dan kunnen we een start maken met persen. 
Persdrang voelt over het algemeen alsof je hele sterke aandrang hebt en het niet op 
kunt houden. Je hebt letterlijk drang om te persen. Wanneer je persdrang en 
volledige ontsluiting hebt is de uitdrijving begonnen en mag je tijdens de weeën actief 
meepersen. Wanneer je perst zal het kindje steeds wat dichter naar de uitgang 
zakken. Beval je voor de eerste keer dan mag je 2 uur doen over het persen, maar 
het gemiddelde is 1 uur. Beval je voor de tweede (of meer) keer, dan mag je één uur 
doen over het persen. Het gemiddelde voor deze vrouwen is echter 30 minuten of 
minder. Tijdens de uitdrijving zal de verloskundige na elke wee luisteren naar het 
hartje van de baby, terwijl zij dit tijdens de ontsluiting wat minder vaak deed. Dit is om 
de conditie van de baby goed in de gaten te houden, want persen is voor zowel jou 
als de baby topsport (en uiteraard ook voor de aanstaande vader, want voor hem is 
een bevalling minstens net zo spannend!. We willen dus zeker weten dat de kleine 
het nog prettig vindt.  

Geboorte! 
 
Als de baby geboren is, is het echt waar; jullie zijn ouders! Eindelijk kunnen jullie zien 
waar jullie al die maanden naar hadden uitgekeken! De baby wordt goed droog 
gemaakt met warme doeken, krijgt een mutsje op en de navelstreng wordt even later 
doorgeknipt, volgens de traditie vaak door de vader (niks moet, alles mag!). Hierna 
moet de placenta (moederkoek) nog geboren worden. Uit dit orgaan heeft jullie kind 
de afgelopen maanden voedingsstoffen en zuurstof gekregen. De placenta wordt 
geboren wanneer de baarmoeder nog een keer goed samenknijpt en wij jouw buik 
wat steun geven zodat je nog even één keer mee kunt persen. Is dit allemaal achter 
de rug en is het bloedverlies stabiel dan doen wij vaak de rest van het eerste 
levensuur even helemaal niets meer, behalve het observeren van de kleine en van 
jou. Even een moment van rust na die turbulente uurtjes. Dit is een mooi moment om 
de eerste voeding te proberen. Verder inspecteren wij of er hechtingen nodig zijn, 
onder verdoving zullen wij je eventueel hechten. Jullie kindje kijken wij van top tot 
teen na, het wordt getest op een aantal reflexen en natuurlijk gewogen.  
 
Na de bevalling 
 
Al met al zijn wij vaak nog tot zo’n 2 uur na de bevalling aanwezig voor o.a. het 
observen van het bloedverlies, het eventuele hechten en het nakijken van jullie kindje. 
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Bij een thuisbevalling blijft de kraamverzorgster nadien nog wat langer. Zij helpt bij 
douchen, aankleden, voeding en verzorging van jullie kind. Wanneer je in het 
ziekenhuis bevalt zal een verpleegkundige je hierbij helpen. Wanneer er geen 
complicaties zijn opgetreden mag je vaak een paar uur na de bevalling terug naar 
huis, ook ’s nachts! Enkel bij een medische complicatie is een evt. langer verblijf in 
het ziekenhuis geïndiceerd. Bij de Kraamvogel bestaat er echter wel 24 uur per dag 
opstartzorg. Zodra je weet dat je naar huis mag licht je direct de kraamzorg in, zodat 
er bij thuiskomst een kraamverzorgende aanwezig is voor de eerste opvang. 

 

 

 


