Bevallen in bad

Steeds meer vrouwen kiezen voor bevallen in bad en alle
voordelen die daarbij horen. Vrouwen die in bad zijn bevallen,
zijn vaak erg enthousiast hierover. In HMC Bronovo en
HMC Westeinde kun je onder begeleiding van je verloskundige
ook in bad bevallen. We beschikken op beide locaties over
meerdere baden.

Voordelen van bevallen in bad
Water heeft een rustgevende en ontspannende werking tijdens de
bevalling. Wanneer je lichaam ontspant, maakt het endorfine aan. Endorfine
heeft een pijnstillende werking. Daardoor kun je je weeën beter opvangen
en is er minder behoefte aan pijnstillende medicatie, zoals een ruggenprik.
De ontsluiting verloopt sneller in bad. Hierdoor komt een kind bij een
bevalling in bad vaak eerder ter wereld dan bij een bevalling in bed.
Daarnaast zorgt het water ervoor dat je makkelijker beweegt.
Het aannemen van verschillende houdingen is daardoor veel minder
zwaar dan buiten het water. Dit bevordert de bevalling. In veel gevallen gaat
de bevalling in water wat geleidelijker.

Ook voor de baby is het warme water prettig. Het water zorgt voor
een rustigere overgang voor de baby vanuit de baarmoeder. Het
temperatuurverschil tussen baarmoeder en bad is namelijk veel minder
groot dan tussen baarmoeder en bed. Over het algemeen zijn waterbaby’s
bij hun geboorte vrij rustig en wordt er niet of nauwelijks gehuild.

Voor wie
Vrouwen die onder controle staan van een verloskundige van het
verloskundig samenwerkingsverband HMC, kunnen onder begeleiding
van die verloskundige in bad bevallen. Een overzicht van de bij VSV HMC
aangesloten verloskundigenpraktijken vind je op vsvhaaglanden.nl.

Kosten
De kosten van bevallen in een opblaasbaar bad bedragen 80 euro. Hiervoor
krijg je een pakket met onder andere een eigen binnenhoes voor in het bad
en een antislip matje. Het is een van de manieren waarop we de hygiëne
voor je waarborgen bij het bevallen in bad. In HMC Westeinde is er één vast
bad waarvoor geen kosten in rekening worden gebracht.

Tot slot
Heb je interesse? Bespreek dan met je verloskundige of deze vorm van
bevallen ook voor jou geschikt is. Je kunt bevallen in bad in overleg met
haar regelen.
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