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Partusassistentie bij een badbevalling 
 

 Introductie  

Gouden regel voor een badbevalling: 

Om te voorkomen dat de pasgeborene onder water gaat ademhalen, is het van belang 

dat de pasgeborene geen ademhalingsprikkel krijgt. De geboorte van de pasgeborene 

moet helemaal onder water plaatsvinden. 

Dit betekent dat na de geboorte van het hoofdje de barende niet meer kan gaan staan 

in het bad. Als ze wel gaat staan als het hoofdje geboren is en daardoor het hoofdje 

boven water komt, kan de geboorte van pasgeborene niet in bad plaatsvinden. Het 

hoofdje van de pasgeborene moet onder water blijven tot dat de pasgeborene in z’n 

geheel geboren is.  

Als de pasgeborene in goede conditie in het bad geboren wordt kan de pasgeborene 

tussen 30 sec en één minuut onder water blijven. Als de pasgeborene eenmaal boven 

water is gekomen en gaat ademhalen kan je de pasgeborene niet meer met het hoofd 

onder water houden.   

  
 Doel & resultaat  

De kraamverzorgende assisteert de verloskundige en ondersteunt  de barende en 

partner bij een badbevalling. 

 

 Doelgroep/toepassingsgebied 

Alle barenden die in bad gaan bevallen. 

 

 Verantwoordelijkheden 

De kraamverzorgende: 

• biedt continue begeleiding vanaf de vroege ontsluitingsfase van de 

badbevalling, zowel in de thuissituatie als in een geboortecentrum; 

• coacht, begeleidt en observeert bij een badbevalling; 

• observeert, signaleert en rapporteert aan de verloskundige over de 

voortgang en bijzonderheden   tijdens de ontsluitingsfase; 

• onderneemt actie en anticipeert op risicovolle situaties; 

• is bekend met de geldende protocollen en weet instructies uit te voeren 

tijdens acute situaties; 

• begeleidt de zorgvrager en naastbetrokkenen, bijvoorbeeld door hen gerust 

te stellen en te begeleiden bij het opvangen van de weeën; 

• assisteert en ondersteunt de verloskundige tijdens de gehele baring; 

• vergewist zich dat extra benodigdheden klaarliggen voor de geboorte van 

de pasgeborene, ook als er acute situatie ontstaat bij de geboorte, waarbij 

de barende uit bad moet.  
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 Benodigdheden 

Extra nodig naast benodigdheden partusassistentie: 

 

• Bevalbad met bevallingspakket (inclusief schepnetje en badthermometer) 

• Spiegel voor in bad 

• (Eventueel) Kruk voor in bad 

• Extra handdoeken voor barende of kraamvrouw en pasgeborene 

• Voetenbankje (stabiel) om in en uit bad te stappen 

• (Laag) Krukje om zelf op te zitten, evt. ook voor verloskundige 

• Voldoende drinken voor de barende 

• Bed/bank in de buurt van het bevalbad 

  
 Werkwijze 

 

Aandachtspunten: 

• Een bevalbad is meestal dieper en breder dan een normaal ligbad, waardoor de 

barende geheel met haar buik onderwater kan. 

• Houd er rekening mee dat het volledig vullen van het bad ongeveer 60-90 

minuten duurt afhankelijk van het soort bad en de wateraanvoer. 

• Zorg dat het bevalbad op een gelijkmatige temperatuur wordt gevuld. 

• Tijdens en na het vullen van het bad, is het meestal niet meer mogelijk om het 

bad te verplaatsen.  

• De barende moet mobiel genoeg zijn om in en uit het bevalbad te komen. Het 

is verstandig om hulp te vragen van de partner bij het uit en in bad stappen. 

• Zorg ervoor dat er genoeg werkruimte is aan weerszijden van het bad. 

 

 

Arbo technisch:  

• Als je je steeds bewust blijft van een goede houding kunnen rugklachten 

voorkomen worden. De kans op rugklachten zijn bij waterbevallingen niet 

groter dan bij andere bevallingen (Garland, 1995) 

• Ga als de situatie het toelaat zitten op bijvoorbeeld een kruk of een bal en volg 

op deze manier de bevalling. 

• Het opruimen van het bevalbad is GEEN taak van de kraamverzorgende. 

• Zie verder zorgprotocol fysieke belasting 

 

 

Taken kraamverzorgende 

Tijdens de ontsluiting 

• In overleg met de verloskundige controleer je de temperatuur van de barende.  

• De partner vult het bevalbad met warm water maar niet heet, 36,0-37,0°C is 

ideaal. Liever ietsjes kouder dan warmer. Een bad met warmer water van 

bijvoorbeeld 38° C geeft temperatuursverhoging bij de barende en de 

pasgeborene en versnelde hartactie bij de pasgeborene. 

• Laat geen zeep/douchegel gebruiken in bad. Er komt vaak een beetje water in 

de mond van de pasgeborene en daardoor mag dit water geen zeep of gel 

bevatten. 

• Adviseer de barende om te blijven drinken en veel te drinken, het vochtverlies 

is hoger in het warme water. 

• Zo nodig kan het badwater ververst of aangevuld worden. 

• Ontlasting en bloedstolsels zo nodig verwijderen uit het water.  
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• Als bij het breken van de vliezen in bad de kleur van het vruchtwater 

onduidelijkheid is, dan kan je de barende even uit het bad laten komen. Buiten 

het bad kan je wat vruchtwater opvangen voor de beoordeling.  

• Bij een niet vorderende ontsluiting kan de verloskundige adviseren om 

(tijdelijk) uit het bevalbad te gaan. 

• Cortonen kunnen in bad gecontroleerd worden met een waterdichte doptone. 

• Er kan in het bad getoucheerd worden. De KNOV adviseert hierbij lange 

handschoenen te gebruiken.  

 

Werkwijze uitdrijving 

• De geboorte van de pasgeborene dient volledig onder water te gebeuren (zie 

ook Gouden Regel Badbevalling), omdat keelcontact met lucht de pasgeborene 

een prikkel kan geven om te ademhalen. Na de start van de ademhaling kan 

het hoofdje van de pasgeborene niet meer onder water gehouden worden. Dit 

kan leiden tot wateraspiratie. De pasgeborene wordt (als de conditie het 

toelaat) na de geboorte rustig door barende of verloskundige boven water 

gebracht (duur maximaal 30-60 seconden). Als de pasgeborene door het 

veranderen van houding tijdens de geboorte met lucht in aanraking komt dient 

de bevalling boven water te worden afgerond. Dit kan door de barende te laten 

staan in bad. 

• Houd rekening met het moeilijker inschatten van de hoeveelheid bloedverlies 

door het grote watervolume.  

• Geboorte placenta en afnavelen kan in bad. Omdat het wordt afgeraden de 

navelstreng in de vulva af te navelen kan je verloskundige assisteren om de 

barende uit bad te halen en op bed te leggen. 

• Zorg voor een ondersteek/opvangbak voor de placenta.  

 

Werkwijze postpartum 

• Voorkom afkoelen van de pasgeborene in bad door de pasgeborenen zoveel 

mogelijk in het warme water te houden of met handdoeken die je nat en warm 

houdt of eventueel een celstofonderlegger.  

• De verloskundige zal, als de situatie het toelaat, pas na één uur postpartum 

hechten omdat het weefsel dan steviger is dan net postpartum door het warme 

water. 

 

 Verslaglegging 

De kraamverzorgende observeert, signaleert en rapporteert over de gezondheid van 

barende/kraamvrouw en pasgeborene gedurende haar aanwezigheid in het gezin bij 

de  partusassistentie en noteert dit in een partusverslag in het zorgdossier. 

 

 Bijlagen en/of referenties 

• De Oerbron 

• VSV Gelderse Vallei 

• Kraamzorg Betuwe & Gelderse vallei, Zorgprotocol 4.19 Waterbevalling 

• VSV Zwolle 
• The Lancet, Michel Odent  

• VSV Achterhoek Oost 

• NVOG richtlijn 

https://www.oerbron.nl/waarom-in-water-bevallen/
https://df42c133-a-08b67d93-s-sites.googlegroups.com/a/geldersevallei.info/protocol1/transmurale-protocollen-met-verloskundigen/badbevalling%20IV-15.pdf?attachauth=ANoY7cr9uw7QHdZ7wJsblQaHGbdTlDorRHxwKguVoA18OjuuuBeIaVzhnKEku6oGYQZKIca0CxlXtqx1lmKOOJ4NKpBUDMitisECeuvEIE0aGSuJTmmzV7XqEI0-LjqHGIyiOLAqlKBtHKcRI0-4MyW6WY3JECUh_lQMrR0dr4pO2_sgi6kGdWndcYKH5JaRDEWv_CcFaoH2Y92zodOD1uFDCxhb-di1nlGDe24tEOTrPyiy3C6lfLYVK24rgWWxOGDh5wg_CdESFVJD3RZcSZvozZhSHathJxTRVxhPgiDKqNI6eaWaNsM%3D&attredirects=0
https://www.vsvzwolle.nl/protocollen_richtlijnen_en_werkafspraken/transmurale_protocollen_en_richtlijnen/
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(83)90816-4
https://www.vsv-achterhoek.nl/wp-content/uploads/2021/01/Protocol-badbevalling-in-het-SKB-versie-14-1-21.pdf
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• Bijlage achtergrondinformatie badbevalling   

 
 

 
Bijlage Achtergrondinformatie badbevalling 

 

Voorwaarden voor een badbevalling: 

Tijdens de ontsluitings- en uitdrijvingsfase: 

• Goede weeën 

• Gebroken vliezen met goede weeën 

• Goede conditie kind 

• Normale lichaamstemperatuur bij de barende 

• Normaal bloedverlies zoals tekenen 

• Goede vordering van de uitdrijving 

• Helder vruchtwater 

• Geen koorts 

• Ongestoorde anamnese 

• Goede mobiliteit van de barende 

 

 

Tijdens de periode postpartum 

• Normaal bloedverlies 

• Vlot geboren worden van de placenta 

• Goed bewustzijn barende/kraamvrouw 

• Goede conditie van de pasgeborene 

• Goed warmhouden van de pasgeborene 

 

 

Voor- en nadelen van een badbevalling 

 

Voordelen: 

• Het warme water zorgt voor een natuurlijke ontspanning waardoor het lichaam 

meer endorfine gaat aanmaken. Deze natuurlijke pijnbestrijding zorgt er meestal 

voor dat de weeën beter opgevangen kunnen worden en er minder vaak 

medicinale pijnstilling nodig is. 

• Door het water is er gewichtloosheid en daardoor meer bewegingsmogelijkheden 

waardoor de barende beter kan wisselen van houdingen. Vrouwen met 

bekkenklachten hebben hierdoor meer bewegingsvrijheid.  

• Door ontspanning, daling van de stresshormonen en de opwaartse druk van het 

water, hoeft het hart minder sterk te werken, waardoor de hartslag daalt. De 

warmte van het water ontspant en opent de bloedvaten in de huid zodat de 

bloeddruk daalt. 

• Het warme water zorgt ervoor dat het perineum soepeler wordt. De kans op een 

ruptuur of op het moeten zetten van een episiotomie wordt mogelijk kleiner.  

• Er ontstaat gemiddeld minder bloedverlies na de bevalling. 

• Voor de pasgeborene is het een natuurlijke overgang van het vertrouwde 

vruchtwater naar het warme badwater. De pasgeborene kan even onder water 

blijven omdat door de druk van het water de longen nog niet open zijn gegaan. 

De eerste ademteug gebeurt pas als de pasgeborene met het hoofdje uit het 

water komt. 

• Veelal zijn pasgeborenen rustiger en huilen ze minder na de geboorte.  

 

Nadelen: 

• Afzwakken van de weeënactiviteit tijdens de ontsluiting. 
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• Moeizaam inschatten van de hoeveelheid totaal vaginaal bloedverlies. 

• Het moeilijk veranderen van plek: In een noodsituatie moet de barende snel uit 

het bevalbad komen om medische handelingen te kunnen verrichten. Er is vaak 

extra hulp bij nodig om uit bad te stappen en het kost extra tijd. 


