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Assisteren bij een Lotusgeboorte 

1. Introductie  

Wat is een Lotusgeboorte?  

In het kort is een Lotusgeboorte het geheel intact laten van de verbinding tussen baby en 

placenta na de geboorte, totdat de navelstreng na drie tot tien dagen is ingedroogd en 

vanzelf loslaat.   

Er wordt om verschillende redenen voor een lotusgeboorte gekozen. Allereerst kan vlak 

na de geboorte bloed uit de placenta nog (terug)stromen naar het lichaam van de 

baby. Dit bloed bevat zuurstof en voedingsstoffen wat als extra ‘buffer’ kan dienen voor 

het kleine babylijfje. Overigens krijgt de baby deze ook als je de navelstreng laat 

‘uitkloppen’ en daarna nog even wacht met het doorknippen totdat de bloedstroom is 

gestopt.   

Daarnaast zijn veel ouders die kiezen voor een Lotusgeboorte van mening dat het 

doorknippen van de navelstreng een onrustige ervaring is voor de baby. Door een 

Lotusgeboorte komt de navelstreng met de placenta op natuurlijke wijze los van de 

baby.   

Er zijn onderzoeken die aangeven dat lotusbaby’s over het algemeen rustiger zijn, beter 

wennen aan de nieuwe omgeving, minder huilen en minder snel ziek zijn.  

 

2. Doel & resultaat  

De kraamverzorgende weet de achtergrond van een Lotusbevalling en kan de 

kraamvrouw en partner begeleiden en assisteren bij een Lotusbevalling. 

 

3. Doelgroep/toepassingsgebied 

Alle kraamgezinnen die een Lotusgeboorte willen. 

4. Verantwoordelijkheden 

De kraamverzorgende assisteert bij de verzorging van de placenta en begeleidt de 

kraamvrouw en partner hierin. 

 

5. Benodigdheden 

• vergiet 

• een mandje, bak, schaal of zak 

• ca. 4 katoenen doeken, bijvoorbeeld (oude) theedoeken 
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• een zak grijs zeezout 

• celstofonderleggers 

• optioneel: gedroogde kruiden en/of bloemen 

 

6. Werkwijze 

Taak kraamverzorgende: 

• Plaats de placenta na de geboorte in een vergiet welke op een celstofonderlegger 

staat. 

• Was in overleg met de kraamvrouw en haar partner de placenta, zodat alle 

bloedresten verwijderd zijn. Dep de placenta droog. Wassen en drogen kan tussen 

de 1 en 24 uur na de geboorte. 

• Daarna beide kanten inwrijven en bedekken met grijs zeezout. Het zeezout neemt 

het vocht uit de placenta op, zodat die mooi zal gaan indrogen. Het zout helpt ook 

om de placenta te conserveren en goed te houden.  

• Daarna wikkel je 1 of 2 doeken om de placenta en kun je de placenta in een 

mandje, schaal, bak of zak vlakbij de baby leggen.  

• Eventueel kan het kraamgezin nog kruiden of bloemen toevoegen, zoals 

rozemarijn, rozenknopjes of lavendel. De placenta heeft een wat aarde-achtige 

geur van zichzelf en kruiden kunnen helpen om die geur wat te verzachten.  

• Onderin het mandje, de schaal of bak kan de eerste dagen een celstofonderlegger 

gelegd worden om extra vocht op te vangen. 

• In het begin wordt ongeveer elke 12 uur het zout en de eventuele kruiden op de 

placenta vervangen, en na een paar dagen wordt dit elke 24 uur.  

• Houdt de placenta goed in de gaten, zodra er vocht in de doeken komt is het zout 

verzadigd. En/of zodra je de placenta begint te ruiken is het ook tijd om het zout 

te verversen.  

• Het gebruikte zout kan hergebruikt worden voor de placenta door het tussendoor 

te laten drogen op een (groot pizza) bord op een warme, droge plek.  
• Nadat de navelstreng heeft losgelaten bij de baby overleg je met het kraamgezin 

wat zij met de placenta willen doen; 

o Er kan doorgegaan worden met het drogen van de placenta door telkens, 

steeds met wat langere tussenpozen, het zout te blijven verversen. Dit kan 

wel een jaar duren. 

o De placenta kan begraven worden in de tuin. 

o De placenta kan ingevroren worden 

o De placenta kan opgegeten worden 

o Er kunnen capsules van gemaakt worden om in te nemen 

o De placenta kan weggegooid worden 

 

Let op: Als de geur onaangenaam wordt, is het tijd om het zout te verversen. De 

placenta hoort niet te stinken of een overheersende geur om zich heen te hebben. 

 

 

7. Verslaglegging 

Beschrijf de afspraken en bijzonderheden in het zorgdossier. 

8. Bijlagen en/of referenties 
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Bronnen: 

• De Kritische Verloskundige 

• Moeder Aarde 

• https://www.oudersvannu.nl/zwanger/bevalling/alles-over-de-lotusbevalling/ 

• https://www.onlineverloskundige.nl/bevallen/lotusgeboorte/ 

• Bijlage achtergrondinformatie lotusgeboorte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dekritischeverloskundige.wordpress.com/2014/10/24/het-belang-van-het-laten-uitkloppen-van-de-navelstreng/
https://moederaarde.nl/achtergrond/lotusgeboorte/
https://www.oudersvannu.nl/zwanger/bevalling/alles-over-de-lotusbevalling/
https://www.onlineverloskundige.nl/bevallen/lotusgeboorte/
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Bijlage Achtergrondinformatie Lotusgeboorte 

Waarom een Lotusgeboorte? 

Ouders kiezen voor een lotusgeboorte vanuit de gedachte dat baby en placenta ooit 

begonnen als één geheel. Die twee blijven vervolgens negen maanden aan elkaar 

verbonden, waarbij de placenta een onmisbaar orgaan voor de baby is. 

Het zou daarom een vervelende of traumatische ervaring voor een baby kunnen zijn om 

hier abrupt van te worden gescheiden. Ze denken zij dat de baby de placenta herkent als 

eigen en dat als de placenta aan de baby vast blijft zitten na de geboorte, de baby er 

zelf voor kan kiezen wanneer ze van elkaar gescheiden willen worden.  

Het bloed wat nog terugvloeit naar de baby bevat ook stamcellen, cellen die nog ‘alles’ 

kunnen worden en die zelfs in het eigen lichaam worden opgeslagen om later bij ziekte 

gebruikt te worden. Het beschermt dus tegen ziektes. 

Wat is een lotusgeboorte? 

Bij een lotusgeboorte kiezen de ouders ervoor om de navelstreng niet af te klemmen of 

door te knippen. De placenta met navelstreng blijft dan aan de baby vastzitten totdat 

deze er vanzelf afvalt. Dit kan 3 tot 10 dagen duren. Meestal duurt het afvallen korter (3 

tot 4 dagen gemiddeld) bij een lotusgeboorte dan na afnavelen (6 tot 7 dagen 

gemiddeld). De navel ziet er na afvallen hetzelfde uit. 

Wat is een halve of gedeeltelijke lotusgeboorte? 

Hier wordt de navelstreng wel doorgeknipt, maar pas nadat de placenta geboren is. 

Meestal wordt dit gedaan in de eerste uren na de geboorte en bijna altijd binnen 24 uur 

na de geboorte. 

Voordelen: Doordat je de navelstreng niet doorknipt, stroomt al het bloed wat nog in de 

placenta zit, richting de pasgeborene. Zo krijgt de pasgeborene extra voedingsstoffen. 

Omdat dit gezondheid voordelen heeft wordt er nu bij afnavelen ook vaak gewacht tot de 

navelstreng uitgeklopt is.  

Minder kans op een infectie, aangezien de navelstreng intact blijft totdat het vanzelf 

afvalt. Minder kans op nabloedingen door niet goed afklemmen van de navelstreng 

omdat bij de lotusgeboorte, de navelstreng nog intact is.  

Nadelen: Je moet rekening houden met de placenta en de navelstreng. Je zal de baby 

kleding aan moeten trekken waar de navelstreng nog wel tussendoor kan en er moet 

rekening mee moet gehouden dat er niet aan de navelsteng/placenta getrokken wordt. 

(Lotusbevalling, s.a.). 

Niet alle visite zal er zo van gediend zijn dat de placenta nog aanwezig is bij de 

pasgeborene en dat, als ze de pasgeborene zouden willen vasthouden, ze de placenta er 

ook bij moeten houden.  

Wanneer is een lotus geboorte niet mogelijk: 

• Als er complicaties zijn waardoor de barende of de pasgeborene direct medische 

hulp nodig heeft en niet kan worden gewacht tot de placenta is geboren.  

• Als de placenta (deels) in de baarmoeder blijft zitten en door de gynaecoloog 

verwijderd moet worden op de OK. 
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• Volgens sommige gynaecologen bij een infectie van de moeder met bijvoorbeeld 

een Bèta-hemolytische streptokok. Hier is echter geen wetenschappelijk bewijs 

voor. 

 

 

 

 

 


