
Belinstructies tijdens de bevalling

Dit kan een “klodder” slijm zijn, maar het kan ook een beetje slijm vermengt met afscheiding zijn. De 
slijmprop is meestal wit of geelachtig van kleur. Hier kan een beetje bloed bij zitten. De slijmprop zegt 
nog niks over wanneer de bevalling begint! Je hoeft ons hier niet over te bellen, tenzij je je zorgen 
maakt!

Een wee is een samentrekking van de baarmoederspier. Het is een soort kramp die opkomt, zijn 
hoogtepunt bereikt en weer afzwakt. Je kan weeën in je buik, rug of benen voelen. Naarmate de 
bevalling vordert, worden weeën sterker (pijnlijker) en regelmatiger.

Bel ons wanneer de weeën 1 á 2 uur lang om de 4-5 minuten komen en 1 minuut lang aanhouden.

Tijdens je zwangerschap is de baby omhuld door de vliezen. Deze houden het vruchtwater vast. Wanneer 
de vliezen breken, verlies je vruchtwater. Vruchtwater hoort helder van kleur te zijn. 

-  Bel ons wanneer je vliezen breken en de baby NIET ingedaald is!
-  Bel ons wanneer je vliezen breken en het vruchtwater 
   GROEN/GEEL/BRUIN is!
-  Bel ons wanneer je vliezen breken en je regelmatige weeën hebt!
-  Bel ons overdag ALTIJD wanneer je vliezen breken! 

Breken de vliezen in de nacht en je hebt geen weeën, de baby is goed ingedaald en het is helder 
vruchtwater laat ons dit in de ochtend even weten!

Je kan in de voorbereiding op of tijdens de bevalling wat vaginaal bloedverlies hebben. Dit kan bij de 
slijmprop horen, maar het kan ook ontstaan doordat wij een vaginaal onderzoek gedaan hebben. Ook 
kan je bloedverlies hebben wanneer de ontsluiting op gang komt.

-  Bel ons ALTIJD wanneer je helderrood bloedverlies hebt in je verbandje, bij afvegen of wanneer  
    je het voelt stromen!

Bel ons altijd bij ongerustheid!

1 minuut 4 of 5 minuten



-  Bel ons wanneer je 24 weken bent en je de baby NOG NIET voelt bewegen!
-  Bel ons wanneer je 28 weken bent en je de baby MINDER voelt bewegen!
-  Bel ons wanneer je TWIJFELT over de bewegingen van de baby!

-  Bel ons wanneer je een continue buikpijn voelt i.c.m. een keiharde buik, welke niet meer ontspant!
-  Bel ons wanneer je < 37 weken zwanger bent en buikpijn hebt i.c.m. bloed
    verlies of vruchtwaterverlies!
-  Bel ons wanneer je < 37 weken zwanger bent en je vaak/regelmatig last 
    van harde buiken hebt! 
    Laat je urine via de huisarts testen op blaasontsteking.

Tijdens de zwangerschap kun je last hebben van vaginale afscheiding. Dit kan ook wat wateriger zijn dan 
normaal. Wanneer vochtverlies blijft lopen willen we altijd controleren of het geen vruchtwaterverlies is.

-  Bel ons ALTIJD wanneer je < 37 weken zwanger bent en twijfelt of je vruchtwater verliest! 

Probeer het vochtverlies op te vangen, dan kunnen wij beter beoordelen of er sprake is van vroegtijdig 
gebroken vliezen.

Hoge bloeddruk kan in de zwangerschap gevaarlijk zijn. Het kan zelfs een symptoom zijn van een 
zwangerschapsvergiftiging. 

-  Bel ons wanneer je last hebt van de volgende klachten:

Hoofdpijn, misselijk, braken, bandgevoel hoofd/bovenbuik, pijn tussen schouderbladen/bovenbuik, 
sterretjes zien, vocht vasthouden, tintelingen handen, algeheel niet lekker voelen.

Belinstructies tijdens de zwangerschap

Bloedverlies komt vaker voor in de zwangerschap. Je baarmoederhals is in de zwangerschap sterk 
doorbloedt. Een gesprongen vaatje kan al snel zorgen voor een beetje bloedverlies.

-  Bel ons ALTIJD wanneer je helderrood bloedverlies hebt in je verbandje, bij afvegen of wanneer 
    je het voelt stromen!

Dienstdoende verloskundige: 06-46117169

Bel ons altijd bij ongerustheid! Bel ons altijd bij ongerustheid!


