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Het geboortecentrum van Ziekenhuis Amstel
land doet er alles aan om van de bevalling 
een bijzondere gebeurtenis te maken. Het 
geboortecentrum beschikt over zes verlos
kamers. Naast kwalitatief goede zorg bieden 
we extra mogelijkheden rondom zwangerschap 
en geboorte in samenwerking met externe 
partners: denk onder andere aan een doula, 
zwangerschapscursussen (voorbereidend op 
een goede zwangerschap en bevalling, onder
steunend in voedig, ontspanning of beweging 
tijdens zwangerschap), voorlichtingsavonden 
over bevallen of borstvoeding of mogelijkheid 
om champagne te bestellen na de geboorte van 
je kind. Ook kinderopvang tijdens de bevalling is 
een mogelijkheid in samenwerking met Hestia 
(zie onder). De partner kan blijven slapen na 
de bevalling; zo heb je de mogelijkheid continu 
bij elkaar te blijven. Voor en na de zwanger
schap kunnen onze kinderartsen een belangrijke 
rol spelen om de moederkind binding zo goed 
mogelijk te laten verlopen, hebben de kinder
artsen het Baby Peuter Expertise Centrum (zie 
website van Ziekenhuis Amstelland) opgezet 
waardoor zij snel en efficiënt passende zorg 
kunnen bieden. 

In dit centrum werken verschil lende hulp
verleners samen, die allen uitgaan van de 
theorie van de Infant Mental Health  
(zie www. DAIMH.nl).

Aandacht voor jezelf  
tijdens zwangerschap  
en bevalling 
Gezonde voeding en voldoende beweging dragen 
bij aan het welzijn van jou en je baby. Daarom 
stimuleren wij deelname aan verschil lende 
zwangerschapscursussen. Zie ook hiervoor de 
website van Ziekenhuis Amsteleland (pagina  
geboortecentrum). Lifestyle bevordering via 
Mom in Balance, zwangerschapsbegeleiding 
m.b.v. Mensendieck, Zwangerenfit, of deel
name aan een op zwangeren gericht life 
style programma ontwikkeld door Radmilo 
Soda, eigenaar van Bodyfit en schrijver van 
het boek MOMS. Ook na de bevalling kun je op 
verschil lende manieren aan een back in shape 
programma deelnemen. Een pakket met  
oefenmateriaal en het boek MOMS is te bestel
len of kopen aan de balie van de polikliniek of 
via geboortecentrum@zha.nl



Mogelijkheden  
pijnstilling 
De vraag naar pijnstil ling tijdens de bevalling 
neemt toe. Wij vinden het belangrijk dat de 
wens van de zwangere hierin centraal staat 
en zij zich gehoord voelt. Daarom bieden wij, 
indien nodig, verschil lende mogelijkheden van 
pijnstil ling zoals een ruggenprik, Remifentanyl 
of lachgas. We informeren je graag over de 
mogelijkheden.

Badbevalling 
Op alle verloskamers is het mogelijk tegen een 
vergoeding te bevallen in een bad. De ervaring 
is dat dit heel ontspannend en bevorderend 
werkt voor de bevalling. Overleg met jouw 
behandelaar naar de mogelijkheden. 

Gentle sectio 
Een geplande keizersnede wordt in principe altijd 
een gentle sectio. Dat betekent dat je ervoor kan 
kiezen mee te kijken wanneer je kindje uit de 
buik wordt getild. Je baby zal heel even door de 
kinderarts worden nagekeken waar je partner 
bij aanwezig is, maar komt direct weer terug 
bij moeder op de borst. We streven naar direct 
huidophuid contact om dat dit belangrijk is 
voor bijvoorbeeld het op gang komen van de 
borstvoeding. Het draagt bij aan het starten 
van de borstvoeding en de moeder kind binding. 
Dit realiseren we door de speciale draagzak die 
moeder aan heeft, de Hugmee, waarin het kindje 
veilig en warm bij moeder op de borst kan blijven 
liggen tijdens de hele operatie. De partner blijft 
ook continu aanwezig zodat jullie samen deze 
gebeurtenis mee kunnen maken. In spoed
situaties lukt het niet altijd een gentle sectio te 
doen; dan zullen we er altijd naar streven je zo 
snel mogelijk weer met je partner en baby te 
herenigen. 

In dat geval kan de baby bij goede  
conditie huid op huid contact maken met de 
vader.

Bij elkaar blijven 
Het kan zijn dat je baby na de bevalling zorg 
nodig heeft van de kinderarts. Dan bestaat de 
mogelijkheid dat jij en je kindje –indien medisch 
verantwoord op één kamer verpleegd worden. 
Ook je partner kan dan tegen geringe ver
goeding blijven slapen.

Huidverzorging 
Het geboorte en kindcentrum heeft met zorg 
gekozen voor de natuurlijke huidverzorgings
producten van Naïf. Een pure verzorgingslijn 
voor de baby, met alleen ingrediënten die 
een baby echt nodig heeft, zonder schadelijke 
toevoegingen. 

Parkeren 
Het ziekenhuis Amstelland is uitstekend 
bereikbaar met de auto en op het parkeer
terrein voor het ziekenhuis is voldoende 
parkeerruimte. Na de bevalling krijg je van ons 
eenmalig een gratis uitrijkaart.

Kinderopvang Hestia 
Hestia kinderopvang is gevestigd binnen de 
muren van Ziekenhuis Amstelland en is open 
van 07:00 tot 19.00 uur. Wij realiseren ons, dat 
het voor bijvoorbeeld expats die geen familie of 
vrienden in de buurt hebben, soms lastig kan 
zijn om hun andere kind(eren) ergens onder 
te brengen wanneer de bevalling zich aandient 
en dat dit extra stress met zich mee kan 
brengen. Kinderopvang tijdens een bevalling 
is in overleg ook na reguliere openingstijden 
beschikbaar! Kijk voor meer informatie in de 
folder van Hestia. 


