
	  

	  

 

 

 

 

 

 

	  

	  



	  

	  

Algemene	  voorwaarden	  voor	  doulabegeleiding	  	  
	  

Wat	  ik	  geef:	  	  

★	   Ondersteuning	  in	  de	  keuzes	  die	  jij	  en	  je	  partner	  maken	  tijdens	  
zwangerschap,	  bevalling	  en	  kraamperiode.	  	  	  

★	   Verkrijgen	  van	  informatie	  die	  jou	  kan	  helpen	  bewuste	  keuzes	  te	  	  	  
maken.	  	  	  

★	   Ik	  houd	  mijzelf	  op	  de	  hoogte	  van	  recente	  onderzoeken	  gerelateerd	  
aan	  zwangerschap,	  bevalling	  en	  kraamtijd.	  	  	  

★	   Ik	  geloof	  dat	  de	  geboorte	  van	  een	  kind	  een	  van	  de	  belangrijkste	  
gebeurtenissen	  in	  het	  leven	  van	  de	  aanstaande	  moeder	  en	  vader	  is;	  
een	  goede	  ervaring	  vormt	  het	  fundament	  waarop	  je	  	  het	  ouderschap	  
vormgeeft.	  Ik	  geloof	  dat	  bevallen	  een	  normaal	  fysiologisch	  proces	  is,	  
en	  dat	  de	  vrouw	  het	  beste	  geholpen	  is	  bij	  zoveel	  mogelijk	  rust	  en	  
steun	  van	  vertrouwde	  mensen	  om	  zich	  heen.	  	  	  

★	   Je	  kunt	  erop	  vertrouwen	  dat	  ik	  vertrouwelijk	  omga	  met	  alle	  details	  
die	  met	  jouw	  zwangerschap	  en	  bevalling	  te	  maken	  hebben.	  De	  
gedragscode	  van	  de	  beroepsvereniging	  (zie	  www.nbvd.nl)	  is	  daarin	  
voor	  mij	  leidend.	  	  	  

★	   Omdat	  ik	  onafhankelijk	  ben	  en	  zelfstandig	  werk,	  ben	  ik	  er	  voor	  jou	  
en	  niet	  voor	  andere	  zorgverleners	  die	  bij	  je	  zwangerschap	  en	  
bevalling	  betrokken	  zijn.	  	  	  

★	   Ik	  verricht	  geen	  medische	  handelingen,	  zoals	  het	  meten	  van	  de	  
bloeddruk,	  luisteren	  naar	  de	  hartslag	  van	  de	  baby	  of	  andere	  
controlerende	  en/of	  medische	  handelingen.	  Ik	  geef	  wel	  
lichamelijke,	  psychische	  en	  emotionele	  ondersteuning.	  

	  

	  



	  

	  

Mijn	  verplichtingen:	  	  	  

★	   Ik	  vertrouw	  op	  mijn	  kennis	  en	  ervaring.	  Ik	  ben	  in	  staat,	  in	  overleg	  
met	  jou	  de	  juiste	  begeleiding	  en	  ondersteuning	  te	  geven.	  Ik	  kan	  
communiceren	  met	  de	  verloskundige	  en	  medische	  staf	  om	  	  te	  
zorgen	  dat	  je	  de	  juiste	  informatie	  krijgt	  die	  je	  kan	  helpen	  wel	  
overwogen	  beslissingen	  te	  nemen	  tijdens	  de	  geboorte.	  	  	  

★	  	  	  	  	  	  Ik	  communiceer	  open,	  direct	  en	  eerlijk.	  	  	  

★	  	  	  	  	   	  Ik	  kan	  je	  vertrouwen	  geven	  in	  het	  geboorteproces	  door	  suggesties	  
te	  	  doen	  en	  de	  ondersteuning	  te	  geven	  die	  het	  natuurlijke	  verloop	  
van	  het	  geboorteproces	  kunnen	  helpen.	  Dit	  	  zijn	  o.a.	  helpen	  in	  
ontspannen	  en	  focussen,	  massage	  en	  drukpunten,	  aannemen	  van	  
gunstige	  houdingen	  en	  andere	  technieken	  om	  het	  je	  zo	  comfortabel	  
mogelijk	  te	  maken.	  	  Indien	  je	  hypnobirthing	  hebt	  gedaan	  bij	  mij	  dan	  zal	  
ik	  deze	  tools	  ook	  toepassen,	  als	  je	  dit	  wenst.	  

★	   Ik	  zal	  24	  uur	  per	  dag	  bereikbaar	  zijn	  vanaf	  2-‐3	  weken	  voor	  de	  
uitgerekende	  datum	  tot	  en	  met	  de	  dag	  van	  de	  bevalling.	  Dat	  
betekent	  dat	  ik	  mijn	  mobiele	  telefoon	  altijd	  bij	  mij	  zal	  dragen.	  Als	  ik	  
op	  meer	  dan	  twee	  uur	  reisafstand	  ben,	  zal	  ik	  je	  hierover	  
informeren.	  	  	  

★	   Mocht	  de	  bevalling	  plaatsvinden	  voor	  de	  à	  terme	  periode	  (37-‐
42/43	  weken),	  dan	  doe	  ik	  mijn	  uiterste	  best	  om	  toch	  bij	  de	  
bevalling	  te	  kunnen	  zijn.	  	  	  

★	   Het	  kan	  zijn	  dat	  ik	  tijdelijk	  niet	  bereikbaar	  ben	  in	  de	  periode	  
voorafgaand	  aan	  de	  on-‐call	  periode	  (37-‐42/43	  weken).	  Dit	  kan	  zijn	  
omdat	  ik	  aan	  het	  werk	  ben	  en	  cursus	  aan	  het	  geven	  ben.	  Als	  dit	  het	  
geval	  is	  dan	  breng	  ik	  je	  zsm	  op	  de	  hoogte.	  Of	  ik	  kan	  een	  Doula	  back	  
up	  voorstellen	  just	  in	  case.	  	  

★	   Wanneer	  je	  mij	  hebt	  gevraagd	  als	  jouw	  doula	  zal	  ik	  bij	  je	  
langskomen	  voor	  3	  verschillende	  bezoeken.	  Gedurende	  deze	  
bezoeken	  kunnen	  we	  je	  vragen	  en	  wensen	  bespreken,	  dit	  contract	  
	  tekenen	  en	  het	  eens	  worden	  over	  wat	  je	  als	  doula	  van	  mij	  



	  

	  

verwacht.	  Wij	  zullen	  onder	  meer	  praten	  over	  de	  zwangerschap,	  het	  
verloop,	  hoe	  je	  het	  liefst	  wilt	  bevallen,	  wanneer	  je	  mij	  het	  beste	  
kunt	  bellen	  etc.	  	  	  

★	   Ik	  zal	  je	  helpen	  met	  het	  op	  papier	  zetten	  van	  je	  bevalwensen.	  	  	  

★	   Als	  je	  dat	  wenst,	  ga	  ik	  mee	  naar	  de	  zorgverlener	  
(verloskundige/gynaecoloog)	  als	  je	  daar	  je	  bevalwensen	  bespreekt.	  
	  	  

★	   Ik	  ben	  beschikbaar	  voor	  vragen	  gedurende	  de	  hele	  zwangerschap	  
en	  in	  de	  kraamperiode,	  per	  telefoon,	  whatsapp,	  skype	  en	  mail.	  	  	  

★	   Ik	  kan	  tijdens	  de	  latente	  fase	  begeleiding	  bieden,	  bij	  je	  thuis	  of	  
telefonisch(skype).	  Afhankelijk	  van	  de	  situatie	  kan	  ik	  ook	  dan	  bij	  je	  
blijven,	  of	  weer	  weggaan	  en	  terugkomen	  wanneer	  de	  actieve	  fase	  
begint.	  	  	  

★	   Ik	  blijf	  tijdens	  de	  gehele	  bevalling	  bij	  je,	  vanaf	  de	  actieve	  fase,	  
tijdens	  de	  geboorte	  en	  tot	  ongeveer	  twee	  a	  vier	  uur	  nadat	  de	  baby	  is	  
geboren.	  Ik	  zal	  niet	  weggaan	  als	  de	  situatie	  en	  je	  welbevinden	  dat	  
niet	  toelaten.	  	  	  

★	  	  	  	  	  	  Ik	  zal	  (niet-‐medische)	  ondersteuning	  aanbieden	  voor	  en	  tijdens	  de	  
bevalling	  en	  geboorte.	  	  	  

★	   Ik	  zal	  er	  naar	  streven	  kalm	  en	  rustig	  aanwezig	  te	  zijn	  om	  zo	  mede	  te	  
kunnen	  zorgen	  voor	  een	  veilige	  en	  rustige	  plek	  om	  te	  bevallen.	  	  	  

★	   Ik	  houd	  het	  verloop	  van	  de	  geboorte	  bij,	  in	  zoverre	  dat	  mogelijk	  is.	  
Maar	  mijn	  prioriteit	  is	  jou	  te	  ondersteunen	  en	  je	  partner.	  

★	   Ik	  schrijf	  een	  geboorteverslag	  als	  je	  vooraf	  hebt	  aangegeven	  dit	  te	  
willen	  (als	  extra	  dienst)	  	  	  

★	   Ik	  kom	  na	  de	  bevalling	  langs	  om	  terug	  te	  kijken	  op	  de	  bevalling	  en,	  
indien	  gewenst,	  op	  de	  begeleiding	  van	  mijn	  kant.	  	  	  



	  

	  

★	   Ik	  kan	  je	  telefonisch	  voorzien	  van	  de	  nodige	  informatie	  en	  
emotionele	  steun	  tijdens	  de	  kraamtijd.	  Informatie	  over	  herstel,	  
opstarten	  van	  de	  borstvoeding	  en	  zorg	  rondom	  de	  baby	  en	  	  voor	  
jezelf.	  Laat	  alsjeblieft	  weten	  als	  je	  je	  zorgen	  maakt.	  Ik	  kan	  je	  
adviseren	  en	  helpen	  in	  het	  vinden	  van	  de	  juiste	  persoon	  als	  je	  meer	  
nodig	  hebt	  dan	  wat	  de	  kraamzorg	  je	  kan	  bieden.	  	  	  	  

Jouw	  eigen	  verantwoordelijkheden:	  	  	  

★	   Het	  is	  aan	  te	  raden	  je	  geboorteplan/bevalwensen	  voor	  te	  leggen	  en	  
te	  bespreken	  met	  de	  verloskundige	  en/of	  gynaecoloog.	  	  	  

★	   Je	  belt	  mij	  wanneer	  je	  denkt	  dat	  de	  bevalling	  begonnen	  is.	  Ook	  als	  je	  
niet	  zeker	  weet	  of	  dat	  wel	  zo	  is.	  Ik	  kan	  dan	  afspraken	  maken	  om	  
mijzelf	  vrij	  te	  maken	  van	  werk	  en/of	  gezin.	  Ik	  heb	  hiervoor	  
minimaal	  2	  uur	  nodig.	  	  	  

★	   Als	  de	  doula-‐begeleiding	  niet	  loopt	  zoals	  je	  hoopt	  of	  wenst,	  dan	  
hoor	  ik	  dat	  heel	  graag,	  zodat	  we	  samen	  kunnen	  zoeken	  naar	  
oplossingen.	  	  	  

★	   Je	  belt	  vervolgens	  op	  het	  moment	  dat	  je	  wilt	  dat	  ik	  kom.	  Dan	  heb	  ik	  
ongeveer	  1	  uur	  (als	  ik	  geen	  opvang	  hoef	  te	  regelen,	  dus	  ‘s	  avonds	  en	  
‘s	  nachts)	  tot	  2	  uur	  nodig	  om	  bij	  je	  te	  komen.	  In	  geval	  van	  een	  
extreem	  snelle	  ontsluiting	  kom	  ik	  zo	  snel	  als	  mogelijk	  is.	  	  	  

Wanneer	  alles	  anders	  loopt:	  	  	  

★	   Ik	  zal	  er	  alles	  aan	  doen	  om	  de	  doula-‐begeleiding	  naar	  behoren	  te	  
laten	  verlopen	  en	  de	  afspraken	  in	  het	  contract	  na	  te	  komen.	  	  	  

★	   Als	  de	  begeleiding	  niet	  loopt	  zoals	  verwacht	  of	  gewenst,	  dan	  kan	  het	  
contract	  in	  overleg	  vroegtijdig	  beëindigd	  worden.	  	  	  

★	  	  	  	  	  	  In	  het	  geval	  van	  een	  snelle	  bevalling	  of	  als	  er	  sprake	  is	  van	  een	  
medische	  noodsituatie,	  kan	  het	  mogelijk	  zijn	  dat	  ik	  niet	  in	  staat	  ben	  
op	  tijd	  te	  komen	  voor	  de	  bevalling.	  	  	  



	  

	  

In	  geval	  van	  een	  snelle	  geboorte	  of	  vroeggeboorte:	  	  

★	   Soms	  kan	  een	  bevalling	  erg	  snel	  gaan.	  Sneller	  dan	  verwacht.	  Als	  je	  
mij	  belt	  met	  het	  bericht	  dat	  je	  baby	  zich	  snel	  aandient	  zal	  ik	  
evengoed	  langskomen	  en	  waar	  nodig	  helpen	  en	  ondersteuning	  
geven.	  	  	  

★	   Soms	  dient	  een	  baby	  zich	  eerder	  dan	  37/38	  weken	  aan;	  in	  geval	  van	  
een	  vroeggeboorte	  zal	  ik	  er	  alles	  aan	  doen	  om	  toch	  bij	  de	  bevalling	  
aanwezig	  te	  zijn.	  	  	  

★	   Als	  je	  baby	  onverwacht	  thuis	  geboren	  wordt	  zonder	  aanwezigheid	  
van	  een	  vroedvrouw,	  en	  ik	  ben	  daarbij	  aanwezig,	  dan	  is	  het	  
belangrijk	  te	  weten	  dat	  je	  zelf	  verantwoordelijk	  bent	  voor	  je	  baby.	  
Ik	  ben	  niet	  verantwoordelijk	  voor	  de	  bevalling,	  jouw	  gezondheid	  en	  
die	  van	  je	  baby.	  De	  verantwoordelijkheid	  van	  medische	  zorg	  en	  
handelen	  ligt	  bij	  de	  verloskundige	  en/of	  het	  ziekenhuis.	  	  	  

	  

Datum	   	   	   	   	   	   Datum	  

______________________________________	   	   ____________________________________	  

	  

Client’s	  naam	  +	  handtekening	   	   	   Doula's	  naam	  +	  handtekening	  

	  

_____________________________________	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  _____________________________________	  

Alejandra	  Alarcón	  Gutierrez	   	   	   Betaalgegevens:	  	  

NL13ABNA	  0558	  4247	  67	   	   	   Stralende	  Mama	  

Cronenburg	  58,	  Amsterdam	   	   	   A.T.	  Alarcón	  Gutierrez	  

Tel:	  06	  38	  16	  40	  42	  	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   BTW:	  NL	  131983477B01	  

info@stralendemama.nl	   	   	   	   KvK	  57078785	  	  

http://www.stralendemama.nl	  	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

	  


