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gentle sectio

"In ZOL is een ‘gentle sectio’ de 
standaard procedure voor alle kei-
zersnedes, behalve bij urgenties 

of complicaties. “Hierbij willen we de 
natuurlijke bevalling zoveel als moge-
lijk nabootsen en ruim contact toelaten 
tussen de ouders en hun baby. We 
vinden het heel belangrijk dat koppels 
samen kunnen genieten van de ge-
boorte van hun kindje. De partner blijft 
gedurende het hele traject aanwezig”, 
verduidelijkt gynaecoloog dr. Caroline 
Van Holsbeke.

“Vroeger werd de buik van de moeder 
afgeschermd met een groene opera-
tiedoek. Bij een ‘gentle secto’ zetten 
we hier ook plastiek voor. We halen 
het groene doek weg van zodra de 

baby geboren wordt zodat de ouders 
alles kunnen meevolgen. We laten 
de geboorte ook niet te snel gaan om 
de baby de tijd te geven om zich aan 
te passen aan leven buiten de baar-
moeder en om zijn bloedsomloop en 
ademhaling rustig op gang te laten ko-
men. Nadien wordt de baby in dezelfde 
ruimte door de kinderarts nagekeken 
en wordt huid op huid contact met de 
ouders mogelijk gemaakt. Dit is immers 
belangrijk voor een goede hechting. 
Intussen kan de baby op zoek gaan 
naar de eerste borstvoeding.”

Het zoontje van Angela Manueli en 
haar partner werd zopas geboren via 
een ‘gentle sectio’. “Vooraf heeft dr. Van 
Holsbeke ons foto’s laten zien van een 

‘gentle sectio’ en uitleg gegeven over 
het verloop, wat heel geruststellend 
was en onze stress voor de ingreep 
wegnam. Alleen voor de ruggenprik 
was ik wat bang.”

“Wij vonden het heel speciaal dat we 
ons baby’tje tijdens de keizersnede 
zagen geboren worden. Ik kan moei-
lijk beschrijven wat dit met je doet. 
Mijn eerste kindje is geboren met een 
spoedkeizersnede na 24 uur arbeid. Dat 
heeft voor lange tijd een grote impact 
op mij gehad. De ‘gentle sectio’ daaren-
tegen hebben mijn partner en ik op 
een rustige en zeer aangename manier 
ervaren, wat naar mijn gevoel zeker ook 
goed is voor de baby-moeder relatie.” 

Partners in zorg Bekijk hier 
de video over 

'gentle sectio'


