
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLVG  
 

Ballonkatheter - bevallen thuis, 

poliklinisch of in het bevalcentrum 

1e lijn Oost-West 
 
 

De ballon in de baarmoedermond prikkelt de baarmoeder zodat er stoffen 

vrijkomen die zorgen dat uw baarmoedermond rijpt. Door de druk van de 

ballon wordt ook de baarmoedermond een beetje opgerekt. Soms krijg je 

daarna 'harde buiken' of wat vaginaal bloedverlies.  

 

De ballonkatheter is een flexibel latex slangetje met een doorsnede van een paar millimeter 

met een het uiteinde een ballonnetje. Het slangetje schuiven we via de schede (vagina) in de 

baarmoedermond. Daarna vullen we de ballon met water tot het een doorsnede heeft van 2 - 

3 centimeter.  

Het plaatsen van de ballonkatheter 

 Het inbrengen van de ballonkatheter vindt plaats in OLVG-West of -Oost. 

 De katheter wordt geplaatst met de hulp van een spreider (speculum). 

 Het gedeelte van de katheter buiten de schede, wordt vast gemaakt aan de binnenkant 

van je bovenbeen. Als de ballonkatheter uitvalt, zal je eigen verloskundige overdag bij je 

thuis beoordelen of je voldoende ontsluiting hebt om de vliezen te breken. Soms is dit 

niet het geval en zult je nog terug moeten komen naar het OLVG. De verloskundige 

regelt deze afspraak.  
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 Na het plaatsen van de ballon wordt een hartfilmpje gemaakt (Cardio Toco Grafie). 

Hierbij worden de harttonen van je baby geregistreerd en de eventuele weeënactiviteit. 

Dit duurt ongeveer een half uur en indien nodig langer.  

 Na het hartfilmpje kan je naar huis.  

 

Na het inbrengen van de ballonkatheter  
De bevalling komt meestal niet op gang op de eerste dag dat de ballonkatheter geplaatst is. 

Het kan een paar dagen duren voordat er genoeg ontsluiting is om de vliezen te kunnen 

breken. 

 Je eigen verloskundige begeleidt je verder na het plaatsen van de ballonkatheter.  

 Als je thuis bent na het plaatsen van de ballon, neem zo nodig contact op met je 

verloskundige. 

 12-24 uur na het plaatsen van de ballonkatheter zal de verloskundige bij je thuis 

langskomen. Ze controleert de ballonkatheter en ze luistert naar de harttonen van de 

baby.  

 Als je voldoende ontsluiting hebt zal de verloskundige de ballon verwijderen en de vliezen 

breken. Als het vruchtwater helder is, kun je 12-20 uur wachten op spontane weeën 

 Indien je binnen 24 uur nog niet voldoende ontsluiting hebt om de vliezen te kunnen 

breken, zal de verloskundige voor je een afspraak maken in het OLVG voor een 

vervolgplan.  

 

Wanneer contact opnemen? 

 Als de vliezen breken (volg belinstructie eigen verloskundige) 

 Bij constante buikpijn of weeën 

 Bij verlies van de ballon: 

- Overdag (tussen 8.00  22.00 uur): bel je verloskundige 

- In de nacht: gooi de ballon weg en bel in de ochtend je verloskundige 

 Bij overmatig bloedverlies 

 Als je de baby minder voelt bewegen 

 Als je ongerust bent of vragen hebt 

 

Neem dan direct telefonisch contact op met je verloskundige. 

 

Voor- en nadelen  

Na het plaatsen van de ballon blijf je onder controle van je eigen verloskundige zodat je kunt 

bevallen in je eigen omgeving.  

 

Het is niet zeker dat je thuis kunt bevallen. Bij een eerste bevalling is de kans groot dat je 

alsnog in het ziekenhuis terecht komt. Bij een tweede of volgende zwangerschap, is deze 

kans iets kleiner. Soms is de bevalling in een ander ziekenhuis dan OLVG.  

 

Reden voor een bevalling in het ziekenhuis  
 De weeën komen niet op gang na het breken van de vliezen 

 De baby heeft in het vruchtwater gepoept (meconium houdend vruchtwater) 

 Je wilt graag pijnstilling tijdens de bevalling 
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 De ontsluiting komt niet op gang.  

 

Dit zijn vergelijkbare redenen voor bevallingen die niet worden ingeleid met een 

ballonkatheter.  

 

Er is altijd plaats als er met spoed een behandeling nodig is voor jou of de baby.  

 

Onderzoek 

Het is voor de verloskundige en het OLVG een nieuwe manier van samenwerken bij het 

inleiden na 41 weken. Daarom willen we dit graag onderzoeken. We onderzoeken: 

 Hoe de bevalling is gegaan  

 Hoe het met moeder en baby gaat 

 Je mening over onze samenwerking 

 

Je krijgt een vragenlijst via email en een extra folder met informatie.  

Deelnemen aan het onderzoek is niet verplicht. . 

 

Vragen? 

Stel uw vraag via MijnOLVG 
U kunt ons altijd bereiken via MijnOLVG. Heeft u een algemene vraag over vergoeding of 

betaling? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar of kijk op www.olvg.nl/zorgnota 

Meer informatie over bijvoorbeeld kosten, bereikbaarheid, onderzoeken en behandelingen 

staat op www.olvg.nl maar u kunt ons natuurlijk ook bellen. 

 

Meer informatie online 
 www.olvg.nl/verloskunde 

 

Contact  
afdeling Verloskunde, locatie Oost 

T 020-599 22 35 (dag en nacht bereikbaar) 

 

afdeling Verloskunde, locatie West 

T 020 510 80 02 (7 dagen per week, 7.30 – 23.00 uur) 

T 020 510 84 82 (7 dagen per week, 23.00 – 7.30 uur) 

 
 
 

Oost 
Oosterpark 9 
1091 AC Amsterdam 

West 
Jan Tooropstraat 164 
1061 AE Amsterdam 

Spuistraat 
Spuistraat 239 A 
1012 VP Amsterdam 
 

Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing: www.olvg.nl/algemene-behandelvoorwaarden  
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