Geboorte
comfortabel, effectief en eenvoudig

Pijnverlichting
bij de bevalling

ed
o
g
r
e
V
eel
v
r
o
do eraars
verzek
Geadviseerd door verloskundigen

Werkbestand tweeluik v3.indd 1

07-03-17 11:47

De geboorte van je baby, een hele bevalling
Natuurlijk is de geboorte van je baby een van de mooiste ervaringen in je leven. Alleen is er niet voor
niets het gezegde dat het een hele bevalling kan zijn. Vaak gaat een bevalling immers gepaard met pijn
en ongemak. Dat is echt niet altijd nodig. Gelukkig is er een veilige en gemakkelijke manier om deze
pijn te verlichten, zonder medicatie en zonder risico’s voor moeder en kind. GeboorteTENS helpt je om
de pijn te verlichten.

Wat is TENS
TENS werkt door middel van impulsen. Deze impulsen onderbreken de pijnsignalen, waardoor
pijnverlichting optreedt. Deze methode wordt al lange tijd ook succesvol gebruikt bij fysiopraktijken,
pijnpoliklinieken en ziekenhuizen om pijn te verlichten bij indicaties zoals bekkeninstabiliteit, ischias,
reumatische pijn en lage rugpijn.

Hoe gebruik je TENS
De GeboorteTENS is een op batterijen werkend apparaat met speciale gelpads die aan beide zijden
van de ruggenwervels worden aangebracht. De impulsen die het apparaat afgeeft, zorgen voor het
onderbreken van de pijnsignalen uit bekken- en baarmoederstreek, en in het begin van je bevalling
ook voor aanmaak van extra endorfine! De mate van pijnverlichting verschilt van persoon tot persoon,
vandaar dat het apparaat in te stellen is op een voor jou prettig niveau. Wij adviseren dan ook om vanaf
37 weken zwangerschap het apparaat een keer te gebruiken om er mee vertrouwd te raken.

Uitvoerig getest
Vanzelfsprekend zijn de apparaten die GeboorteTENS beschikbaar stelt uitvoerig getest en voldoen
ze aan alle vereiste keurmerken. In Groot-Brittanië, Zweden en ondertussen ook in Nederland is het
een veelgebruikte pijnverlichter bij de bevalling. Uit onderzoek is gebleken dat GeboorteTENS bij de
bevalling in meer dan 80% van de gevallen effectief is.
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GeboorteTENS in het kort
1. Veilig voor moeder en kind.
2. Geen bijwerkingen.
3. Stimuleert de natuurlijke lichaamsfuncties.
4. Sterkte zelf in te stellen.
5. De speciale gelpads zijn vaker te gebruiken.
6. Voor thuis en in het ziekenhuis!
7. Combinatie met andere methoden van
pijnverlichting mogelijk.
8. Zowel te huur als te koop via geboorteTENS.nl
9. Ook toepasbaar voor pijnverlichting bij indicaties
zoals bekkeninstabiliteit en lage rugpijn.

Zorgverzekeraars en GeboorteTENS
Vaak vergoedt je verzekeraar de aanschaf of de huur van
GeboorteTENS. Op onze site vind je een overzicht. Kijk even of
jouw verzekeraar erbij staat.

Gebruikster Emma aan het woord
Mijn eerste bevalling was een waar drama, dus ik zag heel erg op tegen de tweede keer. Ik was er gewoon bang
voor. Op advies van de verloskundige heb ik toen een GeboorteTENS gehuurd, de huur werd vergoed door mijn
zorgverzekeraar. Vanaf de eerste wee heb ik de TENS aangesloten en zo’n 8 uur later hebben we toch maar de
verloskundige gebeld. Want ik had niet het idee dat ik voor het echt aan het bevallen was, hoewel ik wel voelde
dat ik weeën had. Het TENS apparaat gaf mij de controle en maakte de weeën ook veel minder pijnlijk.
De verloskundige kwam een uur later en toen bleek dat ik al 8 cm ontsluiting had! Drie kwartier later is
Manon geboren. Bij een eventuele volgende bevalling huur ik zeker weer een GeboorteTENS.
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Verschillende modellen
GeboorteTENS heeft verschillende modellen in het assortiment
die gebruikt kunnen worden bij de bevalling.
Op onze website vind je meer informatie over de
mogelijkheden. Voor de aanschaf of huur kan je hier
eenvoudig je bestelling plaatsen.

Meer informatie

Tip!

Bezoek voor meer informatie, veelgestelde vragen,
prijzen en overige producten onze websites
www.geboorteTENS.nl en www.TENShealth.nl.

Veel verzekeraars vergoeden GeboorteTENS.
Neem contact op met je verzekeraar of kijk op
onze website om te zien of jouw verzekeraar de
GeboorteTENS vergoedt.

Let op! Je mag dit product niet gebruiken als je
drager van een pacemaker bent of lijdt aan epilepsie.

Geboorte

Dit product wordt u aangeboden door GeboorteTENS®
Langakker 5c • 5371 EV Ravenstein • telefoon: (0486) 41 72 20
e-mail: info@geboorteTENS.nl • www.geboorteTENS.nl
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