Liefdevolle
gids naar een
optimale
bevalling
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“Giving birth should
be your greatest
achievement, not
your greatest fear.”
JANE

WEIDEMAN

Woord vooraf
Na twee mega fijne bevalling met bijzonder snel
herstel schrijf ik deze

Liefdevolle gids.

Het is opvallend dat er bij het woord 'bevallen'
voornamelijk

angstige termen bij de meeste

Als ik mijn ervaringen deel word ik vaak niet
geloofd.

Sterker nog, in de aanloop van de geboorte van
mijn eerste kind werd ik tussen de regels door

mensen opkomen. 'Pijn', 'uitscheuren' en

voor gek verklaard dat ik met enthousiasme

'ziekenhuis' zijn daar voorbeelden van.

uitkeek naar mijn bevalling.

Hoe kan het dan zo zijn dat ik (en anderen met
mij) juist een

compleet ander beeld bij het

geboorteproces hebben? De woorden 'feestje',
'zin in' en 'nog een keer' komen daarbij zelfs op.

Het grote ‘geheim’ van een optimale
bevalling heb ik onderzocht en ga ik in deze
gids met je delen.

De nieuwe moeders
De mate
waarin je kunt ontspannen, bepaalt in grote
mate het verloop van het proces.
Het belangrijkste om te onthouden is:

Ik werk met

vijf essentiële factoren die leidend

zijn voor ontspanning tijdens de bevalling.

Het goede nieuws is dat je deze bewust kunt

Een optimale bevalling ligt
voor het grootste deel in jouw eigen handen!
gaan aansturen.

Mijn hoop is dat deze gids een aanleiding voor
je is om jezelf te verdiepen in de ontzettend
bijzondere wereld van de geboorte van een kind.

Deze factoren licht ik in deze Liefdevolle gids
toe:
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STEUN

Personeel dat regie uit

Personeel dat respectvol

handen neemt (protocol)

met jouw wensen omgaat

Partner als storende

Partner die wensen bewaakt

factor

en jou ondersteunt

Beschermd bevallen

De mensen die jou assisteren tijdens

Wijs vervolgens iemand aan die jouw

jouw bevalling vormen samen jouw

wensen bewaakt. Zodat jij tijdens het

geboorteteam. Deze bestaat uit:

proces optimaal kunt ontspannen.

- Jouw partner

sfeer die jouw team uitstraalt is

- Jouw verloskundige/ gynaecoloog

De

- Jouw kraamhulp/

ook erg belangrijk voor jouw

verpleegkundige(n)

gemoedsrust.

- Overig personeel zoals stagiaires
en kinderarts

Als iemand (lees jouw partner ;)

angst

ervaart tijdens jouw bevalling, dan
Deze mensen hebben het beste met

neem jij dat onbewust over.

jou en jouw kindje voor en willen zich
graag voegen naar jouw wensen.

Het is daarom erg belangrijk dat jouw
partner zijn

Dan is er maar één ding belangrijk:
dat je jouw wensen (vooraf!)
kenbaar maakt.

huiswerk doet en jou zo

goed mogelijk kan ondersteunen (lees
jou niet onbewust beïnvloeden met
zijn angst).

KENNIS

Geen kennis= angstdenken

Kennis= (illusie) van controle

Onrust, spanning

Rust, ontspanning

Kennis is kracht

Je kent de term

‘In jouw kracht

Wanneer je geen of weinig kennis

staan.’ misschien wel. Dat gaat over

hebt over wat er met jouw lijf gebeurt

die momenten dat je het beste in

tijdens jouw bevalling, heb je

jezelf naar boven kan halen. Jezelf
helemaal kan laten zien en laten

Hoe meer je tijdens jouw
bevalling in jouw kracht staat, hoe
voorspoediger deze zal verlopen.
gaan.

geen

idee ‘waar je bent’. Hierdoor zal je
angst ervaren. Op angst reageert
jouw lichaam geweldig! Je geeft op
jouw zoogdierenmanier aan dat de
kust niet veilig is, DUS

voorkomt jouw

lichaam dat jouw kindje wordt
De belangrijkste input die je hiervoor
nodig hebt is:

kennis! Óf volledige

overgave aan het leven zelf en

geboren. Dat is handig als er echt
gevaar is natuurlijk, maar niet zo
handig als het enkel in je hoofd zit.

daarmee onthecht zijn aan de

veel kennis van wat er

uitkomst. Maar laten we eerlijk zijn:

Heb je juist

elke vrouw wil liever ongeschonden

met jou en jouw kindje gebeurt, dan

de bevalling doorkomen met een

zal je daardoor in jouw kracht komt te

ultiem gezonde baby in haar armen

staan. Hierdoor kan je goed

als eindresultaat.

ontspannen en geef je jouw
zoogdierenlichaam aan dat het kindje

Dus door naar optie #1: veel kennis
opdoen van het proces.

veiligheid geboren kan worden.
Wat dan ook voorspoedig gebeurt.
in

REGIE

Geen regie= regie uit

Wel regie= keuzes maken

handen geven

waar je achteraf achter
staat

Bevalling= bruiloft

Een bevalling is een

‘once in a

Exact zo mag je in jouw bevalling

lifetime-event’ en vergelijk ik daarom

gaan staan. En nogmaals:

ook graag met een bruiloft. Bij een

ontspanning is key voor een fijne

bruiloft is het heel normaal om

all-out

bevalling. Dus plannen maar!

Word

te gaan in de voorbereiding en er

die Birthzilla! Pak die regie op

jouw dag van te maken. Juist ja,

voorhand. Zodat je tijdens jouw

JOUW dag. Niet EEN dag. Je wil niet

bevalling kan ontspannen.

zomaar een standaard trouwerij.
Deze moet aansluiten op wie jullie
zijn toch?

Dus je gaat

plannen, mensen bij de

Als je niet
op voorhand kiest, dan forceer je
dat andere mensen voor jou kiezen.
Maak vooraf dus keuzes.

Je krijgt de keuze uiteraard wel

voorbereiding en uitvoering

voorgelegd op het moment zelf, maar

betrekken. Draaiboeken maken.

goed, weet jij waarmee je instemt als

Scenario A, B en misschien ook wel

er wordt gevraagd of je akkoord gaat

C uitwerken. En als je alles vooraf

met het zetten van een oxytocine

onder controle hebt? Dan kan je

injectie of het toedienen van

tijdens de dag loslaten en genieten

vitamine K bij jouw pasgeboren baby?

van de liefde die centraal staat. Alle
rest wordt geregeld.

Plus op het moment zelf ben je

De plusminus 80 keuzes die je op

overgeleverd aan enkel de informatie

voorhand kunt maken zijn van grote

van de persoon/ personen die

en kleinere aard. Wat ze

tegenover je staat. Welke protocollen

gemeenschappelijk hebben:

en meningen zitten er achter de

allemaal relatief simpel. Je moet

keuze en het advies?

alleen even weten wat de keuzes

ze zijn

inhouden en de knoop erover

Dus als je tijdens jouw bevalling
kiest, kies je dan eigenlijk wel
echt?
Dan nog dit: Elke bevalling heeft zo
ongeveer hetzelfde verloop, net als
een bruiloft. Maar vergis je niet in de

hoeveelheid aan keuzes die je kunt
en móet maken voor jouzelf en jouw
kindje.

doorhakken.

Als je al deze keuzes, die je tijdens
en net na jouw bevalling moet
maken, vooraf al maakt, dan zorg
je ervoor dat je de ervaring krijgt
die bij je past.

#1 oorzaak nare
geboorte ervaring:
Het gevoel van
controleverlies
VOLKSKRANT
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FYSIEK

Getraind= te strakke spieren

Versoepeld= lange spieren

Medisch= enkel fysiek

Samenhang geest & lichaam

Passief= lichamen zetten

Actief= lichamen ontspannen

druk

Word zacht

Oei, ik krijg soms de neiging om heel

Als jouw bevalling bijvoorbeeld niet

erg zwangere hardlopende vrouwen

snel genoeg vordert volgens de

tot stilstand te brengen. Vanuit de

normale statistieken, dan is er een

natuur gezien: is het logisch dat je als

grote kans dat er

zwanger zoogdier tot laat in jouw

direct een
interventie wordt voorgesteld.

zwangerschap nog gaat rennen? Of

nodigt jouw lichaam je juist uit om
rust te nemen?

En oh ja:

ontspannen natuurlijk! Wist

je dat je er goed aan doet om dit

Het is uiteraard goed dat er in de

oefenen
tijdens jouw zwangerschap? De

huidige tijd veel aandacht is voor de

kans dat je daadwerkelijk goed kunt

gezondheid van de mens. Ook tijdens

ontspannen tijdens jouw bevalling

jouw zwangerschap is bewegen héél

neemt daardoor heel erg toe.

actief en regelmatig te

goed. Bewegen ja. Kalm aan.

Wandelen en stretchen zijn goed.

Tot slot nog het fysieke aspect tijdens
de bevalling zelf. Hoe zit de geboorte

Wat nog bijzonder weinig aandacht
krijgt in de medische wereld, is de

samenhang tussen jouw geest en
lichaam. Hierdoor wordt er vrij fysiek
gekeken en gehandeld.

van het kind bij jou in je hoofd?

Op je

rug liggend op een bed toevallig? De
fijnste manier: Veel bewegen tijdens
je bevalling en tijdens het persen
gebruik maken van de zwaartekracht.

VERWACHTING

Negatief beladen=

Positief geladen=

aansturing hele systeem

aansturing op vertrouwen,

op angst en dus spanning

liefde en dus ontspanning

Expectations Become Reality

Jouw geest stuurt jouw lichaam aan.

Dit werkt tijdens jouw zwangerschap

Als dit tijdens jouw bevalling

op een fijne manier door op de

‘negatief’ beladen is, dan heeft het
één belangrijk nadelig effect: jouw
lichaam zal de bevalling willen
vertragen of stoppen.

ontwikkeling van jouw kindje en
tijdens jouw bevalling op de
voortgang van het proces.

Als je angstig bent maak je het
Als

zoogdier, dat we nou eenmaal

zijn, zit het in ons systeem dat angst

Als
ik nú mijn kind krijg, dan gaan we
eraan!” Dat is eigenlijk een super

stresshormoon cortisol aan. Als je
ontspannen bent het knuffelhormoon

óf het ene óf
het andere hormoon aanmaakt?

oproept tot “Het is hier niet veilig!

oxytocine. Wist je dat je

mooi systeem! Tenzij er niet écht

Dat maakt

oxytocine enórm

om jouw bevalling op gang te

belangrijk tijdens jouw bevalling. Het
is de aanzwengelaar voor een fijne

houden.

en voorspoedige bevalling.

Kortom: je doet er goed aan om in

Bring on the happy thoughts!

onveiligheid is en je wordt geholpen

aan te sturen op
vertrouwen en een positieve
jouw hoofd

verwachting van jouw bevalling.
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