“Elke vrouw is ervoor gemaakt haar eigen
kind op de wereld te zetten. Met de juiste
kennis, het volledige vertrouwen op haar
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lichaam, kan haar bevalling een ervaring
worden die voor de rest van haar leven
een positieve herinnering blijft.”
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VOORWOORD

WEGEN NAAR BEWUSTWORDING

Zwanger zijn en geboorte geven is van alle tijden. Maar hoe we in deze tijd

De weg naar jouw natuurlijke, angstvrije bevalling kun je op verschillende

ons kind dragen en baren wordt sterk bepaald door de keuzemogelijkheden

manieren bewandelen. Hieronder licht ik een aantal manieren toe.

die we in de hedendaagse westerse geboortezorg hebben. Door informatie

Uiteindelijk bereiken ze allemaal hetzelfde doel: je komt dichter bij jezelf. Je

van buitenaf te krijgen - van echo’s en screeningstesten die zeggen hoe het

gaat meer leven vanuit je basis, degene die je diep vanbinnen bent. Dit is de

met ons kindje gaat - drijven we af van ons oorspronkelijke ‘diepere weten’.

basis van de oerkracht die iedere vrouw in zich heeft. Door dichter bij jezelf
te komen, durf je te vertrouwen op jezelf, kom je los van belemmerende

Hoe kunnen we het beste uit beide werelden bij elkaar brengen en zo vanuit

angsten en kun je meer vertrouwen op je oerkracht.

Eigen Wijsheid en goede, geïnformeerde keuzes ons kindje verwelkomen?

Tijdens de zwangerschap kun je op verschillende manieren aan de slag om
dit interessante pad te volgen. Hieronder haal ik meerdere mogelijkheden

Dit boek zit vol met inspiratie en tips. Rieneke geeft je op frisse en eerlijke

In het net verschenen boek Natuurlijk Bevallen is te lezen je hoe lichaam en
baby samenwerken om te bevallen zoals de natuur het bedoeld heeft.
Bevallen is voor sommige vrouwen niet meer gelijk aan het natuurlijke proces.
Met dit boek breng ik de lezer terug bij haar eigen ik en bij het wonder wat
zich in haar buik aan het voltrekken is. Ze leest wat ze er zelf aan kan doen
om op een natuurlijke, rustige en krachtige wijze haar bevalling te beleven. Zij
als aanstaande moeder heeft de regie in handen en is gemaakt haar kindje
op de wereld te zetten. In dit boek geef ik haar inzicht in hoe haar lichaam
werkt tijdens een bevalling, hoe ze hier zelf invloed op kan hebben en hoe
ze op een prettige manier terug kan kijken op deze levensveranderende
gebeurtenis.

aan die ervoor zorgen dat je dichter bij je gevoel gaat komen. Overigens

toon een bredere kijk op zwanger zijn en bevallen. Ze stelt met kritische

zijn deze technieken niet allemaal specifiek voor zwangeren. Iedereen kan

kanttekeningen bepaalde routinehandelingen binnen de verloskunde aan de

op een dergelijke manier aan de slag. Ik was er al mee begonnen voordat ik

kaak. Ze biedt je alternatieven aan, geeft tips en deelt haar eigen ervaring.

zwanger werd. Ik wist toen nog niet dat dit pad ook zou doorlopen onderweg

Het is down-to-earth en vanuit de onderbuik geschreven. Hiermee moedigt

naar mijn bevalling. Eigenlijk is het een manier van leven geworden die

ze je aan om jouw kracht en je diepere weten in jezelf aan te boren. Iets wat

betrekking heeft op alles. Ik heb erdoor geleerd meer op mijn gevoel te

mijns inziens zo welkom is als je vader en moeder wordt. Het is immers een

durven vertrouwen, zowel voor, tijdens als na mijn bevalling.

reis voor het Leven…
Als je bewust aan de slag gaat, is het wellicht een idee om een zwangerschapsMarieke Verschelling

dagboek bij te houden. Dit dagboek is alleen voor jou bestemd en niemand

Holistisch vroedvrouw

anders mag het lezen. Je schrijft er bijvoorbeeld iedere dag even in hoe je
je voelt. Als je een verandering doormaakt, merk je deze op en je schrijft

www.holistischeverloskunde.nl
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Om dit pad te bewandelen zijn er legio (zwangerschaps)cursussen en

bewegingen kun je spieren die te gespannen zijn weer in balans brengen of

therapieën die je hierbij kunnen helpen. Er zijn methoden ontwikkeld die

het kan verlichting bieden aan bepaalde delen in je lichaam. Yoga brengt je

niet speciaal voor zwangeren zijn, maar er zijn ook afgeleide vormen die zijn

lichaam en geest weer in harmonie met elkaar.

toegespitst op de zwangere vrouw.

Het geeft je bewuste ademhalings- en ontspanningsoefeningen die je tijdens

Hieronder staan een aantal vormen die mij hebben geholpen dichtbij mijn

je bevalling kunt gebruiken en het leert je de aandacht te richten op je

eigen kracht te blijven tijdens de bevalling.

ademhaling. Een goede ademhaling geeft rust en evenwicht en helpt je in je
reis naar binnen. Tevens zijn deze technieken erg goed toe te passen tijdens

Alle hieronder omschreven manieren hebben hetzelfde doel, namelijk

je bevalling.

je geest tot rust brengen zodat je je tijdens de bevalling kunt richten op
datgene wat er op dat moment gebeurt. Het geeft je alle kracht die je nodig
hebt en er gaat geen energie verloren aan overbodige angsten, denkbeelden
en negatieve gevoelens.
het van je af. Tijdens je zwangerschap kun je in een emotionele achtbaan

De ene methode is meer actief dan de andere en er zijn veel overlappingen.

terechtkomen. Misschien komen gebeurtenissen uit het verleden ineens

Zo wordt er binnen de yoga gebruikgemaakt van meditatietechnieken

dichterbij. Dit is het moment om dit achter je te laten en vol vertrouwen de

en binnen de mindfulness zijn meditatie en visualisaties een belangrijk

toekomst in te gaan. Je bevalling is een keerpunt in je leven. Er staat je een

onderdeel. Geen van deze vormen staan op zichzelf, ze hebben allemaal een

grote gebeurtenis te wachten die je leven voorgoed verandert. Je staat op

verband met elkaar.

het punt moeder te worden. Dit kan je emotioneel in de war brengen en het

www.natuurlijkbevallen.nl

bijhouden van een dagboek kan je helpen inzicht en orde te krijgen in al je

Yoga

gevoelens. Schrijven zorgt voor veel mensen voor een momentje van rust

Yoga is een oude bewegingsleer uit India. Het leert de geest om het gevoel

en bezinning. Het schrijven in een dagboek laat je iedere dag even stilstaan

en het lichaam te beheersen. De in het westen meest bekende vorm van

Veel yogalessen worden afgesloten met een liggende meditatieoefening om

bij wat er is gebeurd, wat je normaliter misschien niet eens had opgemerkt.

yoga is Hatha Yoga, de yoga van lichaamsbeheersing. Het neemt het fysieke

je lichaam en geest tot rust te brengen en om contact te maken met je kindje.

lichaam als uitgangspunt om het bewustzijn te bereiken; een training van de

Een voorbeeld hiervan is de bodyscan-meditatie. Deze licht ik verderop toe.

De manier waarop je je zwangerschap en je bevalling beleeft, heeft direct

geest met het lichaam als instrument.
Mindfulness

gevolgen voor je kindje. Je baby is zich namelijk niet alleen bewust van wat
er zich in je baarmoeder afspeelt, zoals de geluiden van jouw hartslag of licht
van buitenaf, maar ook van de gevoelens van jou als moeder. De allereerste
ervaringen van het leven op aarde worden in deze periode beleefd. Al in de
baarmoeder is je baby zich bewust van wat er zich om hem heen afspeelt.
Dus het is niet alleen voor jezelf, maar zeker ook voor je kindje fijn dat je
dichtbij jezelf komt en vol vertrouwen de bevalling in gaat.

Mindfulness betekent niets meer dan ‘bewust-zijn’; het zijn in de huidige

Yoga is een fijne manier om vitaal en fit te blijven tijdens de zwangerschap.
Je leert verbinding te maken met je baby in je buik en het leert je te
luisteren naar de signalen van je lichaam. De yogaoefeningen zorgen ervoor
dat je spieren soepel blijven. Het vermindert spanningen in je spieren
en bekkenbodem, doordat het rekken en strekken in de diverse posities
je lichaam op een natuurlijke manier ontspant. Door overgave aan de
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ervaring, zonder oordeel. Bewust aanwezig zijn in dat wat je op dat
moment doet. Het vertaalt zich naar opmerkzaamheid en aandachtigheid.
Hiermee wordt bedoeld dat je opmerkt wat er op dat moment is zonder
er een oordeel over te hebben. Vergelijkingen met wat er is geweest of de
verwachting over hoe het zou moeten zijn zorgen voor onrust en oordelen.
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Ik denk dat elke vrouw graag een prettige, fijne bevalling wil. Wat er wordt
verstaan onder een prettige, fijne bevalling is voor iedereen anders. Voor
mij betekent dit veilig, zonder complicaties en zonder al te veel pijn. Velen
zullen misschien denken dat zo’n bevalling een illusie is, maar ik denk dat dit

Formaat: 148 x 210 mm

voor veel vrouwen wél haalbaar is. Het is haalbaar als je ervoor openstaat
om je eigen natuurlijke kracht te gebruiken. Hiervoor moet je weten hoe
het natuurlijke proces van bevallen werkt en hoe je dit zelf kunt aansturen.
Alleen dan kan je kindje sneller, makkelijker en met minder pijn en weerstand
geboren worden.

Uitgever: De Kroon Uitgeverij

Een eerste zwangerschap duurt vaak langer dan de gebruikelijke veertig
weken. Volgens mij wordt een baby pas geboren als hij of zij er helemaal
klaar voor is. In Nederland wordt gesproken over ‘inleiden’ zodra de 42
weken-grens wordt bereikt. De bevalling wordt dan in het ziekenhuis
kunstmatig opgewekt. Hiervoor bestaan verschillende manieren. De ene
medische ingreep heeft vaak een volgende tot gevolg. Je komt dan in de
medische molen terecht en raakt zo steeds meer de controle over je eigen
bevalling kwijt. Om dit te voorkomen zijn er een aantal dingen die je zelf kunt
doen om de natuur een handje te helpen. In dit hoofdstuk geef ik je inzicht
in hoe je lichaam werkt en wat het van jou nodig heeft om je ideale bevalling

Op natuurlijkbevallen.nl/pers

te creëren.
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