Links en tips ivm zwangerschap
• Eerste aanrader is het boek Mama’en samengesteld door mijn eigen
dochter Nina Pierson. Het is een zorgvuldig samengesteld, inspirerend
en informatief naslagwerk voor de Mama-in-wording van nu. Bij de
meeste boekhandels te koop (steun de kleine winkels!) en natuurlijk ook
via bol.com : https://www.bol.com/nl/p/mamaen/9200000101929730/?bltgh=ma5u814mL2nDKWHLOcZESw.1_4.5.Pro
ductTitle
Ter voorbereiding van de bevalling/geboorte zijn er verschillende cursussen te
volgen. Hieronder een paar waarvan ik weet dat cursisten er een goede
ervaring mee hadden. Dat sluit niet uit dat er ook andere zijn!
Hypnobirthing - deze methode bevordert het vertrouwen in het vermogen van
je lichaam om ‘het klusje’ te klaren. Je leert ook hoe te ontspannen. Ook je
partner doet hieraan mee en leert hoe hij jou het beste kan ondersteunen.
Bevordert dus ook zijn zelfvertrouwen J
• Chitra Natarajan – een fantastische van oorsprong Indiaase vrouw. Zij
geeft de cursus in het engels. Mijn dochter Nina en haar man Jop
hebben bij haar deze cursus gevolgd en er veel aan gehad.
http://akriti.nl/52-2/
• Motion of Mind/ Mom & Co – twee vrouwen, een huisarts, een
verloskundige, bieden ook deze cursus aan. Ook van hen hoor ik enorm
positieve verhalen.
http://momenco.nl
• Ook hier kun je cursussen volgen samen met je partner ter
voorbereiding op de geboorte : https://activehealthcenter.nl/birthing/
• Carita Salome, de autheur van ‘Duik in je Weeën’, is er zelf helaas mee
gestopt. Wel zetten anderen haar methode voort, zoals bv deze praktijk
: http://www.mensendieckprinsengracht.nl/zwangerschapscursuscarita-salome-methode/
Op Carita’s homepage vind je wel nog allerlei tips die handig kunnen zijn
bij bepaalde kwaaltjes die vaak met het in verwachting zijn gepaard
gaan: http://www.caritasalome.nl/tips/

Massage tijdens de zwangerschap is een vak apart. Hierbij een paar
waarvan ik alleen maar goeds hoor.

• Arigato – www.arigato.nl
• The Rub, - http://therub.nl
• https://heerlijkzwanger.com deze vrouw komt ook aan huis! Een tip van
mijn dochter Nina.
• Geboortecentrum Amsterdam
http://www.geboortecentrum.nl/nl/cursuscentrum/zwangerschapsmass
age.html
• Hilde van der Werff, voorheen werkzaam bij Bluebirds in Amsterdam
maar sind een tijdje verhuisd naar Almaar.. Maar zij is zo kundig dat ik
van vrouwen weet die voor haar speciaal er naar toe rijden J. Hier dus
alsnog haar link (een topvrouw!) - https://www.hildevanderwerff.nl
Mocht je baby aan het einde van je zwangerschap in een stuit (met de billen
naar beneden) of dwars liggen kan ‘de Clown’ houding zoals je die tijdens de
cursus gaat leren ervoor zorgen dat je kindje zich omdraait. Hier komt wel wat
belasting op je ellenbogen en armen terecht. Er bestaat ook een aangepaste
variant waarbij je met de knieën aan de rand van een bank zit. Werkt vaak heel
goed, wel 2/3 keer per dag uitvoeren. Hier de link:
https://www.youtube.com/watch?v=8WQu6tC-hP4&feature=youtu.be
Ook Hypnotherapie (anders dan Hypnobirthing!) kan daar vaak verandering in
brengen. Als je kind na de 35ste week nog in een stuit ligt kun je voor consult bv
bij dit adres terecht : https://www.thehouseofbalance.nl/baby-in-stuitdraaien-met-hypnotherapie/
• Via de verloskundige van mijn dochter kreeg ik ‘de’ baby turner van
Amsterdam door. Bea van de Put : 0620548420
Hier een paar studio’s waar ook losse lessen en/of cursussen
zwangerschapsyoga te volgen is:
• Kamini Stam : https://kaministam.nl/courses/ (hoor ik veel goeds over)
• Delight Yoga : https://delightyoga.com/nl/studio/yoga/styles/prenatalyoga
• The Rub (zelfde als waar je massage kunt krijgen) :
http://therub.nl/#yoga

• Mudra Cursuscentrum o.l.v. Isabelle Secrève www.mudracursuscentrum.nl
• De Nieuwe Yogaschool : https://denieuweyogaschool.nl/lesrooster
• Voor na de geboorte om te herstellen kan ik deze vrouw en haar
cursussen van harte aanbevelen : https://activehealthcenter.nl/birthrecovery/
Boeken tips (behalve Mama’en van Nina natuurlijk maar deze had ik al
bovenaan aangeraden!)
• Yoga for Pregnancy and Birth van Uma Dinsmore-Tuli
https://www.bol.com/nl/p/yoga-for-pregnancy-andbirth/1001004007248996/?suggestionType=featured_product&suggeste
dFor=uma%20&originalSearchContext=media_all&originalSection=main
• Yoga for Conception, Pregnancy, Birth and Beyond van Francoise
Barbara Freedman (oprichtster van Birthlight organisatie)
https://www.bol.com/nl/p/step-by-step-yoga-for-conceptionpregnancy-birth-andbeyond/9200000014045356/?suggestionType=typedsearch&bltgh=owyJ
oh0oa02ZGN51yZBBTg.1.2.ProductTitle
• Muziek
• hier een link naar YouTube met ‘Ram chant to sooth your soul’ van
Vandita (die ik vaak speel tijdens de ontspanning)
: https://www.youtube.com/watch?v=kx4vlpuKSg4
• Mother Blessing met Snatam Kaur (ontroerend mooi) :
https://www.youtube.com/watch?v=5MrmmONT3bM
• Nagenoeg alle muziek van Deva Premal & Miten wordt tijdens de
cursussen op de achtergrond gespeeld. De CD ‘Soul in Wonder’ het
vaakst maar ik kan alles van hen aanraden. Hier meer info op hun eigen
homepage: https://devapremalmiten.com/Music/
• Hier een klein filmpje waarin heel helder wordt uitgelegd hoe en wat er
gebeurt met de baarmoeder tijdens het geboorte proces (echt de
moeite waard om te kijken én grappig! :
https://www.youtube.com/watch?v=URyEZusnjBI

Ook zou ik je willen aanraden om vooral veel positieve geboortes te bekijken
op bv YouTube. Hypnobirthing en/of naturalbirthing filmpjes te over!
• ‘Mothering the Mother’, of terwijl, hoe laat je voor jezelf zorgen na de
geboorte van je kind? Dat is iets wat vaak vergeten wordt terwijl het
‘bewezen’ is dat je sneller herstelt en op krachten kom wanneer ook jij
goed verzorgd wordt. Daarom vind ik dit het ‘ultieme’ kraamcadeau om
te wensen van je lief en/of familie/vrienden en vriendinnen. Een vrouw
die bij je thuiskomt en ervoor zorgt dat jij optimaal hertstelt. Dat doet zij
o.a. d.m.v. warme kruidenstempel massages (van oudsher in Thailand
toegepast voor net bevallen vrouwen, Yoni stoombaden (waarbij je op
een soort van stoel po zit en je ‘daar beneden’ een stoombad met
speciale kruiden krijgt. Dit is aangetoond herstel van de vagina en het
slinken van de baarmoeder te bevorderen. Castor olie ‘Benkung’
buikbindingen. Deze laatste helpt erbij je buik te ondersteunen in het
begin en zorgt ervoor dat alle organen weer op hun plek terecht komen.
Hier een link naar haar website waar je meer over bovenstaande kunt
lezen : www.laylacremer.nl
• Een boek als aanrader : ‘The First 40 days ‘ bevat veel tips over het
belang van de eerste 40 dagen na de geboorte. Hoe zo goed mogelijk te
herstellen en weer op krachten te komen (via Doula Nadia deze top tip!)
: https://www.bol.com/nl/f/first-forty-days/9200000056503277/ (iets
om te wensen als kraamcadeau misschien J?
• Wat is en wat doet een Doula nou? In dit artikel wordt dat uitgelegd:
http://www.zwangeringroningen.nl/wat-is-een-doula/
Hier de link naar ‘onze eigen’ Doula Nadia Scherpenhuijzen dat iets meer dan
een jaar geleden bij MangalaM de zwangerschapsyoga volgde. Bij haar
geboorte was een Doula aanwezig wat zowel zij als haar vriend als enorm
positief hebben ervaren. Na een prachtige geboorte wist zij waar haar passie
lag. Namelijk andere vrouwen en hun partners begeleiden, ondersteunen en
helpen bij de geboorte van hun kind. Hier de link naar haar site :
https://www.birthdoula.nl Alleen is Doula Nadia momenteel zelf weer in blijde
verwachting waardoor zij niet werkzaam is als Doula maar laat deze link staan
voor de toekomst <3
• Aller allerbelangrijkste is: leer je lichaam kennen en vooral vertrouwen.
Je lichaam is ervoor gemaakt om nieuw leven te dragen en te baren. Net
zoals het weet hoe het voedsel moet verteren en distribueren en hoe

het moet ademen ‘weet’ je lichaam hoe het je kind moet baren. Hoe
meer jij in staat bent je te ontspannen, door te ademen, je in
vertrouwen over te geven aan het proces hoe eenvoudiger het voor je
lichaam wordt haar werk te doen. Dit heeft o.a te maken met het
zenuwstelsel en de hormoonhuishouding. Wanneer je in de stress raak
produceer je o.a. adrenaline. Dit activeert je ‘fight&flight’ respons,
spieren spannen zich aan, trekken samen. Bloed gaat voornamelijk naar
benen en armen ten koste van je interne organen.
Wanneer je je goed kunt ontspannen, d.m.v. o.a. de ademhaling gaat je
lichaam juist de ‘feel-good’ hormonen produceren zoals bv. endorfine.
Hierdoor ontspan je nog meer en ervaar je ook wat in je lijf gebeurt als
minder gevoelig/pijnlijk. Een positieve cirkel ontstaat waardoor de
geboorte ‘vlotter’ kan verlopen. Bloed stroomt in de ontspannen staat
meer naar je interne organen, zoals je baarmoeder. Hierdoor ontvangt
ook je kindje meer zuurstof. Win-win situatie ontstaat dus voor alle
partijen. Weet ook dat 95% van alle geboortes een verloop heeft zonder
complicaties. Mocht er zich toch iets voordoen wat onverwacht is, ook
dan zal je baat hebben bij het aanleren van ontspanning en ben je in
staat om ook de onverwachte ontwikkelingen op te vangen.
Met mijn beste wensen voor een voorspoedige en vreugdevolle
geboorte van jullie kind. Een magische, ja zelfs heilige gebeurtenis. En oh
zo intiem. Voor jou, jullie kindje en je partner. Zie de plek waar de
geboorte plaatsvindt als een ‘tempel’, of het nu in het ziekenhuis is of
thuis of in een geboorte centrum. Als het even kan, zet het licht zachter,
laat het stil zijn of speel muziek waar je zelf rustig/blij van wordt.
Beweeg, loop, dans, ga in bad of neem een warme douche. Drink water
maar ga ook regelmatig plassen (heel belangrijk!) zodat de blaas niet in
de weg gaat zitten bij de geboorte. Laat je strelen, masseren als je dat
fijn vind. Zachte strelingen, met de nagels over je rug zorgen ook voor
endorfinen!
Wil je echt alle ins en outs weten over op zo natuurlijk mogelijke wijze
bevallen , raad ik je aan om een Hypnobirthing cursus (zie boven) te
volgen J
Goede Voeding en zelfverzorging is essentieel gedurende je
zwangerschap én na de geboorte. Ana Tabain, Ayurvedische holistische
coach weet dit als geen ander inspirerend te brengen.

Je kunt haar via vele verschillende kanalen volgen voor dagelijkse
inspiratie.
Website: https://anatabain.com
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCweHW_U2PZgzOReOyOvldQ
Facebook :
https://www.facebook.com/TabainAna/?eid=ARA_IkYqZqisrekShznqt3xk
l7fm-Ci47a2y_WeLzGTZM_KjfaaGVwoSYQ6MSgYO7ZqLTIZNbdA8uln&timeline_context_item_type=intro_card_work&timeline_context_ite
m_source=100009115268495&fref=tag
Instagram:
https://www.instagram.com/ancientwisdom_for_modernliving/?hl=en

Hieronder nog het plaatje met voorbeelden van houdingen die mogelijk zijn
tijdens de geboorte
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