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Inleiding
Wat superleuk dat je dit e-book hebt gedownload.

Grote kans dat je al op zoek bent geweest naar een
zwangerschapscursus. Maar omdat je dit boek hebt
gedownload was er bij die cursussen toch iets wat je
niet aansprak.

Er zijn heel veel zwangerschapscursussen waaruit je kan kiezen. Maar
bij veel cursussen krijg je alleen maar informatie over de bevalling en
wat er allemaal mis kan gaan. 

 Maar jij wil graag meer dan alleen maar informatie. Jij wil graag
handvaten zodat jij sterker in schoenen komt te staan en vertrouwen
hebt in je lichaam. En dat je dat ook kan overbrengen naar de mensen
om je heen. Want dan zal je vol vertrouwen bevallen op jouw manier.

Misschien heeft je moeder een nare geboorte ervaring gehad en
daardoor vind jij het ook allemaal spannend. Of je hebt een miskraam
gehad en je bent nu weer zwanger maar je merkt dat je heel onzeker
bent geworden en je niet meer zo goed op je lichaam durft te
vertrouwen. Of misschien wil je je niet alleen voorbereiden op de
bevalling maar ook nu al bewust zwanger wilt zijn. 

‘‘Ach ik bereid me niet voor, de verloskundige weet wel wat ze moet doen’ 

Herkenbaar? 

Natuurlijk weet de verloskundige wat ze moet doen. Maar zij volgt jou.
Dus als jij niet weet wat je wil, naar wie moet ze dan luisteren? 

Daarom geef ik je in dit E-book 5 tips zodat jij je goed kan
voorbereiden op de bevalling. Zodat jij rust ervaart maar ook anderen
weet te overtuigen van jouw keuzes. 

Geniet van dit E-book en van het uitvoeren van de tips. Ik zou het heel
leuk vinden als je mij laat weten wat je van de tips vond en om te
horen wie jij bent en hoe je zwangerschap gaat. 

Stuur me vooral een berichtje via Instagram, @mamawijs.

http://instagram.com/mamawijs


Wie ben ik?
Ik ben Miranda Snijders, 35 jaar
oud en samen met mijn man
Harrie en onze 2 kinderen, Riv
en Lola, wonen we in het
pittoreske Gramsbergen.

15 jaar geleden ben ik mijn
loopbaan begonnen in de
kinderopvang. Heerlijk vond ik
het om met kinderen te werken.
Van 0 t/m 12 jaar allemaal met
hun eigen streken. Vooral de
leeftijdsgroep van 0 tot 4 jaar
vond ik geweldig om mee te
werken. Bij deze leeftijd mag je
nog echt helpen en verzorgen,
natuurlijk wel op hun tijd en hun
manier.

Na 10 jaar op de groep te
hebben gewerkt merkte ik dat ik
wat anders wilde. Voor mijn
gevoel had ik alles gegeven,
eruit gehaald en was het tijd
voor wat anders. Ik wilde iets
minder sociaals doen. 

Zo ging ik werken op de afdeling
kind planning. Helemaal leuk,
eindelijk leuke kleren aan naar
het werk, je haar doen. Want op
de groep hoef je dat niet te
doen, kleren worden toch zo
vies en je haar wordt door een
kleine kapster wel in een heel
speciaal model gebracht.



Maar ja zoals iedereen al wel had gezegd, was na een
jaar daar de lol ook wel vanaf, want die leuke kleren
zaten lang niet altijd lekker. En miste ik toch wel het
contact met mensen. Toen mijn werkgever bekend
maakte dat we gingen fuseren met een andere
kinderopvangorganisatie, wist ik dit is mijn moment
om wat anders te gaan doen. Het hoofdkantoor ging
verhuizen naar Vianen en dat was voor mij te ver weg
om elke dag heen en weer te rijden. 

Wauw! Wat een kans want alles lag open, zo voelde het
ook echt. Maar soms zijn heel veel keuzes ook niet fijn.
Dus ging ik op onderzoek uit waar echt mijn passie ligt. 

Inmiddels was ik 2 keer bevallen en dus moeder
geworden. En ik had nooit verwacht dat dat je zo zou
veranderen. Natuurlijk verandert je leven maar ook
mijn kijk op dingen en mijn manier van denken waren
veranderd. Ik weet dat ik als tiener/twintiger altijd
dacht nou dan word je zwanger, krijg je een baby en
dan ga je weer verder. Maar inmiddels weet ik dus dat
dit niet zo werkt. En dus dacht ik daar wil ik meer van
weten. 

Ik kwam erachter dat als je zwanger bent je een
moederbrein ontwikkelt. Dat het dus niet gek is dat je
veranderd als persoon want je verandert door een
zwangerschap ook letterlijk, en figuurlijk ook
natuurlijk. 

Ik heb zelf 2 hele fijne bevallingen gehad. Allebei in het
ziekenhuis maar wel allebei op mijn manier. De 2e
bevalling was een hands-off bevalling. En wauw wat
een power heeft mij dat gegeven. Waar je lichaam wel
niet toe in staat is. 

En oké je ziet ook dingen waarvan je niet wist dat je dat
kon. Zo ben ik namelijk niet zo van harde geluiden en
schreeuwen heb ik al helemaal een hekel aan. Maar
blijkbaar mijn lichaam niet. Want tijdens de
bevallingen heb ik de hardste oerkreten eruit
geschreeuwd. Maar jouw lichaam is in staat om jouw
baby op de wereld te zetten en daar kun je op
vertrouwen.



Als ik mijn bevalverhaal vertelde aan andere kreeg ik heel vaak terug;
jij bent de enige die ik ken die met zo’n fijn gevoel terugkijkt op de
bevalling. 

Toen dacht ik daar moet ik wat mee. Want ik ben het bewijs dat het
niet nodig is om met een negatief gevoel terug te kijken op je
bevalling. Of de periode daarvoor of daarna. 

En dus heb ik de opleidingen gevolgd tot ‘geboortetrauma therapeut’
en ‘Zo beval ik coach’ bij Brun kuipers. Daar leerde ik hoe het in je
hersenen werkt en hoe hormonen en neuronen ervoor zorgen dat
het moederbrein wordt aangemaakt en hoe je cellen negatieve
ervaringen opslaan. 

Dat je dus wel door kan gaan met je leven maar dat je cellen die
negatieve ervaringen wel onthouden en dat je er dus een keer mee
aan slag moet, wil je weer fijn in je vel zitten. 

Ook heb ik de opleiding tot zwangerschapsdocente gevolgd bij
samen bevallen. Zo heb ik heel veel geleerd over de zwangerschap,
bevalling en alles wat daarbij komt kijken. Door deze combinatie kan
ik zwangeren en moeders goed begeleiden.



Zo vind ik kaas met chocopasta echt heeeeerlijk! Ja dat lees je goed.
Of kippensoep en daar dan mijn broodje met Nutella in dippen.
Ook echt verrukkelijk, probeer maar eens.

Funfacts
Misschien denk je nou prima meid die Miranda maar ik moet eerlijk
zeggen ik heb best veel eigenaardigheden. 

Ik ben echt heel gek van de kleur roze. Als ik iets nieuw ga kopen ga
ik eerst op onderzoek uit of er ook een roze versie van is. zo heb ik
megagrote knalroze kast in mijn woonkamer, heb ik een roze
waterkoker, roze fiets en zo kan ik nog wel even doorgaan. Je snapt
dat ik mijn dochter ook niet ontkomt aan mijn roze waanzin.

Ik ben geboren en getogen in Hoogeveen. Een jaartje heb ik Almere
gewoond, vanwege het werk van mijn vader. Mijn man Harrie, heb
ik leren kennen tijdens de feestweek van Gramsbergen. Een heel
gezellig feestje elk jaar weer. En een Gramsberger aap (zo noemen
ze om de een of andere reden mensen die in Gramsbergen wonen)
krijg je nooit meer uit Gramsbergen weg. Dus woon in ik nu in dit
prachtige kleine dorpje. Wennen was het wel, zo zijn er maar 4
winkels en weet iedereen alles van je. Maar als je hulp nodig hebt is
er altijd wel iemand die je kan helpen en die sociale controle geeft
me toch wel een veilig gevoel.

Ik ben inmiddels 20 keer naar Euro Disney geweest. nou ja eigenlijk
19 keer en één keer naar Disney World. Maar oké; ik ben dus best
wel een Disney-fan. Niet echt van de films maar gewoon van het
park. Ik voel me echt een prinses als ik daar loop. Alles is mooi en

goed en fijn. Heel onrealistisch zeg maar. En dus een heerlijk
gevoel. Harrie snapt er trouwens niks van en is inmiddels drie

keer mee geweest maar ik ben alweer een jaar bezig om
hem weer een keer mee te krijgen. Tot nu toe nog zonder
succes helaas.



Zoals ik net schreef is het goed om op te
schrijven welk gevoelens je wil ervaren. Soms is
het lastig om je gevoel op te schrijven, of te
omschrijven. Wat dan een goede optie zou zijn is
een ‘moodboard’ maken. 

Want met plaatjes en beelden kun je vaak
gevoelens heel goed weergeven. Neem nou een
zonsondergang in de zee. Welke gevoel krijg je
als je daaraan denkt? Best moeilijk om te
omschrijven toch? Warmte? Rust? Maar als
iemand een plaatje ziet van een zonsondergang,
snappen ze meteen welk gevoel je bedoelt. 

Daarnaast is het ook een hele leuke creatieve en
actieve manier om met je zwangerschap en
bevalling bezig te zijn. Dus pak wat oude bladen,
vraag aan je omgeving of zij nog oude bladen
hebben, of koop gewoon een mooi blad in de
winkel en ga aan de slag. Pak een groot vel
papier (2 a-4tjes aan elkaar bijv.). En knip of
scheur plaatjes en misschien wel teksten, uit die
jouw gevoel omschrijven, het gevoel dat jij graag
tijdens de bevalling wil ervaring. 

Neem het moodboard ook zeker mee naar een
afspraak met de verloskundige, zodat jullie hem
samen kunnen bespreken en zij precies weet wat
jij graag wil. Hang je moodboard op een plek in
huis waar je hem vaak ziet. Zodat je al kan
fantaseren over hoe mooi het gaat zijn. 

Ik ben echt super benieuwd naar jullie creaties,
voel je dus ook zeker vrij om mij een berichtje te
sturen met jouw creatie! Je mag mij mailen:
info@mamawijs.nl of stuur een DM, Via
@mamawijs.

Bijna iedereen kent het geboorteplan wel. Daar
zet je in wat jij belangrijk vindt tijdens de
bevalling en de periode daarna. Een beetje
standaarddingen zijn; navelstreng laten
uitkloppen, hoe denk je over pijnmedicatie, wie
pakt de baby aan, krijg de baby vitamine D
druppels of een injectie, enz. 

Maar vaak hoor je verloskundige ook zeggen;
het is een plan, geen script. Dus het kan ook
anders lopen. En dat klopt dat het anders kan
lopen. 

Daarom zeg ik altijd: zet ook in je geboorteplan
welk gevoel je wil ervaren tijdens de bevalling
en de tijd erna. Wil je je veilig voelen, of geliefd,
of zelfverzekerd. Of misschien wel allemaal. En
hoe bereik je het dan om dit te voelen? Is dat
als je partner altijd bij je is, of dat de
verloskundige of gynaecoloog alles eerst aan
jou uitlegt wat ze gaan doen en waarom ze dat
doen, of is dat als je een bepaald voorwerp bij
je in de buurt hebt. 

Wat het ook is, denk hier voor jezelf over na en
schrijf dit ook in je geboorteplan. Neem ook
echt de tijd om over dit soort dingen na te
denken. 

En als het dan anders gaat dan je had
voorgesteld, vraag dan ook tijdens de bevalling:
is er tijd om hier even over na te denken? Wil je
mij en mijn partner dan even alleen laten, zodat
we er samen even over kunnen praten?

Zodat jullie ook even kunnen voelen wat deze
nieuwe situatie met jullie doet en wat jij daarin
het fijnste vindt. Een goede vraag zou ook zijn:
Wat als we nog even wachten? Bijvoorbeeld als
ze adviseren om medicijnen (kunstmatige
oxytocine) te geven omdat de weeën afnemen
of dat het aantal centimeters ontsluiting niet
verder gaat. Want misschien geeft je lichaam je
even een momentje van rust tussen de weeën
door en komen de weeën vanzelf weer op
gang, als je er maar even de tijd voor neemt.
Vraag dan ook zeker om die tijd als dit goed
voor jou voelt. 

Vragen waar je nog niet
aan had gedacht

http://instagram.com/mamawijs


In mijn vorige tip had ik het er al even over, fantaseren of verbeelden over je
bevalling. Misschien klinkt dit heel gek voor jou of zelfs wel een beetje zweverig.
Maar ik ga je uitleggen hoe het werkt in onze hersenen, want daar is niks
zweverigs aan toch? Tenminste mijn hersenen zweven niet. 

Als je zwanger bent wordt het moederbrein aangemaakt. Dit wordt al in de eerste
weken aangemaakt, dus als je een miskraam hebt gehad, is er ook een
moederbrein aangemaakt. Dat moederbrein wordt aangemaakt door hormonen. 

Als moeder maak je dus al heel vroeg een transformatieproces door. Het
moederbrein kun je zien als een netwerkkaart die wordt toegevoegd aan je harde
schijf (je hersenen). Dit moederbrein bepaalt alles wat betreft keuzes maken, op
je gevoel af kunnen gaan, oordelen wat veilig is en wat niet, die de bevalling
aanstuurt, bepaalt wat een goede omgeving is, wanneer het goed is om te
bevallen. 

Het is dus een soort netwerk in je hoofd, in je brein, die met elkaar
communiceren en ook weer communiceren met de rest van je emotionele brein,
dus je gevoelsleven. Dit moederbrein is heel beïnvloedbaar. Dus dat wil je graag
op een positieve manier beïnvloeden. Hoor je dus weer een negatief beval
verhaal, durf dan ook gerust te zeggen; sorry maar ik hoef dit nu niet te horen,
want het zorgt er alleen voor dat ik met negatieve gevoelens naar de bevalling
kijk. 

Vraag je zelf dus af: wat is dat dan voor jou een positieve bevalervaring? En hoe
moet dat er uit zien, en met welke gevoelens gaat dat gepaard. Dus waar zeg jij ja
tegen? Is dat bevallen in bad, thuis bevallen met de gordijnen dicht, staat er
muziek op, wie is er bij je, wil je lichamelijk contact of wil je alleen zijn maar moet
je partner wel binnen handbereik zijn. 

Durf deze vragen voor jezelf te beantwoorden en ga verbeelden hoe dat er uit
ziet, doe dat ook hardop. Je kan hier ook heel goed je moodboard voor gebruiken
(zie tip 1). En weet dat dit de eerste keren heel ongemakkelijk kan voelen. Wat
logisch is want hoe vaak heb je eerder zo verbeeld over iets? Vast niet zo vaak.
Dus verbeelden is ook echt iets wat je moet leren. Herhaal het dus vaak en je zult
zien dat het steeds makkelijker gaat.

Wat ook goed is om te realiseren is dat waar je nu allemaal ‘ja’ tegen zegt, dat je
dan ook weet waar je ‘nee’ tegen zegt. Dus misschien besef je je tijdens de
verbeelding dat je alleen met je partner wil zijn en dus niet je moeder erbij, want
misschien had je haar dat wel beloofd. Dat vraagt dus ook moed van jou om de
realiteit in te zien, ik zeg daar ja tegen en dus nee tegen het andere. Dat zorgt
voor een ijzersterk combinatie van voorbereiden op je bevalling. Het moet jouw
verbeelding worden en met die verbeelding moet je aan de slag. Als je dat niet
doet dan gaat het niet zijn uitwerking krijgen. 

Dus je moet het voelen, ervaren, uitspreken en dat keer op keer. Het is dus
belangrijk dat je niet denkt; ik ga nu een keer op een kussentje zitten en het mij
verbeelden. Nee, je herhaalt het voor jezelf keer op keer hard op. Dan zal het
jouw moederbrein op gang laten komen. 
Door zo te verbeelden ga je ook acties ondernemen, dan ga je automatisch met je
gynaecoloog praten, met je partner praten, het blijft dus niet alleen maar bij
verbeelden, je neemt ook je verantwoordelijkheid.

Ik heb ook een podcast opgenomen over het moederbrein. Dus wil je er meer
over weten kun je mijn podcast luisteren in je podcast app of op Spotify. 

Dit voelt misschien wat gek, maar gaat je zoveel opleveren!

https://open.spotify.com/episode/0k05k8fpXYTD2mhSiMohyZ


Ervaringen:

Wat heb ik een fijn gesprek
gehad met Miranda, vond het

begin spannend maar nadat het
gesprek was begonnen voelde ik

me gelijk op m'n gemak. 
 

Miranda luistert naar je verhalen
en geeft je tips en adviezen mee,
dit gesprek heeft ervoor gezorgd
dat ik zelfverzekerder ben in mijn

zwangerschap en dingen kan
loslaten die niet relevant zijn

 
Allessia Goorden

Miranda is een open persoon met
veel kennis van zaken (over

zwangerschap, bevalling en de tijd
daarna). Ze geeft duidelijke uitleg

en luistert goed naar je. Het is leuk
dat ze soms ook naar haar eigen
ervaringen en kinderen verwijst,

dat maakt het persoonlijk.
Wanneer je vragen hebt,

beantwoordt ze die. Mocht ze een
antwoord niet meteen paraat

hebben, gaat ze op zoek en komt
ze er later op terug. Ze kan zich

goed in een ander inleven en heeft
begrip voor jouw situatie en

ideeën. Ze denkt echt met je mee.
Kortom, een warm persoon.

 
Immy Hazelaar



Geen stress of toch wel?
We zeggen vaak dat papa en mama 50% invloed hebben op de identiteit
van de baby. En dan is het natuurlijk zo dat de baby de minder leuke trekjes
van papa heeft. 😉

Ben ik in staat om emoties te voelen en mij er bewust van te zijn als ik stress
ervaar? 
Ben ik in staat om gevoelens effectief te uiten en mijn grenzen aan te geven? 
Ben ik in staat om vast te stellen wat ik nu nodig heb en welke behoeftes
vroeger vertegenwoordigen? 
Ben ik in staat mij te richten op mijn behoeftes die tot tevredenheid leiden en
niet tot acceptatie en goedkeuring van anderen?

Dat is toch best bijzonder als je daarbij stil staat? Ik had daar in ieder geval nog nooit over
nagedacht. 

Maar het is best logisch want hoe jij gevormd bent door jouw ouders/gezin, hoe jij
zekerheid ervaart, heeft sterk te maken met hoe er gereageerd werd op jouw behoeftes en
of je je gevoelens kon uiten. 

Hoe we reageren op stress is zo’n eigenschap die we doorkrijgen van onze ouders. Stress is
een reactie van ons lichaam op een echte of verwachte dreiging. Stress wordt vaak gezien
als iets negatiefs maar eigenlijk is het een signaal van ons lichaam die ons wil waarschuwen.
Hoe we reageren op stress hangt dus af van hoe we geleerd en gezien hebben om met
stress om te gaan. 

Werden vroeger in jouw gezin negatieve gevoelens zoals boosheid en angst weggedrukt? 

Wat er gebeurt als we stress ervaren is dat onze hormoonhuishouding, je hersenen, en
onze immuniteit (dus je weerstand) beïnvloed worden. 

Misschien allemaal moeilijke woorden, dus noemen we dit even het super systeem. Dat is
dus wat jouw lichaam draait, het super systeem. Stress zorgt ervoor dat dit super systeem
geprikkeld wordt. Wat er dus voor zorgt dat dit super systeem niet het normale programma
kan afdraaien. 

Maar hoeveel invloed dit op ons heeft, heeft te maken met hoe we reageren op stress. Als
wij onze gevoelens kunnen uitspreken en sociale steun voelen is de invloed die stress op
ons heeft veel kleiner dan als we niet onze gevoelens kunnen uitspreken of ons niet
gesteund voelen door de omgeving. 

Belangrijk is dus om te herkennen hoe jouw lichaam jou laat weten dat er stress is en hoe jij
daar vervolgens op reageert. 

Beantwoord voor jezelf de volgende vragen: 

Maar dat klopt niet. Het is namelijk zo dat de moeder voor ongeveer 80%
invloed heeft op de identiteit en gezondheid van hun kind. En dan het meest de 
waarneembare eigenschappen. Dat houdt dus in dat deze eigenschappen niet
vastliggen in genen, maar de moeder als omgevingsfactor bepalend is. Het gaat zelfs
nog verder, want wat een moeder meemaakte voor haar geboorte beïnvloedt haar
kinderen en kleinkinderen.



Herhalen, herhalen,
herhalen

Schrijf je affirmaties in de ik-vorm. Maak korte, krachtige zinnen. 
Schrijf altijd positief. 
Spreek de zinnen hardop uit. 
Leg je hand op je hart en zeg het met gevoel en overtuiging. 
Koppel het opzeggen aan een dagelijkse bezigheid, zodat het snel
een gewoonte wordt. 

Je kent vast de kracht van herhaling. Dat dit echt zo werkt laten affirmaties wel
zien.

 Affirmaties zijn krachtige zinnen die je tegen jezelf kunt zeggen en/of op kunt
schrijven. Door deze zin regelmatig voor jezelf te herhalen beginnen je hersenen
het te geloven waardoor je deze realiteit meer en meer zult gaan ervaren. Dat
klinkt best makkelijk toch. 

Dus jij denkt nu misschien nou ik schrijf een zin voor mezelf op en herhaal dat en
dan gebeurt dat. Maar helaas, hoe graag ik ook een echte tovenaar zou willen
zijn, werkt het zo niet. 

Het is belangrijk dat je de affirmatie blijft herhalen, meerdere keren op een dag
en blijf dit volhouden. 

Na gemiddeld 66 dagen is iets meestal een gewoonte geworden, dus je moet
ervoor zorgen dat het geïntegreerd wordt in je leven. Affirmaties werken door in
ons onderbewuste. 

Om te zorgen dat deze affirmatie echt voor je gaat werken, is het belangrijk dat
de affirmatie voldoet aan deze 3 kenmerken: 

-Mentaal: je hebt hem echt in je hoofd gestampt 
-Visueel: het roept een beeld bij je op 
-Energetisch: het roept een gevoel bij je op 

Vooral bij het laatste puntje gaat het nog wel eens mis. We blijven eindeloos
affirmeren, maar we voelen het niet zo. 

Je kunt het ook zo zien; een gedachte zendt een signaal uit, maar je gevoel is als
het ware de magneet die bepaalde situaties aan gaat trekken. 
Je hebt dus beide nodig. Oefen je affirmaties dus zoveel mogelijk met het
bijpassende gevoel erbij. 

Als een affirmatie je niets meer doet, dan is het tijd voor een nieuwe. Neem dus
een momentje voor jezelf en ga als volgt aan de slag: 

Op de volgende pagina zie je een paar voorbeelden van een affirmatie:



Denk je nou wauw wat een mooie affirmaties, stuur mij dan
een berichtje want deze heb ik ontworpen (dus om te horen
dat nog iemand ze leuk vindt, word ik al heel blij van) en kun

je dus bij mij kopen. 10 stuks voor €7,50 (excl. verzendkosten).



Hoe wil jij je baby verzorgen, omschrijf
dit. Wil je bijvoorbeeld dat de baby bij
jou blijft en dus verschoond en
gewassen wordt bij jou? Of vind je het
fijn dat je partner de baby wast zodat
jij even een momentje voor jezelf
hebt? 

Hoe wil jij verzorgd worden? Het kan
van alles zijn, ga er over nadenken en
voel wat jou een fijn, vertrouwd gevoel
geeft. Voel je bijvoorbeeld dat je iets
echt niet wil, schrijf dat dan ook op. 

Ik wil het liefst in de eerste uren na de
bevalling: 

onafscheidelijk zijn van mijn baby 
innerlijke rust ervaren door…. 
hulp ontvangen wanneer…
op mijn gevoel afgaan door... 

In de 1e week wil ik steeds meer
energie krijgen door…

In de eerste maand wil ik mij
comfortabel voelen in mijn huis
dankzij…

Welke voeding wil je geven aan je
baby? 

Misschien ben je nog helemaal niet bezig
met de kraamtijd en denk je: eerst maar
eens die bevalling. Of denk je juist: Kan ik
het allemaal wel als de baby er straks is,
ben ik wel een goede moeder?

Het is heel goed om nu wel alvast bezig te
zijn met de kraamtijd. Want in deze
periode ben je vaak heel kwetsbaar. 

Je hebt net iets heel bijzonders
meegemaakt en je hormonen gieren nog
door je lijf. Dus nu al nadenken over deze
periode zal je rust geven. Want daardoor
weet jij wat je straks nodig hebt en wie jou
daarbij kan helpen. 

Zodat jij de energie hebt om te voeden, te
herstellen en je de moeder kan zijn die jij
wil zijn. Aan wat voor dingen moet je dan
denken? 

Hier onder wat vragen die je kunnen
helpen om je voor te bereiden op de
periode na de bevalling:

En dan begint het



Dit zijn enkele vragen waardoor jij bewust
nadenkt over hoe jij wil herstellen en wat
voor gevoel jij wil ervaren in de eerste
weken na de bevalling. 

In tip 1 heb ik het over het maken van een
moodboard. Dit kun je ook heel goed voor
de kraamtijd doen. Want hoe fijn is het
voor de kraamverzorgster om te zien welk
gevoel jij wil hebben tijdens de
kraamweek. Heel overzichtelijk voor haar
maar ook voor je partner en andere
mensen die bij de bevalling aanwezig zijn. 

En vraag ook eens aan de mensen om je
heen wat zij als fijn hebben ervaren tijdens
de eerste weken na de bevalling, wat
zouden zij anders hebben gedaan.
Misschien haal je daar ook nog
waardevolle tips uit.

En misschien ga ik nu niet zo aardig zijn
maar als je tegen jezelf gaat zeggen ik wil
borstvoeding geven maar alleen als het
lukt, dan gaat het je niet lukken.

 En ik snap je hoor, want je wil je vast
indekken als het niet lukt. Maar weet dat
borstvoeding geven hard werken is, maar
echt het mooiste en het beste voor je
kindjes is. 

Maar het is zo belangrijk om jezelf niet al
voor te gaan programmeren door te
zeggen: alleen als het lukt. Dat is als het
ware een omgekeerde affirmatie. Want je
vertelt jezelf steeds weer, alleen als het
lukt, dus eigenlijk denk je: het gaat vast
niet lukken. 

Die gaan we dus omdraaien en je gaat
vanaf nu alleen nog tegen jezelf zeggen; de
borstvoeding gaat mij lukken, samen met
mijn baby kunnen we dit! En mocht het
toch lastig gaan geef dan niet op maar
schakel hulp in van een lactatiekundige.



Ervaringen
Gerlinde Bouwman: 

 
Fijne en duidelijke workshop gehad

bij Miranda! Fijn, gezellig en lief
persoon om dingen van te leren!

Nogmaals erg bedankt! :)
 

Marjolein te Raa:
 

Na een toch wel heftige bevalling, besloten
daar wat aan te willen doen. Zo kwam ik bij

Mama Wijs. Ik kon zonder oordeel mijn verhaal
doen en kreeg daarna goede tips hoe ik het

gesprek met de verloskundige aan kon gaan.
Tijdens dat gesprek wist ik wat ik wilde vragen
en heb ik het goed af kunnen sluiten. Ook de

terugkoppeling met Miranda was fijn. Ik voelde
me begrepen en gehoord. Ik kijk nu met een

veel beter gevoel terug op mijn bevalling.

Chantal Bosma
 

Miranda van Mama Wijs is zeer vriendelijk,
kundig

en gepassioneerd in haar vak. Ze heeft mij
echt het vertrouwen gegeven om rustig mijn

bevalling in te gaan. Ze geeft ontzettend
goede tips en heeft alle vragen die mijn man

en ik hadden beantwoord. Ik kijk heel fijn
terug op het traject en kan het oprecht

iedereen adviseren
 



Want je hebt dit E-book gelezen, je hebt de tips tot je genomen en misschien ook wel netjes
allemaal uitgevoerd. 

 
Wat ga je dan nu doen om je niet alleen praktisch maar ook emotioneel voor te bereiden op

de bevalling? Zodat jij niet meer onzeker bent, durft op te komen voor jezelf, weet hoe je
krachtig overkomt en welke opties er allemaal voor jou zijn. 

 
Zodat niet alleen jij, maar ook de mensen om je heen vertrouwen hebben in jou, je lichaam, in

je kwaliteiten en in je vaardigheden.
 

En misschien klinkt dat allemaal wat onwennig. Maar wij als mensen zijn de laatste jaren het
durven vertrouwen op ons gevoel een beetje kwijtgeraakt. We luisteren niet meer zo goed

naar wat ons lichaam ons voor signalen geeft, naar ons onderbuikgevoel bijvoorbeeld. 
 

En vooral als je zwanger bent is het heel belangrijk om op je lichaam te durven vertrouwen. En
vaak lukt dat ook nog wel tijdens de zwangerschap. Je ziet ook dat je buik groeit en hoort bij
de controles dat je kindje goed groeit. En misschien voel je je baby ook al soms bewegen. 

 
Maar om tijdens de bevalling op ons lichaam te vertrouwen vinden we vaak lastig. Want wat

als ik de pijn niet aan kan? Wat als ik geen ontsluiting krijg? Of de baby er niet door heen past?
Of als ik een hoge bloedruk krijg?

 
En misschien denk je wel na het lezen van dit alles: Dit is voor mij veel te zweverig. Dat was

precies wat ik ook dacht en waarom ik eerst afhaakte. Maar na wat koppigheid opzij te
hebben gezet kwam ik erachter dat het eigenlijk helemaal niks met zweverigheid te maken

heeft. We gaan dus geen wierrook branden, of op een kleedje zitten tijdens deze gesprekken. 
 

Wat uniek is aan het Mama Wijs traject, is dat je niet alleen informatie krijgt van mij over de
bevalling en jouw lichaam, maar dat je ook zelf aan de slag gaat. Zodat we jouw moederbrein,

jouw moederprogramma gaan aanzetten.
 

Tijdens het Mama Wijs traject sta jij alleen centraal en luister en zie ik alleen jou. Het Mama
Wijs traject heb ik speciaal ontwikkeld voor de moeder die zich zeker willen voelen, zodat ze

niet meer zenuwachtig wordt als ze denkt aan haar bevalling. 
 
 
 

Oké, en nu?

http://mamawijs.nl/mama-wijs-traject
http://mamawijs.nl/mama-wijs-traject
http://www.mamawijs.nl/mama-wijs-traject


En denk jij op een gegeven moment: deze vraag is toch te ver van mijn bed, dan is er
alle ruimte om die vraag te parkeren en gaan we gewoon verder met wat wel vertrouwd
voelt. Want vaak zie je dat op een gegeven moment vanzelf naar boven komt waarom je

je ongemakkelijk voelt van een persoonlijke vraag.
 

In dit traject hebben we 4 gesprekken voor de bevalling. En na de bevalling hebben we
2 gesprekken. Zodat jij ook na je bevalling je gesteund voelt en een veilige omgeving

creëert waar jij goed kan herstellen. 
 

Naast het Mama Wijs traject bied ik ook het herstel gesprek aan voor moeders met een
traumatische geboorte. Dus die niet met een fijn gevoel terugkijken op de

zwangerschap, bevalling of de kraamtijd. Want het herstellen van een geboortetrauma
is zeker mogelijk! 

 
Maar nog beter is het als je geen trauma oploopt, en daarom is het ook zo belangrijk

om je goed voor te bereiden op je bevalling!
 

Vind je het fijn om gewoon een keer gratis en zonder verdere verplichtingen met mij te
praten, of advies te krijgen? Iedere maand selecteer ik 2 moeders voor een gratis coach-
sessie waarin ik met je meedenk en je tips geef die je helpen om zelfverzekerd te zijn. 

 
Wil je in aanmerking komen voor zo’n sessie laat dan je gegeven achter op deze pagina.

 
Ook kun je mij volgen op Instagram (@mamawijs) en op facebook, waar ik wekelijks veel

handige tips en ervaringen deel.
 

http://www.mamawijs.nl/geboortetrauma
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