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Wij zijn twee laatstejaars-studenten vroedkunde aan de Hogeschool VIVES. In
het kader van onze bachelorproef hebben wij een handleiding voor
vroedvrouwen geschreven met praktische tips en oefeningen en asana’s om
mindfulness en yoga voor zwangeren toe te passen. Dit boekje zou nooit tot
stand gekomen zijn zonder de hulp die we kregen. We bedanken hiervoor onze
interne promotor Inge Versyck en onze externe promotor Ria De Block. Deze
handleiding is ook nagelezen door experts in mindfulness en yoga, deze
personen willen we ook bedanken: Tina Dejonge, Ria De Block, Elly Geyskens,
Anne Barbier en Mirjana Decock. We bedanken ook Carol Vandecasteele voor
de mooie aanvullingen.
De afbeelding op de cover heet ‘Light in Repose’ en werd geschilderd door de
artiest ‘Crystal Down Davis’. We kregen de toestemming om deze te gebruiken.
Gladys Delepierre en Zoé Foulon
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INLEIDING

Stress en angst is een groeiend fenomeen: 1 op de 10
zwangere vrouwen hebben er last van. Steeds meer onderzoeken
worden hierrond gestart waardoor belangrijke risicofactoren werden
gevonden.

Risicofactoren:
Meer…
o
o
o
o
o
o
o
o

nausea en braken
alcohol en tabaksgebruik
doktersbezoeken
prematuriteit
postpartum depressies
conflicten in de relatie postpartum
problemen bij de moeder-kind binding
huilbaby’s

Angstige vrouwen kunnen daarnaast ook tijdens de arbeid minder

goed
lange

pijn verdragen, met als gevolg meer kans op een
uitdrijvingsfase (doordat ze minder ontspannen zijn), het vragen van
een
epidurale verdoving en instrumentele
bevallingen.
Tenslotte speelt de vroedvrouw een belangrijke

rol tijdens dit

proces. Haar rol is om een goede ondersteuning tijdens de arbeid te bieden. Ze
reikt verschillende middelen aan om met stress en angst om te gaan. Prenatale
lessen organiseren zijn effectief om zwangere vrouwen te informeren over de
alternatieve therapieën. Als vroedvrouw kan je een cursus volgen om deze
prenatale lessen te begeleiden.
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Hoewel je als vroedvrouw geen specifieke lessen over yoga en mindfulness
moet volgen om er tips over te kunnen geven is het wel iets dat we kunnen
aanraden. Hoe meer ervaring je zelf hebt, hoe meer ervaring je kan doorgeven.
Via deze handleiding worden enkele tips en basistechnieken meegegeven die
de vroedvrouw kan gebruiken als extra tool om de vrouw te begeleiden. Het
zijn zinvolle mindfulness of yoga interventies die de zwangere vrouw helpen
om te gaan met stress en angst tijdens de prenatale periode, de arbeid en
bevalling en de postpartum periode.
(Campbell V. &., 2016) (Liadou, 2012) (Duncan & Bardacke, 2010) (Goodman,
2014) (Gosselin, K., Béland, & Morin, 2016) (Saisto, Kaaja, & E., 2001) (Adams,
2012) (Reck, 2013)
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1. WAT IS YOGA?

houdingen,
ademhalingsoefeningen en meditatie.
Yoga

is

het

geheel

van

posities,
Ook

gezonde

voeding en positief denken hoort bij deze levensstijl, levenshouding. Yoga is
bedoelt om jezelf terug te vinden. Door het uit te oefenen kan de vrouw
controle hebben over haarzelf en ontdekken wie ze echt is. De essentie van
yoga is de controle van het leven, zin geven aan het leven door die controle.
Via de ademhaling gaat men het lichaam en de geest verbinden, waardoor er
bewustwording van het lichaam ontstaat. Hierdoor kan de zwangere beter
communiceren met haar ongeboren foetus.
Immers, alle emoties die de mama voelt, kunnen door de baby waargenomen
worden, net als haar manier van bewegen en gedachten die ze heeft tijdens de
yoga (zachtaardig en rustig versus gespannen).
De

houdingen

bandha’s

en

posities

worden

asana’s, mudra’s

en

genoemd. Asana’s en mudra’s zijn vooral gericht op de

lichamelijke conditie en stimuleren van bepaalde organen. De bedoeling van de
yoga-oefeningen (bandha’s, pranayama, meditatie) is het beter richten van de
levenskracht en verstillen van mentale activiteiten, zodat men steeds
geconcentreerder kan mediteren. Het einddoel van yoga is Zelfrealisatie of
Verlichting.
Er bestaan tal van verschillende yogastromingen. Raja yoga, jnana yoga, karma
yoga, bhakti yoga, hatha yoga en vele kruisingen en tussenvormen komen met
welklinkende benamingen. In het westen is Hatha yoga de meest bekende en
toegepaste vorm.
Yoga beoefenen staat los van de zwangerschap, maar er bestaan technieken
die nuttig zijn tijdens de perinatale periode. De term zwangerschapsyoga wordt
om die reden niet vernoemd in de handleiding (Bribiescas, 2013) (Polis, 2015)
(Instituut, 2014).
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*Yoga heeft tal van voordelen in de zwangerschap zoals het versterken van de spieren en
flexibiliteit, het verminderen van kwalen (zoals bekkeninstabiliteit, misselijkheid,…), het
verbeteren van de foetale houding,… In deze handleiding ligt de focus op omgaan met stress,
angst en de pijn in de arbeid die hiermee gepaard gaat en gaan we niet verder in op de
andere zaken.
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Figuur 1: De baby is zich bewust van de moederlijke emoties (Donoso, 2015)
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1.1. DE ACHT GELEIDINGEN VAN YOGA (VOLGENS PATANJALI)
Bij het dagelijks beoefenen van yoga worden er acht stappen of processen
doorlopen. De laatste stap is het hoogste spirituele niveau.
1. Morele principes: de persoon wordt zich bewust van het kwade in de
wereld en aanvaardt dit niet meer (bv. geweld). Hij verandert zijn
principes en krijgt zo meer rust in het leven.
2. Morele idealen: de persoon neigt spontaan naar idealen, zoals
zuiverheid en tevredenheid.
3. Fysieke houdingen: dit zijn de asana’s. Ze zorgen voor gezondheid,
flexibiliteit en kracht in het lichaam.
4. Energiebeheersing: beter bekend als ‘pranayama’, die vaak verkeerd
geïnterpreteerd wordt als enkel adembeheersing. De energiekanalen in
het lichaam worden vrij gemaakt zodat de prana of levenskracht beter
kan stromen.
5. Onthechting van de zintuigen (‘pratyahara’): de persoon onthecht zich
van elke zintuiglijke waarneming (horen, zien, ruiken, proeven, tasten)
om tot de fase van meditatie te kunnen komen. De zintuigen worden
naar binnen gericht, niet langer op de buitenwereld.
6. Concentratieve meditatie (‘dharana’): de mentale aandacht wordt
opnieuw en opnieuw gericht op één innerlijk punt van concentratie.
Daardoor komen emoties, stemmingen, gemoedstoestanden, en
gedachten tot rust (hart en hoofd worden immers leeggemaakt). Deze
‘mindfocus' geeft mentale kracht.
7. Contemplatieve meditatie (‘dhyana’): dit bekomt men wanneer de
concentratie door niets meer onderbroken wordt – noch door zintuigen,
noch door emoties, noch door gedachten.
8. Samadhi: de hoogste stap, de persoon is volledig ontwaakt. De verlichte
identificeert zich niet langer met het ego maar overstijgt het.
(Mehta, 2015) (Instituut, 2014)
Een aantal van genoemde stappen (3, 4, 5 en 6) kan men herkennen in de
oefeningen uit volgende hoofdstukken bij yoga en mindfulness. De hoogste
stappen vallen buiten dit boekje want ze vergen veel training, deze training zijn
speciale oefeningen, gegeven door een spirituele meester.
9

Figuur 2: De 8 ledematen van yoga volgens Patanjali (PoonamBhartiKryonIndia, 2016)
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1.2. EENHEID VAN LICHAAM EN GEEST
Dat je veel meer dan een lichaam bent en dat er een wisselwerking is met
emoties, gemoedsgesteldheid en gedachten, is in het alledaagse leven van
ieder mens van belang. Des te meer bij de zwangerschap waarbij allerlei
angsten, onrust, twijfels, zorgwekkende gedachten, stress en lichamelijke pijn
de kop kunnen opsteken uit het niets.
Het is bekend dat men totaal andere voedingsgewoonten ervaart, die mogelijk
te herleiden zijn tot noden en verlangens van de ongeborene.
Ook dat onrust van de moeder op de ongeboren baby afstraalt en onrustige
bewegingen van de ongeborene in de baarmoeder induceert, is al eeuwen
bekend.
De geledingen van Patanjali zijn veel meer dan stappen in spiritueel ontwaken.
De ervaringen van grote yogi’s kunnen ook van praktisch nut zijn voor de
zwangere vrouw om tot geestelijke eenheid met de baby en rust te komen. Sri
Ramana Maharshi smeedde zijn doodsangsten om tot een allesdoordringende
rust en eenheidsgevoel.
“Op een dag zat ik gezond en wel, toch maakte zich plots een enorme angst
van me meester zonder enige oorzaak. Ik ging niet analyseren waarom.
Wat is die ‘ik’, die doodsangsten doorstaat? Ik strekte me uit als een dood
lichaam (Savasana: zie ook 5.2), helemaal stijf. Toch was ‘Ik’ niet dood, want
ik was bewust dat ik bestond, spijts het lichaam inert en stil lag. Wie is die
‘Ik’ dan?!? Gemoed en emoties zwegen intussen en ‘Ik’ voelde als een kracht
die me doorstroomde, die mijn hele persoonlijkheid uitmaakte en ik zelfs als
de stem van dit ‘ik’ hoor, helemaal apart van dit lichaam. Dus ben ‘ik’ geest
die het lichaam transcendeert, overstijgt. Ik richtte me volledig op die geest
en contempleerde de krachtstroom die mijn nieuw leven leidde. Hiermee was
alle lichamelijke angst en onrustige activiteit weg”
(Bhagavan-Sri-Ramana-Maharshi-Center,
truth,

2017)

(Society-of-abidance-in2017)
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2. WAT IS MINDFULNESS?
Mindfulness verwijst naar een proces dat streeft naar een mentale staat van
bewustzijn en acceptatie van het moment dat

nu gebeurt. Dit gaat over de

huidige gevoelens, gedachten, lichamelijke staat en omgeving. Mindfulness legt
de nadruk op

ontspanning, het wil voorkomen dat men verstrikt raakt

in emotionele reacties. Mindfulness zorgt ervoor dat emotionele reacties
afgezwakt worden en zorgt voor een sneller herstel na ongewenste emotionele
gebeurtenissen. Het zorgt voor een

vermindering van stress

(Guardino, Schetter, Bower, Lu, & Smalley, 2014).

Figuur 3: Wat is mindfulness (Hasselberger, 2014)
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3. DE POSITIEVE EFFECTEN

prenataal beoefenen van yoga en mindfulness zullen er naast
lichamelijke effecten zoals bijvoorbeeld een soepeler lichaam, een
Bij het

betere spijsvertering, een sterker immuunsysteem en de vermindering van
lichamelijke stressreacties, ook een tal van

mentale effecten

zijn. Deze effecten

zijn: minder angst, stress en depressie (Dalpiaz,
Rossi, & De Oliveira, 2015) (Guardino, Schetter,
Bower, Lu, & Smalley, 2014).

arbeid is de
endorfine, dit wordt

Een belangrijk effect voor de
productie

van

geproduceerd als de vrouw vertrouwt op haar
eigen kracht. Het is een

pijnstilling

natuurlijke

die haar pijndrempel verhoogt.

Hoe minder adrenaline er is (het hormoon dat
opkomt bij stress), hoe meer endorfine er kan
vrijkomen. Daarnaast kunnen yoga-asana’s zorgen

optimale positionering
van de foetus (Bardacke, 2013).
voor een

Figuur 4: Mindfulness en yoga
zorgen voor een prenatale
intense beleving (Lane, 2013)

Vrouwen die yoga of mindfulness beoefenen kunnen op een zelfbewuste en
natuurlijke manier hun bevalling beleven. Ze hebben het vermogen de pijn en
stress van de arbeid in positieve energie omzetten (Van Melle, 2015) (Sun,
2010).
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Ook in de postpartum periode draagt het bij tot een

positieve

moeder-kind binding. Het zorgt ervoor dat de ouders de noden
van hun kind snel herkennen en accepteren hoe het kind is zonder zich eraan te
ergeren (soms zijn baby’s lastig en wenen ze, dat is niet om te irriteren maar
dat is hun natuurlijke gedrag). Wanneer er weinig stress was in de
zwangerschap, zal de baby ook minder stress hebben en is er bijvoorbeeld
minder kans op een huilbaby (Snyder, 2011) (Verdult, 2010).

Figuur 5: Rustige mama’s, rustige baby’s (Entradas, 2014)
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4. LESSEN VOOR DE VROEDVROUW
De vroedvrouw speelt een

essentiële rol in

de begeleiding van de

arbeid. Ze moet de juiste attitude hebben, een rustige omgeving creëren voor
de vrouw en manieren kunnen aanreiken om het hoofd te kunnen bieden aan
hun pijn, stress of angst. Simpelweg aanwezig zijn biedt ook een grote steun
aan de vrouw (Liadou, 2012).
Het is belangrijk om een goed klimaat te creëren om de hormonen in balans te
houden en de kans te vergroten op een normale bevalling. Endorfine en

oxytocine zijn de twee belangrijkste tijdens de arbeid. Om een optimale
werking van deze hormonen te verkrijgen zijn er drie belangrijke voorwaarden
en drie zaken die best vermeden worden (Vansina, 2010).

Drie voorwaarden:
1) Alle zintuiglijke prikkels kunnen waarnemen
o Pijn is primordiaal, het is de sleutel naar een fysiologische bevalling (bv.
geremd door epidurale verdoving).
o Het verbindt instinctief moeder en kind (de moeder voelt aan hoe ze
voor de baby moet zorgen).
2) Zich veilig voelen
o Belang van de locatie van de bevalling, dit is afhankelijk van persoon tot
persoon.
3) Zich ontspannen
o Lichamelijk: tijdens contracties de spieren in rust houden en vermijden
dat ze onnodig contraheren.
o Mentaal: een rustige geest hebben helpt bij de productie van hormonen,
niet enkel de spieren moeten gerelaxeerd zijn.
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Drie remmers:
1) Stress
o Adrenaline remt endorfine en oxytocine!
2)
o
o
o

Het gevoel geobserveerd te worden
Dit remt de instincten en het hormonenspel af.
Observatie zowel door de partner, de vroedvrouw als arts.
Ook wanneer de vrouw denkt dat iemand ze kan horen roepen, kreunen
of hijgen is er nadelig effect.

3) Koud hebben
o De lichaamsfuncties functioneren dan minder goed (let op wanneer de
vrouw lang in bad zit).
(Vansina, 2010)
Het is belangrijk om als vroedvrouw

voldoende informatie

te

geven. Dit zal ervoor zorgen dat de vrouw beter begrijpt wat er in haar omgaat
en inzicht krijgen in het hele gebeuren.

Info over:
o

Het baringsproces. Uitleggen wat er gebeurt in het begin van
de arbeid, tijdens de ontsluitingsfase, de uitdrijvingsfase en de
nageboorte.

twee vormen van pijn: gewone pijn wanneer we
bijvoorbeeld ergens tegenaan lopen en transformatiepijn (bv.

o De

tanden die groeien, de arbeid en bevalling). Transformatiepijn is een
signaal van het lichaam om aan te geven dat er een verandering
plaatsvindt. Deze is zeer intens en snel bij een bevalling. Het is belangrijk
dat de vrouw transformatiepijn niet probeert te koppelen aan gewone
pijn. Want bij gewone pijn horen negatieve associaties. Een
accepterende, niet reagerende houding is het streefdoel. Ze moet weten
16

dat de pijn er enkel zo intens is door die snelle verandering, maar dat
deze essentieel en normaal is. Het is pijn die nodig is om te kunnen
bevallen.
o De gewaarwordingen die vrouw kan hebben tijdens de arbeid
zoals druk, verstrakken, branden en krampen. Leg ook uit vanwaar de
pijn komt: de spiervezels van de uterus gaan samentrekken zodat de
cervix kan uitzetten.
o Het belang van

endorfine, het pijnstillend hormoon dat haar zal

helpen indien ze rust bewaart.
o Tijdens het grootste deel van de arbeid zullen de

rustpauzes

langer duren dan de contracties. In het begin van de arbeid waarbij er
om de vijf minuten contracties zijn, zullen er in één uur tijd ongeveer
twaalf minuten pijn zijn, de rest is rusttijd. Later in de arbeid, wanneer de
contractie om de twee tot drie minuten komen, zal er ongeveer twintig
tot dertig minuten pijn zijn, de rest is rustpauze (Bardacke, 2013). Een
wee kan vergeleken worden met

een golf, de pijn stijgt langzaam,

komt op een hoogtepunt en daalt daarna weer traag. De vrouw moet
proberen deze golf zo goed mogelijk te nemen en als het ware te duiken
in haar weeën.
o Het proces

van een bevalling in het ziekenhuis.

Wat zal er gebeuren van onderzoeken, wat moet ze meenemen, het
verloop van de postpartumperiode,…
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Tijdens verschillende yoga-asana’s en tijdens de weeën kan gebruik gemaakt
worden van affirmaties. Dit zijn zinnen die in het hoofd worden
opgezegd, ze hebben als doel dat de vrouw deze na een tijdje begint te
geloven. Enkele voorbeelden zijn:
o
o
o
o

Hoe groter de pijn, hoe groter de wee en hoe meer er gebeurt.
Elke wee is nuttig.
Iedere wee is een stap dichter naar een kindje in mijn armen.
…

(Salomé & De Wit, 2010)

Figuur 6: Affirmaties (Birth Memoirs, 2017)
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5. YOGA INTERVENTIES
5.1. AANDACHTSPUNTEN EN TIPS
Wanneer yoga wordt gegeven tijdens de zwangerschap, zijn er een aantal

aandachtspunten

ten gevolge van de fysiologische veranderingen

(Polis, 2015) (Mehta, 2015) (Bribiescas, 2013).
o Zwangere vrouwen kunnen zich sneller overstrekken aan hun ligamenten
en gewrichtsbanden door de toename van relaxine.
o Sommige asana’s worden best vermeden, vooral in het derde
zwangerschapstrimester wanneer de posities voor druk op het abdomen
zorgen.
o Er kan ook gebruik worden gemaakt van dekens, stoelen en kussens om
het comfortabeler te maken voor de vrouw.
o Vermijd houdingen waarbij de vrouw plat op
de rug moet liggen of op haar buik, zeker op
het
einde
van
de
zwangerschap.
o De vrouw moet zich bij alle asana’s goed
voelen. Wanneer er pijn optreedt bij een
bepaalde houding wordt deze beter
vermeden in de toekomst.
o Bij posities met het hoofd naar beneden kan
de vrouw sneller duizelig worden, wanneer
dit voorkomt kan de vrouw even gaan liggen
of zitten.
Figuur 7: Correcte zithouding
(Nassy, 2012)
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o Zwangere vrouwen mogen geen ademhalingsoefeningen doen waarbij
de adem tijdelijk wordt ingehouden, dit is nadelig voor de foetus. Zorg
voor een vloeiende ademhaling.
o Laat de vrouw gerust zuchten en geeuwen, dit laat ook spanningen los.
o Balancerende asana’s worden best gedaan met ondersteuning van een
muur en met open ogen.
o Zorg er altijd voor dat de buik voldoende ruimte krijgt en dat er geen
druk op wordt uitgeoefend.

Een correcte zithouding:
o De vrouw moet gemakkelijk en ontspannen zitten.
o Ze mag niet naar voor of naar achter leunen.
o De rug moet recht gehouden worden, zo wordt de wervelkolom actief
gestretcht

Correcte staande houding:
o De voeten staan op heupwijdte of breder (plaats maken voor de buik in
de asana’s).
o Lordose voorkomen: het bekken mag niet naar voor gekanteld zijn en de
binnenkant van de voeten zijn parallel aan elkaar.
o De rug actief blijven stretchen.
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Tips:
o Laat de vrouw comfortabele, losse kledij dragen, blote voeten hebben de
voorkeur.
o Oefenen gaat het best met een lege maag.
o Veiligheid boven alles: gebruik een antislip yogamat.
o Maak alles comfortabel door o.a. bij kleermakerszit kussens onder de
knieën te plaatsen,…
o Bij het zitten: met de stuit op de voorrand van een kussen zitten
vergemakkelijkt het rechthouden van de rug.
o Laat de vrouw geen sokken dragen, zo kan ze gemakkelijker uitglijden.
Enkel in zittende houdingen kan dit worden gedragen.
o Wacht best tot ongeveer een uur na de maaltijd voor het starten.
(Lee & Attwood, 2013)
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5.2. DE ADEMHALING
Ademhalingstechnieken kunnen de mama en de baby helpen tijdens de
zwangerschap, arbeid en bevalling. Een rustige en regelmatige ademhaling
helpt de vrouw om rustig door het leven te gaan. Door verschillende
ademhalingsoefeningen kan de vrouw zich bewust worden van haar
ademhaling en de toestand van haar geest ermee beïnvloeden, angst en stress
kan zo gereduceerd worden. Op een correcte, diepe manier leren ademen
wanneer er stressvolle situaties zijn of er een angstig moment is, kan helpen
om emotionele en lichamelijke spanningen te doen verdwijnen. De ademhaling
wordt niet geforceerd, de vrouw blijft rustig ademen (Lee & Attwood, 2013).

Figuur 8: Ademhalingsoefeningen (Vakil, 2015)
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Bij deze houding ligt de vrouw ontspannen op haar rug (liefst op een yogamat)
met haar benen gespreid op matbreedte en de voeten zijn naar buiten gericht,
haar armen plakken niet tegen het lichaam en de handpalmen zijn naar boven
gericht. Dit kan ook in de relaxhouding waarbij de rug ondersteund wordt, de
vrouw ligt dan niet plat op haar rug. Wanneer er rugklachten zijn kan er een
rolletje onder de knieën geplaatst worden. Het is de bedoeling dat er rustig
naar de buik toe wordt geademd. De mama moet zich focussen op het nieuwe
leven die in haar groeit. De asana is ontspannend en verbindt haar met haar
baby.
Wanneer de zwangerschap verder gevorderd is, wordt dit op de zij gedaan met
een kussen tussen de benen, zie figuur 8.
(Campbell M. , 2012)

Figuur 9: Liggende houding op de zij met kussens (Yoga for pregnancy, 2014)

23

Veel mensen ademen ondiep en gebruiken niet hun volledige longcapaciteit.
Wanneer we onrustig worden kan onze ademhaling versnellen en onregelmatig
worden, wanneer het een extreem moeilijke situaties is kunnen we onze adem
zelfs inhouden. Een regelmatige ademhaling wordt met deze asana
nagestreefd.
Deze asana leert de vrouw om de ritme van haar ademhaling te verlagen en via
de buik te ademen, dit zorgt voor een vermindering van stresshormonen
waardoor ook de baby minder stress ondervindt.

Techniek:
1. De vrouw plaatst zich in kleermakerszit. Indien dit moeilijk is kan ze op
haar knieën zitten met een kussen onder haar zitvlak en een deken onder
haar knieën.
2. Ze plaatst haar handen op de buik en sluit haar ogen. De vrouw zorgt
voor een rustige ademhaling.
3. Bij elke inademing voelt ze hoe haar baby zich naar haar handen toe
beweegt. Bij elke uitademing beweegt de baby zich dieper in haar.
Hierbij is buikademhaling belangrijk.
4. Daarna legt de vrouw haar handen op de ribbenkast met de ogen nog
steeds gesloten. Ze blijft rustig ademen.
5. De vrouw gaat over naar flankademhaling. Bij elke inademing voelt de
vrouw hoe de ribbenkast zijwaarts uitzet en de vingertoppen zich van
elkaar bewegen, bij de uitademing bewegen de vingertoppen weer naar
elkaar.
6. Uiteindelijk verplaatst de vrouw haar handen naar haar sleutelbeenderen
en herhaalt ze alles. Hierbij gebruikt ze de borstademhaling.
7. Als laatste brengt ze haar handen weer naar haar buik en masseert ze
haar buik zacht in de richting van de klok.
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→ De vrouw blijft deze asana herhalen tot de ademhaling regelmatig is en ze
zich ontspannen voelt. Daarna mag ze haar ogen openen (Lee & Attwood,
2013).
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Deze oefening zorgt voor een vermindering van stress en angst, ze werkt
kalmerend.

Techniek:
1. De vrouw plaatst zich in kleermakerszit en sluit de ogen.
2. Het rechterneusgat wordt gesloten door de rechterduim, er wordt
ingeademd via het linker neusgat. Na het inademen, wordt het linker
neusgat gesloten door de ringvinger van het rechterhand en wordt er
uitgeademd via het rechter neusgat.
3. Herhaal stap 2 voor 1-2 minuten en wissel het sluiten van het
rechterneusgat af met het sluiten van het linker neusgat.
4. De vrouw ademt langzaam en ontspannen in en uit, de in- en
uitademingen zijn gelijk van duur.
→ Deze oefening wordt herhaald tot de ademhaling regelmatig geworden is en
de vrouw zich ontspannen voelt. Daarna mag de vrouw de ogen openen.

Aandachtspunt:
Er mag geen pauze zijn tussen de in- en de uitademing. Het inhouden van de
adem wordt niet aangeraden bij zwangere vrouwen.
(Lee & Attwood, 2013)
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Deze oefening is ideaal om de vrouw te kalmeren tijdens de arbeid: de emoties
worden erdoor gereguleerd en de contracties verbeteren. Er worden
klinkerklanken gemaakt en deze zorgen voor o.a. ontspannen
bekkenbodemspieren, wat een vlotte bevalling bevordert.

Techniek:
1. De vrouw gaat met haar rug tegen
de muur zitten, de voetzolen
tegen elkaar en de knieën zo dicht
mogelijk tegen de grond. Ze
brengt haar handen in “Jnana
Mudra”-gebaar (ofte het
wijsheidsgebaar).
2. De vrouw sluit haar ogen en
concentreert zich op de

3.
4.
5.
6.
7.

ademhaling. Er wordt ingeademd
Figuur 10: Jnana Mudra (Bisoen, 2016)
via de neus en uitgeademd via de
mond.
De bekkenbodem wordt gevisualiseerd en er wordt voorgesteld hoe deze
zich ontspant.
De ademhaling wordt 5 maal herhaald.
De volgende 5 inademingen worden gevolgd door uitademingen met een
‘oooo’-klank.
De 5 inademingen erna worden gevolgd door uitademingen met een
‘aaaa’-klank.
De ademhaling wordt opnieuw naar een normaal ritme gebracht.

(Campbell M. , 2012)

27

Deze oefening is een variatie op de bevallingsademhaling. En wordt gebruikt
ter voorbereiding op de bevallingspijn. Deze oefening zorgt voor een
onaangenaam gevoel doordat een rekking van de voetzolen veroorzaakt wordt.
Deze pijn staat symbool voor de bevallingspijn.

Techniek:
1. De vrouw zit op haar knieën, met haar rug tegen de muur, tussen de
voeten en het zitvlak worden er kussens geplaatst. Haar tenen zijn
gekruld en haar handen worden tegen elkaar gebracht dicht bij het hart
(zie figuur 11, dit is wel zonder muur).
2. De vrouw wordt zich bewust van het onaangename gevoel van haar
gewicht die op haar tenen rust. Ze moet dit leren omzetten naar iets
positiefs door zich op de ademhaling te concentreren.
3. Ze oefent de eerste 5 ademhalingen volgens de bevallingsademhaling uit
(zonder de klanken).
4. De vrouw zal steeds meer last krijgen van haar tenen. Dit staat symbool
met het hoogtepunt van een contractie.
5. Bij de uitademing is het belangrijk dat de bekkenbodem ontspant.
6. Hierbij kan ook een affirmatie gebruikt worden (bv. elk heftig gevoel
tijdens de bevalling is iets wat de natuur doet om mijn baby bij mij te
brengen.).
7. Daarna er is een rustmoment waarbij ze zich terug gemakkelijk gaat
plaatsen op handen en knieën en de tenen ontspant.
8. Ze begint de asana opnieuw met de volgende 5 ademhalingen (‘oooo’klank).
9. Rustpauze.
10.Vervolgens begint de oefening opnieuw met de volgende 5
ademhalingen (‘aaaa’-klank).
11.De ademhaling wordt daarna naar een normaal ritme gebracht.
(Campbell M. , 2012)
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Figuur 11: De Thaïse godin zonder muur (Fohrman, 2016)
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5.3. PRENATAAL ASANA’S

Dit is een asana die zorgt voor ontspanning, het vermindert ongewenste
spanning, emoties en angsten. Het zorgt ervoor dat de vrouw rustig wordt.

Techniek:
1. De vrouw zwaait de armen van links naar rechts heen en weer, de
heupen zijn naar voor en de knieën zijn licht gebogen. Er wordt gedraaid
vanuit de bovenrug, de heupen blijven recht.
2. De vrouw sluit haar ogen en kan genieten van het ontspannend gevoel.
De ademhaling is rustig.
(Lee & Attwood, 2013)
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Deze oefening opent de borst, het stimuleert de spieren van de kaak, hals en
gezicht en het zorgt voor een ontspannen lichaam en geest.

Techniek:
1. De vrouw moet zitten in
kleermakerszit met de handen op
de buik, een rechte rug en de
schouders zijn naar achter gericht.
2. Het is de bedoeling dat de vrouw
lacht en hierdoor alle spanningen
laat wegvloeien. Ze begint met
grinniken en probeert dit te doen
evalueren naar een echte lach.
3. Lachen is besmettelijk en kan snel
escaleren (vooral als de asana in
groep
wordt
gegeven,
als
vroedvrouw kan je ook meedoen
met de vrouw).
4. De buik begint mee te trillen met
het gelach en de vrouw wordt zich
gewaar van de gezichtsspieren.

Figuur 12: Lachyoga (Campbell M. , 2012)

→ Stel de vrouw gerust, zeg dat ze haar niet moet inhouden. Laat alle barrières
achterwege om zoveel mogelijk spanning te kunnen lossen.
(Campbell M. , 2012)
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Deze asana stretcht en ontspant de rug en de bekkengordel. Het is nuttig bij
het opkomen van de eerste weeën en is ontspannend voor de vrouw.

Techniek:
1. De vrouw plaatst zich op handen en knieën, de ruggengraat en de
bovenbenen maken een hoek van 90°, de handen bevinden zich onder de
schouders.
2. Bij het uitademen maakt ze haar rug bol, zoals een kat, haar kin is op de
borst. De vrouw voelt haar rugwervels stretchen.
3. Bij het inademen gaat de vrouw terug naar de oorspronkelijke houding.
4. Deze asana wordt gedaan tot de vrouw zich ontspannen voelt.
(Campbell M. , 2012)

Figuur 13: Kathouding (fitta mamma, 2017)
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Deze asana is veelzijdig. Eerst en vooral kalmeert deze asana het zenuwstelsel
en verbetert het de bloedsomloop en doorbloeding. Ook brengt het de geest
tot rust. Daarnaast is het nuttig bij gezwollen voeten en rusteloze benen.
!! DEZE ASANA WORDT NIET MEER GEDAAN NA 34 WEKEN OF NADAT DE BABY
IS INGEDAALD !! (oefeningen op de rug worden afgeraden omwille van het
vena cava syndroom)

Benodigdheden:
o kussens (eventueel handdoeken)
o een ooglapje (eventueel een washandje)

Techniek:
1. De vrouw ligt op de yogamat, ze brengt haar benen omhoog tegen de
muur. Haar zitvlak is tegen de muur en er is een hoek van 90° tussen het
lichaam en de benen. Het zitvlak wordt verhoogd door kussens (het vena
cava syndroom voorkomen!).
2. Haar handen liggen gespreid met de palmen naar boven. Haar armen
liggen omhoog naast haar hoofd.
3. Er is een kussen onder haar hoofd en een ooglapje op haar ogen (of de
vrouw sluit de ogen).
4. Deze houding wordt 15 minuten aangehouden, ondertussen kan er aan
een affirmatie worden gedacht: ‘Bij elke gewaarwording van mijn
groeiende baby, krijg ik de geruststelling dat alles goed is!’.
5. Om uit de houding te geraken plooit de vrouw haar knieën, haalt ze de
kussens weg en rolt ze op haar linker zij.
(Campbell M. , 2012)

33

Figuur 14: Verjongende houding (Prenen, 2016)
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5.4. ARBEID EN BEVALLING
Stress en angst van een vrouw verminderen tijdens de arbeid en bevalling, kan
voornamelijk gedaan worden door prenataal informatie te geven. Er moet
informatie gegeven worden over wat er allemaal zal gebeuren en wat er kan
gebeuren aan interventies (bv. kunstmatig breken van de vliezen). Hoe meer de
vrouw zich voorbereid voelt, hoe beter ze met verschillende zaken zal kunnen
omgaan. Als de vrouw plots een sectio moet ondergaan en als ze de procedure
ervan kent, weet wat er zal gebeuren, dan zal deze stap van een natuurlijke
bevalling naar een sectio vlotter verlopen.
Naast prenataal informatie geven kan ook yoga helpen. Door het uitoefenen
van yoga heeft ze het gevoel dat ze iets extra kan doen en dit kan de stress en
angst verminderen.

Figuur 15: Peaceful yoga (meg3721, 2015)
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ASANA’S:

Deze asana wordt gebruikt tussen de contracties door in de rustfase. De
houding zorgt ervoor dat ze zich in haarzelf keert, zo richt ze zich minder op de
prikkels van buitenaf. Tijdens de zwangerschap kan deze houding ook gebruikt
worden wanneer men nood heeft aan rust of duizelig wordt tijdens sommige
asana’s.

Techniek:
1. De vrouw zit op haar hielen, haar grote tenen raken elkaar. Ze brengt
haar volledige lichaam naar voor tot de ruggengraat evenwijdig met de
grond is, het voorhoofd rust op de gebogen armen die op de grond liggen
of op de grond zelf.
→ Als het zitvlak de hielen niet kan bereiken dan kan er eventueel een
kussen tussen geplaatst worden.
→ Ze dient voldoende haar benen te spreiden om plaats te maken voor
de buik.
2. De vrouw brengt de armen vooruit, haar hoofd rust op de grond; zo
maakt ze haar ruggengraat langer.
→ Het hoofd kan ook omhoog gehouden worden door de kin in de
handen te laten rusten.
3. De vrouw concentreert zich op de ademhaling.
(Lee & Attwood, 2013)

Figuur 16: De Kindhouding (Raafat, 2011)
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Deze asana’s bevorderen de indaling van de foetus, ze zijn het meest geschikt
in het begin van de arbeid. Mobiliteit kan voor vooruitgang zorgen.

Techniek:
1. De vrouw plaatst haar voorarmen tegen de muur en rust met haar hoofd
op haar armen. Haar voeten staan iets verder uit elkaar dan de heupen
en de knieën zijn licht gebogen.
2. De vrouw sluit haar ogen.
3. Ze maakt cirkels met haar heupen.
4. De vrouw zorgt voor een diepe ademhaling.
5. De richting van de cirkels mag afgewisseld worden.
6. Er kan ook een paar keer naar de grond toe gecirkeld worden (door de
knieën te plooien).

Techniek:
1. De vrouw plaatst zich op de zwangerschapsbal, haar voeten staan op
heupwijdte of iets breder. De vrouw zorgt ervoor dat ze stabiel zit.
2. De vrouw beweegt haar heupen in een cirkel. Ze zorgt voor een
vloeiende beweging en ze kiest haar eigen ritme.
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Deze asana brengt ontspanning voor de vrouw bij contracties, het zorgt ook
voor een goede positionering van de foetus. Het is belangrijk dat de vrouw
goed ademt bij de bewegingen en alles op haar eigen ritme doet.

Techniek:
1. De basishouding is de gewone knie-hand houding. De knieën en
voeten zijn op heupwijdte gespreid. Vanuit deze houding worden
heupcirkels gemaakt, de cirkels mogen steeds groter worden. Het
gewicht van de vrouw is gelijk verdeeld over de handen en knieën.
2. Na een tijdje kan de vrouw pauzeren en van richting wisselen.
3. Daarna gaat ze over naar een acht-beweging. De spanningen worden
zoveel mogelijk losgelaten en de ademhaling zo vloeiend mogelijk
gehouden. Deze beweging kan in beide richtingen, de vrouw mag zelf
kiezen hoe groot ze die doet en op welke manier, want ze moet zich
er goed bij voelen.
(Lee & Attwood, 2013)
→ Deze oefening kan ook uitgevoerd worden op een zwangerschapsbal, in de
plaats van cirkels maakt de vrouw een acht-vorm.
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Figuur 17: Bewegen in een acht (Lee & Attwood, 2013)
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Deze asana zal de vrouw tot rust brengen in de arbeid. De bloeddruk zal
verlagen dankzij de focus op de ademhaling.

Techniek:
1. De vrouw ademt in via de neus en uit via de mond, ze houdt haar hand
voor haar mond.
2. De vrouw concentreert zich op het geluid van haar ademhaling en houdt
de aandacht bij zichzelf. Ze probeert met gesloten mond
(neusademhaling) hetzelfde geluid te maken als met open mond, het zal
klinken net zoals de oceaan.
3. Na een tijdje worden de inademing en uitademing langer en van gelijke
kwaliteit.
(Lee & Attwood, 2013)
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Deze asana brengt ademhaling en visualisatie (verbeelding) samen. Het helpt
om de vrouw te kalmeren. Tijdens de arbeid is het nuttig bij toenemende angst
en pijn.

Techniek:
1. De vrouw sluit haar ogen en brengt haar handen in het Jnana Mudra
gebaar (het wijsheidsgebaar, zie figuur 10).
2. De inademing gebeurt via de neus en de uitademing gebeurt door de
mond, bij elke uitademing gaan de lippen licht uit elkaar en beeldt de
vrouw zich in dat er een gouden draad uit haar mond komt.
3. De vrouw moet proberen deze gouden draad steeds verder weg te
blazen. Dit zorgt ervoor dat de uitademing steeds langer wordt.
4. De vrouw kan zich inbeelden dat de draad een touw is die haar helpt. Ze
kan kiezen op welke manier. Bijvoorbeeld: een touw die haar helpt op de
top van een berg te geraken (symbool voor een contractie) of een touw
dat haar helpt bovenop de golven van de zee te blijven, wanneer ze deze
opzeilt.
(Lee & Attwood, 2013)
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Deze asana:
o versterkt de armspieren
o zorgt voor beweging tijdens de arbeid en dat kan voor vooruitgang
zorgen.
o zorgt voor meer ruimte in het bekken voor de baby
o moedigt de baby aan om zijn hoofd naar beneden te bewegen

Benodigdheden: zwangerschapsbal
Techniek:
1. De vrouw zit op haar knieën die ze ver uit elkaar plaatst, ze leunt
voorover en plaatst haar bovenarmen op de geboortebal.
2. Bij de inademing brengt de vrouw haar gewicht naar voren, op de armen
die op de bal rusten.
3. Bij de uitademing brengt de vrouw haar gewicht terug naar haar hielen
(het zitvlak naar de hielen).
(Lee & Attwood, 2013)

Figuur 18: Heen en weer schommelen (Mama natural, 2017)
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5.5. POSTNATAAL
Na de bevalling is er soms weinig tijd om zich met yoga bezig te houden. Toch
kan het zinvol zijn want de komst van een kindje kan voor veel stress en
onzekerheden zorgen. Yoga kan zorgen voor het loslaten van de spanning, het
verbeteren van het zelfbeeld en lichaamsbeeld en het leveren van extra
energie.
Na de postnatale controle (6 weken) kan er weer aan yoga gedaan worden. Bij
een sectio wordt er best gewacht op een groen licht van de dokter. Het is
belangrijk dat alle asana’s rustig worden gedaan en dat er geluisterd wordt
naar het lichaam. Er is nog altijd een grote hoeveelheid relaxine in het lichaam
aanwezig en dat maakt het gemakkelijker om zich te verrekken (Lee &
Attwood, 2013).
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6. MINDFULNESS INTERVENTIES
6.1. DE ADEMHALING
Wanneer de aandacht

naar de ademhaling gaat en men zich

hiervan bewust is, is dit een vorm van meditatie. Het kan gebruikt worden als
anker om enkel in het nu te zijn (zich geen zorgen maken over de toekomst
en niet te denken aan het verleden).
Wanneer andere gedachten opkomen, probeert de persoon op een vriendelijke
manier de aandacht terug te brengen naar de ademhaling. Het is niet de
bedoeling dat de persoon gedachteloos wordt, de gedachten mogen

Het is
over de

geobserveerd worden, zo weet de persoon wat zich bezighoudt.

belangrijk om niet te oordelen
gedachten, enkel te observeren.
Er is een relatie

tussen ademhaling en ontspanning.

Wanneer iemand zich concentreert op de ademhaling, ondervindt men rust.
Door zich regelmatig te concentreren, ontstaat er een associatie tussen adem
en rust; deze kan heel nuttig zijn tijdens de arbeid en de bevalling.
De vrouw kan deze oefening dagelijks doen, in het begin is het goed om het 10
tot 15 minuten lang te proberen. Hiervoor gaat de vrouw best gemakkelijk
zitten of liggen, want het is belangrijk niet afgeleid te worden door de
lichaamshouding. De klassieke zittende meditatiehouding kan ook gebruikt
worden.
(Bardacke, 2013)
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6.2. ALGEMENE OEFENINGEN

Dit is een korte mindfulness oefening die mee kan worden gegeven met een
zwangere vrouw, ze kan dit meerdere keren per dag doen. Het helpt haar op de
ademhaling te letten en in het nu te blijven, terwijl ze ook een band met haar
baby creëert.
De bewegingen van de baby kunnen gebruikt worden als geheugensteuntje om
te letten op de ademhaling. Wanneer moeders aan hun baby denken of hun
baby voelen bewegen, leggen ze hun handen instinctief op hun buik. Als deze
daar liggen, kunnen ze zich bewust worden van hun ademhaling. Eventuele
gedachten en gevoelens die tijdens deze oefeningen naar boven komen,
kunnen opgemerkt worden. De gewaarwordingen liggen bij de ademhaling en
bij de plaats waar de handen op de buik liggen, zodat de bewegingen van de
baby gevoeld worden. Als de aandacht hiervan afwijkt, wordt die op een zachte
manier terug gefocust op de ademhaling en de baby.
(Bardacke, 2013).

Figuur 19: Met je baby zijn ('t Lauwtje, 2017)
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Deze oefening kan om het even wanneer op een dag worden gedaan en neemt
slechts drie minuten in beslag. Het brengt de persoon in het nu.

STAP 1: je bewust worden
De persoon probeert zich één minuut lang te concentreren op het nu en te
denken aan wat hij ervaart, welke gevoelens hij heeft en hoe hij zich lichamelijk
voelt..

STAP 2: je aandacht bijeen brengen en richten
Tijdens deze stap is het de bedoeling dat de ademhaling gedurende een minuut
wordt geobserveerd.

STAP 3: de aandacht uitbreiden
De houding, gezichtsuitdrukking en het lichaam wordt geobserveerd. De
persoon wordt zich ook bewust van zijn gewaarwordingen.
(Bardacke, 2013)
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6.3. OEFENINGEN OM MET PIJN OM TE GAAN
Er bestaan verschillende vaardigheden om beter met pijn om te gaan die
kunnen ingeoefend worden. De vrouw kan zelf kiezen welke het best past bij
haar. Deze vaardigheden kan ze later gebruiken tijdens de arbeid (Bardacke,
2013).

Klank maken is een hele doeltreffende methode om met baringspijn om te
gaan. De concentratie wordt in het nu gehouden. Doordat de vrouw klanken
maakt, krijgt ze tot op een diep niveau een kalmerend effect.

Aandachtspunt:
De vrouw kan gêne ervaren om klanken te maken, zeker wanneer ze verlegen
is. Moedig ze aan en praat hierover.

Techniek:
De mond is ontspannen en de keel is open, de vrouw maakt geluid op een open
klinker (zoals ‘Aaah’,’Oooh’, ‘Aum’). De klanken komen diep uit je binnenste.
De ogen kunnen open of gesloten zijn. Soms helpt het om in de ogen van de
partner te kijken. Ademhaling is heel belangrijk. Laat de vrouw diep inademen
waarna ze de klank voortbrengt. Bij het uitademen. Na de klank probeer je bij
het uitademen nog eens alles los te laten.
(Bardacke, 2013)
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Gatha lijkt op poëzie; het zijn ritmische zinnen die een bepaalde structuur in
zich hebben. Gatha’s zorgen ervoor dat de concentratie in het nu gehouden
wordt en brengt de vrouw tot rust. Het is afgestemd op de ademhaling.
De vrouw kan bestaande gatha’s gebruiken of er zelf uitvinden. Het is goed dat
ze op voorhand experimenteert met de gatha en inoefent hoe ze het kan
toepassen tijdens de arbeid. De vrouw kan een ijsblokje in haar hand houden,
dat ijsblokje staat symbool voor de baringspijn (hierbij best een handdoekje
onder de handen leggen, eventueel een gelpack gebruiken).
Voorbeeld:
In, uit
Diep, langzaam
Kalmte, gemak
Glimlach, laat los
Het moment van nu
Prachtig moment
Bij ‘in’ ademt ze in, bij ‘uit’ ademt ze uit. De vrouw mag volledig vrij zijn om de
woorden of het ritme aan te passen. Wanneer de vrouw haar eigen
bevallingsgatha samenstelt, is het belangrijk dat ze relevante woorden die
voor haar belangrijk zijn gebruikt.

Aandachtspunt:
Het is goed dat de vrouw haar gatha’s noteert, of dat deze ook gekend zijn door
de partner, want er is een kans dat ze deze vergeet tijdens de arbeid.
(Bardacke, 2013)

48

Stimuleer de mama om het beeld van haar baby voor zich te visualiseren. Dit
betekent dat ze zich heel specifiek gaat inbeelden hoe de baby eruit ziet (hoe
ze zich voelt met de baby, hoe haar huis aanvoelt met een extra gezinslid, hoe
groot de baby is). Dit gaat ook samen met bepaalde gevoelens, de moeder kan
deze analyseren en koesteren.

Techniek:
Terwijl de vrouw dit doet, houdt ze terug een ijsblokje vast gedurende één
minuut. Ze weegt af hoe dit aanvoelt terwijl ze aan die positieve beelden denkt.
De vrouw probeert zich zo te voelen tijdens de arbeid: de pijn heeft een
functie, binnenkort heeft ze haar baby in haar armen.
(Bardacke, 2013)

Figuur 20: De baby visualiseren (Carr, 2017)
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6.4. OEFENINGEN TIJDENS DE ARBEID EN BEVALLING
6.4.1. ANGSTIGE VROUWEN DIE HUN ZELFBEHEERSING
VERLIEZEN
Vrouwen die heel hard schreeuwen en zich in allerlei richtingen kronkelen door
de pijn, hebben de controle verloren. Het is belangrijk om deze vrouwen juist
te benaderen om ze te kalmeren.
Benader rustig de vrouw, maak lichamelijk contact (bv. hand vasthouden) en
oogcontact. Adem tussen de contracties samen met haar rustig in en uit. Maak
tijdens de contracties samen klanken met haar (zoals in de oefening: KLANK
MAKEN). Het brengt de vrouw terug naar het hier en nu, ze is ook verbonden
met haar lichaam.
(Bardacke, 2013)

6.4.2. DE STILTE APPRECIËREN
Een vrouw gaat zich vaak in haarzelf keren tijdens de arbeid, het is belangrijk
als vroedvrouw om deze staat te behouden, zodat het bevallingsproces goed
verloopt.
Stel zo weinig mogelijk vragen als vroedvrouw, ook al bedoel je het goed (bv.
‘Wil je wat water?’) en verricht geen onnodige interventies zoals monitors of
vaginale onderzoeken. Zorg voor een omgeving die rustig is en vredevol.
Simpele aanrakingen in plaats van woorden kunnen tijdens de rustperiode heel
aangenaam zijn en veel rust bieden.
(Liadou, 2012)
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6.4.3. DE PARTNER BETREKKEN
Het is heel belangrijk om de partner te betrekken tijdens de arbeid.
Aanrakingen door de partner kunnen een grote steun bieden.
Opgelet: niet alle vrouwen vinden dit prettig, er zijn ook vrouwen die liever met
rust worden gelaten.
Er zijn verschillende zaken die de partner kan doen (dit kan ook door de
vroedvrouw gedaan worden):
o

Haar hand vasthouden: op een stevige en
zelfverzekerde manier (niet twijfelachtig en zachtjes)

o

Haar hoofd vasthouden: één hand wordt op het
voorhoofd geplaatst en één hand op de schedelbasis. Het is enerzijds
ontspannend voor de vrouw en anderzijds roept het vertrouwen op.

o

Met haar hart verbinden: één hand wordt op het
borstbeen gebracht, de andere tussen de schouderbladeren, ter
hoogte van het hart. Ook deze aanraking is stevig en zelfverzekerd.
Het kan bemoedigend aanvoelen.

o

Verbinding maken met de uterus: één hand wordt
op de bovenkant van de uterus geplaatst, de andere aan de
onderkant. Een variant hierop is één hand boven het schaambeen
brengen en de andere onderaan de rug. Door de handen daar te
plaatsen wordt de vrouw geholpen om een goede en rustige
buikademhaling te hebben.

o

Strijken: wanneer naar boven wordt gestreken, wekt dit energie
op, terwijl naar beneden strijken voor ontspanning zorgt. Tijdens de
contracties probeert de man naar beneden te strijken terwijl de
vrouw aan het uitademen is; bij de inademing wordt niet gestreken.
Het strijken kan op verschillende lichaamsdelen: op de rug, armen of
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benen naar beneden. Hiermee kan geëxperimenteerd worden. Het is
belangrijk dat de vrouw aangeeft wat ze leuk vindt.
(Bardacke, 2013).

Figuur 21: Verbinding met de uterus maken (xthebumpyroadx, 2014)
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6.5. OEFENINGEN POSTNATAAL
Mindfulness integreren in de zorg voor een baby kan voor rust zorgen, vooral
omdat een baby in het begin onduidelijk gedrag kan vertonen voor de ouders.
Het is belangrijk dat de moeder haar rust blijft bewaren en dat ze de
oefeningen die ze in de prenatale periode aanleerde eventueel verder zet. Door
de baby goed te observeren, leert men de baby kennen en kan er meer
geanticipeerd worden op de verschillende noden (Bardacke, 2013).
Een mindfulness houding heeft ook een

positief effect op de

borstvoeding. Door deze houding kan men eraan denken om zich te
concentreren op het nu en om de aandacht te richten op de baby. Dit
bevordert de productie van oxytocine en is dus voordelig voor de borstvoeding.
De moeder probeert te denken dat ze nog aan het leren is en dat ze haar best
doet (Bardacke, 2013).

Figuur 22: Mindfulness heeft een positieve invloed op borstvoeding
(StudioSpiritYSol, 2017)
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7. INSTELLINGEN IN BELGIË
In België zijn er verschillende plaatsen waar yoga en mindfulness kan gevolgd
worden in het kader van zwangerschapsvoorbereiding. Hieronder staan enkele
adressen. Natuurlijk zijn er via het internet nog adressen te vinden. Als
vroedvrouw kan je een zwangere vrouw doorverwijzen als je merkt dat de ze
nood heeft aan extra ontspanning, veel stress of angst heeft voor de toekomst,
wanneer ze interesse heeft in meditatie,…
Daarnaast is het belangrijk om te weten dat hoe vroeger een vrouw prenataal
met deze interventies start, hoe meer effect te merken zal zijn bij het
geboorteproces (Polis, 2015).
Een nuttige organisatie en tevens pionier van mindfulness in België:

vzw Moment
Vereniging voor mindfulness- trainers, onderzoekers en sympathisanten in
België
Mindfulness opleidingen
Heeft een zoekmachine om een trainer te vinden
www.mindfulmoment.be
Algemene yoga-instellingen die tevens een internationaal netwerk hebben, ook in India,
moederland van alle yoga:

Divine Life Society
Hatha-yoga (asana, pranayama)
Heeft over heel Vlaanderen een 20-tal lokale lesgroepen
www.yoga-vedanta-aalst.be

Kriya Yoga
Meditatie
www.kriya-yoga.be
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Yoga en mindfulness-instellingen in de buurt van West-Vlaanderen
+ met speciale aandacht voor zwangerschap:

GOPALA
Elke Geyskens
Aandacht voor harmonie
www.gopala.vpweb.be
0473/753943

GEBOORTEHUYS DEMINNE
Begeleiding, zorg en ondersteuning tijdens zwangerschap en moederschap
Kruisboomstraat 14, 8511 Aalbeke (Kortrijk)
Tel: 0476 20 52 31
www.geboortehuizen.be/deminne/

YOMI & LOUTJE
Alles rond natuurlijk zwangerschap vanaf het prille begin
Tel: 0485 02 46 68
www.yomi-loutje.be
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8. VERDERE VERDIEPING

Mindful bevallen – Nancy Bardacke (boek)

Mindful bevallen – Nancy Bardacke (CD)

Liefde & Geboorte – Lut Van Melle (boek)
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Zwangerschapsyoga – Mel Campbell (boek)

Zwangerschapsyoga – Tara Lee & Mary Attwood
(boek)
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9. BESLUIT
Er zijn tegenwoordig veel onderzoeken terug te vinden over de positieve
effecten van mindfulness en yoga tijdens de zwangerschap. Er bestaan ook veel
getuigenissen van vrouwen die de weldoende voordelen hebben ondervonden.
Het is wel belangrijk dat de vrouw motivatie heeft voor deze interventie en de
oefeningen/asana’s praktisch dagelijks herhaalt voor een goed effect. Het is
dus redelijk tijdsintensief, wat niet voor iedereen past. Toch kan het voor heel
grote verschillen zorgen in functie van een gezonde zwangerschap, natuurlijke
bevalling en een gezonde foetus. Voor vrouwen die deze lessen of oefeningen
niet prenataal volgden, kunnen tijdens de arbeid en bevalling nog steeds
technieken gebruikt worden zoals ze in deze handleiding beschreven staan.
Deze kunnen ook al effect hebben, maar prenatale voorbereiding is wel aan te
raden. In België is er immers een groeiende tendens voor het organiseren van
yoga voor zwangeren, terwijl de instellingen voor mindfulness nog beperkt
blijven. Dit komt waarschijnlijk omdat mindfulness minder bekend is. Bij gebrek
aan aanbod in eigen streek, kunnen vrouwen mindfulness ook zelf beoefenen
via boeken of online, dit kan voorlopig een alternatief zijn.

Figuur 23: Kunstwerk "Vibrant Stillness" van Alisha Vernon (Vernon,
2012)
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