
Digital Baby Care is uitgever van Baby op komst 
magazine (sinds 2014) en website (sinds 1999). 

Volledig gerund door verloskundigen zijn wij dé autoriteit voor de 
zwangere vrouw en haar partner. Wie anders weet precies wat er 
leeft bij de zwangere en haar partner, waar hun vragen en zorgen 

liggen en wat ze op welk moment in hun zwangerschap nodig hebben.

Betrouwbare content, met veel diepgang, die de zwangere écht 
ondersteunt in deze bijzondere periode in haar leven.

Meer medische artikelen, die wetenschappelijk onderbouwd zijn,  
worden afgewisseld met lifestyle artikelen en mooie shopping 

pagina's die luchtigheid brengen en info geven over producten en 
diensten die ook zo nodig zijn.

Wilt u uw doelgroep zo vroeg mogelijk bereiken en vindt u het  
belangrijk dat te doen via een medium wat bekend staat als  

betrouwbaar, interessant én  natuurlijk heel leuk om te lezen, dan 
bent u bij ons aan het juiste adres.

Kent u het magazine Baby op komst al?
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Hormonen doen rare 
dingen met je als je 
zwanger bent en kunnen 
ineens een heel ander 
- soms onuitstaanbaar 
- mens van je maken. 
Volgens hersenonderzoeker 
Dick Swaab komt dat 
omdat hormonen het brein 
van aanstaande moeders
veranderen.

‘Je hersenen worden tijdens de zwangerschap al 
klaargestoomd voor het moederschap en de hechting 
met je kind’, zegt Dick Swaab. 
Zwangerschapshormonen hebben effect op vrijwel 
alle hersengebieden, stelt hij. Die krijgen het dus flink 
te verduren. Swaab: ‘Het brein moet leren omgaan 
met snelle, totale verandering. Aangezien je brein je 
karakter bepaalt en hoe je functioneert ten opzichte 
van de buitenwereld, zie je dat terug in je gedrag.’
Over de werking van zwangerschapshormonen 
hoor je vaak de gekste verhalen. ‘In China zeggen 
ze: een kind maakt je een jaar lang stom’, weet de 
hersenonderzoeker. Uit cognitieve testen blijkt 
volgens hem dat vrouwen daadwerkelijk minder 
functioneren tijdens en vlak na de zwangerschap.
Dat merkte ook Daniëlle (25, moeder van een zoontje): 
‘Ik vergat van alles. Ik werk op een klantcontactcen-
trum en als de telefoon ging en een klant vertelde zijn 
of haar naam was ik het al vergeten voordat ik het 
kon opschrijven. De vraag onthouden was ook een 
enorme opgave. Hierdoor was ik na twee uur 
helemaal kapot, waardoor ik extra pauzes moest 
nemen.’ Herkenbaar ook voor Désirée (36, moeder 
van een zoon en een dochter), die haar telefoon 
eens terugvond in de koelkast en de boter aantrof in 
de vaatwasser. ‘Mijn man heeft heel wat kastjes en 
lades achter me dichtgedaan.’

KLEFFE BROODJES
Los van vergeetachtigheid kunnen ook de emoties 
hoog oplopen. Zoals bij Lisanne (28, moeder van een 
dochter): ‘Ik kwam een keer huilend thuis, kon niet 
meer praten van de tranen. Mijn vriend schrok zich 
kapot en vroeg zich af wat is er in godsnaam aan 
de hand was? Ik brullend: ‘Ik.. had.. tegenwind.. op.. 
de.. fiets.’ Of Joyce (33, moeder van drie kids) die 
uitviel tegen een filiaalleider van een supermarkt 
omdat ze dacht dat al wekenlang de Kinder Bueno’s 
op waren. ‘Nadat ik uitgeraasd was, nam hij me mee 
naar de kopstelling in de winkel. Waar er stapels 
lagen.’ Ook Jennifer (36, moeder van een dochter) 
bleef haar emoties soms moeilijk de baas: ‘Ik kreeg 
mijn plastic tas niet van mijn fietsstuur af. Ik werd 
helemaal gek! Riep steeds harder om mijn partner 
terwijl ik als een idioot bleef proberen. Hij kreeg hem 
in één keer eraf.’ Ook kan het zijn dat je ineens trek 
krijgt in de raarste dingen. Stephanie (32, moeder 

van 2 dochters): ‘Ik wilde elke dag patat en 
frikandellen. Zonder uitzondering. Ik ben dus ook 
wel iets aangekomen tijdens die zwangerschap.  
Na mijn bevalling was die behoefte meteen weg.’ 
Dat maakte ook Nadja (43, moeder van twee 
zonen en een dochter) mee. ‘Ik werkte als vracht-
wagenchauffeuse en onderweg wilde ik altijd een 
broodje tonijn, zo’n kleffe met augurk uit het 
koelvak. Maanden gegeten tot mijn verlof. Na de 
bevalling zat ik weer op de wagen en nam ik bij 
een tankstation zo’n broodje, ik ging bijna over 
mijn nek.’

HORMONSTERS
Hormonen veroorzaken niet alleen emotionele buien 
en rare eetbehoeften, maar veroorzaken bijvoorbeeld 
ook die nare misselijkheid die je de eerste maanden 
hebt. ‘Hormonsters’, noemt Femke (27, moeder van 
twee jongens) ze ook wel. Kan je daar eigenlijk 
zelf iets tegen doen? Swaab: ‘Het gaat allemaal 
vanzelf over, ik zou in principe afraden pillen te 
nemen. Je hebt ze tegen van alles: tegen misselijk-
heid, somberheid, kalmerend. Maar als je jezelf 
behandelt, behandel je het kind mee. Al die stoffen 
werken op je eigen brein, maar ook op dat van het 
kind en hebben een permanent effect op de 
hersenontwikkeling.’ Even volhouden dus en hopen 
dat je na de zwangerschap snel weer de oude 
wordt.
De hersenonderzoeker gelooft niet zo in het principe 
van ‘negen maanden op, negen maanden af’ wat 
vaak wordt gezegd. ‘Negen maanden op en de 
rest van je leven af’, is volgens hem meer realis-
tisch. Je wordt na de bevalling wel weer stabieler en 
ook het geheugen herstelt zich, weet Swaab. ‘Maar 
sommige veranderingen in je brein zijn blijvend. 
Zoals het gevoel van hechting. Ik zeg altijd tegen 
mijn vrouw dat die navelstreng met onze zoon 
nooit is doorgeknipt.’

Mannen
Die partners hebben het 
best zwaar te verduren met 
die hormonale vrouwen. ‘Ik 
was blij dat ze weer de oude 
was na de bevalling. Ze 
vond zelfs dat ik raar 
ademde’, herinnert Eric (43, 
vader van twee kinderen) 
zich. ‘Mijn vriendin klaagde 
altijd dat ‘wij mannen’ er zo 
makkelijk vanaf kwamen en 
dat vrouwen alles moeten 
doen, van zwangerschap tot 
bevalling en borstvoeding, 
maar wij zullen nooit ervaren 
hoe dat is om zo’n kindje in 
je buik of aan je borst te 
hebben’, weerlegt Raymond 
(47, vader van twee 
dochters) het ‘gezeur’ van 
zijn lief.  Volgens Swaab zijn 
het niet alleen de zwangere 
vrouwen die te maken 
krijgen met hormonen. Ook 
de man wordt op deze 
manier voorbereid op zijn rol 
als vader. Zo stijgt het 
hormoon prolactine, die het 
verzorgende gedrag 
aanwakkert. Ook neemt de 
hoeveelheid testosteron af, 
waardoor de man trouw 

‘IN CHINA ZEGGEN ZE: 
EEN KIND MAAKT JE EEN 
JAAR LANG STOM’

Over Dick Swaab
Dick Swaab (1944) is arts en 
neurobioloog. Hij is een 
bekend hersenonderzoeker 
en werkt onder meer als 
hoogleraar Neurobiologie 
aan de Universiteit van 
Amsterdam (AMC). Tot 
2005 was hij directeur van 
het Nederlands Instituut 
voor Hersenonderzoek. Van 
zijn boek Wij zijn ons brein 
(2010) zijn in ons land meer 
dan 450.000 exemplaren 
gedrukt en het is verschenen 
in zeventien talen. In 2016 
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Beval daar waar jij je het prettigst voelt
Om goed te kunnen bevallen, is met stip op één het 
belangrijkste dat je je veilig voelt. Of dat nou thuis, 

in een geboortecentrum of ziekenhuis is. Richt je 
bevalkamer zo in dat je je er prettig voelt. Zorg voor 

genoeg bewegingsruimte om verschillende houdin-
gen aan te kunnen nemen en rond te lopen. Verder 

is het fijn als er attributen zijn die jou kunnen helpen, 
zoals een bevallingsbal of bad.

Omring je met een 
goed team

Zorg dat je jezelf omringt 
met mensen waar je écht 
wat aan hebt. Je ideale 

bevalteam bestaat uit 
mensen die je onvoor-

waardelijk steunen en je 
door de moeilijke 

momenten heen weten te 
trekken, die weten wat 

ze op welk moment 
kunnen doen om te 

helpen met bijvoorbeeld 
een massage of 

ademhalingstechniek. Je 
bevalpartner kan je 

eigen partner zijn, maar 
natuurlijk ook een zus, 
vriendin, je moeder of 

bijvoorbeeld een doula. 
Als het maar iemand is 
die weet wat er tijdens 

een bevalling in jouw lijf 
gebeurt en hoe hij/zij 
jou positief kan onder-
steunen. Je partner kan 
écht veel meer voor je 
doen dan alleen een 
washandje verfrissen. 
Een partner die weet 

van de hoed en de rand 
motiveert en stimuleert 
op de juiste manier en 

biedt jou handvatten om 
met pijn om te gaan.

Weet wat er gebeurt 
tijdens een 
bevalling
Natuurlijk is een bevalling 
niet te plannen en weet je 
nooit hoe jouw bevalling 
zal verlopen, maar je 
staat wel degelijk met 
1-0 voor als je weet wat 
er allemaal in je lijf 
gebeurt, welke hormo-
nen op welk moment 
van belang zijn en wat 
jij kunt doen om de 
juiste hormonen te laten 
stromen. Kennis = kracht. 
Als je weet wat er in je 
lichaam gebeurt, geeft 
dat rust in je hoofd en 
ontspanning in je lijf. Dit 
zijn elementen die 
bijdragen aan een 
voorspoedige bevalling.

Bespreek je angsten
Ben je bang voor je 
bevalling, voor de pijn, 
naalden of inwendig 
onderzoek? Bespreek dit 
met je verloskundige. 
Alleen al het uitspreken 
helpt, maar waarschijn-
lijk kan je verloskundige 
tips geven of afspraken 
met je maken die de 
angst doen verminderen.

De kracht van herhaling
Oefen regelmatig met ademhalingsoefeningen, 
bevalhoudingen, massages en andere dingen die je 
tijdens de bevalling kunnen helpen beter met de pijn 
om te gaan. Regelmatig horen we van vrouwen die 
bevallen zijn dat ze tijdens de bevalling alles wat ze 
tijdens hun cursus geleerd hadden op het moment 
suprême vergeten waren. Herhaling zorgt ervoor dat 
dingen wél blijven hangen. Door regelmatig te 
oefenen worden dingen eigen en gaan ze in je 
hoofd zitten waardoor je ze op het moment suprême 
mak kelijk kunt toepassen.

maar eens uit in de 
komende tijd als je je 
pijn doet. Als je focust 

op de pijn dan doet het 
écht heel erg pijn. Loop 
je echter gewoon door 

en doe je net of er niets 
aan de hand is, dan is 

de pijn zo over. 
Visualisatie-oefeningen 
(die je bijvoorbeeld bij 

Hypnobirthing krijgt) 
helpen ook heel goed.  

Zorg voor een juiste 
mindset. Laat je 

gedachten vóór je 
werken, in plaats van 

tegen jou. Zo vergroot 
je de kans dat je 

naderhand tevreden 
terug kunt kijken op je 

bevalling.

Warmte ontspant
Neem een warme douche of bad, de warmte ontspant je spieren 

een rubberen kruik of pittenzak in de buurt is, zodat je die warm 

Blijf bewegen
Heel veel onderzoeken 
hebben al aangetoond 
dat blijven bewegen 
helpt om je bevalling te 
bespoedigen en ervoor 
zorgt dat je minder pijn 
voelt. Loop rond, hang 
om de nek van je 
partner, heupwieg, 
kwispel als een hond op 
handen en knieën; alles 
kan en niks is gek. Beval 
je in het ziekenhuis, geef 
dan aan dat je bewe-

Vraag om een liefdevolle aanraking
Een gentle touch (zachte aanraking) massage, maar 
ook iedere andere liefdevolle aanraking, laat jou 
merken dat de ander met je meeleeft en voor je 
zorgt. Bovendien zorgt het voor het vrijkomen van 
oxytocine, het hormoon dat goede weeën geeft.

Helaas bevalt het 
overgrote deel van de 
Nederlandse vrouwen 
nog steeds in bed, 
liggend op hun rug. 
Honderden onderzoe-
ken hebben al uitgewe-
zen dat dit geen goede 
houding is om in te 
persen. Zo is je bekken 
30 procent groter als je 
in hurkzit bevalt in plaats 
van liggend op je rug. 
Bovendien werkt de 
zwaartekracht mee als 
je niet ligt maar zit of 
staat. Verdiep je in de 
verschillende houdingen 
of volg een goede 
cursus waar ze je de 
voor- en nadelen van de 
verschillende houdingen 
uitleggen.

Op Babyopkomst.tv vind je verschillende online 
bevalcursussen. Er zit er altijd één bij die bij jou 
past. Bovenstaande tips zijn een klein onderdeel 
van deze cursussen. Bevallen is topsport! Als je 
een nieuwe sport wilt leren, dan ga je daar ook 
een cursus of training voor doen. Volg daarom 
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Edities 2022:
Eind april
Eind oktober

Partner worden?
Wilt u  uw  doelgroep bereiken  door middel van een
medium wat écht door bijna alle verloskundigen
vroeg in de zwangerschap wordt meegegeven?
Gemaakt wordt  door verloskundigen  vanuit de 
passie om zwangeren goed voor te lichten en te
begeleiden?
Gezien wordt als een betrouwbaar medium
door zowel  verloskundigen als uw doelgroep?

Neem dan eens contact op met:

Sandra  Vuik
verloskundige
eigenaar Babyopkomst.nl en .tv
uitgever Baby  op  komst magazine
info@babyopkomst.nl
0621813970

Feiten en cijfers rondom de
geboortezorg:
In 2019 werden er in Nederland ruim 164.000 
kinderen geboren uit 161.270 zwangerschappen,
87% van de zwangeren was aan het  begin van 
hun zwangerschap onder controle van de verlos-
kundige (laatst bekende cijfers van het Nivel).

Dit betekent dat ruim 140.000 vrouwen hun 
zwangerschapscontroles starten bij de verlos-
kundigen en potentiële ontvangers zijn van 
zwangerschapsmagazines.

Feiten en cijfers Baby  op  komst
Baby  op  komst is marktleider qua bereik van 
de zwangere en haar partner via 
verloskundigen.  90%* van alle
verloskundigenpraktijken geeft Baby  op  komst 
magazine mee tijdens de eerste 
zwangerschapscontrole, tussen de 8 en 12 
weken zwangerschap.  Verloskundigenpraktijken 
hebben  zelf  aangegeven  welke aantallen ze per 
jaar  willen ontvangen.

Oplage magazine
120.000 exemplaren op jaarbasis. 2 edities per
jaar, per editie 60.000 exemplaren. De tweede
editie is een herdruk waarbij kleine aanpassin-
gen (ook in uw advertentie) mogelijk zijn.
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EEËN?
Zo ga je 
ermee om!
Zit je eerst nog te wachten 
tot je buik eindelijk gaat 
groeien, ineens ben je die 
toeter wel een beetje zat 
en wordt het tijd voor de 
volgende fase. ‘Bevallen 
is topsport’ wordt vaak 
gezegd en net als een 
topsporter die traint 
voor dé wedstrijd kun 
je je ook op de bevalling 
voorbereiden. En het 
doel? Nog mooier dan 
een medaille: de eerste 
ontmoeting met je kind.
 
Door Marjolein Mensink/Lilian Wirken Regelmatig van  

houding veranderen  
geeft verlichting

Elke bevalling is anders, wel begint het vaak met 
onregelmatige, korte weeën die na een tijdje vaker 
komen, langer duren en intenser worden. Hieraan 
merk je dat het door gaat zetten. De intensiteit van de 
weeën bouwt zich op, zo hebben lichaam en geest tijd 
om zich aan te passen. Er komen stoffen vrij die je 
helpen in een ‘flow’ te komen. Tijdens de bevalling 
werken verschillende hormonen met elkaar samen 
om de baby geboren te laten worden. Dit is een 
ingewikkeld evenwicht dat sterk beïnvloed wordt 
door de mate van ontspanning of juist stress. De 
omgeving speelt hierbij een grote rol.

Hoeveel pijn bevallen doet en wát deze pijn met je 
doet, is bij iedereen verschillend. Hoe jij de pijn ervaart 
heeft slechts voor een deel met je pijngrens te maken. 
Dit komt doordat het pijnsysteem in je hersenen niet 
alleen beïnvloed wordt door de weeën en de baby, 
maar ook door je emoties, waar je aan denkt bij pijn, 
wat je doet als je pijn hebt, wat je vindt van barings
pijn, hoe mensen om je heen reageren en de plek 
waar je bent. Negatieve gedachten, angst, verdriet, 
onrust, felle lichten en een gebrek aan privacy kunnen 
ervoor zorgen dat je de weeën als zwaarder ervaart. 
En andersom: blijdschap, optimisme, positieve 
gedachten, gedimd licht en prettige muziek kunnen 
precies dezelfde weeën heel wat minder pittig maken. 
Zo kan het zijn dat verschillende vrouwen de pijn 
hetzelfde cijfer geven, maar compleet anders ervaren. 

Denk positief! 
Oké: leuk op papier, maar hoe kun je hier iets mee 
tijdens je eigen bevalling? Er zijn verschillende 
makkelijk toepasbare manieren om de weeën draaglijk 
te maken en houden. Het helpt om tijdens de 
bevalling aan positieve dingen te denken. Misschien 
makkelijker gezegd dan gedaan, maar verzet je niet, 
dit zal namelijk eerder averechts werken. Je hoeft de 
pijn niet te veranderen, op te lossen of te verklaren. 
Het is er gewoon. Zo kun je op de golven van de pijn 
surfen, in plaats van dat ze je overspoelen. Pijn 
hebben is wat anders dan pijn lijden. Bedenk: het 
hoort erbij én het gaat (echt!) voorbij. 

Houd je vast aan de pauzes die er zijn: ook al is 
de wee misschien moeilijk door te komen, je hebt 
erna weer tijd om uit te rusten. Probeer tijdens deze 
pauzes te ontspannen en denk nog niet aan de 
volgende wee. Wat vaak goed helpt is het 

Pijnstilling, please!
Als al deze dingen je 
onvoldoende helpen is 
pijnbehandeling met 
medicijnen mogelijk. Dit 
gebeurt in het ziekenhuis. Als 
je daar al bent omdat je 
poliklinisch wilde bevallen, 
word je overgedragen aan 
de gynaecoloog. In de 
meeste gevallen zorgt de 
klinisch verloskundige of arts 
verder voor je, samen met 
een verpleegkundige. Thuis 
kan medicamenteuze 
pijnbestrijding niet veilig 
toegediend worden. Je kunt 
zelf om pijnmedicatie 
vragen, maar het kan ook 
het advies zijn van je 
verloskundige. Wanneer de 
bevalling te lang duurt of je 
zo gespannen bent door pijn, 
angst of bepaalde 
omstandigheden dat de 
weeën hun werk niet goed 
kunnen doen, kan pijnmedi-
catie de bevalling 
vergemakkelijken. 
Er zijn verschillende 
manieren om pijn tijdens de 
bevalling te verminderen. De 
bekendste zijn de ruggenprik 
en Remifentanil/PCA (‘het 
pompje’). Ook lachgas wordt 
de laatste jaren vaker 
toegepast. De mate waarin 
de pijn gedempt wordt, is 
verschillend per gekozen 
middel en het volledig 
wegnemen van de pijn kan 
nooit gegarandeerd worden.

W veranderen van houding. Hier is geen vast advies 
voor, je hoeft bijvoorbeeld niet per se in bed te 
liggen of rond te lopen in een bepaalde fase van 
de bevalling. Volg je gevoel en wissel het af. 
Regelmatig een andere houding kiezen geeft 
verlichting, vooral in verticale houdingen ervaren 
vrouwen vaak minder pijn. 

Naast het wisselen van houding heb je misschien iets 
aan een bad of lange douche. Ook kun je om te 
ontspannen denken aan muziek of massage. Andere 
opties zijn bijvoorbeeld TENS en sterielwater injecties. 
Bedenk in je zwangerschap alvast wat jou zou 
kunnen helpen beter te ontspannen. 

En je partner dan?
Samen de bevalling doormaken is best een uitdaging 
en ook voor je partner is het een bijzondere 
gebeurtenis. Net als voor jou is een goede voorbe
reiding op de bevalling daarom belangrijk voor hem/
haar. Hoe beter hij/zij zich kan ontspannen en 
overgeven aan wat er op dat moment gebeurt, des te 
beter hij/zij jou tot steun kan zijn. Bij veel zwanger
schapscursussen zijn ook de partners welkom om 
een keer of vaker mee te komen. Zie je partner als 
coach of supporter: hij/zij werkt met je mee zoals 
een wielerfanaat de berg mee oprent tijdens de Tour 
de France. Hij/zij hoeft niet op een afstandje te 
zitten met medelijden, maar kan je van dichtbij 
steunen en aanmoedigen. Hij/zij kan je helpen van 
houding te wisselen en je er tussen de weeën door 
aan herinneren te ontspannen. Laat hem/haar je 
favoriete muziek aanzetten of een geurkaars 
aansteken. Misschien is massage fijn, bijvoorbeeld 
van je schouders, voeten of onderrug. Bespreek 
tijdens de zwangerschap met je partner wat jullie van 
de bevalling verwachten en geef aan hoe je graag 
wilt dat hij/zij je ondersteunt. Het kan ook zijn dat je 
dat niet nodig vindt omdat je er al alle vertrouwen in 
hebt dat hij/zij dat al weet. Helemaal prima natuurlijk! 
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Dunstan-methode
De Australische Priscilla Dunstan 
merkte na de geboorte van haar 
zoon dat hij op verschillende 
manieren huilde als hij iets wilde. 
Ze besloot opnames te maken 
van verschillende huilende baby’s 
waarmee ouders hun oren kunnen 
trainen en werd er wereldbe-
roemd mee.  
Dit zijn de vijf klanken die  
zij onderscheidt:
Nèh = honger
Auw = moe
Èh = boertje dwars
Eairh - pijn in de onderbuik, vaak 
krampjes
Heh = volle luier, ligt niet lekker, 
te warm of te koud

Heeft hij honger? Wil hij nu wel of 
niet slapen? Wat betekent dit huiltje? 
Het is helemaal niet raar dat je als 
kersverse ouder niet meteen weet wat 
jouw pasgeborene wil. Je moet 
herstellen van de bevalling, bent moe 
en hebt tegelijkertijd de zorg en 
verantwoordelijkheid voor een kleintje. 

Huilen, voeding en 
slaapritme
Natuurlijk ben je niet meteen in het diepe 
gegooid. Maar na die acht dagen 
kraamzorg is het moment daar dat jij 
en je partner echt samen voor jullie 
baby moeten zorgen. Heerlijk, maar 
misschien ook best spannend. “We 
hebben fantastische kraamzorg in 
Nederland, maar juist na die periode 
van ondersteuning wordt je baby 
alerter en onrustiger”, zegt Esther. 
“Veel kinderen krijgen last van krampjes. 
Sliep je zoon of dochter eerst nog 
voornamelijk, nu gaat hij of zij meer 
huilen, met een piek rond zes weken 
na de geboorte. Dat is ook het 
moment waarop ouders soms wat 
extra ondersteuning nodig hebben.”

Uit onderzoek in zowel binnen- als 
buitenland blijkt dat ouders vooral 
vragen hebben over het huilen, het 
slaapritme en de voeding van hun 
kind. Daarom eerst even naar het 
begin. In de eerste zes weken ontwikkelt 
je kind een goed dag-nachtritme. 
Daarna ontstaat er een ‘drie uur 
ritme’. Met een drie uursritme groeit 
de wakkere tijd van ongeveer 45 
minuten (6 weken oud)  naar circa 90 
minuten (4 maanden oud). “De groei 
is enorm maar de tijd die je hebt om 
je kindje te leren kennen is niet lang”, 
zegt Esther. “Een goed moment om je 
kindje beter te leren kennen is als je 
kindje is uitgeslapen, is gevoed en 
een schone luier heeft, want dan voelt 
hij of zij zich het meest prettig.”

Je oren trainen
Een pasgeboren baby leeft op 
reflexen, legt de babyconsulent uit. 
“Neem de lach. Het begint met een 
lachstuipje - zelfs al in je buik! - en dat 
groeit langzaam uit tot een echte 
lach.” Maar in het prille begin kan 
een baby dingen die hij/zij wil of niet 
fijn vindt alleen nog maar duidelijk 
maken door te huilen. Voor jou als 
ouder een kwestie van je oren trainen. 
“Het is net als een nieuwe taal leren, 
daar moet je ook even induiken.” 
Esther gebruikt de Dunstan-methode 
om de vijf huiltjes te herkennen om te 
horen wat een kind tussen de nul en 
drie maanden wil (zie kader).

Maar alleen een specifiek huiltje 
herkennen, is niet genoeg. “Je hoort/
ziet meestal wel twee of drie signa-
len”, zegt Esther. “Gapen alleen is 
geen teken dat je kind moe is. Maar 
als je ook de auw-klank hoort, je baby 
gaapt, wat bleker wordt en het 
oogcontact steeds sneller verbreekt, kun 
je er wel van uitgaan dat hij moe is.” 
De gemiddelde moeder googelt en 
leest boeken om aan informatie te 
komen en dat is ook prima, zegt de 
babyconsulent. “Maar je moet vooral 
leren vertrouwen op je intuïtie. 
Iedereen heeft het in zich om de 
lichaamstaal van zijn of haar baby te 
lezen, maar bij de een kost het soms 
wat meer tijd dan bij de ander.”

Eigen temperament
Je weet pas echt wat voor vlees je in 
de kuip hebt als je zoon of dochter is 
geboren. “Je kind heeft al een eigen 
temperament. Denk eens terug aan de 
tijd toen je baby nog in je buik zat en 
wanneer hij dan beweeglijk werd. De 
hele dag door? Dan is de kans groot 
dat je na de geboorte ook een 
beweeglijk kind hebt. Of misschien 
was hij heel rustig, behalve als jij 
lekker op de bank neerplofte. Eenmaal 
uit die buik heeft hij ook die onrustige 
momenten en wil hij in jouw armen 
worden gewiegd net wanneer jij 
behoefte hebt aan even rustig zitten. 
Maar natuurlijk is dit geen vaststaand 
feit, hoe goed jij je kind voelde 

Over Esther van Bloemen-Bartels
Esther van Bloemen-Bartels is werkzaam onder 
de naam babyverpleegkundige. Zij helpt 
ouders die problemen ervaren waarbij de 
standaard/reguliere adviezen niet helpen. 
Esther komt bij ouders thuis en geeft advies op 
maat. Ze geeft ook presentaties in Dunstan 
babytaal en les in babymassage en je baby 
leren dragen in een draagdoek. Daarnaast 
schrijft ze in vakbladen als Vroeg en 
Kinder v er pleeg kunde. Esther geeft daarnaast 
de leuke en leerzame online cursus “Leer je 

tweede blind kunnen afgaan op hun 
eerdere ervaring. “De valkuil is dat je 
dénkt dat je alles weet, maar dan krijg 
je ineens een compleet ander kind en 
moet je weer nieuwe technieken 
uitproberen. Hiervoor geldt echt: in het 
verleden behaalde resultaten bieden 
geen garantie voor de toekomst.”

Een van de belangrijkste lessen van 
de babyconsulent: je baby leren 
kennen, is ook kijken naar jezelf. 
“Hoe leef jij je leven? De kans is 
fiftyfifty dat je dat doorgeeft aan je 
kind. Niet elke baby is hetzelfde. De 
meesten hebben baat bij prikkel-
reductie, maar als de moeder juist 
heel goed met prikkels kan omgaan, 
is er een kans dat de baby ook het 
beste gedijt bij wat meer zien, horen 
en beleven.”

Balans vinden
“Ik kwam eens bij een moeder die 
thuis ontzettend bezig was met rust en 

bewegen in de buik ligt bijvoorbeeld 
ook aan de locatie van de placenta. 
Als de placenta aan de voorkant lag 
kan het zijn dat jij je kind niet actief 
voelde bewegen, terwijl hij wel heel 
actief is.” Hoewel ouders bij hun 
eerste kind het meeste moeten leren, 
wil dat niet zeggen dat ze bij een 

Jouw baby is een groot wonder dat je steeds beter leert kennen 
door naar hem te kijken en luisteren. Je kunt alle boeken lezen die 
er zijn en uitgebreid googelen of advies vragen aan je omgeving. 
Maar vertrouw vooral op je intuïtie, adviseert babyconsulent 
Esther van Bloemen-Bartels, en kijk naar jezelf!

‘ Vertrouw op  
je intuïtie’

LEER JE BABY

kennen

 

*  Screenshot onderzoeksresultaten
Cijfers uit onderzoek onder 470 verloskundigenpraktijken
december  2021. (153 praktijken vulden de vragenlijst volledig in
hiermee mag het onderzoek als representatief worden gezien):
Welke magazines geven jullie mee?




