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WELKOM
Gefeliciteerd, je kindje is geboren!
Lang verwacht en tot in de puntjes voorbereid of na
je wens direct zwanger en nog druk aan het
uitvinden hoe je alles wilt gaan doen.
Maakt allemaal niks uit want vanaf nu ben je
moeder! Hoe je het ook went of keert, of je er nou
klaar voor bent of niet; dit kleine wezentje heeft je
de mooiste, meest exclusieve rol op aarde gegeven.
Want moeder ben je je hele leven!
Dat maakt het soms ook best beangstigend. Al die
verantwoordelijkheid, die druk om een mooi
persoon af te leveren aan de wereld. Met de beste
eigenschappen, het beste toekomstperspectief en
natuurlijk onvergetelijke herinneringen aan zijn of
haar jeugd. Ga er maar aan staan!
Wat een druk op je schouders en je bent nog maar
net begonnen aan deze rollercoaster. Haal eerst
eens diep adem, het enige wat je nu hoeft te
onthouden is dat je er mag zijn voor je kindje.
Dichtbij mama (en papa) is nu de beste plek, in je
armen, op je borst, aan je borst, in de draagzak. Wat
je plannen ook zijn qua opvoeding; nabijheid is het
belangrijkste deze eerste periode.
Ik ga je in dit ebook een beetje verder helpen na die eerste weken! Door te vertellen wat er speelt bij je
kindje in de weken na de kraamtijd, wat je kan verwachten qua ontwikkeling op gebied van slaap en huilen
en hoe je mag blijven vertrouwen op je instinct en moedergevoel.
Jij als moeder hebt de belangrijkste taak: het leren kennen van je kindje en effectief inspelen op de signalen
die je baby geeft. Om zo tot die prachtige symbiose te komen tussen moeder en kind waardoor het vanzelf
lijkt te gaan. Je gaat denken met je hart en ‘weet’ wat je baby nodig heeft. Vaders zijn zeer zeker ook
belangrijk maar op een andere manier. Vaders zijn heel goed in het regisseren van een omgeving die zo
optimaal mogelijk is voor moeder en kind. Rust in huis, bewaken van het fort en de psychische en
lichamelijke ondersteuning van jou als moeder. En verbinden met je baby, op de momenten dat jij als moeder
de lichamelijke nabijheid niet kan bieden. Jij wilt ook weleens naar de wc en onder de douche!
Dus huid op huid, zachtjes praten, oogcontact, wiegen, kortom je verbonden voelen als vader.
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GEBOORTE
Je kindje heeft een ongelooflijke reis
achter de rug. Indrukwekkend, spannend,
misschien zelfs wel beangstigend en met
pijn.
Maar hoe begint een bevalling eigenlijk?
De aanzet tot de bevalling komt normaal
gesproken vanuit de baby. Vanuit de
hersenen wordt er een seintje gestuurd
naar de hersenen van de moeder
waardoor hormonen het overnemen en
de bevalling zal beginnen. Maar er zijn
heel veel omstandigheden te bedenken
waardoor het anders loopt. En ook al
geeft je baby zelf de aanzet dan nog zijn
er heel veel momenten onderweg waarop
het anders kan lopen dan Moeder Natuur
het bedacht heeft.

Omdat een slapend kind
geen sprookje hoeft te zijn
Al die ervaringen bij elkaar, met alles wat
je baby heeft meegemaakt in de buik,
geven een imprint aan de cellen in je
lichaam. Het wordt opgeslagen in je
onderbewuste en komt op een later
moment aan het licht. Want deze vroege
ervaringen zijn de blauwdruk geworden
voor je reactie op soortgelijke ervaringen
in het leven. Als kind maar ook als
volwassene.
Een bevalling kan anders lopen dan je
hebt bedacht van tevoren en dat is oké.
Er is geen goed en fout, geen moeder die
het beter heeft gedaan dan een ander.

Het was jullie zwangerschap en jullie
geboorte, die blijkbaar zo moest lopen. Maar
je kunt wel kijken naar de effecten die dit
heeft op je kindje. En weet dat je altijd deze
blauwdruk kunt herschrijven door nare
ervaringen te helen.
Door de geboorte van je kindje in kaart te
brengen krijg je inzicht in de overweldigende
ervaringen die je baby in de buik en tijdens
de geboorte heeft gehad. Hierdoor snap je
direct waarom je baby zich gedraagt zoals hij
doet!
Geboortepsychologie
wordt
al
tientallen jaren wetenschappelijk onderzocht
en er komen steeds meer prachtige dingen
aan het licht. Gedrag komt altijd ergens
vandaan en in de meeste gevallen is het zo
logisch!
Je moet het alleen willen zien. Ik kan je
helpen om de zwangerschap en geboorte van
je kindje te vertalen in de behoeftes die er nu
zijn.
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Net zoals jij de geboorte moet
verwerken geldt dat ook voor je baby.
Jullie hebben het samen meegemaakt
dus praat er ook samen over! Vertel
aan je kindje hoe het ging, hoe jij het
hebt beleefd en geef ruimte aan
zijn/haar reactie.
Huilen, wegkijken, in slaap vallen, alles
is goed. Je baby mag bevestigd
worden in zijn ervaring. Dus praat,
fluister, huil en lach samen!
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Aanwezig zĳn
in de wereld
Vlak na de geboorte is je baby een uur heel
helder. Het gouden uur. Dit uur zou je baby
het liefste doorbrengen op jou ontblote
borst.

Om gerustgesteld te worden na zijn heftige
reis, om jou in te prenten als zijn moeder, om
zich gezien en verbonden te voelen. In en na
dat magische eerste uur drinkt je baby en
valt dan in een diepe slaap.
De weken die daarop volgen zweeft je kind
steeds tussen wakker en slaap waarbij slaap
normaal gesproken de overhand heeft.
Drinken, herstellen en verbinden zijn de
hoofdingrediënten in zijn leventje. Waarbij
het aan te raden is om bezoek gelimiteerd toe
te laten en zelfs goed te overwegen door wie
je je baby laat aanraken buiten jullie zelf om.
Een kindje heeft nog geen filter en alles komt
binnen via zijn huid, het tastorgaan. De
geuren, geluiden maar ook de stemmingen
van andere mensen. Jij bent zijn filter en
maakt dus de keuzes voor hem.
Na de eerste paar weken komt je baby steeds
meer in de wereld, dat wil zeggen hij krijgt
steeds beter mee wat er om hem heen
gebeurd. Prikkels komen binnen maar hij kan
ze nog niet zelf reguleren. Daar heeft hij jouw
voor nodig, want als je in je kinderjaren leert
reguleren heb je daar je hele leven profijt van.
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Je baby spiegelt zich
volledig aan jou als
moeder dus blijf steeds
in verbinding en hou je
kindje de eerste
weken/maanden dicht
bij je.
Hierdoor help je hem
op een natuurlijke
manier te leren
omgaan met verdriet,
angst en veiligheid.
Dragen en veel
knuffelen!

Terwijl sommige volwassenen denken dat een
baby zichzelf direct kan troosten! Jezelf
kalmeren in een onveilige situatie (alleen zijn
terwijl je huilt) is een vaardigheid die
moeilijker is aan te leren dan lopen. En met
dat leren lopen worden kinderen dag in dag
uit geholpen!
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Jij kunt het!
Je bent ervoor gemaakt.

Je bent een moeder, het zit
diep in je verankerd.

Geniet waar je kan, vertrouw
op jezelf en wees trots,
zo trots.

Op jullie allebei!
MELANIE VISSCHER, KIIND MAGAZINE
Auteur Wat baby’s nodig hebben)
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Huilen
Huilen is communicatie. Dat leren we als
het gaat over baby’s. Helder, toch? Maar
waarom zijn er dan nog steeds mensen
die pretenderen dat je een baby wel
alleen kan laten huilen, dat ze op die
manier leren reguleren?
Helemaal niet meer huilen zou betekenen
dat we de communicatie bij een baby
weghalen. Huilen ontlaadt, vertelt, heelt.
Huilen heeft een signaalfunctie, er is iets
aan de hand en je kindje kan het niet
alleen. Huilen roept vaak bij ouders een
stress-reactie op. Er is iets aan de hand
met hun kindje en het moet direct
opgelost worden. Schone luier, voeding of
slapen?
Het vaste rijtje wordt afgewerkt maar wat
als de oorzaak van het huilen daar niet bij
blijkt te zitten? Dan slaat de paniek toe.
Want je moet je baby toch kunnen
troosten! Op dat moment schiet bij jou de
adrenaline door je lijf, je hebt een stress
reactie die je ademhaling en hartslag
versnelt en je hersenen maken overuren.
Dit straal je ook uit, hoezeer je misschien
ook je best doet om rustig te blijven.

En je kindje vangt dit op, reageert hierop
en denkt: mama heeft stress, ze raakt in
paniek. Dan zal het wel heel erg zijn, ik
krijg hier ook stress van!
Wat als ik je vertel dat huilen niet direct
opgelost hoeft te worden? Dat het huilen
er mag zijn en dat je kindje ook niet altijd
van jou verlangt dat je het huilen oplost?

Huilen is een manier om te vertellen dat er
iets aan de hand is en soms is luisteren de
enige goede reactie.
Door oprecht te luisteren voelt je kindje zich
gehoord waarmee de grootste noodzaak om
te huilen al is weggenomen.

Als je merkt dat het huilen
van je baby je aangrijpt
probeer dan eens een
ademhalingsoefening.
Terwijl je je baby vasthoudt
kun je weer grip krijgen op
je eigen emoties en er dus
beter voor je kindje zijn. 30
sec rustig in en uit ademen
naar je buik, voeten stevig
op de grond en ogen dicht.
Focus je volledig op de
handeling en voel hoe de
spanning afneemt.
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SLAPEN
Slapen is naast voeding het meest
besproken onderwerp in het leven van
ouders met een baby.
De vraag der vragen die bijna altijd wordt
gesteld: Slaapt die van jou al door?
Nee, gelukkig niet, zou ik haast zeggen.
Gefeliciteerd, je baby slaapt niet door
dus je hebt een heel gezond, perfect
functionerend kindje! Daar zouden
andere ouders jaloers op moeten zijn,
niet op de baby die doorslaapt……

Slapen = groeien
Slapen=groeien. Slaap zelf is een
ontwikkelingsproces en verloopt daarom
niet de hele babytijd en bij elke baby
gelijk. Er is geen vaste slaapformule, er
zijn alleen gemiddelden wat betreft slaap.
Die gemiddelden passen bij veel kindjes
maar het zijn gemiddelden omdat er ook
uitzonderingen zijn. En zoals altijd
bevestigen die de regel. Een baby heeft
een bepaalde behoefte aan slaap, maar na
de eerste weken valt een kindje niet meer
puur op die behoefte in slaap. De
zogeheten slaapdrang is niet meer alleen
verantwoordelijk voor het in slaap vallen.
De biologische klok gaat zich ontwikkelen
en je baby kan jouw hulp heel goed
gebruiken daarbij.
En nee, je kindje hoeft niet per se elk
slaapje in bed te doen als jij dat niet
nastreeft. Nee, je hoeft je baby niet aan
zijn lot over te laten en nee, er is niks mis
met jouw kindje als het niet zelf in slaap
kan vallen.

Baby’s zijn compleet hulpeloos als ze worden
geboren en gemaakt om gedragen te
worden.
Als
je
als
prehistorische
aardbewoner je baby in je hut zou laten
liggen zou het ten prooi vallen aan
roofdieren.
Dus werden alle baby’s constant gedragen.
Door de bewegingen die lijken op het ritme
in de baarmoeder vielen ze in slaap. Die
blauwdruk zit nog steeds in onze cellen en
maakt dat baby’s bij je willen zijn. Want
ergens alleen achtergelaten worden (in een
bedje bijvoorbeeld) betekend gevaar. Je
kindje weet nog niet dat er geen roofdieren
meer op de loer liggen!

Maar wat nou als je niet hele dagen wilt en
kunt dragen? Doe je je kindje dan tekort?
Want natuurlijk wil je tegemoetkomen aan
zijn behoeftes en wensen, nabijheid bieden
en kunnen reageren op zijn signalen.
Gelukkig bestaat er ook een middenweg die
kindvolgend is maar jou, als moeder, ook
ruimte geeft. Want inslapen kan je leren en
daar mag je je baby in begeleiden. Zonder
tranen van eenzaamheid, zonder de minuten
te tellen tot je weer mag troosten.
Troost als het nodig is, hulp bieden als het
nodig is maar ook door de omstandigheden
zo in te richten dat slapen mogelijk wordt.
Hierbij kun je denken aan licht en donker,
geluiden, maar bijvoorbeeld ook lichamelijk
leed wat er speelt. Slapen met pijn van
darmkrampen, fysieke gevolgen van de
geboorte die er nog zijn of ander ongemak is
bijna onmogelijk! Daar wil je eerst naar kijken
en dat ‘oplossen’ voordat je volgende
stappen gaat zetten. Daarnaast is slapen de
ultieme vorm van loslaten. Je baby heeft
jouw nog nooit in zijn korte leventje hoeven
loslaten en andersom ook niet!
Dus het zelf slapen, los van je moeder, vraagt
een heleboel zelfvertrouwen. En daar mag je
samen aan werken.
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Kijk naar wat je baby nu nodig heeft
en laat meningen van anderen los.
Help je baby gerust om te slapen,
want slapen is belangrijk.
Wees niet terughoudend om te
wiegen en te voeden en te troosten,
dat is allemaal hulp die je later kunt
minderen als je baby goed uitgerust is.
Want een uitgeruste baby slaapt
makkelijker en is beter in staat nieuwe
dingen aan te wennen.
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WAT MAG JE VAN
MĲ VERWACHTEN?
Slaapmagie
Ratelaarweg 41
9753 BE Haren Gn.
06-14906346 :
op afspraak of Whatsapp
Klik op de social media
iconen onderaan deze
pagina om mijn instagram,
facebookpagina of website
te bezoeken

Allereerst een heldere blik op jullie specifieke situatie en
wensen. Waar sta je, samen met je kindje? Waar wil je
naartoe, wat is je vraag?
Als je voor jezelf nog niet helder
ouderschap wilt invullen of je worstelt
help ik je uit te zoeken wat bij je past.
de volgende stap en kijk ik naar het
omheen.

hebt hoe je het
met overtuigingen
Daarna nemen we
slapen en alles er

Hoe gaat het nu, wat zou prettig zijn voor je baby, wat is
prettig voor jullie als ouders? Welke lichamelijke aspecten
kunnen we eerst aanpakken, zijn de omstandigheden al
optimaal voor het slapen? Als alles in kaart is schrijf ik een
droomplan, specifiek voor jullie en gaan we samen aan de
slag. Samen, waarbij ik coach vanaf de zijlijn. Jullie gaan
het doen, want jullie kennen je kindje!
We hebben meerdere contactmomenten, er is ruimte om
aanpassingen te doen en na een afgesproken periode
sluiten we samen af. Je hebt dan genoeg kennis en
vertrouwen in je rugzak om het zelf te doen. Vanuit
ervaring, deskundigheid en een enorme drive om ouders
op weg te helpen op hun eigen manier, bied ik je
begeleiding en coaching waarbij jullie de koers bepalen en
ik je de benodigde kennis meegeef naast een grote dosis
geloof in jezelf en je kindje.
Op weg naar rust, balans, slaap en ouderschap op een
manier die bij je past!

Clara Marije
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