bevallen

Bevallen met HypnoBirthing

High van de

hormonen

Doutzen Kroes is er lyrisch over en sinds de zomer
van 2014 biedt ook het eerste ziekenhuis in Nederland
de zwangerschapscursus aan: HypnoBirthing. Wat is
dat precies en bevalt het inderdaad beter?
‘Om vijf uur ’s ochtends begon het en om tien uur was
ze geboren,’ vertelt de inmiddels 30-jarige Doutzen
Kroes een dag na de bevalling van dochter Mylenna
Mae aan RTL Boulevard. Het topmodel noemt het
een geweldige ervaring, dankzij een cursus HypnoBirthing. Zoals Doutzen het omschrijft, klinkt bevallen
als een sprookje in plaats van als de hel die het voor
sommige vrouwen is. ‘Je bereidt je voor om de weeën
op te vangen en je gaat ervan uit dat er geen pijn hoeft
te zijn. Mijn lichaam is ervoor gemaakt, dat weet ik,’
zo vertelt de kersverse moeder over het principe van
HypnoBirthing. En ze vervolgt: ‘Mijn man Sunnery
was een enorme steun. Het was heel fijn om samen in
bad te zitten. Echt heel mooi.’
Als je films moet geloven, moet je bij je bevalling op
zijn minst iemand uitschelden. Bij voorkeur je partner.
Pijn en bevallen lijken onlosmakelijk met elkaar te zijn
verbonden. Veel zwangere vrouwen zien daarom tegen
hun bevalling op. Ze zijn bang voor de pijn, een knip of
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een verkeerde afloop. Het inzicht dat pijnbeleving
gerelateerd is aan angst, is het werk van de Engelse
artsverloskundige Dick-Read. Hij schreef in 1933 het
handboek Childbirth Without Fear. ‘Omdat we ervan
uitgaan dat we pijn ervaren, wordt onze verwachting
werkelijkheid,’ stelt hij. Zijn theorie wordt onderstreept
door de huidige neurowetenschap. ‘Het wel of niet
ervaren van pijn hangt sterk af van denkbeelden, verwachtingen, stress en emoties,’ staat op Baringspijn.nl.

Natuurlijke pijnstillers
Volgens verloskundigenorganisatie KNOV gebruikte
in 2009 ruim 10% van de vrouwen een ruggenprik bij
haar eerste bevalling. Twee jaar later was dat bijna
20% en in 2013 nagenoeg eenderde. ‘Die toename
is niet nodig,’ stelt Karlijn Brouwer, HypnoBirthingdocent van Doutzen. ‘Want natuurlijke pijnstillers
zitten al in ons lichaam.’
‘Heftige pijn hoeft geen deel uit te maken van de
geboorte van een kind. Mits er geen angst is en er
ouders vannu.nl
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‘Natuurlijke pijnstillers

zitten al in ons lichaam’

geen bijzondere medische omstandigheden zijn,’
zo luidt de boodschap van de Amerikaanse hypnotherapeute Marie Mongan. Zij bracht in 1989 het
boek HypnoBirthing, A Celebration Of Life uit,
waarin ze de basisprincipes van de HypnoBirthingtheorie uiteenzet. Bevallen kan volgens Mongan
pijnloos met HypnoBirthing. De meeste vrouwen
ervaren hun bevalling in elk geval als beter hanteerbaar. Mongan ontwikkelde de methode toen haar
dochter zwanger was, omdat ze haar net zo’n natuurlijke en pijnloze bevalling gunde als die ze zelf
had gehad. Sindsdien verovert HypnoBirthing langzaam de wereld. Bood in 2006 nog maar één docent
in Nederland de cursus aan, vorig jaar stond de
teller volgens de Vereniging HypnoBirthing Nederland op 55 cursusleidsters die vrijwel allemaal volgeboekte cursussen hadden.

Meer lezen?
• hypnobirthingnederland.nl
• deverloskundige.nl/folders
•H
 ypnoBirthing:
The Mongan
Method van
Marie F.
Mongan
• Vrije Geboorte
van Anna
Myrte
Korteweg
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Vrouwen die bevallen met hypnose baren voorspoediger, staat in het KNOV-standpunt Voorlichting over pijn en pijnbehandeling. Onderzoekers
suggereren dat zelfhypnose werkt omdat het de
ontspanning stimuleert en het gevoel van autonomie
vergroot. Vrouwen die bevallen met HypnoBirthing
hebben volgens Amerikaans onderzoek gemiddeld
een kortere bevalling, minder complicaties en ze
herstellen sneller. Gemiddeld 32% van de Amerikaanse moeders beviel tussen 2005 en 2010 met
een keizersnee. Bij HypnoBirthing-moeders was
dat de helft minder. Bijna 75% van de vrouwen in de
VS kiest voor een ruggenprik, ondanks de nadelen
die eraan kunnen kleven. Van de HypnoBirthingvrouwen kiest slechts een kwart voor die verdoving.
En dat allemaal dankzij een ‘pufcursus’.
Nederlandse zorgverzekeraars zien die ontwikkeling ook: Achmea, Energiek en Salland vergoeden
de zwangerschapscursus voor een deel.

Angst-spanning-pijn
Volgens HypnoBirthing-docent Karlijn Brouwer zijn
vertrouwen in je lichaam en ontspanning de belangrijkste succesfactoren voor een rustige en minder pijnlijke
bevalling. ‘We zijn tegenwoordig gewend om ons hoofd
te gebruiken, maar het geboorteproces is een lichaamsproces. Dat werkt alleen optimaal als je ontspannen
bent, meewerkt met je lichaam, negatieve gedachten
loslaat en vertrouwen hebt in de mensen om je heen.
Angst zorgt voor een gespannen houding. Hoe meer
spanning in je lichaam, hoe meer pijn je krijgt. Daardoor word je nog banger en ervaar je nog meer pijn.
Dat wordt de angst-spanning-pijnspiraal genoemd.’
Angst tijdens de bevalling is herkenbaar voor Loes.
Zij voelde een enorme weerstand tijdens de bevalling
van haar te vroeg geboren zoon. ‘Ik was bang dat de
hele zwangerschap voor niets was geweest en ik met
lege handen naar huis zou gaan.’ Loes verzette zich zo
hevig, dat ze last kreeg van het posttraumatisch stresssyndroom. ‘Elke keer als ik over mijn bevalling vertelde,
barstte ik in tranen uit.’ Ze moest dan ook lang niet
denken aan een tweede kind. Totdat het na drie jaar
toch ging kriebelen. Via een coach kwam ze in aanraking met HypnoBirthing en daardoor durfde ze een
tweede bevalling aan. ‘De cursus was een eye-opener.
Ik had veel meer kennis over mijn lichaam en de
protocollen in het ziekenhuis. Bij mijn eerste bevalling
overkwam alles me. Ik dacht dat een hulpverlener het
allemaal beter wist dan ik en dat diegene dus beter
alle beslissingen voor mij kon nemen. De tweede keer
durfde ik meer te vertrouwen op mijn eigen kennis en
lichaam. Het was een verschil van dag en nacht.’

In alle rust
A
‘ ls je rustig blijft, kunnen gelukzalige hormonen hun
werk doen en zorgt je lichaam voor natuurlijke pijnstilling,’ vertelt Karlijn Brouwer. ‘Rust en aanraking

In trance
Het woord ‘hypno’ in HypnoBirthing staat
voor zelfhypnose. Je bent daarbij niet in de
trance die je misschien kent van tv. Het is
een ontspanningstechniek waarbij je erg
relaxed bent, maar wel alert. Zoals je soms
ook helemaal verzonken kunt zijn in een
goed boek. Tijdens de bevalling kan een
vrouw zich op die manier volledig focussen
op het geboorteproces en zich afsluiten
voor bange gedachten en de omgeving
waarin zij bevalt.

Ziekenhuis, het eerste ziekenhuis in Nederland dat de
hypnozwangerschapscursus aanbiedt, vindt een goede
voorbereiding samen met een partner essentieel. ‘Jonge
vrouwen willen tegenwoordig graag controle houden,
ook tijdens een bevalling. Maar de geboorte is een
natuurlijk proces dat je moet laten gebeuren. Een
HypnoBirthing-cursus maakt die spanning bespreekbaar. Door samen een cursus te volgen, kan je partner
je helpen om te ontspannen en te focussen tijdens de
bevalling, zodat je lichaam het werk kan doen.’

Vertrouwen

stimuleren het hormoon oxytocine. Dit zorgt ervoor dat
de verschillende spierlagen in de baarmoeder perfect
ritmisch samenwerken. Hoe meer oxytocine er vrijkomt,
hoe meer je lichaam de natuurlijke pijnstiller endorfine
aanmaakt. Als je gespannen bent, bijvoorbeeld door
gedachtes over potentieel gevaar, fel licht, een koude
ruimte of drukke omgeving, dan komt je lichaam in de
vecht- of vluchtmodus terecht en wordt het hormoon
adrenaline aangemaakt. Dat vertraagt de aanmaak van
oxytocine en endorfine. Baarmoederspieren werken
niet meer effectief samen en weeën worden pijnlijker.’
Gynaecoloog dr. Kirsten Smeets van het Slingeland

Niet voor niets noemde Doutzen Sunnery een grote
steun tijdens haar bevalling. Bij HypnoBirthing heeft
de partner een belangrijke rol. Uit Scandinavisch onderzoek blijkt dat zwangere vrouwen die zich samen
met hun partner voorbereiden, minder angstig zijn
en een grotere kans hebben op een rustige, minder
pijnlijke bevalling. Dat het belangrijk is om samen
een bevalplan te maken wordt onderstreept door gynaecoloog Smeets. A
‘ ls vrouw kun je dan de controle
op het moment suprême loslaten. Je kunt je optimaal
focussen omdat je wensen bekend zijn. Je partner is je
spreekbuis. Het helpt je te ontspannen.’ Coach Karlijn
Brouwer: ‘Een zwangere vrouw die zich ondersteund
voelt door haar partner en zorgverlener, krijgt meer vertrouwen in haar eigen kracht. Dat geeft haar het gevoel
ouders vannu.nl
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‘Hoe meer spanning,

hoe meer pijn je krijgt’
dat ze de bevalling beter aankan, waardoor ze beter kan
samenwerken met haar lichaam.’
Mariska vond de steun van haar man essentieel bij haar
vierde bevalling, die zij deed met behulp van HypnoBirthing. ‘Ik merkte bij m’n eerdere bevallingen dat
ik me afhankelijk opstelde van de verloskundige. Bij
mijn laatste bevalling wilde ik graag zelf de regie hebben.’ Aan het eind van de ontsluitingsfase raakte ze
toch licht in paniek door de hevige krachten in haar
lichaam. ‘Ik was in gevecht met mezelf. Toen heb ik
mijn man streng toegesproken: “Nu moet jij ingrijpen.”
Hij deed de oefening ‘controleschakelaar’. Terwijl hij
langzaam van veertig naar negenendertig naar achtendertig en zo verder aftelde, stelde ik me voor dat ik bij
elke tel dieper ontspande. Uiteindelijk visualiseerde ik
dat ik geen enkel ongemak meer voelde bij de druk
of sensaties in mijn lichaam. Doordat we die oefening
getraind hadden, kon ik erin meegaan en waren de
weeën veel beter te verdragen.’

TEKST DOORTJE VAN DER MOLEN ILLUSTRATIES LEA VERVOORT

Op eigen kracht
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Terwijl sommige modellen gaan voor een geplande keizersnede inclusief tummy tuck (buikwandcorrectie),
was Doutzen Kroes binnen de kortste keren weer
in topvorm na een thuisbevalling. De Friezin hoorde
over HypnoBirthing via een ander topmodel en deed
vanwege haar drukke bestaan een individuele cursus. De meeste stellen beginnen met twintig weken
zwangerschap. Hoe eerder je begint, hoe meer tijd je
hebt om te oefenen. Herhaling is essentieel volgens
cursusleidster Brouwer om de bevalling zo pijnloos
mogelijk te laten verlopen. Want hoe blijf je rustig
terwijl er een oerkracht in je lichaam woedt? Leren
omgaan met bevalpijn, of ‘bevalkracht’ zoals ze het
noemen in de wereld van HypnoBirthing, is de basis
van de cursus. De cursus behandelt in vijf dagdelen

van tweeënhalf uur diverse thema’s. Zoals de werking
van hormonen en baarmoederspieren, effectieve bevalhoudingen, rustgevende massage en een bevalplan
met wensen voor de geboorte – ook als het anders
loopt. Elke les worden er ook ontspanningsoefeningen
gedaan en wordt er geoefend in positieve gedachten
Brouwer: ‘Beperkende gedachten als: Ik hoop dat ik
geen knip krijg, zetten we om in positieve als: Ik zie
mijn baby soepel uit mijn baarmoeder komen. Drie
ademhalingmethodes helpen om dieper te ontspannen
tijdens de verschillende fases van de bevalling. Door
een krachtige ademhaling gaat er voldoende zuurstof
naar de baarmoeder(spieren) en de baby, waardoor de
bevalling soepeler verloopt.’
Gynaecoloog Smeets: ‘Een bevalling is de grootste
gebeurtenis in het leven van een vrouw. Het is belangrijk dat ze niet het gevoel heeft dat ze gefaald heeft,
want het is de basis voor haar verdere leven.’ Brouwer
voegt daaraan toe: ‘Niet-noodzakelijk medisch ingrijpen kan zorgen voor een deuk in het zelfvertrouwen
van een vrouw. Het is belangrijk dat iedere vrouw er
positief op terugkijkt.’
Eerlijk is eerlijk: we wilden al het lijf en de looks van
Doutzen. Maar haar bevalling, zonder pijn: ja, die willen we ook wel.

