
De spelregels van bevallen 
 

Veel mensen denken dat een bevalling iets is wat je overkomt, dat je er geen invloed op kunt uitoefenen. Het 

overkomt je en je ondergaat het.  

Wist je dat de grootste angst van bevallende vrouwen tijdens de bevalling, het verliezen van de controle is? 

Enerzijds overkomt het ze dus, anderzijds willen ze heel graag de controle over het proces houden.  

 

Wanneer je dieper in gaat op het onderwerp bevallen, zie je al snel dat het niet een proces is dat je overkomt. 

Je lichaam bepaald wanneer de tijd er voor rijp is en hij bepaald het tempo van bevallen. Maar wat bevallende 

vrouwen vaak vergeten, is dat zij door hun eigen stressvolle gedrag de hormonen negatief beïnvloeden.  

Je ziet het in de natuur heel mooi. Dieren die gaan bevallen zoeken een rustige en veilige plek op, zij trekken 

zich letterlijk even terug. Zij geven zich volledig over aan de bevalling. Natuurlijk komt daar ook wel pijn bij 

kijken, maar ze gaan de strijd er niet mee aan.  

 

Een bevalling bestaat uit een stimulus en een respons. Tussen deze twee is er ruimte. Het proces van bevallen, 

de ontspanning die je wel of niet kunt pakken, is geheel afhankelijk van hoe jij met die ruimte omgaat. 

Voordat ik jullie de spelregels van bevallen vertel, is het noodzakelijk eerst iets over hormonen te leren, zodat 

je weet hoe je ze kunt beïnvloeden.  

 

Tijdens de bevalling krijg je met een aantal hormonen te maken;  

Prostaglandine; het hormoon dat zorgt voor verweking van de baarmoedermond/ voorweeën 

Oxytocine; het weeën hormoon 

Endorfine; het pijnstillende hormoon 

Adrenaline; het stress hormoon 

We gaan het hebben over de laatste 3 genoemde hormonen. Oxytocine, endorfine en adrenaline, waarbij we 

vooral oxytocine verder gaan uitlichten, zodat jij weet hoe je goede weeën krijgt en hoe jij ze opvangt.  

Wat gebeurt er met deze hormonen tijdens je bevalling? 

Wanneer je bevalling begonnen is stijgt je oxytocine gehalte in het bloed. Hierdoor is de baarmoeder in staat 

om goed samen te trekken, zodat de baby ontsluiting kan maken door de druk die het krijgt tegen de 

baarmoedermond. Wanneer oxytocine stijgt, stijgt automatisch ook het endorfine gehalte in het bloed, dat 

ervoor zorgt dat je de weeën goed aankunt. Het haalt de scherpe randen van de pijn af.  

Oxytocine en endorfine zijn hormonen die goed hun werk kunnen doen, mits daar de juiste voorwaarden voor 

geschept zijn. Indien er niet wordt voldaan aan de juiste voorwaarden, worden ze heel snel weer afgebroken.  



Het afbreken van deze hormonen gebeurt door adrenaline. Adrenaline is een vliegensvlug hormoon, waar 

weinig voor nodig is om het in je lichaam te krijgen. 1 gedachte, 1 reactie of 1 moment van focusverlies zorgt 

ervoor dat adrenaline vrij spel krijgt. Je hartslag verhoogt, je ademhaling versnelt en je bloeddruk stijgt. 

Gelukkig is adrenaline zo snel als het komt, ook weer weg, als je maar weet wat je moet doen. Echter weten 

veel vrouwen niet hoe ze dit weer uit hun lijf krijgen en komen in een vicieuze cirkel terecht die er als volgt uit 

ziet;  

 

Adrenaline uit je lijf, oxytocine in je lijf 

In bovenstaande afbeelding zie je wat adrenaline met je lijf doet. Het verandert je hele beleving van bevallen. 

Daar waar ontspanning nodig is, ga je alleen maar meer verkrampen, waardoor de weeën pijnlijk worden, jij 

daardoor nog meer in ‘paniek’ raakt waardoor je de controle over het opvangen van je weeën kwijt raakt, met 

alle gevolgen van dien. Want wanneer jij verkrampt, heeft je baby ook ineens aanzienlijk minder ruimte om te 

kunnen bewegen, dat kan resulteren in het niet goed de spildraai kunnen maken, waardoor je er nog een 

probleem bij hebt gekregen. Je bevalling word een opeenstapeling van ‘problemen’ en krijgt een andere 

wending, waarvan jij later zult zeggen ‘dit was echt een rotbevalling, ik wil dit nooit meer meemaken’.  

 

Gelukkig is dit niet nodig, als jij onderstaande principes toe gaat passen!  

 

Volg deze principes en stuur je bevalling de juiste richting op 

Bovenstaande tekst en uitleg is allemaal leuk en aardig, maar nu de praktijk. Hoe ga je dit doen? Want weeën 

doen pijn. Hoe zorg je ervoor dat jij je daardoor niet laat afleiden? Volg onderstaande principes stap voor stap 

op en jij zult oxytocine en endorfine gaan aanmaken en adrenaline buitenspel zetten.  
 

 

 



1. Ademhaling 

weeën opvangen en ademhaling gaan hand in hand met elkaar. Wanneer jij geen controle meer over je weeën 

hebt, heb je 100% zeker ook geen controle over je ademhaling. Daar zit dus een belangrijke sleutel. Keer eerst 

terug naar je ademhaling en pak die controle terug.  

Nog een klein stukje theorie…  

De baarmoeder bestaat uit 4 spierlagen. De buitenste spierlaag trekt samen tijdens weeën. Over die laag liggen 

bloedvaten. Indien er sprake is van spanning, worden de spieren rondom de bloedvaatjes samengeknepen 

waardoor er minder bloed bij de baarmoeder terecht komt met als gevolg; minder bloed voor de baarmoeder 

→ pijnlijke samentrekkingen → inefficiënte weeën. Omdat je tijdens weeën minder bloedtoevoer naar de 

baarmoeder hebt, is het enorm belangrijk dat je dit tijdens de pauzes van een wee weer herstelt. En daar gaat 

het tijdens een bevalling vaak mis. Zodra een wee voorbij is blijft men te lang hangen in de ‘spanningsmodus’ 

waardoor de baarmoeder geen kans krijgt om echt goed te ontspannen en weer op te laden. Stuur zodra een 

wee voorbij is, met de juiste ademhalingstechnieken, direct weer zuurstof naar de baarmoeder zodat deze 

weer kan herstellen en kan opladen. Een goed doorbloedde baarmoeder, zorgt voor betere samentrekkingen 

en minder pijn.  

Aan welke ademhalingstechnieken zou je dan kunnen denken?  

Buik en flankademhaling zijn voor het opvangen van ontsluitingsweeën voldoende. Tijdens de pauzes keer je 

altijd terug naar de buikademhaling.  

 

Voor het opvangen van weeën bestaan tal van ademhalingstechnieken, maar het opladen gebeurt juist in de 

pauzes. Doodzonde dus dat dit stuk vaak blijft liggen.  

2. Focus 

Je hoofd kan maar 1 ding tegelijkertijd. En als dat je ademhaling is, krijgt het geen kans om met wat anders 

bezig te zijn. Andersom geld dat dus ook, als jij met wat anders bezig bent, kan het niet met je ademhaling 

bezig zijn. Zodra je dus merkt dat je gedachten gaat krijgen, hoef je maar 1 ding te doen. Je ademhaling volgen. 

Het klinkt heel simpel en dat is het ook. Je hoeft alleen maar bezig te zijn met ademhalen. Hoeveel pijn je 

misschien ook voelt, blijf ademhalen, dat is het eerste dat zal helpen. Hoe meer jij in je hoofd gaat zitten, hoe 

groter de kans is dat jij adrenaline gaat aanmaken en de pijn alleen maar toe neemt.  

Nu volgen een paar trucjes die je helpen beter te focussen en te ademen 

Warmte; De warmte van een douche, bad of kruik ontspant de spieren direct.  

Beweging; Bewegen zorgt voor doorbloeding, doorbloeding zorgt voor ontspanning.  

Massage; Massage zorgt voor het ontspannen van spieren, tevens is bewezen dat massage de oxytocinespiegel 

doet stijgen.  

3. Train je gedachten! 

Wellicht hoor je dit voor de eerste keer, wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat wij ons 99% niet 

bewust zijn. We doen veelal onbewust. Datgene dat wij bewust doen, is een geautomatiseerd systeem vanuit 

het onder bewustzijn.  

Stel je onderbewustzijn op de juiste frequentie in, door het te voeden met positieve gedachten en gevoelens 

en jouw bewustzijn zal daar tijdens de bevalling op terug vallen.  

4. Stel de juiste vragen  
Om inzicht in je bevalling te krijgen, is het belangrijk dat je de juiste vragen gaat stellen aan je zorgverlener.  

Wij hechten veel waarde aan onze keuzevrijheid. Bevallen anno 2019 is steeds meer keuzebeperkend. Artsen 

bepalen steeds meer en jij steeds minder.  

Artsen werken met protocollen, omdat dit makkelijk is. Wil jij kiezen uit andere mogelijkheden, dan kun je daar 

om vragen. Artsen vinden dit over het algemeen juist fijn, omdat zij iedereen een fijne bevalling gunnen.  



Een kleine kanttekening…  
Er bestaan situaties, dat is in de natuur ook zo, dat een lichaam iets anders besluit te doen.  

Hierbij kun je denken aan koorts krijgen tijdens de bevalling, een onverklaarbare stijging van je bloeddruk, 

leverwaardes die omhoog knallen, bloedingen die je krijgt, een baby die een andere houding dan gebruikelijk 

aanneemt. Op zich is dit bovenstaande niet erg, want het vraagt alleen wat aanpassing. Je kunt dan alsnog alle 

technieken toepassen, maar moet er meer moeite voor doen. Het frustrerende is dan vaak dat je op bed komt 

te liggen, omdat je gemonitord dient te worden. Hierdoor is het niet onmogelijk om ontspannen te bevallen, 

maar wordt het wel een grotere uitdaging. Gelukkig komen bovengenoemde situaties niet vaak voor. De kans 

dat je er niet mee te maken krijgt, is vele malen groter dan dat je er wel mee te maken krijgt. En mocht je 

ermee te maken krijgen dan weet je wat je te doen staat: bovenstaande principes blijven hanteren en 

anticiperen.  

Samengevat… 
Ademhaling en bewustwording zijn belangrijke sleutels in het geheel. Het zorgt dat jij je weeën op kunt vangen, 

dat je oxytocinegehalte hoog blijft en dat je niet gaat verkrampen. Daardoor zijn de weeën veel beter op te 

vangen en dat lijdt weer tot een makkelijkere bevalling.  

 

Wil jij leren welke ademhalingstechnieken en massages voor ontspanning 

zorgen?  

Kom dan op één van onze trainingen. Op www.mariebo.nl kun je een training kiezen die bij 

jou past. In overleg ben ik bereid om ook bij jou in de buurt iets te organiseren.  

 

 

http://www.mariebo.nl/

