
Zwangerschapshaptonomie richt zich op de geboorte van en de weg naar het
nieuwe gezin dat jij, je partner en jullie baby met elkaar vormen. Al voor de
geboorte gaan jullie contact maken met jullie kindje. De betrokkenheid van de
partner tijdens de zwangerschap is bewezen effectief. Deze sessies doe je niet in
een groep, maar privé: het draait écht om jullie en jullie baby.

dat je interesse hebt in haptonomische
zwangerschapsbegeleiding! Ik vertel je er
graag meer over.

je bent
zo welkom
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In deze pdf lees je alvast wat meer informatie. Heb je na het lezen
nog een vraag of wil je meer weten? Of meteen een afspraak maken?
Neem dan gerust contact met me op. Ik help jullie graag verder.

Leuk...



Dit doen we in zes sessies: Vanaf ongeveer 20 weken kun je de baby
gaan voelen en kun je starten met haptonomische
zwangerschapsbegeleiding. Tot aan de geboorte zien we elkaar vijf
keer. Ongeveer zes weken na de geboorte zien we elkaar voor de
laatste sessie. Tijdens de eerste paar sessies zal vooral het contact
met jullie kindje centraal staan. Ook is er aandacht voor de vele
veranderingen op allerlei gebied. Verderop in de zwangerschap
verschuift de aandacht steeds meer naar de naderende bevalling.
En de laatste sessie…. komen jullie met z’n drieën!

Nee, dit is allesbehalve zweverig. Dit is leuk en van échte
meerwaarde! Al tijdens de zwangerschap kun je samen met je
partner contact maken met jullie kind. Tijdens haptonomische
zwangerschapsbegeleiding leer je hoe je contact maakt met het
kindje in de buik. Ik laat jullie ervaren hoe je kindje reageert op
jullie. Feitelijk leer je nu al communiceren met de baby. Wist je
trouwens dat je kindje jullie al vanaf 24 weken kan horen? Als je
tijdens de zwangerschap contact maakt met je kind, lever je een
belangrijke bijdrage aan een veilige hechting. Je baby voelt dat hij
of zij welkom is en het versterkt het moeder- en vadergevoel.

Er verandert veel. Een
zwangerschap verandert de
relatie tussen jou en je partner.
Jullie gaan de toekomst anders
bekijken en ziet elkaar in een
andere rol. Dat kan best even
wennen zijn. En dat mag gewoon
en wij bespreken dat, open en
eerlijk. Ook jouw groeiende buik
en je veranderende lijf hebben
impact. Ineens is het letterlijk en
figuurlijk zoeken naar een
nieuwe balans. Samen oefenen
we houdingen waarbij je de baby
ruimte geeft en je je bekken
ontziet. Comfortabel voor jou en
voor jullie kindje. En we kijken
naar en hoe je partner daarin kan
ondersteunen. Je leert omgaan
met de grenzen van je lichaam
met als doel om je lichaam te
ontlasten, soepel te blijven en te
ontspannen zodat je vertrouwen
houdt in jouw zwangere lijf.

Jullie bereiden je voor op de bevalling. Er  wordt niet gepuft. Maar
we bespreken wel álles. Van het opvangen van ontsluitings- en
persweeën tot het aannemen van diverse houdingen. En waar en
hoe je partner je kan ondersteunen. Wij benoemen alles én we
oefenen het. Zonder poespas, gewoon zoals het is. Door hier nu al
mee bezig te zijn en te ervaren wat je prettig vindt, heb je al weet
van wat je fijn vindt voordat de bevalling begonnen is.

Tijdens deze sessie, ongeveer 6 weken na de geboorte van
jullie kind, kijken we terug op de bevalling en de eerste periode
samen. Daarnaast is het maken van contact met elkaar ook weer
hét punt van aandacht. Aanraken, verzorgen, tillen, dragen,
voeden, troosten… het zijn stuk voor stuk waardevolle
contactmomenten. Ook staan we stil bij het vinden van het nieuwe
evenwicht met elkaar.

Verandering
op alle fronten:
van je groeiende
buik tot je relatie

Zes sessies

In contact met je kindje

De bevalling

Jullie kindje is er!
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