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Zwangerschapshaptonomie 
Tijdens de zwangerschap gebeurt er veel in het lichaam van de vrouw. De buikomvang is 
wel het meest zichtbare dat verandert, maar ook gevoelens voor het kindje en de toekomst 
houden haar bezig. Alles draait om de vrouw. Het gaan naar de verloskundige of de 
gynaecoloog, de zwanger-schapsgym of yoga. De boeken staan vol met wat de vrouw kan 
verwachten. 

Maar ook de partner is vol verwachting, ook hij/zij krijgt een kind. Hoe is het om 
vader/moeder te worden, met alle bijkomende verantwoordelijkheden? Wat doet het met 
je als je voelt dat het kindje je opzoekt wanneer je een uitnodigende hand op de buik legt? 
Hoe vind je het om je vrouw te zien veranderen? 

Natuurlijk zijn er voldoende momenten waaraan de partner deel kan nemen. 

Toch zijn het vaak de praktische zaken waar de partner zich mee bezighoudt als het gaat 
om de voorbereiding op het komende kindje. Het samen beleven en voelen van het kindje 
dat trappelt in de buik of dat zich nestelt in je hand, is minder gangbaar. 

Zwangerschapshaptonomie is een persoonlijke begeleiding. Samen met je partner bereid je 
je voor op de bevalling en is er ruimte voor het eigen verhaal en de eigen wensen.  

Tijdens de sessies staat het contact maken met het kindje in de buik centraal. Dit liefdevolle 
contact is voor het kindje dat groeit heel bevestigend. Het voelt zich al aangesproken als 
persoon en slaat die positieve ervaring op in zijn gevoelsherinnering. 
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De begeleiding 

De zwangerschapsbegeleiding kan gestart worden rond de 20e week van de zwangerschap. 
De bewegingen van het kindje zijn dan voelbaar, ook voor de partner. Maar eerder kan en 
mag ook. Er zijn vijf sessies voor de bevalling en één of twee ongeveer zes weken na de 
bevalling. Tijdens de begeleiding komt het volgende aan bod: 

Eerste sessie: 

 Kennismaken met elkaar. 
 Kennismaken met de haptonomie door te ervaren wat verschillende manieren van 

voelen met je doen. 
 Contact maken met jullie kindje en ermee spelen en het koesteren.  

Tweede sessie: 

 Hoe kun je ruimte maken voor je kind en elkaar.  
 Bewust worden van de manier waarop je je kindje draagt. Zo kunnen rug-  en 

bekkenklachten verminderen of voorkomen worden. 
 Samen ‘een schoot’ maken waarin je kindje gedragen wordt. 

Derde sessie: 

 Hoe ga je om met pijn en angst voor de pijn en hoe kun je die verzachten om de pijn 
te (ver)dragen? 

 Je partner krijgt handreikingen om je hierin te ondersteunen. 

Vierde sessie: 

 Uitleg over wat weeën doen en welke weg het kindje gaat om geboren te worden. 
 Praktisch oefenen hoe je weeën kunt opvangen.  
 Als partner krijg je duidelijke handvatten aangereikt om je vrouw te kunnen 

ondersteunen. 

Vijfde sessie: 

 Uitleg over de laatste fase van de bevalling. 
 Wat zijn persweeën en welke houdingen kun je aannemen om te persen. 
 Uitleg over de eerste periode direct na de bevalling. 

Zesde sessie, ongeveer zes weken na de bevalling: 

 Ruimte voor het bevallingsverhaal, met alle gevoelde ervaringen. 
 We hebben het over de vernieuwde gezinssamenstelling.  
 Hoe gaat het met jullie kindje.  
 Tips voor het basis ondersteunend dragen.  
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Bij alle sessies is het contact maken met elkaar en met jullie kindje een rode draad in de 
begeleiding. Het zorgt ervoor dat je vertrouwen krijgt in elkaar en daardoor makkelijker 
kunt toevertrouwen en ontspannen. Ook ontstaat al een prenatale hechting, die van groot 
belang is voor de ouder-kind relatie na de geboorte. 

Door op gevoelsniveau met elkaar en de zwangerschap bezig te zijn, wordt het een intense 
ervaring. 

Wanneer het tegenzit 

Misschien zijn er wel situaties die ‘vragen om extra aandacht’. Hierbij kun je denken aan 
alles wat jou of jullie belemmert in het onbevangen en zorgeloos zwanger worden of in 
verwachting zijn.  
 

Een nare ervaring met een vorige zwangerschap of bevalling.  

Overmatige angst voor de bevalling 

Het verdriet van een miskraam 

Het lange wachten op een zwangerschap  

Een kindje verloren hebben 

Moeite hebben om het kindje te durven voelen 

Overvallen worden door een zwangerschap  

Een relatie die nog niet zolang bestaat 

 

Tijdens de begeleiding staan we uitgebreid stil bij jullie situatie. Door die ervaringen een 
plek te geven, krijgen ze geen kans om zich in je lijf vast te zetten. Hiermee voorkom je 
onnodige spanningen die voor stress zorgen bij jou en als je zwanger bent, ook bij jullie 
kindje. Op deze manier ontstaat er ruimte voor nieuwe inzichten en vergroot je je 
vertrouwen. En als er een kindje komt, kan het kindje in de buik voelen dat er een veilige 
basis voor hem/haar ontstaat. 
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