
 

 

Wat kan je doen voor vrouwen met een negatieve bevalervaring? 

 

Hoi collega, dit e-book heb ik speciaal gemaakt voor jou als kraamverzorgster. De 

belangrijkste tips die je nu al kan toepassen in het werkveld als je te maken hebt met een 

vrouw die een negatieve bevalervaring heeft.  

Dit e-book dient ook voor het preventief signaleren van vrouwen die later niet lekker in hun 

vel zitten. Want wat blijkt: bijna alle vrouwen die ik geïnterviewd heb en die niet lekker in 

hun vel zaten na de bevalling hebben een negatieve ervaring meegemaakt tijdens de 

zwangerschap, de bevalling of in de periode erna.  

Bij de resterende groep kwam er oud trauma naar boven wat nu ineens gezien wilde 

worden. Maar ook hier ging het om een gebeurtenis die nog niet verwerkt is. 

 
Voor jullie als achtergrondinformatie: dit hoeven geen bewuste traumatische ervaringen te 
zijn, maar kan ook gewoon iets zijn waarbij je niet direct denkt dat dit invloed heeft op hoe 
je je nu voelt. Denk aan een auto-ongeluk tijdens je zwangerschap, een dierbare die 
overleden is, veel medische interventies, meerdere malen het gevoel hebben gehad dat je 
niet gezien en gehoord bent. Het kan echt van alles zijn. Een onverwerkte negatieve ervaring 
heeft invloed op hoe jij je voelt en kan ook later fysieke klachten geven. Dit komt omdat een 
negatieve of traumatische ervaring zich opslaat in jouw lichaam, in jouw systeem. De 
uitwerking hiervan is voor iedereen anders.  
 
Hoe fijn is het voor jullie om dit nu te weten en hier bewust van te zijn. Door deze kennis kan 
je nu al anders kijken naar het verhaal van jouw kraamvrouw. Want trauma hoeft niet 
meteen zichtbaar te zijn, aan jou de uitdaging om dit te observeren en signaleren.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Hier de tips: 
 

 
1. Vraag naar de bevalling, luister naar het hele verhaal, luister tussen de regels door, 

vraag door. Als de vrouw zegt dat ze een positieve ervaring heeft overgehouden aan 
de bevalling, vraag dan door. Wat is er zo positief aan? Wil je vertellen hoe het 

helemaal geweest is. Vaak voelen vrouwen dat ze er niet veel over mogen zeggen 
omdat het bijv. kort was of omdat hun kindje geboren is en zij er niet echt toe doen. 
Laat merken aan de vrouwen dat zij ook belangrijk zijn, dat zij mogen voelen wat ze 

voelen en dat dit helemaal goed is. 
 

 
2. Als je merkt dat de vrouw negatieve woorden gebruikt, moet huilen of dat ze niet 

positief is over hoe het is gelopen. Wees dan alert op een bevaltrauma. Trauma mag 
meer bekendheid krijgen en hier mogen we makkelijker mee omgaan. Benoem aan 

de vrouw wat je hoort en benoem dat het fijn zou zijn om iemand te zoeken die 
gespecialiseerd is in het verwerken van trauma’s. Kijk ook of ze het woord trauma 
kunnen horen of dat je een ander woord hiervoor moet gebruiken zoals negatieve 

ervaring, niet zo ging zoals jij wilde etc. wees creatief in het benoemen, zodat 
vrouwen niet worden afgeschrikt.  

 
 

3. Dit is eigenlijk wel de belangrijkste tip. Vertel aan de vrouw dat praten fijn voelt en ze 
dit zeker zo veel mogelijk kan doen, maar het niet echt werkt om het te verwerken. 
Gelukkig denken steeds meer mensen op een andere manier, maar mijn ervaring is 
wel dat vrouwen pas na de GGZ-behandeling bij mij komen om hun bevaltrauma te 
verwerken. Denk aan een emmer die bijna overloopt. Door te praten haal je net het 
bovenste laagje hier weg, maar er zit nog zoveel onder. Trauma ligt opgeslagen in je 

lichaam, in je gevoel. Dit staat in connectie met je rechterhersenhelft. Praten gebeurt 
vanuit je linkerhersenhelft. Dit betekent dus dat je door alleen praten niet echt bij je 

gevoel komt. Je kent het vast allemaal wel dat je een verhaal soms zo vaak hebt 
verteld dat je niet echt meer iets erbij voelt. Dit is meer een automatisch verhaal 

geworden. Totdat je echt gaat voelen, dan voel je dat er nog wel iets zit wat geheeld 
mag worden. 

 
 

4. De laatste stap: verwijs door naar iemand die gespecialiseerd is in het verwerken van 
trauma’s. Leg hierbij uit dat dit niet betekent dat de ervaring weggaat, dit betekent 
wel dat je rustig zonder negatieve gevoelens/veel emoties kan terugkijken. Omdat 
een trauma zich opslaat in je lichaam, wil ik als tip meegeven om een methode te 

kiezen die dit ook meeneemt, zoals bijv. de EHBB-methode die ik zelf gebruik. Ik help 
vrouwen binnen 2-3 sessies van hun bevaltrauma af. 

 
 
 

 
 
 



 

 

Ervaringen: 

‘Na de eerste sessie had ik geen last meer van mijn herbelevingen die ik dagelijks had (6 maanden 
lang), de angst en het benauwde gevoel zijn weg als iemand vraagt of we nog een kindje willen’ (L) 

 
‘Er zat toch meer onverwerkt verdriet dan ik dacht, fijn dat dit nu geheeld is’ (J) 

‘De sessies waren erg fijn en ik kijk weer met een goed gevoel terug naar de bevalling.’ (Z) 

 

 
Wil je nog meer weten over trauma of wil je je team trainen?  
In mijn training ‘het herkennen en doorverwijzen van vrouwen met een traumatische 
bevalling’ ga ik hier dieper op in.  
 
Bedankt voor het lezen van dit e-book!  
 
Selina Plaat 
Hypnobirthing & Trauma verwerking 
www.doularotterdam.nl 
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