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OVER MIJ

Ik ben er ook geweest. Ik was twee
keer zwanger, heb 2 kinderen op
de wereld mogen zetten én als
moeder leer ik nog elke dag. Een
weg van vallen en opstaan. Een
weg vol uitdagingen. Maar door dit
alles is ons gezin in balans, gedijen
onze kinderen goed en zijn wij
ontspannen en blij. 

Ik ben er van overtuigd dat je met een gezonde dosis vertrouwen de
hele wereld aan kan en daar help ik je bij!
 

''Vertrouwen voor de geboorte, vertrouwen in jezelf en
vertrouwen als ouder.'' 

 

Zelf heb ik mogen ervaren hoe je vertrouwen kunt krijgen door te leven
in het moment, door te luisteren naar je lichaam en door het verkrijgen
van de juiste kennis. Deze 3 elementen staan bij mij centraal en deel ik
graag met jou.
 

Mama van twee prachtige blonde jongens: Faas ('14) en Thije ('16).
Geboortecoach, draagconsulent en mama & baby coach

En dat gun ik ieder gezin!

Liefs, Milou

Voor jou en je baby
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ZWANGERSCHAP

TIP 1 | Luister naar je lichaam
Het klinkt misschien simpel maar is het dat ook?

In je lichaam vinden tijdens de zwangerschap continue veranderingen plaats.
Dit gebeurt onder invloed van hormonen, door de groei van je buik en de groei van
het kindje ín je buik. Elke dag voelt anders. Waar je gisteren vol energie was, ben je
vandaag een emotioneel wrak. Het hoort erbij dus laat het toe. Luister naar de
signalen die je lichaam je geeft én doe er iets mee. Hoe?
 

Ben je moe? Ga dan slapen. Harde buiken? Doe rustig aan. Voel je je emotioneel?
Huil maar even. Of doe de onderstaande oefening. Je zult zien dat je daarna beter
in je vel zit en meer energie hebt. Ook voorkomt het stress, een boosdoener voor
jullie allebei. Wees egoïstisch, kies voor jezelf én je kindje!

OEFENING 1 | Luister naar je lichaam
Geef elke dag 10 minuten aan jezelf. Zet een timer en je telefoon op stil. Lees een
boek, maak een wandeling, schrijf je gedachten op of doe even helemaal niets.
Voel na die 10 minuten wat het met je heeft gedaan en kijk of je hierin iets kunt
loslaten of er iets mee wilt doen. Je zult zien dat je na een week de voordelen gaat
ervaren!
 

"Je lichaam vertelt je meer als je écht
luistert!"

In de zwangerschapscursus Geboortekracht krijg je kennis over de werking van
hormonen, veranderingen in je lijf en veel meer!

Voor jou en je baby
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ZWANGERSCHAP

TIP 2 | Maak contact met je kindje
Een baby maakt al herinneringen in jouw buik.

Een ongeboren kindje ervaart al van alles. Hij drinkt van het vruchtwater en proeft
de zoete smaak. Hij wiegt mee als je loopt en valt in slaap. Hij voelt jouw gevoelens
en ervaart al blijdschap, angst en onzekerheid. Je kindje maakt ook al
herinneringen aan en herkent jou na de geboorte direct. Jouw stem, én die van je
partner, zijn al vertrouwd. 
 
Welke lichamelijk én emotionele voeding geef je je kindje? Je maakt gedurende
de zwangerschap continue keuzes voor jullie beide. Kies daarom bewust wat je
eet, waar je je aan blootstelt en wat je hem vertelt. En vergeet niet: angst en
onzekerheid mogen er zijn, maar geef ze een stem en praat erover. 

OEFENING 2 |  Maak contact met je kindje
Maak elke dag bewust contact met je kindje. Praat (hardop of in gedachten) tegen
je kindje, wrijf tegelijkertijd over je buik en wacht een reactie af. Herhaal dit om in
gesprek te blijven. Vertel over je wensen, je angsten, of gewoon wat je hebt
gedaan vandaag. Ga ook eens na op welke momenten je kindje in contact wil
komen met jou!
 

"Vermijd negatieve geboorteverhalen, je
kindje luistert altijd mee!"

 
 

Contact maken met je kindje, jezelf en je partner is een belangrijk 
thema in de zwangerschapscursus Geboortekracht!

Voor jou en je baby
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ZWANGERSCHAP

TIP 3 | Vertrouw en ontspan
Ontspannen kun je leren & vertrouwen kun je krijgen.

Het hebben van een gezonde dosis vertrouwen in je lichaam geeft je kracht. Het
lichaam van de vrouw is gemaakt om zwanger te zijn en te baren. Daarom kun jij
het ook! Het hebben van kennis en een positieve omgeving vergroten dit
vertrouwen. Het leren ontspannen helpt hier ook bij. 
 
Waarom is ontspannen zo belangrijk? Met behulp van je ademhaling kun je leren
ontspannen. Dit helpt je om tijdens de zwangerschap en de geboorte ook te
kunnen ontspannen. De baarmoeder is een spier die zich bij spanning sluit en zich
dan moeizaam kan openen voor de geboorte van je kindje. In een ontspannen
lichaam is er wel ruimte voor dit natuurlijke geboorteproces. Vertrouw op dit
proces, je lichaam en je kindje!

OEFENING 3 | Vertrouw en ontspan
Ontspan elke dag 5 minuten door bewust adem te halen. Ga comfortabel zitten, je
rug rechtop, handen in je schoot, je schouders en kaak  ontspannen. Adem
langzaam in en rustig weer uit door je neus. Laat de zuurstof door je hele lichaam
stromen. Blijf met je aandacht bij je ademhaling. Laat gedachten komen en weer
rustig gaan. Maak je hoofd helemaal leeg en adem in het moment!
 

"Er is geen plek voor angst als je
vertrouwen hebt!"

 
Tijdens de zwangerschapscursus Geboortekracht krijg je meer

 oefeningen voor ontspanning en bewustwording van mij!

Voor jou en je baby
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GEBOORTE

TIP 4 |  Maak een geboorteplan
Zonder plan of doel, kom je minder snel op je bestemming aan.

Het is goed om bij jezelf na te gaan wat je wensen zijn voor de geboorte van jullie
kindje. Jullie als ouders hebben daar namelijk iets in te zeggen. Elke geboorte is
anders en geen enkele geboorte is te regisseren. Het kan natuurlijk anders lopen
dan je wenst. Maar door je te laten informeren en door alle mogelijkheden te
kennen, ben je ook daar op voorbereid.
 
Waarom een geboorteplan? Je keuzes op papier zetten geeft voor jezelf
helderheid. Je gaat nadenken over je wensen. Je kunt hiermee het gesprek
aangaan met je verloskundige en andere zorgverleners. Het is snel duidelijk wat je
graag wilt én dit geeft een ingang voor een gesprek. Misschien wel
het belangrijkste is, nagaan of jij en je partner op één lijn zitten!

 

 
"Een goede voorbereiding is het halve

werk!"
 
 
 

 
 

Mijn persoonlijke geboorteplan is een grote inspiratiebron voor 
ouders in de zwangerschapscursus Geboortekracht.

Voor jou en je baby
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GEBOORTE

TIP 5 | Natuurlijke pijnstiller
Natuurlijk endorfine is vele malen sterker dan kunstmatige morfine.

Een bevalling is een natuurlijk proces en gaat gepaard met een bepaalde dosis
pijn. Hoe jij die pijn ervaart is heel persoonlijk. Dat je zelf veel aan die pijn kunt
doen, dat is een feit. Het lichaam heeft namelijk de beschikking tot een natuurlijke
pijnstiller: endorfine. Deze wordt onder andere aangemaakt door ontspanning.
 
Het nut van endorfines? Door deze natuurlijke pijnstiller kun je de pijn die er is
beter verdragen. Je ervaring en herinnering wordt anders en fijner. Daarbij werkt
deze stof nauw samen met de andere hormonen. En dit is direct bevorderlijk voor
het natuurlijke geboorteproces. Hoe meer je van dit stofje aanmaakt, hoe fijner dit
is voor jezelf!
 

 

 
"Zet je lichaam aan het werk!"

 
 

 
 
 

 
Leer verschillende manieren om jouw eigen endorfines aan te maken 

in de zwangerschapscursus Geboortekracht. 

Voor jou en je baby
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GEBOORTE
 

TIP 6 | Het gouden uur
Het eerste uur na de geboorte is een magisch moment.

Het eerste uur, of eigenlijk de eerste uren, na de geboorte zijn belangrijk voor jou
en je kindje. Het is vaak een intens moment vol van emoties. Je kindje is super
helder en alert, klaar om kennis te maken met jou. Een moment waar jullie rustig
de tijd voor mogen nemen. Wen maar even aan elkaar. Hier wordt een eerste basis
gelegd voor de hechting. 
 
Het wordt ook wel ‘the golden hour’ genoemd. Huid-op-huid contact, rust en
dankbaarheid, samen in het moment zijn. Ruik. Voel. Proef. Maak contact met je
kindje. Je kunt het maar één keer doen dus doe het bewust met al je zintuigen!

 
 

 
 

 
 

"Maak bewust kennis met je kindje!"
 
 
 
 
 
 
 

Soms is het eerste uur samen niet mogelijk. 
Wees gerust, er is veel meer mogeljk om het hechtingsproces te stimuleren

zoals het dragen of masseren van je kindje!

Voor jou en je baby
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OUDERSCHAP

TIP 7 |  De eerste 40 dagen
Je kunt ze maar één keer aan je kindje geven.

De kraamtijd is er met een reden en heeft een doel. Namelijk: tijd nemen voor
jezelf, herstel van je lichaam én wennen aan het leven met je kindje. Ook bij een
tweede of volgend kindje is dit net zo belangrijk. Laat het huishoudelijk werk voor
een ander, laat je familie maaltijden meebrengen en stel het kraambezoek gerust
even uit. 
 
40 hele dagen? Ja! En soms misschien nog wel meer. Want iedere vrouw en baby
is anders, en ieder lichaam heeft zijn eigen herstel nodig. Dit is ook afhankelijk van
hoe jouw bevalling is verlopen. Want wist je dat investeren in deze 40 dagen het
risico op een post-natale depressie verkleind? 

OEFENING 4 | De eerste 40 dagen
Wees lief voor jezelf! Bedenk 40 dagen lang (voor, tijdens of na de kraamtijd) elke
ochtend 1 ding waarbij jij eerst voor jezelf kiest die dag en spreek dit uit. Een uurtje
uitslapen, een warme douche, een meditatie of 10 bladzijden lezen uit je favoriete
boek of tijdschrift. Vertel het aan je partner, geef hem ook zo een momentje en
houdt elkaar eraan. Zo wordt het vanzelf een goede gewoonte!
 

"Als je niet voor jezelf zorgt, kun je ook niet
voor je kindje zorgen!"

 
Door je kindje te gaan dragen en door het masseren van je baby leer je je kindje

nog beter kennen. Volg een cursus of boek een consult!

Voor jou en je baby
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OUDERSCHAP

OEFENING 5 | Bekijk het vanuit je kind
Doe vandaag alles eens in het tempo van een baby. Heel erg langzaam! Eten,
drinken, je aankleden, tanden poetsen, lopen. Doe één ding tegelijk en heel
bewust. Stel je eens voor hoe een kind ons soms snelle en gehaaste leven ervaart.
Ervaar hoe fijn het is om de tijd te nemen voor de alledaagse activiteiten.
 

"Er is geen goed of fout. Elke ouder doet
het op zijn manier goed!"

 
 

Soms weet je even niet meer of je het wel goed doet als ouder en is hulp
welkom. Middels mama en baby coaching ga ik met jou aan het werk om het

vertrouwen in jezelf terug te krijgen!

TIP 8 | Bekijk het vanuit je kind
Stap eens in de belevingswereld van een baby.

Verplaatst je eens in de belevingswereld van een baby of een kind. Een kind leeft
in het moment. Een baby heeft honger en wil drinken, is moe en wil slapen, is 9
maanden bij je geweest en wil niet alleen zijn. Een baby huilt om je dit te laten
weten, maar laat al veel eerder zien dat hij iets nodig heeft. Een kind is aan het
spelen en kent 'haast hebben' en 'op tijd komen' niet. Een kind snapt al heel veel
als je de tijd neemt en het uitlegt.
 
De wereld is groot en je kindje is nog maar klein! Het leven gaat snel, de
ontwikkeling van je kindje gaat snel en bij alles heeft hij jou nodig om dit te
verwerken. Sta soms even stil en realiseer je hoe je kind het ervaart. Doe een stapje
terug, haal diep adem en kijk naar de reactie van je kind!

Voor jou en je baby
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OUDERSCHAP

TIP 9 | Tijd voor mama!
(Dit geldt natuurlijk ook voor papa!)

Plan tijd voor jezelf in! Ja, bewust inplannen. Juist als je kindje veel huilt, onrustig is
of weinig slaapt. Want tijd gaat voorbij en goede voornemens zijn tijdelijk. Maak het
daarom concreet en plan iets voor jezelf. Een warm bad, een kop koffie met
een  vriendin, een tijdschrift lezen, een uurtje alleen winkelen of samen  naar de
sauna.
 
Natuurlijk zijn momenten voor jullie samen, dus met je partner en zonder kind, ook
nodig! Je relatie is belangrijk, want zonder jullie was ook jullie kindje er niet. En
nieuwe energie opdoen is voor het hele gezin van grote waarde. Het kan zelfs
zorgen voor het doorbreken van een negatieve spiraal.

OEFENING 6 | Tijd voor mama!
Wat 'moet' jij allemaal van jezelf? Schrijf 10 dingen op die jij van jezelf moet doen.
Vervang in alle 10 dingen het woord 'moeten' met 'willen'. Wat verandert er nu voor
jou als je de dingen wilt doen? En welke van deze dingen moet, wil of mag je nu
echt doen? Maak jouw balans op en kies voor wat je wilt (iets moet alleen als het
echt niet anders kan). Ervaar je het verschil?
 

"Stop met proberen het te zijn, want
perfecte moeders bestaan niet!"

 
 

Lukt het ondanks alles niet om de balans in je gezin terug te krijgen? Ik coach
jullie graag op weg met kennis en bruikbare tools tijdens een coachtraject.

Voor jou en je baby
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BEDANKT!

En? Ben je aan de slag gegaan met de oefeningen? Of ben je
nieuwsgierig geworden en heb je behoefte aan meer informatie?

Natuurlijk hoor ik graag wat de oefeningen met je hebben gedaan. Deel
je ervaringen of stel je vraag via een email aan mij!

 
Wat ik verder voor je kan betekenen? 

Neem een kijkje op mijn website of lees hieronder meer.
 

En nu?
Volg mij op instagram of facebook

Lees mijn blogs
Deel mijn tips & oefeningen!

Voor een mooie geboorte:

bewustwording en ontspanning
te luisteren naar je lichaam
het krijgen van goede kennis

effectieve ademhalingstechnieken
een positieve mindset
visualisaties & affirmaties

  Zwangerschapscursus 
Geboortekracht

De cursus bereid je voor op de geboorte door:

 
 Met behulp van o.a.:

 
Hiermee kom je in contact met je eigen
lichaam én met je kindje. Je leert bewust
ontspannen om met vertrouwen zwanger te
zijn en te gaan bevallen.

Draagconsult
Stimuleer het huid-op-huid contact door je
kindje te dragen en doe dit op een goede en
veilige manier die bij jou past. 

 

Cursus babymassage
Ga bewust samen ontspannen tijdens de
massage, leer elkaar beter kennen en
stimuleer direct de ontwikkeling van je kindje.

 

Mama & baby coach
Krijg  meer begrip voor  het gedrag van je
kindje,  juist als dit gepaard gaat met veel
onrust, slecht slapen of huilen, en leer ermee
om te gaan op jouw manier. 

Voor een veilige hechting:

Voor jou en je baby
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OVER LA LOUZ

'Louz’ is een verwijzing naar mijn naam Milou.
En naar het spaanse ‘Luz’, oftewel ‘Licht’.
‘Dar a Luz’ betekent ‘baren’ in het spaans, ofwel letterlijk
‘het licht geven’ aan een nieuw leven.
‘Licht’ staat ook voor ‘lichtheid’, een manier om tegen de
zwangerschap, de bevalling en het ouderschap aan te
kijken en deze tegemoet te zien.

Voor jou en je baby

Voor jou en je baby


