
 

Aandacht, veerkracht en 
bevlogenheid in de verloskunde. 

 

MediModus 

trainingen voor zorgverleners 

Mindfulness Based Childbirth 
voor verloskundig zorgverleners 



   

Waarom Mindfulness Based Childbirth (MBC)? 

Verloskundig zorgverleners weten als geen ander hoe bijzonder de zwangerschap en de 
bevalling zijn in het leven van mensen. Het is een van de grootste life events. De reis naar 
het ouderschap, een reis die gepaard gaat met hele snelle lichamelijke veranderingen. Maar 
er vindt ook een psychische voorbereiding plaats op het krijgen van een kind, hetgeen 
gepaard kan gaan met heftige emoties, zoals onzekerheid en angst.  

 

De steeds toenemende mogelijkheden in 
de zorgverlening brengen met zich mee 
dat het voor aanstaande ouders steeds 
meer lijkt alsof alles maakbaar en planbaar 
is. Het lijkt alsof onzekerheid geëlimineerd 
kan worden. Eenzelfde soort ontwikkeling 
is eveneens zichtbaar bij zorgverleners. Zo 
kan een toenemende protocollering 
eveneens de zorgverlener de illusie van 
maakbaarheid en planbaarheid geven. 
Ook zorgverleners kennen de behoefte om 
onzekerheid te minimaliseren.   

Statistieken in de geboortezorg laten zien 
dat er een gestage stijging optreedt van 
het aantal medische interventies, zoals 
inleidingen, pijnbestrijding tijdens de 
bevalling en keizersneden.   

 

 

Acties als #genoeggezwegen van de 
geboortebeweging illustreren dat de 
hedendaagse zwangere vrouw en de 
verloskundig zorgverlener elkaar niet altijd 
vinden in een gemeenschappelijk definitie 
van kwalitatief goede verloskundige zorg.   

Publicaties over traumatische 
bevalervaringen tonen aan dat de 
kwaliteit van leven lang na de bevalling 
ernstig ingeperkt kan zijn door een 
negatief ervaren bevalling.  

 

 

 

 

 

 

 

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat aanstaande ouders en zorgverleners elkaar beter vinden 
en kwalitatief goede zorg op maat het uitgangspunt  kan zijn? Een goede begeleiding van 
aanstaande ouders op de bevalling en het aanstaande ouderschap is hiervoor in onze visie 
essentieel. Zo kunnen onderliggende thema’s als angst voor pijn en onzekerheid tijdig 
worden opgespoord en behandeld, zodat ze niet leiden tot onnodig medisch ingrijpen en 
traumatische bevalervaringen. Maar ook verloskundig zorgverleners kunnen met relatief 
kleine interventies grote resultaten in hun kwaliteit van zorgverlening realiseren.  

 

  



 
 
 

Wat biedt het Mindfulness Based Childbirth programma? 

Dit aangepaste programma voor verloskundig zorgverleners kent haar herkomst in het 
Mindfulness Based Childbirth & Parenting (MBCP). MBCP is een formeel 
mindfulnessprogramma, ontwikkeld (voor aanstaande ouders) door verloskundige Nancy 
Bardacke in samenwerking met Jon Kabat-Zinn.  

 
Mindfulness reduceert baringspijn, stress en angst en biedt de barende een toegenomen 
gevoel van controle. Het programma combineert deze positieve effecten van mindfulness  
met realistische verwachtingen voor de bevalling en een breder perspectief op de 
Nederlandse geboortezorg.  Dit alles uit zich in een hogere tevredenheid over het verloop 
van de baring, een teamgevoel samen met zorgverleners, een hoge mate van betrokkenheid 
van de partner en minder noodzaak tot pijnbestrijding. De doelstellingen en invulling van 
deze twee dagen maken het programma uitermate geschikt om interdisciplinair te volgen. 

 

 

 

“Wanneer je angst loslaat, blijft er alleen gewaarwording 
over.” 

Robert Brouwer 

 

 

“MBCP does not get you the birth you want,  
but gets you to fall in love with the birth you get.” 

Quote Deelneemster 
 

 

 

 

 

 

 



Wat is mindfulness? 

De meest gebruikte definitie van het beoefenen van mindfulness komt  van Jon Kabat-Zinn: 

“Op een speciale manier oplettend zijn: bewust aanwezig zijn in het hier en nu, zónder te 
oordelen.” 

De eerste component van mindfulness is het bewust leren richten van de aandacht.  Waaróp 
we onze aandacht richten, is minder belangrijk als kwaliteit van die aandacht.  

De tweede component van mindfulness is het cultiveren van een bepaalde houding 
waarmee je de aandacht richt. Dit laat zich het best omschrijven in een achttal 
houdingselementen waarmee de je ervaring van moment tot moment onderzoekt. 

 

 

 

 

In MBC voor verloskundig zorgverleners maken de deelnemers kennis met en oefenen ze de 
houdingselementen van mindfulness. Deze vormen de rode draad in alle elementen van de 
training. Door toepassing van een grote variatie aan werkvormen wordt duidelijk hoe het 
cultiveren van deze houdingselementen kan bijdragen aan een succesvolle voorbereiding op 
en begeleiding tijdens de bevalling. Hierbij wordt speciaal aandacht besteed aan 
angstreductie en coping bij pijn of lastige situaties.   
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Welke thema’s komen aan bod in Mindfulness Based 

Childbirth? 

 

 

 

 

 

 

• Een bevalling heeft niemand onder 

controle; de zwangere niet én de 

zorgverlener niet. 

• Hoe kan de partner werkelijk tot steun 

zijn. 

• Hoe werkt het menselijk pijnsysteem? 

• Samenwerking tussen lichaam en 

geest durante partu bevorderen. 

• Uitrusten zonder te slapen. 

• Teamwork tussen barende, partner en 

zorgverleners. 

• Zwangerschapsklachten als voorbe-

reiding op baringspijn. 

• Controlebehoefte bij de barende. 

• De zin en onzin van informatie als 

voorbereiding op de baring. 

• Stressreductie bij partners. 

• Bevallen gaat het beste als je kunt 

loslaten. Hoe doe je dat als er geen 

controle is? 

• Coping bij baringspijn en lastige 

emoties. 

• Protocollen en shared decision voor 

aanstaande ouders. 

• Wat als puffen niet werkt. 

• De zorgverlener als mens. 

Mindfulnessoefeningen

Psychoeducatie (samenspel tussen gedachten, 
emoties en lichamelijke sensaties)

Omgaan met pijn (oefeningen met ijs)

Omgaan met angst (samenspel angst /adrenaline / 
pijn / duur van de bevalling)

Omgaan met controle(verlies)



   

Welke werkvormen heeft MBC? 

Beide dagen zijn gevuld met de diverse elementen van het MBCP-programma. Hierbij 
begeleiden we u in de oefeningen die aanstaande ouders in een MBCP-training doen zodat u 
de meerwaarde hiervan in zwangerschap en bevalling zelf kunt ervaren. Iedere oefening 
wordt op meta-niveau besproken zodat u de essentie van MBCP mee kunt nemen in uw 
beroepsuitoefening.  

Daarnaast wordt ingegaan op de effecten van mindfulness, de verschillen met psycho-
educatie en andere zwangerschapscursussen, de contra-indicaties en eventuele vragen. 

Mindfulness is universeel en naast haar toepasbaarheid voor de barende en haar partner net 
zo relevant voor uw eigen dagelijkse beroepsuitoefening. In de nabesprekingen van de 
oefeningen is ruimte voor uitwisseling rondom dit thema.  

Wellicht ten overvloede willen we u erop wijzen dat we u in deze twee dagen niet opleiden 
om zelf mindfulnesstrainingen te kunnen aanbieden. Indien gewenst informeren we u graag 
over de diverse opleidingen hiertoe. 

 

 

 

 

  



 
 
 

In deze tweedaagse training ervaart en leert de verloskundig 
zorgverlener: 

 

• Hoe mindfulness kan worden ingezet tijdens zwangerschap en bevalling; 

• vele nieuwe copingvaardigheden voor baringspijn; 

• hoe de houdingskwaliteiten in mindfulness ontwikkeld en ingezet worden en hoe men 
kan omgaan met de obstakels hierbij; 

• wat de huidige onderzoeksuitkomsten naar mindfulness en de toepassing hiervan bij 
zwangerschap en bevalling zijn en 

• de meerwaarde van mindfulness en de mogelijkheden om de basisbeginselen toe te 
passen op het eigen dagelijks leven. 
 

 

 

 

 

 

“Om geen schade te berokkenen moeten we alert blijven. Bij 

alertheid hoort dat we genoeg tijd nemen om op te merken 

wat we zeggen en we doen. Hoe meer we getuige zijn van 

onze emotionele kettingreacties en begrijpen hoe ze in 

elkaar zitten, des te gemakkelijker is het om ze na te laten. 

Alert blijven, tijd nemen en opmerken wordt een manier van 

leven.” 

Pema Chödrön 

 

         

 



Zorgverleners over Mindfulness Based Childbirth:  

Meer dan zestig zorgverleners (verloskundigen, gynaecologen en  verpleegkundigen) 
volgden reeds dit programma  en maakten kennis met de unieke bouwstenen van de 
training voor aanstaande ouders. Gebleken is dat ook voor verloskundig zorgverleners zelf 
dit programma veel te bieden heeft. Zorgverleners leren nieuwe vaardigheden die 
rechtstreeks ingezet kunnen worden op het verloskundig spreekuur en in de verloskamer. 
Daarnaast maken zorgverleners kennis met de mogelijkheden om mindfulness in te zetten 
ten behoeve van hun eigen welzijn. De vele positieve ervaringen van deelnemers hebben 
ons gesterkt in onze motivatie deze unieke workshop verder aan te scherpen voor de 
behoeften van de verloskundig zorgverlener en dit programma nu ook incompany aan te 
bieden. 

Zorgverleners over  dit programma:

“Ik heb inzicht gekregen in hoe iedere zwangere/barende anders reageert en dat er een heel 

scala aan handvatten is om iedere barende/zwangere anders te helpen. Ik heb ervaren wat 

afleiding doet met het opvangen van de weeën (focussen).” 

“Ik heb in de training geleerd hoe de zwangere kan omgaan met situaties die angstige 

gedachten oproepen. Hoe kan zij omgaan met pijn tijdens de bevalling.” 

“De oefeningen waren goed toepasbaar en voelden niet zweverig (dit had ik wel verwacht). 
Positief dus!” 

“Meer gerichte aandacht voor de cliënt, meer bewustzijn van wat je doet en er meer bij 
stilstaan voor jezelf.” 

“Ik verdien meer rustmomenten, hier moet ik zelf voor zorgen. En dit kan ik ook doen in een 
drukke dienst of met weinig tijd.” 

“Positief kijken naar partus, waarbij het resultaat geen rol speelt. Uitgaan van eigen kracht 
en keuzes kunnen maken in wat de cliënt wil ervaren.” 

“Makkelijke effectieve tools om meer rust te creëren tijdens zwangerschap en bevalling. Met 
vertrouwen, geen angst.” 

“Ik zie dat mindfulness me kan leren accepteren dat je het niet perfect kan doen. Dichter bij 
mezelf blijven.” 

“ Mindfulness kan me helpen rust te creëren tussen de werkzaamheden door, mijn werk met 

aandacht doen, zonder dat gedachten afleiden, mild zijn voor mezelf, mezelf niet te kritisch 

beoordelen als een koppel minder tevreden is. Hier wel aandacht aan besteden, maar niet 

mijn leven laten beheersen.” 



   

Waaruit bestaat deze incompany-training? 

• een intakegesprek voorafgaand om ons programma af te stemmen op uw organisatie 

• het tweedaagse Mindfulness Based Childbirth programma voor maximaal 20 deelnemers  

• iedere deelnemer ontvangt een reader, waarin theorie, suggesties voor de 
beroepsuitoefening en wetenschappelijke literatuur verdere verdieping bieden 

• vaststellen van data in overleg 

• accreditatie-aanvraag op uw verzoek (tegen meerprijs). De training werd eerder als volgt 
geaccrediteerd: KNOV 12 punten, NVOG 12 punten, V&VN 14 punten 

• een evaluatiegesprek 

 

 

Mindfulness Based Childbirth incompany aanbod 

 
Voor wie: verloskundigen, gynaecologen, obstetrisch verpleegkundigen, 

kraamverzorgenden, AIOS, ANIOS, gemotiveerde co-assistenten 
Groepsgrootte: maximaal 20 deelnemers, bij voorkeur multidisciplinair samengesteld 
Tijdsinvestering: 2 cursusdagen, bij voorkeur aaneengesloten 
Data:    in overleg 
Tarieven:   neem contact op voor onze incompany-tarieven 

  



MediModus 

Het bedrijf MediModus is een hechte samenwerking tussen Lilian Wirken en Natascha 
Deguelle,  geboren uit de gemeenschappelijke passie voor bevlogen (verloskundige) zorg.  

De trainingen en werkvormen berusten op ruime ervaring met medisch specialistische zorg, 
arbeidsgeneeskunde, medisch onderwijs, coaching en mindfulnessmeditatie. We streven 
ernaar een bijdrage te leveren aan een gezondheidszorg, waarbij aandacht, veerkracht en 
bevlogenheid als kernelementen worden gezien. Dit draagt bij aan een gezonder 
werkklimaat voor de zorgverlener en een verbetering van de gezondheidszorg voor de 
patiënt/cliënt.  

 

De naam MediModus 

Medi komt van Medisch, maar ook van Meditatie, een van de pijlers van onze trainingen. 
Modus is Latijn voor ‘wijze’ of ‘manier’.  Aandacht, veerkracht en bevlogenheid; 
houdingselementen die door MediModus gecultiveerd worden. 

 

 

 

 

  



 
 
 

Wie zijn wij? 

 

Natascha Deguelle 

Natascha Deguelle is gynaecoloog, 

werkzaam in Duitsland. Eerder 

specialiseerde zij zich tot arts voor arbeid 

en gezondheid o.a. werkzaam bij de 

NSPOH (als programmamanager in de 

opleiding voor bedrijfs- en 

verzekeringsartsen). Binnen het Leerhuis 

van het Atrium ziekenhuis deed ze als 

coördinator medische opleidingen veel 

ervaring op met het borgen van een veilig 

opleidingsklimaat en het vormgeven van 

discipline overstijgend onderwijs voor 

AIOS. Ze is trainer Mindfulness Based 

Cognitive Therapy. 

linkedin.com/in/nataschadeguelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lilian Wirken 

Lilian Wirken is verloskundige, 17 jaar 

werkzaam bij Verloskundigen Oosterhout. 

Ze begeleidde 10 jaar Methodisch 

Intercollegiaal Overleg. Ze is uitgever en 

auteur van het boek ‘Als bevallen 

spannend is, met vertrouwen in 

verwachting’. Ze is coach/counselor en 

trainer Mindfulness Based Childbirth & 

Parenting, en tevens gekwalificeerd in 

MBCT en MBSR.  

linkedin.com/in/lilianwirken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

         

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

Wilt u meer informatie, of heeft u 
belangstelling? 

We staan u graag te woord. 

www.medimodus.nl 

info@medimodus.nl 

 

 

Natascha Deguelle 

Lilian Wirken 


