
Sharon Doorson is mindful zwanger

‘ Ik heb geleerd 
dat niks moet’ 

Zangeres Sharon Doorson (30), bekend van  

The Voice of Holland, is zwanger van haar eerste 

kind. Ze is nerveus voor de bevalling en wil 

optimaal van de zwangerschap genieten. Samen 

met haar partner Bruno Monteiro Tavares (33)  

doet ze zwangerschapsmindfulness.  

Sharon “Nu met het warme weer, zijn de laatste 

loodjes soms zwaar. Ik weet af en toe even niet wat 

ik met mezelf aan moet, maar ik sla me erdoorheen.  

Ik wil ook absoluut niet klagen, want ik vind het  

zo iets prachtigs dat er een meisje in mijn buik zit! 

En ik heb gelukkig geen last van gekke dingen.  

De eerste drie maanden ben ik wel erg misselijk 

geweest. Dat was lastig. Vooral als ik op een event 

was, dan moest ik steeds het dichtstbijzijnde toilet 

in de gaten houden.” 

‘Gedachten gaan met mij op de loop’
“In mijn werk maak ik vaak stressmomenten mee. 

Vlak voordat ik het podium op moet, of voordat ik 

live op tv of de radio ga, kan ik verschrikkelijk 

zenuwachtig zijn. Mijn gedachten gaan dan met mij 

op de loop: hoe klink ik? Hoe doe ik het? Wat zullen 

de reacties zijn? Ik had de zenuwen niet goed onder 

controle en blokkeerde soms. Toen heb ik een 

coach in de arm genomen, en zo kwam ik in 

aanraking met mindfulness. De coach leerde mij 

om in spannende momenten ‘in het nu te blijven’, 

met mijn aandacht bij wat ik aan het doen ben,  

in plaats van helemaal op te gaan in stressvolle 

gedachten. Als ik tegenwoordig zenuwachtig ben, 
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maak ik bewust even contact met de grond. Zo kan 

ik letterlijk aarden, ik word er heel rustig van. 

‘Ik kan helemaal doorslaan’
“Bij opnames van RTL Late Night was ik ook een 

keer heel nerveus. Toen focuste ik op wat er op de 

tafel stond. Een bakje, wat voor kleur is het? Wat zit 

erin? En op het jasje van Humberto Tan. Dat werkte. 

Toen ben ik mij in mindfulness gaan verdiepen. Ik 

ben namelijk best zenuwachtig voor de bevalling 

en kan helemaal doorslaan in bedenken hoe het 

zal gaan. Die gedachten zijn vooral gebaseerd op 

negatieve ervaringen van anderen. Zo kwam ik 

uiteindelijk bij verloskundige en mindfulness-

trainer Yvonne Tuinte terecht. Bij haar hebben 

Bruno en ik de cursus Mindful Zwanger Zijn 

gedaan.”

‘Zweverig? Integendeel’
“Bruno is mijn partner en tourmanager, ik vond het 

belangrijk om de cursus samen te doen. Hij wist dat 

mindfulness mij erg had geholpen om mijn angsten 

te overwinnen en heeft daar groot respect voor. 

Maar zelf was hij helemaal niet met mindfulness 

bezig. Ik zei: ‘Ik weet dat je denkt dat het zweverig 

is. Ga gewoon een keer mee en kijk wat je ervan 

vindt.’  Na de eerste les was hij helemaal om. 

Zweverig? Integendeel. Ik word soms onrustig van 

geluiden en andere prikkels om mij heen. Door de 

zwangerschap gieren de hormonen door mijn lijf, 

ook dat geeft onrust. Mindfulness leert je om op 

zulke momenten op je ademhaling te concentreren. 

Steeds als je merkt dat je aandacht afdwaalt, breng 

je die weer rustig terug naar je ademhaling. Wat ik 

zo mooi vind aan mindfulness, is dat er geen 

oordeel is. Alles is goed, je kunt niets fout doen. Als 

je onrustig bent, mag je dat gevoel toelaten. Als je 

merkt dat je even helemaal bent opgegaan in 

gepieker, is dat niet erg. Dat zijn dingen die Bruno 

en ik meteen de eerste les al in ons oren knoopten.”

‘Niks moet’
“Ik wil mijn zwangerschap bewust meemaken en 

van elk moment genieten. Als ik me niet lekker voel, 

een pijntje heb of verdrietig ben, kan ik dat rustig 

accepteren. Zo is het nu even, het hoort erbij. Ik vind 

het nog steeds spannend dat de bevalling eraan 

komt. Als ik angstige gedachten krijg, focus ik mij op 

mijn ademhaling. Zo raak ik niet in paniek. Yvonne 

heeft mij geleerd te vertrouwen op de natuur en het 

proces. Er zijn straks mensen om me heen die goed 

voor me zorgen en mij helpen. Voor mijn eigen 

gemoedsrust ga ik wel in het ziekenhuis bevallen. 

Yvonne heeft mij ook laten zien dat ik heel vaak in 

termen als ‘moeten’ praat. Zij zegt steeds: ‘Niks 

moet’. Als ik aan de rust van Yvonne denk, weet ik 

meteen: o ja, niks moet. En dan denk ik: jeetje, wat 

ben ik eigenlijk hysterisch, haha.”

‘Focus op de bevalling’
“De muziek staat nu even op een laag pitje. Ik heb 

veel mooie songs liggen en af en toe gooi ik er 

eentje online. Ik wil mijn muziek heel graag met 

mijn fans delen, maar ik ga nu eerst van mijn 

dochter genieten. Bruno en ik stonden tijdens de 

cursus bewust stil bij het gevoel van de baby in mijn 

buik, heel mooi. Zo was er een oefening waarbij 

Bruno achter mij ging zitten met zijn handen op 

mijn buik, om samen te ademen. Hij voelde de baby 

bewegen, een emotioneel moment. We focussen 

ons nu op de bevalling.”

‘Dicht bij onszelf blijven’
“Het is prachtig om deze cursus te doen tijdens je 

zwangerschap, maar je hebt er ook veel aan ná de 

zwangerschap. Mindfulness is iets dat je meeneemt 

in de rest van je leven. Het begint al als je ’s avonds 

gaat eten. Dat je niet meer snel alles naar binnen 

propt voor de tv, maar aan de eettafel gaat zitten en 

op je gemak proeft wat je eet. Bruno en ik zeggen 

nu regelmatig tegen elkaar: �Hé, proef jij wel wat je 

eet?� We hebben samen met Yvonne ook stilgestaan 

bij de opvoeding straks, als de kleine er is. Veel 

mensen geven goedbedoelde adviezen. In de 

cursus hebben we geleerd om dicht bij onszelf te 

blijven, en ons niet te veel aan te trekken van wat 

onze omgeving vindt.

Als ik de baby voel schoppen, ben ik meteen in het 

hier en nu en geniet ik bewust van mijn 

zwangerschap. Dan loop ik de babykamer in en 

besef ik: hier ligt straks ons kind. Uiteindelijk is de 

beste mindfulness trainer de baby in mijn buik.”

sharon’s favoriete oefening: de bodyscan
“’s Avond ben ik erg onrustig voor het slapen 

gaan: ik heb onrustige armen en benen. Dan 

doe ik de mindfulness oefening bodyscan. 

Dan haal ik de aandacht weg van mijn armen 

en benen en verspreid die over mijn hele 

lichaam. Ik val dan heerlijk in slaap!”

Mindful Zwanger Zijn
Yvonne Tuinte is ook samen met Anna van 

Amsterdam auteur van het WIJ boek Mindful 

Zwanger Zijn. Het biedt informatie, oefeningen 

en meditaties waarmee je zelf aan de slag kunt. 

Je bestelt Mindful Zwanger Zijn voor slechts 

€ 24,50 (incl. geluidsfragmenten) op 

mindfulzwangerzijn.nl. 

Wil je meer verdieping? Volg dan een training via 

mindfulzwangerenbevallen.nl. Je ontvangt nu op 

de achtweekse online training € 25 korting en 

op de tweedaagse workshop € 50 korting.

‘De beste mindfulness 
trainer? De baby in 

mijn buik’

OEFENINGEN
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Mindful Zwanger Zijn is een unieke methode om je zwangerschap, bevalling 
én de periode na de geboorte van je baby bewust te ervaren.  Met informatie, 
muziek, oefeningen en meditaties. Zonder dat het veel tijd en inspanning 
vraagt, leer je eenvoudig te onthaasten en ontspanning te vinden. Zo creëer 
je ruimte voor jezelf en leer je luisteren én vertrouwen op je eigen gevoel. 
Ook maak je contact met je (ongeboren) baby. Inclusief de bijbehorende cd en 
praktijkverhalen biedt Mindful Zwanger Zijn alle handvatten om van deze 
bijzondere periode in je leven - en daarna! - te genieten. 

YVON TUINTE-ZWANENBURG heeft als verloskundige ruim 18 jaar 
zwangere vrouwen bijgestaan. Uit de eerste hand heeft zij ervaren hoe 
bewust omgaan met zwanger zijn, kan leiden tot een prettige zwanger-
schap en een ontspannen bevalling. Vanuit haar intuïtie en jarenlange 
persoonlijke ontwikkeling en ervaring weet ze vrouwen te inspireren 
op zichzelf te vertrouwen en te leven vanuit het hart. Op dit moment is 
Yvon actief als singer-songwriter om haar verhaal muzikaal te vertellen. 
 

Ze heeft samen met ANNA VAN AMSTERDAM - Raja yogadocent 
en Chi Neng Qigong instructeur - de methode Mindful Zwanger Zijn 
geschreven en ontwikkeld. Anna geeft workshops en lessen in haar studio en 
op locatie in binnen- en buitenland. In deze tijd van 'moeten presteren', 
wil ze mensen ontspanning aanreiken. Yvon en Anna delen de passie om 
te leven en werken vanuit het hart, waaruit Mindful Zwanger Zijn is 
ontstaan. 

MINDFULZWANGERZIJN.NL

FACEBOOK.COM/MINDFULZWANGERZIJN
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