
5 tips voor meer bewustzijn, rust en positiviteit 
tijdens jouw zwangerschap

GEZOND EN GELUKKIG 
ZWANGER



Lieve mama, 

Super leuk dat jij meer bewustzijn, rust en positiviteit wil 
ervaren tijdens jouw zwangerschap!

Ik ben Selina van Geluksvlinder en het is mijn missie om jou te 
begeleiden naar een bewuster leven vol rust en positieve vibes. Dit 
doe ik door het geven van yoga. 

In 2020 werd ik voor het eerste mama. Tijdens mijn zwangerschap 
specialiseerde ik mij in yoga voor zwangere vrouwen. Het bracht 
me niet alleen nieuwe kennis maar ook innerlijke rust, kracht en 
vertrouwen. 

En laat dat nu zijn wat ik jou ook wens. Het vertrouwen om keuzes 
te maken, de kracht om te bevallen en innerlijke rust om jouw 
onzekerheid en angsten te tackelen. 

In dit e-book geef ik graag mijn inzichten en liefde door aan jou. 

Veel liefs, 
Selina



Blijf in beweging



Negen maanden lang groeit er nieuw leven in jouw lichaam. Dat
gaat gepaard met grote veranderingen voor je lijf. Ook al ben je nog
nooit zwanger geweest... Je lichaam weet perfect wat het moet
doen. Hoe wonderbaarlijk is dat! 

Helaas kunnen die veranderingen ongelooflijk vervelende kwaaltjes
en ongemakken opleveren: misselijkheid, bekkenpijn, kriebels,
buikpijn, vermoeidheid, vocht in de benen en voeten,... Het lijstje
kan eindeloos zijn. Niet iedereen heeft last van dezelfde kwaaltjes
en bij elke zwangerschap verloopt het anders. 

Door deze ongemakken kan je al snel vervallen in te veel rust en
passiviteit. Je ziet liever je zetel dan je sportschoenen. Elk kwaaltje
is uiteraard anders en soms is rust nemen het enige dat je nodig
hebt. 

Maar met stijve en stramme spieren ben je niets als je binnenkort
bevalt. Een bevalling is zoals een marathon lopen en niemand heeft
ooit gezegd "ik ga een marathon lopen zonder voorbereiding te doen". 

Dus in beweging blijven is de boodschap! Afhankelijk van in welke
trimester je bent, kan je jouw bewegingspatroon aanpassen. 

Zo kan je in het eerste trimester best nog gewoon verder doen met
wat je ervoor deed. (afhankelijk van wat je deed natuurlijk :)) Vanaf
het tweede trimester zal jouw buikje wat meer in de weg komen te
zitten en zullen bewegingen waarbij je op jouw buik ligt, niet meer
gemakkelijk zijn. Wel barst je van de energie waardoor bewegen nu
juist misschien wat gemakkelijker wordt. In het derde trimester kan
je de intensiviteit van bewegen rustig afbouwen. Je lichaam geeft
aan wat het nodig heeft. Jij hoeft alleen maar te luisteren. 



Wat kan je dan doen qua beweging tijdens jouw zwangerschap?

Volg cursussen die speciaal gegeven worden aan zwangere
vrouwen. vb: zwangerschapsyoga, zwangerschapspilates, personal
training. Alles wat aangepast wordt aan jouw zwanger lijf is oké. Je
voelt jou niet elke dag goed en dan is het fijn dat de activiteit kan
afgestemd worden op jouw noden en wensen. 

Lichte intensieve activiteiten zoals rustig wandelen, op de zitbal
bewegen, staand bellen, allerlei huishoudelijke activiteiten,... zijn
alledaagse activiteiten die je kan blijven uitvoeren. 

Matige intensieve activiteiten zoals fietsen en de trap nemen zijn
ook goed zolang dat je niet sneller gaat ademen, dat je hartslag
normaal blijft en je gewoon kunt blijven praten. Af e, toe een
adempauze inlassen, kan wonderen doen. 

Blijf ook tijdens de arbeid (= fase tot aan 10 cm ontsluiting) zoveel
mogelijk bewegen want dit helpt het geboorteproces vooruit.
Wanneer je de ruimte hebt om je vrij te bewegen kan je de
intensiteit van de weeën beter beheersen en help je jouw lichaam
met het goed positioneren van de baby in jouw bekken. 

Maak zachte cirkels met je bekken. Leun tegen de leuning van de
stoel of tegen de muur. Wissel af van houding. Laat je masseren
door je bevallingspartner. 

Vertrouw erop dat je intuïtief wel zal aanvoelen wat goed en
comfortabel is voor jou op dat moment. 



Doe aan positieve 
self-talk



Wanneer je zwanger bent, verandert niet alleen je lichaam (hallo big
boobs and gorgeous belly). Ook op emotioneel en mentaal vlak
verander je. Misschien voel je jou angstiger en kwetsbaarder dan
normaal, bijt je sneller de neus af van anderen en weet je soms met
jezelf geen blijf? Dat is heel normaal. Daar zit de stortvloed van
extra hormonen die het lichaam aanmaakt voor iets tussen. Ze
houden de zwangerschap in stand, bereiden het lichaam voor op de
bevalling en op het geven van borstvoeding. 

Ondanks dit alles is deze periode het hoogtepunt van vrouwelijke
kracht.  

Zwanger zijn, is niet alleen een reis naar de geboorte van je baby
maar het is ook een transformatie moment in je leven dat je
identiteit verandert. Er wordt niet alleen een baby geboren maar
ook een moeder. En dat kan heftig zijn. 

Jij en jouw baby delen elkaars gedachten en ervaringen. Daarom is
het belangrijk om een diepe verbinding aan te gaan met jezelf en je
baby. Want jouw mindset zet je over op jouw baby. Jij en jouw
baby hebben er dus alle baat bij om innerlijke rust te vinden,
krachtig te zijn en positieve emoties te voeden.

From the moment of conception
 the unborn baby experiences 

the thoughts and actions 
of the mother because 

the mind & body 
are inseparably one 

*
Deepak Chopra



Het ideale plaatje durven loslaten
Minder van jezelf eisen 
En met liefde, geduld en begrip naar jouw nieuwe leven groeien.

En dan heb je nog de fameuze woorden controle en vertrouwen. Van
Dale zegt er dit over: 

con·tro·le (de; v(m))
in bedwang hebben, beheersen 

 
zelf·ver·trou·wen (het; o)

het vertrouwen in de eigen kracht

Jouw zwangerschap en bevalling kan je niet controleren of
beheersen. 
En toch verlies je bakken energie aan gedachten en verhalen maken
over jouw bevalling, hoe jouw kindje zal zijn, hoe jouw leven er zal
gaan uitzien,... . 

Door meditatie zal je veel bewuster omgaan met deze gedachten.
Je zal sneller opmerken wanneer ze zich voordoen en ze een halt
kunnen toeroepen zodat de angst en onzekerheid zich niet kan
opstapelen.
Heel het geboorteproces is een vorm van vertrouwen in jezelf, in
je lichaam en in jouw baby. Het is...

Er bestaan verschillende meditatie apps die je hierin begeleiden
zoals Expectful, Headspace, Calm, Insight timer,...

Birth is powerful
Fear is normal

Women are strong



Positieve gedachten doorheen de 9 magische maanden. Ik zei het
eerder al: Jouw mindset bepaalt hoe jij jouw zwangerschap beleeft.
Want jij en jouw baby delen elkaars gedachten en ervaringen.  

En affirmaties kunnen jou helpen om positieve gedachten te
creëren. Ze geven jou kracht & energie. Maken komaf met jouw
negatieve gedachtepatronen en ze zorgen ervoor dat jouw brein de
positieve woorden als waarheid aanneemt. 

Een affirmatie is een korte zin in tegenwoordige tijd en in positieve
taal geschreven. Onderstaande affirmaties herhaalde ik continue
tijdens mijn zwangerschap en mijn bevalling.

 Ik accepteer wat is en laat 
de behoefte aan controle los.

Ik ben positief en stuur deze 
energie bij elke 
ademhaling naar mijn baby.

Ik vertrouw mijn lichaam en 
aanvaard haar 
veranderingen.

Ik accepteer de hulp van 
anderen.



Zorg voor je bekken



Daarnaast is het creëren van lichaamsbewustzijn tijdens de
zwangerschap en bevalling cruciaal. Je lichaam draagt negen
maanden jouw baby. Beschouw het als jouw intelligente tempel. 

Als je naar beneden kijkt ter hoogte van je bekken dan kan je een
diamantvorm waarnemen.

Vooraan het schaambot, achteraan het heiligbeen
met je staartbeentje. En onderaan aan de
zijkanten: twee zitbotjes. En daar moet jouw baby
door tijdens de bevalling. Wees gerust, het
bekken is daarvoor gemaakt! Het zijn de SI-
gewrichten en het schaambot kraakbeen die dit
allemaal mogelijk maken. Ook het hormoon
relaxine helpt mee. Deze zorgt ervoor dat je
spieren en ligamenten verslappen met als gevolg
dat je gemakkelijker kan opengaan. 



Tijdens de geboorte bewegen jouw bekken.
Wanneer de baby het bekken binnendringt, zal de
bovenkant van het heiligbeen naar achter
bewegen en je staartbeen naar voor waardoor de
bovenkant van je bekken groter wordt. Je kan dit
het best zien als een trechtervorm.

Begin op handen en knieën in een neutrale houding. 
Cow: Adem in, duw je zitbotjes omhoog en breng je
schouderbladen naar elkaar toe.
Cat: Adem uit, duw je zitbotjes omlaag en breng je baby naar je
toe.

Het is aangeraden om je bekken soepel te houden tijdens de
zwangerschap zodat deze bewegingen vlot verlopen. 
Een goede oefening hiervoor is de Cat/Cow. 

Wanneer je in de laatste fase van de geboorte zit,
zal de bovenkant van het heiligbeen naar voor
bewegen en je staartbeen naar achter zodat de
zitbotjes spreiden en de onderkant van je bekken
groter wordt.

CATCOW



Ook de spieren in en rondom je bekken hebben voldoende
aandacht nodig. In het bijzonder de bekkenbodemspier en het
middenrif.

De bekkenbodemspier bevindt zich onderaan je bekken uitgestrekt
als een soort hangmat. De spier ondersteunt de buikorganen tijdens
je gewone dagelijkse activiteiten of spant zich op als je moet niezen,
hoesten of zware dingen moet optillen. Je kan de spier bewust op-
en ontspannen.

Door de zwangerschap of bevalling kan je jouw bekkenbodemspier
verzwakken of beschadigen. Om klachten te voorkomen en te
behandelen zijn bekkenbodemspieroefeningen altijd aan te raden
na de bevalling. Jou bewust worden van deze spier tijdens jouw
zwangerschap kan jou helpen om de spier te ontspannen tijdens de
bevalling. 

Het middenrif of diafragma is een koepelvormige spier die zich
bovenaan je bekkenholte bevindt. De spier vormt de scheiding
tussen de borst- en buikholte. Het middenrif speelt een belangrijke
rol bij de ademhaling, omdat aanspannen ervan de grootte van de
borstholte doet toenemen, ten koste van de buikholte.

The breath is one of 
your greatest allies on 

the journey inward
*

Deepak Chopra



Bewust aandacht geven aan jouw ademhaling tijdens jouw
zwangerschap en bevalling is belangrijk. Je ontdekt de kracht ervan
en de impact op jouw lichaam. Bewust ademen stimuleert het
parasympatische zenuwstelsel. Dat is het deel van het autonome
zenuwstelsel die de organen zodanig beïnvloedt dat het lichaam in
een toestand van rust en herstel kan komen. Weg stress! Hallo
innerlijke rust. Bovendien bevorderen ademhalingsoefeningen het
bewustzijn en de controle over je ademhaling. Sluit je ogen en adem
heel bewust 4 tellen in en 4 tellen uit. Herhaal 10 keer. Merk je het
verschil?

Wist je trouwens dat er een relatie bestaat tussen je bekken en
jouw stembanden? Het bekkengebied en de keel hebben
opmerkelijk vergelijkbare structuren. Beiden hebben hangmat-
achtige spieren die samen met de ademhaling bewegen. Het zijn de
wegen naar het lichaam vanuit de buitenwereld en de instrumenten
voor zelfexpressie in een relatie. Het is de nervus vagus, de
grootste zenuw in het lichaam, die beide gebieden fysiek met elkaar
verbind. Je kaakspier ontspannen helpt dus ook de bekken
ontspannen.

De ademhaling en het gebruik van de stembanden spelen niet
alleen een rol tijdens de zwangerschap maar zeker ook tijdens de
bevalling. 

Het middenrif en de bekkenbodem zijn nauw verbonden met
elkaar. Wanneer het middenrif daalt (bij een inademhaling), daalt de
bekkenbodem. Als het middenrif omhoog staat (bij een
uitademhaling), wordt de bekkenbodem omhoog gebracht. 

I surrender
to the intelligence, 

wisdom & guidance 
of my womb.



Denk na over jouw 
geboortewensen



Als vrouw kan je keuzes maken om met vertrouwen en autonomie
je bevalling te beleven. Je moet gewoon toegang hebben tot
correcte informatie en weten welke keuzes je kan maken. Op die
manier heb jij tijdens de bevalling het gevoel dat je zelf de touwtjes
in handen hebt, dat je sterk in je schoenen staat en gerespecteerd
wordt.

Jouw geboortewensen noteren kan helpen om hier inzicht in te
krijgen. Zo kan je aangeven welke sfeer je graag hebt tijdens de
arbeid. Welke medische interventies je graag wenst en welke niet
of je pijnbestrijding wilt of niet. Wat jouw voorkeurshouding is om
te bevallen en wat er vlak na de geboorte moet gebeuren: skin-to-
skin, navelstreng uitkloppen etc,... 

Dit alles kan je samenvatten op 1 A4'tje door icoontjes te
gebruiken. Je kan de icoontjes gebruiken van Cardemom of Milli
Hill. Dit A4'tje kan je dan afgeven aan de verloskundige. De
verloskundige zal hier zoveel mogelijk rekening mee houden zolang
er geen gevaren zijn voor jou en jouw baby. 

The most important aspect 
of birthing is that 
mother and baby 

are the healthiest and
the happiest

https://cardemom.be/geboorteplan/
https://www.samsarabooks.com/wp-content/uploads/2018/05/Geboorteplan-iconen-Samsara-2018.pdf


Blije mama=blije baby



De periode na de bevalling kan heel intens zijn. Niet alleen
lichamelijk maar ook emotioneel. Deze periode noemen ze ook wel
het vierde trimester. Het is het trimester waarin je leert omgaan
met alle veranderingen die het moederschap teweeg brengt. Je
moet leren hulp vragen en aanvaarden. Je leert zelfvertrouwen
creëren in het mama-zijn terwijl je herstelt en jouw nieuwe lichaam
probeert accepteren. En ondertussen is er ook nog die lieve baby
die je moet leren kennen. 

En dat heeft tijd nodig, lieve mama. Het is niet omdat de
gynaecoloog na 6 weken zegt dat je genezen bent, dat het
lichamelijk allemaal oké is. Laat staan emotioneel. Kies jouw eigen
kleine 'goals'. De checklist hieronder kan jou hierbij helpen.

Ik heb geleerd om hulp te vragen waar nodig.

Ik ben zelfzeker tijdens de voedingsmomenten met mijn 
baby - of dit nu borstvoeding of flesvoeding is.

Ik heb leren begrijpen dat er moeilijke dagen zijn maar 
ook wondermooie dagen.

Ik voel mij gesteund en verbonden met mijn omgeving 
(partner, familie, vrienden,...)

Ik verwacht geen perfectie van mezelf. Ik geef mezelf 
toestemming om fouten te maken.

Ik voel mij fysiek goed in mijn vel.

Als ik slaap, slaap ik diep en goed.

Ik heb geleerd om tijd voor mezelf in te plannen



Zelfzorg tijdens het vierde trimester is niet evident. Start klein en
doe oefeningen die een begin kunnen zijn om jouw weg terug te
vinden naar jezelf. Onderstaande oefeningen focussen op zelfliefde
en spanningen in het schoudergebied.

1. Omarm jezelf
Kruis je armen over elkaar en plaats de handen ter hoogte van de
schouderbladen. Adem in en maak je borstkas breed, adem uit,
ontspan de schouders en duw de schouderbladen naar elkaar toe.
Herhaal 10 keer.

2. Masseer je stramme spieren
Neem een tennisbal en plaats deze vlak onder jouw sleutelbeen.
Duw met je handpalm in de tennisbal en maak cirkeltjes, ga eens
van links naar rechts en op en neer. Blijf rustig in en uit ademen
tijdens het masseren. Vergeet de andere kant niet en masseer
zolang jij wilt.

3. Versterk je armen en schouders
Ga liggen op je rug. Breng je rechterknie naar je borst, plaats je
linkerhand op je knie en draai je rechterbeen naar links. Hou je
rechterschouder op je mat (of plaats een opgerold teken onder je
rechterknie als dit niet comfortabel is) Strek je rechterarm volledig
uit naar boven, spreid goed de vingers en op een uitademhaling laat
je rechterarm zakken tot enkel centimeters boven de grond. Adem
in, breng je arm terug naar boven. Herhaal 10 keer. Laat je arm
terug zakken tot vlak boven de grond en hou 10 tellen vast.
Ontspan je arm en je schouders. Adem enkele keren krachtig in
door de neus en zucht uit. Herhaal aan de andere kant. 

Na een tijd kan je verder opbouwen met postnatale yoga.



Lieve mama, 

Ik ben ervan overtuigd dat deze tips jou meer bewustzijn, 
rust en positiviteit zullen brengen tijdens jouw zwangerschap! 

Het ligt nu volledig in jouw handen. Je kan dit e-book lezen 
en het daarbij laten of je kan deze tips integreren in jouw 
dagelijks leven. Jij bepaalt! 

Nog een allerlaatste tip: 
Kies één tip van de 5 waar je morgen misschien al een kleine 
stap in kan zetten. Bijvoorbeeld: zoek eens op welke 
cursussen ze bij jou in de buurt aanbieden voor zwangere 
vrouwen of maak een Pinterest board met zwangerschap en 
geboorte affirmaties,... 

Ook jij kan gezond en gelukkig zwanger zijn! 

Veel liefs, 
Selina 



Every mother is different
 

Every pregnancy is different
 

Every baby is different
 


