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Een coach bij elkewee

Kenza (17)
schrijft al vier
jaar poëzie

Ogenschijnlijk
gelukkig gezin
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Doula JenniferWalkermasseert een zwangere cliënt.

Bevallenmet
een vreemde

aan je bed
Een doula is een vrouw die de hele
bevalling bij je blijft, thuis of in het

ziekenhuis. ‘Waarom zou je
genoegen nemenmet alleen een

onervarenman naast je?’
tekst ANNEMIEK VERBEEK

fotoMAARTENBEZEM

Z
e weet het nog goed, het
punt dat ze – nu zeven
weken geleden – lichte-
lijk in paniek begon te ra-
ken tijdens de bevalling

van haar derde kind. “Die weeën in
mijn onderrug, ik dacht dat ik gek
werd,” zegt Heske (39). Ze strijkt
met een hand over het been van
haar dochtertje dat, met een volle
buik, tevreden naast haar op de
bank ligt te slapen. “Jennifer kwam
binnen, had aan één blik genoeg,
zette haar beide handen stevig bo-
ven mijn stuit en de pijn zakte weg.
Ik voeldemeteen: dit komt goed.”
Tegenover haar zit Jennifer Wal-

ker, haar doula, haar voeten temas-
seren. Tijdens dit consult na de be-
valling is er extra aandacht voor de
moeder en wordt er teruggekeken
opdebevalling.Gedurendehethele
bezoek is er fysiek contact tussende
tweevrouwen: een subtielehandop
een onderbeen, een massage, han-
den die elkaar vasthouden. Het ver-
trouwen tussen twee vrouwen die
op één van de intiemste momenten
in eenmensenleven samenwaren.
Heske liet al vroeg tijdens de lood-

zware zwangerschap aan haar man
Marc (34)doorschemerendat ze een
doula bij de bevalling wilde. Hij
stond er meteen voor open. Marc:
“Dat machteloze gevoel dat ik tij-
densdezwangerschaphad,wilde ik
niet ook bij de bevalling hebben. Je
doet wat je kunt, als man, maar ik
weetwatmijn beperkingen zijn. Het
is geen onwil, maar ik kan me toch
minder goed inleven.”
Na een paar kennismakingsge-

sprekken met ander doula’s kwa-
men ze bij Jennifer Walker uit, met
zo’n honderd bevallingen één van
de meest ervaren doula’s in Neder-
land. “Met haar voelde we meteen
eenklik,” zegtMarc. “Mijn eerste re-
actie was: wat is ze normaal! Blijk-
baar had ik toch een zweverig type
metkleurrijkegewaden,klankscha-
len en wierook verwacht, maar Jen-
nifer is de nuchterheid zelf.”
“Achteraf is het ook zo logisch dat

wehaar erbij hadden: in andere cul-
turen is het heel normaal dat erva-

ren vrouwen bij de bevalling assis-
teren. Waarom zou je het als vrouw
moeten doen met een onervaren
maneneenverloskundigeof gynae-
coloog die constant komt en gaat?”
De van oorsprong Canadese Wal-

ker was vijf jaar geleden één van de
eerste doula’s in Nederland. In het
begin begeleidde Walker uitslui-
tend buitenlandse vrouwen, maar
sinds een jaar of twee komen er
steeds meer Nederlandse vrouwen.
In de eerste instantie waren dat
vooral vrouwen die een teleurstel-
lende of traumatische eerste beval-
ling achter de rug hadden, maar nu
melden zich steeds meer stellen die
voor het eerst een kind krijgen.
Walker verklaart die toenemende

interesse door te verwijzen naar een
grootschalig onderzoek uit 2010,
waaruit blijkt dat één op de zes Ne-
derlandse vrouwen ontevreden is
over de zorg rond de bevalling. Van
de vrouwendie voor het eerst beval-
len, is zelfs bijna één op de vier on-
tevreden. Deelnemers aan dat on-
derzoek klaagden over gehaaste en
niet-empathische zorgverleners en
voelden zich eennummer.
Met een doula is er altijd iemand

in de buurt. Iemanddiemeestal zelf
ook gebaardheeft endus– in tegen-
stelling tot je partner – weet waar je
doorheen gaat. Bovenal is het ie-

mand die tientallen bevallingen
heeft gezien en dus op tal van sce-
nario’s kan inspringen. Een doula
masseert, pept je op en geeft prakti-
sche tips. Er is een opleiding voor
doula’s, maar ze mag geen medi-
sche handelingen verrichten – dat
wordt bij de gesprekken vóór de be-
valling duidelijk aangegeven. In
noodgevallen belt ze 112. Juridisch
heeft ze dezelfde status als de va-
der/partner.
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In vijf jaar tijd heeft JenniferWalker
twee keer meegemaakt dat de ver-
loskundige te laat kwam. Toen zette
ze de telefoon op de speaker, waar-
door rechtstreeksmet de verloskun-
dige konworden gecommuniceerd.
Ze is er weliswaar puur ter onder-

steuning van moeder en partner,
maar: “Als mens heb je wel een ver-
antwoordelijkheid om in te grijpen
als iemand in nood is, zoals je ook

verplicht bent iets te doen als ie-
mand op straat een hartaanval
krijgt. Met je armen over elkaar zit-
ten en niks doen, dat is natuurlijk
geen optie.”
Niet inde laatste plaats is dedoula

er ook voor de vader. “Eenman gaat
snel in de adrenalinestand,” zegt
Walker. “Die vlucht-of-vechtreactie
is het laatste waarop je als barende
vrouwzit tewachten. Ikkanhemge-
ruststellen dat zijn vrouw geen ge-

vaar loopt,hetpraktische regelwerk
overnemen of bij zijn vrouw blijven
als hij dat doet. Daardoor komen
mannen makkelijker in de oxyto-
cinestand, het knuffelhormoon dat
de bevalling bevordert.”

Bevallen met een min of meer
vreemde aan je bed: voor niet
iedereen zal dit even aantrek-

kelijk klinken. Oké, je ontmoet de
doula een paar keer voor de beval-
ling, maar dan nogmoet je maar af-
wachten of ze je tijdens die lijdzame
uren van weeën opvangen niet de
kriebels geeft.
Datwas aanvankelijk ookde angst

van Lilianne Smorenburg (39), ma-
nager bij IBM en bewust alleen-
staande moeder van de nu acht
maanden oude Casper. “Ik ben nog-
al op mezelf, zeker als ik het zwaar
heb.MijndoulaWillekeKlerks voel-
de precies aanwat ik nodig had. Als
ik alleen wilde zijn, liet ze me met
rust. Als ik haar blik zocht, was er
een blik. Geen idee hoe ik de uren
van weeën en persweeën had over-
leefd zonder haar. Hetwas ook geen
probleem dat ik haar af en toe af-
snauwde, ze is een professional.
Met eenpartner is dat toch lastiger.”

‘Geen idee hoe ikmijn persweeën
had overleefd zonder haar. Hetwas
ook niet erg dat ik haar afsnauwde’



Mijn kind is niet te
dik,mijn kind is
voor zijn gewicht
gewoon een beetje

te klein. Het klinkt als een flauw
excuus van ouders vanwie het
kind duidelijk aan de dikke
kant is,maar uit onderzoek van
deUniversiteit vanMaryland
blijkt dat ouders soms (of eigen-
lijk in ruim twee derde van de
gevallen) gewoonniet goed
zien hoe dik hun kind eigenlijk
is.
Wat je nietwil zien, zie je ook

niet, zelfs niet als het omhet
hangbuikje van je eigen kind
gaat. In zeventig procent van de
gevallen kondenmoeders een
silhouet van een kindmet het
postuur vanhun eigen kind er
namelijk niet uitpikken. Ze
dachten dat het silhouet veel
dikkerwas. Demeeste ouders
overschatten het IQ vanhun
kind, datwistenwe al,maar on-
derschatten dus blijkbaar het
gewicht van hundikke kroost.
Ik sta inderdaad soms ook ver-

baasd te kijken hoe ouders hun
kinderen zo kunnen laten dicht-
groeien. Een tijd geledenwerd
er zelfs over gesproken omou-
ders die hun kind te dik lieten
worden, te vervolgenwegens
kindermishandeling. Een rigou-
reus besluit,maar als jeweet

wat dikke kinderen in de toe-
komst allemaal voor gezond-
heidsklachten tewachten
staan, is hetmisschien niet
eens zo gek.
Je kind dik latenworden is

moeilijkmet je liefde voor dat
kind te verenigen,want hij of zij
loopt een verhoogde kans op or-
thopedische complicaties,
knieklachten, pijn in de benen,
rugpijn, verhoogde bloeddruk,
diabetes, hart- en vaatziekten,
bronchitis, infecties aan de
luchtwegen, huidproblemen,
schimmelinfecties, slaapapneu
en kanker.
Maar ja, wat nou als die ou-

ders het gewoon allemaal niet
zien?Danmoet iemand ze het
toch vertellen?
Ook hier lijkt verbazing op zijn

plaats. In driekwart van de ge-
vallen hebben ouders van dikke
kinderen namelijk nog nooit
een reactie uit hun omgeving
gehoord. Zeggen ze.Maar ik
vraagme af of datwerkelijk zo
is. Dat veel ouders van te dikke
kinderen ziende blind zijn,we-
tenwenu.Maarmisschien zijn
ze ook nogwel eens horende
doof.

Dik

Als je het hangbuikje
van je kind niet wil
zien, zie je het niet

St
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Begeleidingvaneendoulakost rond
de750euro.Erzijnaanvullendepak-
ketten die een doula (gedeeltelijk)
vergoeden en het AMC heeft zelfs
een eigen geboortecoach in dienst.
Verloskundigen en gynaecologen
zijn over het algemeen enthousiast
over de aanwezigheid van een ge-
boortecoach: het scheelt hun werk
en bovendien bevalt een ontspan-
nenenzelfverzekerdevrouwsneller.

Volgens Marian Iping, doula op IJ-
burg, bespaart het inschakelen van
een doula uiteindelijk geld. “Uit
Amerikaans onderzoek blijkt dat
eendoulabijdraagt aangoedkopere
bevallingen met minder pijnbestrij-
ding, minder keizersneden, minder
vacuümbevallingen, minder post-
natale depressies en het beter op
gang komen van borstvoeding. Hoe
veiliger een vrouw zich voelt, hoe
beter het lichaam in staat is om te

doenwat hetmoet doen.”
Ipingbegeleidt vanuithaarandere

baan als woonbegeleider ook vrou-
wen die extra steun tijdens de be-
valling goed kunnen gebruiken:
vrouwenmet een verstandelijke be-
perking of een psychiatrische stoor-
nis. “Door vooraf de bevalling met
ze door te spreken en hun wensen
op papier te zetten, kunnen ze tij-
densdebevallingbetere keuzesma-

ken. Daardoor hebben ze achteraf
minder het gevoel dat iets ze ‘over-
komen’ is; ze hebben zelf de touw-
tjes in handen gehouden.”
Bij Smorenburg ging tijdens de be-

valling alles anders dan ze vooraf
had bedacht. “Ik wilde een natuur-
lijke bevalling, maar heb uiteinde-
lijk geschreeuwdommorfine eneen
keizersnede.Mijndoulaweesmeop
de consequenties en vroeg of ik er
zekervanwasdat ikdatwilde.Daar-

door was het toch een weloverwo-
genkeuzeengeenwanhoopsdaad.”
Zelf controle houdenover je beval-

ling was ook de belangrijkste drijf-
veer van Julie Sharon om Jennifer
Walker in te schakelen bij de ge-
boorte van haar eerste kind, nu drie
jaar geleden. Walker was ook aan-
wezig bij de geboorte van haar nu
eenjarige dochter.
Is het niet onromantisch om naast

je man eenmin of meer vreemde bij
de bevalling te hebben? “Het is pre-
cies andersom,” zegt Sharon. “Door
Jennifer stond mijn man er niet al-
leen voor. Daardoor voelde hij zich
vrij om te doenwat voor hem enmij
goed voelde. Hoe heftiger het werd,
hoemeer hijmij fysiek steunde.”
“Maar hij ging ook lekker koken,

eendutje doen, evennaar dewinkel
en mensen bellen. Er was geen
stress, omdatwewistendat Jennifer
alles in de gaten hield. Pas toen wij
na de geboorte met zijn drietjes op
bed in slaap waren gevallen, heeft
Jennifer zelf de deur achter zich
dichtgetrokken.”

Heske enMarcwillen omprivacy-
redenen nietmet hun achternaam in
de krant.

‘Door Jennifer konmijnman ook
lekker koken, een dutje doen, even
naar dewinkel enmensen bellen’


