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Hallo jij,

Daar sta je dan, met je predictor in je hand,

Blij, verrast,… en met een hoofd vol vragen.

Ik heb deze gratis ’Toolkit Leven dragen’ samengesteld voor jou!

Ik zie vrouwen in de praktijk, die leven in een hoog tempo, met hun rugzak gevuld  

met dingen uit het verleden en met ideeën hoe het in de toekomst moet.

Ik zie vrouwen die vanuit hun hoofd controle willen houden op een lijfelijk proces.

Ik werk in een medische wereld waar van het ene onderzoek naar het andere wordt  

gegaan. Met de woorden ‘oooh dat is normaal’, ‘je moet niet zoveel denken’ of  

‘ontspan nu eens, zijt eens rustig’.  

Geen van deze woorden hebben ooit een vrouw, noch man geholpen.

Deze toolkit is anders dan andere. Gemaakt om jullie geheim te ontrafelen.

Deze toolkit heeft als doel om je hoofd te beluisteren, tot rust te komen en  

thuis te komen, daar waar je baby groeit.

‘Leven dragen’ breidt jou gereedschapskist uit met oefeningen, inzichten, lichaamswerk…

Hier staat de innerlijke vrouw centraal! De vrouw die zoveel sterker, wijzer, …  

is dan ze ooit tevoren had durven dromen.

Leen Heusdens

Kanttekening:  

Geboortes, baby’s, zijn niet planbaar, maakbaar. Soms heb jij je stinkende best gedaan en 

is het geen feest. WEL, dan ben je dankzij deze oefeningen dichtbij jezelf gebleven, ben jij 

zoveel meer wakker dan voordien en weet je, ‘ook dit hoef ik niet alleen te doen, er is hulp, 

en die verdien ik!’

Ik ben Leen Heusdens, vroedvrouw, integraal coach en bezielster van Vertrouwde Vroedvrouw.  

Samen met mijn collega’s Charlotte Gijsens en Lies Melis, is het ons doel om Vrouwen in contact brengen met hun wi-

jsheid, kracht en liefde in zichzelf. Kinderen krijgen is nogal een kruispunt in een mensenleven. ‘Waar een baby geboren 

wordt, wordt ook een mama, papa geboren’. Wel wij maken daar graag een feestje van, het is een weg van verandering, 

en zwaar hoeft het niet te zijn. Wij brengen mensen in contact met  

hun eigen kunnen, verlangens, mogelijkheden,… En dan gaat al de rest vaak vanzelf! 

Sinds 1999 ben ik vroedvrouw, in 2011 kwam daar intergale coaching erbij.

In de body-mind opleiding kreeg ik inzicht en omtrent: ‘ Wie is de mens voor de pijn?’, ‘ Wat is gezondheid, zowel  

lichamelijk als geestelijk’, ‘Hoe behouden we die?’ en ‘Wat is de psychologie van het ongeboren kind’.
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Wil jij me met jou baby groeien, deze tijd samen benutten?

Wil jij meer peace of mind, verbinding met jezelf en je baby?

Wil jij tools om voorbereid, meer weerbaar te zijn op weg naar het ouderschap?

Wil jij je baby en JEZELF een groot geschenk geven, Tijd en Aandacht?

De negen maanden van groei is niet alleen voor je baby, ook voor jou!

Let’s begin!

OM EEN  
STEVIGE BOOM 
TE PLANTEN  
WIL JE DIEP DE 
GROND IN GAAN!
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Wat kan je verwachten?

Tools om naar jezelf te luisteren, dichtbij jezelf te blijven, zonder oordeel, 

je aandacht te trainen, het leven te vieren!

Waarom?

Als je dit voor jezelf leert, verder ontwikkelt,  

groeit je baby mee op vruchtbare grond,

tot een even stevige boom.

Even stevig als jij!

Laat me een boom zijn - Anky Floris

Zoals een boom in de grond geworteld is

Zo zou ik in het leven willen staan

Vanzelfsprekend de seizoenen volgend

Bloesemen als het mijn tijd is

Mijn bladeren laten vallen

In volledig vertrouwen

Dat er een nieuwe bloeitijd komt

En kaal durven zijn

Om me te richten op innerlijke groei

Maar in plaats daarvan probeer ik het leven 

Naar mijn eigen beeld te vormen

Door alles weg te snoeien, te knippen en te zagen

Wat me niet bevalt

Alsof ik het natuurlijke verloop van mijn leven kan controleren

Ik probeer te bloeien als de tijd nog niet rijp is

Als mijn bladeren vallen verzet ik me hevig

Ik wil niet dat het gebeurt: niet nu, niet zo…

Laat me echter als een boom zijn

Heel natuurlijk

Bereidwillig de stroom van de omstandigheden volgend

Zo zou ik willen leven

En sterven.

OM EEN  
STEVIGE BOOM  
TE PLANTEN  
WIL JE DIEP DE 
GROND IN GAAN!
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Hoe kom je tot jezelf?  

Doormiddel van LEAF.

L.E.A.F. is de rode draad door ‘Vol vertrouwen leven dragen’ en voor mijn part door 

‘Vol vertrouwen leven’!

Ik nodig je uit om deze tijd, deze zwangerschap te komen tot

Luisteren, Erkennen, Accepteren en Feesten. 

 

Leaf is van Luisteren, Stilvallen.

lEaf is van Erkennen, ervaren/waarnemen.

leAf is van Acceptatie, groeien.

leaF staat voor Feesten, vieren en genieten.

L.E.A.F.

DE VROUW 
ACHTER DE 
ZWANGERSCHAP: 
WIE BEN IK?

1.
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First Love Yourself. 

Kortom : FLY

Waarom heb jij ja gezegd?  

Waarom heeft jouw vinger op de knop, ‘ik doe mee’ gedrukt?

Is het nieuwsgierigheid, zelfliefde, onzekerheid, …?

Waar ben je naar op zoek?

Wat wil je niet meer?

Jij, vrouw, zwanger vol hormonen, 

krijgt oefeningen om (terug) op te merken wat bij je past, of net niet.  

In voeling te komen met jouw kompas, weerbaar, veerkrachtig.

Met als kers op de taart, een blijere baby. 

DE VROUW  
ACHTER DE 
ZWANGERSCHAP: 
WIE BEN IK?

1.
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Leo Buscaglia - Luisteren

Als ik je vraag naar mij te luisteren

en jij begint mij adviezen te geven, 

dan doe je niet wat ik je vraag.

Als ik je vraag naar mij te luisteren

en jij begint mij te vertellen

waarom ik iets niet zo moet voelen als ik voel, 

dan neem je mijn gevoelens niet serieus. 

Als ik je vraag naar mij te luisteren

en jij denkt dat jij iets moet doen

om mijn probleem op te lossen,

dan laat je mij in de steek,

hoe vreemd dat ook mag lijken.

Dus, alsjeblieft,

luister alleen maar naar me

en probeer me te begrijpen.

En als je wilt praten,

wacht dan even en ik beloof je

dat ik op mijn beurt naar jou zal luisteren.

Hoe vaak luister je naar jezelf?

Hoe vaak luister je naar anderen?

DE VROUW  
ACHTER DE 
ZWANGERSCHAP: 
WIE BEN IK?

1.
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Kom, laten we eraan beginnen! 

Luisteren, Adem.

Luisteren is stilvallen, afstemmen.

Vertragen is misschien wel het mooiste geschenk van je zwangerschap.

In de stilte, in jouw baarmoeder, veilig onder jouw hart, groeit je baby. 

Voortdurend gewiegd door je adem, energie in, rust uit.

Oefening:

Zet je een lekkere tas thee, …

Ga zitten, echt hup, jij verdient even stil te vallen.  

De wereld vergaat niet, je strijk loopt niet weg.

Zit en voel de warme tas in je handen.

Breng de tas naar je neus, ruik, voel de warmte door je neus gaan.

Drink en voel de warmte in je mond.

Waar proef jij de thee op je tong?

En adem, leg de focus op de warmte die je voelt en adem de warmte naar binnen.

3 minuten lang, adem jij met je tas thee, …

Doe deze oefening dagelijks. Dat hoeft niet steeds met thee te zijn.

Val wel een aantal keren stil gedurende de dag.

En weet, er komt een tijd, dan is je buik zo rond. 

Dat je dankbaar zal zijn, dat je geoefend hebt in stilvallen.

Echt luisteren. 

DE VROUW  
ACHTER DE 
ZWANGERSCHAP: 
WIE BEN IK?

1.
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Waarom is dit nu zo belangrijk?

Een baby wordt niet geboren uit een mond, wel uit je lijf, je baarmoeder.

Luisteren naar je lichaam, je lichaam mee op pad nemen.

Hoe was dit voor je?

Wat heb je ervaren?

Zo een simpele oefening?  

Wel hoe vaak drink jij je koffie of thee KOUD? Simpel is vaak moeilijk!  

Oefening baart kunst.

Dus JIJ vrouw achter de zwangerschap!

Waar wil jij meer van?

Waar word jij gelukkig van?

DE VROUW  
ACHTER DE 
ZWANGERSCHAP: 
WIE BEN IK?

1.
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Erkennen is waarnemen.  

Opmerken zonder oordeel.

Je baby in je buik, merkt vanalles op. Oordelen, kan je baby nog niet.

Je baby kent geen goed of fout. Het is wat het is.

Wij kunnen zoveel leren van hen! Of wat als goed of fout wegvalt? Weg druk…

Oefening: 

Neem een rode, blauwe, zwarte, groene pen, kleurpotlood,…

Ga op je gemak zitten, liggen,…

En ga dan naar je lichaam, van voeten tot hoofd.

Wat denk je? 

Schrijf met de blauwe pen in de mandala op de volgende pagina

Wat voel je, voel je je blij, verdrietig, onzeker?

Schrijf met de groene pen in de mandala

Wat ervaar je in je lichaam, waar is er spanning, waar is er rust,…?

Schrijf met de rode pen in de mandala

Misschien komen er zelfs herinneringen….

Schrijf in de mandala 

De perfecte oefening om uit je hoofd/mind te kormen.

Of wanneer je de slaap niet kan vatten, doe dan de bodyscan!

DE TAAL  
VAN JE BABY!  
SLOW DOWN 
AND SMELL  
THE ... 

2.
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Acceptatie is groeien.

Acceptatie raakt aan veranderen, transformeren met een zachte hand.  

Kijken naar gedachtes, welke helpend of saboterend zijn.

Hoe ga je van ‘stomme trien’, naar ‘ik geloof in mezelf’?

Accepteren is op een zachte krachtige manier tegen jezelf te spreken

Wat zijn zinnen die jij vaak tegen jezelf zegt?

EN

Hoe fijn zou het zijn om deze zinnen te veranderen naar…..

HIER EN NU,  
WAT JE  
AANDACHT 
GEEFT GROEIT.

3.
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Weet je, je baby luistert al vanaf week 16 mee en voordien krijgt hij je boodschap, 

energie door via hormonen, ...

Welke boodschap wil jij aan je baby geven?

Affirmaties voor je baby, affirmaties voor jezelf.

1. Ik hou van jou.

2. Ik verlang naar jou.

3. Jij bent speciaal voor mij.

4. Ik zie je en ik hoor je.

5. Het is niet wat je doet, maar wie je bent waar ik van hou!

6. Ik hou van jou, en ik geef je toestemming om anders dan mij te zijn.

7. Ik zal voor je zorgen.

8. Ik zal er voor je zijn; Ik zal er zelfs voor je zijn als je sterft.

9. Je hoeft niet langer alleen te zijn.

10. Je kan me vertrouwen.

11. Je kan vertrouwen op je innerlijke stem.

12. Soms zal ik neen zeggen, en dat is omdat ik van je hou.

13. Mijn liefde zal je heel maken.

14. Ik heb vertrouwen in je, ik ben er zeker van dat je zal slagen.

16. Ik zal limitten stellen en ik zal ze je doen naleven.

17. Als je valt zal ik je komen oprapen.

18. Ik ben fier op je.

20.  Je bent zo mooi.

Welke zijn je favoriete affirmaties?

Maak ze jou zinnen, ik kan op mij vertrouwen, ik geloof in mij,  

ik ben de moeite waard en schrijf ze op een post-it, hang ze op.

Zoveel te meer je ze ziet, tegen jezelf zegt, zoveel te zachter  

wordt het van binnen! 

Om bomen te laten groeien, in diepe gaten…

Zacht voor jezelf?

Wat je aandacht geeft, groeit!

En je baby luistert mee.

HIER EN NU,  
WAT JE  
AANDACHT  
GEEFT GROEIT.
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Feesten, vieren en genieten. 

We doen het veel te weinig.

Hoe vaak zeg je tegen jezelf: wel dat heb ik goed gedaan.

Hoe vaak zegt iemand anders tegen jou: knap hoe jij dat doet! 

Kan je complimenten ontvangen? Zo neen, dan ga je het hier leren.

Onze spier van appreciatie naar onszelf is meestal onderontwikkeld.

Oefening:

Neem een schrift bij de hand,

Of een kalender,

Je notebook in je gsm….

En elke dag schrijf jij drie dingen op waar je fier bent over jezelf.

BLIJE OUDERS 
HEBBEN BLIJE 
KINDEREN.

4.



Voel. Vertrouw.   Leef. Beleef.

BLIJE OUDERS  
HEBBEN BLIJE  
KINDEREN.
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Waarom is dit belangrijk?

Ons brein is geprogrammeerd om op het negatieve te focussen.  

Begrijpelijk als je in de wildernis zit,… Wij echter hebben een dak boven ons hoofd, 

eten op de plank,… En toch, het brein werkt hoe het werkt.  

Nu wat onbewust is, kan bewust worden!

Door te focussen op wat er goed is gegaan door de dag, tijdens je uitstap, …

Zo wordt, ‘ik krijg niets gedaan op een dag’

Amaai ik ben opgestaan, heb de boterhammen voor de oudste gemaakt, 

Het huis aan kant gezet,

Een tas thee mindful gedronken, 

De was en de plas gedaan,…

Mijn 3 favoriete affirmaties net gelezen,

En het is nog maar 11 uur!

Zo hoor je terug de vogels fluiten.

Zo zie je terug de vlinder vliegen.

Irriteert het ene geluid minder omdat je kiest om naar die muziek te luisteren.

BLIJE OUDERS  
HEBBEN BLIJE  
KINDEREN.

4.
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Vrouw achter de zwangerschap,  

afchecklijst voor je bezoek aan je vroedvrouw, doula, arts.  

Of om nadien af te checken of alles beluisterd is!

Luister: Hoe gaat het met mij? 

Erken: Wat wringt er?

Accepteer: Wat heb ik nu nodig? 

Feest: Wat gaat er goed, wat wil ik vieren?

BLIJE OUDERS  
HEBBEN BLIJE  
KINDEREN.

4.
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OM EEN  
STEVIGE BOOM 
TE PLANTEN  
WIL JE DIEP DE 
GROND IN GAAN!
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