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Verpleegkundige Liza Verdaas werkt met 

kwetsbare zwangeren. Om hun zelfver-

trouwen te ondersteunen, maakt zij 

gebruik van het programma ‘Een kindje 

krijgen’. “De methode helpt mij om toe te 

werken naar een kansrijke start voor 

moeder en kind.” 

Jan de Graaf

Met wat voor cliënten werk je?  
“Ik werk op de psychiatrische deeltijd 
afdeling van het Albert Schweitzer zie-
kenhuis in Dordrecht. De psychiatrie 
neemt, samen met de gynaecologen, 
verloskundigen en kinderartsen deel 
aan het Kwetsbare Zwangeren Traject. 
Onze cliënten worden meestal via de 
verloskundige of gynaecoloog aange-
meld. Het zijn vaak vrouwen die eerder 
hulp ontvingen voor een depressie of 
andere psychiatrische aandoening. Of 
vrouwen die na een eerdere zwanger-
schap een depressie hebben ontwik-
keld of door nare ervaringen met de 
vorige bevalling posttraumatische 
stressklachten hebben opgelopen.”

Waar lopen de aanstaande ouders 
tegenaan?  
“Angst en paniek zijn eigenlijk de meest 
voorkomende klachten, denk aan een 
persoonlijkheidsstoornis met depressie-
ve klachten als gevolg. Of de aanstaan-
de moeder heeft al langer depressieve 
klachten, maar is bang dat deze door de 
zwangerschap verergeren. Een terechte 
vrees, want door de hormonale veran-
deringen kunnen de klachten ineens 
weer op de voorgrond komen.” 

Jullie maken onder meer 
gebruik van het programma 
‘Een kindje krijgen’. Waarom?
“We hebben oog voor zowel de aan-
staande moeder als de baby in haar 
buik. De depressieve gemoedstoe-
stand maakt dat onze cliënten niet 
kunnen genieten van hun zwanger-
schap. Tegelijkertijd is de stress die 
daardoor ontstaat niet goed voor het 
ongeboren kindje. Beide aspecten 
hebben onze volle aandacht en wor-
den goed bespreekbaar met het pro-
gramma ‘Een kindje krijgen’. We kij-
ken altijd in groepsverband naar een 
filmpje. Regelmatig komen er al tij-
dens het kijken allerlei vragen op. 
Vaak reageren de groepsleden op 
elkaar, wat de bijeenkomst levendig 
maakt. Soms geef ik ze ook de 
opdracht om thuis de filmpjes verder 
te bekijken, zodat we een volgende 
keer dieper op bepaalde aspecten 
kunnen ingaan.”

Wat spreekt je zelf aan?
“Ik vind het prettig dat er andere 
professionals in de filmpjes aan het 
woord komen. De stukjes zijn natuur-
lijk gespeeld, maar komen wel reëel 
over. Ze geven goed weer hoe het 
vaak gaat en dat maakt het heel beel-
dend. De filmpjes zijn ook zo gemaakt 
dat ze voor ieder niveau te snappen 
zijn. De boodschap wordt recht toe 
recht aan gebracht, dus zonder gedoe 
of moeilijke woorden. Verder geeft 
de aanpak structuur aan je groepsbij-
eenkomst.”

Hoe reageren de zwangeren erop?
“Gemiddeld bestaat een groep uit zes 
zwangeren, maar ik heb ook wel groe-
pen gehad van tien. Het wisselt 
steeds. Sommigen vinden het herken-
baar, anderen zien dat het is gespeeld 
en vinden het daardoor een beetje 
kinderachtig. Dat houd je denk ik 
altijd: wat bij de een past, spreekt een 
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ander minder aan. Wel vindt vrijwel 
iedereen het prettig dat er na zo’n 
stukje film een professional aan het 
woord komt die meer uitleg over de 
geschetste situatie geeft.”

Heb je de indruk dat het de kwets-
bare zwangeren sterker maakt?
“Ja, neem het omgaan met stress, 
iets waar vrijwel al onze zwangeren 
mee worstelen. De een wordt er 
somber van, de ander juist druk. En 
vrijwel allemaal maken ze zich druk 
over de vraag of ze dadelijk wel een 
goede moeder kunnen zijn. Ik kan 
dan best uitleggen dat stress niet 
goed is voor het ongeboren kind. 
Maar de filmpjes maken het beel-
dend, waardoor het echt binnen-
komt. Ik heb de indruk dat ze het 
hierdoor serieuzer nemen, zo van 
‘jeetje, stress daar moeten we iets 
mee want het is ook niet goed voor 
het kindje in mijn buik’.”

Heb je een advies voor lezers die 
wellicht met ‘Een kindje krijgen’ 
willen gaan werken?
“Ik raad aan om eerst zelf de filmpjes 
te bekijken zodat je weet waar je over 
praat of wat voor vragen je kunt ver-
wachten. Zelf let ik altijd op de 
samenstelling van de groep. Zo laat ik 
de aflevering over de bevalling niet 
zien aan een groep die pas halverwe-
ge hun zwangerschap zit.”

Heb je nog een wens?
“Ik zou, als aanvulling op de groeps-
bijeenkomst, graag bij de mensen 
thuiskomen. Ik denk dat je dan een 
beter contact krijgt en meer te weten 
komt waar men mee zit. Plus zo meer 
zicht krijgt op de situatie na de 
bevalling, zodat je eventuele proble-
men tijdig kunt signaleren en hierop 
in kunt spelen.” 

Een kindje krijgen
‘Een kindje krijgen’ is een door Babywerk ontwikkeld programma 
gericht op het stimuleren van een kansrijke start van de ouder-
kindrelatie. Het betreft een digitaal voorlichtingsprogramma, geba-
seerd op wetenschappelijk verantwoorde informatie. 

Het programma, dat is getest en geïntroduceerd bij onder andere ver-
loskundigen onder begeleiding van de GGD Zuid-Holland Zuid, onder-
steunt de vorming van een emotionele band met de baby. Het is laag-
drempelig en gemakkelijk te volgen, ook voor ouders met weinig scho-
ling. Insteek is de psychische voorbereiding op het leven met een kind. 
Dit gebeurt aan de hand van vijf thema’s: gezond leven, omgaan met 
stress, contact met je baby, moeder & vader worden en de bevalling. 
Op die manier biedt ‘Een kindje krijgen’ ouders handreikingen om zich 
voor te bereiden op de bevalling en het ouderschap, met concrete 
handvatten voor het omgaan met stress en het omarmen van een 
gezonde leefstijl. 

Elke aflevering begint met een korte gespeelde scène waarin een con-
crete vraag aan de orde komt. Daarna geven professionals informatie 
over het betreffende thema. Hierna volgen actieve oefeningen, 
opdrachten en verhalen van aanstaande ouders.

Informatie: eenkindjekrijgen.nl


