BEVALLINGSANGST

'Voelen is
belangrijk'

Haptotherapie kan helpen
bij bevallingsangst

Wat kun je doen als je merkt dat een zwangere wel heel erg bang is voor haar
bevalling? In de regio Apeldoorn lijkt haptotherapie al jaren goed te werken.
Haptotherapeut Gert Klabbers leverde onlangs het wetenschappelijke bewijs.
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nou een inwendig onderzoek. De meeste vrouwen

Haptotherapie helpt
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‘We zagen ook minder
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en depressie tijdens de
zwangerschap en minder
symptomen van PTSS'
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Paarlberg beaamt dat. ‘Je
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we nu in ieder geval zeker weten dat haptotherapie

PTSS na de bevalling. Haptotherapie heeft bovendien

kan helpen.’ n

een positief effect op de hechting van moeder en
kind.’ Hij promoveerde op 5 september 2018 op zijn
onderzoek aan de Tilburg University.

Op Bevallingsangst.nl staat een overzicht van
haptotherapeuten in Nederland die gespecialiseerd
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zijn in het behandelen van bevallingsangst. Ook vindt

Klabbers weet graag zo rond de twintigste week

u er een richtlijn met informatie die van belang kan

van de zwangerschap of een vrouw bang is voor

zijn bij een mogelijke verwijzing.

de bevalling. ‘Dan heb ik nog tijd voor een proces
om iemand te begeleiden.’ In de regio Apeldoorn
werken alle verloskundigen en gynaecologen met de
vragenlijst van Mind2Care, die ze bij twaalf weken
zwangerschap afnemen. Rond de twintig weken
nemen ze nog een specifieke vragenlijst voor bevallingsangst af, die ze na de haptotherapie - of een
andere therapie - herhalen. Klabbers pleit ervoor dat
zorgverleners in een bepaalde regio samen zoeken
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