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Op de muur is alleen nog een deuk te 
zien. De kussens van de bank liggen op de 
grond, de witte verf die om de deurpost zit 
is er deels afgebrokkeld. Na de zoveelste 
ruzie met haar oudste zoon heeft kraamver-
zorgende Mona hem gisteravond de deur 
gewezen met de vraag of hij dit keer weg 
wil blijven. Maar ze weet dat hij weer te-
rugkomt, want hij kan nergens anders heen. 
Over een half uur zal ze een andere deur 
openen en daarmee een andere wereld 
instappen: die van een pril gezin. Vanmor-
gen thuisgekomen na een lange bevalling 
met complicaties. Nu is het aan Mona om ze 
bij te staan en te verwelkomen in het ouder-
schap. Maar zelf ziet ze haar kinderen amper. 

MONA, 55, UIT AMSTERDAM. 
Slecht contact met haar 
twee kinderen.
“Ik werk nu zestien jaar in de kraamzorg, 
met hart en ziel, vol overgave. Als kind 
was ik al in de weer met poppen, ik had 
er wel twaalf en behandelde ze als mijn 

Als jouw eigen gezinsleven een drama is, hoe ga je dan om 
met het prille geluk in je kraamgezin? Je wilt je werk goed doen, 
maar het kan pijnlijke situaties opleveren als je liefdevolle  
ouders ziet genieten van hun kind terwijl jij dat zelf zo mist of 
hebt gemist. Hoe blijf je trouw aan je eigen gevoelens, terwijl je 
het kersverse gezin ook oprechte aandacht geeft?
tekst: Charlotte Hutting

baby’s. Toen mijn moeder beviel van mijn 
broertje was ik vijf en dolgelukkig. Baby’s 
zijn eerlijk en betrouwbaar, ze zijn alles 
wat volwassenen niet zijn. Ze voelen een 
heleboel, ze kunnen niks zeggen, maar 
ze voelen het wel aan. Het geeft me zo-
veel als een baby zich goed bij me voelt, 
want dat zegt iets over mij, ze vertrouwen 
me. Als ik niet jong was getrouwd, zou ik 
al eerder in de kraam zijn gaan werken 
maar ik ging eerst zelf moederen. Een 
baby van mezelf, dat voelde zo speciaal 
en bijzonder. Zelf  gedragen en gebaard. 
De oudste was een schat van een baby, 
maar hij had last van darmkrampen en 
huilde de hele dag door. Zolang hij bij 
mij was ging het goed, maar in de wa-
gen en box lukte niet dus ik liep de hele 
dag met hem in mijn armen. Mijn twee-
de zoon was heel rustig en tevreden als 
baby. Meer dan een volle buik en een 
schone luier had hij niet nodig.” 

Huiselijk geweld
“Het huwelijk met hun vader hield geen 
stand, we zijn gescheiden toen de kinde-

Goede tijden
slechte tijden



 6 2016 | kraamzorg | 2322 | kraamzorg | 6 2016   

jij&je vak

ren nog klein waren. Mijn ex-man was 
agressief, hij dronk en sloeg mij waar de 
jongens bij waren. Ik kon me niet verwe-
ren, het lukte me niet. Ik ben iets groter 
dan anderhalve meter en hij was wel drie 
koppen groter. Na de scheiding kwam 
ik in de bijstand terecht. Toen de jongste 
vijf was ben ik een herintredingopleiding 
gaan doen voor moeders en werd ik ein-
delijk kraamverzorgende. Ik werkte veel 
en hard om mijn kinderen een goed le-
ven te kunnen bieden. Helaas nemen ze 
me nu kwalijk dat ik er niet vaak was.”

Herhaling
“Ze zijn nu vijfentwintig en drieëntwintig en 
de jongste heb ik dit jaar pas één keer 
gezien. De oudste woont nu weer thuis 
omdat het uit is met zijn vriendin. Daar-
voor zag ik hem ook amper. Een paar jaar 
geleden werd hij zo agressief naar mij, in 
mijn eigen huis dat de politie er zelfs is bij 
geweest. Meerdere malen. Toen hij een 
vriendin kreeg, trok zij bij ons in en werd 
het nog erger. Toen barste de bom en zijn 
ze weggegaan. Het was een opluchting 
voor mij en mijn jongste zoon en even was 
het rustiger maar toen ook hij een vriendin 
kreeg leek de geschiedenis zich te herha-
len. Nu is hij weg en is de oudste weer 
terug. In het begin ging het goed maar nu 
komen de buien weer.  
Geloof me, ik heb alles geprobeerd, alle 
handvatten aangegrepen. Toen ze in de 
pubertijd zaten is er een hele batterij aan 
hulpverleners langs geweest. Ik heb gepraat 
met een kinderarts, met een psychiater, 
noem maar op. En ja, het gaat maar door. Ik 

“Kraamzorg is bij uitstek werk waarin dit al-
lemaal kan samenkomen. Je kunt er bijvoor-
beeld je zorgzaamheid, dienstbaarheid en 
gevoel voor verantwoordelijkheid in kwijt. 
Daarom is het in een beroep als dit des te 
belangrijk erop te letten dat je erin slaagt 
ook jouw eigen behoeften te vervullen, om 
zodoende in een goede balans met ple-
zier je werk te doen, ook op de langere 
termijn. Ik kan me goed voorstellen dat het 
soms lastig is om aan je eigen behoeften te 
voldoen midden in al dat geven en zorgen. 
Je bent als kraamverzorgende natuurlijk 
gericht op die ander en voelt die warmte, 
het geluk of het verdriet. Als je zelf niet lekker 
in je vel zit kunnen die gevoelens behoorlijk 
binnenkomen.”

Sensitief
“In de kraamzorg moet je eigenlijk super-
sensitief zijn omdat je als professional in 
de privésituatie van een gezin stapt op 
een kwetsbaar moment. Omdat je van 
nature gevoelig bent voor de wensen en 
behoeften van die ander kan het eigen-
lijk niet anders dan dat zaken je snel op-
vallen, je de sfeer of stemming aanvoelt 
en soms zal je in situaties terechtkomen 
die vrij pittig zijn en herkenbaar. Zeker als 
het in je privéleven al niet zo lekker gaat. 
Dan is er onrust op twee levensgebieden 
en dan raak je uit balans als je hier thuis 
je ei niet over kwijt kunt. Dat geldt in prin-
cipe voor ieder beroep maar het grote 
verschil voor jou als kraamverzorgende is 
dat jouw werk in een thuissituatie plaats-
vindt.  Als jij zelf geen goede herinnering 
hebt aan thuis of er zijn pijnlijke dingen 

gebeurd of aan de hand zijn, dan kan dat 
herinneringen en gevoelens losmaken.”

Triggers
“Dat noem je een trigger. Stel, je komt bij 
een nieuw gezin binnen en de geur in 
dat huis doet je denken aan vroeger. Dat 
gebeurt meestal niet bewust. Maar ons 
brein associeert: een belangrijke kracht-
bron van de mens is dat wij dat kunnen, 
het helpt ons de wereld om ons heen te 
kunnen begrijpen en duiden. Zo zouden 
we zonder dit vermogen, steeds opnieuw 
bij alles heel snel moeten nadenken wat 
iets is of betekent. Zoals bij het inschatten 
van situaties (lijkt op…), of bijvoorbeeld 
gezichtsuitdrukkingen van mensen; als 
kind moet je die betekenis nog leren 
maar hoe ouder je wordt hoe beter en 
sneller je gaat onderscheiden en herken-
nen. Je ontwikkelt dan je aangeboren 
vermogens. Andere voorbeelden daar-

kan mijn kinderen ook niet geen kans meer 
geven want het zijn mijn kinderen!”

Pril geluk
“Ondanks mijn eigen sores geniet ik altijd 
van de momenten bij jonge gezinnen. 
Dat ik getuige mag zijn en deel mag 
nemen aan dat geluk, daar haal ik mijn 
kracht vandaan. Je moet de wereld posi-
tief blijven zien en benaderen dan haal 
je er kracht vandaan. Ik tenminste wel.  
Om ouders en kinderen te helpen een 
nieuwe balans te vinden als er een baby 
wordt geboren vind ik heerlijk. Soms moet 
ik als professional die mensen observe-
ren, of ze wel goed voor hun kind kunnen 
zorgen, en daar heb ik veel moeite mee. 
Dan denk ik: wie ben ik om dat te doen?

Aan collega’s die in een situatie zitten 
zoals ik zou ik willen zeggen: neem de 
liefde die je terugkrijgt van een gezin met 
je mee, dat is het allemaal waard.”

JOSÉ STEER, BEDRIJFSMAATSCHAPPELIJK 
WERKER, COACH EN COUNSELOR. 
josesteer.nl
José werkt vanuit de gedachte dat men-
sen het nodig hebben zich verbonden 
te voelen met zichzelf, met anderen, met 
een taak of missie, met een groter geheel, 
om zo gemotiveerd hun leven te kunnen 
leiden. Dat mensen beter gedijen als 
ze datgene doen waar ze goed in zijn, 
waar ze plezier in hebben en waarin ze 
zich kunnen ontwikkelen. 



24 | kraamzorg | 6 2016   6 2016 | kraamzorg | 25

jij&je vak

van zijn rationaliteit, geheugen en empa-
thie: het zijn onze gereedschappen/ba-
sisvermogens die we nodig hebben om 
onze menselijke behoeften in balans te 
kunnen houden. Als kraamverzorgende 
ben je continu getuige van bijvoorbeeld 
de fysieke basisbehoefte van een pas-
geboren baby. En hoe die vervuld wordt 
door vader en moeder. Al heel vroeg in 
een mensenleven is dat belangrijk.  Net 
zoals de emotionele behoeften van de 
ouders, zij hebben de erkenning nodig 
van jou als professional dat zij het goed 
doen met hun kindje.
Soms is dat dus confronterend omdat je 
iets herkent uit je eigen situatie en dat kan 
pijnlijk zijn. Of je ziet hoe de ouders om-
gaan met oudere kinderen in het gezin 
en je wordt herinnerd aan hoe het wel of 
niet bij jou was op die leeftijd. Of dat jij je 
eigen kinderen nu zou willen vasthouden, 
maar dat het bijvoorbeeld niet kan door 
omstandigheden.”
 
Gevoelens en gedachten 
“Gelukkig kan niemand jouw gedachten 
en gevoelens lezen of ze je ontnemen, 
maar spreek ze op zo’n moment niet uit 
in negatieve zin. Het is niet de plaats als 
je in je kraamgezin bent. Maar ontken ze 

ook niet want als je die oprechte gevoe-
lens blijft wegstoppen kun je daar last van 
krijgen. Terwijl jouw gevoelens er zeer ze-
ker ook mogen zijn. Als ze er mogen zijn 
en jij ze accepteert – hoe pijnlijk soms 
ook – is dat gezonde zelfzorg. Het risico 
van wegduwen van emoties is dat ze 
toch steeds terugkomen en je aandacht 
blijven vragen en je daar op de langere 
duur zelfs somber door kunt gaan voelen. 
Geef een situatie die impact op je had 
dus zeker aandacht door er op terug te 
komen. Ga er rustig voor zitten, praat met 
je partner of een familielid, bel een col-
lega of een vriendin en vertel wat je hebt 
ervaren. Tijdens een teamvergadering 
kun je misschien ook je ei kwijt en wie 
weet zijn er meer collega’s die datzelfde 
ervaren. Dan kun je van elkaar leren door 
ervaringen uit te wisselen.”

CORINA, 52 UIT SASSENHEIM. 
Problematische relatie 
met haar moeder, 
sporadisch contact.
Corina wilde als jong meisje al in de 
kraamzorg werken. “Maar door mijn 
huwelijk en zwangerschappen daarna 

duurde het nog een hele tijd. Bovendien 
had ik een hekel aan school. Nu doe ik 
sinds zeven jaar eindelijk het werk waar 
ik altijd al van droomde.”
Ze ziet veel familieproblemen bij de ge-
zinnen waarin ze werkt en in het begin 
deelde ze nog wel iets van zichzelf als 
dat ter sprake kwam. “Maar nu niet meer, 
of echt minimaal. Als ik binnenkom be-
gin ik meestal met het invullen van het 
zorgplan en neem dan alles even door. 
‘Wat verwachten jullie van mij als het 
gaat om ontvangen van visite?’ Als een 
moeder zegt dat haar ouders en broers 
en zussen niet onder visite vallen omdat 
die gewoon kunnen binnenkomen, dan 
weet ik dat het oké zit. Maar soms raak ik 
de pijnlijke plek meteen.” 

Confronterend
“Natuurlijk denk ik dan aan mijn eigen 
situatie want bij mij speelt het dagelijks. 
Dan zeg ik wel ‘ik ken het gevoel.’ Voor-
heen ging ik er dan wel meer op in maar 
nu niet meer, ik corrigeer mezelf. Als ik bij 
iedereen ga ventileren voel ik me ook niet 
prettig meer. Confronterend is het ook als 
ik een lieve betrokken oma zie want ik 
wou dat mijn moeder ook zo was. Laatst 
had ik er eentje die heel veel problemen 
met haar moeder had en ze wilde haar 
ook niet zien. Ze vroeg mijn advies. Dan 
probeer ik afstand te nemen van mijn ei-
gen situatie en te achterhalen wat voor 
de kraamvrouw goed voelt. En zo pro-
beer ik mijn eigen gevoel een positieve 
wending te geven: dat ik deze vrouw er 
misschien wat beter door kan bijstaan.” 

Misbruik 
“Ik ben de jongste in een gezin van vijf 
kinderen. Volgens mijn moeder had ik 
een groeiprobleem en om de haverklap 
zat ze met me in het ziekenhuis. Daar kon-
den ze eigenlijk nooit wat vinden. Mijn 
oudere broers en zus waren ondertussen 
al het huis uit en mijn moeder zelf was 
vaak ziek zwak en misselijk. Dan kwam 
het op mij neer en moest ik naast huis-
werk maken ook het huishouden doen. 
Mijn jongste broertje hoefde niks te doen. 
Er was ook sprake van lichamelijke mis-
handeling door mijn moeder en zelfs sek-
sueel misbruik door mijn opa. Toen ik 17 
was escaleerde de boel. Gelukkig kwam 
ik toen mijn man tegen, het klikte en na 
drie weken vroeg hij of ik bij hem kwam 
wonen. Dat wilde ik graag, maar we 
moesten eerst getrouwd zijn voor de wet. 
Mijn moeder ging er fel tegenin maar uit-
eindelijk moest ze wel toestemmen. We 
zijn nu 34 jaar getrouwd, hebben vier 
kinderen en nog steeds accepteert mijn 
moeder mijn echtgenoot niet. “

Ventileren
“Mijn moeder probeert nog steeds in-
vloed op me te hebben maar ik sta 
het niet meer toe. Ze heeft nu drie keer 
geprobeerd zelfmoord te plegen. Daar 
word ik heel boos van, maar ik ventileer 
het bij mijn man en met mijn zussen. Thuis 
dus, ik neem dat gevoel nooit mee naar 
mijn werk. Behalve dan met collega’s on-
derling maar die zie ik zo weinig. Ik heb 
één keer mijn manager verteld over iets 
wat thuis was gebeurd en die bleef er 
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daarna maar op terugkomen. Daar werd 
ik gek van want zo kan ik het nooit achter 
me laten. Nu vertel ik niets meer op mijn 
werk. Want ik wil zelf die grens bepalen 
en als een ander zich er mee bemoeit 
dan lukt me dat niet.” 

Voelspriet
“Net gediplomeerd kwam ik in een ge-
zin waar een derde kindje was geboren, 
de oudste was vier. Ze waren pas net 
verhuisd. Moeder was voor de tweede 
keer in een jaar tijd bevallen, de middel-
ste was dus nog geen één. Ik had een 
vermoeden dat er iets niet in orde was 
in dit gezin maar ik kon de vinger er niet 
op leggen. Ik heb het doorgegeven aan 
jeugdgezondheidszorg en wat bleek: er 
was al eerder een melding van kinder-
mishandeling geweest. Mijn voorgevoel 
klopte. Ik weet zeker dat ik door mijn 

verleden een extra voelspriet heb ontwik-
keld waar ik nu veel aan heb.”

ELLEN HUIJSMANS-BROUWERS, 38, 
DOCHTER VAN ZES. 
Zelfstandig psycholoog 
en oprichter van InMotie 
Psychologie 
‘Als je zelf een slechte relatie hebt met je 
ouders of je eigen kind, zit je dan wel te 
wachten op zo’n gelukkig gezinnetje voor 
je neus?’ Precies dat vroeg Ellen zich zes 
jaar geleden af toen ze vol bewondering 
haar kraamverzorgende observeerde. “Zij 
had zelf geen kinderen en misschien vond 
ik het daarom wel zo knap ook hoe ze 
inzag wat onze behoeftes waren. Ze zei 
regelmatig: ik ben er om te helpen en al-
les kan. Vraag maar, we kunnen het overal 
over hebben. Ik ervoer het als relaxte en 
liefdevolle aandacht. Maar stel nu dat het 
thuis helemaal niet lekker loopt, dan is dat 
vast heel lastig. Als je je rot voelt tijdens 
je werk, neem dat dan serieus. Stel jezelf 
de vraag: kan ik nu wel professioneel en 
zorgvuldig mijn werk doen?”

Delen
“Stel, mijn kraamverzorgende is heel emo-
tioneel dan zou ik het fijn vinden als ze er 
iets over had gedeeld. In je kraambed 
ben je zo sensitief en je hebt zelf kraam-
tranen. Een zorgvuldige manier voor de 
kraamverzorgende om daar mee om te 
gaan zou bijvoorbeeld zijn: ‘ik heb het 

TIPS VOOR JOU
› Schrijf in een dagboek, al is het maar één zin per dag.
› Zorg dat je een paar collega’s vindt met wie je kunt  
 afspreken buiten werktijden om, of die je kunt bellen  
 om je hart te luchten.
› Vraag je werkgever om begeleide intervisie: met  
 collega’s cases bespreken en hoe jij daar als privé- 
 persoon mee om bent gegaan.
› Gebruik je zogenaamde pluspool, dus zet je talenten  
 in en laat in het kraamgezin jouw minpool achterwege
› Blijf professioneel en in je kracht en reageer bij vragen  
 die je raken in algemeenheden, als een kraamvrouw  
 vraagt: ‘hoe was dat eigenlijk bij jou?’
› Komt er een nare associatie bij je op, bescherm jezelf  
 dan ook door je pijnlijke gevoelens niet te delen in  
 het gezin. Maar, spreek het wel uit tegen jezelf, in  
 je gedachten en later bij een collega of een vriendin.  
 Negeer dat gevoel niet.
› Als je merkt dat diezelfde emotie steeds weer terug- 
 komt tijdens je werk, wacht dan niet te lang, bespreek  
 het met je leidinggevende en praat dan zeker eens  
 met een professional. Je huisarts bijvoorbeeld.

thuis even lastig, en dat komt helemaal 
goed, en daar hoef jij niks mee. En het 
spijt me als je daar iets van merkt. Maar 
ik geniet van mijn werk en ga lekker aan 
het werk met jou en je kind.’ Dan heb je 
even iets laten zien van wat zij toch al 
merkt en weet zij dat het niks met haar te 
maken heeft en dat zij jou ook niet hoeft 
te helpen.”

Afleiding
“Als je dus ook even niet zo’n zin hebt om 
gezellig te kletsen, hou het dan prakti-
scher en geef informatie over belangrijke 
onderwerpen die een rol spelen in de 
kraamweek zoals hygiëne en borstvoe-
ding. Ga niet teveel mee met de kraam-
tranen van de kraamvrouw, dat hoef jij 
ook niet op te lossen. Dat het je raakt, 
dat mag je natuurlijk wel laten zien. 
Maar neem het niet over. Zoek vooral 
hulp als je werk er onder lijdt. Maak het 
bespreekbaar op je werk bij een leiding-
gevende of collega’s. Zij kunnen je mis-
schien nieuwe inzichten geven.” 

Positiviteit
“Probeer niet jouw situatie te vergelijken 
met die van je kraamgezin maar geniet 
van de aanblik van pril geluk. Durf die 
positiviteit te blijven zien en ervaar dat dit 
gezin anders is. Geef jezelf een cadeau-
tje door je te realiseren dat hoe rot jij het 
thuis ook hebt, jij hebt zoveel liefde te ge-
ven en zie hoe dat gezin daarvan geniet. 
Dat kan je eigen sores wat lichter maken. 
En dan zie je hoe krachtig jij zelf bent.”  


