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Jullie relatie is het fundament
van jullie gezin

Beleef de geboorte vanuit jullie gezamenlijke kracht

Jullie willen graag een positieve bevalling.
De geboorte van jullie kindje samen beleven, precies
wetend wat je kunt verwachten en wat te doen
Samen onderzoeken we jullie vragen en waar
jullie behoefte ligt. Dichter tot elkaar komen,
communiceren en weten wat je kunt en mag
verwachten van elkaar. Jullie relatie als stabiele
basis om jullie gezin op te laten groeien.
Daar gaat het in dit programma om.
Ik deel veel informatie met jullie en vertel je hoe
het lichaam van een barende vrouw werkt en
wat ze nodig heeft. Dat laatste is waar de
essentie voor de partner ligt; weten wat wel en
wat niet te doen. Kennis is kracht.
Ik geef jullie mee wat je van elkaar kunt en mag
verwachten tijdens zwangerschap, geboorte en
het leven met een pasgeboren baby. Jullie
relatie zal groeien en sterker worden. Een
prachtige solide basis van jullie gezin.

Jullie liefde voor elkaar in combinatie
met bij jullie passende kennis, dat zijn
de dingen die jullie een positieve
ervaring opleveren.
Als je niet weet wat alle opties zijn,
dan heb je ze ook niet.

Voor wie is dit programma
Dit is een programma voor de vrouw & partner
die 100% voor een positieve ervaring willen gaan
Voor de vrouw & partner die iets anders willen
ervaren dan machteloosheid, onzekerheid,
onwetendheid en angst
Voor de vrouw & partner die willen leren hoe zij
tijdens de bevalling kunnen samenwerken voor
positieve resultaten
Wat levert het jullie op
Een positieve mindset, ook als het anders loopt
Een stabiele relatie; je leert elkaar beter kennen
De fysiologie van de baring zit in jullie systeem
Bewustzijn van je aannames en stereotypering
en leert deze omzetten naar meer helpende
overtuigingen en acties
Welke vragen te stellen tijdens spannende
beslissingsmomenten
Je weet wie wat doet binnen de geboortezorg en
hoe ze jullie kunnen helpen

Inhoud van het programma
Info & kennismaking via Videocall
3 sessies van 2 uren vóór 37 weken
In-person en/of online
Extra uitgebreide kennis via
masterclasses & werkboek
Set inzichtkaarten
Onbeperkt WhatsApp, email en telefoon vanaf
moment van inhuren tot aan de bevalling
Start
Wanneer jullie behoefte hebben om te starten met
bewust en volledig voor te bereiden op de
geboorte van jullie kind.
Investering
€678
Dit mag in 1x of in 3 termijnen
WAARSCHUWING:
Dit programma zal serieus positieve gevolgen hebben voor julie relatie
gedurende de zwangerschap, bevalling en de weken daarna

Liefde
is
kracht

""Van tevoren was ik wat sceptisch over het idee van mijn vrouw om een doula bij onze
voorbereiding te betrekken. Maar nadat wij met Marije gesproken hadden, vond ik haar
direct heel aardig en betrouwbaar overkomen. Ze heeft ook gevoel voor humor en dat was
voor mij heel prettig."
"Tijdens de sessies reikte ze veel informatie en oefeningen aan. Alles bij elkaar zette het ons
positief aan het denken. Wij geloven dat onze relatie sterker is geworden, doordat we meer
kennis en vertrouwen kregen."
"Marije bleef positief en keek naar de mogelijkheden die we wél hadden. Op iedere vraag die
we stelden had ze een antwoord paraat. Dat was fijn, want het blijft toch een beetje door de
bomen het bos niet meer zien met alles wat er op ons af kwam (Google, spannende verhalen
van onze omgeving.) Zonder Marije hadden we het zeker anders ervaren!"
"Ook al was ze niet fysiek bij de bevalling zelf aanwezig, met regelmaat schoten haar
helpende woorden bij een van ons door het hoofd.
Dat voelde erg geruststellend"
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