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Welkom bij VitaalZwanger 

Leuk dat je deze hand-out gedownload hebt. En dat je dit hebt gedaan 
betekent waarschijnlijk dat jij zwanger bent. Gefeliciteerd! 

Ik hoop dat je een fijn gevoel hebt in de zwangerschap en dat jij je goed 
voelt. 

In de komende bladzijden wil ik je vertellen waarom sporten en bewegen 
zo enorm belangrijk voor je zijn in de zwangerschap. Ik zal je laten zien dat 
sporten in de zwangerschap echt anders is dan wat je eerder deed. Ook 
heb ik er een aantal linkjes bij gedaan die jou verwijzen naar filmpjes. Hier 
vind je dan extra uitleg en een oefening die je kunt meedoen. 

Veel leesplezier en een goede zwangerschap gewenst. 

Liefs, Natalie 
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Waarom iedere vrouw in de zwangerschap moet sporten 

Sporten in de zwangerschap heeft heel veel voordelen voor jou en je 

ongeboren kindje. De voordelen zijn zo groot voor de gezondheid van jullie 

beide dat het zonde is als je niet zou sporten in de zwangerschap. 

De voordelen: 

1. Sporten verkleint de kans op vroeggeboorte 

2. Sporten (indien verantwoord) voorkomt de meest voorkomende 

zwangerschapskwalen waaronder bekkenpijn en rugklachten. 

3. Sporten verkleint de kans op zwangerschapsdiabetes. 

4. Sporten bespoedigd de bevalling 

5. Sporten voorkomt complicaties bij de bevalling 

6. Sporten zorgt voor een goed en snel herstel na de bevalling 

7. Sporten zorgt voor een gezond geboortegewicht van de baby. 

8. Sporten zorgt ervoor dat je beter slaapt 

Gezond bewegen 

Het is dan wel belangrijk dat je op een verantwoorde manier sport. Risico 

sporten als mountainbiken, voetbal en bergklimmen kan je nu beter 

voorkomen. Meestal gaat het goed, maar je zal een bal in je buik krijgen… 

En ook is het risico op verzwikkingen en dus blessures nu veel groter. Het is 

dus beter om aan te sluiten bij een groep waarin aandacht wordt besteed 

aan jouw veranderende lichaam in de zwangerschap. PowerMama is 

daar een goede training voor. Hieronder zal ik je uitleggen welke 

veranderingen het lijf ondergaat en hoe jij daar rekening mee kan 

houden. 

  



VitaalZwanger   VitaalOveral 

 

Gewichtstoename en houding tijdens 

de zwangerschap 

Laten we eerst eens kijken wat er veranderd in 

het lichaam. 

Door je toenemende dikke buik verandert het 

lichaamszwaartepunt naar voren en iets naar 

beneden. Het gevolg is dat je meer op de 

voorvoet gaat steunen en daardoor ook eerder 

uit balans bent. Het risico op vallen neemt 

daardoor ook toe. Houd daar dus rekening mee 

met sporten maar ook met op trapjes klimmen.  

Aan het einde van de zwangerschap daalt het kindje het bekken in en 

komt het zwaartepunt weer bijna op de oude plek te liggen. Bijna, want 

door verweking van de banden (door het hormoon relaxine) trekt de rug 

nu hol. Dit noemen we een versterkte lordose. 

Je zou dus denken dat de onderrug tijdens de zwangerschap extra hol 

wordt omdat die buik eraan hangt. Dat is niet waar. Zwangere vrouwen 

hebben juist een vlakke onderrug. Het bekken kantelt vaak wat 

achterover (span de bil- en buikspieren maar eens aan dan doe je dat 

ook). Hierdoor vlakt de lordose af en houd je de buik dichtbij om het 

veranderen van het zwaartepunt te compenseren. 

Het gevolg van deze afvlakking is een verhoogde belasting en spanning 

op de tussenwervelschijven en banden van de onderrug en bekken. Dit 

kan pijnklachten veroorzaken in rug, billen en benen. Een goede houding 

is dus een houding met een holle rug. Dit wil niet zeggen dat je in je rug 

moet gaan hangen. Zie het plaatje voor het verschil tussen goede en 

‘slechte’ houding. 
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Het bekken 

Het bekken is opgebouwd uit een aantal botstructuren: Het heiligbeen, 

heupbeen en staartbeen. De heupbeenderen bestaan uit 3 aan elkaar 

gegroeide botstructuren. Het darmbeen, schaambeen en zitbeen. Tussen 

de beide delen van het schaambeen zit een stukje kraakbeen. Aan de 

achterkant bevindt zich het SI gewricht. Dit gewricht is normaal vrij 

onbeweeglijk. Tijdens de zwangerschap wordt dit gewricht onder invloed 

van het hormoon relaxine een stuk bewegelijker. Dat is nodig om bij de 

geboorte het bekken iets te kunnen laten wijken zodat het kindje erdoor 

past. Dit kan helaas wel klachten opleveren. Zowel bij het SI gewricht als 

bij het schaambeen. Dit noemen we bekkeninstabiliteitsklachten. Hoewel 

de term bekkeninstabiliteit een beetje achterhaald is. Iedere zwangere 

vrouw krijgt op den duur wat instabiliteit maar dat hoeft niet voor 

iedereen klachten op te leveren. Bovendien verschilt de plek van klachten 

en de oorzaak ervan ook van vrouw tot vrouw. 

 Belangrijke oorzaken van bekkenklachten zijn:  

 Gewichtstoename. Er rust meer gewicht op het bekken. 

 Het lichaamszwaartepunt verandert. 

 Relaxine zorgt voor verweking van de banden 

 Afnemende energielevels. Je bent eerder vermoeid. 

Ongeveer 40-45% van de zwangeren krijgt tijdens de zwangerschap te 

maken met lichte bekkeninstabiliteitsklachten. Dit komt meestal voor 

vanaf de 30ste week van de zwangerschap. 
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Gelukkig kan je zelf wel wat doen om klachten te voorkomen. Door de 

dieper gelegen rompspieren te trainen vang je veel van de krachten op 

het bekken al op. Pas ook op met asymmetrische bewegingen en zwaar 

tillen. Dit vergroot ook de kans op bekkenklachten. In onze trainingen 

houden we hier altijd rekening mee waardoor je nog verrassend veel kan 

doen. 
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De Bekkenbodemspieren 

Deze spiergroep hangt als een hangmat onderaan het bekken en heeft 

verschillende taken. 

 Op zijn plaats houden van organen in de buikholte 

 Stabiliteit van de romp en het bekken 

 Sluitspieren die de plasbuis, anus en vagina afsluiten. 

Voor een gedeelte gebruik je deze spieren onbewust. Voor een ander 

gedeelte bewust. Als je de plas op moet houden bijvoorbeeld. Onder 

invloed van het hormoon relaxine kan je de spieren minder snel 

aanspannen. Hierdoor neemt de controle over deze spiergroep af en kan 

je als zwangere ineens wat urine verliezen. Onderzoek laat zien dat 

bekkenbodemspieren trainen tijdens de zwangerschap minder 

incontinentieklachten tot gevolg heeft. Dan gaat het om zowel het 

aanspannen als het ONTSPANNEN van de bekkenbodem! 

Toch komt incontinentie na de bevalling nog vaak voor. 44% van de 

vrouwen heeft er in meerdere of mindere mate last van. Dit wordt vaak 

veroorzaakt door ‘een knip’ tijdens de bevalling of wanneer er een 

scheurtje is ontstaan. Een goed trainingstraject kan deze klachten 

verhelpen! Sporten tijdens de zwangerschap kan deze klachten 

voorkomen 😉 
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Weet jij of jij je bekkenbodemspieren goed kan aanspannen? 

Kijk mee in dit filmpje:  https://youtu.be/XCGNzZzcBZc 
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Zwangerschapskwaaltjes 

Tijdens je zwangerschap veranderen een heleboel dingen in het lichaam 

onder invloed van zwangerschapshormonen. Dit zijn oestrogeen, 

progesteron en relaxine. Deze hormonen zijn er om het lichaam van een 

zwangere vrouw een zo aangenaam mogelijk verblijf voor de baby te 

maken. 

Hieronder gaan we in op de fysieke kwaaltjes die je kan hebben tijdens de 

zwangerschap. Het is goed om te weten dat je heel vaak gewoon iets kan 

doen tegen deze kwalen. Je hoeft er dus niet mee rond te blijven lopen 

Vochtophoping  

Doordat je meer vocht in je lichaam heb kan het gemakkelijker gaan 

ophopen. Dit heet vochtretentie. Heel vervelend. Je kan er veel last van 

hebben en het maakt de kans op verzwikking (van je enkel) ook groter. 

Het vasthouden van vocht is het beste te voorkomen door af en toe de 

benen hoog te leggen, regelmatig te bewegen en eventueel een 

zwangerschapsmassage te doen. 

Drink ook genoeg. Tijdens de zwangerschap heb je wel 3 liter vocht op een 

dag nodig. Niet alleen voor jezelf maar ook voor de baby. De baby groeit 

hard. Celgroei heeft veel vocht nodig. De hersenen van het kindje in 

ontwikkeling ook. 

Houd je veel vocht vast? Probeer eens dit: Drink 1 dag alleen water en 

kruidenthee. Eet deze dag niets anders dan groenten en fruit. Zoveel als je 

wil. Je zal merken dat je heel veel gaat plassen en je enkels zullen slinken.  
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Vermoeidheid 

Het lichaam wordt zwaarder en moet harder werken. Onder invloed van 

het hormoon relaxine wordt je ook wat trager in de bewegingen. Snelle 

bewegingen zijn moeilijker te maken. Je reactievermogen neemt af. 

Bewegen kost je meer energie. 

Allereerst is het belangrijk dat je veel slaapt. In je slaap komen de herstel 

processen op gang. Slaap 7-10 uur per nacht en doe overdag een dutje. 

Slaap je voldoende? Bekijk ook je agenda eens kritisch. Zijn je dagen vol 

en druk? Moet je echt al die dingen op 1 dag doen of kan stofzuigen ook 

morgen? Kan iemand anders een taak van je overnemen. Schrap deze 

week gewoon eens 3 dingen uit de agenda. Hoe voelt dat? 

En ten slotte: Onderschat de kracht van je voeding niet. Vitamine C en B12 

helpen tegen bloedarmoede. Donkergroene groenten, noten en zaden 

zitten vol mineralen die jou energie geven.  
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Let op met het eten van koemelkproducten, cafeïne en suiker. Zij hebben 

onder andere een negatieve invloed op de opname van al die gezonde 

voedingsstoffen. Cafeïne en suiker geven het bloed een korte piek van 

energie maar hebben een negatief effect op de suikerspiegel voor de rest 

van je dag. Door deze schommeling kan je je ook erg moe voelen. 

 

Klunzigheid  

Alweer door het hormoon relaxine, wordt vocht opgehoopt in de 

gewrichten. Hierdoor ontstaat meer ruimte tussen de gewrichtsdelen. Het 

gewrichtsgevoel, ofwel propriosepsis, neemt af en de besturing van deze 

gewrichten wordt minder goed. Dit veroorzaakt soms wat klunzigheid. Je 

stoot tegen een tafel, laat een kopje vallen of verzwikt je enkel in het gras. 

Je kan deze klunzigheid tegen gaan door te sporten. Train de spieren 

rondom enkels, knie, heup. Zorg voor stevigheid. Train je balans zodat je 

niet snel omvalt. En verder, lach erom. Ook dit gaat voorbij. 
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Bekkeninstabiliteit en rugklachten 

Bekkeninstabiliteit is eigenlijk een achterhaalde term. Het doet 

voorkomen alsof het bekken wiebelt en uit elkaar valt. Daarbij zijn er heel 

veel verschillende vormen van ‘instabiliteit’ rondom het bekken.  

Een goede manier om bekkenpijn en rugklachten in de zwangerschap 

tegen te gaan is bewegen. Gericht sporten in een trainingsprogramma 

zoals PowerMama of ZwangerFit om de spieren sterker te maken. 

Zwangerschapsyoga om de rug los te maken en te leren om overbodige 

spierspanning los te laten. 

Daarnaast kan je extra letten op je dagelijkse houdingen. Bijvoorbeeld bij 

iets optillen, stofzuigen, uit de auto stappen. Er is heel veel wat je anders 

kan doen om je lichaam minder zwaar te belasten. 

Ook eten kan een groot verschil maken. Calcium en magnesium 

onderhouden het bindweefsel en houden zo de banden stevig. Calcium en 

Magnesium moeten altijd tegelijk genomen worden ( in een supplement). 

Het lichaam heeft Magnesium nodig om calcium goed op te kunnen 

nemen. Koemelk heeft een negatieve werking op deze opname. 
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Spataderen en aambeien 

Jawel, alweer veroorzaakt door relaxine. Het bindweefsel van de 

bloedvaten verslapt wat spataderen kan veroorzaken. Als dit gebeurt kan 

je het beste steunkousen dragen en de benen hoog leggen. Pak 

voldoende rust op een dag. Niet alle zwangere vrouwen hebben hier last 

van. Gelukkig. 

Vena cava syndroom 

Dit is een beknelling van de onderste holle ader wanneer je op je rug gaat 

liggen. Het gewicht van je kindje komt ineens op de holle ader terecht en 

omdat deze ader geen sterke spierwand heeft om dat tegen te gaan, 

wordt hij dicht gedrukt. Dit merk je doordat je duizelig wordt. Zelfs in je 

slaap zal je lichaam hier automatisch op reageren door je wakker te 
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maken. De oplossing als je hier last van hebt: ga op je zij liggen. Dan heb 

je er geen last van. 

Misselijkheid en Braken 

Je kan dit voorkomen door al voor de conceptie een gezonde, vitale 

levensstijl aan te nemen. Drink veel water, eet veel groenten en fruit en 

wees matig met suiker. 

Zet dit voort in de zwangerschap en eet extra vitamine B1. 

Heb je vooral last van ochtendmisselijkheid? Zet wat te eten en wat water 

naast je bed. Wanneer je ’s nachts wakker wordt neem je een hapje en 

een slokje. Doordat je alvast wat gegeten hebt kan de suikerspiegel weer 

terug gebracht worden. 

Eet de rest van de dag steeds kleine beetjes. 6-8 keer per dag eten werkt 

beter tegen misselijkheid dan de (gezonde) 3 keer per dag eten. 
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Kramp!!  

Kramp is super vervelend. Meestal komt het op in de nacht, vroeg in de 

ochtend als je net lekker ligt te slapen. Je kan dit grotendeels voorkomen 

door veel water te drinken, magnesium te slikken of te smeren en 

geraffineerde suikers uit het menu te schrappen. 

Echt supergoed werkt een voetenbadje met magnesiumvlokken vlak 

voordat je gaat slapen. 
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Verminderd immuunsysteem/ blaasontsteking 

Je immuunsysteem is in periode van zwangerschap echt minder actief. Je 

hebt tenslotte andere dingen te doen. Zoals het maken van een kindje. 

Wanneer jouw darmslijmvlies niet optimaal is (door voeding, stress, 

medicatie) zal je gevoeliger zijn voor ziektekiemen. Ook zeker voor 

blaasontsteking. Zorg dus goed voor je slijmvliezen door gezond te eten en 

te drinken. 
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Het zwangerschapsmasker 

Wanneer je veel in de zon komt tijdens de zwangerschap, kan je naar 

verloop van tijd pigmentvlekjes gaan zien. Het zwangerschapsmasker. 

Onder invloed van de hormonen kleur je nu sneller in de zon. Het kan niet 

echt kwaad maar misschien vind je het gewoon niet mooi. Gelukkig zijn 

ook hier tips tegen bedacht. 
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Hoe voorkom je dat je te veel aankomt tijdens de 

zwangerschap? 

Dat je aankomt tijdens de zwangerschap is een zekerheid. Gemiddeld 

genomen komt een zwangere vrouw meestal zo’n 12 kilo aan. Slechts 25% 

van dit totale gewicht is lichaamsvet. Uitgaande van een gemiddeld 

gewicht van je kindje zal dat 3,5 kg van het totale gewicht bedragen. Dan 

nog 1 kg voor de baarmoeder, 0,5 kg voor de placenta, 0,5 kg voor de 

borsten, 1,5 kg voor extra bloed, 2 kg vruchtwater en overig vocht en daar 

bovenop 3 kg vet. Als het gewicht tussen de 9 en 15 kg heeft toegenomen 

tegen het einde van de zwangerschap, wordt dit als normaal beschouwt. 

Natuurlijk is dit ok nog eens sterk afhankelijk van jouw eigen lengte en 

lichaamsbouw.  

Te veel aankomen heeft nadelige gevolgen 

voor moeder en kind. Wanneer je te snel en 

te veel aankomt loop je de kans op 

zwangerschapsdiabetes. Dit is nadelig voor 

jouzelf en je kindje. Gewichtstoename kan 

voor de baby op latere leeftijd een 

verhoogde kans op overgewicht en, hart- 

en vaatziekten geven.  Maar ook 

ondergewicht heeft nadelige gevolgen 

voor het ongeboren kindje. Voedingsstoffen 

zijn nodig voor een goede ontwikkeling van 

je kindje. Onderzoeken hebben ook 

uitgewezen dat kinderen van moeders die tijdens de zwangerschap 

weinig eten tot hun beschikking hadden, meer kans hebben op 

overgewicht op latere leeftijd. Een voorbeeld hiervan zijn de kinderen die 

tijdens de hongerwinter in de 2e wereldoorlog zijn verwekt. 
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Maar wanneer weet je nou of je wel genoeg en niet te veel aankomt? In 

de eerste periode, tot ongeveer week 13 kom je niet veel aan. Je kindje 

weegt nog niks, zo’n 23 gram. In week 14 tot 26 neem je het meeste in 

gewicht toe. Je kindje groeit, de placenta groeit en het bloedvolume in je 

lichaam neemt fors toe. Je zal in deze periode tot ongeveer 8 kg 

aankomen. Daarna nog ongeveer 4 kg tot het einde.  

Hoewel vroeger gezegd werd dat zwangere vrouwen moesten eten voor 

twee, is dat echt niet nodig. Het is belangrijker om in deze periode juist 

extra gezond te eten. Geef jou en je kindje de voedingsstoffen die zo 

belangrijk zijn voor de groei en ontwikkeling. Ook smaak voorkeur wordt 

nu al ontwikkeld. Wil je dat jou kindje later niet alleen maar koekjes wil 

eten maar ook witlof met smaak naar binnen haalt? Begin dan nu!  

Snaaien kan leiden tot te veel gewichtstoename. Je hebt misschien een 

toegenomen behoefte aan zoetigheid. Dit komt door verandering in 

hormonen. Het is helemaal niet erg om hier af en toe aan toe te geven 

maar te veel is natuurlijk ook niet goed. Om deze zoetdrang onder 

controle te houden is het belangrijk om de bloedsuikerspiegel gelijkmatig 

te houden. Dat doe je door het eten van veel vezels uit groenten, fruit en 

volkorenproducten. Eet je een snelle snack dan schiet de suikerspiegel 

omhoog om vervolgens onder invloed van het hormoon insuline weer te 

dippen. Dan krijg je opnieuw trek. Ook goed slapen helpt tegen snaaien. 

Ga daarom zeker nu op tijd naar bed. 

Heb je behoefte aan gekke combinaties, begin je ineens liters melk te 

drinken of kilo’s bananen te eten? Dan heb je misschien wel een tekort 

aan een bepaalde voedingsstof. Een extreme vorm hiervan is Pica. Hierbij 

ga je gekke dingen eten zoals aarde klei of zand. Vaak is hier sprake van 

een calcium of ijzer tekort. Om tekorten te voorkomen kan je het beste 

gevarieerd blijven eten. Zorg ook voor een goede multvitaminen voor- 
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gedurende- en na de zwangerschap. Deze geeft je de extra ondersteuning 

die je nu nodig hebt en kan bijvoorbeeld zwangerschapsdepressie of een 

post-natale burnout helpen voorkomen. 

 

Tot slot: lijf bewegen op je eigen 

kunnen. Overdrijven is niet nodig. 

Het is nu niet het goede moment 

om in topvorm te komen of om af te 

vallen. Je conditie onderhouden 

met lichte beweegvormen zoals 

wandelen, yoga, zwemmen of 

andere vormen van zwangerschap beweeggroepen helpt bij het stabiel 

houden van de suikerspiegel en fit genoeg worden voor de bevalling en de 

eerste maanden erna. Een goede conditie heb je dus later ook nog profijt 

van. Je hersteld sneller van de zwangerschap. 

Wil je toch even bewegen en ben je op zoek naar oefeningen die jouw 

lijf sterk houden? 

Doe mee met dit filmpje: 

https://youtu.be/W0XN-QPD-

EE 
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De buikspieren 

Door de groei van het kindje wordt de buik van een zwangere steeds 

groter. De rechte buikspieren worden gedurende de zwangerschap steeds 

verder uitgerekt en verliezen geleidelijk aan hun functie. Dit is met name 

het geval na de 6e maand van de zwangerschap. De schuine buikspieren 

nemen de functie van de rechte buikspieren over. Het is af te raden om 

tijdens de zwangerschap buikspieroefeningen te doen. Dit kan zelfs een 

averechts effect hebben. 

Diastase 

Als je niet zwanger bent is de verticale peesplaat in het midden van je 

rechte buikspier, de linea alba, ongeveer 1 cm breed. Tijdens de 

zwangerschap wordt deze linea alba breder onder invloed van het 

hormoon relaxine. Bij te grote krachten op de linea alba kan deze 

inscheuren. Dit beder worden van de linea alba heet de diastase 

 

Diastasen komen heel vaak voor. De cijfers zeggen 3 op de 10 vrouwen 

maar in de praktijk zijn dit vaak hogere getallen. 

Door het weker worden van het bindweefsel en het wijken van de 

buikspieren, is de linea alba een kwetsbaar gedeelte op de buik. Een reden 
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om de druk op de buik niet te hoog te laten worden. Dit is onder andere 

een reden waarom zwaar trainen en tillen werd afgeraden voor zwangere 

vrouwen. Met de juiste techniek kan je toch nog heel lang sporten en 

zwaar tillen. Sporten en spieren versterken zijn immers bewezen 

methoden voor een gezonde zwangerschap, soepele bevalling en snel 

herstel. 

 

In dit filmpje leg ik je uit hoe je de buikspieren kan activeren en trainen 

in de zwangerschap om het toenemende gewicht goed te dragen. Deze 

techniek kan je toepassen bij sporten zoals bodypump, fitness en 

PowerMama. 

https://youtu.be/162svCsfGRE 

Voordat je na de zwangerschap begint met buikspieroefeningen, zal onze 

trainer dan ook altijd even voelen of er sprake is van diastase. Als dat zo is, 

dan is het belangrijk dat de buikspieren zoveel mogelijk ontzien worden. 

Dus niet te zwaar tillen en voorzichtig overeind komen uit bed 

bijvoorbeeld. Een kleine diastase heb je doorgaans geen last van. Een 

grote diastase kan zwaar en zeurend voelen vlak onder het borstbeen aan 

het einde van een dag. 

Na de bevalling moet de diastase dus eerst helen. Een grote diastase (10 
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cm) heeft 10-12 weken nodig om te herstellen. In deze periode moet je de 

buikspieren dan ook geheel ontzien. Buikspieroefeningen doen wordt dan 

afgeraden. 

Daarna kan je weer rustig starten met buikspieroefeningen als planken 

op de knieën en schuine buikspieroefeningen. De ‘crunches’ komen 

daarna pas. 
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Ontspanning tijdens de zwangerschap (en erna!) 

Nu je zwanger bent, of net bent bevallen, zal je merken dat niet alleen je 

hele lichaam verandert, maar je voelt ook regelmatig veel druk door 

allerlei dingen die je moet regelen. En dat is, zowel voor jezelf als voor de (- 

ongeboren)baby, niet fijn.  Stress heeft bewezen nadelige effecten op de 

baby en kan vroeggeboorte veroorzaken, 

Daarom deze tips om te ontspannen tijdens je zwangerschap. Ze zijn ook 

toepasbaar en relevant na de zwangerschap. De meeste kun je zelf prima 

uitvoeren, maar de zwangerschapsmassage bijvoorbeeld, is heerlijk om je 

juist even te laten verwennen! Ze helpen je stress te voorkomen en de kans 

op burn-out en postnatale depressie te verminderen maar maken vooral 

deze tijd een aangename periode. 

1. Neem dagelijks de tijd voor ontspanning 

Ontspannen moet je leren, en dat gaat het beste door er iedere dag 

genoeg tijd voor te nemen. Zeker als je veel last van stress hebt, is het heel 

belangrijk om er regelmatig rust in te lassen. Je zult zien dat het steeds 

beter gaat als je op vaste momenten tijd voor jezelf neemt. Even een 

tijdschrift lezen, een televisieprogramma kijken, gewoon even nergens 

aan denken en met de voeten omhoog. Plan het gewoon in je agenda. 

2. Denk aan je houding 

Als je zwanger bent, wordt al het bindweefsel zachter. Samen met het 

extra gewicht van je baby en het vruchtwater zorgt dit voor een verkeerde 

belasting op al je gewrichten, met name op je rug en je bekken. Het is 

daarom belangrijk om bij iedere beweging goed aan je houding te 

denken. Door simpelweg altijd je rug recht te houden, kun je al veel 

klachten voorkomen. Yoga en sporten werken bij aan een sterke houding. 
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3. Zorg voor beweging 

Zorg minimaal een half uur per dag voor voldoende beweging. Dat geeft 

niet alleen ontspanning, ook je doorbloeding verbetert en je slaapt er 

beter door. Het maakt in principe niet uit hoe je beweegt. Doe gewoon 

wat je het fijnst vindt: je kunt actief in huis zijn, maar ook een stukje fietsen 

of lopen. Veel mensen geven aan dat ze na yoga beter slapen. 

4. Zorg voor frisse buitenlucht 

Er is niets zo ontspannen als genieten van de frisse buitenlucht. Dat geeft 

je meer energie, terwijl je als de zon schijnt ook nog eens extra vitamine D 

opneemt. Als het dus maar een beetje goed weer is: pak de fiets of ga een 

stukje wandelen. 

5. Laat je verwennen met een zwangerschapsmassage 

Een zwangerschapsmassage is niet alleen heel ontspannen, maar het 

helpt ook tegen rugpijn en spanningen. Het is een speciale 

ontspanningsmassage, puur en alleen voor zwangere vrouwen. Je moet 

dat wel laten doen door iemand die kennis van zaken heeft, het liefst een 

officieel erkende masseur. Bij deze massages wordt massage olie gebruikt 

speciaal voor zwangerschap. Je wilt immers niet dat jouw kindje in 

aanraking komt met schadelijke stoffen die jij op je huid laat smeren. 

Eventueel zou je partner jou ook een massage kunnen geven, maar laat 

dit dan heel voorzichtig doen. Je buik is daarbij zeker verboden gebied! 

6. Zorg voor voldoende slaap 

Naast alle tips hierboven is voldoende slaap ook erg belangrijk. Dat kan 

best lastig zijn als je zwanger bent, maar het helpt soms als je wat eerder 

dan normaal naar bed gaat en oordopjes indoet om de geluiden om je 

heen buiten te sluiten. Ook helpt een kussen tussen je benen om fijner te 
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liggen. Sommige zwangere nemen een voedingskussen mee naar bed ter 

ondersteuning van hun buik en bekken.  

Na de bevalling is het raadzaam om ook in de middag met je kindje mee 

te slapen. De nachten zijn vaak nog gebroken en wanneer je borstvoeding 

geeft vraagt dit ook veel energie van jou. Pak voldoende rust en slaap 

gewoon overdag wat bij.  

Gebruik deze ademhalingsoefening ter ontspanning: 

 Ga ergens rustig zitten. Kies een positie waarin  je de rug kan strek-

ken. 

 Leg de handen op de buik 

 Adem richting de handen. De buik 

bolt een beetje op als je inademt.  

 Doe dit 2-3 minuten achter elkaar. 

 Je zal je rustiger voelen en je li-

chaam zal je dankbaar zijn. 

Zo simpel is ontspannen  
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Tot slot 

Ik hoop dat deze informatie jou heeft geholpen en jou zal aanzetten tot 

een vorm van beweging die bij jou past. 

In onze trainingen vertellen wij hier veel meer over. Je zal zien dat spoten 

in de zwangerschap jou nog genoeg uitdaging kan bieden. 

Ik heb ook een heel gaaf online programma gemaakt. Vol filmpjes, 7-

minute workouts, yogalessen, ademoefeningen voor bij de bevalling en 

een heel herstelprogramma voor daarna. 

Ben je nieuwsgierig? Kijk maar eens hier: 

https://vitaaloveral.nl/vitaalonline 

 


