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De geboorte is een intense gebeurtenis voor moeder en kind. De overgang van het leven in 
de baarmoeder naar het leven daarbuiten is erg groot. De gang door het geboorte kanaal is 
vaak moeizaam, de krachten die op de foetus inwerken zijn enorm en de baby is slechts 
toegerust met een paar reflexen. Is een geboorte niet per definitie traumatisch?  
Binnen de Biodynamische psychologie neemt geboorte een eigen plaats in. Hieronder mijn 
bespiegelingen over geboorte, geboortetrauma en hoe we ermee kunnen werken. 
 
De definitie van trauma die J.L. Herman geeft is: 
“Psychologische trauma is een kwelling van machteloosheid.... op het moment van trauma 
is het slachtoffer is hulpeloos overgeleverd door overweldigende krachten...... een 
traumatische gebeurtenis overstelpt het gewone systeem van controle, verbinding en 
betekenis.” 
 
Wat me in deze definitie treft is dat een ervaring traumatisch is als het ‘het systeem van 
verbinding overstelpt is’. Je kunt vanuit het concept van verbinding naar geboorte kijken. 
Verbinding tussen moeder en de foetus in zin van dat de moeder de foetus / baby in haar 
bewustzijn heeft en zich afstemt op de foetus / baby.  
 
De geboortereflex. 
Vanuit de BDT dichten we de foetus een actieve rol toe bij de geboorte zelf. De foetus is in 
een gezonde situatie niet machteloos, al speelt zijn ‘invloed’ puur op reflex niveau en 
energetisch niveau. In de aanloop naar de geboorte neemt de kracht om de foetus heen 
toe, de baarmoeder geeft druk en contracteert. Ook in de foetus bouwt de lading zich op. 
In het bekken verzamelt zich energie die omhoog stijgt door de ruggengraat op het 
moment van de geboorte. Als moeder en kind op elkaar afgestemd zijn, wordt de geboorte 
een gezamenlijke krachtsinspanning. De pure levenskracht schiet omhoog, de foetus strekt 
en draait zich reflexmatig en ‘werkt’ zich door het geboortekanaal, gestuurd en gesteund 
door de contracties. Ebba Boyesen heeft deze geboorte reflex herkend en de 
overeenkomst gezien met de orgasme reflex. In beide reflexen stroomt de levenskracht vrij 
vanuit het bekken omhoog door het lichaam, komt hij tot expressie en ontlading en daarna 
daalt de energie weer neer. Deze cyclus kan een gevoel van diepe gelukzaligheid, van 
expansie en verbondenheid geven. Vooral als de baby na de geboorte tot rust kan komen 
bij de moeder zal ze zich verwelkomd voelen in de armen van moeder en zich ontmoet 
voelen in de ogen van moeder. Zo is de geboorte een intensieve ervaring waarin het kind 
zich niet hulpeloos of machteloos hoeft te voelen. Het kan zelfs zeer verbindend en 
betekenis vol zijn: in contact met moeder wordt haar bestaansrecht bevestigd. Een 
geboorte hoeft niet traumatisch te zijn. 
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Trauma rond de geboorte. 
Echter, er kunnen veel dingen ‘mislopen’ die het op de wereld komen wél tot een 
traumatische ervaring maken. Pre-nataal, tijdens de geboorte zelf, of de eerste dagen na de 
geboorte kan het contact tussen moeder en kind ernstig verstoord worden en de flow van 
levensenergie van de baby onderbroken worden.  
 
Prenatale periode.  
In de prenatale periode groeit de embryo binnen het lichaam en de sfeer van de moeder. 
Via de placenta is er een open verbinding met de hormoonhuishouding van de moeder. De 
embryo pulseert als klein klompje cellen; er is expansie en contractie. Deze beweging kun je 
ook zien als een contact makende beweging en terugtrekkende beweging. De embryo, hoe 
klein ook, kan op deze manier ‘reageren’ op zijn omgeving, zijn moeder. Er kan een patroon 
van terugtrekken of van overdadig naar buiten gericht zijn ontstaan. Gedurende de 
zwangerschap zijn er verschillende sleutelmomenten waarop de relatie verstoord kan 
worden. Bijvoorbeeld het moment waarop de moeder ontdekt dat ze zwanger is. Als de 
moeder afwijzend is, kan de foetus hierop terug trekkend op reageren, en dit kan leiden tot 
een imprint van niet welkom of gewenst zijn. Als de moeder weinig ruimte heeft voor haar 
zwangerschap kan de foetus zich (te) stil houden. Andere sleutelmomenten zijn o.a. de 
innesteling en de kwaliteit van de placenta. Gaby Stroecken en Rien Verdult* hebben de 
prenatale periode onder de loep genomen en verschillende sleutelmomenten 
onderscheiden. Hun beschrijving  geeft aanknopingspunten om preciezer na te gaan waar 
de verwonding zit, en vooral ook toe te eigenen wat wél goed ging, wat er wél was.  
Een moeder kan ontzettend geschrokken zijn toen ze merkte dat ze zwanger was omdat dat 
helemaal niet in de planning lag. Ze kan, eenmaal besloten het kind te ontvangen, heel blij 
en gelukkig de foetus dragen.  Er is dan een schrik geweest, die zijn invloed op het kind 
heeft gehad én er is een herstel geweest. De spanning wordt opgevangen door het 
systeem van de foetus en afgevoerd wanneer er weer rust is en de verbinding herstelt. De 
spanning is helemaal gereguleerd óf er is nog restspanning in het systeem achtergebleven, 
wat een basisspanning wordt.. De foetus past zich aan aan deze basisspanning en groeit 
binnen de beperking verder.  
 
De geboorte 
Tijdens de geboorte is de energie erg hoog. Het lichaam van moeder en kind worden 
overgenomen door hormonen en pijnlijke contracties. Ze moeten zich beiden overgeven 
aan de reflexen. Bij de moeder spelen haar eigen geboorte, de relatie tot haar moeder, en 
haar houding ten aanzien van deze verandering een grote rol. Het bepaalt de mate waarin 
ze aanwezig kan zijn en afgestemd op het kind. Trauma kan ontstaan wanneer de bevalling 
moeizaam loopt, bijvoorbeeld als het kind in stuit ligt, de moeder heel bang is, of de 
geboorte medisch wordt en de baby bijvoorbeeld gehaald moet worden met een 
vacuümpomp of een keizersnede. Zo’n plotseling ingrijpen kan zeer traumatisch zijn en 
leiden tot een ervaring van verbroken verbinding en machteloosheid. 
 
Post natale periode  
Als de baby kan landen in de armen van de moeder kan het lichaam van moeder en kind 
ontspannen en het systeem tot rust komen. Deze periode kan heel herstellend zijn door het 
vele aanraken, wiegen, zachtjes praten. Het kan de schok van de geboorte opvangen, en 
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het gevoel van veiligheid, geborgenheid en verbinding kan de overhand krijgen. De baby 
vindt de borst en het zuigen heeft invloed op het hormoon oxytocine in de moeder, dat een 
gevoel van gelukzaligheid geeft en de hechting ondersteunt. De baby voelt de huid van de 
moeder, haar handen, haar borst. Dit huidcontact stimuleert de oxytocine in de baby. 
Regulatie kan plaatsvinden en moeder en kind belanden in een gelukzalige eenheid. 
De eerste uren na de geboorte kan het kind zijn ogen focussen en de ogen van 
moeder/vader vinden en intens kijken. De sfeer van de ogen die het kind ontmoet bepaalt 
of het zich veilig voelt of dat een angstreactie op gang komt.   
Als ‘moeder’ niet beschikbaar is, zal de baby de liefdevolle aanraking moeten ontberen. Als 
haar ogen bezorgd zijn ontstaat er verhoogde spanning of schrik in plaats van een regulatie 
van de hoge energie tijdens de geboorte. Wanneer er onrust is in de moeder, of wanneer 
het kind ziek is of te vroeg geboren wordt en medisch handelen of de couveuse 
noodzakelijk zijn, maken moeder en kind niet de eerste momenten van hechting en 
regulatie mee.  
 
Ontwikkelingstrauma  
Binnen de Biodynamische therapie spreken we eerder van verwonding dan van 
ontwikkelingstrauma. Dit geeft al aan dat we over het algemeen niet met zeer 
getraumatiseerde mensen of shock trauma werken.  
Als het kind niet ontmoet wordt vóór, tijdens of ná de geboorte, zal het zijn diepe ‘lust for 
life’ gaan aanpassen om alsnog te krijgen wat het nodig heeft. De angst voor verlies van 
contact en liefde is zo groot dat het kind zich helemaal kan gaan terughouden en 
aanpassen. Verwonding in deze periode brengt de cognitieve overtuigingen, relationele 
patronen en fysieke structuur met zich mee die Reich benoemde als de schizoïde 
karakterstructuur. De overtuigingen die ontstaan in deze periode raken aan bestaansrecht 
en welkom zijn. Bij verwonding ontstaat er een gevoel van niet welkom zijn en geen plek op 
deze aarde hebben, vervreemd, zwervend, dromend, afgesplitst van hier, en uit lichaam. 
Hier moet je niet wezen. Er horen overtuigingen bij als ‘niemand zit op mij te wachten, ik 
ben overbodig’, ‘ik moet erg mijn best doen om er te mogen zijn, om geaccepteerd te 
worden’. De levensenergie wordt teruggetrokken, is niet in het lichaam. De eigen 
fantasiewereld is een toevluchtsoord en dissociatie een tweede natuur.  
 
Herstel 
In de Biodynamische therapie wordt ervan uitgegaan dat energie die zich heeft vastgezet 
nadat hij niet is ontmoet, altijd ergens in het lichaam wacht om zijn cyclus van ontladen en 
herstel voltooien. De impulsen om uit te reiken, te ontmoeten en te hechten sluimeren nog 
in het systeem. De cyclus kan worden opgepakt en afgemaakt zodat er een andere basis 
komt om vanuit te leven.  
Door de geboorte in een gewenste, gezondere setting ‘over’ te doen kan de energie een 
andere weg vinden, kan de energie alsnog ontmoet worden. De persoon doet een andere, 
herstellende ervaring op rondom het thema van welkom zijn, gewenst zijn en op je eigen 
plek landen. Nu is niet direct de blauwdruk van de eigenlijk geboorte weg maar er is een 
gezonder alternatief ervaren, er is een nieuw neuraal pad en nieuw energetisch pad 
gemaakt. Overtuigingen verschuiven en levensenergie is vrijer. 
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Herstel van shocktrauma 
Als er rond de geboorte een levensbedreigende ervaring is geweest, is de lading en de 
reactie daarop in het lichaam van een hele andere orde.    
 
Pat Ogden schrijf ter het volgende over: 
“Generally, traumatized clients enter therapy with concerns about symptoms associated 
with traumatization, such as panic attacks, obsessions, anxiety, phobias, sleep disturbances, 
rather then with limiting beliefs and relational difficulties associated with incomplete 
developmental tasks” 
 
“Over het algemeen gaan getraumatiseerde cliënten in therapie vanwege zorgen over 
symptomen gerelateerd aan trauma, zoals paniek aanvallen, obsessies, angsten, fobieën, 
slaapproblemen, en niet zozeer vanwege belemmerende overtuigingen en relationele 
moeilijkheden, die gerelateerd zijn aan incomplete ontwikkelingstaken” 
 
En:  
“Traumatische wonden, ook al hebben ze psychologische manifestaties, zijn geworteld in 
onopgeloste fysieke en emotionele acties die nodig waren op moment van trauma maar 
niet opgelost zijn. Wanneer een individu getraumatiseerd is door een overdonderende 
gebeurtenis, zijn de fysieke en emotionele reacties verbonden met die ervaring niet 
verwerkt en geïntegreerd, en de getraumatiseerde persoon herbeleeft de reacties die hij 
ervaarde tijdens het trauma, ook al bestaat het gevaar niet meer”. 
 
Binnen de Biodynamische therapie is het onderscheid tussen ontwikkelingstrauma en 
shocktrauma nooit duidelijk geweest; de kennis over trauma is nog niet zo lang voorhanden. 
Nu er zoveel meer inzicht is in hoe shocktrauma op het lichaam inwerkt, is het interessant 
om te kijken wat dit betekent voor ons vak.  
Hierin zijn een aantal zaken van belang. Dat we het onderscheid tussen ontwikkelingstrauma 
en shocktrauma gaan herkennen. Dat we weten wat we moeten doen, als we toch per 
ongeluk shocktrauma openen, zodat we niet het trauma verdiepen. En dat we weten 
wanneer we moeten doorverwijzen. Zo creëren we een grond om op organische wijze de 
nieuwe kennis te integreren waar dat kan.  
 
 
Nawoord 
Binnen de Biodynamische therapie hebben we een bijzondere en hele eigen manier om 
met geboorte thematiek te werken. We werken vanuit het impliciete geheugen dat in het 
lichaam en in het limbische brein opgeslagen ligt. We werken vanuit de sensaties en 
impulsen die verbonden zijn met het meest oude deel van het brein.  
De kennis over de prenatale periode van Stroecken en Verdult is een vruchtbare aanvulling. 
De recente kennis over shocktrauma vraag om een verfijning van ons werk.  
 
 
 
* www.stroeckenverdult.be  onder ‘Downloads artikelen is deze lezing aan te raden: 
‘De Knoop  Amersfoort 2009’. 


