
Natuurlijk bevallen 
met massage, acupressuur en essentiële oliën 

Door: Drs. Charlotte Simons en Aurora van den Berg 



Het verloop van de bevalling

✱ Wat is de functie van de baarmoeder tijdens de bevalling?

✱ Een bevalling kent 3 fasen: 

➢ Ontsluitingsfase: verstrijken en ontsluiten

➢ Persfase

➢ Nageboorte



Hormonen tijdens bevalling

✱ Oxytocine en endorfine

✱ Endorfine = lichaamseigen opioïd, vele malen sterker dan medicamenteuze 
pijnstilling 

✱ Groene cirkel: ontspanning → parasympatische zenuwstelsel → endorfine en 
oxytocine → bevalling vordert, pijn is draaglijk

✱ Fight-flight-freeze mechanisme 

✱ Rode cirkel: stress → sympathische zenuwstelsel → adrenaline → bevalling 
stagneert, pijn niet te dragen 



Gewenste hormoonafgifte stimuleren

Alles doen wat nodig is om in groene cirkel te blijven:

➢ Ademhaling

➢ Bewegen, zwaartekracht

➢ Massage, warm bad, aromatherapie 

➢ Acupressuur 

➢ Overige factoren: aanwezige personen, verlichting, muziek, temperatuur,  
eten/drinken.  



Het effect van beweging
✱ Bewegen stimuleert doorbloeding

✱ Voorkomt krampen

✱ Betere zuurstoftoevoer naar de baby, geen compressie van onderste holle ader

✱ Ondersteunt opheffen van blokkades



Effect van zwaartekracht
✱ Hoofdje drukt op receptoren op de binnenste bekkenrand ⇒ verhoging 

oxytocine  ⇒ effectieve weeën ⇒ vorderende ontsluiting 

✱ Bekken verticaal vergroot de bekkenopening (squat tot wel 30%)

✱ Bekken verticaal is de meest soepele weg voor hoofdje langs het stuitje 

✱ Verticaal is de weg van de minste weerstand, kost minste kracht 

✱ Grotere kans op een korte bevalling met weinig complicaties (knip)



Het effect van aanraking
✱ Lichaamseigen morfine: endorfine wordt aangemaakt 

✱ Vermindert pijnprikkel

✱ Kan helpen de ademrichting aan te geven 

✱ Tegendruk ter vermindering van ‘mechanische’ pijn

✱ Acupressuur; druk geven op specifieke punten 



Massage
✱ Gewenste aanraking die goed voelt

✱ Doelgerichte, trefzekere aanraking

✱ Van boven naar beneden (energetisch effect) 

✱ Schouders, onderrug, bekken, benen (buik?)

✱ Visualisatie douche

✱ Goed communiceren

✱ Oefenen!



Acupressuur tijdens

*zwangerschap
*bevalling 
*postpartum  

Door Drs. Charlotte Simons; arts voor integrale geneeskunde



Qi (chi)
Wat is Qi?

✱ Levensenergie, vitale energie, life force, prana

✱ Qi ontstaat uit adem, voeding en ‘de bron’ (yuan source chi)

✱ Qi beweegt de shen (spirit/geest) en het lichaam 

✱ Qi is alleen indirect waarneembaar maar evident aanwezig in haar effect en 
lichaamsfuncties

✱ Qi stroomt door het netwerk van meridianen 

✱ Stagnatie van Qi geeft pijnklachten

✱ Rebellerende Qi geeft klachten als hoesten, overgeven, boeren, hikken. 



Wat is acupressuur?

✱ Acupressuur = druk geven op acupunctuurpunten 
-> energie gaat vrijelijk stromen en het lichaam gaat optimaal functioneren.

✱ Acupunctuurpunten bevinden zich door het hele lichaam. 
De meest bekende punten bevinden zich op de meridianen.

✱ Ieder punt heeft een specifieke werking op bepaalde klachten en lichaamsfuncties

✱ Toepassing van acupressuur vraagt geen diepgaande medische kennis 



Effect acupressuur tijdens bevalling

✱ Bevordert het vrijkomen van lichaamseigen morfine: endorfine 

✱ Blokkeert pijnreceptoren in de hersenen 

✱ Verhoogt efficiëntie van de weeën 

✱ Bevordert ontsluiten van de baarmoedermond 

✱ Met acupressuur ondersteun je de natuurlijke processen van het lichaam 



Gebruik van acupressuur
✱ Zo vroeg mogelijk toepassen als weeën beginnen 

✱ Stevige druk, meestal tijdens een wee 

✱ Adequaat reageren op feedback van de vrouw tijdens de bevalling. 
De vrouw voelt zelf heel goed aan wat wel/niet prettig is 

✱ Stop met druk geven bij ongemak

✱ Een effectieve toepassing zorgt voor waarneembaar effect wat afneemt wanneer er 
wordt gestopt 

✱ Vergeet westerse pijnbestrijdingsmogelijkheden niet 



De laatste weken voor de bevalling

Bl 27- 34                  Ni 3                      Bl 60 DiDa 4                    Bl 67           
Pijnstilling              Pijnstilling          Indalen baby Ontsluiten              Stuit

Pijn onderrug 
Gezwollen voeten
Vermoeidheid                           



Tijdens de bevalling

Di Da 4             GB  21     Bl 60                        Ni1                         Bl 67 
Weeen                   Weeen                  Pijnstilling             Angst en paniek   Placenta
Ontsluiting           Pijnstilling                                           Overgangsfase                                   
Pijnstilling            Placenta                                               Kalmerend
Placenta Borstvoeding



Blaas 27-34 
✱ Pijnstilling

✱ Knielend of liggend op eigen handen

✱ 1 wijsvingerlengte boven de bilspleet

✱ Weerszijden van wervelkolom

✱ Kies het punt wat het beste werkt

✱ Eventueel met knokkels druk geven

✱ Als je stopt met drukken neemt het effect af

✱ Optioneel; met hele handpalm op heiligbeen



Nier 3 
✱ Pijnstilling 

✱ Pijn in onderrug

✱ Opgezwollen voeten en enkels 

✱ Vermoeidheid 



Blaas 60 
✱ Pijnstilling tijdens ontsluitingsfase

✱ Bevordert indaling van de baby  



Dikke darm 4 

✱ Stimuleert weeën 

✱ Pijnstilling 

✱ Stimuleert loskomen placenta

✱ Heeft invloed op ontsluiten van
baarmoedermond 

Sterke stimulatie vermijden tijdens zwangerschap! 



Blaas 67
✱ Meest gebruikt bij afwijkende

ligging van het kind (stuit) 

✱ >34 wkn zwangerschap

✱ Bij moeilijke bevalling 

✱ Niet loslaten van placenta 



GB 21 
✱ Stimuleert weeën 

✱ Pijnstilling 

✱ Stimuleert loskomen placenta

✱ Stimuleert borstvoeding 

Sterke stimulatie vermijden tijdens zwangerschap!



Nier 1 
✱ Toepassen bij angst en paniek 

✱ Kan ieder moment gedurende bevalling gebruikt worden 

✱ Heeft kalmerend effect tijdens de overgangsfase tijdens de baring



Zwangerschap 
Pericardium 6; 

✱ bij misselijkheid/braken 

✱ Mama bands / sea-band

Nier 3  

✱ bij vermoeidheid

✱ pijn onderrug

✱ dikke enkels 



Postpartum 

Stuwing = stagnatie van lymfe en bloed in de borsten/borstkas

DuDa 1                             Renmai 17                          DiDa 4



Overzicht indicaties
Misselijkheid en braken: Pericardium 6
Vermoeidheid: Nier 3
Pijn onderrug: Nier 3
Opgezwollen voeten en enkels: Nier 3
Draaien baby: Blaas 67
Indalen baby: Blaas 60
Ontsluiten baarmoedermond: Dikke darm 4
Stimuleren van de weeen: Dikke darm 4, Galblaas 21
Verminderen van pijn: Dikke darm 4, Galblaas 21, Blaas 27-34, Blaas 60, Nier 3 
Angst en paniek: Nier 1
Loskomen placenta: Dikke darm 4, Galblaas 21, Blaas 67
Stimuleren borstvoeding: Galblaas 21
Stuwing: Dikke darm 4, Galblaas 21, Dunne darm 1, Renmai 17


