
3 manieren om verandering
van jouw zwangere lichaam
beter te accepteren



Zwangerschap is mooi,
alleen niet iedere vrouw is
comfortabel met haar
lichaam.

 

Hi, ik ben Milou. Moeder van twee kinderen, zwanger
van de derde en een gelukkige ondernemer. Tussen
mijn eerste en derde kind zit straks 3,5 jaar tijd. We
kunnen wel stellen dat dit snel is gegaan en dat mijn
lichaam al vele topprestaties heeft mogen leveren.
Want een topprestatie, dat is hoe ik er nu tegenaan
kijk. Dit is wel eens anders geweest: mijn verhaal zal ik
je in het volgende hoofdstuk vertellen. 
 
Wellicht vraag je jezelf af wie ik ben om jou die '3
manieren om veranderingen van jouw zwangere
lichaam beter te accepteren' te leren: door hulp van
professionals, het verrijken van zelfkennis op allerlei
manieren en heel wat ervaringen verder te zijn, heb ik
zelf een gigantische transformatie doorgemaakt. 
 
En ik ben er zelf ook nog niet (altijd). Het blijft een
lastig proces, die veranderingen aan je lichaam. Maar
het is mogelijk om hier zelfliefde voor te ontwikkelen
en dat gun ik jou ook! Ben jij er klaar voor om de rest
van je zwangerschap te shinen? 
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Terwijl ik eindelijk van mijn
zwangerschap begon te genieten,
begonnen ook de opmerkingen over
mijn uiterlijk.

mijn verhaal
Ik zag het al helemaal voor me: zwanger word-
en op mijn 25e, een gezin vormen met de liefde
van mijn leven. De zwangerschap zou een grote
roze wolk zijn. Ik zou genieten van de ontwik-
kelingen in mijn lichaam; de groeiende buik zou
ik omarmen en ik kon me niet voorstellen dat ik
mij ooit nog vrouwelijker zou voelen dan ik
tijdens de zwangerschap zou doen.

Met week 7 begon de misselijkheid. Niet zomaar
een ochtendmisselijkheid, maar eentje waar ik
de hele dag last van had: dag in, dag uit, 11 weken
lang. Ik was al blij als ik iets binnen kon houden,
of zin had om iets te eten. Meestal waren de
keuzes niet heel erg gezond, maar er werd mij
op het hart gedrukt dat dit niet zoveel
uitmaakte. Zolang ik maar iets at.

Over de kilo's die zouden aankomen, zou ik niet
moeilijk doen. Ik had notabene van tevoren een
hele prestatie geleverd: ik was maar liefst 18
kilo afgevallen door middel van een dieet. Ik
voelde mij fitter en mooier dan ooit. Die
zwangerschap kon ik makkelijk aan!
 
Het duurde een aantal maanden voordat ik ook
daadwerkelijk zwanger werd. In die maanden
begon ik al langzaam aan te komen (want, dieet
was inmiddels verleden tijd) en het maakte mij
niet zo heel erg veel uit; in een zwangerschap
kom je ook aan en dat zou ik er later wel weer
af trainen. 
 
De dag van de positieve test konden wij ons
geluk niet op: in verwachting van ons kindje!
Het was ons gegeven, en zo snel ook al.
Fantastisch. Dankbaar, blij en ook een beetje
nerveus, maar alles was even die roze wolk die
ik had voorspeld.

Na week 16 begon dan eindelijk mijn onbezorgde
zwangerschap: ik voelde mij goed, mooi en fit (ik
had weer bakken energie!). En terwijl ik eindelijk
begon te genieten, begonnen ook de eerste
opmerkingen te komen over mijn uiterlijk.
 
'Zo, hoever ben jij al? Jeetje, 18 weken nog maar?
Nou, dan heb je al een flinke buik!'
 
'Wow, zijn het er twee of zo? Je krijgt zeker een
meisje, dan wordt een buik altijd zo dik.'
 
'Nou, succes met de laatste loodjes hè! O, ben je
nog maar 25 weken zwanger? Jeeeeetje dat zou
je ook niet zeggen! Het lijkt wel of je op klappen
staat.'
 
Het werd zo erg dat ik niet eens meer fatsoenlijk
een rondje op mijn werk kon maken, zonder dat
ik tegengehouden werd door iemand die wel iets
van mijn buik vond.
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Ik was al die blikken van mensen op
mijn 'gigantische buik' zó zat. Ik bleef
liever thuis.

mijn verhaal
De een vond zichzelf nog grappiger dan de
ander, maar ik stond wel iedere keer met mijn
mond vol tanden. 
Terwijl ik mij op mijn blog uit begon te spreken
over de opmerkingen, vond ik erg veel herken-
ning. Dat was fijn, maar ik was ook erg verbaasd
over het feit dat een zwangerschap blijkbaar
een vrijbrief is om continu opmerkingen te
maken.

Aan het einde van mijn zwangerschap bleef ik
zoveel mogelijk thuis. Nu weet ik wel dat dit
'hoort' bij het laatste trimester: je gaat cocoon-
en en voorbereiden op wat komen gaat. Bij mij
had het een andere reden: schaamte. Ik durfde
mij niet meer te vertonen in de supermarkt. Ik
was al die blikken van mensen op mijn
'gigantische buik' zó zat! Ik bleef liever thuis.

Hoe verder ik in de zwangerschap kwam, hoe
meer opmerkingen ik kreeg (ja, nóg meer!). Ik
was blij als het weekend was en ik even niets
hoefde. Even niet de opmerkingen van anderen
te incasseren. Gewoon helemaal niets. 
 
Wanneer ik wel weer een opmerking naar mijn
hoofd geslingerd kreeg, merkte ik dat ik mij
begon te verantwoorden:
 
'Ja, het is een grote baby, dus ja!'
 
'Haha ja, ik weet ook niet waarom ik zo'n grote
buik heb! Maar ja, het is niet anders.'
 
Er nu op terugkijkend vind ik het echt belache-
lijk dat ik mij heb moeten verantwoorden voor
een zwangere buik. Een huis, waarin ik mijn
kind beschermde, liet groeien en voedde.
NIEMAND hoort daar een denigrerende
opmerking over te maken. 

Een zwangerschapsshoot dacht ik niet eens aan,
en als iemand anders erover begon zei ik
lachend: 'Ja hoor, Milou de walrus naast slanke
Justin. Lijkt me een goed idee. Not.' 
Ook maakte ik zelf steeds minder foto's. Delen
deed ik al helemaal niet meer. Ik was tenslotte
'die grote zwangere' en dat hoefde ik niet nog
vaker te horen dan ik al deed. Ik werd somber en 
iedere dag onzekerder; die roze wolk was een
ver van mijn bed show geworden. 
 
Toen mijn zoon eenmaal geboren was en ik de
foto's van mijn zwangere buik terugkeek, kon ik
mijzelf wel voor mijn hoofd slaan: ik was
prachtig. HOEZO had ik een grote buik? Ik had
een geweldige zwangere buik. WAAROM ben ik
hier zó onzeker over geweest? Waarom heb ik
mij zó laten beïnvloeden door wat anderen
zeiden?
Little did I know dat dit proces de volgende
zwangerschap weer zou herhalen.
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Niemand denkt van tevoren dat je dit
gevoel zal gaan ervaren.
Niemand wil dat.

mijn verhaal
De zwangerschap van mijn dochter – precies
twee jaar later – was een tikkeltje anders: in
week 5 begon de misselijkheid in alle hevigheid.
Ik ben uitgedroogd geweest, heb zware
medicatie geslikt en heb gespuugd tot week 32.
Nu zul je misschien denken: o, dat is makkelijk!
Dan kwam je waarschijnlijk geen gram aan?
Laat ik je gelijk uit die droom helpen.

Ondanks mijn Hyperemesis Gravidarum had ze
het erg goed binnen en dat zag je vanbuiten.
 
Het enige voordeel van mijn baan kwijtraken
was dat ik minder opmerkingen naar mijn hoofd
geslingerd kreeg door anderen, omdat ik heel
erg veel thuis was. Maar dat is wel het enige
positieve dat ik kan bedenken.

In het eerste trimester kwam ik inderdaad geen
gram aan, maar viel zelfs alleen maar af. Toen
ik eenmaal ingesteld stond op de medicatie en
het spugen redelijk onder controle had (vijf
keer in plaats van twintig keer per dag), kon ik
weer gaan eten. Maar wederom: niet de aller-
gezondste keuzes. We waren blij dat ik al iets
binnenhield.
 
Tijdens deze zwangerschap heb ik een
moeilijke tijd gehad. Ik raakte mijn baan kwijt
door het ziek zijn. Mijn Hyperemesis Gravi-
darum zorgde ook voor veel schuldgevoelens:
richting mijn zoon, omdat ik niet voor hem kon
zorgen. Richting mijn ongeboren dochter,
omdat ik alleen maar ziek was en geen moment
van de zwangerschap kon genieten. Ik
probeerde het wel, maar het was moeilijk.
 
Ook mijn dochter was een grote baby. En bij
grote baby's hoort een grote buik. 

Ik was erg somber tijdens deze zwangerschap
door alle bovengenoemde situaties. Ook merkte
ik dat ik mij weer steeds meer aan begon te
trekken van de opmerkingen van anderen. 
 
Terwijl ik wist dat ik na mijn zwangerschap heel
trots naar die buik zou kijken, het lukte me niet
om het te accepteren op dit moment. Op een
gegeven moment begon ik mij (eindelijk) uit te
spreken naar mijn partner. Het moest mijn hoofd
uit. Het praten met hem alleen was niet
voldoende: ik voelde ineens héél erg dat ik dit
moest gaan delen met anderen, dus ik schreef er
een blogpost over op mijn lifestyleblog. De
reacties die ik kreeg waren overweldigend: het
artikel is het bestgelezen artikel van 8 jaar
bloggen. Onvoorstelbaar, dat er zó veel vrouwen
met hetzelfde probleem kampen.
 
'Niemand denkt van tevoren dat je dit gevoel zal
gaan ervaren. Niemand wil dat.' is een van mijn 
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Het is moeilijk, als je eenmaal een
slecht zel�beeld hebt, maar niet
onmogelijk om het te keren.

mijn verhaal
uitspraken, wanneer ik het met iemand over dit
onderwerp heb. 'Schaamte in de zwangerschap'
werd een heus ding voor mij, en ik besloot
eraan te gaan werken.
 
Nu ben ik een echte lezer, maar over schaamte
tijdens de zwangerschap, of een slecht zelf-

geholpen om weer van mijzelf te leren houden.
Het is een proces van vallen en opstaan. Ik lieg
als ik zeg dat ik altijd met een positief oog maar
mijzelf kijk. Dit is niet zo, want het is moeilijk.
Maar niet onmogelijk: ik weet inmiddels wat ik
moet doen om het weer te draaien naar iets
positiefs. 

beeld kon ik maar weinig vinden. Ook online
waren de artikelen die ik tegenkwam niet wat ik
zocht: velen waren gericht op depressie en
somberheid. Ik wilde juist leren omgaan met de
veranderingen van mijn lichaam!
 
Ik schakelde mijn verloskundige in en zocht
professionele hulp. De tegenslagen tijdens
deze zwangerschap, in combinatie met mijn
slechte zelfbeeld kon ik niet zelf meer oplossen.
 
Uiteindelijk heb ik hulp gekregen van een
psycholoog. Mijn gevoelens heb ik kunnen uiten
en niks was te gek. Ik heb geleerd dat die
gevoelens er mogen zijn, maar ook dat er wat
te doen is om deze gevoelens om te buigen. Het
te bekijken vanuit andere perspectieven, of
juist te richten op het positieve.
 
Het afgelopen jaar kwam body positivity in
opmars en ook dit thema heeft mij heel erg

Tijdens deze derde zwangerschap sta ik er heel
anders in. Door de professionele hulp, alle zelf-
kennis en -ontwikkeling die ik het afgelopen jaar
heb opgedaan en de bakken ervaringen die ik
rijker ben, sta ik steviger in mijn schoenen dan
ooit.
 
Momenteel ben ik 20 weken zwanger en mijn
buik is alweer lekker aan het groeien. Dit gaat
uiteraard gepaard met de nodige opmerkingen,
maar deze keer sta ik niet met mijn mond vol
tanden. Sterker nog, ik weet zo een aantal
antwoorden uit mijn mouw te schudden die
mensen doen verbazen en waardoor ik gloei van
trots.
 
Het is moeilijk als je eenmaal een slecht
zelfbeeld hebt, maar niet onmogelijk om het te
keren. Ik heb dit mogen ervaren, en met dit e-
book hoop ik jou ook te helpen! Een
zwangerschap is al zo kort. GENIET!
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Als iedereen nu eens voor
zichzelf kiest. Het is JOUW
tijd, JOUW zwangerschap.

Nu je mijn verhaal hebt gelezen en weet dat ik grote stappen
heb gemaakt, wil dat natuurlijk niet zeggen dat het supermak-
kelijk is. Het is geen quick fix waar je na het lezen van dit e-
book klaar mee bent. 
 
En ik weet het: het is ook allemaal heel veel: je gaat een
nieuwe levensfase in, de hormonen nemen een loopje met je,
en dan verandert je lichaam ook nog eens gigantisch. Dit
allemaal in een relatief korte periode. Het is alleen zo zonde
als deze gebeurtenissen bij elkaar zorgen voor een slecht
zelfbeeld waar je niet meer uit komt, dat verdien jij niet.
 
Dit e-book is voor álle zwangere vrouwen die behoefte heb-
ben aan houvast om de veranderingen van het zwangere
lichaam beter te accepteren.
Of je nu een maatje meer hebt, of een maatje minder, ver-
knocht bent aan de sportschool, of 'm nog nooit van binnen
hebt gezien, lang bent, of juist heel klein. En ook: of het nu je
eerste zwangerschap is, of je vierde: dit e-book is voor
iedereen. Ongeacht jouw uiterlijk en overtuigingen: iedereen
kan dezelfde gevoelens hebben, en speciaal daarvoor heb ik
dit e-book geschreven. 
 
Aan de hand van 3 onderbouwde manieren kom jij een aantal
stappen dichter bij de roze wolk en kun jij weer gaan genieten
van je zwangerschap! 
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Uit jezelf 1.
Grote kans dat je je (negatieve) gedachten voor jezelf houdt. En
grote kans dat deze gedachten een groot deel van je dag
beheersen. Wellicht houd je het voor jezelf, omdat je anderen er
niet mee wilt belasten? Maar vaak is het zo dat we ons niet uit
durven te spreken door schaamte. 

'Ze ziet me aankomen: ik ben zwanger, zou megablij moeten zijn
want er is een baby op komst en dan loop ik een beetje te
klagen over mijn zwangere lichaam. (terwijl ik weet dat vriendin
X niets liever zou willen dan zwanger zijn)'
 
'Ik ga mijn partner er niet mee belasten, hoor. Het eerste
trimester was al pittig voor ons allebei. Hij helpt me al zo goed
en dan ben ik nu nog niet tevreden... laat maar.'
 
Vertel eens, komt dit je bekend voor? Wellicht niet in precies
dezelfde strekking, maar het komt waarschijnlijk in de buurt.
Dit moet verleden tijd zijn. Vanaf nu ga jij aan de slag met
(een van de) onderstaande punten, en je zult zien dat dit
belemmeringen zijn dit alleen in jóúw hoofd zitten. Je houdt
jezelf dus tegen.

❥ Praat erover met je naasten, iemand die
je vertrouwt
Wanneer je verhaal eenmaal uit je hoofd is, zul je merken dat
er direct weer ademruimte komt. Nu wil ik niet zeggen dat
alles dan gelijk opgelost is, maar het lucht enorm op.
Waarschijnlijk zullen verhalen van herkenning komen en je
ontvangt veel steun. Niemand zal je verhaal gek vinden. Dit
zijn jouw gevoelens, en deze gevoelens mogen er zijn.

❥ Geef het aan bij de specialist
(verloskundige of gyneacoloog)
Uit je gevoelens bij jouw specialist. Deze mensen zijn er
namelijk niet alleen voor de baby, maar ook voor jou. Ze zijn
ook geïnteresseerd in jouw welzijn (wat uiteraard ook invloed
heeft op de baby), en je zult merken dat zij ook nog de nodige
tips voor je hebben en veel herkenning zullen bieden.
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Uit jezelf 1.
Een luisterend oor van een ander kan jouw negatieve gedachten
al voor de helft doen opluchten. Het kwijt kunnen van je
verhalen, maar vooral erachter komen dat je het niet alleen
hoeft te doen is zoveel waard. Veel meer dan er zelf mee blijven
zitten.

❥ Schrijf erover
Naast het praten over jouw gedachten en zelfbeeld geeft het
schrijven erover nog een extra dimensie. Schrijven laat je tot
de kern komen: papier zal jou nooit veroordelen, eerlijker kun
je dus niet zijn. 
Koop een mooi dagboek (journal) en een mooie pen. Maak er
een creatief proces van en laat je gedachten de vrije loop.
Alles mag je opschrijven: het is jouw verhaal.
 
Sommigen vinden het fijn om, na het praten met hun ver-
trouwde omgeving, hun verhaal te delen met anderen. Erover
schrijven op een (privé)blog, of een ander socialmedia-
account (bijvoorbeeld Instagram) kan veel voldoening geven
en gelijkgestemden bereiken: mensen die zich zullen
herkennen in jouw verhaal. 
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2. Ga je lichaam waarderen
Dat is lekker makkelijk gezegd, toch? Als het zo makkelijk was
geweest, had je nu niet dit e-book in je handen. 
Je lichaam tijdens je zwangerschap waarderen is een heel
proces, en de tijd kan wat kort zijn, maar met deze handvatten
ga je enorme veranderingen merken.

❥ Bekijk jezelf eens goed in de spiegel
Weg met de negatieve opmerkingen (en dus jouw negatieve
gedachten) die je alleen maar hoort en ziet wanneer je naar
jouw lichaam kijkt. Zie het positieve, en focus daarop. In plaats
van: ja mijn buik is wel erg dik, ze hebben gelijk. Denk je nu: mijn
buik is prachtig, het is een huis voor mijn baby, het biedt be-
scherming en het voedt mijn baby zodat het groeit. 
Iets waar ik altijd vol afschuw naar keek: mijn armen. 'Jeetje
wat zijn mijn armen dik geworden deze zwangerschap zeg', riep
ik vaker dan mij lief was. Nu denk ik: ik ben sterk en die armen
zorgen ervoor dat ik mijn baby straks met liefde kan dragen.

❥ Maak kennis met positiemode waar JIJ
vrolijk van wordt
Je komt – sneller dan je denkt – in de periode dat je broeken
niet meer dicht gaan: alles hangt eroverheen en je voelt jezelf
dikker dan ooit. Doe dit jezelf niet aan, laat deze gedachten de
kans niet krijgen en koop op tijd mooie positiekleding.
 
Ga passen, en zoek net zolang tot je iets hebt waar jij je mooi
in voelt. Je hoeft niet de eerste beste broek te pakken omdat
het aanbod slecht is en je wel iets 'moet'. Bullshit. Je hebt
tegenwoordig prachtige positiemode, ook voor vrouwen met
een maatje meer. Veel merken gaan tegenwoordig tot maat
XXL en ook H&M verkoopt sinds kort positiemode tot en met
maat 50!
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2. Ga je lichaam waarderen
Dat is lekker makkelijk gezegd, toch? Als het zo makkelijk was
geweest, had je nu niet dit e-book in je handen. 
Je lichaam tijdens je zwangerschap waarderen is een heel
proces, en de tijd kan wat kort zijn, maar met deze handvatten
ga je enorme veranderingen merken.

❥ Maak foto's!
Dit druk ik je op het hart: MAAK. FOTO'S. Echt, je ziet het zelf
misschien nu (nog) niet, maar je zult jezelf achteraf dankbaar
zijn. 
Het proces van een groeiende buik is fantastisch. Dit proces
zie je op het moment zelf niet, zeker niet wanneer je een
negatief zelfbeeld hebt. Maar na jouw zwangerschap kijk je
met trots terug op de prestatie die jouw lichaam heeft mogen
leveren.
 
Als het even kan: plan dan een zwangerschappsshoot in aan
het einde van je zwangerschap: herinneringen om nooit te
vergeten.

❥ Meditatie bij negatieve gevoelens
De ene zweert erbij, de ander vindt het maar zweverig. Ik zit
er een beetje tussenin: hier en daar een meditatie vind ik fijn,
maar wat bij mij ook helpt is om met rustgevende muziek mijn
gedachten op te schrijven in mijn journal.
 
Je wilt met mediteren bereiken dat je volle aandacht geeft
aan positieve gevoelens over je zwangerschap, waardoor de
negatieve op de achtergrond verdwijnen. Google het maar
eens. :-) Je hebt (gratis) meditatie-apps, en op Spotify zijn
genoeg afspeellijsten met rustgevende muziek te vinden. 
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2. Ga je lichaam waarderen
Dat is lekker makkelijk gezegd, toch? Als het zo makkelijk was
geweest, had je nu niet dit e-book in je handen. 
Je lichaam tijdens je zwangerschap waarderen is een heel
proces, en de tijd kan wat kort zijn, maar met deze handvatten
ga je enorme veranderingen merken.

❥ Intimiteit met je partner op een manier
waarin JIJ je comfortabel voelt 
Seks. Het is een ding tijdens een zwangerschap. Tenminste,
voor velen. En als je dan ook nog eens niet goed in je vel zit,
komt er al helemaal niets van.
 
Stap één heb je als het goed is al gezet: door je gevoelens te
uiten naar je partner. Door te praten weten jullie beiden waar
jullie aan toe zijn, ditzelfde geldt voor intimiteit. Je moet niks,
zeker niet als je je superonzeker voelt. Praat erover.
 
Wat een goede optie is, is op andere manieren intimiteit op te
zoeken: plan momentjes samen in, ga iets leuks doen of maak
het gezellig thuis. Bij elkaar zijn, knuffelen en kussen is ook
intiem zijn. En dat is soms al even genoeg.

❥ Maak tijd voor jezelf
Self care, self love. Het is zó belangrijk. Momentjes voor jou en
de baby alleen, het maakt je zoveel sterker. Ik ga jullie hier de
volgende pagina's alles over vertellen. 
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3. Self care: jij en je
zwangerschap
Aandacht voor jezelf en je baby is zó belangrijk. Je bereidt je al
voor op een drukke periode, nú is de tijd om hier nog veel
gebruik van te maken. 

❥ Maak tijd voor jou en je baby
Wanneer pak je nu een momentje voor jezelf? Als dit je eerste
zwangerschap is, werk je misschien fulltime? Is dit je tweede
of derde kindje? Dan probeer je ook alle ballen hoog te
houden. Wanneer je 's avonds uitgeput op de bank ligt, is dit
een momentje voor jezelf, ja. Maar dit is NIET het momentje
dat ik bedoel. 
 
Wat doe je nu bewust aan self care voor jou (en je baby)? Wat
dacht je van zwangerschapsyoga, een (bevallings)cursus, een
dagje winkelen of misschien zelfs een nachtje weg? Een dagje
heerlijk ontspannen bij de wellness is ook altijd een goed idee.
 
Focus je op dingen die JIJ leuk vindt, waar JIJ positieve
energie van krijgt. Focus je op de baby, maak contact en
geniet in het NU. Geniet NU van de baby in je buik, de
bewegingen die je voelt, en de fantasieën die je hebt over als
de baby er is. 

❥ Neem een leefstijl aan waar jij je goed bij
voelt. 
Een leefstijl ziet er voor iedereen anders uit. Online zie je veel
over 'zo gezond mogelijk leven' tijdens een zwangerschap, ter
voorbereiding op de kilo's die er daarna niet meer af hoeven.
Voor de een is dit inderdaad een oplossing, voor de ander
niet.
 
Zoals jullie in mijn verhaal konden lezen heb je niet altijd
invloed op je welzijn tijdens de zwangerschap. Je kunt het van
tevoren uitstippelen, maar je weet nooit hoe het loopt.
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3. Self care: jij en je
zwangerschap
Aandacht voor jezelf en je baby is zó belangrijk. Je bereidt je al
voor op een drukke periode, nú is de tijd om hier nog veel
gebruik van te maken. 

Voel je niet schuldig als je niet de leefstijl aan kunt houden die
je van tevoren had bedacht. Het is belangrijk om de gezond-
heid van de baby voor ogen te houden – dat is tenslotte het
belangrijkste – maar daarnaast moet je er zelf ook plezier in
houden.
 
Doe waar jij je goed bij voelt: als dit work-outs zijn, prima! Als
dat avondjes in een restaurant zijn, you go girl! (en: geniet er
alsjeblieft met volle teugen van dat dit nog zo vaak spontaan
kan, haha) Wanneer je behoefte hebt aan een voedings-
schema, moet je dit zeker doen. Als je hier juist niets van wilt
weten en geniet van het 'eten voor 2' pricipe, ook goed! 
 
Het is belangrijk om de gezondheid van je baby (en van jezelf)
voor ogen te houden. Hoe je het daaromheen invult, is geheel
aan jou! Er is geen goed of fout. Geniet van deze tijd.

❥ Geniet, geniet, GENIET!
Je hoort het zo vaak: 'Geniet er nog maar even van, hoor!
Straks zijn de onbezorgde tijden voorbij.' Dat is niet wat ik per
se met dit stukje wil zeggen.
 
Wat ik probeer te zeggen is dat ik je op het hart wil drukken
om – samen met bovenstaande handvatten – weer probeert
te genieten van de zwangerschap, ondanks je negatieve
zelfbeeld. En wat is nu eenmaal genieten? Kijk niet te veel
naar de roze wolken die je online ziet: niets is wat het lijkt. Kijk
naar JOUW situatie, waar geniet JIJ van? Als je daaraan kunt
voldoen, dan ben je er al! Probeer het. Het is zo fijn. ❤



Wanneer ik één iemand heb
kunnen helpen met mij e-
book, ben ik al tevreden.

 

Dat waren ze dan: 3 manieren, met verschillende
handvatten die je dichterbij brengen naar de
acceptatie van jouw veranderende zwangere lichaam.
Ik hoop écht dat ik jou heb geholpen naar meer
acceptatie van je lichaam, en een shift van jouw nega-
tieve zelfbeeld. Het lezen van dit e-book is uiteraard
niet voldoende, dat zou wel érg makkelijk zijn. Je
moet aan de slag met de punten die ik heb besproken,
iedere dag weer. Het is hard werken, en zoals ik al zei
biedt dit geen quick fix.
 
Voel jij na het lezen van dit e-book dat je wat extra
hulp kunt gebruiken? Om je verhaal kwijt te kunnen en
een persoonlijk plan te maken om jouw weg naar
acceptatie in te richten? Ik help je graag.
 
Ik help zwangeren om hun negatieve zelfbeeld om te
buigen en hun lichaam te omarmen. Om weer te gaan
genieten van deze zwangerschap door te deepdiven in
wat voor hen belangrijk is. Ik help ze om lak te krijgen
aan opmerkingen van anderen en met ijzersterke ant-
woorden klaar te staan. 
 
Wil jij dit ook? Neem contact met mij op via
info@milousmit.nl om een gratis (Skype) gesprek in te
plannen. Dan gaan we samen kijken wat ik voor jou
zou kunnen betekenen. 
 
Liefs, Milou
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