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'Een baby huilt nooit voorniets'
,I

De babytherapeut
probeert te achterhalen wat het
,ki~ci wil zeggen. Essentieel
daarbij is de rol van de
ouders. "De basis is dat er
sprake is van vertrouwen
naar mij toe. Het is belangrijk
dat ouders openstaan voor
het feit dat je contact kunt
maken met je kind dat iets te
vertellen heeft. De bedoeling
is dat er weer een dialoog ontstaat tussen ouders en het
kind, het relatiev~ld wordt
dan weer hersteld", aldus
Borsboom.

EINDHOVEN
Een baby is het mooiste dat
\
een 'stel 'kan overkomen. De
zwangerschap, het samen in
verwachting zijn van een
nieuw leven. Het prille geluk
kan: verstoord worden als je
een huilbaby . krijgt of een
baby die extra zorg no~ig'
heeft. Ouders die behoefte
,hebben aan steun kunnen
terecht bij Ron Borsboom in
Eindhoven. Hij geeft, als enige in Zuid Nederland, babytherapie. Een kennismaking.
Borsboom wil graag zijn
verhaal vertellen. Niet voor
zichzelf, maar omdat babytherapie veel problemen kan
oplossen. "Het is heel dankbaar om te doen: Er gebeuren
de meest mooie dingen, klei, ne wondertjes,"
'Volgens de Eindhovense
therapeut
huilt, een baby
nooit voor niets. "Huilen is
een signaal van een onderliggend probleem. De kleine
probeert .iets te vertellen,

Osteopaat

Een baby, zoals hier op de foto Bram, is het mooiste dat een stel kan overkomen.
Foto: Corinna,Romçlnesco

maar wij verstaan clat niet."
Het probleem is vaak al.ontstaan tijdens de zwangerschap.
Ron pakt een pop om te
laten zien hoe de ligging van

tellen. De baby vertelt iets in
de baby in moeders buik
invloed kan hebben op de zijn of haar eigen babytaal,
die tekens kunnen ons iets
pasgeborene. "Als een baby
veel huilt of steeds bepaalde , vertellen over gebeurtenissen
tijdens
de geboorte 'of
bewegingen maakt, dan probeert de baby ons iets te ver- ervoor,"

, Veel ouders gaan in eerste
instantie naar een osteopaat.
Borsboom:
"In bepaalde
gevallen helpt dat, maar in
andere gevallenni,et.
Mijn
werkwijze is anders, terwijl
ik ook de osteopathie tech.nieken beheers. Bij babythera pie wordt veel meer ingezet
op communicatie. Het kind
wil iets duidelijk maken,' ik
help ouders om daar op de
juiste manier op te reageren."

Al een aantal jarenis Ron
Borsboom actief als babytherapeut. "Ik ben van mening
dat prenatale- of geboortetrauma's vaak voorkomen.
Deze hebben een enorme
'impact op het kind en de
omgeving." Hij merkt dat er
voor veel mensen nog een
drempel is. Jammer, want
babytherapie kan een uitkomst zijn voor de ouders,
het kind en overigegezinsleden. "In de meeste gevallen
zijn er maar een paar behandelingen nodig. De baby
voelt zich beter, ouders heb- '
'be~:geenlast meer van stress'
en oververmoeidheid,
de
spanning bij broertjes en zusjes valt weg. Het iseen hele
krachtige therapie die meer
bekend zou moeten zijn."
' 'De verhalen van ervaringsdeskundigen spreken boekdelen.
Op
de
website
www.babytherapie.nl
staan
reacties van ouders die kozen
voor baby therapie,
Martin de Bruijne

