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GEBOORTE IN 
KAART
Wanneer jouw kind vast- 
loopt, kan je je als ouder 
machteloos voelen.  
Je snapt het gedrag van je 
kind niet en zou dat graag 
willen begrijpen. Je hebt 
vragen als; ‘Waarom doet 
hij dit? Wat steekt er 
achter die boosheid? Waar 
komt dat verdriet van-
daan? Waarom doet hij 
dingen op die manier?’ 

Al deze gedachten kunnen je 
flink bezig houden. Het is fijn 
als je als ouder dan de juiste 
gesprekspartner hebt die 
bereid is te kijken naar het 
geboorteverhaal. Want waar 
komen het gedrag en de 
gevoelens en die gedachtes 
en emoties vandaan?  
Geboorte In Kaart, ontwikkeld 
door geboren professionals 
Martine Bökkers en Marjella 
Duiker, is een prachtige 
methode waarmee inzicht 
verkregen wordt in het gedrag 
en de behoefte van het kind. 
Het verhaal achter het 
gedrag. Want je zult zien... 

GEDRAG IS AL-
TIJD LOGISCH! 

Geboortepatronen werken 
als blauwdruk door in ons 

huidige leven en zien we 
terug in het gedrag.  
Onbewust, zonder dat we het 
in de gaten hebben doen we 
de dingen zoals we dat 
gewend zijn, zoals we het 
eigenlijk altijd hebben 
gedaan. 
Welk verhaal wil je (innerlijke)
kind vertellen, wat wil hij zijn 
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omgeving duidelijk maken en 
laten zien? Wat is zijn diep- 
gewortelde behoefte? Wat zit 
er achter zijn boosheid, achter 
het verdriet of de angst? 
 
Er is een groot verschil 
tussen naar een kind 
kijken én een kind echt 
zien!  
Het kind wil begrepen 
worden, niet eens zo zeer dat 
het wordt opgelost. Wanneer 
het gedrag van een kind wordt 
begrepen, wanneer we het 
echt zien, zal het kind zelf zijn 
best niet meer zo hoeven 
doen om datgene wat hem 
(onbewust) zo dwars zit, 
steeds te profileren.
 

HET GEBOORTE-
VERHAAL... 
Iedereen is geboren én heeft 
zijn verhaal. Zelfs als er weinig 
tot niets bekend is. Vanuit die 
geboortepatronen zijn er 
feitelijke gedragingen te 
herkennen. Daar is niets 
zweverigs aan. Wanneer je 
ziet waar de oorsprong van 
het gedrag ligt, krijgt het 
erkenning en kan een patroon 
doorbroken worden. Met als 
resultaat een kind dat lekker 
in zijn vel zit. Vanuit mijn 
enorme fascinatie omtrent 
alles rondom geboorte heb ik 
me verder verdiept in de 
invloed van conceptie, 
zwangerschap en geboorte. 
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Tijdens een Geboorte In 
Kaart sessie gaan we samen 
uitgebreid kijken naar het 
geboorteverhaal. Welke 
patronen zie je? Wat is de 
behoefte? Na afloop ontvang 
je per mail een terugkoppe-
ling hiervan met daarin de 
belangrijkste punten op een 
rijtje. Wil jij dit ook? 
Bel 06 45 49 50 25 of mail naar 
suzanne@coachopstelten.nl  
of vul het contactformulier in 
op www.coachopstelten.nl


