Vader Thomas: Vaderschap bij een thuisbevalling (in bad)
(Versie 30-06-2021)
Inleiding:
Tussen allerlei ervaringen van vaders binnen het ziekenhuis is het ook een leuk gegeven om de
ervaringen van een vader te lezen, die een thuisbevalling heeft meegemaakt. Dat was een
indrukwekkende en bijzondere ervaring voor hem.
Thomas heeft toestemming gegeven om dit interview op deze website te plaatsen.
Interview:
-

Hoe was het voor jou om vader te worden (eigen verwachtingen; betekenis voor jouzelf,
vanuit jouw eigen ‘vaderbeeld’; “wat voor vader wil je zijn?”)

Bijzonder natuurlijk, ik had er niet veel verwachtingen bij moet ik eerlijk zeggen,
naast dat ik er natuurlijk wel heel veel zin in had. Ik wil wel een gezellige, spontane
vader zijn die veel onderneemt om een goede band met elkaar te krijgen en leuke
dingen te doen.
-

-

-

-

-

Hoe heb je voorbereid (boek lezen ; welk boek/welke boeken, googelen, praten met andere
vaders, …….. ????)
Veel google, praten met elkaar hierover en met input van de verloskundige. Op het moment
lees ik het boek 'Oei, ik groei'1,2
Hebben jullie het onderling (Anne en jij) er vaak over gehad:
vaderschap/moederschap/ouderschap?
Ja zeker, we hebben ook wel dezelfde gedachtegang over normen en waarden en hoe we
het kind willen opvoeden waardoor dit voor ons vrij vanzelf ging.
Van wie heb jij een goed voorbeeld gekregen als ‘papa’?
Enkele vrienden die al iets langer vader zijn en mijn broer Maarten.
Hoe was voor jou de overgang van ‘nog-geen-vader’ naar all-in vaderschap?
Ja, heel vanzelf eigenlijk, ineens heb je de verantwoordelijkheid van een klein mannetje en
daar doe je alles voor. Er zijn wel wat kraamtranen geweest op de zwaardere momenten,
met het niet slapen en het besef dat je leven hoe het was, echt voorbij is.
Hoe heb jij je vaderschap verder ontwikkeld na de geboorte van Joe? Door welke
ervaringen? Door welke gesprekken? Door welke gedachten? Hoe kijk je terug op de
thuisbevalling?
Dat ontwikkelt zichzelf denk ik dan, je wordt overal ff wat handiger in en je bestudeert de
reactie van Joe hoe die op dingen reageert etc. De thuisbevalling beviel ons ook goed, ik heb
Anne veel kunnen ondersteunen en het feit dat je daarna gelijk lekker in je eigen bed weer
bij kan komen en de kraamhulp gelijk beschikbaar voor je staat, zijn toch wel echt
pluspunten.
Hoe omschrijf jij nu jouw vaderschap?
Hier heb ik nog geen omschrijving voor 😉
Wat betekent ‘buidelen’ voor jou?
Een band opbouwen met je kind, met de zintuigen die de baby op dat moment bezit.
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Hebben jullie een taakverdeling gemaakt als ouders (als moeder, als vader)?
Anne geeft borstvoeding, dus ik hou me vooral bezig met het verschonen en het naar bed
brengen.
Hebben jullie hulp in kunnen schakelen vanuit jullie familienetwerk?
Op het moment nog niet, maar als het verlof van Anne voorbij is gaan beide ouders 1 dag in
de week oppassen.
Welke afspraken heb jij gemaakt/kunnen maken met jouw werkgever t.a.v. afwezigheid en
verlof? Hoe liep dat contact?
Ik heb gebruik gemaakt van het extra verlof en daarna ga ik 36 uur werken en dat kon
allemaal zonder problemen of obstakels.
Wat betekent Joe nu voor jou?
Alles, de wereld eigenlijk, het is nu het belangrijkste wat er is voor ons, gaat het goed met
Joe dan gaat het goed met ons!
Benoem jouw sterke kanten als vader.
Zelfverzekerd, zorgzaam en speels.
Wie is daarbij jouw grootste inspiratiebron (een persoon, een tekst, een verhaal, …….)?
Heb geen duidelijke inspiratiebron.
Heb je een advies voor andere (aanstaande) vaders?
Ja, ik kan niks anders zeggen dan geniet ervan en maak er extra tijd voor vrij. Het is
waarschijnlijk de grootste verandering die je ooit in je leven gaat meemaken, maar ook de
mooiste.
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Mitchel vertelt in dit artikel over zijn zoonschap in de relatie tot zijn ouders, zeker in de periode van ziek-zijn
en behandeling en daarnaast over zijn eigen vaderschap.
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