
JACQUELINE VAN DEN BORN  Praktijk voor Coaching & Psychotherapie 

De periode waarin je moeder wordt ervaren vrouwen vaak als een 
bijzondere tijd in hun leven. Het kan een blije, verwachtingsvolle tijd zijn 

maar ook een periode die vragen, twijfel en onzekerheid oproept. 
Wanneer spanning en onzekerheid gaan overheersen kan het fijn zijn 
hierin te worden begeleid. Mogelijk kan ik daarbij van betekenis zijn. 

 
Je (aanstaand) moederschap kan een mooie aanleiding zijn om stil te staan bij gevoelens en 
ballast die je onnodig met je meedraagt.  
 
Over mijzelf: 

Ik ben van huis uit verloskundige en 25 jaar werkzaam geweest in de verloskunde. Mijn ruime 
werkervaring heeft zich de laatste 10 jaar verdiept toen ik aanstaande moeders ging coachen die om 

diverse redenen niet lekker in hun vel zaten.  

Ik volgde hiervoor een coach-opleiding voor verloskundigen, gevolgd door een opleiding voor 
integraal psychotherapeut met als specialisatie hypnotherapie.  
In de loop van jaren groeide mijn passie en plezier bij het begeleiden van sessies als therapeut,  ik 

ontdekte dat hier mijn hart ligt. Sinds 2018 werk ik daarom niet meer als verloskundige.  

Mijn focus ligt nu volledig op mijn werkzaamheden als coach en therapeut. 
Ik heb een partner en ben de trotse moeder van twee volwassen kinderen. 

 
Wat cliënten over mij zeggen: Jacqueline is empathisch, toegankelijk, vriendelijk, zorgvuldig en 

heeft humor. Mensen geven vaak terug dat ze veel rust, ruimte en veiligheid ervaren en zich daardoor 

snel op hun gemak voelen.  
 
Mijn missie:  

Het is mijn missie vrouwen te inspireren om (opnieuw) te vertrouwen.  
Het ervaren van (hernieuwd) vertrouwen in hun lijf, in henzelf en in datgene waar onrust, onzekerheid 

of bijvoorbeeld angst voor is geschoven. Dat was mijn missie toen ik vroedvrouw was en dat wil ik ook 
uitdragen nu ik therapeute ben.  

Ik vind het belangrijk een liefdevolle, veilige ruimte te creëren waarin vrouwen zich vrij voelen om zich 

uit te spreken zodat wezenlijke lagen in beweging kunnen komen. Vandaar uit kunnen antwoorden 
helder worden, inzichten worden verkregen en kan heling plaatsvinden.  
Ik geloof dat de antwoorden in onszelf besloten liggen. 

 

Voor wie:  

Je zwangerschap en/of de periode erna verloopt heel anders dan je had verwacht; 
Je hebt angst voor de bevalling of je hebt je bevalling traumatisch beleefd; 
Je merkt dat onverwerkt verdriet naar boven komt tijdens je zwangerschap/ de periode daarna; 
Je wilt je diepgaander voorbereiden op de bevalling en het moederschap 
Je ziet op tegen het moeder worden of je kindje is al geboren en je moedergevoel blijft (nog) uit  
Je ziet op tegen de combinatie van het moederschap met werk of sociaal leven  
Je ervaart druk vanuit je partner, je werk of je familie 
Je krijgt te maken of hebt te maken gehad met verlies van zwangerschap, je kindje of dierbaren 
Je hebt moeite met het hervinden van een nieuwe balans in je leven als moeder, partner, of 
werknemer 
Je hebt last van angstige of sombere gevoelens, een negatief zelfbeeld of andere onzekerheden 
Je wordt geconfronteerd met lastige keuzes of je voelt een innerlijk conflict 
Er is een andere reden waarom je vastloopt. 



 
Wat de sessies doen:  
De sessies helpen om je hoofd tot rust te brengen, je innerlijke balans te herstellen en 
eventuele trauma’s te verwerken. Door de rust ontstaat er ruimte voor dingen die er voor jou 
wezenlijk toe doen.  
 
Veel vrouwen noemen dat ze nadien beter kunnen loslaten waardoor ze (weer) zijn gaan 
vertrouwen: vertrouwen in henzelf, hun kunnen, hun lijf of andere dingen. Hierdoor lukt het 
gemakkelijker lastige omstandigheden te accepteren zoals ze zijn en weer te denken vanuit  
mogelijkheden en dat wat er wél is. 
 
Methodes die ik gebruik:   
Er is ruimte je verhaal te doen. Wat er is, mag er zijn! Soms wordt dan al vlot helder wat dwarszit en 
kun je verder. Het kan ook nodig zijn een stap verder te gaan.  
 

Ik gebruik methodes uit de cognitieve gedragstherapie, NLP (neuro-linguïstisch programmeren) en 
mindfulness. Bij het inzetten van trance (hypnotherapie) komen ook andere werkvormen aan bod.  
Hypnotherapie biedt bijvoorbeeld diverse mogelijkheden om op een veilige manier met angst te 

werken, bijvoorbeeld na een eerdere traumatisch ervaren bevalling. Ook kan hypnotherapie 
helderheid geven bij ongemakkelijke gevoelens die je niet goed kunt duiden. 

Bij de keuze van de methode gaat het erom dat we goed afstemmen wat jou het beste past. 
 

Cliënten ontvangen gemiddeld ongeveer 6-7 sessies, maar soms is één sessie voldoende.  
 

Wat is hypnotherapie: 

Hypnotherapie is een vorm van psychotherapie waarbij we contact maken met het 
‘onbewuste’. Oftewel, met wat we dieper van binnen wel weten, maar waar we ons niet zo van 
bewust zijn.  
Middels ontspanning ofwel ‘trance’ komen we bij het onbewuste en daarmee bij een 
gevoelslaag waarin we antwoorden en situaties heel helder kunnen zien.   
Dit levert inzichten op, daarnaast kunnen trauma’s worden verwerkt. Wonden kunnen helen en 
het zelfvertrouwen wordt hersteld of vergroot. Je blijft volledig bij bewustzijn. 
Na de sessie herinner je je alles wat is gezegd en gevoeld juist vaak heel precies. 
 
Hypnotherapie is een effectieve en doelgerichte methode waarbij in korte tijd diepgaande 

resultaten kunnen worden behaald. 
 
Waar: In mijn praktijkruimte in Arnhem. In bijzondere situaties is bij jou thuis ook mogelijk wanneer je 
een rustige omgeving kunt creëren waarin we ongestoord 1,5 uur kunnen werken.  
 
Kosten: €80,00 per sessie, één sessie duurt ongeveer anderhalf uur. De kosten worden door de meeste 

ziektekostenverzekeraars (deels) vergoed als je aanvullend verzekerd bent.  

 
Contact: Bij vragen kun je mij mailen of bellen, via Whatsapp ben ik goed bereikbaar.  

 

JACQUELINE VAN DEN BORN Praktijk voor Coaching& Psychotherapie 

Praktijkadres: Pontanuslaan 14 6821 HR Arnhem 
Mobiel/Whatsapp: 06-38319913 
Mail: jacqueline.vd.born@gmail.com 


