
De zomer staat weer voor de deur. En daar worden 
wij nog vrolijker van dan we al zijn. Het gaat namelijk 
erg goed met Epi-no. Dit komt doordat we steeds 
vaker positieve verhalen horen. Van vrouwen die Epi-
no hebben gebruikt, maar ook van verlos kundigen. 
Zij zijn in steeds grotere getale enthousiast. En dat 
is fantastisch nieuws voor ons. Als slagroom op de 
taart kwam ons onlangs ook nog eens ter ore dat er 
een wetenschappelijk onderzoek gaande is naar de 
werking van Epi-no. Erg spannend allemaal. Wat ons 
betreft is dit dus nu al een topzomer!

Altijd handig om te weten…
We vertelden het al. Langzaam maar zeker verspreidt 
het verhaal van Epi-no zich. Bij wetenschappers en 
zwangeren, maar ook bij verloskundigen. Dat doet 
ons goed. Zo goed zelfs dat we hebben besloten 
elke geïnteresseerde verloskundige een demonstratie 
model aan te bieden plus een gratis geboortetrainer. 
Deze kan dan aan de eerste cliënte verstrekt worden 
die in de praktijk Epi-no gaat gebruiken. Zo krijgt u 
als verloskundige namelijk uit eerste hand gebruikers-
ervaringen. En dat is altijd handig. Want hoe doet u 
nu makkelijker informatie en kennis op dan op deze 
manier? 

Bent u verloskundige en wilt u meer weten? 
Wij komen graag bij u langs om vrijblijvend meer te 
vertellen over Epi-no en onze actie om de geboorte-
trainer in te zetten bij de voorbereiding op een 
bevalling. Bel of mail ons gerust!

Volgens de verloskundige
Praktijk Het Wonder bestaat uit één verlos kundige: 
Mariska Vonk. Zij is in 2005 afgestudeerd en geeft 
haar cliënten persoonlijke begeleiding. Wensen als 
thuis of poli klinisch beval len, in bad, op de baar- 
 kruk, in bed of in een andere houding… ze kunnen 
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alle maal worden gerea-
liseerd. Mariska’s cliënten 
krijgen gemiddeld vijf 
echo’s gedurende de 
zwanger schap. En door 
de verlos kundige zorg en 
die echo’s gescheiden te 
houden binnen haar 
praktijk, houdt Mariska 
de kwali teit van zorg 

hoog. Haar cliënten gaven praktijk Het Wonder in 
2010 zelfs het rapportcijfer 9,8! Mariska werkt in 
haar praktijk ook met Epi-no en ze is - net als haar 
cliënten - enthousiast. Persoon lijke be geleiding staat 
bij Mariska namelijk voorop 
en in die fi losofi e past de 
geboorte trainer perfect. 
Meer weten over de persoon-
lijke aanpak van Praktijk Het 
Wonder? Kijk snel op de site:
www.praktijkhetwonder.nl

Spannend onderzoek
Heugelijk nieuws! Karen Damen, verloskundig 
actieve huisarts en als onderzoeker verbonden aan 
Vrouwenstudies Medische Wetenschappen van het 
UMC St. Radboud in Nijmegen, is een promotie-
onderzoek gestart naar de werking van Epi-no. Ze 
gaat onderzoeken in hoeverre de geboortetrainer de  
schade aan het perineum helpt tegen te gaan. Samen 
met Ilanit Overbeeke, verloskundige en teamleider 
van het Universitair Verloskundig Centrum in Utrecht, 
zet zij tevens een anoniem bereidheidsonderzoek 
onder verloskundigen op. Want alleen op die manier 
is uiteindelijk ook de effectiviteit te meten. 

Wanneer de resultaten van het onderzoek bekend 
worden gemaakt is nog niet duidelijk, maar wij 
blijven alert. En we zijn natuurlijk erg blij met een 



serieus en degelijk Nederlands wetenschappelijk 
onderzoek. Dit zal volgens ons wetenschappers en 
zorgaanbieders van eigen bodem steeds meer 
overtuigen van het nut van de geboorte trainer. 

Epi-no live
Natuurlijk houden we ons niet alleen bezig met infor-
matie verspreiden via het internet. Orjan gaat ook op 
pad om persoonlijk uitleg te geven. Zo organi seren 
we regelmatig een voorlichtingsavond. Op 25 mei jl. 
bijvoorbeeld nodigden we een aantal verlos kundigen 
uit (allemaal gevestigd in en rond de Drechtsteden) 
om kennis te komen maken met Epi-no. 

Tijdens deze avond - die we samen met bewuste-
ouders.nl mogelijk hebben kunnen maken - vertelden 
we zelf een aantal belangrijke zaken over de 
geboortetrainer, de werking en resultaten uit onder-
zoek. Dat is logisch. Maar ook vragen stond natuurlijk 
vrij. Deze avond brachten we ook nog een speciale 
gast mee; een ervaringsdeskundige. Zij vertelde aan 
de verloskundigen hoe ze het had ervaren om tijdens 
haar zwangerschap te oefenen met Epi-no, hoe ze dit 
hulpmiddel ontdekt heeft en wat het uiteindelijk 
voor haar betekent heeft tijdens de bevalling. Dit 
bleek erg nuttige informatie voor de aanwezige 
verloskundigen. Zij waren namelijk erg geïnteresseerd 
in het mentale effect van Epi-no. Na een uitgebreide 
vragenronde werden aan het eind van deze (wat ons 
betreft geslaagde) avond demonstratie modellen 
uitgedeeld. Deze kunnen de verloskundigen in hun 
praktijk in gaan zetten. 

Wij zijn erg benieuwd naar de uitkomsten en reactie 
van cliënten uit deze praktijken. En zullen daarover 
zeker berichten als er nieuws te melden valt.

Epi-no ook live zien?
Wij horen graag of er in andere regio’s ook interesse 
is voor een voorlichtingsavond. Dan proberen we 
natuurlijk om ook bij u persoonlijke uitleg te geven 
over de geboortetrainer. En beantwoorden we graag 
vragen over hoe u Epi-no in kunt zetten in uw praktijk. 
Mail naar info@epino.nl.

Meer weten?
Op www.epino.nl vindt u veel informatie. Over het 
eenvoudig online bestellen, de verkoopadressen die 
snel uitbreiden en wetenschappelijke onderzoeken. 
Mocht u toch nog vragen hebben - voor uzelf of 
voor een cliënte - stuur dan gerust een mail naar 
info@epino.nl. Of bel ons op het volgende nummer: 
06-24429995. Ook reacties en ervaringen zijn op onze 
e-mail en site van harte welkom. 

Als wij horen wat er speelt, kunnen wij daar op 
inspringen. Dit was ons voornemen aan het begin 
van het jaar al: meer weten over de ervaringen met 
Epi-no. En tot nu toe kunnen we met trots melden 
dat dit voornemen waarheid aan het worden is. We 
horen steeds meer en vaker reacties uit de (beroeps)
praktijk. Helpt u mee deze trend voort te zetten?

Slimmere nieuwsbrief!
Epi-no gaat mee met de tijd. En dit betekent dat onze 
nieuwsbrief volgende keer alleen digitaal te lezen zal 
zijn. Dit belast het milieu namelijk vele malen minder 
dan een papieren versie. En dat vinden wij erg 
belangrijk! Zo kan Epi-no ook een steentje bijdragen 
aan het ‘goed’ doorgeven van onze planeet aan de 
volgende generatie.

Meld je aan voor de nieuwsbrief
Het principe blijft hetzelfde. We gaan uw gegevens 
niet (we herhalen met klem… níet) doorgeven aan 
derden die u met andere informatie spammen. We 
houden ons contact graag zuiver. Helpt u mee het 
milieu te sparen? Stuur dan een mailtje naar 
info@epino.nl.
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Orjan
Rietgras 70, 2498 EG Den Haag 
Telefoon 015 26 29 441
Mobiel 06 2442 99 95
E-mail info@epino.nl
Internet www.epino.nl 


