
◆

10 zaterdag 8 oktober 202210 Regio

◆
zaterdag 8 oktober 2022 11Regio11

Naarden ■ Voor veel mensen is
het verdriet over hun overleden
baby zo pijnlijk en rauw dat ze er
niet over kunnen of willen praten.
Annefleur en Chris Beekman uit
Naarden staan daar anders in. Zij
willen juist graag over hun overle-
den zoontjes vertellen, al is het
soms met tranen in hun ogen. Over
hoe ze thuis lagen opgebaard, Jesse
in een houten hartje, Lucas in een
crèmekleurige aardewerken kom,
en hoe mooi ze waren na de ge-
boorte. „Ze blijven voor altijd
onlosmakelijk met ons verbonden,
en met hun zusjes, Sofie en Lotte.
Ze horen er echt bij.”

„Het is zo’n mix van emoties”,
begint Chris. „Je bent net ouders
geworden, dus je bent heel erg blij,
maar je kindje is dood. Vreugde,
verdriet, welkom heten en afscheid
nemen gaan dan hand in hand.
Ook voor je omgeving is een dood-
geboren kindje verwarrend, men-
sen weten niet goed hoe ze moeten
reageren, voelen zich ongemakke-
lijk en zeggen soms rare dingen.
Dat geldt ook voor veel ouders in
zo’n situatie, die willen hun verlies
vaak wegstoppen door er niet over
te praten of door geen afscheid te
nemen van hun kindje. Maar het is

juist belangrijk om je baby niet
achter te laten in het ziekenhuis.
Neem het mee naar huis, vier de
geboorte en rouw om het verlies.”

Als Annefleur in 2016 zwanger
wordt, kennen Chris en zij elkaar
pas drie maanden. Toch weten ze
meteen dat het tussen hen snor zit.
„We wilden alle twee heel graag
kinderen, dus de zwangerschap
was meer dan welkom.” De eerste
twintig weken zitten ze op een
roze wolk. „We hadden al kleertjes
gekocht en waren bezig met de
babyuitzet”, vertelt Annefleur. 

Helemaal mis
Dan blijkt uit een echo dat het
helemaal mis is. Jesse heeft veel
ernstige afwijkingen. „Ons geluks-
gevoel sloeg in een klap om in
wanhoop en verdriet.” Annefleur
moet op een natuurlijke manier
bevallen, omdat dat het beste is
voor haar herstel. Jesse wordt op 7
november geboren in het zieken-
huis. Maar in plaats van een gezon-
de, huilende baby knuffelt de kers-
verse moeder een kindje dat stil in
haar armen ligt. 

„Het klinkt gek, maar op het
moment van de geboorte ben je
ook heel trots”, zegt Annefleur.
„Trots op je kindje. Terwijl je tege-
lijk ontzettend verdrietig bent.

Heel dubbel allemaal.” Ook fysiek
gebeurt er van alles, zegt ze. „Je
staat helemaal in de moederstand,
de hormonen gieren door je lijf, je
borsten staan op knappen, maar je
kind is dood. Dat is heel zwaar.”

Houten hart
Na de bevalling nemen ze Jesse
mee naar huis. Daar leggen ze hem
in een houten kistje in de vorm van
een hart. Familie en vrienden ko-
men langs om afscheid te nemen.
„Het scheelt dat Chris zelf uit-
vaartverzorger is, zo wisten we wat
er allemaal kan en mag en konden
we het afscheid helemaal op onze
eigen manier vormgeven.” Jesse
wordt gecremeerd, Chris doet het
houten hart zelf in de oven.

In 2018 is Annefleur opnieuw
zwanger, deze keer van dochter
Sofie. Hoewel de dood van Jesse
niet te wijten is aan een genetische
afwijking, durven Chris en zij pas
laat in de zwangerschap blij te zijn.
Na dertig weken breken plotseling
de vliezen en komt Sofie ter we-
reld, prematuur maar gezond, al
blijft het spannend of alles goed
gaat. Een jaar later is Annefleur
weer in verwachting, maar al snel
heeft ze het gevoel dat het niet
goed is. Haar voorgevoel klopt, ook
met Lucas is het helemaal mis.

Pure pech, volgens de artsen, maar
voor de ouders is het haast niet te
bevatten dat ze voor de tweede
keer het moeilijke proces van een
doodgeboren kindje moeten mee-
maken.

„We hebben Lucas meegenomen
in een bak met gekoeld water, zo
bleef hij mooi roze”, legt Chris de
’watermethode’ uit. „Thuis hebben
we hem in een aardewerken kom
met water gelegd en die hebben we
op tafel gezet. Zo kon iedereen
hem verwelkomen en dag zeggen.’s
Nachts stond hij bij ons op de
slaapkamer.” Ook van Lucas nemen
ze liefdevol afscheid. Gewikkeld in
een zachte doek leggen ze hem in
een mandje, waarin hij gecremeerd
wordt. De as van hun jongens
dragen Chris en Annefleur in speci-
aal ontworpen sieraden bij zich. 

Met de komst in 2020 van Lotte
is hun gezin compleet, al wordt
ook zij te vroeg geboren. Anne-
fleur: „Intuïtief wist ik dat het met
de meisjes goed zat, dus van die
zwangerschappen heb ik gelukkig
wel kunnen genieten, maar het
krijgen van gezonde baby’s is be-
slist niet vanzelfsprekend.” Haar
man zegt zich al die tijd precies
één dag onbevangen en gelukkig te
hebben gevoeld. „Dat was bij Lotte.
Een dag later braken de vliezen.”

Desondanks zijn ze dankbaar.
„Dat er zo veel lieve mensen zijn
geweest om de geboorte van onze
kindjes te vieren en tegelijkertijd
afscheid van hen te nemen, bete-
kende voor ons een erkenning van
ons ouderschap. Je bent toch vader
en moeder geworden, alleen dan
van onzichtbare kindjes.”

Jesse’s kistje in de vorm van een hart. Het mandje van Lucas. Het afscheidsaltaartje voor Jesse. Lucas lag in een aardewerken kom.

BABYVERLIES Ouders van onzichtbare kindjes

’Op het moment
van de geboorte
ben je ook trots’

Annefleur en Chris Beekman zijn stapelgek op hun dochters Sofie (4) en Lotte (2). FOTO’S: FAMILIE BEEKMAN

Agnes Zuiker

❜❜Het is
belangrijk om je
baby niet achter

te laten in het
ziekenhuis.

Neem het mee
naar huis, vier
de geboorte en
rouw om het

verlies

Je baby verwelkomen en er meteen weer afscheid van moeten nemen. Het overkomt in ons
land jaarlijks meer dan duizend ouders. Annefleur en Chris Beekman beleefden deze nacht-
merrie zelfs twee keer. Hun zoontje Jesse overleed in de 21ste week van de zwangerschap, zijn
broertje Lucas kwam na 23 weken ter wereld. „Je bevalt van je kindje, maar blijft met lege han-
den achter.”

•i
Voetafdrukjes
Morgenmiddag om 14.30 uur
onthult burgemeester Han ter
Heegde in Naarden-Vesting vijf
doeken met daarop de voetaf-
drukjes van 250 overleden
baby’s. De onthulling is het
startsein van de Baby Loss
Awareness Week 2022. De
ouders maken daarna geza-
menlijk een wandeling rondom
Naarden-Vesting. De doeken
met de voetafdrukjes zijn tot 15
oktober te zien bij de Utrecht-
sepoort.

„Een baby doet er altijd toe, die
blijft je hele leven bij je, ongeacht
de duur van je zwangerschap”,
zegt Ruth van den IJssel, oprichter
van stichting Steunpunt Nova. De
stichting biedt ouders die tijdens
of vlak na de zwangerschap hun
kindje verliezen, hulp en steun op
zowel praktisch als emotioneel
gebied. Ook wil Steunpunt Nova

babyverlies meer bekendheid ge-
ven.

„Mensen weten zich vaak geen
raad als ze horen dat een kindje
tijdens of na de zwangerschap is
overleden”, zegt Van den IJssel. In
2010 overleed haar zoon, na een
zwangerschap van 32 weken, in
haar buik. 

„’s Morgens was ik nog baby-
kleertjes aan het uitzoeken, ’s
middags zat ik op de afdeling ver-
loskunde, een map op schoot met
prijslijsten voor een uitvaart.” 

Steunpunt Nova organiseert

ook de landelijke Baby Loss Awa-
reness Week, waarin stil wordt ge-
staan bij ouders die een baby heb-
ben verloren. Van den IJssel:
„Dood betekent verdriet, tranen,
herinneringen ophalen. Maar bij
babyverlies is er ook sprake van
trots, blijdschap en vreugde. Het
betekent afscheid nemen van de
toekomst. Je kunt geen herinne-
ringen maken, want je kindje is
dood. Het enige wat kan, is praten
over hoe het was tijdens je zwan-
gerschap en die ervaringen de-
len.”

Speciaal voor ziekenhuizen
maakte het steunpunt een doos
met hulpkaarten, die handvatten
bieden voor het verwelkomen en
afscheid nemen van een doodge-
boren kindje. De dozen worden
deze week landelijk verspreid over
alle ziekenhuizen. 

Van den IJssel: „Toen ik was be-
vallen van Roman zat ik uitgeput
in de douche. De verpleegkundige
snauwde me toe dat ik blij moest
zijn dat ik nog twee kinderen had,
want zij kon geen kinderen krij-
gen. Dat gun ik niemand.”

De Baby Loss Awareness Week
2022 wil wereldwijd meer bewust-
zijn creëren voor ouders die tij-
dens of vlak na de zwangerschap
hun kindje hebben verloren. 

’Babyverlies betekent afscheid nemen van de toekomst’


