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Op 21 jan 2018 is Dan Storm met 21 weken stil geboren. De zwangerschap verliep redelijk. Al 

vroeg kreeg ik last van bloedverlies. Achteraf heb ik altijd gevoeld dat het niet goed zat. 

Maar bij controles werd ik telkens weer gerustgesteld. 'Niks aan de hand, hebben meer 

vrouwen'. Ook de 20weken echo bleek goed. Een week daarna begon het letterlijk te stormen 

buiten maar ook in mijn buik. Na controle moet ik het weekend afwachten. Die maandag 

had ik nog last van weeën en moest ik naar de huisarts voor controle mogelijk 

blaasontsteking. Bleek geen blaasontsteking. Met een hoop gedoe en een omweg werd ik dan 

eindelijk gehoord. Ik was hier in mijn hoofd in paniek. Ik moest naar het ziekenhuis. 

Intussen was mijn partner er ook bij. We hebben een week tussen hoop en vrees gezeten. 

Buiten stormde het en in mijn buik ging het op en af met weeën. Inmiddels aan de antibiotica 

en weeënremmers. De dag dat wij voor punctie en een echo werden geroepen was het gevoel 

van de afgrond. Bij het zien van vuil vruchtwater en de bewegende Dan in combinatie met 

de slechte uitslag van de punctie. Schoten de tranen in mijn ogen, keek ik naar mijn partner 

die aan mijn voeteneind stond en schudde wij beide nee. We kregen opties te horen. Die 

dempte weg op de achtergrond. Ik hoorde een piep, en de wereld draaide als een tol om mij 

heen. Ik staarde naar het scherm waarin ik Dan zag bewegen. Maar we wisten wat te doen. 

Mijn lichaam was bezig Dan af te stoten. En niet zomaar. Ik werd ziek en hij bleek ook 

behoorlijk ziek door een infectie in mijn baarmoeder. We wilde dit niet langer voor Dan en 

hebben de medicatie gestopt. Mijn lichaam haar werk laten doen. Wetende dat Dan stil 

geboren zou worden en niet groot maar heel klein was. Heb ik deze bevalling als zo 

bijzonder ervaren. Samen hebben we dit gedaan. Sprak mijn moederinstinct bij het moment 

dat hij uit mijn buik kwam. Ik ontblote mijn bovenlichaam en nam hem op mijn borst. Nog 

1handje omhoog alsof hij gedag wilde zeggen. Ik kon niet huilen van verdriet. Maar was zo 

intens blij, hij was zo prachtig. Het was nu 'okay'. We laten je los uit liefde. Heeel veel liefde. 

Ik mis jou nog elke dag! 

 

 

 

 

  



Poeh, de titel valt me zwaar. En eerlijk moet ik bekennen dat ik steeds bang ben geweest om 

in de afgrond te belanden, dagen in bed door te brengen met een deken over mijn hoofd, 

maar dat is eigenlijk nooit echt gebeurd.  

Ik kan me zeker dagen herinneren die intens verdrietig en onzeker waren, vooral heel 

machteloos en eenzaam. Niemand lijkt echt te weten hoe het voelt, op een handjevol ouders 

na die helaas ook een kindje moeten missen.  

 

Maar ik herinner me bovenal de trots en de veerkracht die ik in mijzelf en ons als gezin heb 

ontdekt. Na het overlijden van Kian voelde ik me in 1 klap doorleeft. Ik maak me niet meer 

echt druk om dingen, het voelt allemaal zo onbelangrijk. Ik leef wat meer in mijn eigen 

wereld en maak me nog zelden druk om wat een ander vindt. Dat is wat het nu is, misschien 

verandert het ooit, en misschien ook niet! 

 

 

 

 

  



Ik ben net een week of 8 zwanger wanneer ik via mijn werk hoor dat er een onderzoek gaat 
komen naar kinderen met een hartafwijking die daar aan geopereerd moeten worden. Een 
belachelijk gevoel bekruipt me.. wat als dit kindje straks als eerste aan deze studie gaat mee 
doen. Meteen druk ik die gedachte weg. Doe even normaal Daphne! Ik besluit dan ook om 
niemand wat over die absurde gedachte te vertellen. Net als dat ik niemand vertel dat ik 
denk dat ik een miskraam krijg. Eenmaal de 12 weken voorbij krijg ik steeds meer 
vertrouwen. De baby is ook zo levendig in mij, dat moet wel goed zitten toch?! 
Toch blijf ik die 'wat als' gedachte houden. Voor de 20 weken echo besluit ik de oudste twee 
langer op het kinderdagverblijf te plannen. Voor het geval er wel wat is, dan hebben we even 
tijd om bij te komen zeg ik tegen mijn man. 
Bij de 20 weken echo krijgen mijn man en ik te horen dat ze haar hart niet goed in beeld 
kunnen krijgen. Voor mij is het klaar. Ik weet het zeker, ze heeft een hartafwijking. Mijn man 
zegt, kom op Daphne het kan ook aan de echo liggen. Misschien is er niks aan de hand. Ik 
zag de echobeelden en het enige wat ik dacht.. hopelijk is het geen hypoplastisch linkerhart 
syndroom. Dat is te behandelen, maar zo ontzettend heftig.  
En het enige wat we dachten.. als ze maar een leefbaar leven kan leiden. De dagen die 
volgenden waren lastig, maar gelukkig afleiding door de oudste twee. Dinsdag en woensdag 
wordt het nieuws alleen maar slechter en slechter.  
We waren heel rustig, en wisten ook direct na de eerste diagnose. Dit wensen wij haar niet 
toe. Een leven vol pijn en ellende. We gingen kapot van verdriet, schakelden over naar een 
regelmodus. Alles zo goed mogelijk doen voor ons meisje. Want dit konden we maar 1 keer 
doen. 
 
Maar hoe moesten we dit in godsnaam doen?! Je bloedeigen kind moeten verliezen! Het is 
een niet te beschrijven gevoel.. ik ging kapot, mijn hart brak en er bleef een groot gapend gat 
achter.  
 

 

 

 

  



 
 
Het is vandaag precies 2,5 jaar geleden dat mijn wereld stil kwam te staan en ik de afgrond 
instapte. Op dat moment in een roes. Teveel pijn en teveel verdriet om in een keer te 
handelen. Ik schoot in een overlevingsmodus, in de tijd die volgde zou alle pijn en alle 
verdriet komen, en zou ik steeds verder die afgrond in zakken.  
 
Het overlijden van Matz kwam totaal onverwachts. Ik lag al ruim een week in het ziekenhuis 
ivm een verhoogde bloeddruk en eiwitverlies in de urine. Symptomen die passen bij een 
zwangerschapsvergiftiging, maar ook passen bij nierfalen. Matz deed het ontzettend goed, 
hij groeide keurig, de doorbloeding van de navelstreng zag er goed uit en hij liet me geregeld 
genieten van zijn getrappel. De zorgen waren om mijn nier, niet om Matz. Mijn nierfunctie 
was in het ziekenhuis gezakt van 22 naar 18 en dus was de nefroloog ”aan zet”. Het doel was 
om mijn nier te behouden. Elke dag langer in de buik zou goed zijn voor Matz, maar als het 
nodig was konden ze hem ook buiten de buik helpen…  
 
Ik voelde me veilig, elke dag waren er controles. Waar het in het begin van de week 
spannend was qua waardes, hadden we donderdag 9 april een topdag. De CTG was goed, ik 
had nog een echo die er goed uitzag en terwijl Jan en ik bezig waren om geboortekaartjes uit 
te zoeken, lag Matz heerlijk druk in mijn buik te trappelen. Ik hoor het me nog zeggen tegen 
Jan, die 33 weken gaan we gewoon halen! 
 
Tot de volgende ochtend, 10 april… Bij het aansluiten van de CTG was Matz zijn hartslag 
moeilijk te vinden. Paniek… Vervolgens een hele grote opluchting toen we hem even 
hoorden. Hij leeft! De CTG bleef moeizaam, Matz z’n hartslag was veel te laag en de doppler 
moest constant vastgehouden worden omdat we anders zijn hartslag weer kwijt waren… Jan 
is gekomen en terwijl we met z’n tweeën zijn, Jan de doppler vasthoudt, zien we de hartslag 
dalen… Het moment dat ik zeg dat ik op de bel ga drukken komt de gynaecoloog met een 
aantal verplegers binnen en zegt ze dat we naar de OK gaan. 
 
Een golf van paniek overviel me om me vervolgens uit te checken en over te geven aan dat 
wat zou gaan komen… 
 
 

 

 
  



10 maart 2022  
Het is eindelijk tijd voor onze 20 weken echo! Leuk naar de baby kijken en hopen dat alles 
goed is.  
Na wat problemen met de koppeling van de echo naar de pc en daardoor stress van de 
echoscopiste ga ik liggen. Meteen zien we ons kindje lekker bewegen. Ze ligt niet echt stil en 
daardoor maakt onze druktemaker het lastig om te meten. Toch wordt alles gecheckt en alles 
lijkt goed. Behalve de lengte vd benen en armen. Het is n kleintje krijgen we te horen. Zo 
klein dat we doorverwezen worden voor een GUO in het ziekenhuis.  
De volgende middag kunnen we al terecht. De gynaecoloog is gelukkig wat rustiger dan de 
echoscopiste van gisteren en checkt alles rustig. Maar de uitslag is hetzelfde; het kindje is te 
klein.  
Meteen krijgen we de optie vruchtwaterpunctie om genetische afwijkingen evt uit te sluiten 
en wordt er bij mij bloed geprikt, urine afgenomen en de bloeddruk gemeten. Zelfs de 
zwangerschap afbreken wordt al besproken. Mijn gezondheid is nu het belangrijkste wordt 
er gezegd.. Totaal verbouwereerd zitten we in de auto naar huis. Hoe kan dit? Waarom wij? 
Hoezo mijn gezondheid, het kindje is toch te klein, ik ben niet ziek. Zo voel ik me niet in 
ieder geval. En hoewel ik hoop wil houden en onze hele achterban ons overstelpt met hoop, 
voel ik ergens dat dit niet goed gaat komen. Angst en leegte..  
De maandag erop krijgen we een uitgebreide echo en vruchtwaterpunctie in Maastricht. 
Huilend op de behandeltafel, omdat dit allemaal zo oneerlijk is. 
De 2 weken erop kom ik bijna dagelijks in het ziekenhuis. Bloeddruk meten, bloed afnemen, 
urine geven en echo. Elke keer zien we n levendig kindje. Ons meisje, want inmiddels weten 
we door alle echo's dat het een meisje is, beweegt veel maar groeit nauwelijks. Mijn 
bloeddruk stijgt ondanks de medicatie die ik inmiddels slik en mijn leverwaardes gaan 
achteruit. 
 
 

 

 
  



♡︎ In de afgrond stappen ♡︎ 
 
Het moment dat de grond onder onze voeten vandaan werd geslagen, waren wij in het 
ziekenhuis. 
 
We waren met z’n tweeën naar het ziekenhuis gereden, in stilte omdat ik veel bloed was 
verloren en de verloskundige met 2 verschillende doplers het hartje van Mayson niet kon 
vinden. Ergens voelde ik het, maar durfde het niet uit te spreken. 
 
We kregen nog ruzie met de vent van de intercom omdat we daar niet mochten staan of zo, 
maar werden uiteindelijk door gelaten. We werden meteen naar een een kamertje geleid 
voor een echo. 
 
Het moment dat de arts de echo erop zette en de woorden uitsprak: het spijt me, maar jullie 
zoontje is overleden, het hartje klopt niet meer, kwamen keihard binnen. 
 
Een oerschreeuw doordrong de hele afdeling en ik hoorde naast mij alleen maar: dat kan 
niet, dit gebeurd niet, dit klopt niet, meneer dit kan niet waar zijn. 
 
Toen we daarna alleen werden gelaten, gingen we beide in de regelmodus: ouders en 
schoonfamilie werden ingelicht. Ik zei dat we ons werk moesten bellen, de oppas moesten 
afbellen en de vakantie moesten omzetten.  
 
Standje: overleven. 
 
En toen moest ik nog bevallen… 
 
 

 

 
  



Poeh, deze titel valt mij zwaar. 
Het is vandaag precies 1 jaar, 4 maanden geleden dat mijn wereld volledig instortte, dat mijn 
wereld stil kwam te staan en ik de afgrond instapte. Op dat moment teveel pijn, teveel 
verdriet om in een keer te handelen, ik schoot in een overlevingsmodus, in de tijd die zou 
volgen zou alle pijn en alle verdriet komen, en zou ik veder de afgrond in zakken.  
 
Tot op de dag als vandaag gaat met veel up’s en down’s. Velen mensen zien mij lachen en 
genieten van dingen. Maar diep, diep van binnen huil ik veel nog steeds, de wandelpad van 
die grote berg zonder vangrails, eerlijk moet ik wel bekennen dat ik steeds bang ben om in 
de afgrond te belanden. Dat het randje van de wandelpad in keer weg is en verzakt onder 
mijn voeten. Het liefst zou ik dagen in bed door brengen met de deken over mijn hoofd, 
maar dat gebeurd eigenlijk helemaal niet, hoe graag ik soms ook wel wil!! Er zijn zeker 
dagen die ik me kan herinneren die intens verdrietig en onzeker zijn/waren. Maar ook 
machteloos en eenzaam.  
Niemand ijkt het echt te weten hoe het voelt en wat door je hoofd gaat en speelt, op een 
handje vol ouders na die helaas ook een kindje moeten missen. Tuurlijk de troost die je van je 
familie en dichtbij zijnde vrienden krijgt is fijn en verwarmt. Maar ik herinner me bovenal de 
trots, de veerkracht en de vechtlust die ik in mezelf heb ontdekt. Na het overlijden van Levi 
Jez dat ik trots ben op om zijn moeder te zijn, om een sterrenmama te zijn. Ik maak mij niet 
meer echt druk om dingen, het voelt allemaal zo onbelangrijk, waar ik me voorheen druk om 
maakte of in stress raakte, laat mij niet koud. Ik leef wat meer in mijn eigen wereld, mijn 
kleine veilige wereld. En ik maak me nog zelden druk om wat ander vindt. Dat is nu wat het 
is, misschien verandert ooit, en misschien ook niet dan is ook prima..!! Ik leef dag op dag met 
up’s en down’s. 
 
 

 

 
  



Het slechte nieuws, 25 maart 2019. Na een zeer goede nacht slapen werd ik ongeduldig 
wakker. Geen bevalling, maar ook weinig (geen) leven. Een goede reden om de 
verloskundige te bellen en ik mocht gelijk komen (misschien konden ze gelijk een beetje 
helpen om de bevalling op gang te brengen). Nietsvermoedend stapte ik iets na 9 uur op de 
fiets naar de verloskundige.  
Het voorgevoel of de angst die ik op dat moment had, misschien een kindje in nood en dat ik 
naar het ziekenhuis moest voor een inleiding, vacuümpomp en dan een spoedkeizersnede, 
dat was mijn angst op dat moment. Ik wilde zo graag thuis bevallen, wat een domper zou 
dat ziekenhuis zijn... Tijdens de zwangerschap hebben we het gehad over medische ingrepen 
bij het krijgen van een ziek kindje tot hoever behandelen wanneer er complicaties zouden 
zijn na de bevalling voor het kindje. Moeilijke dilemma's waar we over na hebben gedacht.  
 
Aangekomen bij de verloskundige werd er gelijk een echo gemaakt en ik zag helemaal niets 
bewegen, geen handje, geen voetje en geen hartje... Wat duurde die echo lang. Ik wist het ze 
is overleden, maar zolang de verloskundige dat niet zegt is het niet zo. Ze zegt maar niks en 
ik weet het steeds zekerder dit is niet goed. En toen zei ze het: sorry maar er is geen 
kloppend hartje. Iets wat ik voor mijn gevoel al minutenlang wist, maar toen keihard werd 
bevestigd. Even huilen en door want ik moest het Tony vertellen. Maar hoe zeg je zoiets... Hij 
zou niet meer kunnen auto rijden. Ik bedacht toen dat ik hem beter kon laten ophalen door 
mijn vader (voor hem is het niet zo erg, dombo was ik natuurlijk! Want voor hem is het ook 
erg.) Mijn vader ging Tony halen en ik belde Tony, niet schikken maar we moeten naar het 
ziekenhuis, papa komt je halen. Ik werd onrustig en het duurde me allemaal te lang. De 
verloskundige bood aan om vast met mij naar het ziekenhuis te rijden zodat mijn vader en 
Tony daar ook heen konden gaan. Ik belde Tony nog maar een keer om te zeggen dat het 
echt niet goed was, echt geloven konden we dit beide nog niet. In de auto bij de 
verloskundige reden we over een drempel en ik voelde de baby bewegen (dacht ik). Ik dacht 
nog misschien een zwak hartje en kan ze gered worden in het ziekenhuis ik kreeg nog een 
beetje hoop. Ik kwam in het ziekenhuis en mijn vader en Tony waren er ook heel snel. Door 
naar de gynaecoloog en ook die echo maakte er niets beters van het hartje klopte niet meer 
en ons kindje was na 40 weken zwangerschap overleden in mijn buik.  
We mochten naar huis om de begrafenis te gaan regelen en 2 dagen later terugkomen als de 
bevalling niet spontaan was begonnen. Ik wilde niet meer weg en wilde een keizersnede de 
baby moest er zo snel mogelijk uit. Ook wilde ik vooral weten wie er in mijn buik zat. (het 
geslacht was voor ons nog onbekend) was dit Hanna of Teun? Met de echo was het geslacht 
niet te zien, ik mocht in het ziekenhuis blijven en gelijk starten met de inleiding. Nog geen 24 
uur later is ons mooie meisje Hanna geboren, voor even in onze armen maar voor altijd in de 

hemel. Ons mooie kleine meisje geboren in de hemel      

 

 

 
 

 
  



Over de dag dat we het nieuws kregen schreef ik al vaker. Over het surrealistische moment 
waarop het lijkt alsof het niet over jullie gaat. Over het moment waarop ik dacht; “wat een 
rotmanier om je maandag te beginnen” terwijl de verloskundige iemand ging halen. De tijd 
die enorm snel gaat en oneindig langzaam tikt. 
 
We balanceerde op het randje van die afgrond, voor we naar beneden stortte. En nog een 
aantal keer grepen we ons vast aan die rand. Tegen beter weten in. 
 
Vanaf moment 1 hebben we bewust gekozen niet die diepte in te kijken. Al spiek je 
onbewust natuurlijk wel, als je aan t vallen bent. We probeerden niet vooruit te kijken maar 
dag voor dag te handelen wat er op ons pad kwam. 
 
 

 

 
Toen er werd vastgesteld dat het hartje van onze zoon niet meer klopte, viel ik niet meteen te 
pletter. Ik suisde eigenlijk heel kalm richting de afgrond. Door de shock schakelde ik in de 
overlevingsstand en ging ik over op de rationele regelmodus waarbij er nog geen ruimte was 
voor emoties. Maar mijn parachute was kapot en zat vol gaten. Daardoor viel ik steeds 
harder richting de gapende leegte en mijn zwarte lot, de harde realiteit tegemoet. Tot ik 
crashte. In duizend stukjes. Overmand door het verdriet, de stilte en het gemis. Niet te 
repareren. Voor altijd kapot. 
 

 

 
 
 


