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Terwijl wij een week tussen hoop en vrees zaten had ik veel angst en verdriet. Bang om te 

verliezen.. verdriet door angst voor wat komen ging. Totale controleverlies en dat maakte 

mij bang. Maar vanaf het moment dat wij besliste (we in de overgave zaten) dat we Dan 

moesten loslaten uit liefde, werd dit verdriet om gezet in een kracht. De bevalling wilde ik 

helder meemaken voor hem, het laatste wat ik nog met hem kon doen. Hier voelde ik alleen 

maar trots en liefde. Na de bevalling ging Dan mee naar huis in water. We bleven hem maar 

bewonderen. We stelde mensen op de hoogte en vertelde heb hoe prachtig hij was. De 

volgende dag brachten we hem voor onderzoek weer terug. Hier kwam mijn angst weer om 

de hoek kijken. Hem alleen achter laten. Toen we hem ophaalde was ik boos en verdrietig. 

Hij was niet meer zo prachtig. En wilde er alles aan doen maar het mocht niet baten. Hij 

moest aangekleed worden zodat andere nog waardig afscheid konden nemen. Hier voelde ik 

mij even schuldig over. Na de uitvaart voelde ik niks, even niks, verdoofd en leeg. Ik heb 

therapie gehad om weer ruimte te voelen voor andere dingen. Schuldgevoelens vielen weg, 

angst viel weg en boosheid was ook niet meer op de voorgrond. Na enkele maanden kwam 

hier blijheid en liefde voor in de plaats. Ik besloot om een verandering te gaan maken van 

werk en dit is enkel en alleen ontstaan dankzij Dan. Ik maak nu voor o.a. andere ouders 

hand en voetafdrukken. Juist omdat ik weet hoeveel troost dit ons bied. Dan gaat overal met 

mij mee. Hierdoor voel ik niet alleen de verdriet van mensen maar juist de liefde die zij 

voelen voor hun kind. De verbinding die dan ontstaat kan alleen komen door onze kinderen 

die we moeten missen. Ik help hen een stukje bij rouw en maak van een casting een bijzonder 

laatste moment. Dit is zeer dankbaar werk. En natuurlijk voel ik mij soms nog wel eens leeg 

maar dat mag er ook zijn. Toelaten al mijn gevoelens dat heb ik wel geleerd      

 

 

 

  



Ze zeggen dat een rouwproces fases heeft, maar ik heb nooit het gevoel dat de fases elkaar 

opvolgde. Voor mijn gevoel staan de fases allemaal naast elkaar en knal je soms als een bal in 

een flipperkast van de ene naar de andere fase. 

 

Nu we bijna 3 jaar verder zijn stuiter je niet meer zo hard van de ene naar de andere kant, 

maar soms schiet ik nog even alle kanten op. 

 

Misschien ook wel omdat de “laatste” fase acceptatie zou zijn. En dat ergens wringt, want 

misschien kan ik accepteren dat we Jip moeten missen. Dat dat zo is. Maar bestaat er een 

echte acceptatie dat de je je kind altijd moet missen? Dat de wereld soms zo oneerlijk is. Ik 

zou het zelf denk ik eerder berusting noemen. 

 

Daarmee ligt de bal redelijk stil in de kast. Maar soms gebeurd er iets waardoor we toch 

weer even naar een andere fase vliegen. 

 

 

 

 

  



Het boek: hoeveel dagen rouwen om weer gewoon door te gaan, moet nog geschreven 

worden. Wat was ik op zoek naar de richtlijn, het protocol of het stappenplan voor het 

doormaken van rouw. Binnen mijn werk zijn er een heleboel richtlijnen om te kunnen 

volgen. Maar niemand kon mij de richting/sturing geven hoe rouwen gaat en hoe je het 

moet doen en hoe je het goed doet. Ik wilde weten hoeveel dagen ik moest huilen op de bank 

en weer door kon, ik wilde weten hoelang ik nog die vreemde heftig stekende pijn rondom 

mijn hart zou voelen. Waarom kon niemand mij vertellen hoe vaak en wanneer ik het grafje 

moest bezoeken zodat dit goed voor mij voelde maar dit ook voor Hanna goed is. Wie kon 

mij vertellen wanneer ik weer helemaal gewoon kon werken en ik weer gewoon zonder 

moeite en pijn baby meisjes kon behandelen. Ik wilde die richtlijn maar die was er niet. 

 

Nu kan ik wel zeggen hoe dit voor mij was. Nadat ik meerdere ouders die een kindje moeten 

missen heb gesproken weet ik dat dit voor iedereen anders is en er geen goed of fout is maar 

het je eigen gevoel is die je mag volgen. 

 

Ik heb dagen wel gehuild en ineens was daar een keer die dag zonder tranen en dan voelde 

ik me schuldig alsof ik het ineens niet meer erg vond dat Hanna is overleden. Zo werkt het 

niet het verdriet is er nog altijd en gaat niet weg en mag er zijn maar kan ook zonder de 

tranen. De heftige hartpijn is er soms nog, vooral als het leven maar doordendert en ik te 

weinig tijd heb gehad om te zorgen voor het verdriet. Het graf bezoeken deed ik de eerste 

maanden dagelijks en later af en toe een dagje niet en nu ga ik 1 keer per week en dat voelt 

voor mij goed. Ik ging weer naar werk voordat mijn verlof af was gelopen, ik pakte wat 

computer taken op maar behandelen moest ik nog niet aan denken. Ik was aanwezig nam 

wat waar en bouwde langzaam wat op. Wilde mijn hoofd wel wilde mijn lijf niet (ik was het 

soms vergeten maar ik was ook nog een vrouw die was bevallen met helaas de pijnen die 

daarmee gepaard kunnen gaan), wilde mijn lijf kon mijn hoofd het niet, ingewikkeld en 

moeilijk. 

Vooral die meisjes met donkerhaar en de baby's die in maart waren geboren. Lastig en 

energievretend.  

Ja dat is rouwen energie en tijdrovend het is niet uit te leggen en zelf doe ik het nog steeds 

niet altijd begrijpen. Waar is mijn energie?! Zorgen voor Hanna kost ook tijd en moeite en 

soms net zoveel als voor Teun. Het is anders maar ik ervaar bij beide kinderen dat ik er heel 

veel liefde voor terug krijg. Een kind op aarde of in de hemel het maakt niet uit.      Ik ben 

dankbaar dat ik de mama van Hanna en Teun mag zijn.      

 

 

 

 

  



Na het overlijden van Nyne voelde ik me met name verslagen en leeg. Waarom ik? Waarom 

wij? Huilen, boosheid. Ik zocht naar een manier om met mijn verdriet om te gaan. De eerste 

weken wilde ik zoveel mogelijk haar naam zien en gebruiken. Kettinkjes, haakwolkjes, 

boekjes, ik was constant op zoek naar bevestiging van mijn dochter en het feit dat ik echt 

mama was geworden. Keek hele uren en dagen foto's en filmpjes met Nyne. Het voelde als 

de enige manier om haar vast te houden. Vond (en vind) het ook verschrikkelijk als mensen 

haar naam nooit noemen of doen alsof ik geen kind heb.  

Ruimte voor mijn verdriet, vond ik soms moeilijk te combineren met weer stappen zetten in 

het "normale" leven. Ofwel mijn nieuwe normale leven, want het wordt nooit meer helemaal 

hetzelfde. Het lastige is dat je niet kunt voorspellen wat wel en niet gaat en hoe je je erbij 

voelt. Sterker nog; wat soms 5x goed gaat, kan soms ineens zoveel emotie oproepen dat het 

niet gaat. Totaal onverwacht overvalt me dan het verdriet.  

In het begin vond ik het ook moeilijk als ik even een paar minuten niet aan Nyne had 

gedacht, omdat ik haar niet wilde vergeten. Terwijl ik het ook wel weer fijn vond om met 

andere dingen bezig te zijn. Het was een continue zoeken naar balans. Ik denk dat ik 

inmiddels wel een manier heb gevonden om Nyne te verweven met mijn dagelijks leven. 

Maar nog steeds is het grillig.  Het kan soms weken goed gaan en ineens niet meer.  

Ik denk dat de zogenaamde fases van rouw niet in 1 lijn lopen of in een vaste volgorde, maar 

dwars door elkaar. En nee, je geeft het geen plekje alsof je het in een doos op zolder zet en 

tijd heelt geen wonden. Maar je leert om zo goed en zo kwaad als het kan het een betekenis 

te geven in je nieuwe leven en draagt het altijd met je mee. Niet alleen het gemis en verdriet, 

maar ook de liefde en trots! 

 

 

 

  



Week 39 kwamen wij terug van een vakantie op Bonaire. Het was heerlijk om even er 

tussenuit te gaan. Op vakantie hadden wij ook zeker onze moeilijke momenten. Maar op het 

moment dat we de voordeur opende na de vakantie kwamen alle emotie weer omhoog. Na 

de vakantie ben ik weer begonnen op mijn werk. De collega's vonden het fijn mij weer te 

zien. Maar vakantie is om bij te komen maar, vakantie met rouw is zwaar. Dus echt uitgerust 

was ik niet. Maar collega's vroeger wel weer om dingen op te pakken. Maar ik merkte dat het 

zwaar was na de vakantie. Tot een mede collega teamleider vroeg. Hoe gaat het met jou ? 

Het is zwaar met alle prikkels van doen. En ik begon te huilen. Daarbij heb ik een afspraak 

gemaakt met mijn leidinggevende om even een stapje terug te doen qua 

verantwoordelijkheden. En ben met 1 project begonnen waar ik mijn hele focussen op kan 

hebben. Dat voelt goed en meer rust. Een stapje terug voelt voor nu goed. 

 

 

  



Mensen verwachten vaak dat je een bepaald rouwproces doorloopt. Maar in werkelijkheid 

gaat het van hot naar her. Er is geen vast patroon, je gaat van verdriet naar boosheid, 

verdriet, naar onmacht, naar een gevecht naar uiteindelijk een soort van acceptatie. 

 

Ik ben allerlei stappen al doorlopen: ongeloof, verdriet, onmacht, woede, schuldgevoel, 

depressie en nu dus een soort van acceptatie. En deze verliepen niet perse in deze volgorde 

en ik doorloop ze nog steeds. 

 

We hebben geprobeerd een gevecht aan te gaan over de uitkomst, maar dat had geen zin. 

Dus dat hebben we laten varen. 

 

De depressie heb ik later doorlopen want ik kreeg er niet echt de tijd voor.  

 

Alle stappen verschillen kwam tijd en ook per keer, want je doorloopt de stappen niet perse 

maar een keer. 

Daar wordt vaak raar naar gekeken, want je moet het toch een plekje geven? 

 

Mijn standaard antwoord: hoe zou ik het verlies van mijn kind een plekje moeten geven? Ik 

leer er mee om gaan in ons leven en ja ik heb hem een plekje gegeven; hij staat in de kast! 

 

 

  



Na het overlijden van Matz belandde ik in een soort roes. Elke ochtend als ik wakker werd 

(of eigenlijk elke nacht, zo fantastisch ging het slapen niet      ) was er opnieuw weer het 

besef dat het echt gebeurd was, dat mijn grootste nachtmerrie werkelijkheid was. In kleine 

beetjes kwam ik uit die roes, werd het besef steeds een beetje groter. De eerste periode was er 

vooral heel veel ongeloof en ontkenning. Ik was verslagen. Het moment dat ik dacht er wel 

weer een beetje te zijn, was het moment dat de bodem van de put verdween, en ik er steeds 

verder in weg zakte. 

 

Het overlijden van mijn zoontje heeft mijn leven in een klap stil gezet. En met die plotselinge 

stilstand kwam de rugtas vol met ‘shit’ over mijn hoofd gevlogen voor mijn voeten terecht. 

Niet meer ver weggestopt om er niet meer aan te hoeven denken, maar alles op een grote 

hoop. Ik kon er niet meer omheen…Ik werd heel erg depressief. En hoe rouw je als je knetter 

depressief bent? Hoe rouw je überhaupt? Geen mooie rechte weg met de verschillende fases 

die je doorloopt. Mijn stappen gingen naar voren, naar achteren, omhoog, omlaag, naar links, 

naar rechts en weer terug. Ze vlogen alle kanten op, en nog steeds. Alle fases van rouw 

komen voorbij, soms kort en soms lang, en soms komen ze weer terug. Een lange hobbelige 

weg. 

 

Men zegt dat je het moet accepteren, maar het woord accepteren vind ik een ingewikkelde. 

Accepteren voelt voor mij alsof ik het goed vind, dat ik er oké mee ben. En dan schreeuwt 

alles in mij op dit moment nog “nee”. Wellicht heeft dat meer tijd nodig en ga ik ooit nog 

accepteren. Maar voor nu verdraag ik dat dit ons is overkomen. Ik leer er mee leven… 

 

 

 

 

  



De afgelopen jaren na de dood van Saar heb ik al elke stap gehad. 

Er zijn er echter twee stappen die ik nog elke dag doorloop 

 

* schuldgevoel dat ik sinds die dag elke dag met me mee 

* acceptatie ook al is het vijf jaar later ik kan geen vrede vinden met haar dood. 

 

Hierdoor wil ik andere dingen nog beter doen tot op het perfecte aan toe waar geen ruimte is 

voor falen, zoals ik bij Saar heb gedaan &hierbij ik het uiterste van me eigen vraag  

Perfect als mama van de twee andere dames. 

Perfect in me werk  

Perfecte Naomi 

 

 

 

 

 
  



Na het verlies van onze zoon was ik compleet de weg kwijt. Om me ergens aan vast te 

houden, stortte ik me op het lezen van de medische rapportages en literatuur, om de dood 

die uit het niets ons huis was binnengedrongen en het meest dierbare had weggenomen, te 

verklaren. Uiteraard lukte dat niet. 

Ik kon in eerste instantie geen stap zetten zonder een sluier van ellende. Jaloezie, woede, 

eenzaamheid, paniek en angst beheersten mijn dagen. Pas na enkele maanden mede door het 

contact met lotgenoten, uitschrijven van mijn verhaal en het maken van tekeningen, werden 

de watten in mijn hoofd steeds iets minder en kreeg ik weer wat grip op mijn emoties. 

Zonder dat ik het gemis kon accepteren. Want me neerleggen bij zoveel oneerlijkheid kon en 

kan ik simpelweg niet.  

 

 

 

 

 

 

 

 


