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Een stapje terug doen.. Dat is n lastige bedenk ik me als ik het schrijfonderwerp van deze 

dag zie. Zorgen voor en zorgen om andere mensen is namelijk mijn talent. Bij alles wat ik 

doe of zeg denk ik ook snel even wat voor impact het op een ander zou hebben. Zoals 

bijvoorbeeld deze verhalen; is het niet te heftig om te lezen? 

Evenals schouders eronder, hard werken en altijd je best doen. Ik haal er zelfs heel veel 

energie en motivatie uit. Ben trots op mijn onderneming en wat ik tot nu toe bereikt heb, 

omdat we bijna alle beslissingen nemen vanuit onze eigen visie, ons gevoel en ons niet altijd 

laten leiden door wat er in de markt nu weer hip is of door wat elke praktijk doet.   

Maar rouwen kost energie, veeeel energie, het zuigt je soms letterlijk leeg. Er zijn dingen 

waar je normaal energie uit haalt, die ineens energie kosten. En dan zijn er ook nog de 

prikkels, volle ruimte met pratende mensen, harde geluiden/muziek, fel licht die me vaker 

dan ik wil teveel zijn en ineens voor kortsluiting kunnen zorgen. (Terwijl ik vroeger het 

liefste de kroeg mee afsloot      ) 

Ik probeer het daarom met name voor te zijn, door mijn agenda te bewaken met tijd voor 

mezelf. Met lezen kan ik me heerlijk ontspannen, in bad liggen of gewoon thuis voor me uit 

staren met een kop koffie. Op tijd op vakantie of een weekendje weg de natuur in en lekker 

wandelen of uitgebreid dineren. Ode aan de lieve mensen om mij heen, die nog vaker dan 

ikzelf, zoveel begrip hebben voor als het ineens even niet meer gaat❤ 

 

 

 

 

  



Opeens ben je mamma, maar een mamma zonder kind om voor te zorgen.  

 

Je doorloopt een rouwproces die van gevoel naar gevoel gaat en uiteindelijk krabbel je weet 

een beetje op. 

 

Deels uit jezelf, deels gepusht door je omgeving. Moet je niet weer wat werken? Moet je het 

geen plekje geven? We hebben je nodig, wanneer kan je weer komen? 

 

Luisteren naar je eigen gevoel is zo belangrijk, maar vaak wordt je ook geleefd en ga je 

daardoor over je grenzen heen. En op een gegeven moment knal je tegen een deur aan of val 

je de afgrond weer in. 

 

Ik kon mijn grenzen niet altijd goed aangeven. Ja ik was hard als het ging over een plekje 

geven of als er vervelend opmerkingen werden gegeven, maar ik was ook beïnvloedbaar. 

Hierdoor ging ik te snel aan het werk. Maar maakte ik ook te snel afspraken en durfde ik niet 

naar mijn lijf en hoofd te luisteren. 

 

Het gevolg was dat ik, een tijd na de bevalling van Raeven, volledig aan de grond kwam. In 

december 2020 ging ik de ziektewet in en in oktober 2021 was ik weer volledig aan het werk. 

Vond ik nog snel, maar ik deed het want het voelde wel weer goed. 

 

Mijn tip voor jou: Luister naar jezelf, neem de tijd en laat je niet overrompelen. Jouw verdriet 

mag er zijn en daar zit geen tijd aan verbonden. 

 

 

 

 

 

  



Tijdens de diepste rauwste rouw waren de dagen lang en eindeloos. En toen dat eerste 

randje eraf was besloten we om alles te doen wat we normaal ook gedaan hadden en als het 

niet ging, dan konden we dat gewoon zeggen tegen elkaar en alsnog naar huis gaan. 

 

Naar verjaardagen, op kraamvisite, een doop en koffie afspraken, we deden alles en eigenlijk 

ging het vaak naar omstandigheden prima. Elke dag die niet de hele dag rot en verdrietig 

was was een goede dag. 

 

Tot er een kerstmeting was van mijn werk. Op de fiets kwamen de tranen al, ik kon het niet, 

ik wou het niet. Was bang voor moeilijke vragen, voor het feit dat ik dan niet zomaar 

tussendoor naar huis kon. Het voelde als een enorme stap terug. Maar nu weet ik, eigenlijk 

was het een stap vooruit; ik kon mijn grenzen voelen en trekken. Ik durfde toe te geven aan 

mezelf dat mijn team niet veilig genoeg voelde om zo kwetsbaar te zijn. Dat stapje terug; dat 

betekende dat ik eigenlijk leerde luisteren naar mijn gevoel en/of intuïtie. 

 

 

 

  



 

Doordat we al twee oudere kinderen hadden moesten we soms heel bewust een stapje terug 

nemen. De dagelijkse gang van zaken maakte het soms zo druk dat er geen ruimte was om 

echt bezig te zijn met ons gevoel. Soms planden Hajo en ik dan even een weekend samen 

weg. De kinderen hadden de tijd van hun leven bij hun opa en oma en wij hadden even tijd 

voor elkaar en om met Megan* bezig te zijn. 

 

In ons gezin kunnen we die balans best oke vinden. Hebben we gelukkig een fijn sociaal 

netwerk die ons hierin kan ondersteunen. 

 

Naar de buitenwereld toe daarentegen.. daar vind ik het lastig om gas terug te nemen. 

Snel leg ik mijzelf dingen op die ik moet doen, moet kunnen. Waarbij ik soms zelf voel echt 

wel op het randje te balanceren van wat ik nog aankan.  

 

Zelf vind ik dit een moeilijk onderwerp om over te schrijven, want een stapje terug doen 

vind ik moeilijk. Voelt als falen, vooruit is de weg.. terug kan niet.. 

 

 

  



Voor mij een ingewikkeld thema om over te schrijven. Een stapje terug doen, mijn grenzen 

aangeven. De mensen die mij al wat langer volgen weten dat dat nou net niet bepaald een 

kwaliteit van mij is       De afgelopen twee jaar ben ik meerdere keren tegen de lamp 

aangelopen. Het moest klaar zijn, ik moest weer normaal doen, ik moest beter zijn, ik moest 

mijn leven weer op de rit hebben… Ik moet vooral heel veel. En met al dat moeten was ik 

niet zelf degene die dat stapje terug deed, maar werd ik door lijf en hoofd gewoon 

teruggeworpen.  

 

Het leren leven met het verlies van mijn zoontje gaat in heel veel stappen. Ik heb al veel 

stappen gezet, maar ik ga er nog veel meer zetten. Leren leven en verweven, met Matz altijd 

dichtbij.  

En soms als het me gewoon allemaal even teveel is, het verlies teveel pijn doet en ik het even 

niet meer zie zitten, zet ik een hele grote stap terug. In gedachten terug naar de momenten 

met Matz in mijn armen, heel dicht tegen mij aan      

 

 

  



Zeker de eerste weken vond ik het moeilijk om te ontspannen. Mijn hoofd maakte overuren 

en ik was 24/7 aan het piekeren. Tegelijkertijd kon ik me voor geen meter concentreren. Mijn 

hersenen voelden als spaghetti. 

Ik ben nog steeds blij dat ik gedurende deze periode de tijd voor mezelf heb genomen. Door 

sporten, tekenen en wandelen voelde ik me elke dag een klein beetje beter, minder wankel en 

minder labiel. Ik heb na mijn verlof nog drie maanden de tijd genomen voordat ik weer 

begon met werken om de ergste shock te verwerken. Dat heeft mij enorm geholpen. 

 

 

 

 


