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Piepklein waren ze, haar voetjes. Piepklein, maar helemaal compleet met aan elk voetje vijf 

teentjes. 

Ik heb haar nooit kunnen kriebelen onder die voetjes. Ze heeft ze nooit zelf kunnen 

ontdekken. Er niet op gestaan of mee gelopen. Ik zal nooit haar nageltjes kunnen lakken. 

Maar toch, toch hebben die kleine voetjes een uitwisbare afdruk in mijn hart achter gelaten. 

 

Als je eens met mij over Liv wil praten, schroom dan niet. Je hoeft niet bang te zijn dat je iets 

oprakelt, want dat doe je niet. Het is niet dat ik niet aan haar denk als je niet over haar praat. 

Je maakt me niet verdrietig, de trots en de liefde die ik voor haar voel zijn vele male groter 

dan het verdriet. 

Noem haar naam, en ik vertel je over haar. 

 

En het komt allemaal wel goed, lief 

En al kom je echt nooit meer terug 

Het feit dat je er wel ooit was 

Voelt als de zon, warm in m'n rug 

(Suiker en Azijn - Acda en de Munnik) 

 

 

 

 

 

Heel herkenbaar en voor mij helemaal waar. De, inmiddels grote, stappen die mijn dochters 

zetten maken indruk. Maar de kleine stapjes van Noah maken ook zeker indruk. In alles wat 

ik doe neem ik Noah mee. De keuzes die ik maak, de manier waarop ik in het leven sta. Er is 

een leven voor, een leven tijdens en een leven na Noah. Ik doe alleen nog maar dingen waar 

ik energie van krijg. 

 

 

 

  



,,Hoi lief meisje in je huisje bij de maan, heb je een fijne dag gehad? Lekker gespeeld in de 

wolken"? Zo begint mijn gesprekje elke avond in haar kamertje. En daarna vertel ik over 

mijn dag. Of houden papa en mama elkaar voor de gek via ons gesprekje met Nyne      . 

,,Welterusten lief meisje", kusje op de sleutelhanger waarvan jij het middelste hartje mee had 

toen we je weg brachten, aai over je knuffels en je dekentje en lampje uit. ,,Tot morgen".  

Fysiek is ze niet meer bij ons, maar voor altijd verweven met ons leven.  

We koesteren onze korte tijd dat we herinneringen konden maken. Een boekje voorlezen, 

muziek luisteren met papa, jou vasthouden en knuffelen, naar de pianomuziek luisteren van 

papa want daar ging je altijd zo op bewegen in mijn buik, samen een happy meal eten omdat 

jij dat vast heel lekker had gevonden. Wist je dat Nyne een vriendenboekje heeft? 

@sterrenliefs  

Daar staan al deze herinneringen in met foto's en mag iedereen zijn of haar herinneringen in 

schrijven aan Nyne.  

Bij ons brand er bijna dagelijks een kaarsje. Om deze babyloss awareness week af te sluiten 

wordt er vanavond om 19.00 lokale tijd wereldwijd een kaarsje aangestoken, zodat er een 

wave of light ontstaat. Doe je mee? 

 

 

 

 

Een onuitwisbare indruk, mijn kleine prachtige ventje Matz      Elke dag is hij bij mij, de film 

speelt zich nog vaak af. Soms gepaard met heel veel pijn, verdriet en tranen, maar inmiddels 

ook veel vaker met heel veel liefde en trots! Ik word er blij van als mensen zijn naam 

noemen… Matz zal altijd mijn kindje zijn, mijn prachtige zoontje. En hoewel niemand het 

kan zien, ik ben blij dat ik zijn trotse mama mag zijn       

https://www.instagram.com/sterrenliefs/


 

Je leven blijft eigenlijk hetzelfde, maar zal nooit meer hetzelfde zijn. Een zin die de spijker op 

de kop slaat. 

 

Alles wat ik doe, voel en denk daar is zij bij. Fysiek niet, maar in gedachten wel. Dat maakt 

dat niks hetzelfde meer is. Eerder voelde het enorm zwaar. Maar na maanden en onze 

regenboog werd het minder zwaar.  

 

Volgens mensen om mij heen ben ik meer open geworden, toon ik meer emotie. Ik denk dat 

dat ook fijn en iets goeds is.  

In situaties als deze leer je meer en meer op wie je kunt steunen en naar wie je gedag zegt, 

omdat je elkaar soms simpelweg niet begrijpt. En dat is oke. 

 

Ik heb zeker ook veel geleerd over mezelf. Ik dacht nooit meer te kunnen werken op de plek 

waar ik werk. Het was zo confronterend, zo moeilijk het verdriet van andere ouders te zien. 

Ik heb het geprobeerd en maakte progressie. Vond het rete spannend. Er kwam een andere 

functie op mijn pad, wel op dezelfde afdeling maar niet meer aan bed. Een functie die ik al 

een poos ambieerde. Ik heb gesolliciteerd en ik werd aangenomen. Dit was mentaal ook 

goed, want nu merk ik, als ik weer aan bed zou moeten dan zou ik dat mentaal ook weer aan 

kunnen.  

 

Het leven is enorm verandert. Er is maar weer al te duidelijk geworden dat ons gezin en mijn 

man het allerbelangrijkste zijn in mijn leven. Dat ik enorm in m'n handen mag knijpen 

moeder van vier te zijn. En partner van zo'n liefdevolle man.  

Ook heb ik geleerd dat dat zwarte randje er voor altijd zal zijn en dat is niet erg. 

 

Ze is verweven in ons leven. 

 

 

 

  



 
Indruk ja dat heeft Hanna op ons gemaakt. Een klein groot meisje. Een baby ja dat was ze, 

maar ze woog 3755 gram en was al 55 centimeter. Klein is dan maar relatief. Haar broertje 

was bijna een kilo lichter en toch zo kerngezond en levend geboren. Het is nog steeds niet te 

bevatten waarom Hanna niet heeft mogen leven. Gelukkig is dat niet een vraag die ons 

dagelijks bezig houdt. Het waarom in heel veel dingen doet er niet toe voor ons, het is zoals 

het is. 

Ze heeft een enorme diepe indruk achter gelaten bij ons en een enorme berg liefde.  

Toen ze overleden in mijn buik zat kon ik mij niets voorstellen bij het bevallen en zien van 

een overleden kindje. Ik durfde nauwelijks naar haar te kijken en durfde haar geen liefde te 

geven. De verpleegkundigen hebben ons hierin bijgestaan. Waar Tony gelijk helemaal 

verliefd was heeft dat bij mij moeten groeien. Ik ben Tony nog steeds zo dankbaar dat hij 

Hanna in mijn armen heeft gedrukt. Het moment waarop mijn hart overspoelde van liefde, 

een enorme liefde die nooit meer is gestopt, gelukkig maar!  

 

Waar het verdriet minder op de voorgrond staat groeit de liefde nog steeds iedere dag, 

helaas het gemis ook. Ondanks alles blijft de liefde en die houdt ons toch steeds weer 

overeind. Niet alleen de liefde voor Hanna die iedere dag mag groeien maar de liefde voor 

Teun groeit ook nog steeds. 2 verschillende kinderen maar evenveel liefde. Onze kanjers, 

onze trots         Hanna en Teun, zus en broer. 

 

 

 

  



Als de theekopjes rinkelen 

Grijze dagen te lang 

Als de lijnen ons tekenen 

En ik niet meer kan 

 

Als het leven geweest is 

Maar het missen nog steeds 

Lief ik je na jaren 

Nog meer dan ik deed 

 

 

 

 

 

  



Vanaf het moment van de test uitslag, zat je in mijn hart. 

 

Vanaf de dag van de eerste echo, houd ik al van je. 

 

Vanaf de dag van jouw eerste schopjes, kon ik alleen maar aan onze toekomst denken. 

 

Vanaf het moment dat je geboren werd, wist ik dat mijn liefde voor jou nooit meer weg zou 

gaan. 

 

Ik denk nog altijd aan onze toekomst, de toekomst zonder jou. Maar waar jij altijd een deel 

van uitmaakt. Mijn liefde voor jou is net zo groot als die voor Raeven, alleen ik kan het jou 

niet geven op de manier zoals ik het aan haar geef. 

 

Ondanks dat jij nooit buiten mij geleefd hebt en geen stapjes op deze wereld hebt gezet, heb 

jij grote indruk op mij gemaakt. Mijn liefde voor jou zal nooit weg gaan en ik zal jouw naam 

altijd noemen. 

 

 

 

 

  



Mijn kind is nooit voorbij. 

Mijn gevoel: liefde, verdriet, boosheid, machteloosheid, eigenlijk alle gevoelens zijn er altijd. 

 

De BLAW en dus de dagelijkse schrijfopdrachten, om openheid over baby verlies te creëren, 

stoppen voor nu. De BLAW is fijn om er meer bij stil te staan en meer openheid te creëren 

omdat er nog steeds schrik en taboe op heerst. Maar weet dat ik dagelijks aan hem denk, niet 

alleen op de moeilijke dagen of in een ‘speciale’ week. 

 

Maar ik zal altijd over Mayson blijven schrijven. Niet dagelijks maar hij zal zo nu en dan op 

mijn tijdlijn voorbij komen. Op dagen dat ik meer aan hem denk en ik hem meer mis dan 

andere dagen. Of gewoon omdat hij er ook mag zijn. 


