
  



18 december 2021 om 12:00 uur gingen we nietsvermoedend naar de 20-weken echo van ons 

kleine mannetje. Spannend maar ook even tussendoor, want druk zo voor de feestdagen. 's 

Middags zouden we nog naar een optreden van zijn grote broer, dus dit kon er precies voor. 

Therese maakt nog een grapje over de koude gel op haar buik en Hans pakt haar hand. De 

echoscopiste zet het apparaat op haar buik en valt meteen stil. We kijken naar het scherm en 

zien ons jongetje, maar geen hartje. Ze zegt:" Het is niet goed jongens." En vanaf dat moment 

stort ons leven in. Niets is meer wat het was. Kijk nog eens vragen we, tegen beter weten in. 

Ze zet zelfs de bloedstromen op het apparaat aan en kan zien dat zijn hartje nog maar net 

gestopt is met kloppen. Therese zegt meewarig dat ze hem echt net nog heeft voelen 

schoppen. Ja dat klopt, hij is echt pas net overleden. Drie dagen later, op 21 december 2021 

wordt onze zoon Pieter stil geboren om 16:35 uur, net als zijn grote zus Juliette in het Isala. 

We zijn trots en heel verdrietig. Dat kleine lijfje, zijn kleine handjes, mondje, neusje... alles zit 

erop en eraan. 20 centimeter en 200 gram. Prachtig is hij. Gelukkig mag hij mee naar huis, 

waar hij een hele week opgebaard is in water, zodat hij zo mooi blijft als nu. Vriendin Rianne 

komt foto's maken en dat doet ze weer geweldig. De kinderen en Hans verschonen elke dag 

zijn badje en wie Pieter wil bewonderen mag komen, want hij is ons kind en hij is prachtig! 

27 december 2021 cremeren we hem in kleine kring. Een paar weken later halen we hem op, 

zodat hij nu altijd is waar hij hoort. Thuis bij zijn papa, mama, grote broers en zus. Dichtbij, 

maar toch heel ver weg. We missen jou kleine Pieter. We missen ook alles wat nu had 

moeten zijn. Een vijf maanden oud mannetje, ondeugende lach, kraaiend van plezier, 

overladen met liefde door ons allemaal. Tot ooit lieverd, we houden van jou!               

Papa - Mama - Laurens - Finley – Juliette 

 

 

 

 

  



Vandaag start de babyloss awareness week. Voor ons niet alleen een maand om extra stil te 

staan bij alles wat er het afgelopen jaar gebeurd is. Voor ons is oktober ook de maand dat 

Guusje geboren had moeten worden.  

 

Deze maand is net 9 dagen oud en elke dag wordt het een stukje lastiger. Ik ben emotioneler, 

prikkels komen harder binnen waardoor ik snel overprikkeld ben, ik sluit me af van mensen, 

zit het liefste op de bank onder een dekentje etc. ik probeer mijzelf uit die sleur te trekken en 

dingen te ondernemen. Maar dat is soms lastig. Dus dan ben ik even extra lief voor mijzelf en 

blijf ik ook lekker op de bank zitten met een kop thee, onder mijn dekentje. Met een heerlijke 

foute serie of film. Want dat is helemaal niet erg, ik hoef mijzelf niet in 1000 bochten te 

wringen om ergens naartoe te gaan als mijn hoofd daar niet naar staat (Al gebeurd dat 

weleens hoor.) Soms zie ik mijn eigen red flags nog niet, maar kom ik daar al snel genoeg 

achter als ik ergens ben.  

 

Beetje bij beetje leer ik mijzelf opnieuw kennen in wat wel en niet gaat, maar ook in wat ik 

wel en niet wil. Voorheen maakte ik me nogal druk wat andere van mij zouden denken als ik 

iets niet deed of ergens niet kwam. Nu kom ik er steeds meer achter wat waardevol voor mij 

is om te doen en wat IK wil en dat "nee" ook een antwoord is! We maken kleine en grote 

stappen, vallen terug en staan weer op maar dat is hoe lastig ook het allemaal waard. Want 

uiteindelijk maakt het mij sterker als persoon. 

 

Deze maand is Guusjes maand! Vol liefde, verdriet, pijn en dankbaarheid. 

 

 

  



Gisteren ochtend zat ik hier op instagram te scrollen.. En Nina van @steunpunt_nova kwam 

voorbij met een meditatie. Ik heb die geluisterd en mijn eigen verdriet kwam even naar 

boven. 

 

Het verlies van 2 "kindjes" voor mij was dit zo. Raakt me nogsteeds. 

Ik had een buitenbaarmoederlijke zwangerschap wat wil zeggen 1 in mijn baarmoeder en 1 

in mijn eierensstok. Een 2 eieren tweeling. 

Dat dit een krietike toestand was in die tijd, besefte ik toen niet zo goed, want ik had nog 

mijn oudste dochter rondlopen toen van ca 2,5 jaar.. Ik moest door.. Dit was de natuur. Het 

gebeurde wel vaker, werd er gezegd. 

 

Toch ben ik ze nooit vergeten. Ik praat er nooit over. De pijn en het verdriet voel ik nog na al 

deze jaren. Klinkt misschien gek daarom durf en kan ik nu voelen en geven..  

 

In mijn           herdenk ze elke jaar nog steeds als de klok 00.00 slaat met oud en nieuw. 

 

De foto is niet van een overleden kindje wel vond ik de handen van de ouder met de baby 

voetje een symbool van.. 

    We houden van je en tegelijkertijd loslaten - verdriet - wanhoop en liefde in 1     

 

Zaken die raken mag je raken en mag je voelen.. Dat is nu mijn kracht en niet mijn verdriet. 

Ik kan liefde geven. 

 

 

 

  

https://www.instagram.com/steunpunt_nova/


𝑩𝒂𝒃𝒚 𝑳𝒐𝒔𝒔 𝑨𝒘𝒂𝒓𝒆𝒏𝒆𝒔𝒔 𝑾𝒆𝒆𝒌 2022 

 

Inmiddels tellen wij af naar (of kijken wij juist op tegen) aanstaande zaterdag. Zaterdag 15 

oktober, de datum waarop ik vorig jaar uitgerekend was van ons tweede wonder Lynn☆. 15 

oktober, ook de datum waarop Baby Loss Awareness Week afgesloten wordt met ‘The Wave 

Of Light’ om 19:00 uur lokale tijd. Door alle kaarsjes die worden aangestoken, zal er 

symbolisch een golf van licht ontstaan voor alle kindjes die veel te kort bij ons hebben mogen 

zijn. 

 

Ik vind het een prachtig initiatief, zeker omdat het van al die 365 dagen uitgerekend op ‘onze 

uitgerekende datum’ is. En eigenlijk ook omdat: 

 

☆ Het overlijden van een kindje, met welke zwangerschapsduur dan ook, zo’n enorme 

impact heeft op alles. Op je lichamelijke gesteldheid, op je geestelijke gesteldheid, op je 

relatie, op je gezin, op vriendschappen en familiebanden, op de manier waarop je naar een 

lege babykamer kijkt, de lege plek aan tafel, op de achterbank, op iedere dag, op alles. 

 

☆ Omdat het onnatuurlijk is om een overleden mensje in je buik te dragen. 

 

☆ Omdat het onnatuurlijk is om te bevallen terwijl je nog droomde over een toekomst 

samen. 

 

☆ Omdat het onmenselijk is om uit te kijken naar de uitvaart in plaats van naar de volgende 

echo. 

 

☆ Omdat het onmenselijk is om te schakelen tussen roze wolk en onweersbui, terwijl je het 

verdriet van jarenlang negatieve zwangerschapstesten net achter je probeerde te laten. 

 

☆ Omdat het soms lijkt alsof je hier helemaal alleen voor staat. 

 

☆ Omdat dat niet waar is en je dit verdriet met zoveel mensen deelt. 

 

☆ Omdat dit taboe doorbroken moet worden. 

 

Daarom… 

 

Daarom kocht ik dit speldje bij @steunpunt_nova , om zichtbaarheid en bewustwording te 

creëren. 

 

Daarom schrijf ik over iets wat veel te veel wordt weggestopt. 

 

Daarom schreeuw ik, huil ik, vertel ik. 

 

Het is hartverscheurend: het verlies van je bloedeigen, zo gewenste baby… 

 

https://www.instagram.com/steunpunt_nova/

