
Magazine 'Gedeelde Gedachte' juni 2019 
Voorwoord 
 
Lieve Lezers, 
 
De donkere periode van het jaar is voorbij, stilaan komt de zomer dichterbij. Het zonnetje komt regelmatig 
tevoorschijn, de dagen worden langer. We kunnen weer heerlijk gaan wandelen, genieten van het geluid van de 
natuur, vogeltjes die fluiten, water dat stroomt in de rivier, de golven van de zee... Vaker in de natuur wandelen 
doet me veel aan jou denken. Als ik vlindertjes zie die voorbij fladderen, dan gaan mijn gedachten naar mijn lieve 
kleine meisje die jammer genoeg niet hier mocht blijven maar altijd in ons hart zit en overal mee naartoe gaat. 
 
Zo werd het weer tijd om een nieuw magazine uit te brengen. Een magazine waar je de normale artikels zoals de 
columns en de boekbesprekingen in terugvindt. Er wordt een heel bijzonder boek voorgesteld, een boek over 
liefde en loslaten. Het is een dagboek, geschreven door iemand van de redactie. Een heel bijzonder dagboek dat 
je meeneemt in de zoektocht naar geluk, het laat je niet meer los. 
 
Jammer genoeg moeten we ook afscheid nemen van Arianne. Arianne, ik wil je heel erg bedanken voor de mooie 
artikels, voor je bijdrage aan ons magazine en voor je enorme inzet.  
 
Lijkt het jullie interessant om deel uit te maken van onze redactieploeg, om mee op zoek te gaan naar 
interessante onderwerpen en hier iets over wilt schrijven, stuur dan een mailtje naar redactie@lieve-engeltjes.nl 
 
Namens de redactie wensen we iedereen een heel zonnige vakantie. 
 
     Een warme groet namens de redactie,  
     Arianne, Bernadette, Kristel, Linda, Magdalena, Miranda en Monique 
 
 
     Bernadette, mama van Noël, Anique*, Judith en Daphne 
 
 
             
                                  
 
 
 

                                      
 
 
 
 
 
 
  



Voorwoord van het bestuur.  
 
 
De tijd gaat snel want hier is al weer het tweede magazine van 2019. Een magazine die door de redactieleden 
weer met veel zorg is samengesteld en geschreven.  
 
Beginnende dan met een woord van dank aan Marja Groen. Ze is jaren lid geweest van Lieve Engeltjes. Heeft in 
vele functies binnen Lieve Engeltjes haar hart gelegd. Maar na een periode van twijfel heeft ze toch de knoop 
doorgehakt om het bestuur van LE en LE te gaan verlaten. Daarom willen we haar via deze weg heel hartelijk 
danken voor alle inzet die zij al die jaren heeft getoond.  
 
En natuurlijk ook een woord van dank aan al onze vrijwilligers die het werk van Lieve Engeltjes mogelijk maken. 
Ze zorgen voor de continuïteit binnen de lijsten, het maken van de kaarten, de stichting vertegenwoordigen op 
beurzen, mensen die lezingen geven over Lieve Engeltjes en zeker ook de redactie commissie die dit prachtige 
magazine weer met de grootst mogelijke zorg gemaakt hebben.   
 
Het onderzoek van Bjorn van Osch loopt tegen het einde aan. Hij heeft vele interviews met lotgenoten kunnen 
afnemen en vond dit hele waardevolle gesprekken. Hij is de gegevens en de resultaten aan het verwerken en we 
hopen dan ook dat we in het volgende nummer van het magazine hier wat over kunnen vertellen.  
 
Rest ons nog als bestuur om jullie een warme groet over te brengen. 
 
José de Reus, Ellen Mebius en Ellen Oudenaarden 
  
 
 
                             
 
 
 
                              

                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Beschuit met muisjes  
Alle bengels die binnen LE geboren zijn 
 
In de afgelopen maanden heeft een aantal van onze leden een zwangerschap voldragen en een kindje in haar 
armen mogen sluiten. Wij wensen hen en hun familie veel liefde en geluk toe met deze bengeltjes.  
Helaas hebben ook in de achter ons liggende maanden weer leden een droom uiteen zien spatten. Zij konden 
hun kindje niet, of slechts heel kort, in hun armen houden. Onze harten zijn ook bij deze ouders.  

 

 

 

 

9 januari 2019, Sebastian, zoon van Sandra en David 
4 februari 2019, Casper, zoon van Kristel en Robert 

23 maart 2019, Julia, dochter van Trudy en Bob 
25 maart 2019, Loïs, dochter van Mirella en André 

3 april 2019, Else dochter van Merel en Daan 
14 april 2019, Tijmen, zoon van Wendy 

20 mei 2019, Félien Hannah, dochter van Amanda en Ronald 



Column Arianne 

Verloren toekomst 

 
 
 
 
 
In de hal staat de box waar onze kinderen in mochten liggen. Julian maakte er ruim gebruik van, Aimée* mocht er 
verdrietig genoeg maar een paar keer in liggen. Nu staat de box daar; uit elkaar geschroefd, werkeloos. Voor ons 
heeft hij zijn functie verloren. Tot ons grote verdriet is een volgende zwangerschap niet meer haalbaar. We zijn de 
zolder opgedoken en maken voorzichtig een begin om de spullen te verkopen.  
Een aanstaande mama bood via Marktplaats een leuk bedrag voor de box, dus staat hij nu klaar. De box gaat 
weer doen waar hij voor bedoeld is: ruimte geven aan nieuw leven, aan een prachtig kindje.  
 
Julian (3) stuitert de hal in, de trap op naar boven, voor een middagslaapje. Op de vierde tree staat hij ineens stil. 
“Mama, wat is dat?” Hij duwt tegen de box. “Dat is de box, die gaan we verkopen.” Even is het stil. Hij kijkt en 
duwt wat tegen de planken. “Maar mama, dat kan niet! De box is voor Aimée! Misschien is Aimée weer gemaakt 
mama. Dan is Aimée geboren en moet Aimée in de box…” Ik slik. “Lieverd, Aimée wordt niet meer geboren. Toen 
Aimée geboren werd, heeft ze in deze box gelegen, dat weet je nog wel hè?” Een knikje. Hij rent verder de trap 
op, naar boven. Dan staat hij opnieuw stil, draait zich om en kijkt mij verwachtingsvol aan. “Maar als Aimée weer 
gemaakt is, kan Aimée in de box!” 
 
Hij onderhandelt keer op keer met de dood. Wij leggen steeds opnieuw uit dat de dood onomkeerbaar is. Het is te 
abstract voor hem. Wat kapot is kan gemaakt worden. “Wat gebeurde er nadat Aimée geboren was? Toen was ze 
bij ons thuis hè, in de box?” Hij knikt. Een grote glimlach verschijnt op zijn gezicht. “En wat gebeurde er daarna?” 
“Aimée is gestorven. Toen ging mama héél hard huilen, want Aimée komt niet terug.” Een serieuze blik. Ik slik. Ik 
slik nog eens. “Je hebt gelijk. Mama moest huilen, omdat Aimée niet meer terugkomt. Aimée wordt niet meer 
geboren lieverd. En waar is Aimée nu?” “In het ziekenhuis, tot ze gemaakt is!” Dit houdt hij zichzelf iedere keer 
voor. “Nee lieverd, waar is Aimée nu? Waar zijn we gisteren geweest?” “Op de begraafplaats.” “Ja lieverd, ze is 
op de begraafplaats. Ze kan niet meer gemaakt worden. Ze kan dus ook niet meer in de box. Daarom heeft 
mama de box verkocht. Wij hebben geen baby’tje meer om in de box te leggen. Dus daarom kan de box weg.” Hij 
knikt. Hij springt op zijn bed en roept om een schone luier. Voor hem is het voldoende zo. 
 
Ik stop hem in, plant een kus op zijn voorhoofd en loop naar beneden. In de hal glijdt mijn hand over de box en de 
tranen schieten in mijn ogen. Dit is niet hoe het hoort. Zo had het niet mogen gaan. Mijn hart knijpt samen, pijn op 
mijn borst. Ik mis mijn kindjes. Ik mis Aimée en ik mis het broertje of zusje dat niet meer zal komen. Een dubbel 
verlies, dubbele rouw, dubbele pijn. Een toekomst die altijd leegte in zich zal dragen, een toekomst die nooit 
compleet zal zijn. Ik laat mezelf op de bank zakken met een bak koffie. Even wat tijd en ruimte voor mezelf, voor 
mijn verdriet. Straks wordt de box opgehaald. Met een glimlach zal ik deze mensen veel geluk wensen. Maar mijn 
hart huilt, nu een deel van ons geluk en een deel van onze toekomst definitief verloren zijn. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Arianne 

Mama van Julian (3) en Aimée* 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Column Magdalena 
 
Posttraumatische stressstoornis (PTTS) na de bevalling van mijn eerste kind… 
 
 
“PTTS, wat is dat?” vroeg ik mezelf toen bleek dat ik hieraan lijd. Op internet kon ik veel informatie hierover lezen: 
het gaat om een stoornis die zich door het optreden van een traumatisch belevenis ontwikkeld. Voorbeelden van 
traumatische gebeurtenissen zijn (dreigende) plotselinge dood of ernstige verwondingen, geweld zoals beroving 
of verkrachting, ernstige ongevallen, (natuur)rampen, het meemaken van een oorlog of een buitengewone heftige 
periode rondom de bevalling.  
 
Laatste is mij dus overkomen… Mijn bevalling was alles andere dan leuk. Alles ging mis wat mis kon gaan. Toen 
de eerste weeën op gang kwamen, maakte ik me geen zorgen. Het hoort er allemaal bij, dacht ik. Drie dagen en 
drie nachten heb ik geen oog dichtgedaan door de pijn die door de verloskundige als ‘niet constant genoeg’ 
beoordeeld werd. Ik was al 41w+3d, de slijmprop had ik in de wc ontdekt, toch mijn vliezen wilden ook na een 
pijnlijke en voor mijn gevoel, te lang durende ingreep door de verloskundige, niet breken. Mijn ontsluiting 
stagneerde bij 3-4 cm. Zij verwees mij naar het ziekenhuis waar ik dus een medisch geval was geworden. In het 
ziekenhuis werden mijn vliezen gebroken en men gaf mij weeën opwekkers. Later bleek dit een grote fout te zijn, 
omdat mijn al uitgeputte baarmoeder niet op de hormonen reageerde, maar mijn baby zes hartdalingen moest 
ervaren. Tijdens de inleiding gaf de gynaecoloog mij een ruggenprik om de pijn niet voelbaar te maken en ik 
tenminste twee uur kon slapen voordat ik de persweeën zou krijgen. Mijn echtgenoot had helaas een griep 
opgelopen en viel ook in slaap. Midden in de nacht vielen plotseling meerdere artsen en verpleegkundige mijn 
kamer binnen, iedereen zat aan mijn lichaam en aan de apparaten. De gynaecoloog vroeg me overhaast of ik 
akkoord ging met een keizersnede. Door de handelingen van iedereen zag ik dat het een spoedgeval was, ik 
antwoordde met: JAAA!!!! Binnen enkele seconden was ik al in een operatiezaal waar ik uit alle onmacht over 
mijn hele lichaam trilde. Ik was in mijn hele leven nog nooit zo bang geweest. Leefde mijn zoon nog of is hij al 
dood? Niemand had mij hierover gewaarschuwd. Mijn hart stond stil tot ik hem hoorde huilen. Hij leeft, hij leeft, hij 
leeft… 
 
Moe en pijn hebbende, kon ik niet daadwerkelijk van mijn kind genieten. Bovendien kwam steeds een gevoel in 
mij op dat er iets niet klopt met mijn zoon. Bij elke navraag om een arts langs te sturen, kwamen enkel arts-
assistenten of verpleegkundige om naar mijn zoontje en mij te kijken. Ook de navraag om een gesprek met de 
gynaecoloog over de gang van zaken, werd met twee stagiaires beantwoord. Ik voelde me onbegrepen en niet 
serieus genomen. Na twee dagen stuurden zij mij naar huis, terwijl mijn zoon hees was. De reden: “misschien is 
hij verkouden, maar dat zal de tijd wel laten zien.” 
 
Achteraf bleek mijn gevoel de waarheid te spreken. Immanuel was door een e.Colli bacterie ziek geworden. Één 
dag na ons ontslag moest hij opgenomen worden op de intensieve care. De volgende drie dagen hebben wij ons 
lief zoontje zien lijden. De hele dag zaten wij naast zijn bed en praatten tegen hem. Als hij ons hoort en voelt, 
misschien voelt hij zich dan tenminste niet alleen… Hij kreeg medicijnen toegediend en moest aan verschillende 
beademingsapparaten. Zijn hele organen waren door deze gemene bacterie aangetast. Zijn laatste kans was een 
operatie die volgens ons te laat werd uitgevoerd. In Nederland bestaan er enkel twee teams, eentje in Rotterdam 
en eentje in Nijmegen, die in de zogenoemde ecmo-therapie zijn zich gespecialiseerd. Het probleem was dat het 
team bij elkaar geroepen moest worden en de kinderen die in hun ziekenhuis lagen ook de nodige ondersteuning 
moesten krijgen. De neonatoloog beantwoorde mijn vraag heel koel met ja, toen ik vroeg: “Mijn kind moet dus 
doodgaan, omdat het team niet kan komen?” Mijn wereld stortte in… 
 
Toen het team uit Rotterdam op vrijdagmiddag aankwam, gingen de longwaardes van mijn baby al achteruit. 
Twee uur hebben zij hem geopereerd, toch het lukte de professor niet om zijn longen met het apparaat over te 
nemen. De artsen kwamen ons rennend ophalen. Ik hoorde hen zeggen: “Hij redt het niet! Hij redt het niet! Hij 
redt het niet!” Mijn lichamelijke pijn verdween en ik rende naar mijn kind. Voor mij voelde het als een 
verschrikkelijk theaterstuk. Ik zag hoe de professor hem aan zijn keel dichtnaaide, hem aan ons gaf en iedereen 
huilend om ons heen stond. Mijn man kon zijn gevoelens niet meer controleren en baarste in woede en verdriet 
uit, ik werd rustig en koud als een ijsblok, ik kon geen traan kwijt, zo erg diep zat mijn verdriet. Er was iets in me 
gebeurd en ik begreep het niet, ik begrijp het nog steeds niet… 
 
Daarna ging alles vrij snel: familie en vrienden kwamen naar het ziekenhuis en de tijd vloog. Zaterdag 
organiseerde mijn schoonfamilie al een begrafenis voor ons lieveling, terwijl ik nog steeds niet besefte wat er 
gebeurd was. Zondag hebben wij met iedereen afscheid genomen en maandag vond al zijn uitvaart plaats. Ik heb 
achteraf gezien nooit daadwerkelijk afscheid van mijn kind kunnen nemen. Zwak en tegelijkertijd sterk hoe ik was, 
heeft mij iedereen van hem weggetrokken. Snel weg van mijn omgeving, dan zal ik minder lijden? Ik lijd nog 
steeds…aan posttraumatische herbelevingen en nachtmerries over alle gebeurtenissen, aan waakzaamheid en 
prikkelbaarheid. Ook al gaat het een stuk beter, voel ik me vaak onbegrepen. Ik wil vaak niet over dit onderwerp 
praten. Er was ook een tijd dat ik erge schuldgevoelens en angst had. Bovendien was ik op alles en iedereen 
boos, omdat iedereen de deuren voor mijn neus dichtmaakte en mij geen enkele keer serieus heeft genomen. Het 



leven interesseerde me niet meer… 
 
Ik besloot na twee maanden dat ik professioneel hulp nodig had. Bij de psycholoog werd mij een emdr-therapie 
(Eye Movement Desensitization and Reprocessing) aangeboden die mijn klachten zou verminderen. Bij deze 
emdr-therapie worden de traumatische belevenissen opgeroepen, de gevoelens besproken en vervolgens moet 
men een aantal keer een licht van links naar rechts en van rechts naar links met de ogen volgen. Wat in de 
hersens gebeurt, legde de psycholoog mij uit: “Door het oproepen van jouw traumatische belevenis en het volgen 
van het lichtje in beide richtingen gaan jouw hersenen de belevenissen die nu in het kortetermijngeheugen zitten 
op het langetermijngeheugen opslaan. Hierdoor voelt het meegemaakte als lang geleden aan en komt het niet 
steeds op.” Ik geloofde haar niet. Dat zal nooit effect op mij kunnen hebben, toch moest ik mijn mening 
veranderen. De therapie sloeg aan en ik kon mijn traumatische klachten stapsgewijs verminderen. 
 
Graag wil ik aan iedereen meegeven die tegen deze stoornis vecht: je bent zeker niet alleen! Ga voor 
psychologische hulp. Het is geen taboe en je moet je voor niets schamen. Alleen jij weet wat en op welke manier 
jij iets hebt ervaren. Mensen om je heen zullen je vaak niet begrijpen, maar dat kan ons niets schelen. Vecht voor 
jezelf en jouw toekomst! Hou je vast aan de mensen die jou wel ondersteunen en je zult zien dat de zon ook weer 
voor jou gaat schijnen… 
                      
                      Magdalena, mama van Aho Immanuel 
 
     
 
 
 
 
 

                                   
 
 
 
 
      
  
  



Interview met Sophie  
 
 
Zou jij iets over jezelf willen vertellen? 
Ik woon samen met Jeroen en we hebben twee kindjes: Puck van vier en Job*, die geboren en overleden is op 2 
november 2016. Ik ben pedagoog en werk op een pabo. Sinds een maand heb ik naast mijn werk ook mijn eigen 
bedrijfje: Bureau Sophie. Bij Bureau Sophie verzorg ik lezingen, coaching en scholing rondom verlies in de 
zwangerschap. En ik verkoop via Bureau Sophie het invulboek Mama voor Altijd. 
 
 
 
 

                 
 
 
 
 
 
Wil jij iets vertellen over jouw zoontje Job*? 
Job* is ons zoontje dat te vroeg geboren werd. Hij zou nu 2,5 jaar zijn. Na een fertiliteitstraject in het ziekenhuis 
werd ik zwanger. Alles liep perfect. Ons gezin zou compleet worden. Ik voelde me mooi met mijn dikke buik. En ik 
had ook nog net een nieuwe baan. Maar het noodlot sloeg toe bij de twintig-weken-echo. Hij had een ernstige 
hersenafwijking. Na drie weken intensieve onderzoeken hebben we zelf de keuze gemaakt om Job* geboren te 
laten worden. De keuze om de zwangerschap af te breken was het enige wat ik voor hem kon doen als moeder. 
Door hem geboren te laten worden hebben we hem zwaar leed bespaard. Wat mij erg heeft geholpen bij de 
keuze was dat ze ons vertelden dat Job* voor 24 weken nog geen pijn zou kunnen voelen. Dat gaf me veel troost, 
dat hij geen pijn zou hebben. Hij is in mijn armen overleden. Dichtbij zijn moeder. 
 
Wanneer ben jij begonnen met het schrijven van het boek Mama voor altijd? 
Ik had direct na de bevalling veel vragen en behoefte aan houvast. Hoe kan ik rouwen? Wat is goed voor me? 
Om de rollercoaster aan emoties van me af te schrijven, schreef ik door in mijn negenmaanden-
zwangerschapsdagboek. Tussen alle vrolijke plaatjes schreef ik over mijn emoties, twijfels, angst, liefde voor Job* 
en alle herinneringen aan hem.  
Na ongeveer een half jaar kreeg ik het idee om een soort zwangerschapsdagboek voor rouwende moeders te 
maken. Na twee jaar is er dan eindelijk het resultaat: het invulboek Mama voor Altijd. 



                        
 
 
 
 
Wat heeft het schrijven van dit boek voor jou betekend? 

Het maken van het invulboek heeft mijn leven veranderd. En eigenlijk heeft Job* daarvoor gezorgd. En daar ben 
ik hem enorm dankbaar voor. Door hem ben ik dit invulboek gaan maken.  
In eerste instantie heeft het maken van het invulboek mijzelf grip gegeven op mijn rouwproces. Hoe kan ik de 
liefde en herinneringen aan Job* vasthouden? Wat komt er allemaal kijken bij het rouwen? Welke thema’s zijn 
van belang? Waar loop ik tegenaan? Allemaal vragen die ik mezelf stelde en die de basis vormen voor het 
invulboek. Ik heb het boek helemaal vanuit mijn eigen ervaring geschreven, en daardoor heeft het boek mij ook 
heel dicht bij mijn gevoel gebracht. Dichtbij mijn gevoel en liefde voor Job*. 
 
Kan jij iets meer over de thema’s in jouw boek vertellen? 

Het boek is bedoeld om jouw liefdevolle herinneringen vast te leggen. En om wat houvast te bieden in de grillige 
periode van rouw na de bevalling.  
Het invulboek heeft twaalf hoofdstukken. Elk hoofdstuk start met een ervaringsverhaal of een gedicht, gevolgd 
door richtinggevende vragen, oefeningen, tips en vooral veel lege pagina’s om je eigen herinneringen vast te 
leggen. Alles is prachtig geïllustreerd door Floortje van Osch (Lukraak grafisch ontwerp), een vriendin die ik al 
ken sinds de kleuterschool. 
De eerste zes hoofdstukken gaan over het proces van zwangerschap tot en met afscheid. Over in verwachting 
zijn en uit verwachting raken. Over de bevalling en het afscheid en keuzes die je hierin kan maken.  
De andere zes hoofdstukken gaan over de periode erna. Over lief zijn voor jezelf, over je relatie, over het 
betrekken van andere kinderen, over omgaan met familie en vrienden en hoe je weer op zoek gaat naar een 
nieuwe balans. Het invulboek sluit af met een hoofdstuk over herdenken van je kindje.  
De allerlaatste pagina bevat de mooiste oefening vind ik zelf: ‘schrijf de naam van je kindje 101x’. Gewoon, omdat 
het kan. En om je kindje nooit te vergeten. 
 
Heb jij het boek over Job* ook aan anderen laten lezen? 
Mijn vriend heeft alles al in een vroeg stadium gezien en hij gaf regelmatig zijn mening over de inhoud. Maar pas 
toen het bijna af was, durfde ik anderen om feedback te vragen.  
Meerdere moeders met soortgelijke ervaringen hebben er naar gekeken. Ook een paar mama’s van de GK-groep 
van Lieve Engeltjes. En een uitvaartverzorger die zich richt op baby’s en een aantal baby-sterfte experts. En mijn 
eigen verloskundige en de maatschappelijk werkster in het ziekenhuis. Maar ook een paar buitenstaanders die 
vooral hebben gekeken naar de vormgeving.  
Alle ontmoetingen zorgden voor bruikbare feedback, maar vooral waren het prachtige gesprekken.  
 
Hoe heeft jouw omgeving op het boek gereageerd? 

Ik krijg alleen maar mooie reacties. Wat ik vooral bijzonder vindt is dat het invulboek ervoor zorgt dat anderen ook 
over hun overleden kindjes gaan vertellen. Ik heb het boek op mijn werk op de koffietafel gelegd bijvoorbeeld. 



Hierdoor zijn er tijdens de koffiepauzes ontzettend veel mooie verhalen verteld. Over miskramen en 
vroeggeboortes. En over verlies in het algemeen. Echt heel mooi. 
 
Heb jij van andere lotgenoten gehoord wat het boek voor hen heeft betekend? 
Deze reactie van één van de moeders van Lieve Engeltjes wil ik graag met jullie delen: "Eindelijk een invulboek 
als je zwangerschap niet goed afloopt..! Bang om ook maar iets te vergeten van de bevalling en hoe ons zoontje 
eruit zag, heb ik toen alles beschreven in een word-document. Tja, waar moest ik het anders doen? Dát is nu 
verleden tijd! Dankzij Sophie kan ik het alsnog invullen in een boek met prachtige gedichten, zorgvuldig gekozen 
woorden en mooie passende illustraties en kleuren! Het invullen zal zeker ook weer bijdragen aan een stukje 
verwerking. Bedankt Sophie!" 
 
Is er iets wat jij zou willen meegeven aan lotgenoten?  
Koester de liefdevolle herinneringen aan je kindje. Of het nou het prachtige gevoel is van zwanger zijn, de 
schopjes die je voelde in je buik of de korte tijd die jullie samen hadden.  
Houd die magische momenten vast. Schrijf ze op. Praat erover. Zorg dat je ze nooit meer vergeet. 
En blijf vertellen over jouw kindje. Noem zijn of haar naam. Want alle kindjes doen ertoe.  
Het invulboek Mama voor Altijd is te bestellen via www.bureausophie.nl  
 
 

 
 
 
 
         Linda, mama van Sven*  
 
  
  

http://www.bureausophie.nl/


 

 

 

Kortingsactie speciaal voor leden van Lieve Engeltjes 
 

 
 

 

Speciaal voor leden van Lieve Engeltjes is het invulboek Mama voor Altijd tijdelijk 
verkrijgbaar met 5,- korting. Ga naar www.bureausophie.nl en gebruik de kortingscode: 

LieveEngeltjes 
   
 
  



Vorm aan Verlies 
Elisabeth van Heiningen 

 
Elisabeth van Heiningen verloor twee kindjes vroeg in de zwangerschap. Het rouwproces dat volgde had ze niet 
verwacht. Het gaf haar veel inzicht. Als psycholoog en ervaringsdeskundige inspireert en steunt ze nu andere 
ouders door middel van Vorm aan Verlies. Voor Lieve Engeltjes deelt ze haar verhaal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Gelukkig was het nog pril”, “Je moet er niet te lang in blijven hangen”, “Je kunt je wapenen tegen het verdriet”… 
zomaar een paar uitspraken die ik gehoord heb.  
Als drager van een ernstige erfelijke aandoening wisten mijn vriend en ik al voor de zwangerschap dat we voor 
een moeilijke keuze konden komen te staan. Een keuze die ik in eerste instantie helemaal niet wilde maken. “Dat 
kan ik toch nooit!” Maar je kunt pas over iets oordelen als je zelf in een situatie bent geweest, weet ik nu. Uit liefde 
voor het leven van je kindje, kun je ook besluiten het een ziek leven te besparen.  
 
We werden vrij snel natuurlijk zwanger, maar de 25% kans werd bij een vlokkentest waarheid. Op 7 december 
2011 namen we afscheid van het kleine spruitje in mijn buik. Op advies van de gynaecoloog kreeg ik een 
curettage. Niet de juiste manier voor mij, zo ervaarde ik later. Ik had het nodig om te mogen rouwen, en had niets 
tastbaars. Met mijn hoofd praatte ik het zelf vooral weer ‘goed’. Het nieuwe leven was nog maar pril, gelukkig 
wisten we van tevoren dat het mis kon gaan. Dat soort dingen. Het verdriet was er, maar ik kon er niet bij. 
 
Ik vond dat ik geen recht had op verdriet. En eerlijk gezegd heb ik daar af en toe nog steeds moeite mee. Het kan 
altijd erger, denk ik dan. Inmiddels weet ik dat dit niet ligt aan het aantal weken dat ik zwanger was. En ook niet 
aan opmerkingen van de omgeving. Het hielp niet mee, dat zeker niet.  
 

Het lag aan mijn eigen onvermogen om me verdrietig te mógen voelen. 

 
Want feit is dat ik echt geen idee had hoe dat moest: rouwen om iets onzichtbaars als het verlies van een 
ongeboren kind. We krijgen dat niet mee in onze opvoeding, en hoewel ik een opleiding tot psycholoog volgde, 
was dat ook geen opleiding tot levenservaring… 
 
Wat ik wel meekreeg? “Doe je best, dan kom je er wel” en “Kijk vooral naar wat je wel hebt.” Zo’n 
copingmechanisme is handig, alleen werkt het niet als je verdriet hebt. Verdriet heeft aandacht, ruimte en tijd 
nodig, geen ontkenning of haast om het zo snel mogelijk te boven te komen. 
 
Begin 2012 liep ik behoorlijk vast. Ook mijn vriend Robert werd gedwongen stil te staan en te voelen. Op zijn 
manier. Hij had minder behoefte aan praten, maar wel aan tijd voor zichzelf. Samen maakten we de gedenkdagen 
tot iets moois. De uitgerekende datum, de eerste “jaardag”. We lieten ballonnen op, gingen naar Noord-
Groningen, zochten -letterlijk- de ruimte op. 



 
 

“Lieve was klein, teer en zo prachtig…  
Als ik Robert zie slapen, zie ik haar gelaatstrekken in de zijne.” 

 
 
Opnieuw zwanger 

Een jaar later raakte ik opnieuw zwanger. Ook dit kindje bleek ernstig ziek. Opnieuw de afweging, opnieuw de 
keuze. Niks stond vast, maar de uitkomst was dezelfde. Uit liefde voor ons kind werd op 4 april 2013 ons 
dochtertje Lieve geboren, na 14½ week zwangerschap. Ze kwam ter wereld door een mini-bevalling. Ze was 
klein, teer, en zo prachtig. Als ik Robert zie slapen, zie ik haar gelaatstrekken in de zijne.  
 
Dit afscheid was zo anders dan dat van ons eerste spruitje. Naaste familie kwam afscheid nemen in het 
ziekenhuis. We aten petit-fours. Hadden een bosje bloemen naast haar kleine hartvormige kistje. Draaiden 
muziek voordat we het kistje de ochtend erop samen dichtdeden en aan de verpleging meegaven. Maakten een 
kaartje toen we thuis waren. Kregen veel meer steun.  
 
De herinneringen zijn grotendeels warm. De verpleging die zo liefdevol was. Ons voorzichtig vroeg of we er al 
klaar voor waren naar huis te gaan, want ze hadden de kamer die middag weer nodig…. Een deel van mij wilde in 
het ziekenhuis blijven om samen te zijn met het koppel ‘na ons’. Gedeelde smart… 



Ruimte voor rouw 

Ik had in die periode veel steun aan schrijven. Ik schreef blogs, 
maar durfde ze niet te plaatsen. Bang voor de mening van 
mensen. Maar het schrijven hielp, net als het maken van foto’s, 
wandelen in de natuur. Ruimte maken om te voelen. Praten met 
mensen die konden luisteren zonder het verdriet te willen fixen. 
 
Na de geboorte van Lieve ging ik vrij snel weer werken. Niet als 
psycholoog, maar als parttime receptioniste en telefoniste. Zo had 
ik sociale contacten én had ik de ruimte en tijd voor het rouwen en 
onze kinderwens. We stapten de medische IVF-molen in en 3 jaar 
later beviel ik van een gezonde dochter. Een intensieve tijd, maar 
wat ben ik dankbaar dat we nog een kindje mochten krijgen! 
 
 
Vorm aan Verlies 

Toen onze dochter uit de babyfase was en ik weer meer energie 
kreeg, begon het te kriebelen. Ik wilde mijn ervaringen in mijn 
werk verweven. Op 4 april 2018 startte ik mijn bedrijf Vorm aan 
Verlies. Mijn missie? Moeders en vaders steunen na verlies in de 
zwangerschap. Om gevoel er te durven laten zijn. Om te durven 
kiezen voor wat je belangrijk vindt na verlies. Want dat verlies je 
verandert, is denk ik wel het grootste inzicht van de afgelopen 
jaren. 
 
Je kunt wel door willen zoals je gewend was, maar dat laat de 
grootte van het verdriet niet toe. Het is niet de grootte van je 
kindje dat bepaalt hoe heftig de rouw is, maar de grootte van de 
liefde. De liefde voor onze kindjes-die-niet-hier-zijn. 
 
Wat helpt, is liefde voor jezelf. Mogen rouwen op je eigen manier. 
Anderen te vertellen wat je nodig hebt of wat je juist niet meer wilt. 
Jezelf opnieuw ontdekken na het verlies van je gewenste kindje.  
 
 
Leerschool 

Ik denk echt dat we met z’n allen veel te hard zijn voor onszelf in 
het leven. Dat komt tot uiting na verlies. Het verlies van Lieve en 
spruitje was een leerschool. Hen verliezen heeft mij geleerd 
zachter te zijn voor mezelf, te mogen kiezen voor de dingen en 
mensen die voor mij en ons belangrijk zijn.  
De weg naar Vorm aan Verlies verliep niet zonder slag of stoot. 
Na het verliezen van mijn kindjes heb ik ontzettend veel gehuild, 
toen dat eenmaal lukte. Regelmatig zat ik het eerste jaar na het 
verlies van Lieve op het uitstrooiveld. Dagelijks schreef ik, keek ik 
foto’s. Ik zag daar nog niet hoe de toekomst zou zijn. Maar door 
ruimte te maken voor mijn gevoel, pakte ik ook makkelijker de 
draad van het gewone leven weer op. Langzaam ging het beter.  
 
Het verlies van mijn kindjes maakt dat ik nu met Vorm aan Verlies 
andere ouders kan ondersteunen in dit proces. Ik ben niet dé 
expert die zegt hoe het moet of hoort, dat voel je namelijk zelf het 
beste. Wel loop ik als ervaringsdeskundige met mensen mee en 
help ze om met meer vertrouwen het rouwproces te doorlopen. 
 
 
Hartelijke groet, 
 
Elisabeth van Heiningen 
Vorm aan Verlies 
 
 
 
 
 
 

 

 
Vorm aan Verlies 

Elisabeth helpt ouders die te 
maken hebben met een 
zwanger-schap die vroegtijdig 
eindigt. Dit doet zij door coaching 
in de regio Rotterdam. Dit kan 
ook aan huis zijn of door middel 
van een coachende wandeling, 
vol inzicht en symboliek.  
 
Ook geeft Elisabeth de workshop 
Herinneringshuis, om zo letterlijk 
vorm te geven aan verlies. 
 

 

 
 
 
Elisabeth inspireert ouders met 
blogs, video en audio. 
Dit doet zij via social media en op 
haar website.  
Op haar website vind je een 
gratis E-book met tips over 
omgaan met verlies.  

 
 

Contact 
 
Facebook:  
Vorm aan Verlies 
 
Instagram: 
@Elisabeth_Vorm.aan.verlies 
 
Website: 
www.vormaanverlies.nl 

 

http://www.vormaanverlies.nl/


Boekrecensie 

 
 

Titel: Ik had je nog zoveel willen zeggen 
 
 
 
Auteur: Martine Van Nieuwenhuyzen 
 
 
ISBN: 9789491740121 
Uitgeverij: Levendig Uitgever 
 
 
 

 
 
Das en Maatje zijn de beste vrienden. Ze doen alles samen: samen spelen, eten, praten en nog veel meer. En 
dan opeens is Maatje Dood. Zonder Maatje voelt Das zich heel alleen. Dus gaat hij op zoek naar Maatje, omdat 
hij hem mist en omdat hij Maatje nog zoveel had willen zeggen. 
 
Of we het nu leuk vinden of niet, de dood hoort bij het leven. De dood in het leven is oneerlijk, onverwacht 
onontkoombaar. In dit boek gaat het vooral over het omgaan met die dood. Hoe kun je toch nog zeggen wat je 
wilde zeggen tegen je maatje die er niet meer in levende lijve is? Op welke manieren kun je proberen het verdriet 
een heel klein beetje te verzachten? 
 
Op een ingetogen manier nodigt: "Ik had je nog zoveel willen zeggen", kinderen uit om te praten over het 
ongrijpbare van de dood, om het een beetje grijpbaar te maken. 
 
 

Het is een prachtig boekje, in een heel begrijpelijke taal en vanuit de wereld van een kind geschreven. Das beste 
vriendje is dood en hij wilde nog zoveel tegen hem zeggen. Das vraagt zich af waar Maatje nu wel is en hij gaat 
op zoek naar Maatje. Gelukkig krijgt Das heel veel steun van de andere dieren in het bos.  
Ik vind het een prachtig boek met schitterende, sfeervolle kleurenillustraties. 
Het wordt aangeraden voor kinderen vanaf 4 jaar.  
 

 

 

      Bernadette, mama van Noël, Anique*, Judith en Daphne 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bol.com/nl/c/martine-van-nieuwenhuyzen/6016334/?lastId=24436
https://www.bol.com/nl/c/levendig-uitgever/7619977/?lastId=24436


Verstopt verdriet 
 

               

 
                 foto eigendom stichting lieve engeltjes 
 
 
 
33 jaar geleden werd ons dochtertje Anique* geboren. Helaas is ze kort na haar geboorte gestorven. Na lang 
aandringen mochten we haar even zien, maar we hebben ze nooit in onze armen gehad.  
Na een aantal maanden werd er over haar niet meer gesproken, laat staan dat men vroeg hoe het met ons ging. 
We zouden al wel over ons verdriet heen zijn, dacht men. Helaas was dit echter niet zo, we konden met niemand 
over haar praten en als we toch eens wilden proberen, botsten we altijd op een muur. Na verloop van tijd gingen 
we een muur rond ons opbouwen om zelf niet meer gekwetst te worden, want dat deed teveel pijn.  
 
Meer dan 15 jaar later vertelde me iemand over de website van Lieve Engeltjes. Lieve Engeltjes is een 

contactgroep voor iedereen die te maken hebben met het verlies van een kind: ouders, broertjes en zusjes, 
grootouders, maar ook andere familieleden en betrokkenen. Na lang aarzelen heb ik me aangemeld. Ik kwam 
terecht in een groep waarvan de ouders ook hun kindje, meer dan 15 jaar geleden, verloren hadden. Het is zo 
waardevol om te kunnen delen wat je voelt, om erkenning en herkenning bij elkaar te vinden en mensen te 
spreken die aan een half woord genoeg hebben, omdat ze begrijpen wat je doormaakt. Door te praten met 
lotgenoten, gaat er een andere wereld voor je open, een wereld waar je kindje wel mee telt, waar het normaal is 
dat je verdriet om je kindje niet weggaat, waar verdriet hebben normaal is. 
 
Wat is Lieve Engeltjes? 
 

Stichting Lieve Engeltjes is in februari 1998 opgericht door Miranda Stolk. Zij was na het overlijden van haar zoon 

Jeroen op zoek naar een Nederlandstalige mailgroep om haar gevoelens over het verlies van haar kind met 

lotgenoten te kunnen delen. Ze vond echter alleen Engelstalige groepen en is daarom zelf een Nederlandstalige 

groep begonnen, die ze de naam Lieve Engeltjes, kortweg LE, heeft gegeven. 

In korte tijd is LE van een klein groepje mailende lotgenoten uitgegroeid tot een organisatie met 21 mailinglijsten 

en ruim 240 aangesloten lotgenoten. 

Lieve Engeltjes vindt het belangrijk dat mensen die getroffen zijn door het verlies van een kind met elkaar van 

gedachten kunnen wisselen over alle gevoelens die meespelen rondom dit verlies 

Er zijn verschillende contactgroepen opgericht, zodat er altijd een groep is die bij je past en bij wie je aansluiting 

vindt. De meeste groepen zijn voor ouders van wie het kindje tijdens de zwangerschap, tijdens de bevalling of op 

jonge leeftijd na de geboorte is gestorven. Maar er zijn ook groepen voor ouders van wie het kind op oudere 

leeftijd is overleden of voor wie het verlies al langer geleden is. 

Dankzij LE heb ik mijn verstopt verdriet een groot deel kunnen losmaken en verwerken.  

Iedereen denkt dat men na 33 jaar zijn verdriet verwerkt heeft, maar niets is minder waar. Vooral de dagen, zoals 

een verjaardag, een feestdag... zijn dagen waarop je altijd iemand mist. Niemand die op deze dagen ook maar 

iets laat weten dat ze haar niet vergeten zijn. Dan is het goed dat je bij LE hierover kan mailen, want daar begrijpt 

men dat dit verdriet nooit overgaat 



                                                        
   

 

       Bernadette, mama van Noël, Anique*, Judith en Daphne  



Boekrecensie 

 
 

Titel: ZWARTE ROZE WOLK  

         Over liefde en loslaten 
 
 
Auteur: Arianne Wennekes - De Bruin 
 
 
ISBN: 9789082924602 
Uitgeverij: Onbekende bindwijze 
 
 
 

     
 
 
"We proberen samen het juiste pad te kiezen. We zullen samen struikelen, vallen, huilen, bloeden en elkaar 
helpen opstaan. We hopen op een laatste kans. Een laatste kans op leven, op het leren kennen van ons meisje." 
 
In Zwarte Roze Wolk vertelt Arianne over haar zwangerschap vol tegenslagen. Een depressie verdrijft de roze 
wolk en de toekomst van haar kindje is onzeker. Is er kans op leven? Zwarte Roze Wolk verhaalt over het 
aangrijpen van hoop, het verleggen van grenzen en vooral over de onvoorwaardelijke liefde van ouders voor hun 
kind.  
 
Zwarte Roze Wolk is een ontroerend, eerlijk relaas in dagboekvorm. Het neemt je mee in de zoektocht naar geluk 
en laat je niet meer los. 
 
Als Arianne zwanger is van haar tweede kindje, besluit ze om een blog te schrijven. Er bestaan immers weinig 
boeken over depressie tijdens de zwangerschap.  
Vanaf het moment dar Arianne zwanger is, komt ook de donkere wolk weer aanzetten. Haar zwangerschap is niet 
altijd een roze wolk en is ontzettend zwaar.  
De zwarte wolk staat voor depressie en tegenslagen, het loslaten van toekomstplannen en dromen in haar 
zwangerschap. De roze wolk voor geluk, hoop en liefde. 
Arianne neemt ons mee naar haar controles, de ontelbaar vele afspraken, de geboorte en het overlijden van de 
kleine Aimée. Ze vertelt op een heel liefdevolle manier welke invloed de zwangerschap heeft op haar gezin, haar 
familie. Ze beschrijft op een heel aangrijpende manier de wisselende gevoelens van blijdschap, van de diepe pijn 
bij het oerlijden. 
Dit boek neemt je mee in het leven van Arianne en haar gezin. Je beleeft mee de hele zwangerschap, alles wat er 
op hun pad komt. Het is alsof je bij de hand genomen wordt en zo kennis kunt maken met Aimée. 
Het is een boek in de vorm van een dagboek, om in één keer uit te lezen. 
Uit het gehele boek treedt vooral de liefde voor het ongeboren kindje en later voor de kleine Aimée naar de 
voorgrond. 
 
 
      
      Bernadette, mama van Noël, Anique*, Judith en Daphne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gedicht 
 
 
 
Lieve Anique, 
 
 
 
 
Reeds 30 jaar geleden,  
keken we zo naar je uit, 
maar de natuur nam een ander besluit. 
De eerste en tegelijk de laatste keer dat wij je zagen 
waren je oogjes dicht en was je adem stil. 
Ik heb je nooit in mijn armen gewiegd,  
nooit mogen vasthouden. 
Al doet het verdriet nog zo'n pijn, 
toch zal je altijd bij ons zijn. 
We hebben je een mooi plekje gegeven,  
in ons hart zal je altijd verder leven. 
                 
 
    Mama en Papa 
 
 
 

                
 
 
 
 
                Bernadette, mama van Noël, Anique*, Judith en Daphne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


