Voorwoord
Stilaan verkleuren de bladeren van de bomen en vallen ze stilletjes af. We nemen afscheid van de zomer, van de
vakantie. Het was vooral een warme, soms te hete zomer; een zomer waarin we op vakantie gingen met onze
engeltjes in ons hart. Voor sommigen al een aantal jaar geleden, voor anderen misschien de eerste keer. Ik
herinner me nog de eerste vakantie nadat we ons engeltje verloren hadden. Je wilt niet weg uit je gewone
omgeving. Het liefst blijf je in je coconnetje zitten. Maar stilaan leer je dat, ook als je niet in je gewone omgeving
bent, je engeltje toch altijd bij je is, ze zitten in ons hart en gaan gewoon overal mee naar toe.
Het leven herneemt terug zijn gewone gangetje, de scholen zijn begonnen of herbeginnen. Zo werd het ook tijd
voor een nieuw editie van ons magazine.
Als thema kozen we het onderwerp: ” Zwanger worden na verlies”. Er werden pakkende getuigenissen
geschreven. Bedankt aan de redactieleden om deze mooie getuigenissen te schrijven.
Als je na het lezen van deze artikels, zin hebt om zelf ook mee te schrijven, stuur dan zeker een mailtje
naar redactie@lieve.engeltjes.nl
Namens de redactie wensen we iedereen veel leesplezier
Een warme groet namens de redactie,
Bernadette, Daisy,Ellen, Linda, en Monique

Lieve lezers
Ons derde magazine van dit jaar 2022.
Een jaar waar weer veel in is gebeurd, waar we de dagen weer langer hebben zien worden en nu weer korter.
Tijd om de avond goed te besteden door het lezen van dit magazine. Een magazine zorgvuldig samengesteld
door de redactie, waarvoor weer onze dank, met het thema zwanger na verlies.
Daarnaast vragen we een ieder zijn aandacht voor ons jubileum feest. Begin 2023 bestaat lieve engeltjes 25 jaar.
En dat nodigt uiteraard uit voor een feestje. Deze zullen we met elkaar gaan vieren op 11 maart 2023. Via de
volgende link kan je alvast laten weten of jullie erbij zullen zijn: https://forms.gle/tqjUNdNoUhWbR41w5

Heel veel leesplezier
Het bestuur van lieve engeltjes.
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Al vrij snel na het overlijden van Sven* kreeg ik het boek 'Altijd een kind tekort' van een vriendin cadeau. Ik heb
zelf erg veel gehad aan dit boek. Het boek is herkenbaar en is echt vanuit ervaringen geschreven met de harde
realiteit maar laat ook zien dat er soms nog iets van een lichtpuntje kan zijn. De titel 'Altijd een kind tekort' is ook
zo treffend want dat is ook hoe het altijd blijft voelen.
Doordat het boek in duidelijk hoofdstukken is verdeeld per onderwerp, kan ieder voor zich goed bepalen waar je
aan toe bent om op dat moment te lezen. Ik heb zelf ook het boek echt in verschillende delen gelezen omdat ik op
sommige momenten nog niet klaar was voor de informatie in een volgend hoofdstuk.
Wat ik zelf ook prettig vind aan het boek is dat het een combinatie is van ervaringsverhalen met medische
informatie. Hierdoor is het een boek van herkenning, maar ook van informatie.
Het boek richt zich met name op moeders (ouders) die hun kind zijn verloren later in de zwangerschap of rond of
na de geboorte. Toch denk ik dat ook ouders die hun kindje eerder in de zwangerschap zijn verloren veel aan het
boek kunnen hebben.
Ik kan het boek echt aanraden voor iedereen die nadenkt over een eventuele zwangerschap na verlies.
"Altijd een kind te kort neemt de lezer mee in de uitdagende reis waarin verlies, rouw, blijdschap, hoop
en herstel met elkaar verweven zijn. In het boek zijn ook uitspraken van lotgenoten verwerkt die
voortkomen uit interviews. De medische bijdragen en diverse adviezen komen van Maria Pel die als
gynaecoloog verbonden is aan het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam. Zij heeft ruime ervaring
in het begeleiden van hoog risico zwangerschappen" (van de achterzijde van het boek).

Linda, mama van Sven*

Zwanger na verlies
Van wanhoop naar hoop
Tijdens het schrijven van dit artikel ben ik 31 weken zwanger. Deze zwangerschap voelt als een marathon,
waarvan we het grootste gedeelte hebben afgelegd met zowel een lach als een traan. Nu groeit de angst om net
voor de eindstreep onderuit te worden gehaald. Helaas weten we wat het betekent om een kindje te verliezen,
waardoor we beseffen wat er weer op ons af kan komen als we de eindstreep niet halen. Maar daarnaast zijn er
ook zoveel vragen en onzekerheden hoe het zal zijn als we de eindstreep wel gaan halen. Hoe zal het zijn om
voor een levend kindje te zorgen en kunnen wij dat? Ook bij de gedachte aan de geboorte van een levend kindje
speelt de angst om het kindje te verliezen mee.
De zwangerschap van Jill* is als een rode draad die parallel loopt aan mijn huidige zwangerschap, ook al zijn het
twee totaal verschillende zwangerschappen. Bij 9 weken wisten we al dat de zwangerschap van Jill* geen
‘normale’ zwangerschap zou worden. We werden doorverwezen naar het academisch ziekenhuis, omdat ze een
verdikte nekplooi had. Gedurende de weken die volgden kwamen we in een wereld terecht waar we het bestaan
nog niet van wisten. Prenatale onderzoeken, uitgebreide medische echo’s (GUO’s), gesprekken met klinische
genetica en de vraag hoe we verder wilden in de zwangerschap. Er kwam geen diagnose uit de genetische
onderzoeken, maar op de echo’s waren duidelijke afwijkingen te zien aan haar armen. De artsen gaven aan dat
het op zichzelf kon staan of dat er gedurende de zwangerschap andere afwijkingen zichtbaar konden worden. Ze
gaven geen negatief of positief advies; de keuze was aan ons.
We voelden zoveel liefde voor onze dochter, maar we wilden niet dat ze een leven zou krijgen waarin ze te veel
zou lijden. Maar hoe maak je een dergelijk besluit als je nog niet weet wat er met haar aan de hand is? We
verdiepten ons in de verschillende scenario’s en beseften dat het alle kanten op kon gaan. We zijn 100% voor
onze dochter gegaan en hadden er vertrouwen in dat ze een mooi leven zou kunnen leiden met de afwijkingen
aan haar armpjes. We hoopten dat het bij de afwijkingen aan haar armpjes zou blijven, maar rond de 25 weken
werd op de echo onder andere een hartafwijking gezien. Vanaf dat moment stapelden de afwijkingen zich op en
werd de angst om onze dochter te verliezen steeds groter. We hebben met de artsen alle mogelijke
voorbereidingen getroffen en wisten dat Jill* verscheidene operaties nodig zou hebben na haar geboorte. Maar
het verliep anders dan we allemaal gedacht hadden.
Bij 35 weken kreeg ik jeuk en ging voor een extra controle naar het ziekenhuis. Ik bleek
zwangerschapscholestase te hebben en een hoge bloeddruk. Dit was een flinke klap, want de gedachte dat onze
dochter veilig was in mijn baarmoeder bleek niet meer te kloppen. Ik kreeg medicatie om mijn hoge bloeddruk
onder controle te krijgen, ook al voelde het niet goed om medicatie te gebruiken die ook bij Jill* terecht zou
komen. Een paar dagen later is ze onverwacht overleden in mijn baarmoeder. Nietsvermoedend ging ik naar het
ziekenhuis voor een extra controle waar ze haar hartslag niet konden vinden en we op de echo zagen dat ze
overleden was.
Na het overlijden van Jill* ben ik twee keer zwanger geraakt wat is geëindigd in een miskraam rond de 10 weken
zwangerschap. Het vruchtje was te klein of de hartslag was niet sterk genoeg en de verwachting dat het een
miskraam zou worden bleek beide keren uit te komen. Vruchtbaarheidsonderzoeken konden geen verklaringen
geven, maar dat het allemaal toeval (pech) zou zijn konden we moeilijk geloven. Onze hoop op een levend en
gezond kindje werd steeds kleiner en we hebben veel gesproken over hoe ons leven eruit zou zien als deze grote
wens niet uit zou komen en hoe ver we zouden gaan om deze wens wel te verwezenlijken. We hadden meerdere
malen bewezen dat we natuurlijk zwanger konden worden en vanuit de onderzoeken werden er geen
vruchtbaarheidsproblemen gezien. Toch zijn we een vruchtbaarheidstraject gestart, omdat de druk op het
zwanger worden almaar groter werd. Door de verantwoordelijkheid van het zwanger worden te delen met artsen
die erin gespecialiseerd zijn werd de druk bij ons wat lager.
Ik werd weer zwanger; de derde zwangerschap na Jill*. Het zien van de positieve zwangerschapstest riep bij ons
geen blijdschap op, maar vooral angst. Wat staat ons nu weer te wachten? Bij 7 weken was de eerste echo en
werd gezegd dat het er allemaal goed uitzag. Natuurlijk hadden wij er helemaal geen vertrouwen in dat dit
vruchtje wel goed zou groeien. De gynaecoloog begreep dit en we spraken af dat ik wekelijks echo’s zou krijgen,
zodat we op de echo’s konden zien dat het hartje klopt en het vruchtje groeit. Meestal gaf een echo mij één of
twee dagen wat geruststelling. De dagen erna zaten vol onzekerheid en angst. Als de angst te groot werd kon ik
dag en nacht contact opnemen met het geboortecentrum om langs te komen voor een extra echo. We hebben er
maar een aantal keren gebruik van gemaakt, maar de gedachte dat het mogelijk was gaf al wat rust.

In het eerste trimester van de zwangerschap lukte het mij amper om vooruit te kijken naar de bevalling of daarna.
De gedachte aan het zorgen voor een levend kindje kon ik nog niet toelaten, omdat de angst voor verlies te groot
was. We leefden van mijlpaal naar mijlpaal. De eerste mijlpaal was voor ons de 12 weken, omdat we dan de
gedachte dat het een miskraam zou worden wat meer konden loslaten. Dit werd snel gevolgd door de GUO in het
academisch ziekenhuis. Er werden geen afwijkingen gezien en dit was een grote opluchting, omdat bij Jill* vroeg
in de zwangerschap duidelijk was dat ze afwijkingen had. Maar we wisten ook dat afwijkingen pas in een later
stadium zichtbaar konden worden op de echo, dus dit is een angst gebleven tijdens de rest van de
zwangerschap.
We vierden elke positieve echo en vanaf 12 weken durfde ik na een positieve echo wat te kopen voor ons
ongeboren kindje; haar eerste knuffeltje. Daarna heb ik vaker kleertjes gekocht om een positieve echo te vieren
en daarbij ook de stap gezet om mij te begeven onder de ‘normale’ zwangere vrouwen in de Prenatal. Rond de
15 weken, na de GUO, hebben we de zwangerschap bekend gemaakt. We hadden het al aan enkele mensen
vertelt, zodat ze ons al eerder in de zwangerschap konden steunen. De andere vrienden en familieleden hebben
we een kaartje gestuurd van vlinderkusje om de zwangerschap bekend te maken. Een kaartje met de volgende
tekst:

Hiermee wilden we familie en vrienden laten weten dat Jill* er ook bij hoort en daar aandacht voor mag zijn. Ik
was bang dat we alleen hele blije reacties zouden krijgen, terwijl er voor ons zoveel andere gevoelens in mee
spelen. Gelukkig kregen we heel veel mooie reacties, waarin ook Jill* en onze gevoelens van angst voor verlies
een plek hadden. Het delen van de zwangerschap heeft me ook geholpen in het proces om de zwangerschap
meer te gaan toelaten. De zin ‘ik ben zwanger’ was voor mij in het begin lastig om uit te spreken, omdat de angst
voor het verlies hand in hand gaat met het zwanger zijn. De echo’s gingen in het eerste trimester dan ook vaak
gepaard met een lach en een traan. Dit was ook het geval toen we hoorden dat het weer een meisje zou worden.
In eerste instantie schrok ik en werd emotioneel. Ik had verwacht dat het een jongetje zou worden, omdat de
zwangerschap zo anders verliep. Dat het een meisje zou worden maakte het meer complex, omdat Jill* dan ook
dichterbij voelt en daarmee ook de angst. Maar het is ook heel mooi, omdat we hopelijk gaan ervaren hoe het zal
zijn om een dochter te zien opgroeien. Ik heb mij al vaak afgevraagd of onze dochters op elkaar zullen lijken.
Rond de 20 weken voelde ik haar voor de eerste keer in mijn baarmoeder bewegen. Ik vroeg me al twee dagen af
of ik haar gevoeld had toen ik opeens een flinke uithaal voelde. Het voelde zo fijn om deze bevestiging van leven
te krijgen. Toen ik haar regelmatig ging voelen zijn we overgestapt naar tweewekelijkse echo’s. Dit was ook
prima, omdat ik genoeg bevestiging van leven kreeg door haar bewegingen. Toch blijft elke echo spannend. We
blijven tot haar komst waarschijnlijk angst hebben dat er toch iets gebeurt waardoor we haar verliezen. Voor de
28 weken was ik bang voor een vroeggeboorte, tot de 30 weken GUO angst voor een hartafwijking en momenteel
speelt de angst voor een placentaloslating. De artsen blijven ons geruststellen dat we niet tot de risicogroep
behoren (en dat doen ze goed), maar we weten dat dit niet betekend dat het niet kan gebeuren. We beseffen dat
een echo een momentopname is en soms niet te voorspellen valt wat er gaat gebeuren. De artsen hadden bij Jill*
niet verwacht dat ze zou overlijden in mijn baarmoeder en we hadden 2 dagen daarvoor nog een positieve CTG
en echo gehad. Dat deze zwangerschap anders verloopt en we alleen maar positieve echo’s hebben gehad geeft
geen garantie. Een gedachte die vaker in mij opkomt; ‘misschien is dit wel te mooi om waar te zijn’. Gelukkig lukt
het om naast de onzekerheid en angst ook met momenten te genieten van de zwangerschap. Vooral als onze
dochter veel beweegt en papa haar ook kan voelen. Dan zijn we beide even gerustgesteld dat ze leeft en sterk is.
We weten niet wat er nog allemaal op ons af gaat komen. Bij 35 weken krijg ik zwangerschapsverlof, zodat er ook
de ruimte is voor het verlies van Jill* bij 35,4 weken. We gaan ervan uit dat de laatste weken zwaar gaan zijn,
maar hebben vertrouwen in onszelf en de medewerkers van het geboortecentrum. Als het nodig is kunnen we
vaker voor controle gaan en we gaan ervan uit dat ik eerder zal worden ingeleid. Het ideaalbeeld van een
natuurlijke bevalling heb ik bij Jill* al losgelaten en het idee dat we er zelf ook iets in te zeggen hebben dat geeft
wat houvast. We kunnen er nog niet op vertrouwen dat we een levende en gezonde dochter gaan krijgen, maar
we hebben wel hoop.
Daisy, mama van Jill*

Begeleiding bij zwangerschap en geboorte na verlies
Voor sommigen is het helaas nooit meer weggelegd, maar voor degenen onder ons die nogmaals zwanger
mogen worden na verlies zal de onbevangenheid weg zijn. In dit artikel zal ik iets vertellen over ons eigen proces
hierbij en de begeleiding die wij hebben gekregen.
Lange tijd durfde ik het zelf niet aan om nogmaals zwanger te worden na het verlies van Sven*.
Ik wist dat er een soort begeleidingsprogramma bestond, maar lange tijd was de angst te groot om de stap
nogmaals te zetten. Veel tijd, verdriet en twijfel later ging hier overheen voordat zowel ik als mijn man het toch
aandurfden. Na enige tijd had ik dan eindelijk een licht positieve zwangerschapstest, wat uiteindelijk helaas afliep
in een vroege miskraam.
Een paar maanden later had ik weer een positieve test vast en deze zagen wij op de eerste echo gelukkig een
heel klein mini mensje. Ik wist al dat ik in het ziekenhuis zou moeten bevallen, maar de vroege begeleiding in de
zwangerschap mocht bij een verloskundige wat ik zelf heel fijn vond. Er was veel begrip in de praktijk en ik ben
vele malen extra langs geweest als ik twijfelde of het wel goed ging met de baby. DIt was erg fijn en hoewel de
geruststelling vaak maar korte tijd werkte, was het toch fijn dat het kon.
Ondanks dat ook corona toen net zijn intrede had gedaan en mijn man niet meer mee mocht naar controles,
bleven zij begripvol en mocht ik vaak extra langskomen.
Na 20 weken werd ik overgedragen aan de gynaecoloog in het ziekenhuis. Ook hier was veel begrip voor de
extra spanning die wij hadden gelukkig. Vanuit het ziekenhuis werd een medisch maatschappelijk werkster aan
ons gekoppeld waar ik bij langs kwam na de controles bij de gynaecoloog.
Daarnaast heb ik heel veel steun gehad van de kinderarts die betrokken is geweest bij ons na Sven* zijn
overlijden. Hoewel de angst altijd aanwezig was dat er iets mis zou gaan (en die angst gaat nooit echt over
natuurlijk) hielp het enorm dat wij wisten dat onze baby in ieder geval voor zover mogelijk door de beste artsen
zou worden nagekeken na haar geboorte.
Nadat ik bevallen was van onze mooie dochter is zij direct door de kinderarts onderzocht en ook waren er extra
controles door de huisarts toen wij eenmaal thuis waren. De kraamhulp die wij hebben gekregen was een
kraamhulp die eerder in gezinnen had gekraamd waarbij extra angst speelde en dit was ook prettig. Verder
hebben wij extra begeleiding gekregen vanuit de wijkverpleegkundige van het CJG. In het kader van de
begeleiding bij een volgende zwangerschap na ons verlies werd onze dochter iedere dag gewogen en werd dit
nauwlettend in een schema bijgehouden. Toen bleek dat zij onvoldoende aankwam zijn wij weer bij een
kinderarts in het ziekenhuis terecht gekomen waar wij extra begeleiding hebben gekregen en onze dochter extra
is onderzocht en in de gaten is gehouden. Wanneer er vragen bij ons speelden vanwege de gezondheid konden
wij altijd overal laagdrempelig terecht en dit hebben wij als heel prettig ervaren.
Daarnaast hebben wij de eerste 18 maanden gebruik gemaakt van een Owlet Baby Sock om hiermee de
saturatie en hartslag van onze dochter in de gaten te kunnen houden tijdens haar slaapjes. Hoewel dit hulpmiddel
nooit iets kan voorkomen bood het voor ons toch een mogelijkheid om iets van geruststelling te hebben als onze
dochter sliep vooral in de eerste weken na haar geboorte. Uiteindelijk gebruiken wij nu deze monitor niet meer,
maar dit heeft dus wel flink wat tijd gekost voordat wij deze stap durfden te zetten.
Al met al kan ik achteraf zeggen dat wij blij zijn met de begeleiding die wij hebben gekregen bij de zwangerschap
en geboorte en vooral ook daarna. Zonder deze hulp zou de zwangerschap en de periode daarna nog veel
spannender en enger geweest zijn voor ons. Hoewel onze angsten bleven, voelde het fijn dat er goed werd
meegekeken.

Linda, mama van Sven*
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Als ouders een kind verloren hebben, stellen ze zich vroeg of laat de vraag: Hoe gaan we verder met onze
kinderwens? Willen we nog een kind? Wanneer zijn we klaar voor een nieuwe zwangerschap?
Een zwangerschap na verlies is een heftige rollercoaster vol emoties, twijfel, verdriet, hoop en liefde. Christine
Vandenhole, mama van Berre*, vroedvrouw en oprichtster van het Berrefonds weet dat als geen ander. Uit eigen
ervaring, maar ook op basis van duizenden gesprekken met ouders bij het Berrefonds.
Daarom schreef ze Een regenboog in jou, een eerlijk boek vol inzichten en mooie getuigenissen. Dit boek neemt
je bij de hand vanaf je eerste twijfels over een nieuwe zwangerschap, doorheen de verschillende trimesters, tot in
de kraamperiode. Je krijgt praktische tips en checklists voor elke fase.
Want iedere zwangerschap kent moeilijke momenten en twijfels, maar een zwangerschap na een eerder verlies
van een kind is voor veel ouders een periode van 40 weken bang afwachten en verwachtingsvol uitkijken. Een
regenboog in jou probeert in die intense periode een baken van hoop en liefde te zijn en erkenning te geven aan
de regenboog aan kleuren en emoties die je als ouder doorstaat.
Het boek is allesbehalve een medisch boek, het is een warm verhaal vol inzichten en eerlijke getuigenissen.
In het voorwoord verklaart Christine de term regenboog: het is een symbool van hoop vol verschillende
kleurschakeringen. Donkere kleuren van rouw, verdriet en gemis die afwisselen met vrolijke kleuren vol
schittering en warme liefde. Een regenboog vormt de verbinding tussen hemel en aarde en krijgt de betekenis
van nieuw geluk na een periode van regen en verdriet. Een regenboog kan fel en sprankelend zijn, soms vaag en
breekbaar. Het is net dit gamma van kleuren dat symbool is voor een zwangerschap na verlies.
Een zwangerschap na het verlies van een kindje is voor de ouders heel emotioneel, we beleven een rollercoaster
van emoties, dan zijn we heel blij om de volgende dag verstijfd te zijn van angst dat deze zwangerschap ook
verkeerd afloopt.
Het boek kan je in een keer uitlezen, maar je kan er ook verschillende stukjes in lezen of zelf een hoofdstuk
kiezen wat je wilt lezen. Je bepaalt volledig zelf de volgorde, ben je nog niet klaar om bv hoofdstuk 2 te lezen, dan
sla je het over en lees je het als je er klaar voor bent.
In het boek vind je korte stukjes die mama’s zelf geschreven hebben, uit eigen ervaring.
Wat me vooral opviel is, dat iedereen anders omgaat met de emoties die een zwangerschap na verlies met zich
meebrengt. Wat ook mooi naar voor komt, is dat er geen foute manieren zijn om er mee om te gaan. Je moet
vooral goed naar je gevoelens luisteren en durf erover te praten met andere, ook met je arts.
Ook aan hulpverleners geeft het boek een beter idee van hoe ouders zich kunnen voelen bij een zwangerschap
na verlies.
Kortom een echte aanrader, een boek om jezelf cadeau te doen of cadeau te geven aan mensen die hier mee te
maken hebben, zowel familie, buren, hulpverleners...
Wat zou ik veel aan dit boek gehad hebben toen we zwanger waren van ons tweede dochtertje
Bernadette, mama van Noël, Anique*, Judith en Daphne

Zomerse mijmeringen Wat is deze zalige zomer toch fijn,
lange dagen in onze prachtige tuin,
met vrienden barbecueën kletsen en samen zijn.
maar ook aan een mooie zomer komt weer eens een e(i)nd
en laat de herfst vast niet lang meer op zich wachten,
maar tjonge, tjonge wat zijn we toch verwend.
Ook de allermooiste vlinders in de tuin witte, blauwe,zwart en bruin,
zelfs hele bijzondere komen langs,
omdat ze stiekem ontsnappen uit de achter ons huis liggende Vlindertuin (Vlindorado - Waarland)
En altijd krijg ik door hen een weemoedig gevoel,...
Want ze doen me aan mijn engeltje denken.
De meesten hierbij LE zullen wel begrijpen wat ik bedoel.
Ze zijn zo vluchtig, mooi en teer,
ik zeg altijd als er één langs dwarrelt "dag meisje"
Het voelt als een groet van Mabel*, elke keer.
Soms zijn het er ook wel eens twee,
dan denk ik dat ze samen met mijn zusje (Petra*) is,
of met Kim*, de dochter van mijn vriendin vliegt ze misschien wel mee?
En herinneringen komen en gaan
Het is alweer september,
Dus haar sterf- en geboortedagen komen er weer aan.
Die meiden gaan zo ontzettend vaak door mijn gedachten,
alledrie veel te kort bij ons geweest,
er is werkelijk echt helemaal niets wat hun gemis kan verzachten!!!
Met haar sterfdag zijn we altijd blij als die weer is geweest!!!
Maar met haar geboortedag eten we taartjes, krijgen we allemaal een cadeautje, gaan we uit eten
en vieren voor haar feest!!!
Nooit mag ons meisje worden vergeten,
daarom vieren we nog steeds dat ze er was,
en iedereen mag dat weten!!!

Monique Minneboo,
mama van Murphy, Mabel* & Muraya
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