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Jullie kregen net slecht nieuws over
je zwangerschap en over jullie kindje.
Een pijnlijk en uiterst ingrijpend moment
dat bijzonder moeilijk te plaatsen is.
Jullie krijgen heel wat te verwerken en we
begrijpen dat dat erg moeilijk kan zijn.
Dit boekje kan jullie voorbereiden op wat
zal komen en jullie hierbij ondersteunen.
Jullie kunnen de informatie op jullie eigen
tempo doornemen, stap voor stap. Heb
je geen behoefte om verder te lezen, laat
het boekje dan gerust opzij liggen. We
raden wel aan om het bij opname mee te
brengen.
Het is van groot belang dat jullie zo goed
mogelijk afscheid van jullie kindje kunnen
nemen. Dit boekje vormt hiervoor een
leidraad, maar is zeker niet volledig.
Zaken waar jullie nog aan denken, kunnen jullie gerust bespreken met de vroedvrouwen die jullie begeleiden tijdens de
arbeid en bevalling.
Wij wensen jullie veel sterkte en hopen
jullie met deze uitgave tot steun te zijn in
deze moeilijke tijd.
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1.

De eerste reacties
Allerlei emoties
Vaak is je eerste reactie ongeloof en ontkenning. Vooral als het slechte nieuws
onverwacht komt, is de schok groot. Je kan je verdoofd voelen, alsof je gevoelens
verlamd zijn. Of je kan de indruk hebben dat het besef van het verdriet nog moet
komen. Dan ben je misschien verwonderd dat je zo kalm of nuchter reageert. Stilaan
zal deze reactie plaatsmaken voor het doordringen en beleven van het verlies.
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Steun vinden
Probeer mensen in je omgeving te vinden (familie, vrienden …) bij wie je je veilig
voelt om je gevoelens te uiten, mensen die het verdriet om jullie kindje erkennen.
Soms is het echter moeilijk om bij familie en vrienden begrip en (h)erkenning te
vinden en is het makkelijker praten met lotgenoten (contactgegevens vind je
achteraan in dit boekje). Weet dat je bij de hulpverleners steeds terecht kan met al
jouw gevoelens.

Praktische regelingen
Het kan ook zijn dat je je onmiddellijk verdrietig en machteloos voelt. Of dat je
woedend wordt op feiten, gebeurtenissen, artsen, verpleegkundig personeel, …
Het voelen van deze bitterheid en woede is een belangrijke stap in het besef dat
dit werkelijk gebeurt en geen nare droom is. Stilaan besef je dat jullie kindje er niet
meer is of er binnenkort niet meer zal zijn.

Vragen en zorgen
Vaak schieten vragen door je hoofd als: Waarom? Kon het worden vermeden?
Heeft iemand er schuld aan? Wat met een volgende zwangerschap? Al die vragen
kunnen zeer beangstigend overkomen. Een aantal vragen kunnen en zullen worden
beantwoord, andere niet. Zelfs al zijn er geen antwoorden, dan is het toch belangrijk
deze vragen toe te laten. Het zoeken naar zin en betekenis, naar antwoorden op
vragen die misschien niet te beantwoorden zijn, maakt deel uit van een rouwproces.
Als jullie baby overleden is vóór de geboorte, kan je je zorgen maken om wat nog
komen gaat. Een overleden baby dragen en weten dat je de bevalling nog moet
doormaken, is een zeer pijnlijke gedachte en kan je helemaal in de war brengen.
Ook als je zwangerschap nog niet ver gevorderd was, kunnen de gevoelens van
verdriet en rouw heel intens zijn.

Terwijl je emotioneel zoveel te verwerken hebt, moeten er plots ook heel wat
praktische zaken geregeld worden. Allerhande beslissingen moeten genomen
worden, vaak over zaken waar jullie nog niet eens bij stil gestaan hebben: je moet
je omgeving inlichten, beslissen of je al dan niet je kindje wenst te zien, eventueel
een begrafenis of crematie regelen …
Mogelijk heb je de neiging al die pijnlijke en moeilijke momenten uit de weg te
gaan en probeer je ze te negeren. In dat geval wil je de praktische regelingen het
liefst aan het ziekenhuisteam overlaten zodat je er zelf zo weinig mogelijk aan moet
denken.
Emoties willen vermijden is een normale reactie. Neem de tijd die jullie nodig
hebben om deze emoties toe te laten. Angsten verminderen niet door erover te
zwijgen. Stel elke vraag die in je opkomt, geen enkele vraag is raar. Maak duidelijk
wat je wenst en verlangt zodat wij je kunnen verder helpen.
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2.

Voorbereiding op de opname
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3.

Verblijf op de kraamafdeling

Gesprek

Opname op de kraamafdeling

Voor de ziekenhuisopname wordt een gesprek met jullie ingepland om jullie meer te
vertellen over het verdere verloop. Alles wat in dit boekje beschreven staat, wordt
ook aan jullie verteld.

Ongeveer 36 uur na de inname van de medicatie word je opgenomen. Je wordt
opgenomen op de verloskamer omdat je gevolgd moet worden door een
gynaecoloog en een vroedvrouw. We weten dat een opname op een verloskamer/
kraamafdeling in jullie situatie moeilijk kan zijn en proberen de opnameduur daarom
zo kort mogelijk te houden. Je zal één of twee dagen op de afdeling verblijven. Uiteraard gebeurt dit in overleg met jullie en houden we rekening met jullie wensen.

Medicatie
Ter voorbereiding van je opname zal je medicatie krijgen die er mee voor zorgt dat
de arbeid sneller kan verlopen. Het bereidt de baarmoeder voor op een bevalling.
Deze medicatie wordt ongeveer 36 uur voor de opname ingenomen.
De datum, het uur en de plaats van de opname zal in het ziekenhuis worden besproken.

Naar huis
Na dit gesprek en het innemen van de medicatie gaan jullie terug naar huis. Bij
dit thuiskomen kunnen er veel emoties naar boven komen. Ook al is het moeilijk,
probeer toch even stil te staan bij vragen, handelingen en zaken die je zeker wel of
zeker niet wilt. Dit kan je later te kennen geven aan de mensen van het ziekenhuisteam die je verder zullen begeleiden.
We houden zoveel mogelijk rekening met jullie noden, wensen en vragen.

Aanmelden aan het onthaal
Voor de opname meld je je aan het onthaal in de inkomhal van het UZA of via
de spoedopname. Als je dit wenst, kan je het vlinderkaartje afgeven zodat de
medewerkers weten waarvoor je opgenomen wordt en je dit niet hoeft te herhalen.
Ze zullen je verwijzen naar de verloskamer waar je opgevangen wordt door een
vroedvrouw die op de hoogte is van jullie komst.

Praktisch
Jouw partner mag gedurende de hele opname bij jou blijven en heeft de mogelijkheid
om bij jou te slapen. Er staat een bed op de kamer.
Breng een valiesje mee met een slaapkleed of T-shirt waarin je je comfortabel in
voelt, enkele handdoeken en toiletgerief. Je kan ook iets meebrengen voor je kindje:
een dekentje, een knuffeltje, kleertjes,… We raden aan een fototoestel mee te brengen zodat je eventueel foto’s kan nemen van jullie kindje. Dit kan belangrijk zijn in
het verdere rouwproces.
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Voorbereiding op arbeid
De vroedvrouw zal jullie uitleg geven over het verdere verloop van de arbeid en
de bevalling. Zij zal een infuus plaatsen en eventueel nog een bloedafname doen.
Wat later zal er een anesthesist komen om een epidurale verdoving (ruggenprik)
te geven zodat de arbeid en bevalling zo comfortabel mogelijk kunnen verlopen.
Op geregelde tijdstippen steekt de arts vaginaal een tablet op. Dit is nodig om
de arbeid te starten en te doen vorderen. Soms veroorzaken deze tabletten een
temperatuurverhoging en wordt het opsteken even gestopt. Dit is niet erg, je
lichaam reageert op de medicatie. Wanneer de temperatuur gedaald is, kan men
verder gaan met het geven van de medicatie.
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4.

De bevalling
Een intens moment
De bevalling is een intens moment waarbij gevoelens en emoties jullie kunnen
overspoelen. Sommigen willen zo snel mogelijk hun kindje zien en vasthouden,
voor anderen is dit nu te zwaar. Stap voor stap zal de vroedvrouw, samen met de
gynaecoloog, jullie door deze fase begeleiden.
In deze chaos van gevoelens komen er vaak ook schuldgevoelens naar boven. Die
schuldgevoelens kunnen er zijn en dit is erg normaal, maar weet dat jullie geen
schuld hebben aan het mislopen van de zwangerschap of het overlijden van jullie
kindje.

Wachten en arbeid
Het wachten op de bevalling duurt soms lang en in deze omstandigheden is dat
voor jullie zeker niet gemakkelijk. Tijdens deze periode zal de vroedvrouw voldoende tijd nemen om jullie vragen te beantwoorden.
Iemand van patiëntenbegeleiding komt langs om jullie mee te ondersteunen in enkele
praktische en administratieve zaken. Wat eerder al verteld en geschreven werd, zal
nog eens herhaald worden zodat al jullie wensen en vragen beantwoord kunnen
worden.

Onderzoek
Na de bevalling wordt jullie kindje gewogen, gemeten, nagekeken op zichtbare
afwijkingen en verzorgd.

Samenzijn
Na dit alles krijgen jullie de tijd om met jullie kindje alleen te zijn. Jullie kindje
blijft gedurende jullie ziekenhuisverblijf op de kraamafdeling. Als jullie dit wensen
kan jullie kindje bij jullie op de kamer blijven.
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5.

Lichamelijke reacties
Je lichaam vertoont de normale reacties na een bevalling: naweeën, bloedverlies,
melkproductie… De artsen en vroedvrouwen informeren je uitgebreid over wat je
mag verwachten en hoe hiermee om te gaan.
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6.

Onderzoeken
Er kan jullie gevraagd worden of jullie instemmen met verdere onderzoeken zoals
een autopsie/obductie, verder genetisch onderzoek en radiologisch onderzoek
(foto’s). Dit kan van belang zijn in de toekomst om advies te geven voor eventuele
volgende zwangerschappen.
Men kan volgende onderzoeken voorstellen:
• Anatoompathologisch onderzoek: dit kan gebeuren op de moederkoek en bij
jullie kindje
• Genetisch onderzoek (erfelijkheidsonderzoek): dit kan gebeuren op een stukje
moederkoek, een stukje navelsteng, een stukje huid of bloed van jullie kindje.
• Röntgenfoto’s: voor het opsporen van afwijkingen aan het skelet.
• Eventueel volgen er nog specifieke onderzoeken.
Uiteraard gebeurt een onderzoek nooit zonder jullie toestemming.
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7.
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Afscheid nemen

Tijd nemen

Zien en voelen

Neem de tijd om afscheid te nemen van dit kleine mensje. Vraag om alleen gelaten
te worden zodat jullie als gezin rustig afscheid kunnen nemen. Durf zeker aan te
geven wat jullie wensen en verlangen.

De wens om jullie overleden kindje te zien, vast te houden en te strelen is heel
natuurlijk. Je droeg jullie kindje immers al continu bij je, niet alleen in je buik, maar
ook in gedachten. Jullie hadden al een beeld van jullie kindje. Het was al jullie baby,
voor wie je een hoop dromen en verwachtingen koesterde. De intense leegte die
jullie na het overlijden van jullie baby voelen, kan misschien een beetje ingevuld
worden met enkele herinneringen: jullie baby zien, vasthouden, strelen, een foto …
Breng voor dit afscheid gerust een fototoestel mee, een mandje om jullie kindje in
te leggen, een dekentje, …

Verwerking
Het zien en vasthouden van jullie kindje is ontzettend belangrijk in het rouwproces. Het kan voor de verwerking goed zijn te zien dat mogelijke afwijkingen die de
artsen vooraf gezien hebben op de echografie, ook echt aanwezig zijn. Soms ziet je
kindje er echter helemaal gaaf uit en zijn de vastgestelde afwijkingen niet zichtbaar.
Indien jullie dit wensen, staat de arts klaar om samen met jullie je kindje te bekijken. Bij genetische afwijkingen kunnen jullie de chromosomenkaart van jullie kindje
opvragen zodat jullie de afwijking op papier kunnen zien.

Delen met naasten
Als jullie dat graag willen, aarzel dan niet om jullie kindje ook aan jullie andere
kinderen, familie en vrienden te tonen. Sommige ouders schrikken hiervoor terug
uit angst dat het afscheid nog moeilijker zal zijn of omdat ze vrezen dat het kindje
niet mooi zal zijn. Maar ook als jullie kindje een aangeboren afwijking vertoont,
zullen jullie het als mooi en uniek ervaren en zullen jullie een positieve herinnering
kunnen bewaren.

Begeleiding
De vroedvrouwen zullen er alles aan doen om jullie zo goed mogelijk te begeleiden
in het afscheid nemen van jullie kindje. Met de steun van het Berrefonds kunnen ze
jullie een herinneringsdoosje aanbieden waar alle herinneringen aan jullie kindje in
kunnen bewaard worden. Ze zullen een mooie foto van jullie baby maken en jullie
alle geboortegegevens zoals geboortedatum, -uur, -gewicht en -lengte bezorgen.
Verder zullen ze voet- en handafdrukken maken, jullie kindje kleertjes aandoen en
in een dekentje wikkelen. Eventueel kunnen zij ook meerdere foto’s nemen, bijvoorbeeld van jullie als gezin. Het is ook mogelijk om een professionele fotograaf van
de organisatie “Boven de wolken” te laten langskomen om enkele mooie foto’s te
maken. Geef dit zeker door aan de vroedvrouw op de verloskamer.
Indien jullie dit wensen kunnen jullie ook dagboeken ter inzage krijgen met getuigenissen van ouders die hun verhalen willen delen.
Als jullie jullie baby liever niet zien of vasthouden, zeg het dan gewoon aan de
vroedvrouw. Ze zal er samen met jullie over praten. Jullie wens wordt uiteraard
steeds gerespecteerd.
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8.

Aangifte geboorte en
overlijden
De officiële en praktische verplichtingen die een overlijden met zich meebrengen,
zijn helaas onvermijdelijk. De wetgeving is strikt en we kunnen ze niet veranderen,
maar we kunnen jullie wel informeren en helpen.
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> Als je een inwoner bent van groot Antwerpen, kan jullie kindje gratis begraven

>

Wettelijke regeling
>
Er wordt wettelijk een onderscheid gemaakt naargelang de zwangerschapsduur
en het tijdstip waarop jullie kindje overleden is: voor of na de geboorte. Doorslaggevend voor de wet is het onderscheid tussen levensvatbaar en niet-levensvatbaar.
Men spreekt van een geboorte, en dus een levensvatbaar kindje, wanneer de
bevalling plaats heeft na 26 weken zwangerschap. Voordien spreekt men van een
niet-levensvatbaar kindje of soms ook van een foetus.
Voor ongehuwde koppels kan het belangrijk zijn voorafgaandelijk jullie kindje te erkennen. Dit kan vanaf de vaststelling van de zwangerschap met een doktersattest in
uw gemeente. Indien dit niet gebeurd is kan, afhankelijk van de zwangerschapstermijn, de registratie van afstamming of erkenning van de vader niet meer gebeuren.

Zwangerschapsduur van minder dan 26 weken
Wanneer jullie kindje doodgeboren is bij een zwangerschapsduur van minder dan
26 weken, is jullie kindje niet-levensvatbaar en kan het niet officieel geregistreerd
worden. Toch kunnen we ervoor zorgen dat dit ook een mooi afscheid wordt.
Vanaf 12 weken kan een niet-levensvatbaar kindje begraven of gecremeerd worden.
Dit kan verschillen van gemeente tot gemeente. Een begrafenis of crematie is een
manier om afscheid te nemen van jullie kindje. Voor jullie als ouder, maar ook voor
de mensen uit jullie omgeving. Of jullie je kindje begraven of cremeren beslissen
jullie volledig zelf. Het ziekenhuisteam licht de mogelijkheden toe.

>
>

worden op het Schoonselhof in Hoboken. Als je geen inwoner bent van groot
Antwerpen, maar wenst dat jullie kindje op het Schoonselhof begraven wordt,
dan is hier een kostprijs aan verbonden. De begrafenis wordt door het ziekenhuisteam georganiseerd. Uiteraard gebeurt dit in overleg met jullie en houden
we rekening met jullie wensen.
Jullie kindje kan gecremeerd worden in het crematorium van Antwerpen. Hier is
geen kostprijs aan verbonden. De as kan nadien opgehaald en door jullie bewaard
worden of uitgestrooid worden op een plaats naar keuze. Het ziekenhuisteam
regelt de crematie. Uiteraard gebeurt dit in overleg met jullie en houden we
rekening met jullie wensen.
Jullie kunnen je kindje laten begraven in de eigen gemeente. Dit is meestal gratis.
Jullie moeten dan zelf zorgen voor het vervoer van jullie kindje van het mortuarium
van het ziekenhuis naar de begraafplaats.
Jullie mogen jullie kindje ook in het ziekenhuis laten. Het wordt gecremeerd maar
jullie kunnen de as achteraf niet opvragen.
Jullie kunnen ook een begrafenisondernemer contacteren.

Het ziekenhuis voorziet een kistje. Jullie kunnen dit eventueel op voorhand mee
naar huis nemen om er een persoonlijke toets aan te geven. Jullie mogen ook zelf
een kistje of mandje meebrengen naar het ziekenhuis.
Uiteraard mogen jullie aanwezig zijn bij de begrafenis als jullie dit wensen. Het is
belangrijk te weten dat het louter om een technische begrafenis gaat. Jullie mogen
ter plaatse wel zelf een kort afscheidsmoment organiseren, bijvoorbeeld een gedichtje
of tekstje voorlezen, bloemetjes leggen ...
Er is de mogelijkheid om in het ziekenhuis een afscheidsmoment te organiseren.
Jullie kindje kan niet officieel ingeschreven worden. Je kan wel een voornaam registreren op het gemeentehuis van Edegem indien je kindje geboren is tussen 20 en
26 weken. Het kan heel belangrijk zijn je kindje een naam te geven. Het is immers
gemakkelijker te denken en te praten over een baby die een naam heeft.
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Zwangerschapsduur van minstens 26 weken
Levend geboren kindje na 26 weken en overlijden
Als jullie kindje levend geboren wordt na 26 weken en korte tijd later overlijdt,
moet er zowel een geboorteaangifte als een overlijdensakte opgemaakt worden.
Jullie kunnen je kindje officieel een voornaam en familienaam geven.
De geboorteaangifte gebeurt op de dienst burgerzaken van de gemeente Edegem
(contactgegevens achteraan in het boekje) met een geboorteakte die jullie krijgen
van de vroedvrouw.
Bij gehuwde of ongehuwde koppels waarvan de vader al op voorhand het kindje
erkend heeft, kan de aangifte gebeuren door één van beide ouders (of beide).
Bij ongehuwde koppels waarvan de vader het kindje nog niet erkende en het koppel wel wenst dat het kindje de achternaam van de vader krijgt, moet de aangifte
gebeuren door beide ouders.
Jullie vermelden best meteen bij de geboorteaangifte dat jullie kindje overleden
is. Zo vermijden jullie misverstanden en komt de naam van jullie kindje niet op de
geboortelijsten van verkopers van baby- en kinderproducten.
Het is wettelijk verplicht een begrafenisondernemer te contacteren om jullie kindje
te begraven of cremeren. De begrafenisondernemer zorgt voor de aangifte van het
overlijden van jullie kindje. De aangifte gebeurt op de dienst burgerzaken van de
gemeente Edegem (contactgegevens achteraan in dit boekje). Indien jullie daarbij
aanwezig willen zijn, kan dit besproken worden met de begrafenisondernemer.
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Doodgeboren kindje na 26 weken
Bij een doodgeboorte na 26 weken of 180 dagen moeten jullie de doodgeboorte
wettelijk aangeven. Jullie kindje krijgt, op jullie vraag, een officiële naam. Het is
wettelijk verplicht een begrafenisondernemer te contacteren om jullie kindje te
begraven of cremeren.
De begrafenisondernemer zorgt voor de aangifte van overlijden van jullie kindje.
De aangifte gebeurt op de dienst burgerzaken van de gemeente Edegem (contactgegevens achteraan in dit boekje). Indien jullie daarbij aanwezig willen zijn, kan dit
besproken worden met de begrafenisondernemer.
De namen van beide ouders kunnen vermeld worden in de overlijdensakte. Neem
voor de aangifte zeker jullie identiteitskaart mee en jullie trouwboekje als je gehuwd
bent.
Rechten bij aangifte
Als jullie baby officieel aangegeven wordt, hebben jullie recht op kraamgeld, moederschapsrust en vaderschapsverlof. De noodzakelijke attesten hiervoor ontvangen
jullie van de begrafenisondernemer na aangifte op de dienst burgerzaken.

Even informeren…
Het gebeurt dat ziekenfondsen of andere instanties nog zaken (facturen) nasturen
op naam van jullie kindje ook al weten ze dat jullie kindje overleden is. Dit is zeer
onaangenaam maar niet altijd te vermijden. Bij het ziekenfonds wordt jullie kindje
bijvoorbeeld als ‘persoon ten laste’ opgegeven zodat ze juist kunnen tussenkomen
in alle gemaakte kosten (labo, onderzoeken, ...).
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9.

Terug naar huis
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10.

Verwerking en rouw

De thuiskomst

De ouders

Dit is een moeilijk moment. Jullie gaan naar huis met lege handen. Al komen jullie
terug in een vertrouwde omgeving, toch kan jullie het gevoel bekruipen dat jullie in
een vreemd huis thuiskomen. Niets is nog zoals vroeger. De confrontatie met de babykamer, de wieg, de babyspulletjes, ... geven een leegte die nog eens extra weegt
op jullie verlies. Uit reacties van mensen weten we dat het een hulp kan zijn om zelf
de babyspulletjes op te bergen. Het is niet alleen jullie kindje waar jullie afscheid
van nemen, maar ook van een hoop dromen en verwachtingen die jullie al hadden.
Neem daar rustig de tijd voor. Het afscheid nemen op jullie eigen tempo is meestal
de beste hulp bij de verwerking van jullie verdriet.

Verlies is steeds een intense en persoonlijke ervaring. Twee mensen rouwen nooit
precies op dezelfde manier, ook koppels niet. Het is dus niet fout of raar dat je
anders reageert dan je partner.

Na de rouwplechtigheid

Verdriet kan jullie relatie op de proef stellen. Geef elkaar de ruimte om te rouwen
op de eigen manier maar probeer raakvlakken te vinden. Verlies elkaar niet in jullie verdriet. Ween samen, praat samen en probeer samen een weg te vinden om
dit verlies een plaats te geven. Trek de natuur in en ga wandelen. De natuur doet
praten en geneest.

De tijd tussen het overlijden en de afscheidsplechtigheid wordt voornamelijk
ingevuld met allerlei regelingen, het nemen van beslissingen en het verwittigen en
ontvangen van mensen die hun deelneming betuigen. Na de plechtigheid vallen er
heel wat van deze zaken weg en is er meer tijd over om na te denken. Soms is dit
zelfs pas het moment waarop jullie beginnen te beseffen wat er gebeurd is.

Als vader neemt men vaak meer praktische regelingen op zich of moet men vlugger
terug gaan werken, waardoor het kan lijken dat de vader niet zoveel lijdt onder het
gebeurde of er vlugger over heen is. Niets is minder waar. Jullie zijn allebei ‘ouder’ en
hebben allebei een kindje verloren, ongeacht hoe jullie jullie verdriet uiten.
Als moeder heeft men naast het verdriet ook het lichamelijke ongemak. Rust is heel
belangrijk.

De tijd die je nodig hebt om te rouwen verschilt van persoon tot persoon, daar zijn
geen regels voor. Gun jezelf tijd en rust om hier doorheen te komen. Periodes van
intens verdriet wisselen soms af met periodes van boosheid, opstandigheid. Dit is
perfect normaal, voel je daar niet schuldig om.
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De andere kinderen in het gezin

De grootouders

Als er andere kinderen binnen het gezin zijn, is het belangrijk hen mee te betrekken
in jullie rouwproces. Hoe jong ze ook zijn, kinderen merken dat hun ouders verdriet
hebben. Kinderen stellen zich veel vragen en kunnen jullie verdriet op zichzelf
betrekken.

Jullie ouders stonden op het punt ‘grootouder’ te worden. Ook zij hebben verdriet.
Vaak is dit dubbel verdriet. Ze hebben hun eigen verdriet om het verlies van
het kleinkindje. Maar er is ook groot verdriet om jullie, hun (schoon)zoon en/of
(schoon)dochter die hun kindje hebben verloren. Ze willen er voor jullie zijn, maar
hebben ondertussen hun eigen verdriet. Dit is vaak erg moeilijk voor hen en voor
jullie. Erover praten kan helpen.

Het is belangrijk hen uitleg te geven en hen te vertellen wat er allemaal gaande is
zodat zij jullie verdriet kunnen plaatsen en weten dat het niet om hen is dat je
verdriet hebt of boos bent. Nu hebben ze meer dan ooit de behoefte aan liefde
en genegenheid wat het voor jullie zeker niet makkelijker maakt. Openlijk over
doodgaan praten en een bondig antwoord op hun vele vragen en vooral hen laten
meedelen in het verdriet, kan al heel wat doen.
Zelfs al kunnen jonge kinderen het begrip ‘dood’ nog niet vatten, kunnen jullie hen
wel vertellen wat er gebeurd is en hoe jullie je voelen. In de boekhandel zijn goede
boeken om aan een kind duidelijk te maken wat er aan de hand is. De literatuurlijst
staat achteraan in dit boekje. De boeken zitten ook in de mand die jullie ter beschikking wordt gesteld op de kraamafdeling.
Het is vaak moeilijk aandacht te hebben voor het verlies dat je kinderen ervaren
omdat je zelf erg veel verdriet hebt. Soms kan je je verdriet niet altijd uiten wanneer
en hoe jullie het wensen. Een aantal uren opvang per dag of per week kunnen, zeker
in het begin, een grote hulp zijn.
Anderzijds zijn het vaak de andere kinderen in het gezin die ervoor zorgen dat jullie
kunnen verdergaan met jullie leven. Op hun manier vragen ze aandacht en zorg en
tegelijkertijd geven ze, vaak heel gevat en eenvoudig, troost.

Jullie omgeving
Naar de buitenwereld toe is het niet altijd gemakkelijk om te verwoorden wat er
allemaal aan de hand is. Jullie omgeving weet vaak al van de zwangerschap, zeker
bij vergevorderde zwangerschappen. Het kan nuttig zijn om één persoon het
volledige verhaal te doen en te vragen het verhaal verder te vertellen, zodat iedereen
op de hoogte is maar jullie niet telkens het hele verhaal moeten doen. Indien jullie
dit wel graag zelf doen, kan dit natuurlijk ook. Ook als jullie omgeving niet op de
hoogte was van de zwangerschap, is het aangeraden om dit nu wel te vertellen.
Zo kunnen jullie de nodige steun ervaren.
Jullie kunnen het overlijden van jullie kindje naar de buitenwereld toe ook bekendmaken aan de hand van een kaartje: een kaartje met de voet-/handafdrukjes van
jullie kindje, een mooie tekst, … Een eenvoudig kaartje met de melding dat jullie
kindje geboren en overleden is, volstaat. Het gebruik van sociale media kan een
goed communicatiemiddel zijn. Wij willen graag meegeven toch voorzichtig te zijn
met het delen van foto’ s, emoties en gedachten via deze weg.
Je zal merken dat in de omgeving het leven snel weer zijn gewone gangetje gaat
en de mensen rondom jullie blijkbaar niet meer stilstaan bij jullie verdriet. Probeer
toch mensen te vinden waar je bij terecht kan. Mensen die de tijd nemen om naar
jullie te luisteren. Steun kan uit een totaal onverwachte hoek komen.
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Mensen voelen zich soms heel ongemakkelijk en hebben het er moeilijk mee om
met jullie over jullie verdriet te praten. Mensen hebben schrik de foute dingen te
zeggen en weten zich geen raad met jullie verlies. Probeer hen dat niet kwalijk te
nemen. Als jullie willen praten over jullie kindje, is het gemakkelijker om er zelf
over te beginnen. Zo wordt het voor de anderen ook gemakkelijker om erover te
praten.
Naast lieve, attentvolle en steunende reacties die jullie krijgen van jullie omgeving,
kunnen mensen soms onbeholpen overkomen en jullie ongewild kwetsen omdat ze
niet weten wat ze moeten zeggen of hoe ze iets moeten zeggen.
Soms wordt gezegd dat een baby verliezen ‘minder erg’ zou zijn dan een ander
verlies omdat je je kind nog niet gekend hebt en geen herinneringen hebt. Wat nu
jullie verdriet erg moeilijk maakt, is net het ontbreken van die herinneringen.
Misschien lucht het ook op om met lotgenoten te praten, mensen die zoals jullie hun
kindje hebben moeten afgeven. De gegevens van lotgenotencontact staan achteraan
in dit boekje.
Indien het niet mogelijk is om jullie verdriet samen een plaats te geven, neem dan
contact op met een hulpverlener. Dat kan de psychologe, sociaal verpleegkundige
of vroedvrouw zijn die jullie tijdens de opname begeleid heeft. Aarzel niet hen te
contacteren. Wij kunnen jullie ook doorverwijzen naar externe, gespecialiseerde,
psychologische zorg.
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Het verlies van één kindje van een tweeling of meerling
Het verlies van een kind tijdens de zwangerschap of rond de geboorte wordt vaak
onderschat. Dit geldt nog meer bij het verlies van één kindje van een tweeling of
meerling.
Ouders die zoiets meemaken, kunenn heel verwarrende en tegenstrijdige emoties
ervaren. Terwijl je blij bent met de overlevende baby, die meteen ook al je zorg en
aandacht vraagt, moet je tegelijkertijd de dood van het andere kindje verwerken:
geen gemakkelijke opgave. Het overlevende kindje betekent immers een constante
herinnering aan het verlies. Je blijft je ouder voelen van een tweeling, maar wordt niet
als zodanig erkend door je omgeving. Bovendien laat de dagdagelijkse zorg voor de
overlevende baby je ook weinig ruimte om te rouwen. Het rouwproces wordt vaak
vooruitgeschoven en komt pas op een later tijdstip aan de orde, bv. naar aanleiding
van de verjaardag van het overlevende kindje. Weet dat jullie mogen rouwen, hoe
moeilijk dit soms ook lijkt.
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11.

Nacontrole en werk
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12.

Nagesprek

De nacontrole

Telefonisch contact

Achteraf dient er nog een gynaecologisch onderzoek te gebeuren. Dit wordt aangeraden binnen de zes weken na ontslag uit het ziekenhuis.

In de loop van de volgende weken zullen jullie telefonisch gecontacteerd worden
door iemand van het ziekenhuisteam. Zo willen we ervoor zorgen dat jullie ergens
terecht kunnen met emotionele en praktische problemen. Tijdens dit gesprek worden nog geen onderzoeksresultaten meegedeeld.

Met de gynaecoloog kan je onderwerpen zoals bezorgdheden over een nieuwe
zwangerschap, eventuele medische implicaties en het gebruik van voorbehoedsmiddelen bespreken.

Bespreking
Opnieuw aan het werk
Wanneer begin je terug te werken? Als je daar klaar voor bent! Soms is het een verademing om snel terug te gaan werken. Zorg dan wel dat je lichamelijk in orde bent.
Soms ben je mentaal en/of fysiek nog niet klaar om gauw terug aan de slag te gaan.
Rouw vergt tijd en heel veel energie. Neem de tijd die je nodig hebt en gebruik je
energie eerst om te rouwen.
Indien je recht hebt op zwangerschapsverlof, kan je die tijd benutten om rustig te
rouwen en alles te plaatsen. Indien je geen recht hebt op zwangerschapsverlof, kan
je in overleg met je gynaecoloog of je huisarts ziekteverlof vragen.
Soms kan het nuttig zijn om deeltijds te starten. Bespreek dit met de bedrijfsarts
om na te gaan wat mogelijk is binnen je bedrijf.
Ook mannen moeten de tijd krijgen om hun verdriet een plaats te geven. Werkgevers houden daar niet altijd rekening mee. Vraag advies aan uw huisarts. Hij/zij kan
je eventueel ziekteverlof schrijven of, indien dit mogelijk is bij je werkgever, kan je
sociaal verlof vragen. Wanneer het kindje officieel werd aangegeven heb je recht op
vaderschapsverlof.

Jullie worden uitgenodigd voor een nagesprek wanneer alle resultaten gekend zijn.
Dit gesprek kan doorgaan met uw eigen gynaecoloog, met de gynaecoloog van het
UZA of op de dienst medische genetica. Meestal vindt dit gesprek zo’ n twee maanden
na de bevalling plaats.
Soms wordt er geen oorzaak gevonden voor wat er gebeurd is. Dit is zwaar om dragen.
We beseffen dat het heel moeilijk is om geen hooggespannen verwachtingen te
koesteren over de uitkomsten van de verschillende onderzoeken, maar vragen je dit
toch te proberen om al te zware teleurstellingen te vermijden.
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13.

De toekomst
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14.

• Berrefonds: Herinneringsdoosjes, praatgroepen en activiteiten voor ouders die
hun kindje verliezen tijdens de zwangerschap of kort daarna
www.berrefonds.be
• COZAPO: Contactgroep ZwangerschapsAfbreking na Prenataal Onderzoek
www.cozapo.be
• Fara: Luister- en informatiepunt rond zwangerschapskeuzes
www.fara.be
• Met lege handen: Zelfhulpgroep voor ouders van een overleden baby
www.metlegehanden.be
• Lieve engeltjes: Contactgroep voor mensen die te maken krijgen met het verlies
van een kind, www.lieve-engeltjes.nl

Een nieuwe zwangerschap
In de eerste periode zullen jullie gedachten voornamelijk draaien om jullie overleden kindje. Na verloop van tijd zullen jullie misschien denken aan een volgende
zwangerschap. Voor de ene zal dat vrij vlug zijn, voor de andere hoeft het nog niet
meteen. Dit maakt ieder koppel voor zich uit.

Verwerking
Het is aan te raden om pas aan een volgende zwangerschap te beginnen als je daar
klaar voor bent. De belangrijkste vraag die jullie jezelf moeten stellen, alvorens aan
een volgende zwangerschap te beginnen, is of jullie overleden kindje een plaats in
jullie leven en gezin gekregen heeft. Een volgende zwangerschap vraagt immers
heel wat van het lichaam en het zullen maanden van angst en onzekerheid worden,
want juist dan komt alles weer naar boven.

Praat erover
Je zal merken dat een volgende zwangerschap niet meer op dezelfde manier zal
verlopen. Die onbezorgdheid die je bij de vorige zwangerschap had, zal er niet meer
zijn. Maak bij een nieuwe zwangerschap afspraken met je gynaecoloog en vraag
hem/haar eventueel een extra controle in te lassen. Bespreek je angsten met hem/
haar. Maak ook aan uw omgeving duidelijk waar je mee zit. De juiste persoon op
het juiste moment kan wonderen verrichten.
Je andere kinderen kunnen ook ongerust zijn bij een volgende zwangerschap.
Praat er met hen over.

Lotgenotencontact

15.

Afscheidsideeën
•
•
•
•
•
•
•

www.bovendewolken.be
www.vaarwel.be
www.sayinggoodbye.org
www.lovedbylou.be
www.hemelsemanden.nl
www.kindermandjes.nl
www.duo-urn.nl
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16.

Leestips
Boeken voor kinderen
Vanaf 1 jaar
S. Ovaere (2017). Mijn kleine grote broer/Mijn kleine grote zus. Tekst & Inzicht.
Het vertelt op een zachte, luchtige en kinderlijke manier over hoe een grote broer/
grote zus in de wolken een rol speelt in het leven van een brusje. Mijn kleine grote
broer is op rijm geschreven en bevat fantasierijke, grappige illustraties van hoe
kleine grote broer toch stiekem telkens een handje helpt of zijn aanwezigheid in
kleine tekens laat blijken.
Vanaf 4 jaar
E. Nijssen (2009). Benjamin. Uitgeverij Clavis. ISBN 90-4481-088-2
Robin verliest zijn babybroertje Benjamin aan een ongeneeslijke ziekte. Mama en
papa zijn ontroostbaar. Bij oma en opa, tante en de juf vindt Robin geborgenheid en
afleiding. En dan wordt een babyzusje geboren. Een ingetogen verhaal met warme
illustraties over een complexe, ingrijpende gebeurenis in een gezin.
P. Somers (2000). Sterrenkind. Christofoor, Zeist. ISBN 90-6238-664-4
Tijdens de zomervakantie is het broertje van Tineke na een lange ziekte gestorven.
In de klas praten de juf en de kinderen samen over wat er gebeurt als je sterft. Een
serieus verhaal over de dood en het rouwproces dat een aanzet tot een gesprek kan
vormen.
M. Velthuijs (1998). Kikker en het vogeltje. Uitgeverij Leopold. ISBN 90-2854-754-4
Kikker en zijn vriendjes vinden een dood vogeltje in het bos. De dieren begraven het
vogeltje en gaan weer over tot spelen. Een ander vogeltje begint te zingen. Prentenboek dat jonge kinderen iets bijbrengt over dood en de rituelen die daarbij horen.
Vanaf 9 jaar
D. Remmert de Vries (1999), Willis, het doet er niet toe hoe. Leopold, Amsterdam.
ISBN 90-2584-336-0
Het broertje van Willis, Thomas, is te vroeg geboren en gestorven. Alles is veranderd
en het lijkt alsof de ouders geen oog meer hebben voor Willis. Daarom wil hij zijn
broertje terughalen uit Engel-land. Een mooi verhaal over een kind dat de wereld
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van volwassenen niet begrijpt, maar er wel onder lijdt. Ouders en kind komen uiteindelijk weer in de realiteit terecht en zien in hoe belangrijk ze voor elkaar zijn.
W. Storms (2000). Dood zijn, hoe lang duurt dat? Uitgeverij Mozaiek.
ISBN 90-6822-728-9
Waarom moeten mensen dood gaan? Kun je iemand weer levend maken? Zal je
voor altijd verdriet hebben? Een antwoord op vragen van kinderen over de dood en
rouwverwerking. Duidelijk en openhartige informatie biedt kinderen en volwassenen hoop en troost bij het verlies van een geliefde persoon.

Boeken voor volwassenen
B.Spitz, M.Keirse, A.Vandermeulen (2010). Als je een prille zwangerschap
verliest. Lannoo. ISBN 90-209-8841-3
Informatie over de medische en psychologische aspecten van een miskraam door
een klinisch psycholoog, een gynaecoloog en een sociaal verpleegkundige. Ook
getuigenissen van ouders komen aan bod.
M. Van Buuren, W. Braam (1999). Als je zwangerschap misloopt. De Kern.
ISBN 90-325-0674-9
Waardevolle leidraad bij een miskraam. Het boek bevat zowel feitelijke en medische
informatie over een miskraam als herkenbare ervaringen van vrouwen.
C. Geerinck-Vercammen (2009). Stille baby’s. Rouwverwerking bij doodgeboorte
en zwangerschapsafbreking. Achipel. ISBN 90-6305-539-4
Praktisch boek en gids bij het afscheid nemen van een doodgeboren baby en het
rouwproces. Met tips voor familie, vrienden, kennissen en medische hulpverleners.
Y. Gebbe, D. Rozemeyer (2011). Misschien was je vandaag wel geboren.
Jonge hond. ISBN 90-89102-18-8
Een jong stel - Yvonne Gebbe en David Rozemeyer - gaat over tot zwangerschapsbeëindiging na het vaststellen van een ernstige afwijking. Ze ervaren dit ieder op hun
eigen manier: Yvonne door dagboeken bij te houden en David als fotograaf.
M. Cuisinier, H. Janssen i.s.m. dr. J. Kuijpers (2002). Als je baby sterft. Over de
verwerking van miskraam en doodgeboorte. Unieboek. ISBN 90-269-2536-0
Medische informatie over het verlies en het rouwproes, uitgebreid aangevuld met
ervaringen van ouders. Voor ouders, mensen in hun omgeving en hulpverleners.
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Een vlinder vliegt vluchtig over het gras
hij is wat verdrietig, omdat hij ooit een mensje was.
Hij is bedroefd, zijn hartje doet pijn,
hij heeft maar 1 wens, en dat is bij zijn mama en papa zijn.
Hij vliegt naar een huisje, ver van het veld,
want daar wonen mama en papa,
is hem verteld.
Hij kijkt door het raampje, en ineens wordt hij blij,
Niet meer opgesloten in zijn verdriet, maar eindelijk vrij.
Hij keek door het raampje, en zag wat hij wilde weten.
Mama en papa houden nog van hem, en zullen hem nooit vergeten.
Dan vliegt het vlindertje terug over het gras,
trots en sterk omdat hij ooit een mensje was

Wij wensen jullie vanuit het ziekenhuisteam veel sterkte toe.
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