
Berrefonds
zwangerschap na verlies



PROGRAMMA

1. Doen we het of doen we het niet?

2. Een trage boemeltrein of snelle TGV?

3. OMG! Zwanger! En nu?

4. Is het VERwachting of AFwachting?

5. En nu genieten, zeggen ze dan!

6. De eindmeet in zicht

7. D-dag

8. Kraamtijd 

9. Gezin 2.0



Durven we het aan?

Kinderwens en droombeeld gezin.

Voor veel ouders een focus naar de toekomst.

Bij moeders vaak een enorme drang naar VOLGENDE baby.

Kan zorgen voor interrelationele stress en problemen.

Wat als zwanger worden geen optie meer is?

Zwangerschap na verlies is geen vervanging!



Samen beslissen

zicht krijgen op hoe beide 

partners naar een nieuwe 

zwangerschap kijken





Het wachten op een zwangerschap

Begeleiden van optimale omstandigheden

foliumzuur, gewichtscontrole, ...

Spontane kans op zwangerschap of fertiliteit

Inzicht geven in cyclus

Omgaan met aankondigingen in de omgeving

Fixatie van het roze streepje

Goedbedoelde adviezen





Een stoptrein met veel haltes

Wens wordt realiteit en nieuwe angsten en bezorgdheden steken de kop op.

Oefening in loslaten van controle.

Besef dat het maakbare niet bestaat.

Vijftig tinten zwanger





Voorzichtig hoopvol zijn

Vertrouwen in het eigen lichaam

Eerste kwaaltjes als bewijs van zwangerschap

Drang naar controle over het oncontroleerbare

Bang voor verlies

Hechten





De context van het verlies kleurt de zwangerschap

Luister naar het verhaal en ga op zoek naar specifieke 
momenten in het verliesverhaal die triggers kunnen zijn.

zwangerschapstermijn
hartslag of kindsbewegingen
stress/werk
infectie en slaapgedrag …





2de trimester

Kleine en grote paniek

kwaaltjes, voeding, adviezen enz…

Zwangerschapsaankondiging

Geslacht van de baby

genderdisappointment of happiness

Zorgverlener

nood aan erkenning en mildheid

Doppler gebruik

Voelen van kindsbewegingen

gevoel van controle of stressfactor



Tips voor controles en begeleidingsgesprekken

Plan voldoende tijd in

Geef ruimte aan gemis, verdriet en bezorgdheden

Zet in op verbinding/hechting met groeiende baby

Vraag naar wensen en noden

tijdsstip

frequentie …

Eerst check-up baby en daarna gesprek

Doorverwijzing of second opinion

Stilte tijdens echo is vaak moeilijk gegeven voor ouders

Afspraken rond communicatie testresultaten

Plan van aanpak

Opbouw van zorgteam waar nodig



3de trimester

Belangrijke beslissingen
Naamgeving

Meter/peter

Babyuitzet en kamer

Geboortekaartje

Kracht van een geboorteplan

40 weken zwanger?

Team TLC

Wat heeft het koppel nodig ter voorbereiding?

Wees bereikbaar en erken de ongerustheid

Voorzichtig met beloftes en voorspellingen

-





Bevallen van een ‘regenboog’

Opgelet met term regenboog

Geef ruimte aan het verhaal van het overleden kind

Kracht van verbinding

connectie met overleden kind als steun

Laat ruimte voor verdriet, angst, blijdschap en liefde

Vraag naar gevoeligheden

Maak gelijkenissen met broer/zus of vraag ernaar
-





Een complexe periode

Vaak geen uitgekiend plan

Contrast tussen romantisch beeld van kraamtijd en realiteit.

Angst voor het vergeten van het overleden kind door framily.

Ongerustheid en twijfels

Nood aan veel ruimte voor erkenning van verdriet en gemis.

Zorg is cruciaal in gezinnen

Hechten

Langzaam groeien als gezin 2.0

-



Ik heb tijdens en vlak na de bevalling wat extra zorg gemist. 

Ondanks het feit dat men op de kraamafdeling wist van onze 

voorgeschiedenis, hebben ze ons behandeld als elke andere 

ouder die binnenkwam om te bevallen. Dit maakte dat ik me 

soms niet begrepen voelde of beschouwd werd als de mama 

die overbezorgd is. 

Nathalie, mama van Nore, Mathis* en Oona





Zoektocht naar evenwicht tussen gemis en verdergaan

Geboorte broer/zus vaak kantelpunt in rouw

Evenwicht zoeken in aandacht verdelen tussen ALLE kinderen

Mildheid is de sleutel … ook vanuit de zorg

Van hyperfocus tot sterk relativeringsvermogen







Goede zorg begint met 
het luisteren naar alles 

wat is en daaraan 
ruimte geven.


