
KINDERWENS NA VERLIES:
verhalen  over verlies en verlangen



Een rouwproces stopt nooit. 

Ook niet bij een nieuwe kinderwens. Ook niet bij een nieuwe zwangerschap. Ook 
niet bij een nieuw kindje.

Gun jezelf dat rouwproces. Je wordt zoveel rijker als je het niet wegduwt en het 
komt ook je kind(eren) ten goede.

Anderzijds doet nieuw leven, een nieuwe toekomst, natuurlijk enorm deugd.  

-Gertie-



kennismaking





website > 50 000 unieke bezoekers/ maand

FB groep voor lotgenoten

presentaties verzorgen

binnen- en buitenlandse congressen

onderzoeksprojecten en thesissen mee begeleiden

werkgeversbrochure + belangenverdediging in parlement rond 
arbeidswetgeving in relatie tot fertiliteitsbehandelingen

…



verlies van een kind

in de zwangerschap:
vroeger/ later in de zwangerschap

(natuurlijk) zwangerschapsverlies/ zwangerschapsafbreking om medische 
redenen/ abortus

rond de geboorte

opgroeiend kind/ tiener…



-Ansie- (40)

partner van Michaël- mama van Vic*, Jack en Lou

(verlies van een opgroeiend kind) 

-Els- (38)

single- mama van Sterre*, Victor*, Floris*  

(herhaalde zwangerschapsverliezen)

Daniëlle- (47)

partner van Michaël- mama van Abel*,* , Phebe  en 2 stiefdochters

(zwangerschapsafbreking om medische reden op 23w en vroeg zwangerschapsverlies)



-Martine- (42)

single- mama van Bram*, *

(zwangerschapsafbreking om medische redenen op 20w, vroeg zwangerschapsverlies)

-Gertie- (68)

moeder van  Floris*, Marieke* en 3 volwassen kinderen 

grootmoeder van 6 kleinkinderen 

(abortus en miskraam)



uit verlies ontstaat een nieuw verlangen

die kinderwens…

… was er al/

… was er (nog) niet/

… was er niet meer.



Mijn kinderwens na het verlies van Bram zag ik aanvankelijk vooral als een logische verderzetting, 
“een handeling”.

Op dat moment was het zelfs nog niet zozeer emotioneel-in de zin van de volgende keer echt naar een 
kind kunnen toeleven- maar wel oplossingsgericht.

-Martine-



Ik had eigenlijk geen actieve kinderwens, toen ik mijn partner pas op mijn 42ste tegenkwam.

Ik werd snel en onverwacht zwanger van ons zoontje Abel. Op 23 weken moesten we de moeilijke 
beslissing nemen om de zwangerschap af te breken omdat hij ziek was. 

Door deze ervaring was mijn kinderwens plots heel erg getriggerd.  Ik wilde het “goedmaken”, mogen 
“afmaken”. 

-Daniëlle-



Onze kinderwens was helemaal afgesloten toen we Vic (6) 
verloren. 

We waren al in een andere fase van ons leven aanbeland.

Het was niet “het plan” om op onze leeftijd (toen 36 en 41) nog een 
kind te krijgen, we wilden altijd jonge ouders zijn. 

Het was niet “het plan” dat onze kinderen 6 jaar in leeftijd zouden 
verschillen.  

Het was niet “het plan” om in dit huis te blijven wonen. Maar nu 
hangen hier zoveel herinneringen en Vic is begraven in zijn kamp in 
de tuin, dus we gaan hier nooit meer weg. 

Naast Vic verloren we dus ook “het plan” van hoe ons leven zou 
verlopen. Bij die nieuwe kinderwens gingen we alles bijstellen.

-Ansie-



waaruit bestaat die nieuwe kinderwens precies?

de kinderwens ontstaat vanuit het perspectief van 

de ouder(s)/ 
terug zwangerschap beleven, zwangerschap volledig beleven, kindje in de 
armen houden, geen ouders van een enig kind,… 

de kinderen/ 
opnieuw een broer of zus erbij voor de andere kinderen, broertje/ zusje op 
aarde voor het overleden kind,…

het gezin/ 



-

Telkens er een zwangerschap misliep, 
wakkerde dat mijn verlangen naar een 
nieuwe zwangerschap extra aan. 

Zwanger zijn, was een belangrijk deel van mijn 
kinderwens.

Doordat mijn hoop werd aangewakkerd, durfde 
ik mijn verlangen meer toelaten. 

-Els-



Boven alles wilden we terug een “completer”- “compleet” zijn we nooit meer- gezin.  

Wij zagen onszelf niet verder gaan als ouder van een “enig kind”. 

Maar onze prioriteit was absoluut onze andere zoon Jack! Hij was nooit alleen geweest als kind binnen 
ons gezin en heeft zo veel behoefte aan gezinswarmte en een broer/ zus.  

-Ansie-

-



Ik wilde dat Abel een broertje of zusje zou hebben hier op aarde. 

Ik heb 2 stiefdochters. Ik wilde dat Abel ook deel uitmaakte van zo’n genetisch hetzelfde ‘setje’. Anders 
stond hij precies zo los in het geheel. 

-Daniëlle-



een nieuw verlangen maar ook veel angst

angst 

om de nieuwe kinderwens toe te laten

voor herhaling of  gevolgen van het verlies

kan zo sterk worden dat het een nieuwe kinderwens in de weg staat



Mijn angst voor nieuw verlies ging zich fysiek 
uiten.

Bij mijn laatste IVF- poging had ik constant erge 
hoofdpijn, misselijkheid,… Uiteindelijk kreeg ik 
klierkoorts. 

De angst om opnieuw zwanger te worden en terug 
het kindje te verliezen was ondraaglijk geworden. Ik 
dacht ook verder: na die zwangerschap kan ik dat 
kind nog verliezen.  Als het klein is of als het groter 
is. Dus die angst gaat nooit meer stoppen. 

Toen heb ik beslist om mijn kinderwens af te ronden.

-Els-



Zal ik bij een volgende kinderwens niet gestraft 
worden voor de abortus die voorafging?  Zal er 
er niks mis zijn met een volgend kindje,  omdat 
ik geen gezond kindje ‘verdien’? 

Dat waren mijn grote angsten.

Het was een mix met schuldgevoel: heb ik  nog 
wel een gezond kind te willen…

Ik heb bij het schrijven van mijn boeken veel 
vrouwen met een abortuservaring ontmoet die 
omwille van deze irrationele angst hun 
kinderwens niet meer durfden toelaten. 

-Gertie-



Het feit dat ik na het verlies van Bram weet dat ik drager ben van het syndroom van Hurler
voelt als een zwaard van Damocles. 

Dat maakt de weg heel zwaar en bezaaid met angst.

Ga ik het risico nemen op een miskraam met een vlokkentest op 13 weken? 

Of ga ik een vruchtwaterpunctie doen op 16 weken? Tel daar nog 3 weken bij voor de uitslag en 
dan zit ik weer aan 20 weken. Het voelt bijna ondraaglijk dat ik weer een kindje zou kunnen 
verliezen rond dat zelfde moment in de zwangerschap.

-Martine-



Zal  ik geen angstige, overbezorgde 
moeder worden voor Jack en een 
nieuw kindje, na wat er met Vic 
gebeurde? 

Vroeger suste ik mij met het feit dat 
hetgeen ik bedacht wat allemaal zou 
kunnen gebeuren met mijn kinderen 
wellicht nooit écht zou gebeuren.

Nu weet ik dat het allerergst denkbare 
scenario wel degelijk realiteit kan 
worden.

-Ansie-



wanneer weer starten met het waarmaken 
van die nieuwe kinderwens?

optimale fysieke omstandigheden voor nieuwe zwangerschap: fysiek 
genezen/ HCG laten zakken/ cyclus normaliseren/op krachten komen…

bijkomende medische onderzoeken/ erfelijkheidsonderzoek: wachten 
op “go” van dokters

leeftijd (moeder/ ouders), leeftijdsverschil met broer(s)/ zus(sen) 



wanneer weer starten met waarmaken van 
die nieuwe kinderwens?
mentaal helen

sence of urgency vanuit omgaan met verlies 

(‘overlevingsmechanisme’)

commentaar van omgeving (“te snel?”) 



wanneer weer starten met waarmaken van 
die nieuwe kinderwens?

meestal is er heel snel opnieuw een kinderwens!!

soms verschil in beleving van beide partners



“Zou je niet beter even afstand van nemen van die kinderwens, om 
te bekomen?”, hoorde ik soms na het verlies van Bram.

Dan dacht ik: “Ben je gek, ik ben al 40, ik heb geen tijd meer te 
verliezen.” 

Anderzijds, toen ik van de dokters terug mocht beginnen met IUI’s, 
voelde ik dat ik er nog niet klaar voor was. 

Ik ben toen helemaal alleen 3 weken naar de bergen geweest. Ik heb 
er uren alleen in mijn tent gezeten terwijl het regende. Ik heb mijn hele 
verhaal opgeschreven. 

Een knuffeltje dat ik na de geboorte van Bram cadeau had gekregen 
en heel wat tranen had opgevangen ging mee in mijn rugzak. Naar de 
mooiste plekjes en de mooiste vergezichten. 

Daar ergens boven op een berg voelde ik plots: ok, nu ga ik verder met 
mijn kinderwens.

-Martine-



Het klinkt wellicht raar maar wij hebben al gepraat over onze nieuwe kinderwens toen Vic nog 
in coma lag en het duidelijk werd dat het niet meer goed zou komen. 

Eigenlijk was dat toen vooral rationeel, eerder dan een “wens”. Je hebt een probleem en je wil dat 
instinctief “oplossen”.  Vooral voor Jack, voor ons als gezin.  In die drijfveer vonden Michaël en ik 
mekaar helemaal.

Natuurlijk kan je dat niet “oplossen”, het is eigenlijk een overlevingsmechanisme op dat moment. 

Geleidelijk aan groeide dat ook naar iets emotioneels. Het verlangen naar het ontvangen van een 
nieuw bundeltje liefde.

Ook onze eigen leeftijd én het leeftijdsverschil met Jack speelde een rol in de beslissing om snel 
opnieuw zwanger te worden.

-Ansie-



Ik had al metéén een nieuwe wens, van zodra de dokter 
bij de echo zei dat “het niet goed was”.

Ik moest van de dokters natuurlijk wachten tot de waarde 
van mijn HCG terug gezakt was tot 0. Dat voelde als véél te 
lang. 

Achteraf besef ik dat ik vooral niet de pijn wilde voelen van 
het verlies van mijn kindje. En dus wou ik zo snel mogelijk 
verder. 

Mijn toenmalige partner zag dat niet zitten.  We hebben 
onder ons twee dan een  ceremonietje voor Sterre gedaan 
op het strand. Ik heb  schelpjes geraapt en zand in een 
buisje gedaan. Die bewaar ik nog altijd in een koffertje. 

-Els-



elk kind zijn plek

iedereen heeft zijn plek binnen een systeem, bepaalde rangorde

lege plek/ rangorde niet respecteren = spanning in het systeem

impact op bijvoorbeeld kind uit volgende kinderwens



Lou lijkt op Vic maar is zijn eigen persoontje.

Het zijn een soort tweelingbroertjes eigenlijk, 
want ze komen uit embryo’s voort die tegelijk 
ontstonden. 

Soms keek ik achterom in de auto en was het 
alsof ik een flashback kreeg en  in Vic zijn ogen 
keek. 

Maar dat soort dingen vervaagt stilaan. Lou (3,5) 
is  echt helemaal zijn eigen persoontje.

-Ansie-



Ik krijg Abel nooit terug. Geen ander kind zal hem ooit vervangen.

Dat besef was er wel altijd. Er blijft altijd een lege plek.

-Daniëlle-



Ik weigerde dat aanvankelijk te zien als een 
“echt kindje”. 

Ik verloor mijn 2de kindje heel vroeg in de 
zwangerschap. 

Ik zei: “Het was hooguit een ‘vrucht’. En ja, wat 
is dat ‘een vrucht’? Appelen en peren, dat zijn 
ook allemaal ‘vruchten’ hé.”

Het heeft bijna 9 maanden geduurd vooraleer ik 
mezelf daarvoor toestemming heb kunnen 
geven. Ik heb hem toen de naam Victor 
gegeven: de overwinnaar, omdat ik toch weer 
zwanger was.

-Els-



Ik dacht soms: wat als er toch een kind komt, 
moet dat dan al die verliezen en jaren 
fertiliteitsbehandelingen goedmaken? 

Ik ben zelf kind na verlies. Voor mijn komst, stierf 
mijn broer toen hij een baby van 4 maanden oud 
was.

Mijn moeder kreeg toen het advies om zich 
erover te zetten door zo snel mogelijk zwanger 
terug worden. 

Ik heb heel mijn leven het gevoel gehad dat ik die 
wonde van moeder moest helen. Dat wilde ik 
mijn eigen kind niet aandoen.

-Els-



als de kinderwens niet (meer) makkelijk 
vervuld geraakt
voorheen al een fertiliteitstraject/ aandoening die vruchtbaarheid 
beïnvloedt / single

onverklaard

leeftijd

erfelijke aandoening

sterilisatie



andere wegen 

IUI, IVF (eventueel met PGD)

donorconceptie, draagmoederschap

adoptie

pleegzorg

opnieuw verlies (gestapelde rouw)



Intussen ben ik 8 IUI’s en 2 IVF’s verder…

Ik was zwanger van Bram na de 1ste IUI. Ik dacht dat het 
wel snel weer zou lukken. Niet dus.

De bijwerkingen van al die hormonale medicatie maakt 
het emotioneel nog moeilijker. 

Mijn leeftijd (intussen 42) geeft een extra beladenheid 
aan dit fertiliteitstraject want de tijdsdruk  is enorm. 

De 1ste IVF poging, waarbij bleek dat veel eicellen leiden 
tot leeftijdsgebonden defragmentatie van de embryo’s, 
was een keiharde confrontatie met de werkelijkheid. 

Elk stapje van deze weg kost mij heel veel energie. 

-Martine-



We beslisten al snel dat we met de embryo’s wilden proberen, die 7 jaar ingevroren waren 
geweest na de IVF poging waaruit Vic kwam. 

Die bleken gelukkig toch nog steeds ‘in stock’!

Een natuurlijke zwangerschap was immers niet meer mogelijk door de sterilisatie.

Bij de fertiliteitskliniek waren ze ongelooflijk lief en behulpzaam.  Dat heeft dat traject enorm 
vergemakkelijkt voor ons. Ik heb het daardoor niet ervaren als “last”, en ook omdat we snel terug 
zwanger waren natuurlijk. 

-Ansie-



De stap naar IVF en vooral later naar IVF met eiceldonatie was doodeng.

Toen we na het verlies van Abel moesten overstappen op IVF (ik was al 43), was dat opnieuw een 
verlies. Want ik moest voor mezelf toegeven dat ik er geen vertrouwen meer in had dat het zo zou 
lukken.

Ik moest mijn partner overhalen om in het IVF- verhaal te stappen. Hier is de grens, zei hij. Hij was 
onze kinderwens aan het loslaten en ik klampte mij er meer en meer aan vast!

Later moesten we opnieuw samen een grens verleggen om de stap naar eiceldonatie te nemen. 
Dat was heel heftig, ook tussen ons twee.

Het heeft mij vooral moeite gekost om te aanvaarden dat ik die eicellen en een kindje via die weg 
mocht ontvangen. Om die stap te nemen ben ik voluit in mijn verlangen moeten gaan staan.  Ik 
ging het zien als een cadeau dat ik mocht ontvangen voor mijn 46ste verjaardag, dat gaf de shift. 

-Daniëlle-



Ik ben nu ‘goedgekeurd’ om pleegmama te worden.

Ik zie dat enerzijds niet als het vervullen van mijn kinderwens. Ik 
ga nu het kind van andere ouders opvoeden.  Anderzijds is het 
wel een invulling van de zingeving die ik zocht in mijn 
kinderwens. 

Onlangs zei iemand: Oh maar dan ben je dus in verwachting van 
een kindje. Ik dacht: Oh ja, dat is waar, ik ben niet zwanger maar 
wel ‘in verwachting.’

Toch voel ik dat de angst voor verlies blijft. Dan denk ik: 
misschien vinden ze geen match. Of misschien halen ze het 
kindje snel weer weg omdat ik iets niet goed doe.

Pleegzorg gaat mij matchen met een baby of peuter, 
perspectiefbiedend. Bij iemand met mijn profiel willen ze liever 
geen kind weghalen. 

-Els-



kinderwens definitief afsluiten 

opnieuw intens rouwproces (gestapelde rouw)

met dubbel gevoel terugkijken op verlies 

(“dankbaar” <> “treiterachtig”)

op zoek naar andere zingeving in het leven

(“voor een kind sta je ‘s morgens op.”)



Soms vertel ik mensen spontaan iets dat ik 
me herinner van toen ik zwanger was . Dan 
vraagt men: Oh, hoe oud  is je kindje nu?. 
Dan moet ik zeggen: Ik heb geen kind.

Ik ben enerzijds dankbaar dat ik toch kan 
meepraten, al is het over zwanger zijn, al is 
het maar over misselijk zijn. 

Als ik kijk naar foto’s van momenten waarop 
ik zwanger was, dan zie ik hoe ik straalde. 

Tegelijk maakt dat het extra pijnlijk. Ik heb er 
mogen van proeven, maar slechts even.

Ik ben een ontwerp aan het maken voor een 
tatoeage, als symbool voor mijn 3 kindjes. 
Door die te laten zetten, kan ik ruimte maken 
voor iets anders.

-Els-



een nieuwe zwangerschap beleven
opnieuw angst!! 

(herhaling, geen optimale omstandigheden voor de baby, te snel, 
impact van eigen leeftijd,...)

mijlpalen

moment dat zwangerschapsverlies plaatsvond, structurele echo, 
levensvatbaar

geslacht 

hetzelfde of anders dan het kindje dat men verloor



Niks is nog vanzelfsprekend.

Ik voelde tijdens mijn 2de zwangerschap geen 
vertrouwen, enkel de angst: “Het kan niet goedgaan”. 

Nadat de eerste 2 echo’s goed waren, kreeg ik toch 
voorzichtig hoop. 

Toen was er op 11 weken plots geen hartslag. Wat een 
rotstreek!  De ene moment zit je gezellig te keuvelen 
met de verloskundige en krijg je een foldertje 
toegeschoven over de NIP test. Het volgende moment 
wordt het foldertje gauw weer omgewisseld door een 
ander foldertje “Een miskraam, wat nu?”.

-Martine-



Mijn grootste angst doorheen de hele zwangerschap was dat ik mijn immense verdriet zou 
doorgeven aan de baby. 

Gelukkig was Lou van in het begin een heel vrolijk kind, de vrolijkste van de 3.

Lou is geboren met een geplande keizersnede, bijna dag op dag een jaar na het overlijden van Vic. 
Er waren 2 mogelijkheden: op 23 juli of 26 juli. We kozen voor 26 juli. We wilden niet dat Lou zijn 
verjaardag  telkens zou moeten vieren op de sterfdag van Vic. 

Ik was enorm bang voor de emoties die mij zouden overvallen bij de bevalling. Gelukkig kreeg ik 
veel begrip van de vroedvrouwen in de kraamkliniek. Die zachtheid en menselijkheid in élke schakel 
van onze weg, dat heeft echt het verschil gemaakt.

-Ansie-



Aanvankelijk voelde ik toen ik zwanger was nog 
de twijfel ‘heb ik hier wel recht op?’.  

Mocht ik hier wel van genieten, na die abortus?

Naarmate het kindje meer vorm kreeg, verdwenen 
die negatieve gevoelens. 

-Gertie-



Doordat ik nu via eiceldonatie zwanger was, had ik minder stress. 

Ik kreeg een goede, uitgebreid gescreende eicel. Daardoor had ik niet het gevoel dat het opnieuw 

mis kon gaan. 

Het bleek deze keer een meisje. Enerzijds is dat pijnlijk: ik krijg nooit een jongetje. Anderzijds voelt 

het ‘zuiverder’. Een meisje is sowieso anders dan ik voor ogen had oorspronkelijk. 

Het was heel bijzonder om over de 23 weken te gaan. Wouw, ik ga nu verder dan waar de 

zwangerschap van Abel stopte, dacht ik. 

Phebe werd onverwacht vroeggeboren op 29 weken zwangerschap. Het was heel spannend. Ik kon 

niet geloven dat ik dat ook nog moest meemaken. 

Gelukkig kwam alles goed. Maar omdat Phebe er kwam via eiceldonatie, vond ik het toen erg dat 

ik een groot stuk van de  baarmoedertijd- de tijd dat mijn lichaam haar maakte- verloor.

-Daniëlle-



de nieuwe kinderwens vervuld

het nieuwe kindje vervangt niemand maar zorgt wel voor 
verbinding binnen het gezin

ook verbinding met broer/ zus die overleed

impact van het verlies op de beleving van het ouderschap 



Ik ben altijd een hele betrokken en bezorgde 

moeder  geweest. 

Alsof ik extra mijn best moet doen om ‘iets 

goed te maken’, om te bewijzen dat ik een 

goede ouder ben na de abortuservaring van 

zoveel jaren geleden. 

Het is  een soort druk die ik altijd ben blijven 

voelen.

-Gertie-



Lou was de beste beslissing ooit, voor ons gezin! 

Ik weet ook zeker dat Vic, als hij nog iets meekrijgt 

van het hier en nu, hier heel blij mee is. Hij wou altijd 

een voetbalploeg met 10 broertjes/ zusjes.

Lou (3,5) begrijpt dat zijn broer Vic gestorven is. Er 

hangt hier een grote foto waarop Vic wuift en daarop 

geeft Lou soms een high five.

Ik ben nu een nog meer bezorgde moeder maar 

geniet ook nog bewuster van mijn kinderen. En ja, Lou 

is mijn “zwak punt”, hij mag iets meer. So what…

-Ansie-



Phebe is nu de spil  van ons gezin. Ze 

verbindt ons allemaal met mekaar. 

Eiceldonatie of niet, dit is gewoon mijn 

kindje, het zusje dat ik voor Abel hier op 

aarde wilde. Grappig genoeg zijn ze 

niet ‘het genetische setje’ zoals ik had 

bedacht eerst, maar dat speelt geen rol 

meer.

Elke dag ’s morgens doe ik samen met 

Phebe (9 maanden) de gordijnen open. 

We tikken vervolgens tegen de 

windgong die een geluidje maakt en 

dan zeg ik: “Dag broertje Abel.” 

-Daniëlle-





de belangrijke rol van professionals…

… in de beleving van het rouwproces, de nieuwe kinderwens, een 
fertiliteitstraject, een nieuwe zwangerschap, een bevalling

“niks is nog vanzelfsprekend”

“elke stap kost veel energie”

“de pijn niet willen voelen”

“een weg bezaaid met angst” 

“empathie”

“zachtheid en menselijkheid in elke schakel maakt het verschil”
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welke vragen heb je nog?

in welke rol(len) zit je hier?

wat neem je vanuit die rol(len) vooral als
inzicht mee?

wat ga je eventueel anders doen?



DANK JE WEL


