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vriendschap

zij begrijpt je als geen ander

Maatjes in de molen
Je vriendin maakt hetzelfde mee, weet precies hoe jij je voelt en je kunt alles bij haar kwijt.
Dat schept een enorme band. Maar wat gebeurt er als een van jullie zwanger wordt? Iris en Carolien verwachten
dat hun vriendschap dat wel overleeft. Henrieke en Renate moesten zoeken naar nieuw evenwicht.
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moed om door te gaan. In onze tweets gebruiken vaak de
hashtag #samensterk. We staan niet alleen samen sterk met
onze mannen, maar ook als vriendinnen.’
Iris: ‘Een tijdje terug waren veel mensen om mij heen
zwanger. Dat heeft een enorme weerslag op mij. Carolien laat
mijn gevoel er zijn, maar geeft er ook een positieve draai aan:
“Het is jouw proces en vergelijk je niet met anderen!” Haar
relativerende opmerkingen zorgen dat het lukt dicht bij mezelf
te blijven.’

‘Het is fijn om even
uit te huilen via het
toetsenbord’
Carolien: ‘Ik relativeer misschien wel, maar herken het gevoel
hoor. Ik vind het ook confronterend: zwangere vrouwen die
constant over hun dikke buik aaien. Dat wil ik ook! Als ik daar
met Iris over praat, kan ik me even lekker laten gaan, zonder
dat ik me direct schuldig voel. Zij weet hoe het voelt en trapt
niet direct op de rem.’

Regenboogsokken

De vriendschap tussen Iris (39) en Carolien (33) begint als anoniem lotgenotencontact via Twitter. Dan blijkt dat ze meer raakvlakken hebben dan alleen hun
kinderwens. Op het moment is Iris bezig met IVF, Carolien met IUI.
Iris: ‘Carolien viel mij op Twitter direct op door haar profielfoto. Ze droeg een zelfgehaakte omslagdoek in de kleuren van
de regenboog. Ik ben óók gek op kleur – misschien niet zo
gek, aangezien mijn naam ‘regenboog’ betekent!
Uit de korte berichtjes die we stuurden, merkte ik dat we over
veel dingen hetzelfde dachten. Carolien en ik schrijven allebei
blogs voor het online magazine van Uitgerekend Jij.
Toen alle blogsters werden uitgenodigd voor een workshop,
spraken we af samen eerst te lunchen. Het leek ons leuk
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elkaar beter te leren kennen. We ontmoetten elkaar op het
station en herkenden de ander aan de gekleurde kleding.
Er was direct een klik en we konden niet meer ophouden
met praten.’
Carolien: ‘We staan op eenzelfde manier in onze kinderwens.
We zijn positief, doen alles stap voor stap en blijven dicht
bij ons gevoel. Als ik het moeilijk vind een spuit te zetten,
motiveert Iris mij. Zij zegt: “Kom op, jij kunt dat!” Haar
woorden voelen als een arm om mij heen. Ze geven mij de

Iris: ‘Ons motto is: niks overhaasten. Voelt het goed om een
maand pauze in te lassen? Gewoon doen! Kijk niet te ver in
de toekomst, maar probeer te zijn bij wat er nu is. Toen ik
met IVF begon, heeft ze speciaal voor mij een paar regenboogsokken gebreid: bedoeld om me geluk te brengen.’
Carolien: ‘Helaas wonen we niet bij elkaar in de buurt.
Veel contact gaat via app en Twitter. Hoe we ons voelen,
maar ook over praktische dingen zoals echo’s. Als ik ongesteld
ben geworden, is het fijn om even via het toetsenbord "uit te
huilen" en digitaal geknuffeld te worden. Buitenstaanders
zeggen makkelijk: "Volgende maand nieuwe kansen." Maar
daarmee gaan ze voorbij aan alle moeite die je hebt gedaan.
Ze beseffen niet dat het dubbel zo hard aankomt. Iris wéét
hoe het is.’
Iris: ‘Natuurlijk praten we over de mogelijkheid dat een
van ons beiden zwanger raakt. Het is geen onderwerp dat
we angstvallig mijden, maar echt concreet wordt het niet.
Het blijft bij fantaseren hoe zwanger zijn zou voelen of wat
leuk is voor de babykamer. Ik durf zelf nog niet na te denken
aan een zwangerschap, maar als Carolien zwanger raakt, zou
ik vooral héél blij voor haar zijn. Bij anderen die zwanger
raken, kan ik wel denken: oh, zij? Dat gevoel heb ik bij
Carolien helemaal niet. Het gunnen staat boven alles.’
Carolien: ‘Ik weet zeker dat ik oprecht blij ben voor Iris als zij
zwanger raakt. Ik weet hoe lang ze er al mee bezig is en hoe

hard ze ervoor vecht. Ik weet ook al wat ik ga doen als het
zover is: dan haak ik een babydeken voor haar. Ooit gaf ik al
mijn vriendinnen zo’n deken, maar vijftien zwangerschappen
en baby’s verder ben ik ermee gestopt. Nu ben ik aan de
beurt! Maar Iris gun ik een zwangerschap net zo veel als ik
het mijzelf gun.’

Meer dan lotgenoten
Iris: ‘Wie van ons beiden ook als eerste zwanger raakt, ik
verwacht dat ons contact hetzelfde blijft. We zijn méér dan
alleen lotgenoten. Dat maakt het anders. Mocht Carolien
zwanger zijn, dan hoop ik dat ze blijft delen hoe het met haar
gaat, vooral in emotionele zin. Zolang er aandacht is voor mijn
proces en situatie, kan ik veel van een ander hebben. Ik denk
dat het respect dat we voor elkaar hebben niet verandert als
een van beiden zwanger is.’
Carolien: ‘Ik ben iemand die meegeniet van andermans
zwangerschap. Als Iris mij deelgenoot wil maken, voelt dat
als blijk van vertrouwen. Zwangerschap is toch iets persoonlijks. Ik hoop niet alleen de "roze" verhalen te horen over de
blije echo of de mooie buik, maar ook haar eerlijke verhaal.
Andersom verwacht ik hetzelfde. Ik denk niet dat er spanning

‘We zijn meer dan
alleen lotgenoten’
ontstaat omdat we ons elk in een andere realiteit bevinden.
Als het een van ons lukt zwanger te worden, is dat al geweldig.
Stel dat Iris zwanger raakt, dan weet ze nog steeds hoe het is
om (nog) niet zwanger te zijn. Die kennis verdwijnt toch niet?
De lotsverbondenheid heeft gezorgd dat we heel snel samen
de diepte in zijn gegaan. We praten niet alleen over koetjes
en kalfjes. We maken hetzelfde mee en leggen alles wat we
denken en voelen open op tafel. Bij mijn ouders en andere
vriendinnen doe ik dat minder snel. Iris heeft mij helpen
inzien dat het fijn is niet alles voor mijzelf te houden.
En dat er geen reden is om aan mezelf te twijfelen.’
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Mijn omgeving moest ik uitleggen wat het traject fysiek met
mij deed en welke emotionele impact het op mij had. Vaak
merkte ik dat er makkelijk werd gedacht over spuiten of naar
het ziekenhuis gaan. Henrieke wist precies hoe ik mij voelde.
Alsof ze mij op een diepere laag begreep.
We bespraken niet alleen de technische dingen met elkaar,
maar ook de emotionele onderwerpen. Waarom overkwam dit
ons? Al onze onzekerheden en twijfels konden we bij elkaar
kwijt. Wat ik met mijn man deelde, deelde ik ook met haar.
Misschien nog wel meer. Henrieke was er altijd voor mij.’

Zwaard van Damocles
Henrieke: ‘Natuurlijk hadden we het ook over de situatie dat
een van ons zwanger zou kunnen raken. Voor mijn gevoel
hing dit als een zwaard van Damocles boven ons hoofd. Hoe
graag ik ook wilde dat dit niets aan onze vriendschap zou
veranderen, ik wist dat het inherent zou zijn aan de situatie.
Toch gunden we het elkaar ontzettend.
In een van onze eerste chats op Facebook schreef Renate
dat ons hernieuwde contact voorbestemd was: of we zouden
elkaar steunen omdat we beiden een kind kregen, of we
zouden elk zonder kind blijven. Het kon niet zo zijn dat een
van ons met lege handen zou achterblijven. Die gedachte gaf
ons beiden direct houvast.’
Renate: ‘Elke dag appten we elkaar, bellen deden we eigenlijk
niet vaak. Na drie mislukte terugplaatsingen en een ingelaste
rustperiode kreeg ik in december 2013 mijn vierde terugplaatsing. Twee dagen voordat ik eigenlijk mocht testen, deed ik
al een zwangerschapstest: positief! Direct stuurde ik Henrieke

‘Ik wilde haar geluk
niet overschaduwen’
Henrieke (34) en Renate (33) kennen elkaar van vroeger. Als ze na tien jaar weer
contact krijgen via Facebook, blijkt dat ze beiden een onvervulde kinderwens
hebben. Renate start in die tijd met ICSI en Henrieke stapt net het IUI-traject in.
Inmiddels is Renate moeder van Rafael. Henrieke is nog kinderloos.
Henrieke: ‘De eerste berichtjes die we via Facebook stuurden,
gingen over hoe het ons was vergaan in die afgelopen tien
jaar. Renate was direct open. Ze vertelde dat zwanger worden
niet wilde lukken. Ik ben meestal iets terughoudender in het
delen van mijn ervaringen, maar bij Renate voelde ik me wel
vrij om mijn verhaal te delen. We stonden beiden met lege
handen. Dat zorgde direct dat we meer raakvlakken hadden.
Renate was al verder in het traject en wist wat er ging ge-

56

beuren. Dat voelde voor mij als een enorme steun.
Voor buitenstaanders is het lastig te begrijpen hoe je iets kan
missen wat je nooit hebt gehad. Renate voelde ook dat gat.
Uit onwetendheid of naïviteit maken mensen pijnlijke opmerkingen. Als ze spreken over het "nemen" van kinderen,
hebben ze geen enkel benul hoe kwetsend dat kan zijn.
Het voelde fijn deze momenten met Renate te kunnen delen.’
Renate: ‘De lotsverbondenheid versterkte onze band.

een foto van de testuitslag. We hadden al zó vaak over dit
moment gesproken. Geen seconde stond ik erbij stil hoe dit
bericht voor haar zou zijn. Nu denk ik: oei, niet handig!’
Henrieke: ‘Toen ik haar berichtje las, moest ik direct huilen.
Ik had heel gemengde gevoelens. Ik vond het superfijn voor
haar, maar tegelijkertijd stortte mijn wereld in. Ik wist dat het
kon gebeuren, maar toch kwam het nieuws heel hard aan.
Nu was het écht zo. Ik feliciteerde haar, maar wilde niet laten
merken hoe verdrietig ik was. Dat zou haar geluk overschaduwen en dat wilde ik niet.
Ik voelde dat ik mezelf moest beschermen en heb ons contact
teruggeschroefd. Het besef dat het haar wel was gelukt, maar
mij niet, voelde dubbel. Keer op keer zei ik tegen mezelf: “Dat
Renate zwanger is, betekent nog niet dat jij nooit zwanger
zult raken.” Maar dat besef heeft flink wat tijd gekost.’

Renate: ‘Mijn zwangerschap was een moeilijke periode in
onze vriendschap, voor ons allebei. De eerste week hebben
we elkaar even gelaten. Dat was heel wat. Toen heb ik haar
een berichtje gestuurd dat ik haar miste en niet snapte waarom ze niet blij voor mij kon zijn. Nu geef ik haar groot gelijk
en zie ik hoe groot haar verdriet was, maar toen begreep ik
haar niet.

‘Geen seconde stond ik
erbij stil hoe dit bericht
voor haar zou zijn’
We spraken weer af, maar de intensiteit veranderde. Onze
vriendschap werd oppervlakkiger. Ik deed mijn best er voor
Henrieke te zijn. Bij elke spuit of afspraak stuurde ik haar
een berichtje. Maar ik vertelde niet hoe ik me echt voelde,
uit angst haar te kwetsen.’
Henrieke: ‘Door Renates zwangerschap waren we plotseling
een belangrijk raakvlak kwijt. Zij wist wat ik doormaakte,
maar haar situatie was veranderd. We zaten op een ander
level. Het lukte mij niet meer alles met haar te delen zoals
we gewend waren.
Renate betrok me nauwelijks bij haar zwangerschap. Dat vond
ik jammer, maar ik begreep het ook. Ik maakte hieruit op dat
ze begreep hoe moeilijk het voor mij was. Doordat Renate
een blog over haar zwangerschap bijhield, bleef ik toch op de
hoogte. Dat was fijn. Op momenten dat ik het wilde, kon ik
lezen hoe het met haar ging. Maar als ik geen behoefte had,
kon ik mij daarvoor afsluiten.’
Renate: ‘Toen Rafael geboren was, kwam Henrieke een paar
dagen later langs. Ze liet niet merken dat ze verdriet had,
wat ik op dat moment fijn vond. Toch had ik het ook begrepen
als het anders was. Nu ik zelf moeder ben, vind ik het nog
moeilijker dat Henrieke nog wacht. Het doet pijn als ik hoor
dat haar laatste poging is mislukt. Ik gun het haar zo dat zij
het ook ooit mee mag maken.’
Henrieke: ‘De geboorte van Rafael zorgde voor een verandering. Negen maanden heb ik kunnen wennen aan het idee.
Na zijn geboorte was hij tastbaar aanwezig. Toen Renate
zwanger was, voelde ik mij een buitenstaander, nu hebben we
weer meer contact. Ik raak steeds meer gewend aan de situatie en ben oprecht blij voor Renate. Ik mag ook meegenieten
van haar kindje. Dat geeft onze vriendschap iets extra’s.’ <<
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