
18 | kraamzorg | 4 2013   

Kramen in een gezin waar de baby is overleden 

tekst: Léonie de Boer

Perinatale sterfte komt voor bij 0,8 procent van alle bevallingen in 
Nederland. Een vreselijk lot voor ouders, dat gepaard gaat met een 
immens verdriet. Aan hen de keuze of zij na perinataal verlies toch kraam-
zorg willen ontvangen. Bij kraamzorgorganisaties Careyn, De Kraamvogel 
en Zin Kraamzorg wordt in iets minder dan de helft van deze situaties 
beroep gedaan op een kraamverzorgende. Wat moet je in zo’n situatie 
wel doen en wat kun je beter laten? Kraamgezinnen, kraamverzorgenden 
en andere professionals delen hun ervaringen en geven advies. 
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persoonlijk

“Ik was 41 weken zwanger van 
ons tweede kind. Op de twintig 
wekenecho hadden we gezien 
dat we een dochter kregen. Ik zat 
op een roze wolk. De vrouwelijke 
vruchtbaarheid zou worden door-
gegeven!” Anna (34) straalt als ze 
vertelt over haar blije verwach-
ting. “De verloskundige had mij 
gestript, maar er gebeurde niks. 
Vier dagen later werd ik uitgesla-
pen wakker. Direct daarop schrok 
ik. Wanneer had ik haar voor ’t 
laatst gevoeld? Gauw naar de 
verloskundige, maar het bleef stil. 
Voor de zekerheid door naar het 
ziekenhuis. Daar zagen we op de 
echo dat het hartje niet meer klop-
te. Ze was overleden in mijn buik. 
Die avond werden wij ouders van 
onze prachtige dochter Jette.”

wel of geen kraamzorg
Geen levende baby, maar wel 
kraamvrouw zijn. Voor veel ou-
ders voelt het dubbel om kraam-
zorg te krijgen. Christa (40) wist 
niet goed of zij wel behoefte had 
aan kraamzorg. Haar dochter 
Ellen overleed toen zij 27 weken 
zwanger was. “We hadden een 
kennismakingsgesprek met de 
kraamverzorgende. Als het te-
genviel, zouden we direct stop-
pen. Maar het gesprek verliep 
goed. Achteraf ben ik blij dat 
ze bleef. Simpelweg het feit dat 

zij elke ochtend kwam, gaf ons 
een dagritme. Dat hadden we 
nodig. Zij heeft ons echt door die 
eerste week heen geloodst.”

verliesreacties van ouders
“Als een kind overlijdt, vindt een 
emotionele aardbeving plaats 
in het leven van de ouders,” 
zegt verliesdeskundige Anne-
Marie Vermaat. Ze begeleidt 
mensen bij allerlei vormen van 
verlies. Ook geeft ze les in be-
roepsmatig omgaan met verlies 
aan de Hogeschool Utrecht. Ie-
dere ouder reageert anders op 
het verlies van zijn kind. Afweer 
is de meest voorkomende eer-
ste reactie. Vermaat: “Afweerre-
acties kunnen zó uiteenlopend 
zijn. Iemand kan zich verdoofd 
voelen, alsof aan een psychi-
sche noodrem is getrokken. De 
pijn wordt buiten het bewustzijn 
gehouden. Of de situatie wordt 
ontkend: ‘het kan toch niet waar 
zijn?’ Weer anderen schreeu-
wen het uit van verdriet of vallen 
flauw. Maar een rationele reac-
tie is ook mogelijk: ‘Het is maar 
goed dat het nu fout ging, het 
was toch niet goed gegaan.’” 
Als kraamverzorgende moet 
je kunnen afstemmen op de 
situatie. Maar hoe verleen je 
kraamzorg in een gezin waar 
een baby is overleden?

eerst de drempel over
Kraamverzorgende Willy van de 
Haar (56) van Zin Kraamzorg is 
met haar 38 jaar kraamervaring 
door de wol geverfd. “Binnen-
komen in een gezin is het meest 
bepalende moment. Word je 
met openheid of terughoudend-
heid ontvangen? Daar hangt zo 
veel van af. Voordat ik over de 
drempel stap, ben ik op de hoog-
te van de feiten. Maar de sfeer in 
een gezin wordt pas duidelijk zo-
dra ik er ben.” Kraamverzorgende 
Monique de Krou (37), werkzaam 
bij Kraamzorg Rotterdam, vult 
aan: “Ik stel open vragen: ‘Is jullie 
kindje thuis? Hoe is de bevalling 
gegaan?’ Zo peil ik of de ouders 
willen praten. Ook vraag ik of ze 
willen dat ik mijn uniform draag. 
Niet iedere ouder vindt dat prettig. 
De eerste keer kom ik altijd binnen 
in mijn eigen kleren.”

gewoon luisteren
Gewoon luisteren is een belang-
rijke vaardigheid. Kraamverzor-
gende Willy kwam in een gezin 
waar de baby één dag voor de 
uitgerekende datum overleed. 
De ouders hadden nooit een kin-
derwens gehad, maar bij toeval 
was de vrouw op haar veertigste 
toch zwanger geraakt. “Meteen 
toen ik binnenkwam vertelden ze 
hoe het overlijden van hun zoon 
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als straf voelde. Zij wilden toch 
geen kind? Meer dan luisteren 
hoefde ik niet te doen.” Christa 
bevestigt hoe belangrijk een luis-
terend oor voor een kraamvrouw 
is. “De ochtend vond ik het moei-
lijkste moment van de dag. Wéér 
een dag. De kraamverzorgende 
gaf mij alle ruimte om te praten. 
Juist door te luisteren erkende ze 
mijn verdriet.” Eerst luisteren, dan 
reageren, is Willy’s ervaring. “Als 
ouders praten hoor ik vaak al 
waar zij behoefte aan hebben. 
Een opmerking als ‘wat ben ik 
moe’ is voor mij een ingang.” 
Jeroen (37), de man van Anna, 
vond het fijn dat de kraamverzor-
gende het gesprek met hen bei-
den aanging. “Ze liet ons praten, 
stelde open vragen zonder daar 
een oordeel aan te hangen.”

verzorging
De zorg voor het huishouden 
behoort tot de basistaken. Anna: 
“Onze kraamverzorgende Joyce 
nam ons alle praktische zorg uit 
handen. Zij dekte de tafel en 
zorgde dat we goed bleven 
eten. Die structuur was ook goed 
voor onze zoon. Wij konden ons 
bezighouden met alles wat be-
langrijk was, zoals een gesprek 
met de uitvaartondernemer. 
Maar bovenal konden we de 
beperkte tijd die we hadden 
aan het samenzijn met Jette be-
steden.” Soms vragen ouders de 

kraamverzorgende iets te doen, 
wat niet tot het normale taken-
pakket hoort. Willy: “Normaal 
neem ik een ouder kind niet 
mee naar de speeltuin. Maar in 
zo’n situatie doe ik alles wat de 
ouders helpt. Ik vind het bijvoor-
beeld niet erg als de controles 
op een ander moment of een 
keer niet plaatsvinden. Probeer 
niet angstvallig vast te houden 
aan protocollen. Als je dat doet, 
voelen ouders zich niet gezien.” 
Naast de huishoudelijke zorg 
is ook de persoonlijke verzor-
ging belangrijk. Jeroen: “Onze 
kraamverzorgende Joyce liet de 
zorg voor Jette, waar mogelijk, 
gewoon doorlopen. Ik gaf haar 
elke dag een schoon luiertje en 
verzorgde haar. Ook praatte 
Joyce tegen Jette. Dat gaf mij het 
gevoel dat ze haar écht zag.”

uithuilen
Jolanda (47) trof negen jaar gele-
den kraamverzorgende Lea aan 
haar bed. Het was een hectische 
situatie. Het gezin zat midden in 
een verbouwing toen Jolanda 
met 25 weken zwangerschap 
beviel van een tweeling. Twee 
uur na de geboorte overleden 
de meisjes. Thuis liepen drie an-
dere kinderen rond. Jolanda: 
“Lea maakte direct duidelijk wat 
ik van haar kon verwachten. Zij 
was er voor het huishouden en 
de kinderen. ‘Niet als schouder 

om op uit te huilen.’ Hoe liefde-
vol ze het ook zei, het klonk hard. 
Toch bleek het de gouden tip. 
Met vrienden en familie moet je 
verder. Een kraamverzorgende 
is na een paar dagen vertrok-
ken. Ik vond haar houding enorm 
professioneel. Natuurlijk was er 
ruimte voor tranen. Vaak genoeg 
reikte Lea mij de doos met tis-
sues aan. Maar door er te zijn 
en vooral goed haar taken te 
doen, was zij onze stille kracht.” 
Kraamverzorgende Monique 
erkent het belang om eigen 
grenzen te bewaken. “Als ouders 
geëmotioneerd zijn, zeg ik hoe 
verschrikkelijk ik het voor hen vind. 
Soms staan bij mij ook de tranen 
in de ogen, maar ik laat mij niet 
meeslepen door emoties. Even 
weglopen of een afwachtende 
houding is vaak al voldoende. 
Daarna vraag ik wat ik voor hen 
kan doen.” Meeleven zonder 
meehuilen is goed. Ook voor-
kom je zo een toevluchtsoord te 
worden als ouders geen goede 
relatie hebben.

goed waarnemen
Het is niet ongewoon als de 
kraamverzorgende ook een rol 
heeft rondom de uitvaart. Jolanda: 
“De ceremonie voor de twee-
ling vond plaats in onze tuin. Het 
symbool voor de meisjes was een 
hart. Onze kraamverzorgende Lea 
stelde voor om bij de supermarkt 
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DOEN:
› Luisteren en ruimte creëren
› Er zijn en de tijd nemen
› Waarnemen en observeren
› Waardevrij blijven
› Gesprek aangaan en open vragen stellen
› Duidelijk zijn en eigen grenzen bewaken
› Aandragen van ideeën of suggesties
› Afstemmen en aanpassen
› Verzorgen van huishouden en gezin

NIET DOEN:
› Oordelen
› Angstvallig aan protocol hangen
› Je emotioneel laten meeslepen
› Ongevraagd advies geven
› Ongevraagd vertellen over (eigen) ervaringen
› Domme opmerkingen maken als ‘het 
 verdriet slijt’ of ‘het komt wel goed’

DODODODODOOENENENENENN::::

NINININININ ETETETETET DDDDDDOEOEOEOEOEN:N:N:NN:NN

persoonlijk

snoephartjes voor de kinderen te 
halen. Door haar oplettendheid 
droeg zij bij om het afscheid com-
pleet te maken. Zij speelde geen 
hoofdrol, maar wel een belangrijke 
rol. Ik voelde mij gesteund door 
haar vragen als: ‘Welke kleren 
wil je aan? Zal ik je helpen met 
aankleden? Je kan niet lang zitten, 
welke stoel is dan geschikt?’” 
Kraamverzorgende Monique sluit 
zich aan bij het belang van goed 
kijken. Ook is het belangrijk om za-
ken te benoemen. “Zeg wat je ziet, 
zonder mensen het gevoel te ge-
ven dat je ze iets oplegt. Ik kwam 

een keer in een gezin waar de 
baby niet thuis was. De vader had 
in het ziekenhuis afscheid van zijn 
dochter genomen. Zijn vrouw be-
greep hem niet. Zij wilde elke dag 
naar haar dochter toe. Ik bood 
aan moeder naar het ziekenhuis 
te rijden, omdat de ouders geen 
auto hadden. Onderweg luisterde 
ik naar haar, maar zei ook dat het 
proces voor man en vrouw anders 
kan verlopen. Langzaam drong dit 
tot haar door.” Kraamvrouw Christa 
herkent zich hierin. “Na Ellens over-
lijden keerde ik in mijzelf en wilde 
niet praten. Mijn man reageerde 
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als straf voelde. Zij wilden toch 
geen kind? Meer dan luisteren 
hoefde ik niet te doen.” Christa 
bevestigt hoe belangrijk een luis-
terend oor voor een kraamvrouw 
is. “De ochtend vond ik het moei-
lijkste moment van de dag. Wéér 
een dag. De kraamverzorgende 
gaf mij alle ruimte om te praten. 
Juist door te luisteren erkende ze 
mijn verdriet.” Eerst luisteren, dan 
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ouders praten hoor ik vaak al 
waar zij behoefte aan hebben. 
Een opmerking als ‘wat ben ik 
moe’ is voor mij een ingang.” 
Jeroen (37), de man van Anna, 
vond het fijn dat de kraamverzor-
gende het gesprek met hen bei-
den aanging. “Ze liet ons praten, 
stelde open vragen zonder daar 
een oordeel aan te hangen.”
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bezighouden met alles wat be-
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Maar bovenal konden we de 
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wat niet tot het normale taken-
pakket hoort. Willy: “Normaal 
neem ik een ouder kind niet 
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haar bed. Het was een hectische 
situatie. Het gezin zat midden in 
een verbouwing toen Jolanda 
met 25 weken zwangerschap 
beviel van een tweeling. Twee 
uur na de geboorte overleden 
de meisjes. Thuis liepen drie an-
dere kinderen rond. Jolanda: 
“Lea maakte direct duidelijk wat 
ik van haar kon verwachten. Zij 
was er voor het huishouden en 
de kinderen. ‘Niet als schouder 
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vol ze het ook zei, het klonk hard. 
Toch bleek het de gouden tip. 
Met vrienden en familie moet je 
verder. Een kraamverzorgende 
is na een paar dagen vertrok-
ken. Ik vond haar houding enorm 
professioneel. Natuurlijk was er 
ruimte voor tranen. Vaak genoeg 
reikte Lea mij de doos met tis-
sues aan. Maar door er te zijn 
en vooral goed haar taken te 
doen, was zij onze stille kracht.” 
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geëmotioneerd zijn, zeg ik hoe 
verschrikkelijk ik het voor hen vind. 
Soms staan bij mij ook de tranen 
in de ogen, maar ik laat mij niet 
meeslepen door emoties. Even 
weglopen of een afwachtende 
houding is vaak al voldoende. 
Daarna vraag ik wat ik voor hen 
kan doen.” Meeleven zonder 
meehuilen is goed. Ook voor-
kom je zo een toevluchtsoord te 
worden als ouders geen goede 
relatie hebben.

goed waarnemen
Het is niet ongewoon als de 
kraamverzorgende ook een rol 
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tegenovergesteld. De kraamver-
zorgende liet ons apart van elkaar 
praten. Zij leerde ons inzien elkaar 
de tijd te geven.”

lastige situaties
Wanneer je kraamzorg verleent 
in een gezin waar de baby is 
overleden, lijken alle handelin-
gen en woorden onder een 
vergrootglas te liggen. Je wilt het 
niet ‘fout’ doen, maar wat als je 
je even geen raad weet met de 
situatie? Kraamverzorgende Willy: 
“Ik kwam eens in een gezin waar 
voor de derde keer een baby 
was overleden. Toch gingen de 
ouders daar heel blijmoedig mee 
om. Ze waren overtuigd dat God 
hun deze ervaring had gegeven 
omdat zij sterk genoeg waren om 
het verlies te dragen. Toch voélde 
ik dat zij verdriet hadden. Ik heb 
geprobeerd ruimte voor dat ver-
driet te creëren: ‘Is het een idee 

om even samen op bed te lig-
gen?’ Ook al sliepen ze niet, toch 
hoopte ik zo dat het fijn was om 
even samen te zijn. Het werkte. 
Ook gebruik ik vaak de controles 
bij de kraamvrouw om stil te staan 
bij de situatie. Zij is kraamvrouw en 
heeft net een kind gebaard met 
alle fysieke en emotionele reacties 
die daarbij horen.”

beroepsmatig omgaan 
met verlies
Verliesdeskundige Vermaat merkt 
regelmatig dat organisaties en 
opleidingen te weinig aandacht 
besteden aan beroepsmatig om-
gaan met verlies. Een risico, vindt 
zij. “Een kraamverzorgende moet 
ouders niet haar eigen oplos-
singen voor verdriet aandragen. 
Dan stapt zij in een grote valkuil.” 
Maar hoe doe je het goed? Ver-
maat: “Beroepsmatig of niet, om-
gaan met verlies blijft balanceren 
op een dun draadje. Er bestaat 
geen model van ‘zo moet het’. 
Ik maak graag de vergelijking 
met een loodgieter. Als er een 
probleem is, gaat hij met goed 
gevulde gereedschapskist op 
pad. Zijn materiaal onderhoudt 
hij. Een kraamverzorgende moet 
psychisch net zo zijn toegerust. 
Van tijd tot tijd bijscholing of trai-
ning op dit gebied is belangrijk. 
Dat doe ik zelf ook. Eens in de 
drie maanden praat ik met een 
oude en wijze psychiater. Dat 

*Maak een persoonlijk 
kraamboekje waarin je 
de gebeurtenissen van de 
kraamdagen beschrijft

*Maak ook andere 
herinneren, zoals foto’s 
van het gezin en (3d) 
gipsafdrukken van de 
handen en voeten

*Anne-Marie Vermaat 
geeft de training 
‘Beroepsmatig omgaan 
met verlies’: www.verlies-
communicatie.nl

*
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derde kind was geboren, had de 
kraamverzorgende alleen oog 
voor de praktische zaken. Zij gaf 
geen aandacht aan de emoti-
onele kant. Hoewel Jeroen en 
ik dat prima met elkaar konden 
delen, had ik het toch fijn gevon-
den als Jette haar naam werd 
genoemd.”

mooiste tijd
Het klinkt misschien gek, maar 
de meeste ouders hadden de 
zwangerschap en de geboorte 
van hun kind voor geen goud wil-
len missen. Hoe verdrietig het ook 
afliep. Jolanda: “Ik ervaar het als 
een verrijking van ons leven. Het 
leven van onze kinderen is van 
waarde geweest. Hoe pijnlijk ook, 
wel pijnlijk mooi. Zij hebben mij 
geleerd wat er wél is onder een 
vergrootglas te leggen, niet wat 
er niet is.” Anna en Jeroen herken-
nen dit gevoel. Hun dochter Jette 
is voor altijd deel van hun leven. 
Anna: “Eén dag voor de uitvaart 
vroeg Joyce ons of zij Jette mocht 
vasthouden. Dat voelde goed 
voor ons. De volgende dag, kort 
voordat we Jette zouden begra-
ven, heeft Joyce haar op schoot 
genomen. Met Jette in haar ar-
men las zij haar afscheidswoor-
den voor. Hartverscheurend mooi. 
Wat mij het meest raakte was dat 
zij zich direct tot Jette richtte. Dat 
deed bijna niemand, daardoor 
was Jette er echt.”

persoonlijk

heb ik nodig om mijn werk waar-
devrij te kunnen blijven doen. Als 
ik mijn eigen overlevingsmecha-
nismen inzet, ben ik niet goed 
bezig.” Een uitlaatklep is dus es-
sentieel. Zorg dat je na een dag 
werken alles even van je af kan 
praten. Een gesprek met je lei-
dinggevende, collega of partner 
draagt bij aan het reflecteren op 
je eigen handelen.

volgende kraamperiode
Veel vrouwen durven het aan op-
nieuw zwanger te worden. Vaak 
wordt de kraamverzorgende te-
ruggevraagd. Willy: “Daar spreekt 
groot vertrouwen uit. Ik ervaar te-
rugkomen als de kroon op mijn 
werk.” Als kraamvrouw met erva-
ring raadt Anna kraamzorgorga-
nisaties aan goed naar de wen-
sen van de ouders te luisteren. 
“Wij hadden graag kraamverzor-
gende Joyce laten meedelen in 
ons nieuwe geluk. Mijn derde be-
valling was gepland. Het bureau 
kon er dus rekening mee houden. 
Dat is helaas niet gebeurd.” Vaak 
is het niet vervelend dat er een 
andere kraamverzorgende komt, 
zolang die maar niet zwijgt over 
het overleden kind. Jolanda: “Zo’n 
ervaring gaat dwars door alles 
heen. Die kan niet onbesproken 
blijven.” Zeg gerust dat je op 
de hoogte bent. Je hoeft niet te 
wachten tot ouders er zelf over 
beginnen. Anna: “Toen onze 

Meer weten:
› www.vook.nl 
› www.lieve-engeltjes.nl 

› Jeannette Rietberg i.s.m. 

 dr. Maria Pel, gynaecoloog, Altijd 

 een kind te kort, handboek bij 

 zwangerschap na babysterfte. 

 Uitgeverij Thoeris (2013)

› Manu Keirse, Helpen bij verlies en 

 verdriet, een gids voor het gezin en 

 de hulpverlener. Lannoo (2008)
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tegenovergesteld. De kraamver-
zorgende liet ons apart van elkaar 
praten. Zij leerde ons inzien elkaar 
de tijd te geven.”

lastige situaties
Wanneer je kraamzorg verleent 
in een gezin waar de baby is 
overleden, lijken alle handelin-
gen en woorden onder een 
vergrootglas te liggen. Je wilt het 
niet ‘fout’ doen, maar wat als je 
je even geen raad weet met de 
situatie? Kraamverzorgende Willy: 
“Ik kwam eens in een gezin waar 
voor de derde keer een baby 
was overleden. Toch gingen de 
ouders daar heel blijmoedig mee 
om. Ze waren overtuigd dat God 
hun deze ervaring had gegeven 
omdat zij sterk genoeg waren om 
het verlies te dragen. Toch voélde 
ik dat zij verdriet hadden. Ik heb 
geprobeerd ruimte voor dat ver-
driet te creëren: ‘Is het een idee 

om even samen op bed te lig-
gen?’ Ook al sliepen ze niet, toch 
hoopte ik zo dat het fijn was om 
even samen te zijn. Het werkte. 
Ook gebruik ik vaak de controles 
bij de kraamvrouw om stil te staan 
bij de situatie. Zij is kraamvrouw en 
heeft net een kind gebaard met 
alle fysieke en emotionele reacties 
die daarbij horen.”

beroepsmatig omgaan 
met verlies
Verliesdeskundige Vermaat merkt 
regelmatig dat organisaties en 
opleidingen te weinig aandacht 
besteden aan beroepsmatig om-
gaan met verlies. Een risico, vindt 
zij. “Een kraamverzorgende moet 
ouders niet haar eigen oplos-
singen voor verdriet aandragen. 
Dan stapt zij in een grote valkuil.” 
Maar hoe doe je het goed? Ver-
maat: “Beroepsmatig of niet, om-
gaan met verlies blijft balanceren 
op een dun draadje. Er bestaat 
geen model van ‘zo moet het’. 
Ik maak graag de vergelijking 
met een loodgieter. Als er een 
probleem is, gaat hij met goed 
gevulde gereedschapskist op 
pad. Zijn materiaal onderhoudt 
hij. Een kraamverzorgende moet 
psychisch net zo zijn toegerust. 
Van tijd tot tijd bijscholing of trai-
ning op dit gebied is belangrijk. 
Dat doe ik zelf ook. Eens in de 
drie maanden praat ik met een 
oude en wijze psychiater. Dat 

*Maak een persoonlijk 
kraamboekje waarin je 
de gebeurtenissen van de 
kraamdagen beschrijft

*Maak ook andere 
herinneren, zoals foto’s 
van het gezin en (3d) 
gipsafdrukken van de 
handen en voeten

*Anne-Marie Vermaat 
geeft de training 
‘Beroepsmatig omgaan 
met verlies’: www.verlies-
communicatie.nl

*
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