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Professionele begeleiding is van grote invloed op de 
manier waarop ouders het verlies van een kind voor 
of tijdens de bevalling emotioneel verwerken. Niet 
alleen de hulpverleners in het ziekenhuis maar ook 
de huisarts heeft hierin een belangrijke taak . De hulp 
aan de ouders moet erop gericht zijn hen te helpen de 
'goede' eigen keuzen te maken waar het gaat om 
contact met hun levenloze kind en de vormgeving 
van het afscheid. Aandacht dient te worden besteed 
aan de verschillen in verwerking tussen man en 
vrouw en aan de andere kinderen in het gezin . Ook 
op langere termijn en zeker tijdens een zwanger
schap volgend op dood geboorte of zwangerschaps
afbreking ligt er een taak voor de huisarts. 
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Inleiding 

Niets grijpt dieper in in het leven van twee 
mensen dan het verlies van een kind. 1 En 
niets grijpt de mens dieper aan dan het be
gin en het einde van het leven. Als die twee 
samenvallen, ontstaat een verlies dat 
zwaar is te dragen. Emotionele steun van 
mensen uit de eigen omgeving én van pro
fessionele hulpverleners is in zulke om
standigheden onontbeerlijk. 

'Normaal kom je in die laatste weken van de 

zwangerschap steeds dichter bij je kind, nu steeds 

dichter bij het afscheid.' 

'Je kan het maar één keer doen en overdoen is 

niet meer mogelijk. Daarom is het goed hierover 

van tevoren te praten om alles te doen zoals jij 

dat wilt. Kan je daar later ook geen spijt van 

krijgen.' 

In de perioden 1987-1989 en 1993-1994 is 
in het Leids Universitair Medisch Cen
trum (LUMC) een onderzoeksproject uit
gevoerd, waarbij 101 (van in totaal 139) 
moeders van doodgeboren kinderen wer
den ondervraagd door middel van van een 
semi-gestructureerd interview. Veel uit
komsten van dit onderzoek zijn ook rele
vant voor de huisarts die geconfronteerd 
wordt met een dergelijke tragische ge
beurtenis in zijn praktijk. In deze beschou
wing wordt een overzicht gegeven van de 
leer-en aandachtspunten die het onder
zoek heeft opgeleverd; ter illustratie zijn 
op verschillende plaatsen letterlijk geno
teerde uitspraken van ouders toegevoegd. 

Het slechte nieuws 

Soms overlijden baby's onverwacht tij
dens de bevalling, maar meestal wordt de 
diagnose intra-uteriene vruchtdood vóór 
de bevalling gesteld. Bij controle wordt 
'iets abnormaals' geconstateerd; meestal 
is dat de (vermoedelijke) afwezigheid van 
harttonen bij de foetus. 

De manier waarop de gynaecoloog, huis
arts of verloskundige dit eerste vermoeden 
meedeelt aan de ouders, heeft grote in
vloed op hun emotionele beleving. Daarna 
volgen onzekere en angstige uren, waarbij 
de huisarts soms steun zal kunnen bieden. 
De uiteindelijke mededeling dat de onge
boren baby écht is overleden, veroorzaakt 
over het algemeen een crisis. De eerste op
vang zal dan meestal in het ziekenhuis 
plaatsvinden. Bij het ziekenhuis ligt te
vens de taak om de huisarts zo spoedig 
mogelijk in te lichten. 

In al deze situaties is het van belang dat 
de betrokken hulpverlener enerzijds goe
de en duidelijke informatie geeft, en an
derzijds voldoende emotionele steun 
biedt. De huisarts kan bovendien nagaan 
of de ouders de ( vaak ingewikkelde) infor
matie die zij in het ziekenhuis hebben ge
kregen, goed hebben begrepen. 

Indien ouders daaraan toe zijn, kan be
gonnen worden met counseling en advise
ring ten aanzien van het contact met de 
baby en de manier waarop afscheid zal 
worden genomen. In het LUMC wordt 
daarbij gebruik gemaakt van een checklist 
waarop alle onderwerpen die ten aanzien 
van het afscheid nemen met de ouders zijn 
besproken worden genoteerd. 

De bevalling 

Meestal wordt de ouders geadviseerd om 
eerst enige tijd - enkele uren of dagen -
naar huis te gaan om het slechte nieuws te 
laten inwerken, en de bevalling dus nog 
even uit te stellen. In deze tijd kunnen zij 
zich beraden over hun wensen ten aanzien 
van de geboorte en het afscheid van het 
kind. Daarnaast kunnen praktische zaken 
worden geregeld, zoals het organiseren 
van opvang voor de andere kinderen en het 
informeren van de werkgever. In deze 
uren of dagen kan steun van de huisarts 
bijzonder waardevol zijn. 

De meeste vrouwen geven de voorkeur 
aan inleiding van de baring. In het zieken
huis krijgen zij , samen met hun partner, de 
beschikking over een eigen kamer voor de 
hele duur van de opname. De bevalling 
wordt ingeleid door middel van een infuus 
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van prostaglandinen. De drempel voor het 
toedienen van pijnstilling ( onder andere 
pethidine intramusculair en eventueel pe
ridurale analgesie) wordt laag gehouden. 

Contact en afscheid 

Nadat het kind geboren is, wordt het in 
principe meteen aan de ouders gegeven. 
Dezen krijgen alle ruimte en tijd om hun 
overleden kind te bekijken en vast te hou
den. Als de ouders dat willen, kunnen ook 
familieleden, vrienden en kennissen af
scheid komen nemen. In mijn onderzoek 
bleek dat alle moeders die intensief met 
hun kind contact hebben gehad en af
scheid hebben genomen, hier positief op 
terugkeken. 

De meeste ouders geven hun doodgebo
ren kind een naam. Hulpverleners moeten 
proberen die naam steeds te gebruiken in 
gesprekken met de ouders; die stellen het 
zeer op prijs als zij worden benaderd als de 
ouders van Marieke of Keesje. Dit geeft 
hun het gevoel dat de baby als een reëel 
kind wordt beschouwd, als een erkend 
deel van hun gezin. 

Tastbare herinneringen aan de baby zijn 
van groot belang. Daarbij valt niet alleen 
te denken aan foto's, maar ook aan voet
en handafdrukjes en (zo mogelijk) een 
haarlokje. Hulpverleners in het ziekenhuis 
kunnen de ouders op deze mogelijkheden 
w1Jzen. 

De ouders hebben drie keuzemogelijkhe
den ten aanzien van de bezorging van het 
lijkje: 
• Afstaan aan de wetenschap. Dit gebeurt 

nog slechts zelden, omdat in gesprek
ken met de ouders het belang wordt on
derstreept van een goed vormgegeven 
afscheid. 

• Bij een zwangerschapsduur <24 weken 
geven de ouders soms het ziekenhuis de 
opdracht de baby te laten cremeren. 

• Bij een langere zwangerschapsduur 
zorgen de ouders meestal zelf voor be
grafenis of crematie. 

De baby kan meestal worden opgebaard in 
het mortuarium van het ziekenhuis tot de 
dag van begrafenis of crematie. Sinds de 
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In de serie 'Zwangerschap & Kraambed' 
verschenen eerder het commentaar 

'Kind en badwater' (nr. 2) en de 
artikelen 'Koorts in het kraambed' 

(nr. 2), 'Prenatale zorg: van ritueel naar 
rationeel handelen' (nr. 3), 'Naweeën -

Gepresenteerde morbiditeit in het 
eerste jaar post partum' (nr. 4) en 'Seks 
tijdens zwangerschap en periode post 

partum' (nr. 5). 

'De bevalling is een mooi moment geweest, fijn 

dat je alles kon doen zoals je zelf wilde. Je beseft 

dat je pijn moet hebben maar tegelijkertijd is er 

het gevoel : ik doe iets voor dit kind, ni.et alleen 

emotioneel maar ook lichamelijk.' 

'Wat ik zo heerlijk vind: ik heb zijn geur nog zo 

duidelijk bij me.' 

' We hebben hem begraven met veel familie erbij , 

sommigen moesten uit het buitenland komen. Op 

de begrafenis voelde ik mij als een verscheurd 

dier maar dat ebt nu weg. Ik heb er nu zo'n goed 

gevoel over: al die mensen die speciaal voor ons 

zoontje Mitch en voor ons waren gekomen. Het is 

goed geweest zo.' 

'Ze adviseerden zelf een fototoestel mee te 

nemen. Wij dachten toen: je gaat toch geen foto 's 

van een dood kind maken! Wat zijn we blij dat 

we dat wel deden ' 

' lk was zo blij dat ik na de begrafenis weer naar 

het ziekenhuis moest. Iedereen daar wist wat er 

gebeurd was, ik hoefde niets uit te leggen en 

dokters en verpleegsters kwamen vragen hoe het 

op de begrafenis geweest was. Die twee dagen 

had ik echt nog nodig voor ik weer naar huis 

ging. ' 

'Gek hè, hiervoor zijn we toch ook altijd met z' n 

tweeën geweest. En nu kom je zonder baby thuis 

en dan lijkt het huis ineens zo leeg.' 

nieuwe Wet op de Lijkbezorging ( 1991) is 
het niet langer wettelijk verboden de baby 
mee naar huis te nemen; dit gebeurt steeds 
vaker, vooral als de zwangerschap al wat 

verder gevorderd was. Sommige ouders 
die de baby in het ziekenhuis lieten, had
den daar achteraf spijt van. 

Na de bevalling 

Terug naar huis betekent vaak: weg uit de 
beschuttende ziekenhuisomgeving met 
mensen die weten wat er gebeurd is en 
meeleven met het verlies en het verdriet. 
De confrontatie met het 'lege huis' en met 
mensen uit de eigen omgeving en hun re
acties is vaak bedreigend. Nu de emotio
nele en professionele hulp van de zieken
huismedewerkers voor een groot deel 
wegvalt, wordt de hulp van het eigen so
ciale netwerk belangrijk. 3 Mensen uit de 
omgeving hebben het doodgeboren kind 
niet 'gekend' en hebben vaak ook geen 
contact gehad met de baby; daardoor kan 
gemakkelijk onbegrip ontstaan over het 
heftige verdriet van de ouders. Door ande
ren te betrekken bij het overlijden en de 
geboorte van de baby kan dergelijk onbe
grip vaak worden voorkomen. 

Ook de huisarts maakt deel uit van het 
sociale netwerk en heeft een taak in de be
geleiding van het rouwproces op lange ter
mijn.4 Daarbij kan de huisarts zelf het ini
tiatief nemen, bijvoorbeeld door de ouders 
met de baby in het ziekenhuis ofbij de ou
ders thuis te bezoeken. In elk geval dient 
de huisarts op zo kort mogelijke termijn 
contact met de ouders op te nemen. 

De relatie tussen de ouders 

Het overlijden van een baby heeft ook zijn 
weerslag op de relatie tussen de ouders. 
Alle betrokkenen dienen zich te realiseren 
dat man en vrouw hun verdriet niet met de
zelfde intensiteit en in hetzelfde tempo 
zullen verwerken. De vrouw staat fysiek 
en emotioneel dichter bij haar kind tijdens 
de zwangerschap; daardoor heeft zij al in 
een eerder stadium en op een andere ma
nier een relatie met de ongeboren baby. De 
vader krijgt dat lichamelijke en emotione
le contact meestal pas écht na de geboorte 
van de baby. Daarom is het van belang dat 
ook de vader intensief wordt betrokken bij 
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het kennis maken met en het afscheid ne
men van de baby. Uit mijn onderzoek 
bleek dat in die gevallen waarin dat ge
beurd was, de partnerrelatie nadien als 
hechter werd beschreven. 

Na een bevalling, ook wanneer de baby is 
overleden, gaat de meeste belangstelling 
meestal uit naar de moeder. De man voelt 
zich verantwoordelijk voor het geluk en 
welzijn van zijn vrouw en verbergt daar
om vaak zijn emoties. Bovendien is hij 
ook degene die alle praktische zaken moet 
regelen, omdat de moeder daar meestal li
chamel ijk niet toe in staat is. Daardoor kan 
de indruk ontstaan dat hij niet zoveel last 
heeft van verdriet. Dit kan leiden tot emo
tionele verwijdering tussen de partners en 
kan een langdurige negatieve invloed heb
ben op de relatie. Een paar gesprekken met 
het paar zijn vaak voldoende om beiden 
weer op het goede spoor te zetten. 

Aandacht dient ook te worden besteed 
aan eventuele seksuele problemen tussen 
de partners. De meeste vrouwen hebben 
tijd nodig om zichzelf terug te vinden 
voordat zij weer aan vrijen toe zijn. Vrijen 
wordt vaak, ook door de mannen, geasso
cieerd met het doodgeboren kind en daar
door ervaren als een inbreuk op het li
chaam, op de plek die aan de baby 'toe
behoort'. 

De andere kinderen 

Kinderen rouwen ook, op hun eigen ma
nier en in overeenstemming met hun leef
tijd en ontwikkelingsniveau. Ouders heb
ben vaak veel vragen en zorgen rondom de 
opvang van hun andere kinderen en hoe 
hen bij het verlies te betrekken. Ook al wil 
len ouders hun kinderen beschermen te
gen zorgen en pijn, toch merken die kinde
ren dat hun ouders verdriet hebben. Open
heid en eerlijke informatie, aangepast aan 
de leeftijd, is belangrijk. Over het alge
meen is het aan te bevelen kinderen te be
trekken bij de overleden baby en het af
scheid nemen. Dat geldt zeker vanaf een 
leeftijd van 2-3 jaar. De huisarts , die 
meestal de andere kinderen ook kent, kan 
hier effectieve hulp bij bieden. 
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De langere termijn 

De heftige rouwreacties meteen na de ge
boorte van een levenloos kind zijn norma
le uitingen van verdriet na een trauma
tische gebeurtenis. De daarmee gepaard 
gaande psychosomatische klachten - met 
name slaap- en eetproblemen en voortdu
rende vermoeidheid en gespannenheid -
nemen meestal na zes maanden wat af. 

'Het is voor een man toch altijd anders, een man 

is immers niet zwanger.' 

' Hij is maar voor één avond en één dag vader 

geweest. Ik was al moeder inds het begin van de 

zwangerschap. ' 

'De twee kinderen die nadien kwamen, kennen 

hun zusje. Zij hebben het geregeld over Maaike. 

In de huiskamer staat een foto van baar, liggend 

in haar wiegje thuis . Enkele keren per maand 

gaan we met z' n allen naar de begraafplaats. Dat 

is eigenlijk voor de kinderen een gezellig en 

boeiend uitstapje ze nemen een bloemetje mee en 

spelen in het groen rond het grafje. We hebben 

heJemaal niet het gevoel dat we hen belasten met 

verdriet, integendeel. Ze gaan er zo spontaan en 

natuurlijk mee om, dat ons dat ook veel troost 

geeft. ' 

'Na ruim een half jaar kom je vast te zitten. 

Niemand heeft het er nog over.' 

'Bij mijn eerste zwangerschap praatte ik altijd 

over ' in verwachting zijn ' . De tweede, na ons 

doodgeboren kind, betrapte ik mij erop dat ik 

steeds zei dat ' ik zwanger was '. Het woord 

'verwachting' ontweek ik .' 

Aandacht dient te worden besteed aan ge
voelens van boosheid, falen, schuld, 
schaamte en angst. Vooral schuld- en faal 
gevoelens worden vaak weggewimpeld 
als zijnde irreëel. A ls deze emoties toch 
bestaan, kan de huisarts bevorderen dat 
daarover in ieder geval gepraat kan wor
den. Aan boosheid, ook al is dat een nor
male rouwreactie, dient eveneens aan-

dacht te worden besteed. Als deze boos
heid zich richt op de hulpverleners, is het 
raadzaam een gesprek te regelen, zodat die 
boosheid kan worden geuit en eventuele 
twijfels en vragen betreffende de behande
ling kunnen worden besproken. 

De behoefte aan praten over het gebeur
de blijft, vooral bij de moeders, veel langer 
bestaan dan de omgeving zich realiseert. 
Waar de eigen familie- en vriendenkring 
tekortschiet, ligt er een taak voor de huis
arts ( en eventueel de perifeer verloskundi
ge). Meer in het algemeen heeft de huisarts 
een belangrijke taak in het ondersteunen 
en begeleiden van het natuurlijk rouwpro
ces in de eerste weken en maanden na het 
verlies. In deze periode zijn de ouders erg 
kwetsbaar maar tegel ij k ook vatbaar voor 
hu lp, suggesties en adviezen . 

ln mijn onderzoek gaven de ouders ex
pliciet te kennen dat zij het als steunend 
hadden ervaren als de huisarts ( en/of de 
verloskundige) de eerste maanden na het 
overlijden van de baby af en toe contact 
met hen had opgenomen. Een huisbezoek 
of een telefoontje om te vragen hoe het 
gaat, kunnen veel steun geven. Anderzijds 
waren de ouders die deze steun hadden ge
mist, hierover zeer teleurgesteld. 

Bij problematische rouwverwerking 
kunnen ouders, ook door de huisarts, wor
den verwezen voor intensievere begelei
ding. Ouders vinden het in deze omstan
digheden vaak prettig om contact te heb
ben met iemand die bij de bevalling be
trokken is geweest, bijvoorbeeld de maat
schappelijk werker van het ziekenhuis. 

In geval van een premature partus kun
nen ouders het emotioneel extra moeilijk 
krijgen rond de uitgerekende datum en 
rond betekenisvolle verjaardagen, zoals 
van het vernemen van het slechte nieuws 
en de geboorte/overlijdensdatum van de 
baby. Deze momenten vergen extra aan
dacht. Ook de geboorte van baby's in de 
nabije omgeving van de ouders kan het 
verdriet weer intensiveren. 

Een volgende zwangerschap 

Een nieuwe zwangerschap roept meestal 
ambivalente gevoelens op: blijheid en te-
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gelijk veel zorg en angst. Ouders beleven 
deze periode nooit alleen als 'in blijde ver
wachting ' . 

Toch besluiten mensen die een doodge
boorte hebben meegemaakt, vrij snel tot 
een volgende zwangerschap. In de 
LUMC-onderzoeken was ruim de helft 
van de paren binnen zes maanden weer 
zwanger (na gemiddeld vier maanden). 

Ouders komen vaak met de vraag wan
neer zij weer zwanger 'mogen' worden. 
Hiervoor bestaan geen algemene regels; 
het is voor elk paar anders. Van belang is 
dat het verlies van het kind een plek in het 
leven van de ouders en hun gezin heeft ge
kregen, en dat het verdriet niet meer alles 
overheersend aanwezig is, waardoor een 
volgend kind wordt ervaren als een plaats
vervanger. Het is goed om aandacht te be
steden aan het mogelijk samenvallen van 
de datum van overlijden en de geboorteda
tum van het volgende kind. Dat kan extra 
pijnlijk zijn, ook voor de verdere toe
komst. 

Bij een nieuwe zwangerschap, ook als 
die om medische redenen en vanwege de 
anamnese gecontroleerd wordt in een zie
kenhuis, kan de huisarts degene zijn die de 
ouders bij acute vragen en angsten op
vangt en bijstaat. Door even de harttonen 
van de ongeboren baby te beluisteren of de 
bloeddruk van moeder te meten, gecombi
neerd met een gesprek, kan de huisarts 
veel stress wegnemen. Een dergelijk kort 
contact kan voorkomen dat de ouders da-
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gen in onzekerheid doorbrengen, doordat 
de drempel om contact op te nemen met 
het ziekenhuis toch vaak hoger is. 

Beschouwing 

Ondanks het grote verdriet blijkt uit on
derzoek en ervaring dat ouders het verlies 
op relatief korte tennijn een plek in hun le
ven kunnen geven, en dat hulpverleners 
daaraan in niet geringe mate kunnen bij
dragen. Hulpverlening, gericht op preven
tie van problematische rouwverwerking, 
levert een positieve bijdrage aan de manier 
waarop ouders met hun verdriet om
gaan. 2,5· 10 Daarbij moet die hulpverlening 
gericht zijn op het stimuleren van het na
tuurlijke, gezonde gedrag van de ouders 
bij het uiten en beleven van hun verdriet. 
Door begeleiding bij het rouwproces, ook 
door de huisarts, kunnen pathologische 
rouwreacties worden voorkomen. 

Als dat lukt, blijken veel ouders op die 
periode van verlies en rouw terug te kun
nen kijken 'met een goed gevoel ' . 

Een echtpaar dat een kind verloor bij 36 
weken na een solutio placentae, vetielde 
dat zij nog nooit contact hadden gehad met 
hun nieuwe huisarts omdat zij pas ver
huisd waren. Een dag na ontslag uit het 
ziekenhuis was hij hun spontaan thuis ko
men opzoeken. Deze relatie kan nooit 
meer stuk ... 
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