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Ontdekkingstocht
Alweer 2 jaar geleden ben ik begonnen aan mijn ontdek-
kingstocht over mijn leven.
Ik heb toen mijzelf de vraag gesteld: wat wil ik nu? Met 
hulp, steun en coaching van een fantastische vrouw ben 
ik op zoek gegaan naar mijn waarden, mijn levensdoel en 
mensen die mij inspireren. Stap voor stap ontwikkelde ik. 
En werd het duidelijker hoe ik invulling wil geven aan mijn 
leven. Dat ‘alles’ heb ik in een metafoor weergegeven.
Ik ben de energievolle en krachtige gids die mensen wil 
steunen en coachen om hun levenservaringen een plekje te 
geven.

Het kost tijd om daar te komen waar jij wil zijn. Het is ook 
niet altijd makkelijk. Maar als jij jezelf de tijd en ook Time 
4 Coaching gunt zal verdriet weer plaats maken voor 
gelukkig zijn. Je komt weer 
in balans en je weet ook wat 
je kunt doen om in balans te 
blijven. Het is geweldig om 
te ontdekken dat er ook mo-
gelijkheden voor jou zijn en 
dat jij mag kiezen: het mag 
vieren!

In het afgelopen jaar heb ik via social media vooral mijn 
verhalen, mijn ideeën en mogelijkheden over coaching, 
mooie inspirerende slogans en klantervaringen gedeeld. En 
voor dat je het weet ben je 1 jaar verder. Zo hoop ik dat ik 
mensen heb gesteund, geïnspireerd en vooral herkenning 
heb gegeven. En zo af en toe is het heerlijk om even stil te 
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staan en te bedenken “wat is er nu gebeurd?” Wat kan ik er 
mee? En zo kwam ik om het idee om een e-book te maken.
Het is echt een feestje om dit te doen samen met mijn 
man. En het is geweldig om dit met jullie te delen. Een gratis 
e-book op de website van Time 4 Coaching.

En voordat ik het vergeet: In het bijzonder wil ik mijn man 
bedanken voor zijn support in deze ontdekkingstocht 
gedurende de afgelopen jaren. Dat meen ik uit de grond 
van mijn hart. Alles was mogelijk! Ik krijg tot op de dag van 
vandaag de tijd en de middelen om hiermee bezig te zijn. En 
zonder zijn skills was heel veel niet mogelijk geweest.

Ik sluit graag af met de volgende uitnodiging: hopelijk 
kennen jullie mij na het lezen van dit e-book een beetje 
beter en is het duidelijker geworden waarom ik ben gaan 
coachen. Ik zou het fantastisch vinden jullie te ontmoeten 
zodat wij elkaar nog beter leren kennen en kunnen beginnen 
aan jouw ontdekkingstocht over jouw leven.

Nicole Burgersdijk
Time 4 Coaching

www.time4coaching.nl

https://www.time4coaching.nl/
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Blijven vasthouden aan iets wat niet meer is 
of wat jou niet meer dient, maakt ongelukkig. 

Loslaten hoeft niet per se te betekenen dat je iets 
opgeeft of niet meer wilt, maar dat je oude wegen 

en patronen loslaat en vertrouwt op nieuwe 
mogelijkheden in je leven.
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Afscheid
Alweer 8 jaar geleden dat wij definitief afscheid moesten 
nemen van ons meisje. In de eerste jaren daarna professi-
onele hulp gehad. Veel steun van familie en vrienden heeft 
mij altijd en nu nog geholpen. Ook de tijd helpt een beetje. 
En toch zijn er momenten dat ik over haar wil praten. Dat ik 
wil vertellen wat er is gebeurd. Het geeft mij een gevoel dat 
ze hier echt op aarde is geweest. Ik heb dan de behoefte 
om wat voor haar te kunnen doen, om zo invulling te geven 
aan het feit dat ik haar niet vergeet.

Inmiddels ben ik op een punt uitgekomen dat ik de kracht 
en energie heb om zelf steun te bieden. Omdat dit onge-
looflijk zwaar is om te dragen: het verlies van een kind.
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Tijdens het KID-traject realiseren wat dit betekent:

Zomer 2007 in 
Zwitserland

Je kijkt je man aan en dan, op een mooi moment, realiseer 
je je erg goed wie hij is. Je kijkt hem aan en ziet zijn gezicht. 
De vormen en de lach! Zijn lach is goud waard. Iedereen die 
hem kent zegt: “Wat een vriendelijke man”. En als je dan met 
z’n tweetjes in je tentje zit. Lekker knus omdat het buiten is 
afgekoeld overkomt het je gewoon. Je krijgt een enorme golf 
van verdriet in je hele lichaam. De tranen zijn er voordat je er 
erg in hebt. Wat is het geval? Je bent zo druk bezig geweest 
met het invullen van de kinderwens dat je eigenlijk bent 
vergeten dat het met een donor is. Het is goed natuurlijk dat 
het zo ‘eigen’ voelt waar je mee bezig bent. Het is normaal, 
niet raar, zelfs heel gewoon geworden dat je probeert 
zwanger te worden van een 
donor. 

Maar hier in de bergen merk 
je pas wat voor een verlies 
het is. De man naast je 
waarmee je alles deelt is zo 
bijzonder maar misschien wel 
het mooiste wat je samen 
kunt delen gaat bij ons niet gebeuren. 
Ook dit hoort bij het hele proces van acceptatie, nieuwe 
kansen en mogelijkheden zoeken maar ook afscheid nemen 
van (gezamenlijke) dromen.
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IUI-traject
Voordat wij konden genieten van onze zoon, en onze dochter 
hebben mogen ontmoeten, hebben we 6 jaar lang zieken-
huizen bezocht. Uiteindelijk, na 13 IUI pogingen was ik dan 
eindelijk zwanger van een tweeling. Het is ongekend hoe 
lang je zoiets vol kan houden als de wens zo groot is om 
papa en mama te worden. Hieronder een piepklein stukje uit 
de vele ervaringen die ik heb opgeschreven in die tijd.

Automatische piloot

Vandaag voor de 21-ste keer naar het ziekenhuis voor een 
follikelmeting. Altijd weer spannend. Wat laat je lichaam 
deze keer zien? Hoe groot is het eitje of anders gezegd 
follikel deze keer? Zit het er wel? Het zal toch niet waar zijn 
dat het er (weer) niet zit. Op de automatische piloot parkeer 
ik m’n auto en loop zonder na te denken naar het trappen-
huis in het ziekenhuis omdat ik ergens op de eerste verdie-
ping moet zijn bij de afdeling gynaecologie. Meestal even 
wachten en dan checken ze de gegevens. Jouw dossier 
gaat in het bakje van de gynaecoloog en dan mag je plaats 
nemen in wachtkamer nummer 1. Er zijn geen leuke tijd-
schriften, alleen veel bladen over allemaal serieuze zaken. 
Daar heb ik dan net geen zin in. Gelukkig vind ik vandaag 
toch een damesblad waardoor ik enigszins ontspannen zit 
te wachten. De wachtkamer wordt steeds voller. Allemaal 
verschillende vrouwen met verschillende verhalen. De een 
heeft een dikke buik en de ander zit een heel verhaal te ven-
tileren over wat haar allemaal is overkomen. 
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Zij had in ieder geval geen last van al die mensen om 
haar heen. Ik vraag me alleen af of iedereen daarop zit te 
wachten. Het valt mij ook deze keer op dat wanneer een 
vrouw zwanger is dat er dan een man is meegekomen. 
De vrouwen waaraan 
je zo niet kunt zien 
of ze zwanger zijn of 
die al op leeftijd zijn, 
die zitten alleen te 
wachten in de wacht-
kamer. Ik hoor daarbij. 
Langzaam maar zeker 
krijg ik een stijf ach-
terwerk. Vele doktoren 
komen voorbijlopen en 
regelmatig wordt er een 
naam geroepen. Mijn 
naam laat lang op zich 
wachten, pas na 1 uur 
ben ik aan de beurt. Vandaag niet met mijn eigen gynaeco-
loog aan de slag. Dat is raar, zeker als het ook nog een man 
is. Ik voel me niet op mijn gemak.

Allemaal verschillende vrouwen met

verschillende verhalen.
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Prachtig 
Sinterklaascadeau

Eerste recensie van mijn eerste coachee ontvangen. 
Uiteraard wil ik mijn coachee hiervoor bedanken. 
Super, jij hebt mij veel gegeven omdat ik zoveel door jou kon 
leren wat waardevol is in de toekomst.

“Nicole,

De sessies met jou hebbeN mij veel gebracht. als ik eveN te-
rugkijk Naar wat ik allemaal, iN gesprek met jou heb bereikt, 
kaN ik maar eeN DiNg zeggeN: wow! je kritische vrageN zorg-
DeN ervoor Dat ik meer giNg NaDeNkeN over waarom ik bepaal-
De DiNgeN zo DeeD. hierNaast heb ik geleerD om mijN gevoel 
te omschrijveN. Nicole zorgDe als het ware voor eeN soort 
“eye-opeNer”. Door De gesprekkeN 
eN het toepasseN vaN verschilleN-
De coachiNg techNiekeN kwam ik 
zelf tot bepaalDe iNzichteN eN Dit 
leverDe mij vaak De aNtwoorDeN 
op De issues Die op Dat momeNt spe-
leN. eeN aNDer waarDevol aspect 
is, hoe je eeN “miNDfull-momeNt” 
kaN iNbouweN, precies op het juiste momeNt vaN mijN hectiek. 
DaNkzij oNze gesprekkeN heb ik ‘mijN captaiN’ waar ik Naar 
kaN luistereN! DaNkzij oNze gesprekkeN kaN ik op afstaND kij-
keN Naar mijN gevoel eN wat het met mij Doet. DaNkzij oNze 
gesprekkeN beN ik over De streep, waarDoor ik mij heb gecom-
mitteerD aaN hoe ik wil zijN eN ‘zakeN’ wil aaNpakkeN Die voor 
mij belaNgrijk zijN.

DaNk je Nicole! als ik aaN jou DeNk, DeNk ik aaN De zoN”
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Bijna Kerstmis!
Of ik het wil of niet het is voor mij sinds 2008 altijd een 
moment van als dit of als dat ...dan!!! Ja, wat dan? Dan 
was ze wel hier bij ons. Is het zo simpel? Ik weet het niet. 
Toch is het fijn om je het af te vragen: hoe zou het zijn 
geweest als ze er nog was? Een bezoek aan haar plekje 
doet mij beseffen dat ik haar mis en dat ik dus ook eigenlijk 

heel nieuwsgierig ben naar haar, ons meisje. Ik deel mijn 
gedachten met mijn familie en stel aan hen de vraag: hoe 
zou het zijn geweest als ze er nog was? Een mooi antwoord 
heb ik gekregen: ze ziet er erg mooi uit en ze is er “gewoon” 
bij. Zeker door jouw beleving. 
Wat fijn om te constateren dat je als moeder er toch voor 
kunt zorgen dat ze er erbij is. Fijne kerstdagen lief meisje!
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Einde (van de droom)
Mensen die steun willen hebben in de volgende situatie: 
Zoals het mogen krijgen van een kind met hulp van een 
donor. Daarnaast heb ik ervaring in het hele proces van IUI/
IVF-traject. Hoe geef je zo’n gebaande weg een plek in je 
leven?

Een moment uit ons traject:

Wij zijn er klaar voor. Ik ben er klaar voor. Ik voel me 
eigenlijk goed gezien de omstandigheden. Tussen 10 en 
11 uur verwacht ik een telefoontje. Als het uur nadert word 
je toch altijd zenuwachtig. Ons kleine mannetje zorgt voor 
de nodige afleiding. 
Wij spelen met zijn 
treintjes op de grond. 
Ik doe actief mee. De 
telefoon binnen hand-
bereik. De telefoon 
gaat twee keer over. 
Mijn hart zit in mijn 
keel. Dan stil en ik doe 
niks. Onze zoon speelt 
verder alsof er niets 
aan de hand is. Zo’n 
20 minuten later gaat 
mijn telefoon weer over. Ik herken het nummer en neem op. 
Ik hoor een stem zeggen: ik heb geen goed nieuws voor 
jullie. De embryo is niet meer goed nadat het is ontdooit. 
Ooooh zeg ik. 
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Ik kan niets anders zeggen dan; dank je wel en dag! Ik 
zit daar en heb echt het gevoel dat ik niet meer in mijn 
lichaam aanwezig ben. Ik voel me zo leeg. Het is niet goed, 
wij hebben geen kans meer. Langzaam maar zeker komen 
de tranen. De leegte wordt gevuld met verdriet. Het is over 
en uit. Het is afgelopen. Ongelooflijk, wat hebben wij er veel 
voor over gehad en wat hebben we er veel voor gedaan. 

Tjonge, bijna 10 jaar in de ban van onze kinderwens 
geweest! Wat betekent dit voor ons? Ik zit nog steeds op de 
grond bij ons wonder! Lam geslagen en in groot verdriet. 
We wisten dat dit onze laatste poging was voor een broertje 
of zusje voor onze zoon. Ik bel mijn man op. Veel kan ik niet 
zeggen. Het is niet in te vullen met woorden wat dit met je 
doet. Vanmiddag thuis met z’n drietjes. Dat is het enige wat 
telt.
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Confrontaties
Mijn doel is om mensen met moeilijke levenservaringen te 
coachen. Wat is een moeilijke levenservaring? Voor mij is 
dat het verlies van mijn kindje, ons kindje. Je wordt er keer 
op keer mee geconfronteerd dat jouw dierbare er niet meer 
is.
Vandaag groot nieuws! Kennissen van ons krijgen volgend 
jaar een tweeling. Een jongen en een meisje. Wat doet dat 
pijn. En niet omdat je het hen niet gunt maar je krijgt een 
gevoel van: dat hadden wij ook kunnen hebben. Het maakt 
mij zo verdrietig. De tranen rollen over mijn wangen. Ik kijk 
naar ons zoontje. Hij is heerlijk aan het rennen en spelen met 

andere kindjes. Het komt echt niet 
vaak voor maar heel even zie ik ons 
dochtertje bij ons zoontje staan. Ik 
vraag aan mijn man: hoe groot zou 
ze nu zijn geweest? Volgens mijn 
man een grote meid, misschien wel 
groter dan ons zoontje. Ik weet het 
niet zeg ik. Maar wat ik wel weet 
is dat dit mij altijd zal blijven ach-
tervolgen in het leven. De pijn, het 

verdriet, het gemis....de confrontaties met de buitenwereld. 
Het is nu allemaal al een deel van mij geworden. Het hoort 
bij mij dat grote scherpe gevoel van gemis en verdriet. Ik 
voel mij wel alleen met dat gevoel, alsof ik de enige ben op 
de wereld. Het merkwaardige is dat ik eigenlijk niet wil dat 
het grote scherpe gevoel weg gaat, want dat zou betekenen 
dat ik haar vergeet. Maar wat heb ik een pijn. En ik moet dat 
dragen tot aan het einde van mijn leven.
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Wat de een gelukkig maakt, hoeft de ander 
nog niet gelukkig te maken. Je ervaart pas echt 

innerlijk geluk als je gewoon jezelf bent en vanuit 
je hart doet wat goed voelt voor jou. 

Streef niet naar bevestiging van de buitenwereld, 
maar naar bevestiging van jezelf. 

Wees jezelf, de anderen zijn er al.
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12 keer
De 12-de IUI poging is weer niet gelukt! Verslagen ga ik naar 
bed. Eigenlijk ben ik blij dat ik alleen. Ik wil even niet denken. 
Waarom worden we toch zo in de steek gelaten? Wat is toch 
de reden? Ik wil dit niet. Toch overkomt mij dit gewoon. Dit is 
ongelooflijk en met een zwaar gevoel, alsof je door het bed 
zakt, val ik in slaap. De volgende dag sta je op en na een 
lekkere douche dringt het in eens weer tot je door. Het is niet 
gelukt! Ik moet toe gaan geven dat het emmertje echt vol 
begint te raken. Het hopen en dan weer die teleurstelling is 
zo zwaar. Het maakt mij zo leeg en het verdriet groeit elke 
dag. Ik ben boos. Het kindje is zo welkom met heel mijn hart 
en ziel. Potverdorie wat doet dit toch veel pijn...
Niet zwanger mogen worden, niet moeder mogen zijn. 
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Als je voor een nieuw begin staat, kun je worden 
overvallen door onzekerheid. Maar dat je het 
hele pad nog niet kunt zien, wil niet zeggen 
dat het niet de juiste weg is. Of dat het je niet 

gelukkig zal maken. 

Laat je niet overweldigen door negatieve 
gedachten, maar volg vol vertrouwen je hart. Het 

weet de weg!
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Warme couveuse
Omdat je zo jong en klein bent ga je gelijk naar de afdeling 
neonatologie waar te vroeg geboren baby’s liggen. Hier 
staat een warme couveuse voor je klaar. Je kreeg 3 plakkers 
op je borst om je hartslag en ademhaling in de gaten te 
houden en een lampje om je voet om je zuurstofgehal-
te te meten. Een infuus in je arm en een kapje op je neus 
waar warme lucht uitkomt om je een extra steuntje met 

ademhalen te geven. Je longen zijn nog niet helemaal rijp 
en zo helpen wij je een beetje. Je bent een knappe vent en 
doet het helemaal goed. Al snel ben je diep in slaap. Dan 
komt het bericht dat je tweelingzusje, het na de geboorte 
erg moeilijk heeft gehad. Zij heeft het niet gered. Papa en 
mama zijn erg verdrietig. Mama heeft de hele nacht en dag 
je zusje op haar arm. 
In verwachting zijn van jullie tweeling. Maar verder gaan met 
één kindje. Hoe doe je dat?
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Geloof, hoop en liefde

Jaren gingen voorbij. Het was een lange onzekere weg maar 
na 13 IUI pogingen dan eindelijk zwanger. En ook nog eens 
van een tweeling! 

Tijdens een slapeloze nacht ben ik een ontwerp gaan 
tekenen voor de geboortekaartjes. Al gauw klopte het 
helemaal om het kruisje, ankertje en hartje erin op te 
nemen.

Wij hebben tenslotte altijd gehoopt dat onze kinderen bij ons 
zouden komen en daar met volledige liefdevolle overgave 
ook altijd in geloofd!



19

Vandaag op deze mooie lentedag kreeg ik deze bijzondere 
kaart van een klant.

lieve Nicole,
ik kwam toevallig Dit kaartje tegeN eN voND hem toepasselijk 
voor oNze laatste afspraak. waNt wat zou het fijN zijN als ik 
‘ruimte’ kreeg voor zorgeloosheiD? 

ik weet zeker Dat je me Daarbij kuNt helpeN. De coachiNgsses-
sies viND ik echt heel fijN eN iNspirereND. Daarom wil ik je ook 
eveN heel erg beDaNkeN wat je Nu al voor me hebt betekeND, 
heel erg waarDevol!!! tot gauw! 
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Regent het buiten? Of vanbinnen?

Het leven is soms net als het weer. De ene keer zijn er 

zonnige dagen, de andere keer is er meer bewolking 

of zelfs neerslag en storm. Ook mensen kunnen niet 

altijd ‘mooi weer’ beleven. Maar hoe het weer ook is, 

laat je er niet door beperken. Als er regenbuien zijn, 

willen we vaak schuilen en binnen blijven. Maar doe 

eens gek, ga juist naar buiten en wandel, fiets of 

dans! En voel je die buien vanbinnen, omarm ze dan 

gewoon. Het is heel natuurlijk om dat te voelen en 

ook dan hoef je niet te schuilen. Lach door je tranen 

heen en zie wat je ondanks je buien evengoed nog 

kunt doen.
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coachiNg iN het water

wat mij raakt iN Deze vorm vaN coachiNg is De oNgelooflijke 
oNtspaNNiNg Die relatief sNel oNtstaat. het lijkt alsof De 
oNtspaNNiNg Niet tegeN te houDeN is. eN DaN oNtDekkeN Dat De 
spaNNiNg je Dus blokkeert om vaN uit je kerN te leveN. 

Ik kan het iedereen aanraden 

Met welk onderwerp je ook worstelt in je 
leven
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Het is spannend
ELKE KEER WEER DIE SPANNING TIJDENS HET IUI-traject:

Vanochtend een afspraak staan voor een follikel meting. 
Alweer 4 maanden geleden dat ik hier voor het laatst ben 
geweest. Raar want toen ik de parkeergarage in reed leek 
het net of ik hier gisteren nog in het ziekenhuis was. 
Het is spannend vanochtend maar ook weer goed om hier 
te zijn. Wij gaan weer aan onze droom ‘werken’ om ouders te 
worden van een kindje. Dat gevoel 
is het sterkst aanwezig en super 
om te constateren dat wij dit nog 
steeds willen. 
Oeps, ik ben vergeten hoe het 
nou precies zat met de hormonen 
tabletten die ik heb geslikt. 

Pffff, ik ben al op de eerste dag met 
slikken begonnen terwijl het pas op de vijfde dag van de 
cyclus had mogen gebeuren. Als dit er maar niet voor zorgt 
dat wij een maand moeten overslaan. Zit niets anders op 
dan afwachten...de echo geeft zo antwoord. 

Het is en blijft niet echt tof zo’n inwendige echo. Eerst de lin-
kerkant bekijken. Helaas weer niets te zien. Dan maar hopen 
dat de andere kant wat oplevert. Yes! Twee follikels. Wat een 
opluchting. Wij hebben weer een kans gekregen. En laat het 
de poging zijn die ons dat brengt, want het aantal kansen 
op het mogen krijgen van een kindje wordt er zeker niet 
groter op. Maar wij blijven hopen.
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Toveren
Als ik kon toveren waren wij met 
zijn viertjes! 
Afgelopen dagen in de sprook-
jeswereld van Disneyland 
mogen zijn samen met mijn 
mannen.

Het is feest omdat je zo vrolijk 
wordt van de muziek. 
Het is feest omdat de attracties je doen verrassen.
Het is feest omdat de Disney Parade prachtig is met veel 
bekende sprookjes figuren.
Het is feest omdat het paleis van Doornroosje in het donker 
fantastisch is met vuurwerk en andere speciale effecten.
Het is feest omdat wij dit met z’n drietjes kunnen doen.
Toch op bepaalde momenten ben ik heel even bewust van 
jouw afwezigheid.
Het schiet snel en krachtig door mij heen, de pijn en het 
gemis van jou.
Als wij in een attractie gaan zit meestal 1 van ons alleen.
Als wij wat gaan eten blijft 1 plek aan de tafel leeg.
Als ik even wil shoppen blijven de mannen samen buiten 
wachten en ben ik alleen in de gave Disney winkel. 
Als ik geniet van deze magische wereld dan voelt het niet 
compleet als jij er niet bij bent.
Als deze wereld dus echt zou bestaan en..
als ik kon toveren dan was jij hierbij geweest in Disneyland 
Parijs. Mijn kleine prinses. 
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klaNtervariNg:

ik maak keNNis met De water haNgmat eN oNtDek Dat Dat eeN 
ovale opblaas riNg met hoofDkusseNtje eN eeN gaasstof iN het 
miDDeN is.

we waNDeleN, zwemmeN poeDeleN al prateND Door het water. 
Dit is fijN. prateN terwijl je iN bewegiNg beNt, het zet bij mij-
zelf ook wat iN bewegiNg eN geef zo op eeN vloeieNDe maNier 
aNtwoorD op De vrageN Die je mij stelDe. ik voel eN ervaar 
weer De vrijheiD vaN het iN het water zijN. je lichaamsbele-
viNg is aNDers iN het water DaN met vaste groND oNDer je voe-
teN.

Na ca. 15 miNuteN mag ik iN De 
haNgmat liggeN. eeN heerlijke 
oNtspaNNiNg maakt meester vaN 
mij. je Drijft maar kaN echt al je 
spiereN oNtspaNNeN eN omDat het 
iN eeN warme omgeviNg is gaat Dit 
ook heel makkelijk. het lijkt bijNa 
of je Niet aNDers kaN DaN oNtspaN-
NeN. ik zweef zo eNige tijD over 
het water eN jij begiNt mij rustig 
eeN verhaal te vertelleN waariN 
ik iN geDachteN worDt meegeNo-
meN Naar eeN mooie, plezierig aaNvoeleNDe werelD. ik ervaar 
hier iNzichteN over mijzelf Die ik, gewooN Door De Drukte vaN 
het leveN, was vergeteN. Dit roep emotie op Die ik DaNkbaar 
accepteer.

weer bijgekomeN, gaaN we het water uit eN prateN we Na, ge-
wikkelD iN mijN grote haNDDoek. Dit voelt prettig, ik kaN mijN 
verhaal kwijt eN jij luistert Naar mij zoNDer oorDeel. ik voel 
Dat ik eeN Deel vaN mijzelf weer heb terug gevoNDeN.
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Wat jij wenst, kan in verschillende fases van 
je leven veranderen. Daarom kan het goed 

zijn om soms bewust stil te staan bij je diepere 
verlangens. Klopt wat je op dit moment doet nog 

wel met wat je in je huidige levensfase nodig 
hebt en met wat jou nu dient? Durf het bewust te 
voelen en er ook naar te luisteren. Het gaat om 

jouw geluk.
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Hoe ga ik het later 
vertellen?

Wanneer je samen hebt besloten om door middel van een 
eicel of zaaddonor een kindje te krijgen, of door een ferti-
liteits-behandeling dan is er al een heel grote stap gezet. 
Gauw blijkt wel dat je er dan nog niet bent. Letterlijk en fi-
guurlijk gezien nog niet.

Er zijn bijeenkomsten met 
lotgenoten, goed en fijn 
om met elkaar ervaringen 
te delen over ‘hoe vertel ik 
het later’. Het biedt jullie de 
mogelijkheid omdat eruit 
te halen wat weer bij jullie 
past om daar verder mee 
om te gaan. Het is een heel 
proces en alles helpt om er 
voor jullie gevoel de juiste 
invulling aan te geven. 

Recent kwam ik deze serie aan heel mooie eenvoudige geïl-
lustreerde boekjes tegen. Ook dit kan jullie weer helpen om 
verder te komen in het proces: hoe vertel ik het later!
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Laten jullie zelf het kind het tempo bepalen, wanneer er 
wordt gesproken over waar komen de kindje vandaan. Jullie 
kind is er dan aan toe om meer hierover te weten. Tenslotte 
ontstaan er op een bepaalde leeftijd vragen...
Vragen zoals: waar komen de baby’s vandaan? Hoe komt 
die in de buik van mama? Maar ook het ontdekken van 
de verschillen tussen jongens en meisjes. En zeker niet te 
vergeten de vraag; waarom krijg ik geen broertje of zusje 
erbij? Je geeft daar antwoord op, en maak het verhaal zoals 
het bij jullie is gegaan. 

Maar er is ook een mogelijkheid om zelf het moment te 
kiezen en te vertellen waar kindjes vandaan komen en hoe 
dat in jullie situatie is gelukt. En jullie eerlijkheid spant daarin 
de kroon!
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Het is fantastisch dat jullie kind is geboren door een persoon 
op deze aarde die dat wil geven waardoor het met behulp 
van artsen in het ziekenhuis jullie wens in vervulling is 
gegaan. Toch is het fijn om eens op zoek te gaan naar iets 
wat het verhaal visueel kan ondersteunen als het gesprek 
daar is. Mijn intuïtie zegt houdt het simpel. Jullie weten 
tenslotte als geen ander dat jullie kind, een wonderkind 
is. Jullie zijn dankbaar dat jullie kinderwens in vervulling is 
gekomen. Jullie zijn de gelukkige ouders van jullie kind, die 
welkom is op deze aarde. Jullie kind weet dat omdat het 
kind dit voelt vanaf het eerste moment.

En als jullie kind met vragen komt weten jullie hoe je het 
moet vertellen: Jullie houden heel veel van jullie kind. Het 
is elke dag een feest om de ouders te mogen zijn van jullie 
wonderkind. De weg er naar toe heeft gezorgd voor een 
gevoel van liefde voor het wonderkind dat zo groot is......dat 
het verankerd zit in je hart voor de rest van het leven.
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Nicole,
Na eNkele maaNDeN heb ik mijN coachiNgsessies met jou bee-
iNDigD. ik heb bereikt wat ik wilDe bereikeN, maar ik zal De 
fijNe gesprekkeN wel misseN. Na eeN reorgaNisatie heb ik jou 
gevraagD mij te coacheN om voor mezelf DuiDelijk te krijgeN 
hoe Nu verDer met werk maar ook privé: wat wil ik eN welke 
keuzes horeN Daarbij. Na wat eerst Nog chaos was, hielp jij mij 
op weg Door mij eeN spiegel voor te houDeN, zakeN coNcreet 
te makeN eN mij haNDvatteN te geveN om keuzes te makeN. je 
stelDe me heel erg op mijN gemak, DaagDe me uit eN stimuleer-
De mij. ik heb DaaDwerkelijk stappeN oNDerNomeN eN Nieuwe 
eNergie gekregeN.

vooral De laatste sessie was bijzoNDer. we hebbeN sameN eeN 
prachtige waNDeliNg op De hei gemaakt iN alle rust eN het 
afgesloteN op het DuiN iN De zoN. ik wil je Daarom heel erg 
beDaNkeN!



30

AFSCHEID NEMEN

Waar blijft de tijd? Ik vind het zo snel gaan. Jij bent al weer 
bijna jarig lieve zoon en dan word jij al weer 9.

Wij vieren jouw verjaardag op de dag dat jullie zijn geboren. 
Dat is altijd feest. En 5 dagen later is het de dag van jouw 
zusje. Ik ben er trots op hoe wij dat van het begin af aan 
hebben gedaan met z’n allen. Eerst vieren wij dat jij in ons 
leven bent en dan staan wij stil bij het verlies van jouw zusje. 

Bijna 9 jaar geleden schreef ik dit in het ziekenhuis aan jou. 
Op deze dag namen wij allemaal afscheid van haar. Jouw 
zusje

Vandaag is het de dag 
dat wij van jouw zusje 
afscheid gaan nemen. 
Helaas kan jij niet mee 
met ons. Het is veel 
beter natuurlijk dat je in 
het ziekenhuis blijft want 
hier wordt goed voor jou 
gezorgd. Wij nemen een 
mooie foto van jou mee 
zodat je er toch bij bent. 
Want wij horen bij elkaar, 
papa, mama, jij en jouw 
zusje. Dit zal eeuwig zo blijven. Ik heb gisteren samen met 
papa en met jouw zusje op mijn arm een mooi verhaal over 
haar geschreven. 
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Dit ga ik morgen voordragen in de kerk. Wil jij mij daarbij 
helpen vandaag zodat iedereen mij kan horen? Als je 
groter bent dan lees ik het voor aan jou. Ik zal het het goed 
bezwaren. Mijn, onze lieve kleine jongen! Wij houden zoveel 
van je en als wij terug zijn kom ik gelijk naar je toe om alles 
te vertellen. Zodat wij de dag van haar afscheid nooit meer 
zullen vergeten. Dag lieve Prins!

Wat ben jij een mooi mens aan het worden, lieve jongen. Je 
doet het fantastisch ook wanneer jij nu in jouw leven met 
verlies wordt geconfronteerd zorg jij echt al heel erg goed 
voor jezelf. 
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Of je er nu veel hebt of weinig, dankbaar zijn 
om je vrienden maakt gelukkig. Vrienden zijn 

er in alle soorten en maten: echte maatjes, 
sportvrienden, vriendschappelijke collega’s, 

bevriende buren, vrienden die je weinig 
ziet maar waarvan je weet dat het goed zit, 

uitgaansvrienden, studievrienden en tenslotte 
die bijzondere vrienden die al een groot gedeelte 

van je leven met je meelopen en met wie je 
zowel goede als mindere tijden deelt.
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HAD IK MAAR EEN 
TIJDMACHINE

Onze zoon was gisteren jarig. Hij is 9 jaar geworden. Het is 
feest! Groot genoeg om inmiddels bewust ervan te zijn wat 
er is gebeurd toen hij en zijn zusje werden geboren. Dus toen 
de vraag aan hem werd gesteld vanuit het boek ‘Elke dag 
een VRAAG’ een paar dagen voor zijn verjaardag. De vraag 
luidt trouwens als volgt: Als je zou kunnen tijdreizen, waar 
zou je dan heen gaan? Was zijn antwoord: Naar de tijd in 
de toekomst waar ze medicijnen hebben die ik nodig heb. Ik 
zou die medicijnen ophalen en dan terug reizen naar de be-
grafenis van mijn zusje en dan kon ik haar daar weer levend 
maken. Want ik geloof in haar. 

Wat hou ik van mijn jongen. Nicole
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coachiNg iN het water!

vaNDaag was mijN eerste sessie iN het water, ik haD bij het 
keNNismakiNgsgesprek (via De telefooN) al eeN goeD gevoel, 
maar het werD hierDoor Nog eveN versterkt! ik voel me erg 
veilig eN vertrouwt bij jou, Dit is eeN gevoel wat ik Niet sNel 
heb, Dus voor jou zeker eeN groot complimeNt! ik kijk Nu al 
uit Naar De volgeNDe sessies! DaNk je wel voor vaNDaag! 
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Mooi!
Balans vinden tussen verdriet en geluk: 

Onze tweeling is 9 jaar geleden te vroeg geboren. Onze 
dochter is overleden maar wij mogen elke dag genieten van 
onze zoon. 

In de tijd dat onze zoon in het ziekenhuis lag hadden wij een 
dagboek. Daar schreef ik maar ook mijn man, verpleegkun-
digen en lieve familie en vrienden allemaal hun ervaring 
in hoe het was omdat kleine mannetje voor het eerst te 
ontmoeten, of hoe het was om voor hem te zorgen. Het 
kleine kwetsbare mannetje is inmiddels de langste jongen 
van de klas geworden. Ik was toen trots op hem en nu alleen 
maar meer. 

Hier volgt een stukje uit het dagboek:
Vannacht hadden we elkaar echt nodig. Ik miste jullie 
allebei zo erg in mijn buik dat ik gewoon naar je toe moest. 
Ik was zo onrustig van binnen, maar samen zijn we tot rust 
gekomen. Ik kon je aanraken en met je praten. Het was 
heel fijn om met jou samen te zijn. Ook al lig je daar in de 
couveuse. Wat ben jij mooi!!
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Kindje
Wij willen een kindje, wij nemen een kindje, wij gaan tot het 
uiterste om een kindje te krijgen. Als je samen hebt besloten 
om papa en mama te worden van jullie kind lijkt het 
allemaal relatief eenvoudig. Het eerste jaar kan je nergens 
aankloppen. Soms heeft de natuur even de tijd nodig, niet 
waar? Stiekem ben je er 
wel al meer mee bezig om 
‘het doel’ te bereiken dan 
goed voor je is. Voor je 
gevoel is iedereen zwanger 
geworden en je blijft maar 
kinderwagens tellen. Het 
geluk blijft bij jou uit en 
zodra je de mogelijkheid 
hebt om de volgende stap 
te nemen zit je weer bij 
de huisarts. Na de nodige vragen een doorverwijzing naar 
het ziekenhuis, daar volgen meerdere onderzoeken. De gy-
naecoloog gaf ons opgegeven moment het advies naar de 
uroloog te gaan. Dat is niet voor niks geweest. Want 6 weken 
later bleek mijn man zaadbalkanker te hebben.... De wereld 
staat dan werkelijk op zijn kop. 

Wij willen een kindje, wij nemen een kindje, wij gaan tot het 
uiterste om een kindje te krijgen. Dat is even niet meer be-
langrijk! Nu telt hoe ‘verslaan’ wij deze ziekte....
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Hoezeer we ook alles zo veel mogelijk proberen te 
beïnvloeden, regelen en controleren, we hebben 
niet overal invloed op in het leven. We kunnen 

tot op een bepaalde hoogte mensen en situaties 
beïnvloeden, maar op een gegeven moment houdt 
het op. Als je op dit moment worstelt met iets waar 
je weinig aan kunt veranderen, probeer er dan zo 
goed mogelijk mee om te gaan. Berust in het feit 

dat je niet alles kunt beïnvloeden, maar dat je wel 
invloed hebt op de manier waarop je ermee ingaat. 
Tegen iets vechten wat je niet kunt veranderen, kost 

bovendien alleen maar energie en maakt je ook 
ongelukkiger.
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coachiNg iN het water

oNze eerste sessie sprekeN we af iN het zwembaD vaN zwemze-
ker. Nicole heet mij welkom eN vertelt mij rustig hoe we het 
uur gaaN DoorbreNgeN. Deze iNleiDiNg op het komeNDe uur is 
wel heel prettig waNt eigeNlijk viND ik zo’N watersessie best 
wel spaNNeND; ook Deze vorm vaN coacheN is geheel Nieuw. 
Dus Deze structuur is heel fijN.

zoals aaNgegeveN Door Nicole begiNNeN we eerst met bewe-
giNg iN het water. we ‘waNDeleN’ eN zwemmeN wat Door het 
warme baD eN prateN over mijN ‘waarDeN’. wat zijN voor mij 
belaNgrijke begrippeN iN het leveN? ik merk heel goeD Dat 
Nicole zich heeft verDiept iN wat ik vaN tevoreN haD geschre-
veN. oNtspaNNeN bewegeND Door het water zitteN we gauw íN 
mijN vrageN voor Deze coachiNgssessie.

DaarNa is het tijD voor De haNg-
mat iN het water. rustig blijveN 
aDemhaleN eN ik laat me leiDeN 
Door De stem vaN Nicole. met eeN 
prachtige, meDitereNDe oefeNiNg, 
kaN ik me eeN fijNe plek voor ogeN 
haleN. eeN plek rechtstreeks uit 
mijN hart eN ik waaN mij ook echt Daar. op Die virtuele plek, 
Dáár gaaN we verDer met De coachiNg. eeN eerste keNNisma-
kiNg met mijN eigeN iNNerlijke leiDer; mijN power vrouw, mijN 
iNNerlijkste ik. heel iNteNs.

het was eeN mooi begiN vaN ik DeNk eeN waarDevolle tijD met 
Nicole. sameN prateN wij Nog Na over wat er zojuist is ge-
beurD.
ik krijg wat ‘huiswerk’ eN ik beN eigeNlijk overvol vaN wat ik 
heb mogeN ervareN. heel bijzoNDer wat water met je Doet. ik 
beN Nieuwsgierig Naar De volgeNDe sessie over eeN paar we-
keN; DaN gaaN we waNDeleN.
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GELUKSGETAL 13
Jawel, we zitten weer in de achtbaan! Het gaat snel. Het 
ene moment is het weer duidelijk dat de 12 de IUI-poging is 
mislukt en het volgende moment ga je weer aan de 13 de 
poging beginnen. Voor deze laatste IUI-poging heb ik extra 
hormonen gekregen. Die extra hormonen zorgde voor een 
complete verrassing. Op het scherm waren 4 follikels te zien

waarvan 3 grote en 1 kleine. 
In al die tijd heb ik er nog 
nooit zoveel gezien. Dit 
leverde een gevoel op van 
euforie! Het positieve gevoel 
wist de arts snel de kop in te 
drukken door aan te geven 
dat ze dit moest bespreken, 
omdat ze met zoveel grote 
follikels niet insemineren!

De kans op een meerling is groter en dat risico willen ze niet 
nemen. RISICO!? Zij stelde mij ook de vraag of wij bereid 
waren omdat risico te nemen.
Ik kon alleen maar zeggen: ‘natuurlijk’! Het zou toch onge-
looflijk zijn als de 13 de poging gaat lukken. Dan is 13 gelijk 
mijn geluksgetal voor de rest van mijn leven. Laat het alstu-
blieft zover komen. Mijn gedachten zijn de laatste tijd posi-
tiever. Mijn coach heeft ook gezegd dat het erg belangrijk is 
om te focussen op zaken die nu aan de orde zijn. En vooral 
niet op dat wat er niet toe doet. Dat kost energie of levert 
negatieve energie op. Dat kunnen we nou net niet gebruiken. 
Het goede nieuws is: 13 is mijn geluksgetal geworden!


