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Kleuter van school gestuurd

Gênante festivalblunders

Renée wil haar overleden tweeling bestaansrecht geven

Dramabevalling in

Werknemers

E

en goede vriend van mij is tandarts en heeft zo’n twintig mensen
in dienst. Hij is altijd enthousiast,
altijd positief. Van de week sprak ik
hem en hij zag het totaal niet meer
zitten. Wat is er aan de hand?
’Je gelooft gewoon niet wat voor waardeloze mentaliteit werknemers tegenwoordig hebben’, zegt hij. ’En dat wordt
ook nog gesteund door de overheid.’
Ik vraag hem of hij geen ouwe zeur
wordt, maar dan komt hij met wat voorbeelden waar ik zelf ook stomverbaasd
over ben.
’Een vrouw werkt bij mij als assistente en daartoe moet ze vaak op een rollend krukje zitten. Ze komt ongelukkig
terecht en heeft iets aan haar enkel.
Nou, ontzettend vervelend natuurlijk.
Maar dan gaat ze naar de keuringsarts
en wordt er opeens ook een burn-out
geconstateerd bij haar. Dat betekent dat
ze dus maanden uit de running is.
Met maar twintig werknemers, is dat
een enorme werkdrukverhoging voor
de rest van het personeel.
Als ik de keuringsarts bel om te informeren hoe dat nou kan, een burn-out,
want ze werkte nog maar twee maanden voor me, zegt hij pissig dat ik me
niet met de privacy van m’n werknemers moet bemoeien. Ik mag die arts
niet eens bellen. Maar ik mag wel als
werkgever betalen voor zieke werknemers, dat dan weer wel.’

een snikhete caravan
Op het krappe toilet van een snikhete caravan in Spanje beleefde
Renée Brouwer (31) de zwartste
minuten van haar leven. Terwijl
haar vriend en zoontjes nietsvermoedend in de speeltuin waren,
diende de bevalling van haar
tweeling zich aan. Aangezien de
meisjes pas 21,5 week waren, hadden ze geen schijn van kans. Toch
wil hun moeder Joëlle en Féliz
bestaansrecht geven, in de vorm
van het boek Alles komt goed.
door Marion van Es

’H

et voelde als
een klap op
mijn
hoofd”,
vertelt Renée.
„Vanaf het moment dat ik dat kleine beentje zag bungelen, was ik
totaal in shock. In een reflex
trok ik mijn onderbroek
omhoog. ’Misschien kan ik
het nog terugduwen’, dacht
ik. Maar voordat ik het wist,
voelde ik Féliz al bewegen in
mijn schoot. Natuurlijk wist
ik ergens wel dat ze het
nooit kon redden, maar op
dat moment greep ik me
vast aan een sprankje hoop.
Als ze het maar zou volhouden tot de ambulance
kwam, zou het misschien
toch nog goed komen...”
„Achteraf denk ik: had ik
haar maar vastgepakt. Ik

was haar moeder, waarom
was ik niet sterk genoeg om
haar in mijn armen te houden terwijl ze stierf? Daar
heb ik nog heel lang last van
gehad. Net als van dat andere schuldgevoel: waarom
waren we überhaupt op vakantie gegaan?”
De zwangerschap was allesbehalve zorgeloos verlopen. Renée had het Tweeling Transfusie Syndroom,
waarbij een eeneiige tweeling één placenta en bloedvaten deelt.
Dit is zo gevaarlijk dat
als er niet
wordt ingegrepen, beide kinderen
sowieso
overlijden.
Renée onderging een laserbehandeling, de enige optie om beide
baby’s te redden. Die leek
eerst geslaagd te zijn, maar
door een (zo bleek pas achteraf) extreem zeldzame
complicatie, overleed één
kind – dat ze Joëlle hadden
genoemd – alsnog.
Een dag later zou Renée
samen met haar vriend en
zoontjes van 5 en 3 op vakantie gaan. En omdat de overleden Joëlle in de buik
moest blijven zitten tot de
bevalling en de artsen verzekerden dat er met Féliz
niets kon gebeuren, besloten ze alsnog te gaan. „De
arts zei zelfs dat het misschien juist goed voor ons
was”, vertelt Renée. „Achteraf ben ik daar heel boos
om geweest. Ze hadden ons
nooit moeten laten gaan!
Maar nu kan ik er anders
naar kijken, en snap ik wel
dat zij dit ook niet hadden
voorzien.”

mijn handen kreeg, kon ik
het nog steeds niet bevatten.
Voor mijn gevoel zaten ze
nog steeds veilig in mijn
buik, ik voelde ze zelfs
schoppen. Een soort fantoompijn, denk ik.”
Terwijl Renée en haar
vriend afscheid namen, zaten de jongens in de badkamer van de ziekenhuiskamer spelletjes te spelen.
„Ook zij hebben hier een
trauma aan overgehouden,
vooral de oudste. Hij dacht

’Ik voelde ze
nog schoppen:
fantoompijn’
dat ik dood zou gaan, toen ik
vastgebonden op een stoel
van de caravan naar de ambulance werd gedragen. Bij
de therapiesessies die hij later heeft gedaan, maakte hij
daar tekeningen van. Daarop stond hij met zo’n harkerig handje naar mij te zwaaien, terwijl ik niet kon terugzwaaien. Vreselijk.”
Voor het hele gezin was de
verwerking
loodzwaar.
„Vooral de winter was rauw
en zwart. Fysiek was ik wel

in Nederland, maar in mijn
hoofd zat ik nog steeds in
die snikhete caravan in
Spanje. De meeste mensen
waren heel begripvol, maar
er waren ook mensen die
het simpelweg een miskraam noemden. Dan dacht
ik: je hebt geen idee wat je
zegt. Het zijn onze kinderen, die al helemaal bij ons

mochten worden ingeschreven in het bevolkingsregister, bestonden Joëlle en Féliz officieel niet. „Gelukkig
konden we ze door de wetswijziging in februari nu alsnog aangeven”, zegt Renée
opgelucht. „Je krijgt ze er
natuurlijk niet mee terug,
maar als ouders wil je je kinderen heel graag erkenning

geven. Dat is ook de reden
dat ik besloot dit boek uit te
brengen. Door hun verhaal
te vertellen, voelt het alsof
ze bestaansrecht hebben.”
Het babykamertje van de
meisjes functioneert nu als
werkkamer. „Ik wilde al jaren voor mezelf beginnen,
maar durfde nooit”, zegt Renée. „Maar dit voelde als hét
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moment. Nu verkoop ik op
mijn webshop Eenhoorns &
Engeltjes herinneringsboeken en andere liefdevolle
cadeaus voor ouders die een
kind hebben verloren.”
Toch hoopt ze dat er ooit alsnog een kindje in het kamertje komt te slapen. „Mentaal
ben ik er klaar voor, nu mijn
lichaam nog...”

Dit stel redde Oprah’s relatie
door Lauren Booster
Oprah Winfrey riep in haar
show dat dit boek haar relatie
had gered, en prompt werd
Krijg de liefde die je wilt wereldwijd een bestseller. Nu is
ook ons land aan de beurt.
Therapeutenkoppel Harville
Hendrix en Helen LaKelly
Hunt waren in Nederland om
te vertellen over hun beroemde Imago Therapie.

Spijt

Eenmaal in Spanje had ze
al snel spijt. Ik dacht de hele
tijd: wat dóén we hier in vredesnaam? Terwijl iedereen
vrolijk aan het zwembad
lag, waren wij in rouw. Voor
mijn vriend was de zwangerschap nog abstract, maar
ik was me er heel sterk van
bewust dat we met z’n drieen een lichaam deelden. Nu
waren we nog maar met z’n
tweeën. Aan de andere kant
wilde ik ook niet thuis zijn:
het huis met de tweelingbugaboo in de gang, het pas
geschilderde kamertje en de
roze kleertjes in de kast...”
Uiteindelijk beviel ze in
de caravan van Féliz en werd
later in het Spaanse ziekenhuis ook de al eerder overleden Joëlle geboren. „Toen ik
de twee levenloze kindjes in

hoorden. We hadden ze tijdens de laserbehandeling
heel scherp gezien op het
beeldscherm: Féliz met
haar billetjes omhoog, Joëlle met een haaltje aan haar
nagel... Dit verlies kun je
niet vergelijken met een
miskraam.”
Omdat doodgeboren kinderen vorig jaar nog niet

De relatietherapie van Harville Hendrix en Helen LaKelly Hunt
redde wereldwijd al miljoenen relaties.
FOTO AMAURY MILLER

Wat maakt jullie methode anders
dan andere relatietherapieën?
Harville: „We laten stellen in
gesprek gaan met elkaar, in
plaats van met de therapeut.
Ook zitten ze niet naast, maar
tegenover elkaar, omdat oogcontact essentieel is in de communicatie.”
Helen: „Het doel is dat je je
weer verbonden voelt met elkaar, want dat is wat iedereen
uiteindelijk zoekt. Het gebeurt
vaak dat mensen na onze workshops hun scheidingspapieren
ter plekke doorscheuren. Een
man zei eens: ’Ik kwam hier met
mijn grootste vijand, maar ga nu
weg met mijn beste vriendin.’”

Eén van de onderdelen in de
therapie heet ’spiegelen’. Hoe
gaat dat in zijn werk?
Harville: „Iemand spiegelen is
het woord voor woord herhalen
van wat de ander zegt. Dat activeert neuronen in de hersenen,
waardoor je je emotioneel kunt
inleven in de ander. Dit geeft
een veilig gevoel. Als je je niet
veilig voelt in een relatie, ben je
defensief, kan je niet intiem zijn
en voel je je niet gezien in je behoeften. Dit zorgt voor conflicten. Doordat je aandachtig naar
elkaar luistert, in plaats van
meteen je eigen kant van het
verhaal te vertellen, leer je je
partner écht kennen. De fantasie die je had over de ander, hoe
jij dácht dat diegene was, wordt
doorbroken. En dat maakt de
relatie een stuk beter.”

niet naar de symptomen, maar
naar de oorzaak.”

En wat als de ander is
vreemdgegaan?
Harville: „Een affaire is
meestal een indicatie dat er iets
mist in de relatie. Het is een
vorm van vluchtgedrag, net als
bijvoorbeeld te veel tijd met je
kinderen spenderen in plaats
van met je partner. Wij kijken

Wanneer kun je zeggen dat je als
stel écht niet bij elkaar past?
Harville: „De waarheid is dat
niemand bij elkaar past. Je
wordt onbewust aangetrokken
door iemand die zowel de positieve als negatieve eigenschappen heeft van je ouders. Hoe
meer deze karaktereigenschap-

Maar wat als je partner niet mee
wil in therapie?
Harville: „Je kunt ook alleen
gaan: door zelf te veranderen,
kun je al een verschil maken. Als
jij je partner onder druk zet om
in therapie te gaan, werkt dat
hoogstwaarschijnlijk averechts.
De paradox is dat als jij stopt

’Storm
trotseren voor
ware liefde’
met het willen veranderen van
je partner, hij of zij vanzelf zal
veranderen.”

pen overeenkomen, hoe sterker
de vonk met je partner. In een
relatie moet je op het punt komen dat je elkaars verschillen
accepteert. Je hoeft niet hetzelfde te zijn, we leren stellen dat
die verschillen juist hun grootste kracht zijn.”
Helen: „Elk stel gaat door drie
fases binnen een relatie: de romantische liefde, de machtsstrijd en als laatste de ware liefde. Conflicten en vluchtgedrag
vallen binnen de machtsstrijd.”
Hoe lang kan een stel in een
machtsstrijd zitten?
Harville: „Helen en ik zaten
daar zelf 20 jaar lang in. Ook
kwam er eens een stel bij ons dat
al 65 jaar getrouwd was. ’Waarom gaan jullie nu nog in therapie?’, vroeg ik. De man antwoordde: ’Voordat ik dood ga,
moet en zal ik deze relatie goed
maken!” Er zijn veel mensen die
midden in de machtsstrijd uit
het huwelijksbootje stappen,
maar mensen moeten juist deze
storm trotseren om de laatste
fase te bereiken.”
Helen: „En dan heb je de ware
liefde gevonden.”

’Ziek thuis zitten
lijkt wel een
verdienmodel’
Hij geeft nog een ander voorbeeld.
’Een assistente die drie maanden in
dienst is, gaat ’s nachts naar de wc en
valt hierbij ongelukkig van de trap. Het
gevolg: breuken, kneuzingen, weken
niet meer gezien.’
Ik ben al met stomheid geslagen,
maar dan komt hij met het allerbeste
voorbeeld: ’Een assistente meldt zich
ziek. De reden: ze heeft een allergie
voor katten, die zo ernstig is dat ze niet
meer kan werken. Je zou denken, zolang je een beetje bij die katten uit de
buurt blijft, is dat geen probleem. Maar
deze vrouw heeft dus een kat in haar
flat.’
’Dus ik zeg voorzichtig tegen die arts:
zou het niet een optie zijn om die kat
weg te doen, dan is immers het probleem opgelost? Hoe ik het in m’n
hoofd haalde om in de privésfeer van de
vrouw te treden. Ik zeg: „Ja, maar ik
mag wel dokken voor die vrouw, dus
heb ik toch ook wat te zeggen!” Die
arts: „Als u zo tekeer blijft gaan, geef ik
u aan voor bedreiging.”’
Mijn vriend is zich van geen kwaad
bewust: ’Ik vraag alleen maar wat, ik
hoef me toch niet te laten slachtofferen?’
Ik snap zijn wanhoop nu een beetje
beter. Als werkgever in Nederland deug
je blijkbaar nooit. Hoewel?
’Van de week meldde zich iemand
ziek. Werd hij in het weekend gespot op
Facebookfoto’s van een discotheek. Die
kon er dan wel meteen uitgegooid worden. Weet je wat het is, ze komen allemaal binnen met: ze willen zo graag
werken. Maar ze zitten ook graag betaald ziek thuis. Het lijkt wel een verdienmodel.’
WWW.CATHERINE.NL

