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Angst, teleurstelling en verdriet. Dat heb ik de eerste periode na een miskraam ervaren. 
Een onderwerp waar ik nog niet over heb geschreven naar de buitenwereld besefte ik me 
onlangs. Heb je het zelf ook meegemaakt; nu, in het verleden of van dichtbij? Hieronder 
lees je in het kort mijn persoonlijke ervaring bij het verwerken van een bepaalde  
herinnering.    
  
Begin 2008, mijn eerste zwangerschap. Wat was ik blij en vond ik het spannend. Het was van korte 
duur, met 10 weken kreeg ik een miskraam. Het gevoel van angst, paniek en verdriet overviel me 
toen ik erachter kwam. De dagen en weken daarna waren onwerkelijk en ook helemaal ok. Ik had 
geen schuldgevoel en mijn verstand begreep het prima, alleen mijn hart toen nog niet. Ik heb het een  
bijzondere tijd gevonden en ben een ervaring rijker. Veel kan ik erover vertellen, maar omschrijf dit 
keer hoe ik ben omgegaan met een vervelend gevoel dat steeds opkwam bij het terug denken eraan.   
 

Beeld vs gevoel 
Na de miskraam heb ik het even wat rustiger aan gedaan. Dat moest ook wel 
want 3 weken later kreeg ik een ongeluk tijdens een skivakantie waardoor ik 
ook echt op de rem moest. Ik kon er in die periode veel over praten en 

schreef mijn gedachten op. Het ging goed met het verwerken van het 
verlies en met mij. Wat ik echter vervelend vond was het gevoel dat ik 
kreeg bij het terugdenken aan de eerste herinnering; het beeld van het 
moment van ontdekken. In gedachten zag ik namelijk steeds hetzelfde 
plaatje van mezelf terug en daar kwam een gevoel van angst en paniek 
bij omhoog. Ik kreeg het maar niet weg. 
 
Halverwege dat jaar kwam ik in aanraking met NLP (Neuro Linguïstisch 
Programmeren) en ging de practitioners opleiding volgen. Tijdens de 
opleiding ben je zelf de best practice, dus oefenmateriaal genoeg. Een 
van de oefeningen was zo’n krachtige en mooie methode dat ik binnen 
10 minuten van dat vervelende gevoel af was. De herinnering is er nog, 
alleen hoe ik er naar kijk is veranderd. Het eerste beeld was namelijk 
levendig, net een film. Door deze methode heb ik het beeld kunnen 

veranderen en er vanaf een andere plek naar kunnen ‘kijken’. Hierdoor kon ik het loslaten en dat 
heeft me veel rust gegeven.   
 
En dan? 
Het verwerken van verlies is voor iedereen verschillend. De duur verschilt per persoon, zoals in hoe 
je er mee omgaat, wat je eerder hebt meegemaakt, in welke levensfase je zit en de intensiteit van 
het gemis. Wil je er meer over weten of zoek je wellicht ondersteuning bij het verwerken van verlies? 
Contact me gerust, de intake is vrijblijvend. 
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Wil je een specifiek probleem, thema of vraag behandeld zien? Laat het me weten, 
dan schrijf ik er de volgende keer over in Shelley’s column. 
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