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‘M
ensen die me nu leren

kennen, zien een zelf-

verzekerde, vrolijke

vrouw. Maar amper

een jaar geleden was ik zwaar depres-

sief. Het is dankzij mijn verblijf in het Uni-

versitair Psychiatrisch Centrum in

Kortenberg dat ik weer positief in het

leven sta. Ondanks alle tegenslagen.

Want mijn man Koen en ik, we hebben

het niet gemakkelijk gehad. In 2005 zijn

we getrouwd en kort daarna kregen we

Niels. Een tof, sociaal kind. We wisten

meteen dat hij een broertje of zusje

nodig had. Maar de ene miskraam

volgde na de andere … De arts kon er

geen verklaring voor vinden. Ik ben ge-

boren met een handicap aan mijn rech-

terarm, maar dat kon er niets mee te

maken hebben. Koen en ik hebben er

geen seconde aan gedacht om op te

geven. Ons gezin was niet af. Na jaren

proberen is Tristan op de wereld geko-

men met een spoedkeizersnede. Twee

maanden te vroeg! Hij werd meteen in

een couveuse gelegd, op de afdeling

intensieve zorg. Het is verschrikkelijk om

je baby daar te zien liggen. Je staat

machteloos. Tristan was een echt won-

dertje, na vier weken mocht hij naar

huis. Toch vonden we dat het zo niet

mocht eindigen. Sommigen verklaarden

ons voor gek, maar het jaar erna waren

Koen en ik weer in verwachting.’

‘Alles liep goed, ik had een heel actief

baasje in m’n buik. Tot ik halfweg de

zwangerschap een hevige beweging

voelde en het plots stil werd. In het zie-

kenhuis konden ze geen hartslag meer

vinden. De bevalling werd meteen in

gang gezet. Eigenlijk was dat de mooi-

ste bevalling van allemaal, met ge-

dimde lichten, in een afgelegen, rustige

kamer. Ik kreeg Benjamin direct bij me.

Een klein ventje, twintig centimeter.

Maar hij leefde niet meer. Zijn navel-

streng was om zijn nek gedraaid. Ik had

hem voelen sterven in mijn buik …’

‘Onze omgeving kon hier niet mee om-

gaan. Er werd heel wat geroddeld en

onze ‘vrienden’ begonnen ons te mij-

den. Mensen vonden dat we te veel

aandacht vroegen. Eerst die miskramen,

dan een couveusekindje, nu dit … Op

een avond gingen we naar een bijeen-

komst van het wijkcomité, maar toen

Benjamin zijn naam viel is het tot een
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woordenwisseling gekomen. Opeens

sprong een van onze buren recht en

begon hij me luidkeels uit te schelden.

Dat was de druppel. Ik ben huilend in el-

kaar gezakt.’

‘Ik herinner me niet veel van de daarop-

volgende dagen. Ik leefde in een waas,

ik kon niets zeggen of doen. Het enige

wat door mijn hoofd spookte, was dat

het zo niet verder kon. ‘Aan de andere

kant is het beter’, dacht ik. Die maan-

dag zette ik de kinderen af op school en

thuis verzamelde ik alle pillen. Ik wou net

naar buiten lopen om ze op een afgele-

gen plek te slikken, toen Koen belde. Hij

hoorde direct aan mijn stem dat er iets

mis was. Koen snelde naar huis en ver-

wittigde de huisarts. Van hem kregen we

een papier waarmee ik zou opgeno-

men worden in het ziekenhuis. Ik ben er

echter niet lang gebleven, ik voelde mij

absoluut niet op mijn plaats op de psy-

chiatrische afdeling. Er waren veel men-

sen met uiteenlopende problemen,

waardoor ik begeleiding miste. Koen en

ik zijn dan maar actief op zoek gegaan

naar een plaats waar ik echt geholpen

zou worden. We hadden al positieve er-

varingen met hulpverlening, want toen

Tristan in de couveuse lag en na de

doodgeboorte van Benjamin hadden

we al een paar keer met een psycho-

loog gesproken. Ambulante hulpverle-

ning, heet dat. Ik wou nu graag

dezelfde hulp krijgen, maar op grotere

schaal. Zo kwamen we bij het UPC in

Kortenberg terecht. Ik had er dagelijks

gesprekken met psychologen en psychi-

aters. Depressie, luidde hun diagnose,

wat natuurlijk geen verrassing was. Blijk-

baar ben ik ook hypersensitief. Daardoor

hecht ik zo veel belang aan externe

prikkels, zoals die reacties.’ 

‘Ik zou iedereen die een zware tegen-

slag meemaakt aanraden om professio-

nele hulp te zoeken. Dankzij therapie

leer je dingen een plaats geven. Geluk-

kig kon ik ook altijd rekenen op de steun

van mijn echtgenoot. Ik weet niet wat ik

gedaan zou hebben zonder hem. Wat

de toekomst ook brengt, samen kunnen

wij het aan.’

Anne Baaths is schrijfster. Ze heeft haar 

ervaringen rond vroeggeboorte en doodgeboorte

verwerkt in de autobiografische roman 

‘DodenTocht’. 

De ene 
hulpverlener is 
De anDere niet
* een psycholoog praat met cliënten 

over hun problemen. prijs: ± € 45 -

€ 55/uur. vanaf 2016 zal de klinisch 

psycholoog een wettelijk erkend 

gezondheidszorgberoep zijn, wat de

weg effent naar terugbetaling. 

* Om klachten van cliënten te 

behandelen, moet je 

psychotherapeut zijn. Dat vraagt 

een specifieke opleiding, maar een 

psychologische achtergrond is niet 

verplicht! veel psychologen zijn 

echter eveneens therapeut. 

prijs: ± € 45 - € 55/uur.  

* een psychiater is een arts. Behalve 

praten met patiënten mag die ook 

medicatie voorschrijven. 

prijs: ± € 75/uur, (gedeeltelijke) 

terugbetaling mogelijk.  
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