© 2014 Anneke Avis
	
  

En zwijgen was het antwoord

© 2014 Anneke Avis
	
  

Anneke Avis

En zwijgen was het antwoord
Ouders over het verlies van hun baby
in de jaren 1945-1970

© 2014 Anneke Avis
	
  

Eerste druk 2014
Omslagontwerp: CeevanWee, Amsterdam
Omslagbeeld: Nationaal Archief/Spaarnestad Photo/
W.L. Stuifbergen
Foto auteur: Peter Dellenbag
Zetwerk: CeevanWee, Amsterdam
Bureauredactie: Jorine Lamsma
© 2014 Anneke Avis
E:

ook5060@gmail.com

I:

www.annekeavis.nl

Twitter: @annekeavis
LinkedIn: anneke-avis

ISBN
ISBN

978-94-0211-822-3

978-94-0211-323-0 (e-boek)
NUR

402

Niets uit deze uitgave mag openbaar worden gemaakt door middel
van druk, fotokopie, internet of op welke andere wijze ook, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.

© 2014 Anneke Avis
	
  

Voor Diederik en Ida

© 2014 Anneke Avis
	
  

‘Je	
  tijd	
  vooruitdenken	
  is	
  nog	
  niet	
  zo	
  makkelijk.’	
  

© 2014 Anneke Avis
	
  

Inhoud

1. Voorwoord 13
2. Inleiding

15

3. An Spoelder-Sierhuis

23

‘Ik weet nog dat ik kinderen buiten hoorde spelen en
zó boos werd.’
4. Homme de Vries

34

It jonkje – een richtingaanwijzer
5. Trees Wouters-Thomassen

48

Drie kinderen verloren en toch een goed huwelijk
6. Bets en Cees de Boer-Huisman

58

Voeger en nu een hemelsbreed verschil
7. Anne Marie de Vries-van Tienhoven, vroedvrouw

67

‘Het mooiste beroep dat er bestaat.’
8. Fleur Vos

78

‘Niets wees erop dat het mis kon gaan.’
9. Wilna Hupkes-de Kanter

88

‘Julius was het voorwoord van ons boek.’

© 2014 Anneke Avis
	
  

10. Wilhelmina Meijer, vroedvrouw

97

Vertrouwen geeft kracht
11. Marjan Neumann-Bleekrode 108
‘Oh! Carol!’
12. Lies Cijsouw-Sommeijer

118

‘En zo passen alle stukjes in elkaar.’
13. Elly Bakhuizen-Degenhart 128
‘Eindelijk kan ik erover praten.’
14. Els Kok-Kerpel 136
‘Ja, ja, “die Turk”…’
15. Trui Verwers

146

‘Ik ben vijf jaar te vroeg geboren.’
16. Pieter E. Treffers, gynaecoloog

159

Openheid van zaken
17. Bep Dudink-Brammer

170

‘Blijft u gewoon stilliggen.’
18. Anita Bauling

182

De verloren kinderen
19. Frans J.M.E. Roumen, gynaecoloog

194

De kentering in het zuiden des lands
20. Simone Kernkamp

206

‘Het heeft mijn leven diepgang gegeven.’
21. Arie de Jong, uitvaartondernemer

218

‘Laat het maar aan ons over, wíj zorgen dat het goedkomt.’
22. Wiltrud en Ruud Knispel-Köller

230

Acia frisia

© 2014 Anneke Avis
	
  

23. Richard de Leeuw, kinderarts-neonatoloog

244

‘Ouders horen bij hun baby te zijn.’
24. Epiloog

257

25. Dankwoord 261
26. Bijlage namenregister

264

© 2014 Anneke Avis
	
  

1

Voorwoord

Voor u ligt een boek dat gaat over de ervaringen van ouders van
kinderen die kort voor, bij of kort na de geboorte zijn overleden. Het
gaat om ouders die in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw
hun kind kregen. Het boek is opgebouwd uit interviews die de
auteur, Anneke Avis, met hen heeft gehouden nadat ze met deze
ouders via een krantenadvertentie in contact was gekomen.
Het zijn levensverhalen die indringend en soms hartverscheurend
zijn. De ouders die het overkwam konden nergens met hun verdriet
terecht. Hun artsen, hun verloskundigen, hun verzorgers, hun familie
en vrienden maakten duidelijk dat ze het gebeuren zo snel mogelijk
moesten vergeten en weer een kindje moesten krijgen. Sommige
ouders hebben meer dan één kind verloren, in een enkel geval werd
er geen baby meer geboren.
Schrijnend ook is het feit dat de jonge moeders heel vaak hun
eigen kind niet eens hadden gezien omdat dat beter zou zijn, en ze
zijn eigenlijk zonder uitzondering nooit bij de begrafenis of crematie
van hun kind aanwezig waren geweest omdat zij de eerste tien dagen
na de bevalling bedrust opgelegd kregen. Vaders begroeven vaak het
kindje alleen met de begrafenisondernemer. En daarna bleef iedere
ouder met zijn/haar eigen verdriet, niet begrepen door de omgeving,
eenzaam achter.
De

levensverhalen
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aangevuld
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ondernemer die in deze naoorlogse jaren werkzaam waren. Deze
professionals reflecteren op hun eigen wijze van omgaan met ouders
van overleden kinderen in die tijd en plaatsen het in het perspectief
van nu.
In de huidige tijd is deze manier van omgaan met de dood van
pasgeborenen haast niet meer voor te stellen. Natuurlijk is er nog
onbegrip en zijn er nog steeds botte reacties uit de omgeving op een
dergelijke gebeurtenis, maar zorgverleners hebben veel meer kennis
en sociale vaardigheden opgebouwd om ouders te kunnen steunen bij
het verwerken van een dergelijk verlies. Er zijn ook verenigingen en
stichtingen die lotgenotencontact bieden.
De auteur beschrijft in de epiloog haar eigen verdrietige ervaring
over het onherroepelijke overlijden van haar zoontje Diederik in
2003, waar zij, ondanks het grote verlies, goede herinneringen heeft
aan de dagen dat ze met hem samen kon zijn. Haar eigen ervaring en
een toevallige ontmoeting met een vrouw die haar pasgeboren
dochtertje in 1964 verloor, was de aanleiding om in gesprek te gaan
met ouders die een dergelijke ervaring hebben moeten meemaken in
een tijd waarin de dood van pasgeborenen werd weggestopt.

Joke Kok, kinderarts-neonatoloog en hoogleraar neonatologie,
Academische Medisch Centrum, Amsterdam
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2

Inleiding

Op een treinstationnetje in Italië ontmoette ik paar jaar geleden een
Nederlandse mevrouw, en we raakten aan de praat.
‘Hebt u ook kinderen?’ vroeg ze. Een doodnormale vraag.
‘Twee; één hier en één boven,’ en ik wees met mijn vinger naar
de lucht.
‘Goh, ik ook’, zei ze en vertelde over haar dochtertje dat zij in
1964 bij de geboorte had verloren. De tranen stonden haar in de
ogen. Ze had het kindje nooit gezien en de eerste paar jaar droomde
ze iedere nacht dat ze in de gangen van het ziekenhuis achter haar
baby aanholde maar het niet kon oppakken. ‘In die tijd sprak je niet
met anderen over het verlies van je baby, mensen ontweken je zelfs.’
vertelde ze.
Ik luisterde aandachtig en weet nog dat ik dacht: wat een verschil
met ons! Dat het verlies van je kindje in zwijgen was gehuld leek me
onvoorstelbaar.
Al snel ontstond het idee om ouders te interviewen die na de
Tweede Wereldoorlog een baby hadden verloren voor of na de
geboorte. Nú kan ik deze mensen nog vinden, dacht ik, over niet al te
lange tijd leven ze misschien niet meer. Het moesten verhalen
worden waarin zowel het verlies van de baby als het tijdsbeeld naar
voren zou komen. Welke plek kreeg het verlies van hun baby in hun
leven, hoe gingen ze ermee om? Het waren de jaren van
wederopbouw en idealisme, maar ook van zuinigheid en vlijt, op
weg naar een beter bestaan.
© 2014 Anneke Avis
	
  

Om moeders en vaders uit heel Nederland te bereiken besloot ik in
mei 2011 een advertentie te plaatsen in NRC-Handelsblad, Trouw, de
Volkskrant en Het Parool. Uit elke provincie reageerden mensen, al
bleek dat velen in die tijd in de Randstad woonden. In totaal kreeg ik
ruim veertig reacties; het merendeel van vrouwen, een enkele man en
een enkel echtpaar.
Sommige ouders wilden alleen kenbaar maken dat ze in die tijd
een baby’tje hadden verloren en dat zwijgen het enige antwoord was
geweest. Een enkele keer benaderde een dochter of zoon me: ‘Het
zou zo goed voor mijn vader of moeder zijn als zij hierover praten,
ze hebben er nog veel verdriet van.’
Voor de een leek de pijn, hoe oud ook, zo vers dat een gesprek
nóg te vroeg kwam, en de ander nam de uitnodiging moedig aan om
over dit verlies in die tijd te kunnen vertellen. Uiteindelijk heb ik
vierentwintig vaders en moeders geïnterviewd. De geïnterviewden
kwamen uit diverse sociale milieus. De selectie kwam haast
vanzelfsprekend tot stand. In de interviews vroeg ik naar hun
woonomgeving, levensomstandigheden, beroep, geloof, de geboorte
en dood van de baby en hoe ze daarmee waren omgegaan in het
gezin, en de zorg die de ouders kregen van medici.
Tijdens de gesprekken kwamen er prachtige en ontroerende
verhalen boven. Emotioneel, vol vuur of met grote verontwaardiging
werd er gesproken. Eindelijk konden ze hun héle verhaal vertellen.
Maar sommigen waren er ook nuchter onder: ‘Het kan anders gaan
dan je hoopte, en dat hoort ook bij het leven.’
De openhartigheid waarmee mensen spraken over hun verlies, die
tijd en de impact op hun leven, raakte me. De enkele tastbare
herinnering kwam tevoorschijn; een brief aan een familielid, een
bidprentje, een geboortekaartje, overlijdensbericht of een rekening
van een timmerman. En zelfs een foto van een baby’tje dat
opgebaard in zijn wiegje lag, mooi aangekleed, omringd door
prachtige bloemen. Soms lieten mensen de gedenkplek zien die ze
later voor hun kindje hadden gemaakt.
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Deze interviews bieden geen representatieve afspiegeling van de
toenmalige samenleving, maar uit de verhalen komen wezenlijke
aspecten naar voren. Niet alleen het verborgen verdriet over het
verlies van de baby speelden ouders parten, maar ook het feit dat ze
over veel dingen niet zelf mochten beslissen: of ze hun kindje wilden
zien of wat ermee zou gebeuren na het overlijden. Er werd vóór hen
gedacht. Zelden kregen ouders de gelegenheid om aan te geven wat
ze zelf wilden.
Moeders lagen acht tot tien dagen in het kraambed en mochten het
niet verlaten. In de tussentijd was het kindje begraven en de
babykamer al opgeruimd. Want alles wat zou kunnen herinneren aan
de baby moest letterlijk en figuurlijk uit het zicht verdwijnen.
Vaders dienden zich groot te houden; zij hadden de taak de
aangifte en begrafenis van de baby te verzorgen. Handelingen –
bleek later – van cruciaal belang. De begrafenis verliep uiterst sober,
meestal bracht alleen de vader en de begrafenisondernemer het
kindje naar zijn graf. Het kwam niet in de mensen op om over het
verdriet te praten en het werd ook niet aangemoedigd. Stilzwijgen
was de reactie: je kon het kindje maar beter vergeten en zo snel
mogelijk weer in verwachting raken.
Veel mensen hebben zich eenzaam gevoeld. Achteraf kunnen
sommige geïnterviewden niet geloven dat zij niet het heft in eigen
handen hebben genomen.
Een aantal hoopte op steun uit de medische hoek, maar ook een
arts of kraamzuster wist vaak geen raad met de situatie. Daarnaast
was er sprake van een strikte hiërarchie tussen enerzijds de medici en
anderzijds de patiënten; als ouder ging je ervan uit dat wat zij zeiden
het beste was. Daar tornde je niet aan.
Sommige mensen bleken jaren later alsnog te willen weten hoe
het toen precies gegaan is of vinden het moeilijk te verdragen dat ze
daar nooit meer achter zullen komen. Bijvoorbeeld omdat ze het
kindje nooit hebben mogen zien of dat het in het ziekenhuis is
achtergebleven.
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Dit was voor mij reden om op zoek te gaan naar artsen en
vroedvrouwen die werkzaam waren in die tijd. Wat gebeurde er met
overleden baby’s? Verdwenen ze zomaar in verbrandingsovens zoals
het verhaal gaat? Hoe was de medische zorg in die tijd? Technisch
was de geneeskunde sterk in ontwikkeling, en in sociaal opzicht, hoe
‘ver’ waren ze destijds? Medici vertelden dat ze uitsluitend waren
opgeleid om mensen te genezen. Sociale psychologie maakte nog
geen onderdeel uit van hun studie; ze leerden niet patiënten mentaal
te begeleiden in moeilijke tijden. Veel artsen en verpleegkundigen
toonden wel betrokkenheid, maar hun sociale vaardigheden waren
ontoereikend. Met de beste bedoelingen werd gezegd: ‘Mevrouw, u
krijgt vast nog een heleboel kinderen.’ En daar liet men het bij. Dat
is als zeer pijnlijk ervaren, zeker wanneer iemand al een paar
miskramen had gehad of er geen baby meer kwam.
Voor vroedvrouwen gold hetzelfde: ook hun studie was louter
medisch van aard. Maar zij wisten over het algemeen meer van een
familie omdat ze veel bij gezinnen aan huis kwamen.
In het ziekenhuis kwam een patiënt vaak nauwelijks te weten hoe
een arts tot zijn beslissing kwam of hoe een behandeling was
verlopen.
Het was professor doctor G.J. Kloosterman (1915-2004),
hoogleraar en hoofd verloskunde en gynaecologie, werkzaam in het
Wilhelmina Gasthuis in Amsterdam van 1957 tot 1982, die als een
van de eersten koos voor de individuele benadering van de vrouw.
Overvolle wachtkamers gingen tot de verleden tijd behoren;
patiënten kwamen op afspraak en de arts nam tijd voor hen.
Kloosterman was zeer bevlogen en bekwaam, vooral op het gebied
van de verloskunde. Hij werkte nauw samen met vroedvrouwen. De
gewone bevalling behoorde tot hun terrein, wanneer er complicaties
optraden moest de gynaecoloog eraan te pas komen.
Artsen die onder hem zijn opgeleid, zoals professor doctor P.E.
Treffers en doctor R. de Leeuw, roemen zijn sociale vaardigheden en
invoelend vermogen. Hij was een belangrijk leermeester voor velen
en verbond het sociaal-psychologische aspect met de medische ….....
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Een zestal fragmenten uit de interviews met
ouders (vier) en medici (twee).

‘We zijn in die tijd nog met een stel op vakantie geweest om maar
te doen alsof er niks aan de hand was. Met de auto gingen we naar
voormalig Joegoslavië. De reis duurde lang en het was daar koud en
nat. We kampeerden in een lekke tent, heel oncomfortabel. Het
bevriende stel wist dat ik zwanger was en speelde het spel mee. Onze
ouders dachten dat we als groepje op vakantie gingen en apart
sliepen. Heel naïef.
Vrij snel daarna, inmiddels was ik zes maanden zwanger, zijn
Joost en ik naar mijn ouders gegaan – met angst in ons lijf – maar we
konden er niet meer omheen. Een ramp! Mijn moeder werd
hysterisch. Direct kwam de pastoor van de kerk om mijn moeder bij
te staan, en voor háár werd de huisarts gebeld. De aandacht werd
onmiddellijk verlegd van mij naar mijn moeder. Zij was het
slachtoffer en niemand keek naar mij om. Ik voelde me krachteloos,
zakte weg in een stoel en viel bijna flauw. Maar omdat mijn moeder
zo hysterisch reageerde, moest ik weer opstaan en me goed houden.
Dat deed je dan voor je moeder, hè. Wanneer je ouder bent denk je:
wie had hier nou een probleem?
In feite was ik nog een bang kind en ik deed alles om mezelf
onzichtbaar te maken zodat niemand last van me had. Ik was een
schande voor de familie: ik had ze immers opgezadeld met een
gigantisch probleem, dat voelde ik aan alles. Mijn ouders durfden
niet aan andere familieleden te vertellen dat ik zwanger was.
Of ik met Joost ben meegegaan naar zijn ouders herinner ik me
niet meer. Maar hun reactie was kil: zij wilden van mij en van de
hele “zaak” af. Omdat het hun zoon betrof konden ze het
makkelijker verbergen voor de buitenwereld. In de omgeving van
onze ouders wilden we niet blijven, dus gingen we snel terug
naar ….‘
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‘Toch is de hele zwangerschap verder goed verlopen en de baby
was helemaal voldragen op het moment dat ik naar het ziekenhuis
ging om te bevallen. Ik werd naar een verloskamer gebracht en ben
daar bevallen van een zoon. Alleen. In de kamer ernaast werd een
tweeling geboren en daar was al het verloskundig personeel druk
mee. Fred was in Brabant voor een filmproductie en Bert logeerde
bij mijn moeder. Het lukte mijn man niet eerder dan de volgende dag
te komen. We hadden nog geen auto in die tijd. Nee, ik geloof niet
dat ik het erg vond, ik had zoiets van: laat dít maar aan mij over.
Vlak na de geboorte heb ik het kindje wel gevoeld, maar niet
gezien. Ik riep of iemand kon komen. Achteraf realiseerde ik me hoe
vreemd het was dat er tijdens de bevalling geen arts aanwezig was.
Maar ik kan me niet meer herinneren hoe ik me voelde, want zo’n
bevalling is hard werken. Er kwam een arts en die haalde het kindje
direct bij me weg omdat hij zag dat er iets niet in orde was. Hoe het
precies ging, herinner ik me niet meer. Waarschijnlijk was ik toch in
een soort shocktoestand. Op zo’n moment ben je bezig te overleven,
je kind moet geboren worden en jijzelf moet er ook zonder
kleerscheuren van afkomen. Het kindje heeft maar een half uur
geleefd en ik heb het niet meer te zien gekregen. ….’
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‘De mensen zeiden: “Ach, meid, je krijgt vast nog meer
kinderen.” of “Gelukkig maar, dan kun je van die Turk scheiden.” Ja
ja, “die Turk”, zo spraken ze over hem – alsof hij de boosdoener
was. Sommige mensen denken te weten wat voor jou het beste is,
maar als het erop aan komt laten ze je in de kou staan.
De kindjes heb ik tot mijn verdriet nooit meer gezien. Ik was vlak
na de geboorte zo ziek en zwaar geëmotioneerd. Tien dagen moest ik
in het ziekenhuis blijven. Voordat ik naar huis mocht werd ik uit de
doeken gewikkeld, en direct spoot er melk uit mijn borsten op de
spiegel. Dat was zó’n droevig moment: het besef dat ik mijn
tweeling nooit aan de borst zou kunnen leggen.
Thuis liep ik de trap op naar de babykamer. Die was helemaal
leeg. Alles was weggehaald, de commode, het wiegje, alles wat ik
met zorg en aandacht had klaargezet. Mijn familie had bedacht dat
het beter was de kamer op te ruimen voordat ik thuiskwam, dan zou
het makkelijker voor me zijn om deze ellendige gebeurtenis te
vergeten. Ik was ontzet! Ik kon niks meer vasthouden, geen kleertje
of lakentje, niets. Iedereen deed of er niks was gebeurd. Mijn man
wist ook niet wat hem overkwam. Hij had niet veel in te brengen en
deed schoorvoetend wat hem werd opgedragen door mijn familie.
Maar hij had het er net zo moeilijk mee als ik, hij vond het vreselijk
dat de kindjes waren gestorven. Bovendien woonde hij ook nog in
een land waar hij nauwelijks geaccepteerd werd. Gelukkig had hij
door zijn werk veel Turkse vrienden, want mijn familie gedroeg zich
volkomen onverschillig tegenover hem. Het enige advies dat zij hem
gaven was: begin er niet over, want dan krijgt Els het moeilijk. Ik
herinner me ook niet dat we samen over het verlies van onze
tweeling hebben gesproken.
De tweeling, twee meisjes, kwamen niet in ons trouwboekje te
staan. Als reden werd gegeven dat ze binnen 24 uur waren
overleden. Te bizar voor woorden. ….’
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Bets: ‘Toen kwam het hoge woord eruit: “Uw kindje heeft een open
ruggetje en is overleden,” zei de dokter. Direct daarna is het kindje
bij me weggehaald. Ik wist niet hoe ik moest reageren, zo verbluft
was ik.
Naderhand brachten ze het kindje ook niet bij me. Misschien heeft
de dokter tegen mijn man gezegd dat het beter was dat ik het niet zou
zien. Maar nog stééds weet ik niet waarom hij dat zo gedaan heeft.
Cees:

‘Diezelfde

buurman

die

de

dokter

riep,

was

begrafenisondernemer. Hij had een kistje gemaakt en daar hebben
we Simon netjes in gelegd. Voor zover er iets te regelen viel deed de
buurman dat. De begrafenis bestond alleen uit de teraardebestelling –
daar hield het mee op. De begraafplaats was dichtbij, We woonden
vlak bij de kerk. ’s Avonds laat hebben de buurman en ik hem in het
donker naar de begraafplaats gebracht. De begrafenis moest ’s nachts
of in ieder geval ’s avonds laat plaatsvinden. Waarom weet ik niet,
dat vroeg je niet. Ik legde het kistje neer bij het grafje en hij heeft het
daarna begraven. Ik ben toen weer naar huis gegaan, naar Bets. ….’
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Hoe ging de gezondheidszorg vroeger om met ouders die een kindje
hadden verloren?
‘De directeur van de vroedvrouwenschool waar ik ben begonnen,
stelde zich op als een echte pater familias: hij had het beste met de
patiënten voor, maar wel op zijn manier. Het merendeel van de
beslissingen nam hij op eigen houtje zonder dat daar iets over op
papier stond. Over baby’s die gestorven waren stond weinig tot niets
geregistreerd. Zo was dat in die tijd. De lijnen waren kort, iedereen
wist wat er speelde, en anders hoorde je het wel via de verhalen die
de ronde deden. Maar het klopte natuurlijk niet.
Zelfs eind jaren zeventig was de gedachte nog letterlijk en
figuurlijk: toedekken. Een dode baby mocht je niet zien, direct na de
bevalling niet en ook daarna niet. Anders achtte men de kans groot
dat

er

allerhande

verschrikkelijke

beelden

op

je

netvlies

achterbleven. Het was ook beter er niet over te praten, dan kon je het
kind sneller vergeten. Dus het advies luidde: snel uithuilen en
opnieuw beginnen. Het liefst niet in het bijzijn van de gynaecologen
en vroedvrouwen, maar thuis. Emoties en verdriet behoorden nog
niet tot het werkveld van de verloskunde.
Artsen dachten oprecht dat ze de vrouwen een goede dienst
bewezen door het kind zo snel mogelijk weg te halen. Daardoor zou
het makkelijker zijn een nieuwe start te maken.
Indertijd was men ervan overtuigd dat doen alsof er niets had
plaatsgevonden – geen kind, geen bevalling, geen zwangerschap –
voor de ouders de beste manier van verwerken was.
Ik kan me goed herinneren hoe de behandeling van kraamvrouwen in die tijd was. Er werd een grote groene doek tussen het
gezicht van de vrouw en haar buik gespannen voordat ze ging
bevallen. Als de baby geboren was en niet meer leefde, dan moest de
vrouw haar gezicht wegdraaien. Ze mocht zelfs geen glimp van de
baby opvangen. Die werd snel in doeken gewikkeld en meegenomen.
Waarnaartoe? Dát werd de moeder niet verteld. ….’
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Hoe kwamen de technische en sociale ontwikkelingen op gang
binnen de neonatologie?
‘De technische vernieuwingen wat betreft couveuses en
meetapparatuur kwamen voornamelijk uit Amerika. De houten
kastjes werden vervangen door fraaie plexiglas couveuses, die
isolettes genoemd werden. De komst van de ademhalings- en
bewakingsapparatuur heeft ontzettend geholpen bij de zorg en
behandeling van de kindjes, evenals de meetapparatuur van de
hartslag, zuurstof in het bloed et cetera. Nog weer later konden
baby’s ook via een infuus in de bloedvaten voedingsstoffen
toegediend krijgen als ze de sondevoeding nog niet konden
verdragen. Daarnaast kwam er een grote ontwikkeling op gang wat
betreft het diagnosticeren van mogelijke oorzaken van afwijkingen
en kreeg men steeds meer inzage in het verloop van de ontwikkeling
van een baby.
Wij hadden de grootste couveuseafdeling van Nederland en liepen
echt voorop in het gebruik van de nieuwe apparatuur, maar zeker
ook op therapeutisch vlak. Dat was heel stimulerend.
In de tweede helft jaren zeventig is er een heel bewustwordingsproces op gang gekomen. Dit kwam voornamelijk door
gesprekken met ouders, maar ook verpleegkundigen zeiden: “Moet
dat nou zo?” Wij vatten het plan op om ouderavonden te organiseren
om te horen wat ouders van onze werkwijze vonden. Iemand van de
afdeling medische psychologie hielp me in het begin om zo’n
gespreksavond te leiden, want het was voor ons compleet nieuw.
De eerste ouderavond herinner ik me nog goed. Het was voor het
eerst dat we hoorden wat ouders vonden van de zorg die wij boden.
Als je je openstelt voor ouders en ze laat vertellen wat ze ervaren en
kritiek laat vrijkomen, dan kun je heel veel te weten komen. Er
vloeiden heel wat tranen. We hebben er ongelooflijk veel van
geleerd. Dat heeft een stroom van veranderingen in gang gezet. ….’
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