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Er wordt wel gezegd dat het krijgen van
een kindje het mooiste moment van je
leven is. Maar wat als dat niet lukt? Irma
Moolenaar (53) weet er alles van en
ondersteunt sinds kort vrouwen na een
miskraam.

e geboren en getogen Muidense woont op een prachtig plekje
aan de Vecht, recht tegenover het Pippi Langkous-huis op de

grens van Muiden en Weesp. Ze woont er samen met haar eerste

Meer informatie over
de

miskraambegeleiding
van Irma op:

www.irmamoolenaar.nl
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liefde Pieter Hasenaar en hond Bruno, die pas een paar weken bij
haar woont en is geadopteerd vanuit Gran Canaria. Trots laat Bruno
zijn nieuwe speeltjes zien en rent door de woonboot alsof dit al jaren
zijn thuis is. We gaan zitten aan de tafel, met uitzicht op de prachtige
Vecht. 

Tot haar 23ste heeft Irma in Muiden
gewoond. “Eerst bij mijn ouders en ik ben
jong gaan samenwonen met mijn eerste
liefde: Pieter”, gaat Irma van start. “Dat
ging op mijn 23ste uit en toen ben ik naar
Amsterdam gegaan. Daar wilde ik altijd al
wonen, want voor mij was daar het leven.

Niet in Muiden.” Nu 30 jaar later is het alsof ze nooit is weggeweest
uit de vestingstad en is ook Pieter weer in haar leven. “Na 25 jaar
geen contact te hebben stuurde hij mij ineens een e-mail. We spraken
af en heel snel sloeg toen de vonk weer over.”

Kinderwens
Irma ging na haar eerste relatie met Pieter in de Nieuwmarktbuurt in
Amsterdam wonen en kocht vervolgens een huis aan het
Waterlooplein. Daar heeft ze tien jaar gewoond. “Het was precies in
de tijd dat je veel uitgaat”, lacht Irma. “Er was een vast honk bij mij
waar al mijn vrienden en vriendinnen kwamen. Ik heb toen een
aantal relaties gehad, wat heel leuk was en weer voorbijging.” Als in-
house producer bij een post-productiebedrijf dat nabewerking deed
voor commercials had ze het ruim tien jaar naar haar zin. “Ik
begeleidde de klussen en bewaakte het budget. Uiteindelijk ben ik
met een collega meegegaan die een eigen post-productie bedrijf
startte en heb dat helpen opstarten. Maar toen wist ik al: dit wil ik
helemaal niet meer. Ik merkte dat het mij niet meer kon boeien.” 

Daarbij liep haar leven - ze was op dat
moment bijna 40 jaar oud - op dat moment
helemaal anders. De liefde voor wonen
aan het water is er altijd van jongs af aan
geweest. Toen de kans zich voordeed
verhuisde Irma naar een woonboot aan De
Schinkel in Amsterdam. Ze ontmoette een

leuke man waarvan ze dacht dat het wel eens de vader van haar
kinderen zou kunnen worden. Irma: “Het was een spannende tijd. Ik
kreeg die vriend en met hem wilde ik heel graag kinderen. Toen bleek
dat het kinderwens-traject veel minder gemakkelijk ging dan ik zelf
ooit had gedacht. Ik was al tegen de 40 jaar en dan beland je sowieso

al in een ander traject dan wanneer je 25 jaar oud bent. Nu gaan
mensen wel langer door, maar destijds zat ik met mijn 40 jaar echt
tegen een grens aan.” 

‘We spraken af
en heel snel
sloeg toen de

vonk weer over’ 
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Leven ‘on hold’
Toen bleek dat zwanger worden op oudere leeftijd niet
vanzelfsprekend is. “Mijn moeder was 47 jaar toen ik geboren werd. Ik
was het nakomertje, maar ik had altijd in mijn hoofd dat ik alle tijd
had. Nu weet ik dat de zwangerschap van mijn moeder gewoon
onverwacht geluk was, waarschijnlijk omdat ze al meerdere
succesvolle zwangerschappen had.” 

Omdat in Nederland boven de 40 jaar de
mogelijkheden stopten, gingen Irma en
haar partner naar een ziekenhuis in
Antwerpen om een fertiliteit behandeling
op te starten. Irma: “Ze zeggen daar eerlijk
dat er een hele kleine kans is, maar er is
wel een kans. Daar zijn we voor gegaan.
Die kans wil je nemen. Dat heeft wel een
aantal jaren gekost en toen ben ik twee

keer zwanger geworden. Dat eindigde beide keren in een miskraam.”

Het IVF-traject van Irma en haar partner heeft in totaal bijna drie jaar
geduurd en was emotioneel voor beiden een enorme aanslag. “Als ik
erop terugkijk is het bijna als een soort film waarin je zelf een rol
speelde. Die kinderwens is op dat moment zo essentieel, dat je bijna
niet durft stil te staan bij wat er met je gebeurt en het verdriet dat je
hebt, want je moet door. Steeds weer wil je het de maand daarop
proberen.”

 

 © Bob Awick

Bijna alles moest wijken voor het hogere doel: een kindje krijgen.
“Doordat het niet op de natuurlijke wijze lukt en je het niet in je eigen
slaapkamer kunt oplossen, ben je zo afhankelijk van allerlei

Ze zeggen eerlijk
dat er een hele
kleine kans is,

maar er is wel een
kans. Die wil je
nemen’ 
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factoren”, legt Irma uit. “Dan wil je continu alle omstandigheden zo
creëren dat het door kan gaan voor de volgende maand en de
volgende behandeling. Dus je stelt je vakanties uit, drinkt geen
alcohol meer. Je zet je leven echt bijna ‘on hold’.”

Teleurstelling
Irma kan zich nog goed herinneren dat ze vroeger niet aan een IVF-
traject moest denken. “Als ik van vrienden hoorde dat ze aan een IVF-
traject begonnen dacht ik: ‘Dat ga ik echt niet doen. Als het mij niet
gegeven is, dan is dat zo’. Maar het is echt bizar als die kinderwens je
bijna overneemt. Het is zoiets ‘oers’ om jezelf te willen voortplanten,
dat je bijna geen heldere, goed overwogen keuzes meer kan maken.
Plus dat je veel meer hormonen toegediend krijgt om meer eitjes aan
te maken. Je gaat steeds een stapje verder en bent bijna bereid om
alles eraan te doen om zwanger te raken.” 

De grenzen die ze zich vooraf had gesteld
werden steeds bijgesteld, in de hoop dat
het de volgende keer toch raak zou zijn.
“Je stapt in een trein en je weet niet meer
hoe je hem stoppen moet”, aldus Irma. “Als
je weet dat je met IVF start en over drie
jaar zwanger bent, ga je door. Maar dat is

het aller zwaarste aan het traject. Je weet nooit of je uiteindelijk met
een baby in je armen zit. Je weet niet of het wel of niet lukt. En dus
probeer je het nog maar een keer. Je wordt er ook heel wanhopig van
en gaat steeds negatiever over jezelf denken: ‘Wat nou als het niet
lukt?’.”

Telkens als de embryo zich niet nestelde en de twee keer dat na korte
tijd Irma een miskraam kreeg was een teleurstelling, maar tijd om dat
te verwerken was er niet. Ook vertelde Irma het op een gegeven
moment niet eens meer aan haar omgeving. “Er zijn veel mensen die
goedbedoeld tegen je zeggen: ‘Ik weet zeker dat het je gaat lukken’.
En daar houd je je echt aan vast. Achteraf denk ik wel eens: hoe
konden ze dat zeggen? Al snap ik het ook wel. Mensen willen dat het
goed met je gaat, leven ontzettend met je mee en gunnen jou het
allerbeste. Daarom vertelde ik op een gegeven moment niet eens
meer dat ik weer een poging ging doen, want als het dan mislukte
kreeg ik ook hun verdriet erbij waar ik ook mee om moest gaan.
Zolang ik het in mijn eentje kon doen met bij wijze van een bak
guacamole kon ik er beter mee omgaan dan dat ik het moest delen.”

Rare tijd

Een keerpunt was voor Irma toen een collega haar kindje verloor
terwijl de zwangerschap al acht maanden goed ging. “Zij ging
nietsvermoedend een echo laten maken en toen bleek het hartje niet

‘Je stapt in een
trein en je weet
niet meer hoe je

hem stoppen moet’ 
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meer te kloppen. Een week of twee daarna stonden we op een
uitvaart met een klein mandje met bloemetjes erop. Ik had net de
zoveelste poging in het vooruitzicht staan en dacht: ik wil niet meer,
geloof ik. Ik wil niet nog een teleurstelling, al helemaal niet na acht
maanden. Misschien is het gewoon wel goed zo.” Toen Irma de
beslissing voor zichzelf had genomen om de kliniek af te zeggen viel
er iets van haar af. “Ik merkte ook al lichamelijk dat het niet meer
ging. Het leek wel alsof mijn lichaam het ook al aan begon te geven.
Dat hielp een beetje met mij mee.”

De beslissing om te stoppen met het
fertiliteit-traject en de kinderwens te laten
gaan was ook moeilijk voor de toenmalige
partner van Irma. “Hij vond het heel
moeilijk om te accepteren. Hij was ook
jonger dan ik en wilde heel graag
kinderen. Ook hij had in de ‘we gaan
ervoor’-modus gezeten. Het traject was

voor hem ook zwaar, omdat ik mij steeds meer afsloot; mede door
het verdriet dat ik had toen mijn broer overleed. Het was een rare
tijd.” 

Empathie
Afscheid nemen van haar broer én haar kinderwens - waarna ook kort
daarna haar relatie strandde - was voor Irma het moment om
definitief het roer om te gooien. Ze wilde een baan met zingeving.
Irma: “Ik voelde dat ik iets in de gezondheidszorg moest gaan doen.”
Het bleek dat je niet zomaar kon aankloppen zonder medische
werkervaring, schreef Irma zich in voor de een-jarige opleiding voor
doktersassistente. In haar zoektocht naar een stageplek kwam ze
terecht bij het toenmalige Slotervaart Ziekenhuis in Amsterdam, dat
een leer-werk-traject aanbood en haar opleiding wilde betalen. Irma
zei haar baan bij het post-productie bedrijf op en kon na een korte
pauze beginnen op de afdeling Revalidatie. 

Nog voordat ze haar diploma behaalde
kwam er een vacature vrij op poli
Verloskunde-Gynaecologie. “Dat vond ik
eigenlijk heel leuk”, glundert Irma. “Op die
afdeling gaven ze fertiliteitsbehandelingen
en inseminaties. Mensen kregen ook
instructies om hormonen te prikken. Dat
alles had ik natuurlijk zelf allemaal
gehad.” 

Het bleek een schot in de roos. Niet alleen vanuit haar interesse in
zwangerschappen en kinderen, maar ook juist omdat ze de situaties
van de vrouwen die op de afdeling kwamen herkende. “Al mijn

‘Het traject was
voor hem ook
zwaar, omdat ik

mij steeds meer
afsloot’ 
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collega’s hadden kinderen en veel minder geduld met dat soort
vrouwen, maar ik herkende ze juist. Ze zijn veel dwingender en
zeggen: ‘Ik moét nu die echo hebben’. Dat komt ook doordat je in een
soort hormoon-drive zit dat het deze maand moet lukken. Ik kon dus
veel beter meebewegen met ze, had daar veel meer geduld mee en
voelde veel meer empathie.” 

Goed gevoel
Naast haar baan op de poli Verloskunde-Gynaecologie rolde Irma als
vanzelf bij de organisatie ‘Moeders voor moeders’ binnen, waarbij
zwangere vrouwen urine doneren waaruit het
zwangerschapshormoon wordt gehaald dat bij
fertiliteitsbehandelingen gebruikt kan worden. “Zelf heb ik tijdens
mijn twee zwangerschappen daar ook aan mee gaan en het leek mij
heel erg leuk. Ik heb een brief geschreven en mijn verhaal verteld. Er
bleek een vacature te zijn in Amsterdam en ik ben het geworden.” 

 

 © Bob Awick

Als informatrice kwam ze bij menig verloskundigenpraktijk om
promotie te maken voor de doneer-actie. Zo ook bij
verloskundecentrum NOVA in Amsterdam Oost. Daar mocht ze komen
invallen en uiteindelijk twee ochtenden werken, waarna ze haar baan
in het ziekenhuis geleidelijk achter zich liet. “In de
verloskundigenpraktijk kwam ik weer in contact met vrouwen bij wie
de zwangerschap niet goed gaat. Ik ontdekte elke keer weer dat ik
daar veel empathie voor had. Mensen zeiden dat ze veel aan het
gesprek hebben gehad dat we samen hadden. Dat gaf mij ook een
goed gevoel dat ik daar iets mee kon doen.”

Miskraambegeleiding
Met dat goede gevoel besloot ze iets te doen. Uiteindelijk kwam Irma
erachter dat er sinds een paar jaar een opleiding bestaat om vrouwen
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te begeleiden na een miskraam. Iets waar ze zelf destijds niet de
mogelijkheid toe had. “Bij een verloskundige gaat het over
doorlopende zwangerschappen. Ik zal niet zeggen dat ze niet
empatisch zijn. Ze leven wel met je mee, maar zes weken nadat je het
kindje bent verloren en na de curettage houdt het eigenlijk op. Dan
zeggen ze: ‘We hopen je weer snel te ontmoeten’, en dan blijft iemand
achter met de vraag hoe ermee om te gaan.” 

De opleiding paste Irma als een jas en was
tegelijk voor haar zeer herkenbaar. “Ik kon
zelf ook stappen doorlopen, waardoor er
bij mij ook weer een deel is opgeruimd.
Want ook al ben je vijftien jaar verder, dan
is er altijd nog iets. Ik merkte dat je toch
dingen aanraakt en dat is heel bijzonder.

Dat je even stilstaat bij wat is geweest en welke plek het heeft in je
leven. Want eigenlijk is elke zwangerschap, hoe kort of lang het
kindje ook bij je was, onderdeel van je systeem. Als ik na de
miskramen nog kinderen had gekregen, dan horen die miskramen in
mijn kinderrij erbij. Als je alle kindjes die je bij je hebt mogen dragen
erkent, zegt dat ook veel voor de kinderen die daarna komen.”

“Iedereen is, ongeacht of het wel of niet goed is gegaan, onderdeel
van je systeem en je leven. Daarom is het ook heel pijnlijk: eerst vol
verwachting, in verwachting en dan stopt het. Dat is heel heftig.
Ineens moet je je levensplan bijstellen en alle fantasieën over leuke
kinderkamers, wiegjes en het aan je ouders vertellen gaan ineens niet
door.” 

Taboesfeer
Miskraambegeleiding is relatief nieuw en nog niet algemeen bekend.
Deels doordat het hebben van een miskraam niet vaak wordt gedeeld
met anderen en in de taboesfeer hangt. “Ik denk dat er heel veel
behoefte aan miskraambegeleiding is”, aldus Irma. “Dat hoor ik ook
van collega’s in het werkveld, maar vrouwen weten niet altijd de weg
te bewandelen. Vaak wordt gedacht bij een miskraam: ‘Ach, omdat
het nog zo pril was stelt het nog niet zo veel voor, het is de natuur en
het feit dat je zwanger kan worden is al heel goed’. Toch heb je soms
het gevoel dat je lichaam heeft gefaald en je raakt het vertrouwen in
je lichaam kwijt. Juist als je dan opnieuw zwanger wordt is dat een
hele onzekere periode. Je bent continu bang dat je iets verkeerd
doet: te hard fietst, te veel stress op werk of ruzie met je man. Maar
dat heeft niet op die manier invloed dat het een miskraam kan
veroorzaken.” 

Daarin wil Irma vrouwen ondersteunen en
ze te helpen bij het bespreekbaar maken
van het hebben van een miskraam. Irma:

‘Dan blijft
iemand achter
met de vraag hoe

ermee om te gaan’ 
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‘Je bent moeder
zodra je zwanger+
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“Als je alleen maar succesvolle
zwangerschappen om je heen hoort, voel
je je toch een beetje een minkukel. Dat had
ik zelf ook. Ik dacht dat ik te oud was en
mijn lichaam het niet meer aan kon. Het

voelt alsof je faalt en je lichaam je in de steek laat. Mijn missie is
vooral dat ik vrouwen in ieder geval meegeef dat ze er niet alleen in
staat. En dat het leven echt nog leuk kan zijn na een miskraam.
Natuurlijk hoop ik ontzettend met je mee dat het misschien toch nog
lukt, en dat kan ook nog prima. Een miskraam zegt helemaal niks
over een volgende zwangerschap, tenzij er echt medisch iets is. En
ook als het dan niet lukt, kan het leven ook nog heel leuk zijn.”

 

 © Bob Awick

“Je verdriet mag er zijn en heeft het recht om aandacht te krijgen. Je
bent moeder zodra je zwanger bent, hoe lang of hoe kort het kindje
ook bij je was. En daar wil ik graag bij helpen. Hoe je met die
aandacht weer met energie, kracht en positiviteit verder kunt. Je
kunt je best eenzaam voelen als als iedereen om je heen zwanger
wordt en je niet weet dat er iemand is die je met je verlies kan
begeleiden. En je hoeft niet een half jaar in therapie, maar je kan je
bij mij met een dag alweer stukken beter voelen. Dat is superfijn.”

Irma is inmiddels gelukkig getrouwd met haar jeugdliefde, die haar
op haar 50ste ten huwelijk vroeg. Gezegend met een grote familie vol
nichtjes en neefjes. Had ze het anders gedaan achteraf? “Aan de ene
kant als ik dit geweten had misschien. Nu kunnen vrouwen
bijvoorbeeld hun eitjes laten invriezen. Dat zou ik iedereen aanraden
die twijfelt, als je daar de middelen voor hebt want je moet het zelf

betalen. Als je ze niet nodig hebt, heb je het niet nodig. Leeftijd speelt
voor veel vrouwen mee en die doen eerder consessies omdat ze een
kinderwens hebben. Als je weet dat je nog een paar eitjes in de
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vriezer hebt liggen zul je misschien hele andere keuzes maken.”

Meer informatie over de miskraambegeleiding van Irma op:
www.irmamoolenaar.nl
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ook bij je was’

Jippe (6) en Ilse (10)
winnen Fairtrade-
tekenwedstrijd en
daarmee ‘n
feestwikkel

Frenk (65) van
Emmaschool
uitgeroepen tot
Conciërge van het
Jaar 2021

Ina (86) is nog altijd
dol op haar Joop (90);
‘Hij is rechtdoorzee en
goudeerlijk’

Zaterdagportret | Irma Moolenaar
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Onjuist toetsingskader
gebruikt voor kap vijf platanen
wijk Mariahoeve

'Meneer mag niet zonder behandeling
terugkeren in maatschappij'

Celstraf en en tbs met
dwangverpleging voor man
(41) die Bussumse (28) wurgde

Spelen en leren tegelijk

Vinea organiseert dagkampen
in Vondelschool Bussum

Vooral jongeren die terugkomen van
vakantie of Testen voor Toegang

Ook in Gooi en Vechtstreek
weer meer nieuwe
coronabesmettingen

PWN wil watermeter vervangen, maar
kruipruimte zit vol korrels

Onaangename verrassing voor
woningcorporatie Dudok
Wonen

Zaak weer aangehouden; wat een ramp voor
de slachtoffers 
Openbaar Ministerie blundert en vergeet
gedetineerde uit Muiden op te halen

Vrees voor opsluiting centrum Muiden  
Monitoring verkeerssituatie centrum Muiden
opgenomen in pilot Amsterdamse Poortbrug

Herplant in buitengebied ter compensatie 
Onjuist toetsingskader gebruikt voor kap vijf
platanen wijk Mariahoeve

'De tien of miljoen van Rolien?'  
PvdA en CU willen OZB verhoging: andere
partijen verre van enthousiast

Toeters & Bellen gaat eerder sluiten
vanwege oplopende besmettingen 15:25

Nieuwe penningmeester bij
sportvereniging NVC 14:55

Stijgend aantal coronabesmettingen
baart Gooise GGD zorgen: ‘Gisteren
meer dan 200’ 14:00

‘The World To Come’; tip van Filmhuis
Bussum 10:55
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Echtpaar uit Naarden zestig jaar getrouwd

Ina (86) is nog altijd dol op
haar Joop (90); ‘Hij is
rechtdoorzee en goudeerlijk’

'De tien of miljoen van Rolien?'

PvdA en CU willen OZB
verhoging: andere partijen
verre van enthousiast

Annelies en Berry uit Naarden zestig jaar
getrouwd

Buurt viert feest voor
diamanten paar: ‘Ik denk nog
steeds dat ik droom’

'Snel Frans leren om mijn teamgenoten te
kunnen verstaan'

Droom talentvolle rugbyer
Joey Buskens wordt realiteit:
spelen in Frankrijk

Uit de geschiedenis van Gooise Meren

Flip Hamers vertelt over zijn
opa, vader, oom en zichzelf

Uit de fotocollectie van het Streekarchief

Woningcomplex van
Bouwvereniging Volksbelang
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