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Hoe was het voor jou om vader te worden (eigen verwachtingen; betekenis voor jouzelf,
vanuit jouw eigen ‘vaderbeeld’; “wat voor vader wil je zijn?”). Ook tijdens de zwangerschap
van de tweeling?
Ik heb altijd heel graag vader willen worden, uiteraard wel op het juiste moment en met de juiste
persoon. De dag dat mijn vrouw en ik zijn gaan samen wonen zijn wij erachter gekomen dat Linda in
verwachting was “alsof het zo moest zijn denk ik”. Toen wij erachte r kwamen dat het om 2 meiden ging
was ik helemaal door het dolle heen. In mijn droom zag ik ze beiden buiten spelen en ging ik steeds
meer genieten van het idee vader te zijn.
Helaas zijn beiden meiden veelste vroeg geboren, met 23 weken en 6 dagen mochten wij Nora en Lina al
bewonderen. De geboorte en het vader worden had ik mij dus ook heel anders voorgesteld. Mijn wereld
viel in duigen toen ik het telefoontje kreeg van mijn vrouw “Ik ga bevallen, je moet naar het ziekenhuis
komen!” Zouden wij echt onze meiden gaan verliezen??
Ik kon alleen maar hopen op een goede geboorte van 2 levende meiden, uiteindelijk ging alles heel snel
en zijn ze 10 minuten na elkaar geboren en lieten met een kleine oerkreet weten dat ze op de wereld
waren en dat ze leefden! Die oerkreetjes zal ik nooit meer vergeten en maakte mij de gelukkigste vader
van de hele wereld.
Vanaf dat moment wist ik dat ik vader was geworden van 2 sterke dochters!!

Hoe heb je voorbereid (boek gelezen? Via Google, praten met andere vaders, …….. ????)
Ik heb mij helemaal niet voorbereid, het enige wat ik deed was Youtube filmpjes kijken over tweelingen
en fantaseren hoe mijn toekomst eruit zou zien.
De avond voor de “ongeplande” geboorte van Nora en Lina heb ik op aandringen van mijn vrouw een
teamsmeeting “zwangerschap yoga” bijgewoond. Dit was echt waardeloos en de kerel die constant aan
het woord was sloeg in mijn ogen echt de plank mis. Ik ben van mening dat je in het ziekenhuis goed
begeleid wordt en elke vader zijn eigen instinct moet volgen en het dan echt wel goed komt. Ik moet wel
eerlijk zijn dat onze situatie heel anders is verlopen dan bij een geboorte van een voldragen baby.

Hebben jullie het onderling (als vader en moeder) er vaak over gehad:
vaderschap/moederschap/ouderschap? Betekenis voor jullie!
Vanaf het moment dat wij het nieuws wisten hebben wij veel gepraat over hoe het zou zijn om
ouders te zijn van een tweeling. Wij vonden het heel fijn om te fantaseren over alle momenten
met z’n 4en.
Van wie heb jij een goed voorbeeld gekregen als ‘papa’?
Mijn eigen vader natuurlijk!! Mijn vader en ik hebben een hele goede band en ik ga ervan uit
dat ik net z’n leuke en goede vader zal zijn.
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Hoe was voor jou de overgang van ‘nog-geen-vader’ naar all-in vaderschap?
Dit moment heeft 5 maanden geduurd. Wij hebben namelijk een lange ziekenhuisperiode achter de rug.
Nu wij thuis zijn voel ik mij pas een echte vader. In het ziekenhuis voelde ik mij ook wel vader natuurlijk
maar dat is toch anders.

Hoe heb jij je vaderschap verder ontwikkeld na de geboorte van de tweeling, zeker in hun
specifieke (medische) situatie? Door welke ervaringen? Door welke gesprekken? Door welke
gedachten?
Eigenlijk is mijn vaderschapsgevoel overspoeld met “zorgen”. Ik maakte mij vooral heel veel zorgen over
de kwaliteit van leven van beide meiden. Elke dag was het weer een gevecht voor ze en hierdoor heb ik
amper genoten van het vader zijn. Zelfs met het buidelen kon ik mij vaak slecht ontspannen en genieten
van het contact met mijn dochters. Ik keek heel erg uit naar de momenten in de toekomst omdat het
hier en nu, een tijd van ellende, stress en verdriet betekende voor mij.

Wat betekent voor jou het overlijden van Lina? Hoe was voor jou de rouwdienst? Welke plek
heeft zij nu in jouw/jullie leven?
Het overlijden van Lina vind ik vreselijk! Ik kan dit nog geen plek geven. Ik vind het heel erg dat Lina het
gelijk zo ontzettend moeilijk heeft gehad. Mijn kleine meisje verdiende veel beter en had samen met ons
naar huis moeten gaan. Het idee dat Nora haar tweelingzusje voor altijd zal missen maakt mij heel erg
verdrietig. Het afscheid van Lina was erg moeilijk, ouders horen geen afscheid te nemen van hun
kinderen. Vooral voor onze familie was het fijn om afscheid te nemen van Lina tijdens een korte en
verdrietige rouwdienst.

Hoe omschrijf jij nu jouw vaderschap?
Ik voel mij een trotse vader van 2 sterke meiden. Verder voel ik mij denk ik als een normale vader,
bezorgd maar gelukkig.

Wat betekent ‘buidelen’ voor jou? Hoe heb je dat ervaren?
Vanaf dag 1 heb ik mogen buidelen met beiden meiden, achteraf is dit mij heel dierbaar. Soms
voel ik mijzelf schuldig dat ik hier toen niet zo van kon genieten als dat ik nu doe. Buidelen is
heel belangrijk voor het kind en eigenlijk is het het mooiste wat er is. Knuffelen met je kind!
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Hebben jullie een taakverdeling gemaakt als ouders (als moeder, als vader)?
Mijn vrouw geeft de instructies en ik voer uit (=P). Door het lange ziekenhuistraject zijn wij beiden goed
opgeleid en kunnen wij beiden de hele zorg op ons neme n. Wij kijken per dag aan wie wat doet en
komen hier altijd wel goed uit.

Hebben jullie hulp in kunnen schakelen vanuit jullie familienetwerk?
In het ziekenhuis hebben wij veel steun gehad van vrienden en familie. Zo hebben wij vaak lekkere
maaltijden gekregen en werden wij ontzorgd in alle huishoudelijke taken. Mijn schoonmoeder deed elke
week alle was voor ons en zelfs onze tuin en huis werd bijgehouden.

Kwam vaderschap in de knel te zitten? (ervaringen op de afdeling neonatologie;
bejegening/omgang met ouders vanuit de afdeling, door werk o.i.d.)
De begeleiding van de afdeling heeft ervoor gezorgd dat ik mij steeds meer vader ging voelen en
loodsten mij door deze moeilijke periode heen. Zonder hen had ik het veel zwaarder gehad. Iedereen
voelde erg vertrouwd en handelde erg professioneel.

Welke afspraken heb jij gemaakt/kunnen maken met jouw werkgever t.a.v. afwezigheid en
verlof?
Ik heb mij vanaf het begin erg druk gemaakt om mijn werk, ik voelde mij erg verantwoordelijk en wilde
niet telleurstellen. Na een korte periode heb ik mij ziek gemeld en wekelijks contact onderhouden met
mijn direct leidinggevende. Ik ben heel blij dat ze mij de ruimte hebben gegeven om bij mijn dochters en
vrouw te zijn.

Wat betekenen de kinderen voor jou?
Alles! Het mooiste wat er is.

Benoem jouw sterke kanten als vader.
Ik voel mij sterk verbonden met mijn dochters, verder voel ik mij verantwoordelijk. De rest komt nog in
de toekomst.

Hoe kijk je terug op onze gesprekken? Wat heeft dat jou (jullie) opgeleverd?
Fijn om een vader te spreken i.p.v. een dokter of een vrouwelijke verpleegkundige. Ik heb onze
gesprekken als erg prettig ervaren. Het heeft mij nieuwe handvatten opgeleverd in moeilijke situaties.

Heb je een advies voor andere (aanstaande) vaders?
Doe vooral wat jij denkt dat goed is, geniet van alle mooie momenten en zorg dat je altijd voor je vrouw
en kind klaar staat. Probeer ook te ontspannen en je niet te veel zorgen te maken. Kinderen krijgen is
het mooiste wat er is.
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