Vader Sander: ‘vaderschap in ontwikkeling’ (VIO-coaching).
(versie 30-06-2021)
Inleiding:
Dit interview is met toestemming van Sander geplaatst op deze website.
Interview:
Fijn dat jij mee wilt werken aan een kleine verkenning op het – belangrijke - thema ‘vaderschap’.
Hoe was het voor jou om vader te worden (eigen verwachtingen; betekenis voor jouzelf, vanuit
jouw eigen ‘vaderbeeld’; “wat voor vader wil je zijn?”)

Hoe het was om vader te worden was heel bijzonder. Ik heb altijd voor ogen gehad dat ik, in
tegenstelling van mijn eigen vader die alleen maar extra diensten draaide om geld in het
laadje te krijgen, er volledig voor mijn kind wil zijn en zoveel mogelijk van haar
ontwikkeling wil meemaken.
-

Hoe heb je voorbereid (boek lezen, googelen, praten met andere vaders, …….. ????)

Eigenlijk heb ik me niet heel veel voor kunnen bereiden op het echte vaderschap. Vanaf het
moment dat we hoorden dat Myrthe meerdere aangeboren afwijkingen had was het meer
voorbereiden op uiterste scenario's dan voorbereiden op de opvoeding.
Hebben jullie het onderling (Caroline en jij) er vaak over gehad:
vaderschap/moederschap/ouderschap?

Vanaf het moment dat ik Caroline 9 jaar geleden leerde kennen hoorde ik van haar, maar
meer nog van haar ouders dat wij een kinderloze relatie zouden hebben omdat Caroline haar
autisme een te groot probleem zou zijn om een kind op te voeden. Toch heb ik er nooit een
geheim van gemaakt dat ik heel graag een gezin wilde stichten. Van het ene op het andere
moment was Caroline om en ging ze, tegen de wil van haar ouders in, laten onderzoeken of
zwanger worden en de genetische consequenties voor de kleine te overzien zouden zijn.
-

Van wie heb jij een goed voorbeeld gekregen als ‘papa’?

Ondanks dat mijn eigen vader meer werkte dan dat hij thuis was, heb ik het papa-oorbeeld
van hem uit de eerste hand.
-

Hoe was voor jou de overgang van ‘nog-geen-vader’ naar all-in vaderschap?

De overgang naar all-in vader begon al voor de geboorte. Bij de 20 weken echo werd verteld
dat het er heel slecht uitzag en werd er gevraagd of wij de zwangerschap wilden afbreken.
Vanaf dat moment tijdens de onderzoeken voorafgaande aan ons besluit is het echte
vadergevoel begonnen. Toen er met 26 weken ook nog eens vocht in het buikje te zien was en
de longen in de verdrukking zaten waardoor Myrthe niet levend geboren zou worden, werd ik
misschien wel de sterkst vechtende vader die een dochter kan wensen.
Hoe heb jij je vaderschap verder ontwikkeld na de geboorte van Myrthe, zeker in haar
specifieke (medische) situatie? Door welke ervaringen? Door welke gesprekken? Door welke
gedachten?
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Ik heb mijn vaderschap verder ontwikkeld door me na de geboorte 100% bezig te houden met
de behandeling van mijn dochter, zelfs zo erg dat een arts of een verpleegkundige zich bij mij
moest verantwoorden voordat ze aan mijn dochter mochten komen. Bij de ouder-gesprekken
en visites hield ik geen blad voor de mond en ventileerde meermaals mijn idee bij een
behandeling.
-

Hoe omschrijf jij nu jouw vaderschap?

Een gevoel van voldoening en trots. Een heel groot verantwoordingsgevoel.
-

Wat betekent ‘buidelen’ voor jou?

Buidelen betekent heel veel voor mij. Het verwarmende huid op huid contact en de rust die
het geeft als Myrthe in slaap valt. Ook ben ik sterk van mening dat buidelen voor de vader
minstens even belangrijk zo niet belangrijker is dan voor de moeder in situaties zoals die van
ons waarbij de vader meermaals het leven van zijn dochter gered heeft voor de geboorte.
Toelichting: Toen Myrthe een paar dagen oud was, werd ons gevraagd of wij wilden buidelen
op de NICU1. Dit wilden wij wel. Toen moest Caroline eerst want de moeder-dochter-relatie
zou veel groter zijn dan de vader-dochter-relatie, omdat de moeder het kindje gedragen had.
Hier was ik het totaal niet mee eens, mede omdat ik op dat moment zo sterk het gevoel had
dat als ik me had laten leiden door de artsen ik nu geen dochter zou hebben. Ik had evenveel
recht op de eerste buidelbeurt als mijn vrouw.
-

Hebben jullie een taakverdeling gemaakt als ouders (als moeder, als vader)?

De taakverdeling binnenshuis is eigenlijk vanzelf ontstaan. Ik hou me hoofdzakelijk bezig
met de voeding (flesje, sondepomp, bmf2 toevoegen) en het schoonmaken van de
verschillende attributen daarvoor en Caroline heeft de verzorging volledig op zich genomen.
-

Hebben jullie hulp in kunnen schakelen vanuit jullie familienetwerk?

Mijn ouders wonen naast ons wat heel erg handig is voor een extra helpende hand en
Caroline haar broer is arts/chirurg en daar kunnen we terecht met twijfels op het medische
vlak.
Kwam vaderschap in de knel te zitten? (ervaringen op de afdeling neonatologie;
bejegening/omgang met ouders vanuit de afdeling)

Wat wij allemaal hebben meegemaakt op de afdelingen in positieve en negatieve zin heeft er
nooit voor gezorgd dat mijn vaderschap in de knel kwam te zitten. Sterker nog, het heeft mij
alleen maar sterker gemaakt.
Welke afspraken heb jij gemaakt/kunnen maken met jouw werkgever t.a.v. afwezigheid en
verlof?

1

Afd. Neonatologie – Intensive Care Neonatologie (ICN)
‘Bmf’ is ‘breast milk fortifyer’. Extra eiwit toevoeging bij moedermelk voor prematuren en verzwakte
kinderen
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Mijn werkgever is op zijn plat Rotterdams gezegd ‘een botte hark’. Hij geeft mij alle ruimte
die ik nodig heb, maar ziet er zelf de noodzaak niet van in.
-

Wat betekent Myrthe voor jou?

Myrthe betekent alles voor mij. Voor haar kan ik bergen verzetten. Niemand mag ook maar
één slecht woord zeggen over mijn kleine meisje.
-

Benoem jouw sterke kanten als vader.

Mijn sterke kanten zijn:
Zorgzaam
Beschermend
Streng en hard op de juiste momenten
Strijdend
Liefdevol
-

Hoe kijk je terug op onze gesprekken? Wat heeft dat jou (jullie) opgeleverd?

Ik kijk zeer positief terug naar onze gesprekken. Hoewel jij voorgesteld was aan ons voor
meer praktische problemen, heb ik veel meer aan jou gehad omdat jij mij handvatten aanbood
bij problemen waar ik mee zat in tegenstelling tot de psycholoog die meer luisterde en mij
zelf dingen liet uitzoeken wat ik op dat moment helemaal niet kon omdat mijn hoofd te vol
zat. Jij had de kracht om precies op de juiste momenten te bellen als het iets minder ging met
mij.
-

Heb je een advies voor andere (aanstaande) vaders?

Allereerst hoop ik dat geen enkele vader hoeft mee te maken wat ik heb meegemaakt.
Allereerst: blijf geloven in je kleine, hoe slecht het er ook uit ziet.
Verder: ga nooit blind mee met bevindingen van artsen op basis van ervaring terwijl er
helemaal geen fysiek bewijs is.
Denk in oplossingen, niet in problemen.
En de grootste tip, zorg als vader dat je zelf bij alle gesprekken met artsen aanwezig bent en
neem de volledige regie in eigen hand, zodat je wederhelft zich kan concentreren op het
zwanger zijn. Zij heeft het al zwaar genoeg om te dragen met de wetenschap dat het niet goed
zit. Daar kan ze niet ook nog het vechten bij hebben.
-

…………………………………………………….(wat je verder nog wilt vertellen)

Ik hoop dat dit een beetje jouw idee was met het stellen van je vragen. Ik vond de vragen
soms best diep en lastig en heb ze dan maar een eigen interpretatie gegeven. Ik zag er dit
weekend tegenop om deze vragen te beantwoorden, maar met dat ik bezig was vond ik het
zelfs wel leuk om weer in het verleden te graven. Als ik een vraag verkeerd begrepen heb of
als je nog verder in wil gaan op een onderwerp hoor ik het graag. Wel vraag ik je om dit
mailtje dan mee te sturen of in deze mail extra vragen te zetten zodat ik terug kan lezen wat
ik al benoemd heb. Je mag onze gegevens gewoon gebruiken en mits mogelijk zie ik graag je
onderzoek in.
Nogmaals hartelijk dank voor al je hulp, ik heb er veel aan gehad.
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Zeer praktisch boek, goed leesbaar, aanstekelijke ervaringsverhalen; gebaseerd op een aantal theorieën:
D.OE.L: Duidelijk, Oefenen, Leuk. Wat wil ik bereiken?
Wat gaat er goed op dit moment in mijn leven? Wat is er voor verbetering vatbaar? Wil ik iets
veranderen?
Life events / Persoonlijkheid / Lichaam / Omgeving. D.w.z.: jouw leven in kaart brengen.
Draaglast/energievreters > < draagkracht / energiegevers. Met tips om je draagkracht te vergroten.
Moet-ik-dit-nu-doen? Met tijdbesparingstips.
Goed voor jezelf zorgen is goed voor je kind zorgen.
De kracht van positiviteit. ‘Geluk is het enige wat zich verdubbelt als men het deelt’, Albert
Schweitzer. Maak een leuke-dingen-lijst. Waar word/werd ik blij van? Wat geeft/gaf je energie? Wat
geeft/gaf je voldoening? Tips om gelukkiger te worden.
De kracht van zelfvertrouwen. Falen of balen?
4xB voor een betere communicatie;
Benoemen (wat zie je of wat hoor je precies?),
Bedoelen: wat bedoelen jij en je partner? Wat willen jullie bereiken met het gesprek? Komen jullie woorden
overeen met die bedoeling?
Beseffen: wat voel je op dit moment? Hoe voel je je?
Behoeften: wat heb je nodig? Wat heeft je partner nodig?
4 b’s: boos, bang, bedroefd, blij.
www.perfectemoedersbestaanniet.nl – www.lannoo.com – www.dianakoster.nl (Diana Koster is
inmiddels overleden)
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Mitchel vertelt in dit artikel over zijn zoonschap in de relatie tot zijn ouders, zeker in de periode van ziek-zijn
en behandeling en daarnaast over zijn eigen vaderschap.
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