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MISKRAAM
Hoe om te gaan met een verlies in de
zwangerschap

Mogelijk gemaakt door Leenaars Coaching & Psychologie - auteur Fleur Leenaars

WAT IS EEN MISKRAAM?
Bij een miskraam is er geen hartslag
meer bij het vruchtje. Het vruchtje is
gestopt met groeien. De celdeling in het
vruchtje is niet goed verlopen, waardoor
het lichaam het zal afstoten. Dit
veroorzaakt het bloedverlies waar een
miskraam meestal mee start. Doordat een
miskraam bijna nooit veroorzaakt wordt
door een erfelijke afwijking, wordt er
geen verder onderzoek gedaan naar de
oorzaak van de miskraam.

CONTACT OPNEMEN
Neem contact op met je
verloskundige of huisarts als je:
Hevige bloedverlies hebt
Extreme buikkrampen hebt
Boven 38 graden koorts hebt
tijdens of na de miskraam
Duizelig bent, zweet en/of het
gevoel hebt dat je gaat
flauwvallen
Het niet vertrouwd of ongerust
bent
Blijvend bloedverlies en krampen
na een miskraam hebt

Hoe een miskraam verloopt hangt af van
de duur van de zwangerschap en het is
voor ieder persoon en iedere miskraam
anders. 1 op de 10 zwangerschappen
eindigt in een miskraam. De meeste
miskramen ontstaan in de eerste 12
weken van de zwangerschap. In deze
periode is het vruchtje het meest
kwetsbaar.
Het kan zijn dat er geen kloppend hartje
te zien is tijdens je eerste echo en de
verloskundige aangeeft dat je een
miskraam zult hebben. Of je ervaart licht
bloedverlies. Licht bloedverlies hoeft niet
te betekenen dat je een miskraam krijgt.
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WAT ER GEBEURD
Je hebt licht bloedverlies dat na enkele
dagen meer kan worden. Het bloedverlies
kan enkele dagen licht aanhouden, maar
kan ook snel meer worden. De miskraam
komt dan in één keer op gang. Meestal
heb je enkele uren bloedverlies, waarbij
je weefselresten en bloedstolsels in het
bloed ziet. Het bloedverlies kan gepaard
gaan met buikkrampen. De buikkrampen
kunnen overeenkomen met hevige
menstruatiepijn. De ervaringen van een
miskraam verschillen tussen lichte
buikkrampen tot het ervaren van een
‘mini bevalling’. Hierbij kunnen er lichte
weeën ervaren worden als bij een
bevalling.

VEELVOORKOMENDE
LICHAMELIJKE SYMPTOMEN
Licht tot matig bloedverlies
Verlies van weefselresten en
bloedstolsels
Buikkrampen/ menstruatiepijn
Mogelijk lichte weeë-ige klachten
Verlies van klein vruchtzakje
Verlies van een weefselstuk/
kleine placenta

Het kan zijn dat de periode van bloeding
en buikkrampen langer duurt en hierbij
weefselresten blijven loskomen. Neem
contact op met je verloskundige of
huisarts als de bloedingen langdurig
blijven aanhouden of als je in grote mate
bloed verliest.

Na een meestal korte periode van
krampen en verlies van bloed,
weefselresten en bloedstolsel kan er een
klein vruchtzakje loslaten uit je
baarmoeder. Afhankelijk van hoever je
zwangerschap was, kan het zijn dat er
een embryo of foetus in het vruchtzakje
te zien is. Bij een miskraam na een
zwangerschapsperiode van ongeveer12
weken of langer kun je ook het idee
hebben dat de placenta als laatste vrij
komt uit je baarmoeder. Hierbij kan je
opnieuw buikkrampen ervaren. Nadat alle
weefselresten los zijn gelaten, zal een
lichte bloeding blijven die na ongeveer
een week stopt.
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VERLOOP/ MOGELIJKHEID
Je bent een miskraam aan het krijgen of
gaat een miskraam krijgen. Wat kun je nu
doen? Er zijn drie mogelijkheden om een
miskraam te krijgen.
1. Afwachten op natuurlijke wijze
2. Behandeling met medicijnen
3. Een ingreep/curettage in het
ziekenhuis
Welke mogelijkheid het beste passend is
voor jou is afhankelijk van jouw situatie
en je persoonlijke keuze. Je
verloskundige of gynaecoloog zal de drie
mogelijkheden met je bespreken.

AFWACHTEN OP NATUURLIJKE
WIJZE
Als je zeker weet dat het hartje van
het vruchtje niet meer klopt, kun je
afwachten tot de miskraam vanzelf
tot stand komt. Dit kan 1 tot 2 weken
duren.
Je kan het prettig vinden om zonder
medicatie of ingreep de miskraam af
te wachten. Het kan ook zijn dat de
miskraam na 1 of 2 weken nog niet
tot stand komt. Ook kan het zijn dat
je het emotioneel en fysiek niet
prettig vindt om te moeten wachten
tot de miskraam tot stand komt. Dit
kan betekenen dat medicatie of een
ingreep beter passend is voor jou.

BEHANDELING MET
MEDICATIE
Een behandeling met medicatie is
mogelijk via het ziekenhuis van een
verloskundige of een gynaecoloog. Je
ontvangt tabletten die je inbrengt in
de vagina. Daarna wacht je thuis af of
het de bloeding en miskraam op
stand brengt.
Als de medicijnen aanslaan, komt er
na 1 tot 2 dagen de miskraam
opgang. De miskraam verloopt dan
vrijwel hetzelfde als bij een miskraam
die spontaan op gang komt. De
medicatie werkt bij ongeveer de helft
van de vrouwen.

EEN INGREEP/ CURETTAGE
Een curettage is een korte operatieve
ingreep in het ziekenhuis. De ingreep
duurt 10 tot 15 minuten. Vooraf aan
de ingreep zal er besproken worden
welke verdovingsmiddelen mogelijk
zijn. Een lichte narcose of plaatselijke
verdoving zijn de opties.
De gynaecoloog maakt tijdens de
ingreep de baarmoederholte via de
vagina leeg met een schrapertje of
slangetje. Soms blijft er na een
curettage weefsel in de baarmoeder
achter, waardoor je bloedverlies blijft
houden. Dan zou de curettage
herhaald kunnen worden.
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PRAKTISCHE TIPS
Voor ieder persoon kan de verloop en de
ervaring van de miskraam anders zijn.
Alle vrouwen hebben bloedverlies,
buikpijn en verliezen het vruchtje/kindje.
Na afloop begint het proces van herstel
op het gebied van emoties, lichaam en
hormonaal. Dit onderdeel beleefd iedere
vrouw en stel anders.

BEWAREN EN AANDENKEN
Je kan het vruchtje/kindje opvangen
zodat je afscheid kunt nemen van het
kindje op jouw manier of zodat je het
kan bewaren.
Opvangen: Vang het
vruchtje/kindje op door een
vergiet of zeef in de wc te hangen.
Dit zodat het niet in de wc valt bij
plassen.
Foto: Een foto maken van het
vruchtje/kindje kan een mooi
aandenken zijn. Het kan op dat
moment anders voelen, maar op
een later moment kan je er juist
de behoefte aan hebben om een
aandenken te hebben.
Water: Om het kindje op een
goede manier te kunnen zien kun
je het in een bakje koud water
leggen. Zo ontvouwt het zich weer
naar de vorm (en kleur) die het in
de baarmoeder had.
Bewaren: Het vruchtje/kindje kun
je bewaren in een doosje zodat je
er later afscheid van kan nemen
op de manier die voor jou prettig
voelt.

VOORBEREIDING
Maandverband in huis hebben.
Geen tampons gebruiken
aangezien er weefsel en het
vruchtje loskomt.
Pijnstillers in huis hebben, zoals
paracetamol tegen de
buikkrampen.
Het telefoonnummer van je
verloskundige of gynaecoloog bij
de hand hebben voor vragen of
zorgen.
Eventueel een schone
onderbroek.
Een warme kruik of kersenpit
kussen om op je buik te leggen
tegen de pijn.
Hulp of geliefden om te bellen of
bij je te zijn, als je dit nodig hebt.
In de periode van de miskraam zal je
verschillende emoties en lichamelijke
klachten kunnen ervaren. Het is dan ook
normaal dat een miskraam veel energie
kost. Er is zowel fysiek als emotioneel tijd
nodig om te herstellen. De hormonen
spelen nog een belangrijke rol, waardoor
je je minder jezelf voelt en ook lichamelijk
niet fit voelt.
Luister gedurende deze periode goed
naar je lichaam en zorg voor emotionele
steun als je hier behoefte aan hebt. Het is
vaak lastig om je ervaring met anderen te
delen en uit te leggen hoe je je voelt. De
ervaring kan je eenzaamheid, leegte en
verdriet laten ervaren. Dit gevoel delen
met geliefden om je heen, kan je helpen
bij de verwerking van de gebeurtenis.
Geef jezelf tijd om te herstellen. Er is
geen handleiding voor hoe lang je erover
mag doen. Dit bepaal je zelf door naar je
eigen lichaam en emoties te luisteren.
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EMOTIONEEL HERSTEL

NEGATIEVE EMOTIES
Na een miskraam kunnen veel
verschillende en wisselende gevoelens
ervaren worden. Hoe jij je voelt na een
miskraam hangt af van verschillende
factoren. Het hangt af van de
omstandigheden, de steun van je
omgeving, de beleving die je had in de
zwangerschap en de manier hoe jij
omgaat met moeilijke en stressvolle
situaties. Het is normaal en logisch om
bepaalde gevoelens te ervaren na een
miskraam.
Maak je je zorg over hoe emotioneel je je
voelt en de stress die je hebt, zoek dan
steun bij een geliefde of neem contact op
met gespecialiseerde hulpverlening,
huisarts of verloskundige.

Het ervaren van een miskraam heeft
invloed op je leven. Bij de ene persoon is
die invloed heviger dan bij de andere.
Iedereen ervaart het meemaken van een
miskraam anders en iedereen gaat er
anders mee om. Er is eigenlijk geen
handleiding voor hoe men een miskraam
ervaart of hoe men dit verwerkt.
Hieronder wordt omschreven wat de
veelvoorkomende emotionele klachten
zijn en de verschillende manieren om hier
mee om te gaan. Je kan voor jezelf
bepalen wat goed voelt en wat past bij
jouw beleving.

VEELVOORKOMENDE
EMOTIONELE KLACHTEN
Gevoel van leegte
Afgevlakt gevoel
Eenzaamheid
Verdriet of wanhoop
Schaamte
Schuldgevoel
Boosheid
Jaloezie
Somberheid
Mindwaardigheid
Onbegrip

OMGAAN MET HET VERLIES
De negatieve gevoelens van een
miskraam kunnen je overvallen. Vaak zijn
we niet voorbereid op de gevoelens,
lichamelijke klachten en impact van de
miskraam. Het is meer dan logisch om
niet direct door te kunnen met de
activiteiten in het dagelijkse leven. Je
bent vermoeid, futloos en leeg. De
impact is groot en je kan tijd nodig
hebben om te herstellen en te rouwen.

Tijdens de zwangerschap raak je gehecht
aan het (toekomstige) kindje en het beeld
van die toekomst. Dit is een normaal en
natuurlijk proces. Het verliezen van de
zwangerschap en het vruchtje/kindje is
een verlies van een dierbare. Nu je het
vruchtje/kindje verloren hebt, zal je tijd
nodig hebben om te rouwen. Iedereen
rouwt op zijn eigen manier.
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ROUWVERWERKING
Na een miskraam en de fysieke herstel
van een miskraam, blijft een emotionele
herstel over. Dit is de rouwverwerking
van het verlies. Er is geen maatstaaf hoe
lang of kort je zal rouwen om een verlies
in de zwangerschap. Rouwen kan je
gehele leven blijven duren. Hierin zal de
hevige pijn en het verdriet steeds minder
worden. Het is daarom oké om altijd een
deel van het verdriet te blijven voelen.
Het volledig 'verwerken' van het verlies
hoeft niet het einddoel te zijn. Uiteindelijk
zal je in het rouwen rust ervaren en zal
het verlies een deel van je leven blijven.
Ook dit ervaart ieder persoon anders.
Sommige ervaren wel een verwerking en
het niet meer verdrietig zijn om het
verlies na een periode. Andere zullen
altijd blijven rouwen en daarin een
bepaalde rust vinden. Weet dat dit
allemaal oké is.

HELPEN IN ROUWEN
Rust en tijd: Geef jezelf de tijd en
rust om te herstellen. Alle emoties
die er zijn of die er juist niet zijn,
zijn oké. Laat alle emoties toe.
Delen: Praat met je omgeving en je
geliefden. Denk aan je partner,
familie, goede vrienden of naaste
collega’s. Er zijn ook lotgenoot
groepen om je verhaal bij te delen.
Afscheid: Je kunt afscheid nemen
met een begrafenis, een aandenken,
een brief of een herdenking.
Ontspanning: Wandel in de natuur,
lees een boek, luister naar muziek,
mediteer, ontspan in een bad of doe
een ademhalingsoefening.

VEELVOORKOMENDE
KENMERKEN VAN ROUW
Rouwen is een term die moeilijk te
omschrijven is. Iedereen ervaart
rouwen anders. Rouwen kan veel
verschillende kenmerken en
symptomen hebben.
Afgevlakt gevoel
Leeg gevoel
Ongeloof
Dissociatie van de situatie
Niets voelen
’Schijn’ rust
Verwachten dat het nog wel
goed komt
De schuld geven aan een ander
of jezelf
Denken dat ‘als hij/zij/ik dit
beter had gedaan, dan was dit
nooit gebeurd...’
Boos op je eigen lichaam die
‘faalt’.
Zoeken naar antwoorden of een
oplossing
Direct opnieuw zwanger
proberen te worden
Het niet aanvaarden van
antwoorden.
Overvloed van verdriet
Vermoeidheid
Somberheid
Inactief zijn
Sociaal isoleren
Vermijdingsgedrag
Loslaten van het zoeken naar
antwoorden
Verdrietig kunnen zijn en dit
delen met de omgeving
Praten over het verlies
Jezelf de tijd gunnen om te
herstellen
Beseffen dat direct een nieuwe
zwangerschap niets heelt
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SAMEN OF ALLEEN
ROUWEN
JIJ

PARTNER
De partner maakt lichamelijk de
miskraam niet mee, maar wel emotioneel.
Hij of zij is er voor je gedurende de
miskraam. Hij of zij zal misschien niet
direct alle emoties uiten, maar deze
waarschijnlijk wel voelen op zijn of haar
eigen manier. Het kan dat hij of zij er
voor jou probeert te zijn en daardoor zijn
of haar eigen gevoelens probeert in te
houden. Ook voor de partner is het heel
normaal dat de miskraam als een zware
periode wordt ervaren en hij of zij hier de
tijd voor neemt om te herstellen.

OPNIEUW ZWANGER WORDEN
Na een miskraam kan je medisch
gezien direct weer zwanger worden.
Het advies is om de eerste
menstruatie af te wachten en daarna
pas weer te proberen. Voor je
mentale gezondheid is het beter om
eerst emotioneel en fysiek te
herstellen van deze grote
levensgebeurtenis. Ook hormonaal is
je lichaam na de miskraam nog niet in
balans. Wanneer jij en je partner er
klaar voor zijn om weer zwanger te
worden, is uiteindelijk geheel aan
jullie. Neem eventueel contact op met
je verloskundige om over jullie
kinderwens te praten.

Veel vrouwen voelen zich schuldig bij een
miskraam. Ze zijn bang dat ze schuldig
zijn aan de miskraam en het mogelijk
veroorzaakt kunnen hebben of er een rol
in hebben gespeeld. 1 op de 4 vrouwen
maakt in hun leven een miskraam mee. De
meeste miskramen worden niet
veroorzaakt door de gevolgen van het
gedrag of lichaam van de vrouw.
Het kan na een miskraam moeilijk zijn om
weer vertrouwen te krijgen in je eigen
lichaam. Schuldgevoelens, schaamte en
twijfels kunnen aanwezig zijn. Weet dat
deze gevoelens niet terecht zijn. Geef
jezelf de tijd om weer vertrouwen in jezelf
en je lichaam te gaan. Dit kun je doen
door te blijven bewegen of te mediteren.

SAMEN
Iedereen rouwt op een andere manier en
ervaart andere emoties. Ook de beleving
van de zwangerschap kan anders zijn
voor de partner dan voor de vrouw die
het vruchtje/kindje heeft gedragen in
haar buik. Het kan dat jullie beide anders
omgaan met de situatie en ook anders
rouwen. De een deelt het verdriet het
liefst met de partner en de omgeving en
de ander rouwt vooral in zichzelf en
houdt de emoties voor zichzelf.
Het is altijd goed om met elkaar te praten
over hoe je de situatie ervaart en wat je
voelt. De ene dag kan zwaarder en
emotioneler zijn dan de andere. Geef
elkaar de ruimte en de tijd om samen
maar ook apart van elkaar te kunnen
rouwen.
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HERSTELLEN
HET GEZIN

DE OMGEVING
Ondanks dat 1 op de 10
zwangerschappen in een miskraam
eindigt en 1 op de 4 vrouwen een
miskraam meemaken in hun leven, is het
onderwerp miskraam nog een (te) groot
taboe. Mensen vinden het moeilijk om
over dit onderwerp te praten of om op
een ander te reageren die dit meemaakt.
Het kan zijn dat je merkt dat mensen niet
weten hoe ze op je moeten reageren of
hoe ze je moeten steunen. Dit kan de
gevoelens van onbegrip en eenzaamheid
versterken. Vaak ontvang je ongewenste
adviezen of positieve toesprekende
reacties. Dit zijn vaak juist niet de dingen
die je graag zou willen horen. Praat met
de mensen waar je steun bij ervaart of
bespreek hoe jij je voelt en waar jij
behoefte aan hebt. Dit zorgt ervoor dat
ook jouw omgeving weet wat ze voor jou
kunnen betekenen.

ANDERE ZWANGERSCHAPPEN
Nieuwe zwangerschappen in je omgeving
of confrontaties met een baby kunnen
(vooral in het begin, maar ook later nog)
pijn doen. Het kan leiden tot jaloezie,
verdriet of boosheid. Al deze emoties zijn
een normale reactie. Het aangeven aan je
omgeving dat je dit moeilijk vindt, kan je
helpen om meer begrip te creëren. Voor
meer steun van mensen die hetzelfde
hebben doorgemaakt, zijn er veel
Instagram accounts die hierover
schrijven en ook lotgenoten groepen op
Facebook.

Als je al andere kind(eren) hebt, kun je
het verlies delen met je kind(eren). Ook
als je je kind(eren) nog niet over de
zwangerschap hebt verteld. Het kan voor
de kinderen fijn zijn om te weten dat er
nog een gezinslid is en dat ze een jongere
broertje of zusje hebben of zouden
hebben gehad. Kinderen voelen het
verdriet van hun ouders mee en begrijpen
het vaak beter dan je zou verwachten. Er
zijn ook boeken voor kinderen over
verlies en rouwen. Dit kan je helpen om
het op een fijne manier uit te leggen.

OPPAKKEN VAN DAGELIJKSE
ACTIVITEITEN
Het oppakken van de activiteiten in je
dagelijks leven kan al direct na de
miskraam of na een periode dat je tijd
hebt genomen voor jezelf. Voor
iedereen voelt iets anders meer
gepast. Het kan zijn dat direct aan het
werk gaan goed voelt voor je. Een
miskraam is een grote
levensgebeurtenis. Het is daarom
meer dan normaal om je een periode
ziek te melden van je werk of andere
verplichtingen. Neem de tijd voor
jezelf om te herstellen. Als je weer aan
het werk wilt na een periode van
ziekteverlof of direct na de miskraam,
is het fijn om met je werkgever te
bespreken of je in uren opbouwt.
Verder kan het fijn zijn om je collega’s
in te lichten over de reden van je
ziekteverlof om meer begrip en steun
vanuit je collega’s te ervaren. Vaak
hebben veel meer mensen ook een
soortgelijke ervaring meegemaakt.
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HULP BIJ HERSTELLEN
Na een miskraam kan het een hele tijd duren voordat je lichamelijk en emotioneel hersteld.
Het rouwen kan weken, maand of jaren duren. Het verdriet van het verlies zal je altijd bij je
kunnen dragen. Het is normaal dat er altijd een klein gedeelte verdriet blijft om het verloren
kindje. Als het verdriet je dagelijkse leven blijft overheersen, kan je dit ervaren door
huilbuien, angsten of paniek, maar ook door lichamelijke klachten als blijvende
vermoeidheid of pijn in je lichaam. Dit kan betekenen dat hulp bij jouw verwerking
waardevol kan zijn.

PSYCHOLOGISCHE BEGELEIDING
LOTGENOTEN
Er bestaan steeds meer groepen en
pagina’s op Social Media en het
internet van lotgenoten die een
miskraam, zwangerschapsverlies of
fertiliteitstraject meemaken.
Vlinderkindcafe www.vlinderkindcafe.nl
Kusje in de Wind www.kusjeindewind.com
Praten over Verlies www.pratenoververlies.nl
Wereld Lichtjes Dag www.wereldlichtjesdag.nl
Stichting Lieve Engeltjes www.lieve-engeltjes.nl
Miskraam Mama’s www.miskraammamas.wordpress.c
om
Zwangerschapsbeëindiging www.sczb.nl
Wel/niet behouden zwangerschap
Facebook groep - HoeVerder
Herhaalde miskramen en
fertiliteitstrajecten - www.freya.nl
Vruchtbaarheidsproblemen www.deverdwaaldeooievaar.be

Er zijn steeds meer instanties,
hulpverleners en kenniscentrums gericht
op zwangerschapsverliezen. Ook zijn er
steeds meer coaches, psychologen en
verloskundigen gespecialiseerd in hulp
gericht op miskramen en
zwangerschapsverliezen.

LEENAARS
COACHING & PSYCHOLOGIE
Fleur Leenaars is psycholoog en
gecertificeerde coach die zich
gespecialiseerd heeft in het begeleiden
van mensen met een ervaring van een
miskraam, zwangerschapsverlies of
-trauma. Ze werkt in de omgeving van
Leiden, Alphen aan den Rijn, Den Haag,
Zoetermeer, Gouda, Hoofddorp,
Amsterdam, Delft, Breda en Tilburg. De
begeleiding is voor jou alleen of samen
met je partner.
Vind de vertrouwen en rust terug door de
stappen in de psychologische begeleiding
van Leenaars Coaching & Psychologie

1. Erkenning 2. Verbinding

5. Vertrouwen

3. Rouwen

Kijk voor meer
informatie op
4. Rust vinden
www.leenaarscp.nl
+31(0)618263265
info@leenaarscoachingenpsychologie.nl
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ONDERSTEUNING
BEGRAFENIS, UITVAART,
AANDENKEN
Het kenniscentrum babysterfte ‘Stille
Levens’ heeft veel informatie op hun
website staan over manieren om afscheid
te nemen, een begrafenis of uitvaart te
regelen of een aandenken te creëren van
je kindje.
Kijk voor meer informatie op
www.stillelevens.nl/informatie/nuttigewebsites/

PODCASTS
Reeks
In afwachting de Podcast
Stille Levens
Afleveringen
De impact van een miskraam –
Alles is Liefde Podcast
Een miskraam – Frank & Marijke
Bonusaflevering met Stille Levens
over babysterfte en rouw –
Podnataal

MUZIEK EN GEDICHTEN
Muziek
Stille levens op Spotify
Miskraam Begeleiding Nederland
op Spotify
Gedichten
Jij wordt gekend – Floortje Agema
Tijd om te troosten – Marinus van
den Berg
Roerloos – Yvonne van Emmerik
Troostgedachten – Martin
Fijzemijter

BOEKEN
Miskraam
Als je je kindje verliest in de
zwangerschap – Miriam van Kreij
Als je een prille zwangerschap verliest –
Manu Keirse en Annemie Vermeulen
Ongekend verlies – Annemarie van der
Meer
Soms gaat het mis – Ann Oakley
Herdenkingsboek – Jacobien Beeker
Te mooi voor deze wereld – Annika
Everste - SØRensen
Zwangerschapsafbreking
Geen wiegje, geen luier – Karin van den
Bogaard
Anders – Elsemieke Corvers en Marleen
Oud
Misschien was je vandaag wel geboren –
Yvonne Gebbe en David Rozemeyer
Geborgen in liefde – Sarah Williams
Voor de andere kinderen
In de zee van mama’s buik – Femke
Gerestein en Leen van den Berg
Stapeltjesverdriet - Sabina Noten
Samen verdrietig - Marja BosMeeuwsen
Jong verlies - Riet Fiddelaers-Jaspers
Mijn kleine grote broer/Mijn kleine
grote zus - Sanne Ovaere

BRP-REGISTRATIE
Het is sinds kort mogelijk om je kindje te
registeren in de Basis Registratie Personen
van Nederland. Dit betekend dat ook als jouw
kindje niet levend ter wereld is gekomen, het
kindje geregistreerd mag worden als persoon.
Kijk voor meer informatie op de sites van
Stille Levens en Miskraam Begeleiding
Nederland.
www.stillelevens.nl/informatie/registreren-in-de-brp/
www.miskraambegeleiding.nl/mag-het-kindje-van-eenmiskraam-ook-in-de-brp/

