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Ik kreeg zeker meer dan 100 reacties op de
blog die ik half februari schreef; ‘Onze tweeling:
ieder op een eigen school?’ Ik vond het
spannend om ons verhaal te delen, het voelde
kwetsbaar. 

Maar ik weet nu: deze kwetsbaarheid heeft heel
veel gebracht, zoveel herkenbaarheid en
begrip. Want wat een lieve reacties kreeg ik
van jullie op social media en in mijn inbox. Ook
jullie deelden je ervaring over het maken van
schoolkeuzes en wat het met je doet als
tweelingouder. Elkaar inspireren, dat is wat er
gebeurde en daardoor maakte mijn hart een
sprongetje! Dit is namelijk waarom
Tweelingmama is opgericht: ‘Omdat we dubbel
geluk samen delen.’

www.tweelingmama.comTWEELINGMAMA MAGAZINE|   01

De kracht van kwetsbaarheid

L I E F S ,  W E N D Y

We zijn nu ruim twee maanden verder en ik krijg regelmatig de vraag hoe het nu gaat met onze
meiden. Daarom schreef ik vorige maand een brief aan Maud en Femm. Ook hier kreeg ik veel mooie,
betrokken reacties op en ik besef me: dit is dus de kracht van kwetsbaarheid! Zoals Brené Brown in
haar gelijknamige boek beschrijft: 'Kwetsbaarheid is geen teken van zwakte, maar juist de weg naar
moed, betrokkenheid en betekenisvolle verbindingen.' 

Kwetsbare verhalen... we delen ze ook in dit magazine. Zo lees je op pagina 5 het verhaal van  ons
buurmeisje Gwen en van de tweeling Milan en Yuna. Gwen en Milan hebben een
energiestofwisselingsziekte. Hun leven is compleet veranderd na de diagnose en zoals Mariska, de
moeder van Gwen, raak beschrijft: 'Wanneer alles anders blijkt te zijn, dan is dat een soort van
rouwproces waar je doorheen gaat.' 

Deze ouders hebben de moed om hun verhaal met ons te delen, en natuurlijk hoop ik dat dit zorgt
voor  verbinding. Op pagina 7 lees je wat je kunt doen om Stichting Energy4All, die medicijnonderzoek
doet om deze ziekte te stoppen, te steunen. Dank je wel alvast! 

https://www.tweelingmama.com/single-post/https-www-tweelingmama-com-single-post-onze-tweeling-ieder-op-een-eigen-school
https://www.tweelingmama.com/single-post/ik-heb-buikpijn-voor-jou
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Hulp vragen?



Gewoon doen 

‘Kan ik iets voor je doen?’ of ‘Zal ik iets voor je nemen?’… Het zijn fijne en goedbedoelde vragen en

tóch zijn (tweeling)ouders dan meestal geneigd om te zeggen: ‘Nee hoor, dat is niet nodig.’ Om hulp

vragen voelt vaak niet oké en zo proberen ze alle ballen zelf in de lucht te houden. In plaats van

vragen dus gewoon doen! Wil je de ander helpen, zet het eten voor de deur of plan direct een

middag om op te passen. Stem direct af wanneer je er kunt zijn, zodat mama kan douchen of nog

beter… even lekker een uurtje in bad kan terwijl jij beneden oppast. Om het nog rustiger te maken, is

het fijn om lekker een wandeling te gaan maken met de tweeling zodat mama in bad niet het idee

heeft om beneden tóch te moeten gaan helpen. 

Open gesprekken

Sta open voor elkaar. Tweelingouders kunnen zich soms alleen voelen omdat de dingen nu eenmaal

anders gaan met twee kinderen tegelijk. Zorg er dus voor dat je met elkaar in gesprek blijft; stel

elkaar vragen en pas op voor aannames. Want zoals ieder kind uniek is, is ook iedere tweeling anders. 

1-op-1-tijd

Wat veel tweelingouders fijn vinden, is 1-op-1-tijd met hun kind. Vanaf het eerste moment is een

tweeling samen en hoe lekker is het dan dat je een (mid)dag kan inlassen waar er 100% aandacht is

voor elkaar. Zeker wanneer een tweeling veel strijd heeft, is zo’n rustmoment voor beiden extra

belangrijk. Dus, af en toe oppassen op één van de kinderen is welkom! 

 
' T W E E L I N G O U D E R S  K U N N E N
Z I C H  S O M S  A L L E E N  V O E L E N ,

B L I J F  M E T  E L K A A R  I N
G E S P R E K ,  S T E L  V R A G E N  E N
P A S  O P  V O O R  A A N N A M E S . '
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Tweelingmama kreeg onlangs een mooie vraag binnen van een tante van een tweeling. Zij vroeg:

‘Wat kan ik voor mijn zus betekenen? Zij is mama van een tweeling, ik heb één kindje en ik begrijp

niet alles.’ Omdat onze liefdevolle omgeving ons vaak wil helpen, maar wij het soms moeilijk vinden

om hulp te aanvaarden, zetten we een aantal tips op een rij en jij mag ze delen!  

DIT KAN EEN ANDER BETEKENEN
V O O R  T W E E L I N G O U D E R S



Extra ogen en handen zijn welkom

Wanneer je op bezoek gaat bij tweelingouders, krijg je waarschijnlijk direct een baby op schoot.

Tweelingouders komen ogen en handen tekort en jouw extra paar handen en ogen zijn dus erg

welkom. Doe een babytweeling bijvoorbeeld samen in bad, help bij voedingsmomenten en maak

samen een wandeling. En loop extra vaak mee wanneer de tweeling groter wordt, want met z’n

tweeën achter een peutertweeling aan rennen is fijner dan alleen. 

En voor alle tweelingouders: ‘It’s ok to ask for help’. Veel mensen in jouw omgeving willen echt wel

helpen, vergeet dat niet. Dus, geen verontschuldigingen maar zeg dank je wel. 

Meer inspiratie ontvangen van Tweelingmama? Ontvang Tweelingmama Magazine automatisch in je

mailbox! Meld je gratis aan! 
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Insta tip
@HELENETHE I L LUSTRATOR

https://www.tweelingmama.com/magazine
https://www.tweelingmama.com/magazine
https://www.mylovelynotebook.nl/product/zakenmam-agenda-2020/?/GoogleAdwords&gclid=EAIaIQobChMI5OvcrYfY5QIVE-R3Ch3sxwuBEAQYASABEgKYEPD_BwE


Voor je het weet is het weer Moeder- en Vaderdag.
Wil je nu een persoonlijk kaartje sturen?
Tweelingmama heeft een tof assortiment unieke
ansichtkaarten. 

Kaarten waarmee je laat weten hoeveel je van je
ouders houdt, om papa te laten weten dat hij stoerder
is dan Batman, en voor mama om te laten zien hoe trots
je op haar bent en dat ze vandaag echt even helemaal
niks hoeft te doen: 'Let it goooo!'. 

Deze ansichtkaarten zijn te bestellen in onze webshop.
Je vindt daar ook nog andere kaarten speciaal voor
mama's en papa's. Bekijk de complete collectie hier.

De ansichtkaarten worden in een persoonlijk
pakketje naar je gestuurd, op luxe papier en
zijn ontworpen i.s.m. Allround Styling. Online
te bestellen via onze website. 

STUUR EEN PERSOONLIJK KAARTJE
VOOR VADER- EN MOEDERDAG

0 4

Deze unieke kaarten verzenden we in een set van 10
stuks voor slechts € 12,50.  Je kunt 10 dezelfde kaarten
kiezen of tien verschillende ontwerpen... alles is
mogelijk! 

Nu tijdelijk met gratis verzending. Deze actie loopt
t/m 1 juni 2022.

https://www.tweelingmama.com/ansichtkaartenset
https://www.allroundstyling.nl/
https://www.tweelingmama.com/ansichtkaartenset
https://www.tweelingmama.com/ansichtkaartenset


‘De momenten waarop kinderen gemiddeld gaan kruipen, rollen, staan en lopen, bleven bij

Gwen uit’, vertelt Mariska. ‘We gingen met haar naar de fysiotherapeut en mede dankzij deze

hulp kon Gwen met 19 maanden lopen. Ook had ze moeite met de grove en fijne motoriek,

raakte sneller vermoeid en de taalontwikkeling bleef achter.’ 

Gwen ontwikkelde zich ‘gewoon’ langzamer, dat was wat men dacht. Toch had Mariska het

gevoel dat er meer aan de hand was. ‘Ik had een onderbuikgevoel en ben zelf gaan zoeken op

het internet. Hier kwam ik het centrum voor ontwikkelingsachterstand in het Wilhelmina

Kinderziekenhuis tegen. Na aandringen bij de huisarts kregen we een verwijzing. Gwen is

daar uitgebreid onderzocht en we kregen te horen dat ze een algehele ontwikkelings-

achterstand heeft.’ Na genetisch onderzoek blijkt dat de oorzaak een mitochondriale

aandoening (energiestofwisselingsziekte) is en de specifieke gen mutatie welke bij Gwen is

gevonden, is maar bij acht andere personen in de literatuur beschreven. 

Leven met de dag

Op dit moment kan er niets gedaan worden aan energiestofwisselingsziekten; er is nog geen

medicatie. Energiestofwisselingsziekten zijn chronische en meestal progressieve ziekten, de

ziekte kan stabiel blijven maar er is veelal sprake van geleidelijke of snelle achteruitgang. 

MIJN KIND HEEFT EEN ENERGIESTOFWISSELINGSZIEKTE
 

‘HET VOELT ALS EEN ROUWPROCES’
 
 In iedere editie van Tweelingmama Magazine vertellen ouders over een goed doel en

waarom het hen zo raakt. Deze keer: Stichting Energy4All. 

Mariska, de moeder van Gwen (4), vertelt over hun zoektocht in de afgelopen jaren en hoe

er bij hun dochter een energiestofwisselingsziekte werd ontdekt. 
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Mariska: ‘Gwen is nu 4,5 jaar en heeft zelf nog niet in de gaten dat ze deze ziekte heeft. Ik denk

ook niet dat ze het gevoel heeft anders te zijn dan een ‘normale’ kleuter. Wij leven en

genieten sinds de diagnose veel meer met de dag en kijken niet te ver vooruit. Ik denk dat

iedereen een bepaald toekomstbeeld in zijn hoofd heeft als je kindje wordt geboren. Als dan

blijkt dat alles anders zal zijn dan is dat een soort rouwproces waar je doorheen gaat. Er is een

podcast-serie genaamd ‘Levend verlies’ en dat is inderdaad zoals het voor ons soms voelt.’ 

Help jij mee?

Omdat geen enkele ouder bezig zou moeten zijn met levend verlies en er een medicijn moet

komen voor deze ziekten, is meer bekendheid voor de stichting Energy4all zo belangrijk. Zij

doen onderzoek naar een medicijn. Help jij mee? Je kunt doneren via de website (zie pagina

7) en deel dit verhaal in je omgeving om energiestofwisselingsziekten meer bekendheid te

geven! 
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In 2011 wordt de tweeling Milan en Yuna geboren. De trotse ouders Femke en Jeroen zien dat

de ontwikkeling van Milan anders is al bij zijn zusje. Hij heeft een wankel loopje waardoor hij

steeds valt en als hij ziek was duurde dat veel langer en was het heftiger. Milan herstelde

langzaam maar bleef wankel op zijn beentjes en zwak. Yuna ontwikkelde zich ‘normaal’ en

kon al lopen en rennen en de verschillen tussen de twee worden steeds groter. ‘Ik wil ook alle

dingen kunnen doen, net als mijn zus’, zei hij als hij Yuna niet meer kon volgen. Dan breekt je

hart', vertelt Femke.

 
 

‘HET BREEKT JE HART’
 
 De 10-jarige Milan ontwikkelt zich anders dan zijn tweelingzus Yuna. Ook hij blijkt te lijden

aan een energiestofwisselingsziekte. 



In de anderhalf jaar met diverse ziekenhuisbezoeken werden ze zelfs als overbezorgde ouders

gezien die hun tweeling teveel met elkaar vergeleek. Zij blijven hun gevoel volgen en de

huisarts verwees Milan door naar de revalidatiearts, die de bezorgdheid eindelijk serieus nam.

Daarna volgden onderzoeken bij de kinderneuroloog in het Radboudumc. Hij was al 3,5 jaar

toen de diagnose volgde. Milan bleek te lijden aan mitochondriële myopathie, een

energiestofwisselingsziekte. 

Het hele verhaal van Milan lees je op de site van Energy4All. 
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Stichting Energy4All zet zich in om het onderzoek

naar het medicijn financieel te steunen en

energiestofwisselingsziekten meer bekendheid te

geven. Maar is hoop, want het onderzoek is in een

vergevorderd stadium. Het testen van het

medicijn, is nu in volle gang, maar deze fase kost

nog veel geld. Wil je helpen om deze genadeloze

ziekte te stoppen? Ga naar de website van

Energy4All. 

 
 

HELP JE MEE?
 
 

https://energy4all.nl/de-ziekte-patientverhalen-energy4all/patientverhalen-de-ziekte-energy4all/milan
https://energy4all.nl/
https://energy4all.nl/


Het eerste jaar na de geboorte van je tweeling dacht je: na dit jaar wordt het makkelijker. Maar nu ze ouder

zijn, lijkt het alleen maar moeilijker te worden. Het strakke regime dat je het eerste jaar had en wat jullie zo

hielp, werkt nu steeds minder goed. Jouw tweeling wordt opstandiger en wil steeds meer zelf doen. 

De peuterfase is de eerste fase waarbij de kinderen ontdekken dat ze een eigen mening hebben en zelf

kunnen bepalen of en hoe ze iets doen. Zo zullen jouw peuters heel stellig zijn met wat er op hun boterham

belandt en smeren ze deze het liefste zelf. Laat ze dat ook gerust doen, zodat ze kunnen ontdekken en

leren hoe het moet. Ze willen bepalen welk filmpje ze kijken (natuurlijk nooit hetzelfde als broer of zus) en

wie er naast mama mag zitten aan tafel. Wat ze alleen nog niet begrijpen is dat hun ideeën niet altijd

realiteit worden. En dat vindt een peuter lastig. Heel lastig. Als ze iets in hun hoofd hebben, dan moet en zal

het zo gebeuren. En gebeurt dat niet, dan ontstaat er kortsluiting en krijg je die typische peuterdriftbuien. 

Met twee peuters in huis gebeurt het net iets vaker dat een idee niet uitkomt. Beide peuters hebben

bijvoorbeeld bepaalt dat ze naast mama mogen zitten, terwijl er maar één stoel naast die van mama staat.

Of ze hebben allebei bedacht dat ze van dat ene rode bordje gaan eten. Gegarandeerd strijd, welke vaak

uitmondt in duwen, trekken, slaan en soms ook bijten. Doordat jouw peuters nog niet de vaardigheden

hebben om goed over alles te communiceren, worden ze fysiek. Een beetje zoals de mens in de oertijd de

ander met een knuppel op zijn kop sloeg als hij het ergens niet mee eens was.

 

De dag van…

Gelukkig zijn er een aantal dingen die jij kan doen om deze momenten van kortsluiting en daarmee het

aantal momenten van fysieke strijd te verminderen. En deze dingen hebben één ding gemeen: ze zorgen

voor duidelijkheid. Peuters krijgen heel veel rust van duidelijkheid. Ze weten wat er gaat gebeuren, wat ze

kunnen verwachten en vooral wat er van hen verwacht wordt. Hier komen ze:

Elk kind krijgt zijn eigen dag. En op die dag mag hij 

of zij als eerste kiezen. Bijvoorbeeld de plek aan 

tafel, het bordje of bekertje, een filmpje en waar in 

de auto hij of zij gaat zitten. Vandaag de een, 

morgen de ander en zo verder. Door dit ook heel 

visueel te maken met foto's zorg je ervoor dat jouw 

tweeling direct weet wiens dag het is en wie alles 

die dag mag bepalen en kiezen. Gegarandeerd min-

der strijd.
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Duidelijke dagindeling in combinatie met een planbord

Vaste structuur voor dingen die dagelijks terugkomen

Kleurlabels gebruiken

Heb jij je ooit afgevraagd waarom ze op een kinderopvang of in de kleuterklas de dagindeling met plaatjes

ophangen? Dat is om duidelijkheid en voorspelbaarheid te creëren. Een planbord maakt het voor jouw

peuters inzichtelijk wanneer er wordt gegeten, wanneer jullie naar buiten gaan en wanneer het tijd is om te

slapen. Geen onverwachte wendingen terwijl jouw peuters iets anders in hun hoofd hebben. Het planbord

laat zien wat jullie gaan doen. En zorg zeker ook voor pasfoto’s van jouw kinderen. Zo kan je 1x per dag

zorgen dat ze een eigen keuze-activiteit doen, zonder elkaar. Een gaat bijvoorbeeld puzzelen, terwijl de

ander met de blokken speelt. Hoe duidelijker en visueler, hoe beter.

Merk je dat bepaalde dagelijkse activiteiten zorgen voor strijd of veel tijd kosten, zorg er dan voor dat je

voor deze activiteiten een vaste structuur hebt. Veel tweelingouders vinden bijvoorbeeld het naar bed

brengen van hun peuters te lang duren en het verloopt vaak onrustig. De kinderen gaan spelen, willen geen

tanden poetsen of blijven niet in bed liggen. Maak het bedritueel heel concreet en voer de stappen elke

dag in dezelfde volgorde uit. Maak ook deze stappen heel visueel door plaatjes op te hangen. Zo weten

jouw peuters precies wat er wanneer gedaan moet worden. En dit kan je natuurlijk ook doen voor andere

momenten, zoals het naar buiten gaan. 

Veel tweelingpeuters hebben regelmatig ruzie over speelgoed. Delen is nog moeilijk en ze claimen al het

speelgoed wat niet duidelijk van de ander is. Alles is nog “van mij!”, ook al heb je speelgoed dubbel. Als dit

speelgoed niet duidelijk van iemand is, dan zal ook dit dubbele speelgoed geclaimd worden. En laten ze

dat nou net allebei doen. Maak het daarom zo duidelijk mogelijk door speelgoed wat je dubbel hebt of echt

van één van de kinderen is te labelen. Eentje krijgt altijd groen, de ander altijd blauw. Zo is het heel duidelijk

wat van wie is en zal er minder strijd zijn om het speelgoed.

Je overleeft de peuterpuberteit met een tweeling dus door alles zo duidelijk mogelijk te maken. Vaak zijn

veel dingen voor ons volwassenen heel duidelijk en vanzelfsprekend, maar is dat voor onze peuters niet.

Hoe meer duidelijkheid, hoe beter jouw peuters weten wat er gaat gebeuren, hoe dat gaat gebeuren en

wat ze kunnen verwachten. Met als beste resultaat: minder kortsluiting en minder strijd. En dat maakt het in

huis een stuk gezelliger.

En om echt van peuterstrijd naar plezier en ontspanning te gaan doe je 

mee met de online cursus van Paulien (de Tweelingcoach) over de peuter

puberteit bij tweelingen. Meer info lees je op de site van De Tweelingcoach.

 

09
TWEELINGMAMA MAGAZINE

https://www.detweelingcoach.nl/
https://www.mylovelynotebook.nl/product/zakenmam-agenda-2020/?/GoogleAdwords&gclid=EAIaIQobChMI5OvcrYfY5QIVE-R3Ch3sxwuBEAQYASABEgKYEPD_BwE
https://www.detweelingcoach.nl/peuterpuberteit-online-cursus/


TWEELINGMAMA MAGAZINE
1 0

WIN!
E E N  P O R T R E T  V A N  J O U W  T W E E L I N G

Ze ontmoetten elkaar in ziekenhuis De Gelderse Vallei in Ede; fotografe Malou Peters werkte als

vrijwilliger voor Earlybirds Fotografie en tweelingmama Wendy was net bevallen van haar dochters

Maud en Femm. 'Onze meiden werden als prematuur geboren en zelf dacht ik er nauwelijks aan om

foto's te maken. Daarom was en ben ik nog altijd zo blij met de foto's die Malou toen in het ziekenhuis

heeft gemaakt.' Nog altijd hebben ze contact met elkaar en ondertussen heeft Malou Peters haar eigen

studio voor portretfotografie. 

M A L O U :  ' L I E F D E  I S  H E T  M O O I S T E  W A T  E R  B E S T A A T  E N  D A A R O M  R I C H T  I K
M I J  O P  K I N D E R F O T O G R A F I E '  

Sinds kort is Malou helemaal overgestapt op portret fotografie. 'Het doel van deze vorm van fotografie

is om een prachtige foto te creëren voor aan de muur. Dit kan een portret zijn van jezelf, of van jouw

kinderen. Bij deze shoot staat kwaliteit en eigenheid echt op de eerste plaats. Een portret sessie vindt

plaatst bij mij thuis in Wijchen. Hierbij gebruik ik uitsluitend natuurlicht, wat een zachte en pure stijl

geeft. Een portret foto is geschikt voor maximaal drie personen en idealiter vanaf 2 jaar. Een complete

familieshoot is dus niet mogelijk.'

Tweelingmama mag i.s.m.

Malou Peters Fotografie 1x

een tweeling portret

weggeven! Lees op de

volgende pagina hoe jij

kans maakt! 

https://stichtingearlybirds.nl/


Wil jij kans maken op een portret van jouw tweeling? 

Ga dan naar onze Instagram pagina of Facebookpagina en doe mee! 

Volg Tweelingmama & Malou Peters Fotografie en lees op social media wat je nog meer
moet doen om kans te maken. De actie loopt van 22 april (gaat vanavond online) tot en met
1 mei 2022.

” Tijdloze en unieke portretten, om jarenlang op terug 
te kijken. ” - Malou Peters - 

WIN!
 

EEN PORTRET VAN
JOUW TWEELING
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M E E R  I N F O :  
W W W . M A L O U P E T E R S . N L

https://www.instagram.com/tweelingmama_everyday/?hl=nl
https://www.instagram.com/tweelingmama_everyday/?hl=en
https://www.facebook.com/tweelingmama
https://www.instagram.com/your.little.family/
http://www.maloupeters.nl/


M O E D E R D A G

( K N U T S E L )

T R A U M A ’ S

Misschien is het die gekleide asbak uit 1985,

(die meer op een vaas zónder opening leek).

Het kan ook dat gehaakte wc-koord uit 1987

geweest zijn (6 weken knutselen, 5 cm lang). Of

die handafdrukken met satéprikkers in een

geverfde pot uit 1984 (lees: bruine brij op een

pot gekwakt met doorweekt papier). Over het

vilten beursje uit 1986 wil ik het helemaal niet

hebben, dat ligt na 36 jaren nog steeds

gevoelig. Het hart van strijkkralen uit 1989 dat

nog ingepakt moest worden heeft de vaste

verstopplek onder het bed zelfs slechts een

dagje gered (of ik die kralenrotzooi onder het

bed eindelijk eens kon opruimen; weg laatste

restje zelfvertrouwen…).

Ja, ik was vroeger onbewust en onbedoeld al

meer van de abstracte dan concrete kunst. 

Daar ligt waarschijnlijk ook de basis van mijn

Moeder(-en Vader)dagknutseltrauma’s. 

Tussen pakweg mijn twaalfde en vieren-

dertigste kwam ik weg met een lekker geurtje,

een ontbijtje op bed of een leuk boekje maar

daarna kwamen de pijnlijke herinneringen van

vroeger weer volop terug. Eerst met de komst

van Jippe (7), maar dubbelop na de geboorte

van de tweeling Jelte en Jurre (5).

Column

Tweelingpapa

Jeroen
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Oké, ik beken: ik ben die tweelingvader die liever met de jongens naar een bos loopt, naar een

speeltuin gaat, een balletje trapt, naar een bibliotheek gaat, naar de huisarts, kapper gaat, een

tandartsbezoek aflegt, beddengoed verschoont na diarree-aanvallen of vul iets anders in naar keuze,

dan vrijwillig met de jongens knutselt.

En zoals het lot wil is de tweeling, zo lijkt het althans, ‘gezegend’ met mijn (gebrek aan) knutseltalent

en het (volop aanwezige) plezier in knutselen hebben ze van mijn vrouw.

Op de dag dat mijn vrouw thuis is, komen er dus geregeld vrolijke knutselfoto’s langs met klei,

crêpepapier, lijm, glitters en verf. Leuk dat de kinderen toch lekker af en toe creatief bezig mogen zijn

en lekker experimenteren met allerlei materialen. Prima geregeld dus en iedereen zijn eigen talent, tot

de ‘moeder-alle-trauma’s’ in beeld komt: Moederdag(knutsels).

Bij de eerste korte broeken, bloeiende planten en fluitende vogels krijg ik al klamme handjes. Als de

zomertijd begint breekt het zweet me uit en als het mei wordt dan hyperventileer ik al in plastic zakjes. 

Vaak waarschuwt de tweeling me al met flarden van een versje dat ze op school leren, terwijl ik het

probeer te verdringen. Als ik vanuit de speelkamer hoor ‘mijn mama houdt van mij, ze maakt me heel

erg blij...’ weet ik dat de beruchte knutselkast in de garage toch echt open zal moeten. Is het dan echt

zo erg? 
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Later die avond lig ik met tandenstokers restjes

glitter tussen parketplanken uit te krabben. Ik draai

een extra wasje met kleding die onder

verfschorten toch voor een deel geverfd blijkt. Ik

schrob met vlekkenverwijderaar eetkamerstoelen

(en de muur, drie klinken, de wc en wasbak). Het is

een soort speurtocht langs alle plekken vanaf de

knutseltafel naar de wc en terug omdat ik even

lijm uit het haar van de ander aan het krabben was. 



Jippe huilt dat een hartje de foute vorm heeft, Jelte snikt nog na over het feit dat hij in zijn vinger heeft

geknipt en er bloed op zijn werkje zit en Jurre heeft eerder in een onbewaakt moment zijn kwast in

mijn koffie geroerd, waar ik natuurlijk pas al drinkend achter kwam. Ik denk dat ik op Vaderdag dat

versje met ‘mijn vader houdt van mij, ik maak hem heel erg blij’ wel kan vergeten...

En die Moederdagtrauma’s? Ik denk dat ik vanavond op de bank maar eens subtiel pols welk geurtje

mijn vrouw lekker vindt, of ze nog leuke boekjes weet en hoe ze denkt over ontbijt op bed en heel erg

duim voor de Moederdagknutsels van de juffen van onze drie mannen....

Fijne Moederdag alvast, tweelingmoeders!

Jeroen Meens

Super trotse, chronisch vermoeide tweelingvader van Jelte en Jurre (5) & Jippe (7)
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VRAAG 1
VOOR MIJN ENE KINDJE IS TWEE DUTJES OP EEN DAG VOLDOENDE, DE ANDER HEEFT NOG
MINIMAAL DRIE SLAAPJES NODIG. HEB JE TIPS VOOR MEER REGELMAAT OP DE DAG?

Tijdens de overgang van drie naar twee
slaapjes kan het wat rommelig aanvoelen.
Dit omdat je ene kind er eerder aan toe is
dan de ander. Het kan helpen om vaste
starttijden aan te houden voor de eerste
twee dutjes. Slapen ze 's middags lang
genoeg? Dan kunnen ze 's avonds
tegelijkertijd naar bed. 

Slaapt een van je kindjes korter 's middags
en heeft deze nog een extra slaapje
nodig? Zorg in de namiddag voor een mini
powernap van maximaal 15 minuten zodat
je baby niet oververmoeid naar bed gaat ’s
avonds. Omdat het dutje maar zo kort is
geweest kan je vervolgens wel voor beide
kindjes dezelfde bedtijd aanhouden in de
avond. 
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Ik herken je vraag en het bedritueel kan in het begin inderdaad soms onrustig verlopen. Naarmate je
kinderen wat ouder zijn, zal dit steeds gemakkelijker gaan. Ik deel graag een aantal tips.

Allereerst hoeft een slaapritueel niet heel erg lang te duren. Het gaat er voornamelijk om dat een slaapritueel
rustgevend en herkenbaar is voor je baby’s en dat je telkens dezelfde handelingen verricht voor het slapen. 

Ik kan je als tip meegeven om het slaapritueel in 1 kamer te laten plaatsvinden, bijvoorbeeld in jullie eigen
slaapkamer waar je beide kinderen op 1 bed kan leggen en ze kan omkleden voor de nacht. Je kunt daarbij
ook een kindje met de fles op het voedingskussen leggen terwijl je de ander omkleedt en daarna het flesje
geeft. Ook een boekje voorlezen kan in het grote bed zodat je met beide kinderen kan knuffelen. Aan het
einde van het slaapritueel leg je ze in hun eigen bedje. 

Vind je het fijn om er nog even bij te blijven zitten? Dan zou je een stoel of een kussen tussen de bedjes in
kunnen zetten zodat je beiden nog wat troost kan geven en ze rustig in slaap kunnen vallen.

VRAAG 2
WANNEER IK MIJN TWEELING NAAR BED BRENG, MOET ER ALTIJD EEN KINDJE WACHTEN. DEZE
RAAKT DAN HELEMAAL OVERSTUUR. HEBBEN JULLIE TIPS? 



Fenna (29) is mama van een tweeling 

en (tweeling)slaapcoach bij

Slaaptipsvoorbabys. 

Contact:

Slaaptips voor baby's

W: www.slaaptipsvoorbabys.nl

Instagram: @slaaptipsvoorbabys
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VRAAG 3
HEB JIJ TIPS VOOR HET AFBOUWEN VAN DE SPEEN? MIJN TWEELING IS 5 MAANDEN.

Een speentje kan je op elk moment afbouwen of weglaten maar er zijn wel een aantal momenten
waarbij het wat makkelijker zal gaan.

Rond de leeftijd van vijf maanden zijn baby’s nog niet zo emotioneel gehecht aan een speen en is een
baby deze meestal binnen een week helemaal vergeten.

Ons advies is meestal om de speen cold turkey te laten verdwijnen, dit is voor je baby’s het meest
duidelijk maar ook voor jou als ouder. De eerste twee dagen zijn dan het meest pittig en zal je kindje
waarschijnlijk meer huilen. Het kan helpen om overdag vooral veel te gaan wandelen zodat je ze
beiden op die manier toch wat makkelijker in slaap krijgt. 

Voor de andere dagen - als je wat meer wilt gaan slaaptrainen - kan ik je adviseren om extra hulp te
vragen zodat jij en degene die jou helpt zich op 1 kindje kan focussen. 

Rond deze leeftijd kan de 'Pick up, Put down methode' of de 'Put down, Put down methode' goed
werken. Door deze methode toe te passen leer je je baby ook zonder speen zelfstandig in slaap
vallen. Dit zal makkelijker gaan als je de eerste twee dagen achter de rug hebt. 
Op ons YouTube kanaal vind je de uitleg over beide methodes.

MEER INFO
 

OVER SPENEN VIND
JE OP DE VOLGENDE

PAGINA
 

https://eindelijkslapen.nl/over-mij-slaapcoach/
https://eindelijkslapen.nl/over-mij-slaapcoach/
https://eindelijkslapen.nl/over-mij-slaapcoach/
https://eindelijkslapen.nl/over-mij-slaapcoach/
https://www.slaaptipsvoorbabys.nl/
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=sLV8F477tv8
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THUIS BIJ MUIS
W I N !  H E T  B O E K  

' W E  K R I J G E N  E R  T W E E  K L E I N T J E S  B I J '  

Het verhaaltje 'We krijgen er twee kleintjes bij' gaat over

Muis en Beer die ontdekken dat er iets vreemds aan de

hand is. Er groeit namelijk een heuvel in huis. Ze spelen

ermee, springen erop, glijden er af.... Maar wat is het toch?

Wat zou het zijn? 'Ik weet het al', roept Muis blij. 'We krijgen

er twee kleintjes bij!'

Voor wie is het bedoeld?

Je kan dit boekje cadeau doen aan toekomstige

tweelingpapa’s en -mama’s of gebruiken als aankondiging

van je eigen tweelingzwangerschap aan vrienden en

familie.

 
Z O  D O E  J E  M E E !  

 
G A  N A A R  T W E E L I N G M A M A  O P

I N S T A G R A M  E N  V O L G  O N S  &
T H U I S  B I J  M U I S  E N  M A A K

K A N S  O P  D I T  U N I E K E  B O E K J E
T . W . V .  €  1 6 , 9 9

 
D E  A C T I E  S T A R T  O P  5  M E I  E N
J E  K U N T  T O T  E N  M E T  3 1  M E I

M E E D O E N .  M E E R  I N F O  V I N D  J E
O P  O N S  I N S T A  A C C O U N T .  

 
V E E L  S U C C E S !  

Over de schrijver

Hoi! Mijn naam is Pauline, mama van Siem en Noor (17-04-20) en illustrator en schrijver van de kinderboeken

van ‘Thuis bij Muis’. Twee jaar geleden schreef ik dit verhaaltje als aankondiging van mijn eigen tweeling-

zwangerschap. Ik gebruik de illustraties van Muis al jaren als een soort dagboek op social media, dus dit

avontuur mocht daarin zeker niet ontbreken. 

In 2021 besloot de uitgever het verhaal als boek uit te geven, maar… dan wel in de ‘eenling’ variant. Een boekje

over een tweelingzwangerschap heeft nu eenmaal een kleiner bereik en verkoopt dus wat lastiger. Begrijpelijk,

al vond ik het wel ontzettend jammer dat ik mijn echte verhaaltje niet als boek kon delen en dus besloot ik twee

maanden geleden om het boekje alsnog in de originele vorm zelf uit te geven.

‘We krijgen er TWEE kleintjes bij’ is het meest persoonlijke verhaaltje dat ik ooit heb geschreven, hopelijk kan ik

er heel veel (toekomstige) tweeling ouders veel plezier mee doen.

https://www.thuisbijmuis.nl/product/tweeling-kinderboek-we-krijgen-er-twee-kleintjes-bij/?fbclid=IwAR2KuDj2LbORtyZCfDFW7b_i75sdOpXkBSSzY6KXvco8-wAHRS-PnX8nylk


ENKELTJE NAAR... 

F I N L A N D

Francis (37) is getrouwd met Jani (46) en

tweelingmama van de 2-jarige Leora en

Charlotte. Ze woonden in Bergambacht maar

zijn eind augustus verhuisd naar Finland. 

‘Mijn man komt uit Finland en is net voor de

bevalling van onze meisjes naar Nederland

geëmigreerd. Een grote stap, want hij liet zijn

zoon van 17 achter en had daar zijn eigen

bedrijf.’ Eenmaal in Nederland verloopt alles

anders. ‘Zeven dagen na mijn bevalling krijgt

Jani een ongeval op zijn werk. Hierdoor kon hij

maanden zijn been niet gebruiken en toen dit

wat beter ging, viel hij van een steiger en brak

zijn scheenbeen. Uiteindelijk is hij tien

maanden thuis geweest en ook ik was

regelmatig in het ziekenhuis te vinden. Zo ben

ik in die tijd twee keer geopereerd voor het

verwijderen van een deel van mijn placenta en

aan een cyste op mijn eierstok.’ Een heftig jaar

dus voor het gezin, zowel fysiek als mentaal. 

Wat wel fijn was, was dat Francis en haar man

veel samen waren in het eerste jaar met hun

meiden. ‘Ondanks dat Jani niet kon lopen, kon

hij mij toch een handje helpen.’

Het verhaal van

tweelingmama

Francis
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Thuisblijfmoeder

 In de periode daarna merkt Francis dat Jani zijn draai in Nederland niet kan vinden. ‘Hij kon niet

wennen aan de drukte, mistte zijn zoon en ook het werk in loondienst viel hem tegen nadat hij

jarenlang als ZZP’er had gewerkt. Ook is hier de werkmentaliteit anders dan in Finland.’ Ze hadden

een duidelijke visie over hun gezinsstructuur: de eerste jaren zou Francis thuisblijfmoeder zijn en Jani

voor het inkomen zorgen. Helaas bleek dat dit niet voldoende om rond te komen. ‘We woonden in

een klein huurhuis en het huren of kopen van een groter huis zat er dus niet in, ook al hadden we echt

meer ruimte nodig.’ Ze bespraken de voor- en nadelen van hun leven hier in Nederland, waar

kinderopvang vele malen duurder is dan in Finland en ook het scholingssysteem is compleet anders.

Ook mistte Jani de Finse natuur en seizoenen. Zo komen ze tot de conclusie dat ze de grote stap

willen wagen: als gezin emigreren ze naar Finland. 

Afscheid

‘Natuurlijk missen we onze familie en vrienden. Ze zijn niet meer dichtbij, ook niet om ‘even’ te helpen

met onze jonge tweeling.’ Leora en Charlotte zijn pas 1,5 jaar als ze het besluit nemen om te gaan

verhuizen. ‘Hierdoor hebben ze er weinig van meegekregen. Wel was het natuurlijk vreemd dat alles

werd ingepakt.’ Ook de familie reageerde niet verrast. ‘Ze begrepen onze keuze, al vinden ze het

natuurlijk niet leuk dat we nu ver weg wonen, maar ze zagen ook dat we niet echt gelukkig waren in

Nederland. Het afscheid was hierdoor ook heel dubbel. Mijn beste vriendin (en peetmoeder van de

meiden) is met ons meegereisd om te helpen. Met een bus en auto hebben we een deel van onze

inboedel verhuisd en een kleine week later volgde de rest van onze spullen. Na 8 uur in de auto en 29

uur op de boot waren we eindelijk in Helsinki. Ruim een half uur later kwamen we aan bij onze woning

in Espoo dat we voor vijf maanden hadden gehuurd.’ 
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‘ O P  D E  E E R S T E  D A G  W E R D  I K  A L  V E R L I E F D
O P  F I N L A N D ’

 

Inmiddels wonen ze alweer ruim twee maanden in

hun permanente huurhuis in Sipoo. ‘We wonen

vrijstaand en hebben een enorme tuin met veel

bomen, een groot weiland en rotsen. De meiden

hebben het reuze naar hun zin en willen elke dag,

vaak 2x per dag, lekker buitenspelen. De lente

begint hier nu ook en de sneeuw is al grotendeels

verdwenen. Iedere dag is er iets nieuws te

ontdekken. Ik ben nog steeds verliefd op dit land.’

 



Geen seconde spijt 

 In augustus gaan Leora en Charlotte twee dagen in de week naar een kunst- en muziekopvang. ‘Zo

kunnen de meisjes met andere kinderen spelen en de Finse taal beter leren. Ook heb ik dan even mijn

handen vrij en kan ik aan mijn Finse taalcursus beginnen. Ook wil ik mijn yoga oppakken en hopelijk

biedt het ruimte om sociale contacten te leggen, door corona was alles gesloten waardoor ik de deze

contacten echt heb gemist. Gelukkig is mijn moeder al twee keer op bezoek geweest en ben ik ook

alweer twee keer in Nederland geweest. Ook heeft mijn man zijn bedrijf kunnen voortzetten en dat

gaat erg goed. We genieten van de rust en zoeken de drukte van de stad op wanneer we dit willen.

Oké, het leven is hier ook een stuk duurder maar gelukkig zijn de lonen hier ook hoger. Kortom, we

hebben geen seconde spijt gehad van onze keuze.’

Ga jij ook emigreren of heb je deze droom? Hieronder vind je een aantal tips. 

 

TIPS VAN FRANCIS: 
 Lees je goed in

Maak een bewuste keuze 

Zoek contacten via Facebook

Volg je hart

Kijk naar de regels en wetten van het land

waar je naartoe wilt emigreren: is het makkelijk

om aan een woning en werk te komen? Zoek

goed uit welke documenten je allemaal nodig

hebt.  

 Ieder land heeft een eigen mentaliteit, taal…

Wees je ervan bewust dat alles anders is.

 

Op Facebook zijn er groepen van

Nederlanders die ook in andere landen wonen.

Zij hebben vaak al ervaring en kunnen

antwoord geven op je vragen. 

 Je leeft maar één keer, geniet en doe de

dingen die je gelukkig maken. 
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TWEELINGMAMA MAGAZINE IN
JOUW MAILBOX ONTVANGEN? 

Dat kan! Je hoeft alleen maar dit formulier in
te vullen en het volgende magazine komt
automatisch in je mailbox terecht. 

WIL JIJ JOUW VERHAAL DELEN
MET TWEELINGMAMA? 

Leuk! Laten we elkaar inspireren. Vul het
formulier in en laat ons weten dat je graag je
verhaal met ons deelt op de blog en/of in het
magazine. 

MELD JE GRATIS 
AAN VOOR

TWEELINGMAMA
MAGAZINE

Ja of nee
W A T  Z E G G E N  J U L L I E  O P  I N S T A G R A M ?
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TWEELING & SLAPEN: 
SAMEN OF APART? 

65% SAMEN OP EEN KAMER 
35% IEDER EEN EIGEN KAMER

LUISTER JIJ PODCASTS?

18% VAAK                           
39% SOMS
44% NOOIT

TWEELINGOUDER, VOEL JIJ JE
SCHULDIG ALS JE NIET ALLES
GELIJK VERDEELD?

88% JA                            12% NEE 

WIST JIJ DIRECT HET GESLACHT
VAN JE KINDJES?

55% JA, JUIST VOORGEVOEL                
45% NEE, IK ZAT ER NAAST

https://www.tweelingmama.com/magazine
https://www.facebook.com/tweelingmama/?ref=bookmarks
https://www.instagram.com/tweelingmama_everyday/
https://www.tweelingmama.com/magazine
https://www.tweelingmama.com/contact
https://www.tweelingmama.com/magazine
https://www.tweelingmama.com/magazine
https://www.tweelingmama.com/magazine
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WELK INSTA ACCOUNT MOETEN
WE NOG MEER VOLGEN?  

 
LAAT HET ONS WETEN VIA

TWEELINGMAMA_EVERYDAY

 
 

Insta accounts
D I T  W I L  J E  V O L G E N
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@MANONPROPER
MOM OF TWINS &TRIPLETS

@ELISEBOERS
TWIN MAMA VAN WOLF & LUCA

@YOUR.LITTLE.FAMILY
HANDMADE SPEELGOED & KINDERPRODUCTEN

@TWINZINE
MOM TO A BOY AND TWIN GIRLS

@ANKEVANDELDEN
UNIEKE LESSEN OVER JEZELF

@SANNYZOEKTGELUK
JE BENT ZOVEEL GROTER DAN JE DENKT. GELUK & INTUÏTIE

@ECHTMOEDERDUS
NIET PERFECT, GEWOON ZOALS HET IS

https://www.tweelingmama.com/magazine
https://www.instagram.com/tweelingmama_everyday/

