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ALS ÉÉN PLUS ÉÉN, ÉÉN BLIJFT 
Stichting Alleengeboren Tweelingen Nederland nodigt je uit voor het: 

Contact          www.stichtingatn.com          E: info@stichtingatn.nl 



Ken je dat gevoel? Dat je iets kwijt bent, dat je weet dat het ergens moet zijn, 
maar je kunt het niet vinden? En dat je steeds meer opgejaagd gaat zoeken? 

Zo voelt een alleengeboren tweeling zich z’n hele leven. 

1 op de 10 zwangerschappen begint als twee- of meerling. 
Uit onderzoek blijkt dat wereldwijd 1 op de 10 zwangerschappen begint als een 
tweeling/meerling. Vaak sterft het 2e vruchtje af voor de 12e week in de 
zwangerschap. Het plotselinge overlijden laat vaak een diepe indruk (imprint) 
achter. Zelfs wanneer het vruchtje voor de eerste echo is gestorven, waardoor het 
niet opgemerkt wordt. 
 
In 2017 zouden er 17.000 kinderen als alleengeboren meerling geboren 
kunnen zijn. In Nederland werden in 2017 169.836 kinderen levend geboren 
(bron: nji). Als 1 op de 10 zwangerschappen begint als een tweeling/meerling 
zouden er in 2017 17.000 kinderen een prenatale verlieservaring kunnen hebben 
meegemaakt. Voor mensen die hier voor het eerst over horen, klinkt dit 
onwerkelijk. Het is dan ook bijna niet voor te stellen dat deze vroege prenatale 
gebeurtenis zoveel impact heeft op het geboren kind en de invloed op het latere 
leven als volwassene. 
 
Innerlijke onrust, verlangen naar de dood, eenzaamheid en 
hechtingsproblematiek.  
Kenmerken die je wellicht niet zou associëren met het verliezen van een 
tweelinghelft. Vaak hebben mensen al in heel wat wachtkamers gezeten en vinden 
ze telkens niet de behandeling die hen echt verder helpt. Tot het moment dat ze 
via een therapeut/behandelaar, die het fenomeen wel kent, te horen krijgen dat ze 
wellicht een ‘Alleengeboren Tweeling’ zouden kunnen zijn. Dan vallen de kwartjes 
voor hen op hun plek.  

Hoe zou het zijn als jij, als professional, meer over alleengeboren tweelingen 
zou weten? Als jij de juiste handreiking kan bieden? Want als het 1 op 10 
mensen betreft, dan tref jij ze vast en zeker ook in je werk.



Congres 21 juni 2019

Op 21 juni spreken (inter)nationale experts die je meenemen in hun jarenlange 
onderzoeken, klinische ervaringen, de gevolgen, hoe je een alleengeboren 
tweeling kun (h)erkennen en de juiste handreiking kan bieden 
 
Wat levert dit congres je op? 
 

• wetenschappelijk inzicht in de gevolgen prenataal trauma op een baby 
• feiten en cijfers van een alleengeboren tweeling 
• hoe je een alleengeboren tweeling herkent en hoe je dit bespreekbaar 
maakt 
• verschil tussen een 1, 2 of meer eiige alleengeboren tweelingen 
• kenmerken en hoe deze verbonden zijn aan alleengeboren tweelingen 
• raakvlakken met DSM diagnoses als Borderline, PTSS, ADD / ADHD / 
PDDNOS etc. 
• inzicht welke begeleiding alleengeboren tweelingen nodig hebben 
• ruimte voor ontmoeten, vragenstellen en delen van ervaringen 

Wie gaan er spreken op dit congres? 

Anna Verwaal – Geboorteconsulent, verpleegkundige,
lactatiekundige, onderzoeker en al 20 jaar gerenommeerd
internationaal spreekster. Anna zal op zeer pakkende wijze
aantonen dat prenatale gebeurtenissen een diepe imprint
hebben op ieders leven en vaak de oorsprong zijn van
angsten, trauma’s en relatieproblemen. 



Alleengeboren tweelingen aan het woord 
Hoe is het om je hele leven al te weten dat je een tweelingbroer of zus hebt 
gehad maar je hebt je nooit gerealiseerd wat het effect van zijn/haar dood op 
jouw leven is geweest? Op deze dag komen drie mensen aan het woord die 
middels interview hun eigen verhaal vertellen.  

Aranka Reeuwijk – Voorzitter stichting Alleengeboren
Tweelingen Nederland, coach en auteur van meerdere
boeken over alleengeboren Tweelingen. Aranka zal deze
dag haar klinische ervaringen delen als het gaat om de
impact van een prenataal tweeling verlies op iemands
leven. Hoe herken je verschillen tussen 1, 2 of meer eiige
alleengeboren tweelingen? 

Monica Hudson – Psycholoog en oprichtster van
Twindividuals. Presentatie 11 stappen 'Twindividual
Healing Path'. Ontdek deze unieke methode die Monica
Hudson samen met Althea Hayton heeft ontwikkeld voor
het ongedaan maken van prenatale afdrukken die bewuste
en onbewuste 'reacties' creëren. 

Alfred Austermann – Therapeut, reeds 20 jaar werkzaam
met alleengeboren tweelingen. Alfred zal deze dag
therapeutische methodes en genezingswegen uitleggen.
Wat zijn de gevolgen van een prenataal tweelingverlies en
hoe heeft dit invloed op iemands verdere leven?
Austermann is een alom bekende naam als het gaat om dit
onderwerp. 



Voor wie is dit congres? 
Wij nodigen alle professionals van harte uit die meer willen leren over de 
prenatale invloed van een tweeling verlies.   
 
Datum: 
21 juni congresdag voor professionals 
(22 juni congresdag voor de Alleengeboren Tweeling 
 
Tijden: 
9.30 tot 17.30 uur (inloop en inschrijving vanaf 9.00 uur) 
 
Ticketverkoop: 
https://www.stichtingatn.com/ticket-verkoop 
 
Locatie: 
Conferentiehotel Kontakt der Kontinenten, Amersfoortsestraat 20, Soesterberg 
 
Kosten: 
21 juni € 221,- 
22 juni € 160,- 
Combinatieticket mogelijk 
 
Wie organiseert het congres? 
De organisator van dit congres is Stichting Alleengeboren Tweelingen Nederland 
(Stichting ATN). Stichting ATN heeft als doel de bekendheid te vergroten van het 
fenomeen alleengeboren twee- en meerlingen.  Lees op onze website hoe we dit 
doen www.stichtingatn.com 
 
Contactpersoon: 
Eveline Noordegraaf: info@stichtingatn.nl 

Praktische informatie
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