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Nu jullie inmiddels weten dat ik een miskraam heb gehad,
snappen jullie ook waarom mijn weken nogal saai waren. De acht
weken dat ik zwanger was, nou eigenlijk waren het er tussen de
10 en 11 weken dat het mis ging. Ik was extreem moe tijdens de
zwangerschap, toch bleef ik in beweging maar niet zoveel als
voorheen. Vanaf het moment van de miskraam (waar ik jullie
uitgebreid nog over ga vertellen) was het helemaal mis. Ik was
er echt heel ziek van, heel langzaam knap ik nu op. Maar heb
echt een week bijna nonstop in bed gelegen. Ja en dan valt er
weinig te vertellen over je weken, maak je ook weinig foto,s.
Zijn je dagen dus allemaal hetzelfde. Nu kan ik er open over
praten, er geen geheim meer van maken waarom ik me zo slecht
voel.

*Maanda
g ik heb echt de hele dag op bed gelegen, natuurlijk er af en
toe uit omdat ik ook moest drinken eten en plassen. Heb me
maar vermaakt met series op Netflix
*Dinsdag vandaag ben ik iets langer uit bed geweest, ik maakte
een foto van de bloemen die op tafel staan. Deze kregen we bij
de auto die we de week eerder kochten. Ging ik even op de bank
rusten. Maar ik kon niet zolang op zitten want dan kreeg ik
erge pijn in me buik. Eigenwijze ik gebruikte geen paracetamol
na de miskraam.
*Woensdag moest ik terug komen in het ziekenhuis voor
controle. Kijken hoe het slijmvlies er nu uit ziet, of het al
wat dunner is geworden. Maar aangezien ik een week lang op bed
had gelegen viel het niet mee even naar het ziekenhuis alleen
met de bus. Toen ik aankwam voelde ik me al niet lekker, maar

tijdens de echo ging het echt mis. Ook alle emoties kwamen
los. En ze wilde me niet alleen laten gaan. Eerst mocht ik
even tot rust komen in een andere kamer, kreeg ik iets voor de
pijn. Toen moest ik me schoonouders bellen om me op te komen
halen. Ik kreeg het advies mee om toch meer te bewegen want
dan komt het meer los. Dat houd in meer bloed pfff maar ben ik
er wel sneller vanaf.
*Donderdag ondanks ik me nog altijd verzwakt voel ben ik maar
even in de middag naar de winkel gelopen. Dacht al dat het de
bus terug zou worden. Want al in de winkel was ik heel moe.
Maar niet alleen dat ik voelde het bloed ook weer lekker
stromen. Toen ik de winkel uitliep belde mijn man en vroeg me
waar ik was. Hij zou me wel even komen halen want hij was toch
in de buurt. Dat was wel fijn. Toch even in beweging geweest,
maar dat was wel weer even genoeg.
*Vrijdag bijna de hele dag juist uit bed gebleven. Lekker een
bakje fruit eten. Daarna ben ik even bezig geweest met
schrijven aan mijn boek. En een boterham gegeten. Het was ook
het meest prachtige weer deze dag. En tot s,avonds hebben we
de balkon deur open gehad.
*Zaterdag tijd voor lekkere broodjes die de oven in gaan. En
het resultaat na dat ze uit de oven kwamen. Heerlijke broodjes
met kaas, ananas en salami. Na het eten wilde ik nog even
slapen, want we zouden bezoek krijgen. Helaas lag ik me alleen
maar te ergeren in bed. Maar uiteindelijk was ik zo moe en ben
ik toch even in slaap gevallen. Ik werd een half uur voor dat
het bezoek zou komen wakker. Gelukkig nog even bijkomen van
het slapen. Mijn schoonouders en zwager kwamen op de bezoek
omdat mijn man de volgende dag jarig is.
*Zondag de dag dat mijn man jarig is. Maar helaas was hij in
de nacht niet lekker en heeft hij de nacht op de bank
doorgebracht. Dat is de reden waarom we niks gedaan hebben
deze dag. Zo kon hij lekker weer opknappen.

