
HELLP
yourself

Ontdek wat jij kan doen om jouw
leven weer in balans te brengen



Introductie
Welkom bij het e-book HELLP yourself! 
 
Als je dit leest, heb je onlangs of langere tijd geleden het HELLP-
syndroom en/of pre-eclampsie of eclampsie ontwikkeld tijdens je
zwangerschap.
 
Je bent heel ziek geweest, mogelijk is je kindje te vroeg en/of te licht
geboren of heeft je kindje het zelfs niet overleefd. Je hebt een
indrukwekkende periode achter de rug, en je stelt jezelf met
regelmaat de volgende vragen; 

Wat is er nu eigenlijk gebeurd? 
Kan ik hier nog van herstellen? 
En vooral: hoe dan?

 
Ooit was ik net als jij. Ik heb twee keer HELLP gehad: in 2013
waardoor onze tweede zoon prematuur en dysmatuur werd
geboren. In 2015 overleed onze ongeboren dochter ten gevolge van
een placentaloslating.
 
Vanuit eigen ervaring wilde ik dit e-book maken, om de kennis en
ervaring die ik al bezit met jou te delen en daarmee jouw zoektocht
hopelijk iets makkelijker te maken en jouw herstel te bespoedigen.
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Debby
Haagmans

Na het lezen van dit e-book:
Weet je meer over HELLP en wat het met je gedaan heeft.
Besef je dat je niet de enige bent die worstelt met haar herstel.
Heb je enkele tips & tricks om te werken aan je herstel.

 
Hoewel dit e-book gericht is op vrouwen die HELLP of pre-eclampsie
hebben gehad, bevat het informatie die ook van belang kan zijn voor
professionals binnen de geboortezorg. Heb jij in jouw werkveld wel
eens te maken (gehad) met vrouwen na HELLP?
Lees vooral verder, ze zullen je er dankbaar voor zijn.

Contactgegevens

debby@hellpers.nl

https://www.hellpers.nl

https://www.facebook.com/dehellpers/

https://www.instagram.com/de_hellpers/
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06 2960 1160
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http://emailadres.nl/
https://websitelink.nl/
https://facebook.com/
https://instagram.com/
https://instagram.com/


Wat is HELLP?

H E L L P  O F  P R E - E C L A M P S I E ?

HELLP - ook wel het HELLP-syndroom genoemd - staat voor
Hemolysis Elevated Liver enzymes & Low Platelets. In het
Nederlands: een afbraak van rode bloedcellen, een verstoorde
leverfunctie, en een tekort aan bloedplaatjes. Hiermee kan
HELLP fataal zijn, voor zowel moeder als kind.

HELLP wordt vaak in een adem genoemd met pre-eclampsie, HELLP
kent echter andere symptomen dan pre-eclampsie.
 
Bij HELLP is er sprake van een afbraak van rode bloedcellen, een
verstoorde leverfunctie, en een tekort aan bloedplaatjes.
Pre-eclampsie is de combinatie van een hoge bloeddruk en eiwitten
in de urine. Als de zwangere vrouw hierbij insulten krijgt, is er
sprake van eclampsie. Pre-eclampsie kan zowel mild als heftig
verlopen, en pre-eclampsie kan over gaan in HELLP.
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Om mijn eigen gynaecoloog van destijds te citeren: ‘Qua klachten,
mate van heftigheid, en nasleep staan ze gelijk aan elkaar. We zien
en behandelen de heftige vorm van pre-eclampsie als het nare
zusje van HELLP.’ Dat geldt voor mij ook: waar ik in dit e-book het
over HELLP heb, mag je ook ernstige pre-eclampsie lezen.
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D E  F E I T E N

HELLP treedt op na de 20ste week van de zwangerschap, waarbij
30% dit pas ontwikkelt na de bevalling, in uitzonderlijke gevallen tot
acht dagen later. In Nederland komt HELLP voor bij 0,2 tot 0,6% van
de zwangerschappen, dit komt neer op ongeveer 300 vrouwen per
jaar.
 
Als je HELLP hebt, ben je levensgevaarlijk ziek. Onbehandeld is
HELLP fataal, voor moeder en kind. Er kan sprake zijn van een
(extreem) hoge bloeddruk (met het risico op een hersenbloeding),
het vasthouden van vocht (wat zich op kan hopen achter
bijvoorbeeld de longen), en naast de eerder genoemde
bloedafwijkingen en verstoorde leverfunctie kan ook de nierfunctie
verstoord zijn.
 
Daarnaast kan HELLP resulteren in een placentaloslating, waardoor
een kindje meestal komt te overlijden. Ook kan er een leverruptuur
ontstaan, wat ook voor de zwangere fataal kan zijn.

In Nederland is de sterfte in het kraambed 4 op 100.000 barenden
en wordt 75% van de sterftegevallen in het kraambed veroorzaakt
door HELLP of pre-eclampsie. Dat houdt in dat er in 2018 - met een
geboortecijfer van 166.331 (bron: CBS) - 5 vrouwen zijn overleden
aan de gevolgen van HELLP.
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S Y M P T O M E N 
misselijkheid en/of braken
pijn in de bovenbuik (het zogenoemde ‘bandgevoel’)
hoofdpijn
pijn tussen de schouderbladen
visusklachten (sterretjes/lichtflitsen zien)
vocht vasthouden (plotselinge gewichtstoename)
tintelende vingers
eiwitten in de urine
weinig plassen
verhoogde bloeddruk

 
Let wel: niet alle symptomen treden in elk geval op. Zo heeft maar
70% van de vrouwen een verhoogde bloeddruk wanneer zij HELLP
ontwikkelt.
 
Belangrijk om te weten, omdat voor de meeste professionals in de
geboortezorg een hoge bloeddruk een indicatie is voor verder
onderzoek. Ook met een niet verhoogde bloeddruk kan er sprake
zijn van HELLP en is vervolgonderzoek nodig. Dit bestaat uit
laboratiumonderzoek waarbij het bloed en de urine wordt
onderzocht.

HELLP kent een onvoorspelbaar ziektebeeld, waardoor een
zwangere vrouw in heel korte tijd kan verslechteren. Dit maakt
goede monitoring noodzakelijk.



HELLP: en nu?
Bij vermoeden van HELLP is opname in het ziekenhuis
noodzakelijk. Omdat HELLP niet te genezen is bestaat de
behandeling uit observatie,  symptoombestrijding, en intensieve
controle.

Medicatie wordt veelal via het infuus gegeven, waaronder;
Bloeddrukverlagers
Medicatie tegen de misselijkheid en pijn
Magnesium om insulten tegen te gaan -
Medicatie om de bloedcirculatie te bevorderen. 

 
De enige manier om het HELLP-syndroom te beëindigen is door een
einde te maken aan de zwangerschap.
 
Als dit het geval is wanneer een vrouw 37 weken of langer zwanger
is, zal dit acuut gebeuren en wordt de bevalling ingeleid of vindt er
een keizersnede plaats. Als HELLP vroeg in de zwangerschap
optreedt, wordt er voortdurend een balans gezocht tussen de
toestand van de moeder en die van het kindje.
 
Zodra moeder of kind gevaar loopt, zal besloten worden het kindje
geboren te laten worden. Soms houdt dit in dat een kindje te vroeg
ter wereld komt, en nog een tijd in de couveuse moet aansterken.
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De nasleep
Als je HELLP hebt gehad is er veel mis gegaan in je lijf. Je vitale
organen hebben een klap gehad aan het einde van een
zwangerschap. Een zwangerschap die in gezonde toestand al een
aanslag op een lichaam is. Dat houdt in dat jouw lichaam dubbel
hard heeft moeten werken; vanwege de zwangerschap, maar ook
om in leven te blijven.

H E L L P  Y O U R S E L F 8

HELLP staat bekend om de lange nasleep, zowel fysiek als mentaal.
Dat is niet gek, vreemd, of stom. Je bent geen aansteller, je
overdrijft niet, je hebt niet gefaald. Er is jou iets heel heftig
overkomen, iets waar jij geen aandeel in had (echt niet). Het is heel
normaal om tijd nodig te hebben na een indrukwekkend life-event.
Jij mag in je eigen tempo hiervan herstellen, met maar een leidende
factor als graadmeter: jij en jouw gevoel.

De oorzaak van de lange nasleep wordt deels gezocht in de hoge
bloeddruk (hypertensie) die bij veel vrouwen op enig moment
tijdens de HELLP speelt. Bij een acute hypertensie kan er blijvende
schade optreden aan het hart, de hersenen, en andere vitale
organen. De langdurige klachten komen sterk overeen met de
klachten na een hersenschudding, waardoor het nemen van veel
rust aan te raden is. 
 
Naast deze fysieke klachten speelt ook de mentale impact een grote
rol in de aard en duur van het herstelproces.
 
.



De meest voorkomende klachten na HELLP die worden genoemd
door vrouwen zijn;
 

Vermoeidheid
Geheugenproblematiek
Moeite met concentreren en focussen
Snel overprikkeld
Hoofdpijn
Hoge bloeddruk
Sterretjes/wazig zien/niet kunnen lezen
Vocht vasthouden
Duizeligheid

 

H E L L P  Y O U R S E L F

Hoewel HELLP objectief gezien niet meer speelt op het moment dat
een vrouw het ziekenhuis verlaat, zijn de klachten die er nog wel zijn
voor een deel hetzelfde als tijdens HELLP. 
 
De meeste vrouwen geven aan dat herstellen van HELLP traag gaat,
en lang duurt. In het eerste jaar na de zwangerschap is er een
duidelijk lichamelijk herstel te zien. Toch kan het meerdere jaren
duren voordat je fysiek weer de oude bent - bovendien kan er
sprake zijn van blijvende schade. Op mentaal vlak is het verloop van
het herstel vergelijkbaar: ook hier is (vaak) sprake van een jarenlang
traject. 
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Herstel
Het HELLP-syndroom is een enorme aanslag op lichaam en geest.
Daar inmiddels al lang duidelijk is dat die twee een
versterkende invloed op elkaar hebben is het geen wonder dat
herstel na HELLP over het algemeen langere tijd in beslag
neemt. Want hoe ga jij je mentaal beter voelen als jij je fysiek
niet goed voelt? En hoe ga jij fysiek herstellen als jij in
overlevingsmodus staat, en niet weet hoe je de dag moet
doorkomen?

Als het voelt alsof alles mis is, alsof je niet meer weet hoe je moet
leven, wat pak je dan het eerste aan? Waar ligt de prioriteit? Kun je
uberhaupt wel aan jezelf denken als je net moeder bent geworden?
Jij moet voor een kind zorgen (of om een kind rouwen), maar wie
zorgt er voor jou?
 
Na twee keer HELLP in twee jaar - waarbij de tweede herstelperiode
korter was dan na de eerste - deel ik graag een paar handige
leefregels om op te volgen nadat je HELLP hebt gehad.
 
Ze zijn onderverdeeld in de zes thema's die van groot belang zijn
tijdens herstel: Rust, Beweging, Muziek, Voeding, Ontspanning, en
Verbinding.  Ik heb ze voor je samengevat op een A4, om uit te
printen en op de koelkast te hangen.
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Rust

MuziekVoeding

Ontspanning

Verbinding

Beweging

De Hellpers | hellp yourself 
V O O R  O P  D E  K O E L K A S T !
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Rust
De eerste en tevens heel belangrijke tip: Neem Je Rust! Na een
zwangerschap is je energielevel gedaald tot onder het
vriespunt. Zelfs als alles zonder complicaties is verlopen, heeft
het veel impact op je lichaam. De combinatie zwangerschap en
HELLP pleegt een enorme aanslag op alle processen in je lijf. 
 
Het zal lang duren voordat al die processen weer optimaal
werken, daar moet je hard voor werken. Dat is die niet
aflatende vermoeidheid die je telkens voelt. Geef daar aan toe,
het is heel normaal.
 
Dus: neem al die middagdutjes, zorg voor opvang voor je kindje
en ga slapen. Ga vroeg naar bed, ook als dat inhoudt dat je
wekenlang meteen na het avondeten gaat. Luister naar wat je
lichaam je vertelt, en op een dag zal de vermoeidheid minder
worden. Dan is er weer ruimte voor andere zaken.
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Beweging
Bewegen is goed voor je, ook na HELLP. Dat zit zo: in jouw
hersenen bevindt zich de hippocampus. De hippocampus is
belangrijk bij geheugenprocessen en het aanleren van nieuwe
dingen. Ook remt de hippocampus stress af. Maar, chronische
stress leidt tot een verhoogd cortisolgehalte in het bloed,
waardoor die hippocampus beschadigt en krimpt.
Hierdoor verslechteren je kortetermijngeheugen en je
concentratievermogen. Op den duur kun je last krijgen van
depressies en angststoornissen. En als de hippocampus krimpt,
neem ook de remmende werking op stress af.
 
Feit: na HELLP is er sprake van chronische stress. Je staat in de
overlevingsmodus, en je kan je hoofd amper boven water houden.
Jouw hippocampus wordt hierdoor aangetast. 
De oplossing? Matig intensief bewegen herstelt de hippocampus,
waarmee een groot deel van jouw klachten wordt verminderd. 
Actief sporten hoeft niet, elke dag een half uur matig bewegen
doet al wonderen. Dus neem de fiets in plaats van de auto, doe
thuis online yoga, of ga een extra rondje (of twee) wandelen. 
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Muziek
Muziek heeft grote invloed op de werking van onze hersenen,
zowel muziek luisteren als muziek maken. Om dit uit te leggen
verwijs ik weer naar de hersenen. Daar bevindt zich de amygdala:
het emotieregulatiestation in je brein. 
 
Dat werkt allemaal prima, totdat jouw hippocampus overbelast
raakt en hierdoor je frontale lob negatieve emoties niet meer
afremt. Dan is er sprake van een ongeremde amygdala, wat een
hoeveelheid aan negatieve emoties ontketent, zoals angst en
agressie. Dat levert weer stress op, waardoor cortisol toeneemt,
waardoor jouw hippocampus nog meer beschadigt, en zo gaat de
cirkel verder.
 
Het goede nieuws: muziek helpt! Het vermindert stress, zorgt voor
een toename van grijze stof in je hersenen, legt verbinding tussen
beide hersenhelften, en het versterkt je hippocampus.
Zet Spotify aan, pak dat muziekinstrument op, en zing mee zo vaak
je maar wil. Wist je dat er ook muziektherapeuten bestaan?En
speaking of Spotify: De Hellpers-playlist is daar ook te vinden!
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Voeding
Bewust met voeding omgaan doe je misschien al. Je eet zo vers
mogelijk. Je eet goede vetten zoals roomboter, noten, avocado, en
peulvruchten. Je drinkt veel water. Wat ik ook hoop dat je doet: je
legt de lat niet te hoog voor jezelf, want je hebt HELLP gehad en je
bent moe. Soms ben je al blij als je überhaupt een maaltijd op
tafel weet te krijgen, zonder dat je er allerlei eisen aan stelt. Tip:
vraag een aantal mensen uit je netwerk om eens per week extra te
koken voor jouw gezin. Als verschillende mensen dat doen, hoef jij
in ieder geval geen energie te steken in de avondmaaltijd.
 
Je ziel heeft ook voeding nodig. En wat daar nodig is, is aan jou om
te besluiten. Misschien word je dolgelukkig van kunst. Van voetbal
kijken. Van boeken lezen over modelvliegtuigjes. Wat mij heeft
geholpen na HELLP is yoga. Yoga bood mij een mogelijkheid om
stilte te vinden terwijl mijn hoofd altijd maar door raaste. Het
veranderde ook de band die ik had het mijn lichaam na HELLP,
waardoor het makkelijker werd om goed voor mezelf te zorgen.
Onder andere door middel van goede voeding (en de cirkel is weer
rond!).
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Ontspanning
Ontspannen kan lastig zijn, als de stress door je lichaam giert. Hoe
vaak doe jij iets, alleen voor jezelf? Iets waarmee je volledig
ontspant? Toch is ontspannen, juist na HELLP, hard nodig.
Ontspanning geeft je lichaam en je hersenen de ruimte om te
herstellen. Om even zonder stress te zijn, waardoor de eerder
genoemde hippocampus kan herstellen en zijn werk kan doen.
Met alle voordelen die daarbij horen.
 
Bedenk voor jezelf wat voor jou ontspannen is. Wandelen,
uitgebreid in bad, een massage, een goed gesprek met iemand,
buiten de deur lunchen, Netflixen op de bank.. je kan er je eigen
invulling aan geven.
 
Doe dit iedere dag. Iedere dag minimaal een ontspannende
activiteit, meer mag altijd. Heb je hulp nodig bij ontspannen?
Online zijn veel ontspanningsoefeningen te vinden. Je kan ook de
hulp inroepen van een professional die zich bezig houdt met
ontspanning in de vorm van mindfulness, yoga, of meditatie.



H E L L P  Y O U R S E L F 1 7

Verbinding
Wij mensen zijn sociale wezens. Verbinding met anderen is een
basisbehoefte, we zijn geprogrammeerd om onderdeel te zijn
van een tribe. In verbinding staan met de ander gaat niet
zomaar. Niet iedereen past bij je, en dat is niet erg. 
 
Dit houdt in dat je de ruimte mag nemen om keuzes te maken
binnen het contact met anderen. Heb jij mensen in je leven die
je onvoorwaardelijk steunen? Die je vooruit helpen en dragen
waar het niet meer gaat? Mensen waarmee je verbinding voelt?
Dan ben jij een lucky bastard. Koester deze mensen, en zeg ze
hoe belangrijk ze voor je zijn. 
 
Misschien zijn er ook mensen die jou energie kosten in plaats
van dat ze energie geven. Vraag jezelf oprecht af of dit de
mensen zij die jij nu nodig hebt. Mijn wilde gok: er is geen
verbinding met deze mensen, en grote kans dat jij meer energie
voelt als ze geen onderdeel van je wereld meer zijn. Daarmee
maak je ruimte voor je stam, waar verbinding de basis van het
contact is.
 
 



Afsluiting
Dankjewel voor het lezen van dit e-book! Hopelijk heb jij nu een
beter idee van wat HELLP is, waarom het zo zwaar voelt, en welke
kleine stapjes jij kan zetten om jezelf vooruit te helpen. 
 
Voor alle tips die in dit e-book zijn gegeven geldt dat dingen pas
werken als ze bij jou passen. Haal er uit wat bij jou past en bij jouw
behoeftes aansluit. Er is geen absolute manier om te herstellen die
voor iedereen geldt. Herstellen is een persoonlijk proces, wat jij op
jouw manier mag doorlopen. 
 
Dit e-book bevat veel informatie, maar nog lang niet alles.
Heb jij behoefte aan meer, of aan iets anders?
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Vanaf november komt de rest van

het aanbod op hellpers.nl online,

waaronder de Survivalgids - de

ultieme hellpguide na hellp. 

 

Deze Survivalgids bevat alles wat jij

moet weten na HELLP en gaat dieper

in op wat jij kan doen voor jouw

herstel. Ook bevat het verhalen en

waardevolle tips van

ervaringsdeskundigen.



Ook komt in november het 50-daagse online hersteltraject LOVE
yourself in de webshop. Een traject wat jou zeker weten zal
ondersteunen bij je herstel. Je wordt stap voor stap bij de hand
meegenomen in het traject. Het hersteltraject bevat;
 

uitgebreide achtergrondinformatie over HELLP
opdrachten gericht op bewustzijn, zelfliefde, en herstel
meditaties
inspiratie
De Survivalgids: het ultieme post-HELLP-boek
online yogalessen, speciaal gemaakt door Rayette van Persona
Secum voor vrouwen na HELLP
na het traject kun je nog een heel jaar (!) gebruik maken van de
online yogalessen
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de balans terug in je leven?
niet voortdurend het gevoel
hebben dat je tekort schiet? 
het schuldgevoel van je
afschudden?
een beter zelfbeeld ontwikkelen?
de regie weer hebben?
grote stappen zetten in jouw
herstelproces?

 

Wil jij ook:

Dan is LOVE yourself iets voor jou!
Vanaf november verkrijgbaar in de
webshop op hellpers.nl



Hiske Kuilman | Coaching na het verlies van je baby -
hiskekuilman.nl

Stichting HELLP | Patientenorganisatie  -
hellp.nl

Links

Transmuraal Vrouwen Dagcentrum MUMC | 
Pre-conceptionele screening en wetenschappelijk
onderzoek naar hart- en vaatziekten in de toekomst na
HELLP: Queen of Hearts -
https://gynaecologie.mumc.nl/transmuraal-vrouwen-
dagcentrum

Hart voor HELLP | Lotgenotencontact  -
hartvoorhellp.nl

De Hellpers | Nazorg na HELLP -
hellpers.nl

Persona Secum | Online yoga -
https://personasecum.nl

De Wandelhellper | Wandelcoaching na HELLP -
wandelhellper.nl



Ere wie ere toekomt: dit e-book is gemaakt met een template

van SuperTiny.nl

Kan ik iets voor je doen?
Neem contact op!

 
www.hellpers.nl

debby@hellpers.nl
06 2960 1160

https://supertiny.nl/

