
hormonen
“Op mijn achtentwintigste stopte ik met 
de pil. Ik vond het een mooie leeftijd om 
zwanger te worden. Toen dat na een half-
jaar nog niet was gelukt, dacht ik: logisch, 
ik heb tien jaar de pil geslikt. Die hormo-
nen moeten eerst uit mijn systeem. Na dat 
halfjaar volgden nog drie jaren waarin ik 
van alles probeerde: acupunctuur, ener-
getische behandelingen, spirituele sessies 
en zelfs een tarotkaartlegging. Niets hielp. 
Ik heb veel gehuild. Ik voelde me mislukt 
als vrouw. Mijn lichaam deed niet waar het 
voor gemaakt was.” 

máxima
“Elke menstruatie was een teleurstelling. 
Het trok een grote wissel op mijn relatie. 
Als het ons niet lukt om samen een kindje te 
krijgen, passen we dan wel echt bij elkaar, 
vroeg ik me af. Vrijen was niet meer roman-
tisch. Het moest op gezette tijden. Het had 

De moeizame weg die Eva de Beijer aflegde 
om zwanger te raken, leverde haar een 
dubbele beloning op: het moederschap en 
een eigen online platform waar ze andere 
vrouwen inspireert.
TeksT Dorien Dijkhuis FoTograFie BArT VAn BAArDWijk 

ineens een doel. Behalve verdrietig was 
het ook een frustrerende tijd. Om mij heen 
raakte iedereen zwanger. Eerst kon ik nog 
blij voor ze zijn. Later niet meer. Ik baalde 
zelfs van onbekende zwangere vrouwen. 
Prinses Máxima bijvoorbeeld, die de ene 
dochter na de andere kreeg. Ik kon er niet 
mee omgaan.”

Grens 
“Pas na drie jaar ging ik naar de huisarts 
en werd ik doorverwezen naar het zieken-
huis. Aanvankelijk wilde ik helemaal geen 
behandelingen. Mijn grote wens was op een 
natuurlijke manier zwanger te raken. Ik ver-
legde mijn grens echter steeds een stukje. 
Na een aantal mislukte inseminatiebehan-
delingen (IUI) volgde een ICSI-traject met 
puncties. Om de zoveel tijd moest ik mijn 
lichaam volspuiten met hormonen. Dat ging 
compleet tegen mijn gevoel in, maar ik kon 
niet anders. Ik wilde zó graag een kindje.”

Mijn wachten werd 

dubbel 
beloond
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BeLoninG
“Ondertussen bleef ik zoeken naar natuur-
lijke oplossingen. We maakten een afspraak 
met een natuurgeneeskundig therapeut. 
Die raadde mij aan meer te aarden en niet 
krampachtig bezig te zijn met mijn kinder-
wens. Om ‘uit mijn hoofd te komen’ werkte 
ik in de tuin en deed ik een paar keer per 
week BodyBalance. Ik ging steeds bewuster 
en gezonder leven, en dat voelde goed.
De laatste ICSI-behandeling volgde en ook 
die draaide uit op een teleurstelling. Ik 
bleek te weinig eitjes te hebben. Omdat we 
anders voor niets waren gekomen, besloot 
de gynaecoloog opnieuw een IUI-behande-
ling uit te voeren. Omdat de voorgaande zes 
inseminaties al waren mislukt, hadden we 
daar totaal geen vertrouwen meer in. Maar 
deze keer was het raak! Het wachten werd 
beloond. Dubbel zelfs. In maart 2010 beviel 
ik van een tweeling!”

inTeresse
“Gedurende het hele traject om zwanger 
te raken, leefde ik steeds natuurlijker. Ik 
volgde een opleiding orthomoleculaire 
geneeskunde en las boeken over gezond-
heid en het ontwikkelen van een natuurlijke 
leefstijl. Nu at ik altijd al veel groenten en 
fruit, maar door wat ik leerde tijdens de 
opleiding dacht ik ook na over de kwaliteit 
van voedsel, over de plek waar het vandaan 
komt en de manier waarop het wordt ver-
bouwd. Ook de manier waarop ons lichaam 
en onze geest één geheel zijn en wat stress 
met ons doet, hield me bezig.”

miss naTUraL
“Ik ben geen gezondheidsfreak, maar voel 
me zo goed bij deze natuurlijke leefstijl 
dat ik ook anderen daartoe wil inspireren. 
Daarom begon ik missnatural.nl. De kennis 
die ik opdeed tijdens mijn zoektocht en 
opleiding deel ik nu met zo veel mogelijk 
mensen op dit platform. Wat natuurlijk 
gezond voor mij is? Deels vegetarisch eten, 
sporten en wandelen met de hond. Variatie 
en balans, daar gaat het om.”

Zie voor Eva’s boek missnatural.nl
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