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“Dankbaar voor de 17 jaar 
dat Ona bij ons was”
In de nieuwe podcast ‘Anders Nabij’ vertellen vijf gezinnen aan Eva Droogmans (Radio 2) over het verlies van hun kind. In 
één van de vijf verhalen praat de naar Herent uitgeweken Stevoortse Leen Santermans (46) over haar dochter. In 48 uur 
tijd verloor Ona (17) de strijd tegen een bacteriële hersenvliesontsteking. “Binnenkort is haar verjaardag. Die blijven wij 
vieren. Op het kerkhof heffen wij symbolisch een glas op Ona.” Geert HOUBEN

Het leven lachte Ona zoals bij zo-
veel meisjes van 17 jaar toe. Ze zat
in het zesde middelbaar en keek er
naar uit om verder te studeren.
Ona had een vriendje, deed aan
ballet en had net een inleefweek
met de scouts achter de rug. “Ze
zat vol levensvreugde. Alles klopte
in ons gezin”, zegt mama Leen.
Eerst dachten Leen en haar man
Jan Rypens nog dat Ona op 15
maart 2017 met een opkomend
griepje sukkelde. De volgende dag
bleef ze thuis van school. “Ona
voelde zich nog relatief goed. Ze
werkte zelfs wat voor school en
keek met haar broer Otis (toen 13)
samen naar tv wanneer hij van
school thuiskwam. Maar de
hoofdpijn nam toe en de toestand
van Ona verslechterde razend-
snel. “Rond 22 uur hoorden we ge-
stommel. Ze was naar het toilet
gegaan, maar stappen lukte plots
niet meer. ‘Mama, ik denk dat je
de ambulance moet bellen.’ Ze
voelde het zelf aan. Nog nooit was
ze ziek geweest. De ambulanciers
vroegen haar naam en daar kon ze
nog ‘Ona’ op zeggen. Op welke
dag het was, heeft ze niet meer ge-
antwoord. Daarna hebben ze haar
in coma gebracht. Haar naam was
haar laatste woord. Heel speci-
aal.”
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In het ziekenhuis luidde de diag-
nose meningitis of bacteriële her-
senvliesontsteking. “Toen ze dat
zeiden, werd het zwart voor mijn

ogen. ‘Dit is fataal.’ Als moeder
voel je dat heel snel. Jan zag het
nog goed komen, maar Ona is snel
van ons heengegaan. In het bijzijn
van ons en haar jongere broer is ze
de 17de maart in de ochtend offici-
eel overleden. Het verliep zo snel.
Ik wou haar nog zo graag bedan-
ken. ‘Bedankt dat je bij ons was en
dat wij je 17 jaar mochten ken-
nen.’” 
Bijna meteen na het overlijden
volgde de vraag of Jan en Leen in-
stemden met orgaandonatie.
“Daar hadden wij nog niet over
nagedacht. Maar dat was iets
waar Ona ‘ja’ op zou zeggen. Dus
deden wij dat ook. Zeven mensen
heeft ze zo kunnen redden. ”

RouwenRouwen
De enorme weerslag of de spreek-
woordelijke klop van de hamer
kreeg Leen na een week. “Vlak na
haar overlijden was ik heel klaar in
mijn hoofd. Door de adrenaline.
Je voelt en ziet alles. Het is pas na
een week dat ik een klop kreeg.” 
Vier dagen rouwverlof kreeg Leen
na het overlijden van wat haar het
dierbaarste is. “Precies of dat vol-
staat? Aan dat rouwverlof moet
echt iets gedaan worden. Zowel
Jan als ik hebben ziekteverlof ge-
nomen. Er bestaat gewoon niets
anders. Zelf heb ik dat gedurende
een half jaar gedaan.” 
Hoe hard de dood van je kind en
hoe groot het cliché ook kan zijn:
life goes on. Een keiharde realiteit.
“Hoe het nu met mij gaat? Gezien

de omstandigheden vrij goed. We
functioneren nog als gezin. Ik heb
een job gevonden die beter past bij
mijn nieuwe leven en met ons drie
proberen we nog te genieten van
het leven. Maar het overlijden van
Ona raakt ons iedere dag. Wij dra-
gen dit gemis met ons mee. Ona zit
in ons leven verweven. Soms kan
dat gemis kortsluiting geven in
mijn hoofd met een soort van oer-
pijn tot gevolg”, vertelt Leen ter-
wijl haar stem regelmatig stokt.
“Wij hebben geleerd te leven met
haar terwijl ze niet meer fysiek

aanwezig is. Toch leeft Ona nog
dag en nacht bij ons in het gezin.
Ze zit in ons hoofd en in zoveel
kleine dingen. Moeilijk om uit te
leggen. Zij was altijd veel bezig
met cijfers. Ona volgde 8 uur wis-
kunde. Ze is gestorven op 17
maart 2017 op 17-jarige leeftijd.
Haar broer Otis is jarig op dezelf-
de dag. Ik verjaar op de 2de van de
3de maand. Jan op de 1ste van de
8ste. Tel die 2 en 1 samen plus de 3
en de 8 en je komt op 3/11 uit of de
dag dat ze geboren zijn. Als er op
de klok 17:17 verschijnt, geloven

wij dat zij dat is. Een heel warm
moment.”
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Volgende week zondag zou Ona
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Volgende week zondag zou Ona
haar twintigste verjaardag vieren.
Traditioneel een moeilijke dag
waarop de herinneringen extra
sterk zijn. “Wij blijven haar ver-
jaardag vieren. Haar broer is op
die dag ook jarig. Hij wordt 16. De
dag dat hij 18 jaar en dus ouder
wordt dan zijn grote zus, zal sowie-
so niet eenvoudig zijn. Wij vieren
de verjaardag ook op het kerkhof.
Dat gebeurt door haar graf, waar
iedereen allerhande voorwerpen
op kan leggen, te versieren en er
het glas op haar te heffen. De
plaats naast haar hebben wij ge-
kocht. Zo kunnen we alle vier sa-
men liggen en zijn we later terug
verenigd .”

BegrafenisondernemerBegrafenisondernemer
Leen verdiepte zich na het overlij-
den van Ona in de dood. Ze gaf
haar job in het onderwijs op en is
nu aan de slag bij Begrafenissen
Pues die de uitvaart van haar
dochter verzorgde. “Ik werk nu op
de plek waar ik Ona voor het laatst
gezien heb. Voor mij is dat een
mooie plek. En ja, als er mensen
zijn die hun kind verloren hebben,
is er een connectie. Ik ben niet lan-
ger bang om te sterven. Ik geloof
dat ik Ona terug ga zien. Of dat nu
is of niet, maakt niet uit. Het feit
dat ik daarin geloof, geeft wel een
warm en intens gevoel.”

Podcast om taboe bespreekbaar te maken
De podcast ‘Anders Nabij’ is een idee van de Lummense audiomaak-
ster Eva Droogmans. Ze raakte getriggerd door het gelijknamige 
boek’. “Het leven na de dood van een kind blijft een taboe. We praten 
er zo weinig mogelijk over. Deze ouders doen dat wel. Hun grootste 
angst is dat hun kind doodgezwegen wordt. Het zijn vijf individuele 
verhalen waarin lotgenoten zich kunnen herkennen, troost in kunnen 
vinden en zich gesterkt voelen. Elk rouwen ze op hun eigen manier en 
gaan door met het leven hoe het voor hen het beste past. De podcast 
is voor iedereen bedoeld omdat het in de kern ook liefdesverhalen 
zijn. Verhalen die u doen stilstaan bij wat echt belangrijk is in het 
leven. Na elk verhaal komt rouwtherapeute An Hooge aan het woord. 
Zij is de hoofdauteur van het boek en reflecteert over hoe iedereen 
met de dood omgaat.” 
“Het is voor elke ouder een mooi tijdsdocument”, vult Leen aan. “Het 
mooie voor ons is dat Ona haar stem in de podcast meerdere keren te 
horen is, zo ook het bericht van haar voicemail. Haar telefoonabonne-
ment hebben we niet opgezegd zodat wij haar nog kunnen bellen.”
XDe eerste aflevering van ‘Anders Nabij’ gaat op maandag 28 oktober online via 

iTunes, Spotify, Apple Podcast en www.andersnabij.be. Op 1 november is de 
aflevering met Leen Santermans aan de beurt.

Ona werd slechts 17 jaar. “Haar naam was 
haar laatste woord. Heel speciaal”, vertelt 
mama Leen Santermans (links) aan Eva 
Droogmans in de podcast ‘Anders Nabij’. 
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