
VERDWENEN TWEELING SYNDROOM 
 

 

 

 

 

  

Heb je moeite met doseren in relaties (100% of 

0%, veel te dichtbij of geen echt contact)? 

Ben je anders dan de anderen? Heb je 

geprobeerd je aan te passen? 

Ben je altijd op zoek? Hunkerend? In 

afwachting?  

Ben je overgevoelig; een HSP'er? Ben je 

voortdurend aan het scannen? 

Heb je voortdurend de behoefte om in 

verbinding te zijn, met een mens, een dier of een 

voorwerp?  

Op zoek naar een tweelingziel, een soulmate? 

Ben je veel bezig met de dood?  

Moeite met identiteit en bestaansrecht? 

Verwarring over je naam? 



Nog wat vragen: 

- Zijn er extremen in je leven? Ben je bijvoorbeeld erg 

  bevlogen in je werk of extreem bezig met andere interesses? 

- Heb je last van energieverlies? 

- Heb je moeite met het bewaken van je grenzen? 

 

Heb je de meeste vragen op de voorkant en hierboven met 'ja' beantwoord? 

Dan ben je mogelijk een VTS'er. Maar dat weten we (meestal) niet zeker. Medisch gezien 

kan dit alleen worden vastgesteld door middel van een echoscopie gedurende de 

zwangerschap. Daarnaast is het niet zeker dat dit medische VTS ook zorgt voor invloed op 

de vorming van je karakter. 

Toch vermoeden wij dat er sprake is van een grote groep mensen die last heeft van het 

trauma van het verlies van een tweeling, al zo vroeg in de prenatale ontwikkeling. 

Wij hebben ook het vermoeden dat het VTS een gegeven is waarmee je maar moet zien te 
leven en dat dit trauma, in tegenstelling tot wat anderen beweren, in principe niet oplosbaar 
is.  

 

Wat we wel ontdekt hebben, is dat het mogelijk is om op een evenwichtige manier om te 
gaan met dit syndroom onder andere door bewustwording en oefeningen. 

Voor het intensief delen van onze kennis en ervaringen op het gebied van het verdwenen 

tweeling syndroom bieden we een doorlopende vtsgroep aan op de maandagavond in stad 

Groningen. En niet onbelangrijk: we vinden het ook een prima manier om lotgenoten te 

ontmoeten en met elkaar in contact te brengen. 

Voor informatie over deelname aan deze groep: vanishingtwin@xs4all.nl 

De eerste avond ter kennismaking is gratis, daarna kost het 5 euro per avond. Dit geld is 

bedoeld voor het dekken van de gemaakte kosten, zoals de huur en consumpties. Koffie en 

thee zijn gratis. Legaten altijd welkom. 

  



De Workshop VTS 

Georganiseerd door Giedi Rietveld en Katja de Beer 

Maandagavond van 19.30 uur tot 22.00 uur 

 

We huren een kleine groepsruimte bij  

De Bloeiende Lotus 

Noorderhaven NZ 57  

9712 VJ Groningen 

 

Voor meer informatie of een aanmelding kun je een mail sturen naar vanishingtwin@xs4all.nl  

Bellen kan: 06-8200 0619 

En je kunt ook nog informatie terugvinden op www.vtsgroep.nl 

 

De VTS Groep is een activiteit van Stichting Vanishing Twin. Deze stichting heeft tot doel het ondersteunen van slachtoffers 

van het Vanishing Twin Syndrome. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door het verstrekken van informatie. De 

stichting is op 5 juni 2003 te Leiden opgericht en bij de Kamer van Koophandel Rijnland ingeschreven onder nummer 

28097953. De stichting is geen sekte en zij is niet gelieerd aan een religie, beweging, organisatie of overtuiging. 

 

 

http://www.vtsgroep.nl/

