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KENMERKEN BIJ DE MOEDER:
• Je moeder was abnormaal groot rond de taille in de 

eerste 3 maanden
• Het was zichtbaar op een echo
• Eerste trimester bloedverlies
• Miskraam of verdenking van een miskraam, maar de 

zwangerschap bleef
• Poging tot abortus, maar de zwangerschap bleef
• Arts of verpleegkundige vermoedde tweelingzwan-

gerschap
• Echo bewijs van tweede embryozak

KENMERKEN/FYSIEK BEWIJS BIJ 
OF ROND DE BEVALLING:
• Geboorte is traumatisch
• Er is sprake van een stuitligging
• Te klein en licht bij geboorte
• Placenta is ongewoon groot
• Extra embryozak of navelstreng gevonden
• Doodgeboren tweeling of Foetus papyrus
• Littekens of laesies op de placenta

FYSIEKE KENMERKEN IN OF AAN 
DE PERSOON ZELF:
• Dermoïd cyste of teratoom
• Foetus in fetu (foetus in de persoon zelf)
• Geslachtsorganen van twee geslachten
• Secundaire geslachtskenmerken van de andere 

sekse
• Chimerisme; bv 2 verschillende kleuren ogen (cellen 

met verschillende genetische achtergrond in één 
individu)

• Mozaïcisme (idem, echter, alle cellen komen voort 
uit één bevruchte eicel)

• Aangeboren lichamelijke afwijkingen (bv scoliose)
• Ambidexter of linkshandigheid
• Een vit B12 opname stoornis
• Lage bloeddruk en/of bloedarmoede
   
 EMOTIONELE KENMERKEN
• De dood spreekt je aan, of je bent er heel bang voor 

of juist helemaal niet
• Je bent snel gekwetst als een ander jouw behoeften 

niet ziet
• Hooggevoelig
• Het overlijden van een huisdier zie je als een groter 

verlies dan het overlijden van een dierbaar persoon
• Je voelt je snel schuldig
• Afscheid nemen heb je moeite mee; op feestjes 

wacht je tot je de laatste bent of je gaat er in het 
geniep vandoor

• Plotselinge aanvallen van lage eigenwaarde kunnen 
je overvallen

•	 Afstand	doen	van	een	knuffel	vind	je	moeilijk
• Innerlijk ervaar je altijd een bepaalde onrust
• Je hebt veel ruimte nodig maar durft die vaak niet  

in te nemen
• Al heel jong voelde je je anders dan anderen

MENTALE KENMERKEN
• Je persoonlijkheid bestaat uit contrasten; je bent 

heel verlegen maar staat ook graag in het middel-
punt

• Altijd maar een nieuwe uitdaging of ervaring zoeken 
en teveel tegelijk willen doen

• Al heel je leven ben je op zoek, maar niets brengt je 
voldoening

• Je bent perfectionistisch en tegelijkertijd heel slordig
• Innerlijke saboteurs zijn je beste vrienden; je bent er 

heel erg kwaad op en kunt hem tegelijkertijd niet 
missen

• In een groep voel je je verantwoordelijk voor het 
welzijn van de anderen (mn bij meerlingen)

• Je spreekt graag in de wij-vorm (mn bij meerlingen)
• Etiquette en ‘hoe het hoort’ ben je heel gevoelig voor
• Je bent een man met een sterke vrouwelijke kant of 

een vrouw met een sterke mannelijke kant
• Goed kunnen ordenen is niet jouw ding of je bent 

juist heel structureel tot op het irritante af bijna
• Makkelijk allerlei zaken opstarten; afmaken is een 

andere zaak
• Even aantallen (of drietallen), daar heb je iets mee
• Veel energie steken in zoeken zonder te weten wat 

je eigenlijk zoekt
   
GEDRAGSMATIGE KENMERKEN
• In een partner zoek je een soulmate
• Je kunt geen genoeg krijgen van je eigen spiegel-

beeld of je hebt juist een hekel aan spiegels (met 
name 1-eiige tweelingen)

• Al van kinds af aan dingen of personen moeten 
loslaten in je leven

• Foto’s; je wil er niet opstaan en maakt ze liever zelf 
óf je moet op elke foto staan en kunt uren naar 
jezelf kijken

• Als kind had je ingebeelde speelvriendjes en speelde 
je twee personages tegelijk

• Gordijnen moeten dicht als het donker is en mensen 
je vanaf de straat kunnen zien; een zwart gat is naar 
om in te kijken

• Financieel heb je nooit echt tekort maar ook nooit 
over; als er al eens veel geld binnenkomt, dan is het 
er doorheen voor je het weet

• Rommel verzamelen ben je een kei in, vooral papier 
en plastic zakken

• Je draagt graag een (grote) rugzak of handtas met je 
mee met allerhande zaken

Herken jij je in enkele van bovengenoemde kenmer-
ken, maar weet je niet zeker of je een alleengeboren 
tweeling bent? NEEM CONTACT MET ME OP via 
suzanne@coachopstelten.nl We kunnen dan in een 
sessie kijken wat we allemaal nog meer kunnen 
ontdekken.
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BEN IK EEN ALLEENGEBOREN TWEELING? 


