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tekst Patricia van den Heuvel beeld Mevrouw Fluitekruidje, privébezit

baby’s
sugar

Bij hun geboorte wogen ze  
soms minder dan een pak suiker. 
Moet je ze nu eens zien!
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Sil (11 maanden)

Geboortegewicht: 690 gram

Na: 30 weken 

Anika Mulder (27) moest na een 
onderzoek meteen in het zieken-
huis blijven. Haar zoon was rond 
24 weken gestopt met groeien.

‘Ik was net zevenentwintig weken  
zwanger toen ik een steek in mijn 
buik voelde. De verloskundige 
stuurde me naar het ziekenhuis.  
Ze wilde zeker weten dat ik geen 
zwangerschapsvergiftiging had. 
Dat was niet zo, maar mijn baby 
bleek veel te klein. Ik moest blijven. 
We konden de geboorte uiteindelijk  
drie weken uitstellen. Ik kreeg een  
keizersnede en Sil woog maar 
zeshonderdnegentig gram. Zijn 
beentje was zo dun als mijn pink. 
Het waren gewoon botjes met wat 
vel eromheen. Hoe mini hij ook was,  
Sil had van het begin af aan zijn 
ogen open. Vóór zijn geboorte was 
ik bang dat hij het niet zou redden, 
maar toen hij er eenmaal was, wist  
ik: het komt goed. We aten beschuit  
met muisjes en hebben geboorte- 
kaartjes verstuurd. Anderen waren 
daar wel verbaasd over. Maar had ik  
dan later tegen hem moeten zeggen:  
sorry Sil, we wilden eerst afwachten 
of je het wel zou redden? Echt niet.
Vier dagen na zijn geboorte mocht 
ik naar huis. Ik wist dat je officieel 
vijf dagen mag blijven, dus ik zei: 
Nee hoor, ik blijf nog een nacht. 
Was ik nog even dicht bij mijn zoon. 
Ik heb nooit zo gehuild als toen we 
de volgende dag naar huis reden. 
Twee keer per dag gingen we naar 
het ziekenhuis om bij Sil te zijn. 
Als hij in de couveuse stopte met 
ademhalen, ging het alarm af. In het 
begin schrokken we enorm, later 
tikten we hem even aan en ademde 
hij weer. Het heeft wel even geduurd  
voor ik er vertrouwen in had dat die 
kritieke fase voorbij was.’

Rhoan (bijna 2)

Geboortegewicht: 1060 gram

Na: 28 weken 

Claudia Kemps (34) werd in het 
ziekenhuis opgenomen met een 
hoge bloeddruk. Ze bleek zwanger-
schapsvergiftiging te hebben.

‘Toen ik naar de OK werd gereden, 
huilde ik tranen met tuiten. Ik wist 
dat ze mijn kind gingen halen en 
dat hij er over een halfuur zou zijn. 
Dat ging zo tegen mijn gevoel in. Ik 
had nog maar een heel klein buikje 
en was niet zo bewust bezig met 
mijn zwangerschap. Ik verheugde 
me op de laatste maanden; lek-
ker thuis genieten en een beetje 
kneuteren met de babykamer. En 
toen was Rhoan er ineens, twaalf 
weken te vroeg. Ik was in shock. 
Een paar dagen daarvoor was ik 
in het ziekenhuis opgenomen met 
een zwangerschapsvergiftiging. 
Elke dag checkten ze mijn bloed 
om te controleren of mijn organen 
nog bleven werken. Toen die gingen 
tegenstribbelen, kwam mijn eigen 
leven in gevaar en moesten ze 
Rhoan halen. Ik was verdrietig en 
boos tegelijk. Verdrietig omdat ik 
zag hoe zwaar mijn mannetje het 
had. Hij vocht in de couveuse voor 
zijn leven. Boos op mijn lijf: door de 
zwangerschapsvergiftiging stootte 
het de zwangerschap af. Waarom? 
Er volgden veertien slopende weken 
in het ziekenhuis. Het moment dat 
Rhoan mee naar huis mocht, was ik 
euforisch. We zaten met z’n vijven 
in de auto en ik dacht: nu zijn we 
eindelijk compleet. Als ik hem vast-
pak, maakt dat een heel speciaal 
gevoel bij me los. Je bent zo klein 
geboren en hebt zo gevochten, 
denk ik dan. Hoe is het mogelijk dat 
ik nu zo'n hartstikke fijne dreumes 
rond heb lopen? Die zware begintijd 
zal ik niet vergeten, maar het is het 
waard geweest.’

‘Ik had
nog maar
een heel 
klein buikje’

‘Zijn beentje
was zo dun als 
mijn pink’
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Boaz (1)

Geboortegewicht: 1770 gram 

Na: 31 weken

Ezra van Zalingen (32) werd 
tijdens een weekendje weg met 
spoed opgenomen in een Duits 
ziekenhuis. Zij en baby Boaz 
hadden  bloedvergiftiging.

‘Ik lag nog bij te komen van de 
spoedkeizersnede, toen mijn man 
binnenkwam. “We zijn nu met ons 
laatste redmiddel bezig, misschien 
is het verstandig om je vrouw erbij 
te halen,” hadden de artsen tegen 
hem gezegd. Huilend liep hij mijn 
kamer binnen. Ik had geen idee wat  
dit voor paniek was. Wat is er aan 
de hand? Is hij nu dood? vroeg ik.  
Zo emotieloos, ik was vast nog half  
onder narcose en in shock. Ze reden  
me in een rolstoel naar Boaz. Bij zijn 
couveuse konden we alleen kijken, 
hopen en bidden dat het goed kwam. 
Vijf dagen na zijn geboorte zat ik 
naast zijn couveuse tegen Boaz te  
kletsen. Toen ik vertelde dat ik me  
zo schuldig voelde dat het niet goed 
was gegaan in mijn buik, deed hij zijn 
ogen open. Ik barstte in tranen uit. 
Vier weken later spraken we zijn 
arts. Die had het over mogelijke 
ontwikkelingsproblemen. “Laten 
we eerst maar eens kijken of hij 
het überhaupt overleeft,” zei ik. Ze 
keek me verbaasd aan: “Boaz gaat 
gewoon een peuter, een kleuter en 
een vreselijke puber worden.” Toen 
pas kwam het besef: Boaz gaat het 
waarschijnlijk redden. Het durven 
houden van is in het begin zo eng. 
Toen hij eindelijk thuiskwam, deden 
we niks anders dan enorm van hem 
genieten. De eerste drie maanden 
heeft hij elke avond uren op onze 
borst liggen slapen. Lange tijd kon 
ik niet geloven dat Boaz er gewoon 
is. Dat we van hem mogen houden 
en van hem mogen genieten.’

‘ Het durven 
houden van 
is in het  
begin zo eng’

‘ Met haar 
minihandje 
pakte ze mijn 
vinger vast’

Lana (1)

Geboortegewicht: 1370 gram

Na: 28 weken

Martie van der Reijden (32) beviel 
12 weken te vroeg. Het is nooit echt 
duidelijk geworden waarom dochter 
Lana toen al kwam.

‘Het is mis, dacht ik toen ik op het 
toilet heel veel bloed verloor. Wat 
een opluchting was het om op de 
monitor in het ziekenhuis te zien 
dat met de baby alles goed was. 
Ze bewoog en haar hartslag was 
in orde. Vrij snel daarna kreeg ik 
kramp, dat bleken de weeën te zijn. 
Omdat weeënremmers niet genoeg 
aansloegen, kon ik niet anders 
dan me erbij neerleggen: blijkbaar 
wilde ons meisje nu al komen, dat 
moest dan maar. Na een natuurlijke 
bevalling werd Lana direct naar de 
kinderartsen gebracht. Ik hoorde 
haar huilen. Gelukkig, dacht ik, dat 
gaat goed. De artsen vertelden 
me dat het een heel pittig meisje 
was. Toen ik haar een paar uur later 
zag liggen, schrok ik even van alle 
snoertjes en draadjes. Zo klein 
en broos. Toen de verpleegsters 
haar bij me legden, bewoog ze 
haar handje over mijn borst. Later 
pakte ze met een minihandje mijn 
vinger vast. Zo schattig. Ik merkte 
dat sommige mensen die in het zie-
kenhuis op bezoek kwamen, ervan 
schrokken hoe klein ze was. Zelf 
vond ik het alleen vertederend.
Op een gegeven moment overleed  
een kindje op de afdeling. Dat was 
heftig. O ja, dat kan natuurlijk ook, 
dacht ik toen. Zelf heb ik nooit het 
gevoel gehad dat ze het niet halen 
zou, wel maakte ik me zorgen over 
de toekomst. Wat houdt ze hieraan 
over? Zal ze zich goed ontwikkelen?  
Hoe doet ze het op school? Maar 
Lana brabbelt, kruipt, trekt zich op. 
Ze doet het inmiddels zo goed, dat 
ik me daar niet meer druk om maak.’
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Benthe (1,5)

Geboortegewicht: 1525 gram 

Na: 29 weken

Nadat Leonie van Dijk (28) 
weeënremmers had gekregen, 
bleek ze een infectie in haar 
baarmoeder te hebben. En dus 
moest de baby geboren worden.

‘Ik kreeg kwetsende opmerkingen. 
“Ze is zo klein, de bevalling was vast  
een eitje.” Nou, ik kan je vertellen: 
het deed bij mij ook gewoon zeer. 
En ik was hartstikke bang dat ze 
het niet zou redden. In de periode 
dat Benthe in het ziekenhuis lag, 
zeiden mensen: “Ach, jullie kunnen  
’s nachts in elk geval doorslapen.” 
Inderdaad, maar we hadden wel de 
zorgen of ze er de volgende ochtend 
überhaupt nog zou zijn. In het begin 
maakte die bemoeienis me boos, 
later dacht ik: ze weten niet beter. 
Een paar uur na haar geboorte werd 
ik naar Benthe gebracht. Ik dacht: 
jullie kunnen me net zo goed bij de 
couveuse hiernaast zetten. Wie 
zegt me dat dit mijn dochter is? 
Mijn emoties waren vlak. Ik denk  
uit een soort zelfbescherming.  
Als je op zo’n moment echt beseft 
wat er aan de hand is, kunnen ze je 
wegdragen. Drie dagen na de beval- 
ling mocht ik naar huis. Ik had geen 
dikke buik meer, maar ook geen baby 
in mijn armen. Toen we zaten te eten 
en ik naar de box keek die al keurig 
klaarstond, vroeg ik aan mijn vriend: 
“Was dit geen droom? Ben ik echt 
bevallen? Hebben we een kind?”
Het heeft even geduurd voordat  
ik met al mijn gevoel kon zeggen: 
Dit is mijn kind en ik hou ontzettend 
veel van haar. Gelukkig bleek Benthe 
een taaie en mocht ze al na een week 
van de intensive care af. De dag dat 
we haar na zeven weken mee naar 
huis mochten nemen, is een van de 
mooiste van mijn leven.’

‘ Benthe bleek 
een taaie en 
mocht al snel 
van de IC af’ 

Fabian (1)

Geboortegewicht: 1120 gram

Na: 27 weken

Tatiana van Lier (37) verloor in 
2011 kort na de bevalling haar 
dochter Feline. Het meisje was na 
een zwangerschap van 24 weken 
geboren. Een jaar later diende zoon 
Fabian zich ook veel te vroeg aan.

‘Dit lijkt wel een slechte film, dachten 
mijn vriend en ik toen Fabian werd 
geboren. Het kán niet waar zijn dat 
we een jaar later op dezelfde plek 
zijn en dit nu weer meemaken. Een 
uur of vier na de keizersnede werd 
ik naar zijn couveuse gebracht. 
Fabian lag twee bedjes verder dan 
waar zijn zusje had gelegen. Ik dacht 
alleen maar: hij gaat dood, hij gaat 
dood, hij gaat dood. Ik wilde zo veel 
mogelijk bij hem zijn, zodat hij me 
zou horen en ik mijn hand op zijn 
lijfje kon leggen. En hoewel ik de 
eerste twee weken elke vijf secon- 
den heb gedacht dat hij dood zou 
gaan, waren er ook mooie momen-
ten. Het buidelen was heerlijk. Dit 
klopt, dacht ik, nu is hij waar hij 
hoort. Het was zo bijzonder om te 
zien hoe zijn ademhaling en hartslag 
rustig werden. Fabian kwam tot rust 
en ik ook. Ik voelde de pijn van mijn 
keizersnede niet eens meer. Ik wilde 
voortdurend alles weten en ook 
begrijpen. We zaten overal bovenop. 
Het geeft een gevoel van controle 
dat je verder totaal niet hebt. Ons 
mannetje heeft veel complicaties 
gehad, waaronder bloedpropjes in 
zijn hersenen. Om het hersenvocht 
af te voeren, kreeg hij een drain in 
zijn hoofd. Toen de neurochirurg 
vertelde dat de operatie was gelukt, 
kon ik die man wel zoenen. Nu is 
alles anders. Fabian is vrolijk en 
ontwikkelt zich helemaal volgens 
het boekje. Alleen als hij zich bezeert, 
denk ik wel eens: wat ben jij gehard. 
Want huilen doet hij nauwelijks.’
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‘Het buidelen 
was heerlijk... 
Fabian kwam tot 
rust, en ik ook’
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Goede kansen
Dankzij de uitstekende medische zorg in Nederland 
blijft het overgrote deel van extreem vroeggeboren 
baby’s in leven: 85% van de prematuren die na 27 weken 
zwangerschap ter wereld komen. Van de baby’s die na 
24 weken zwangerschap worden geboren, overleeft 
circa 50%. 

Als het goed is, duurt een zwangerschap 40 weken.  
Sommige baby’s komen eerder. Veel eerder. Gelukkig kunnen 

neonatologen steeds meer voor ze betekenen.
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blozend
van broos tot

Hobbels overwinnen
Iedere baby die zo vroeg ter wereld komt, 
krijgt een kans. Of het zinvol en verstandig is 
een behandeling voort te zetten, is vaak een 
dilemma. Benders: ‘Je weet dat er een grote 
kans is dat de baby alsnog overlijdt. We doen  
dingen die niet prettig voor hem zijn. Dat is 
acceptabel als het een overbrugging is naar 
een acceptabel leven. Waarbij je weet dat 
extreme vroeggeboorte voor problemen kan 
zorgen bij de neurologische ontwikkeling. 
Met name leer- en gedragsproblemen komen 
voor.’ Als een baby alle hobbels overwonnen 
heeft, wordt rond de uitgerekende datum 
een MRI-scan gemaakt. ‘Toont die scan geen 
hersenschade aan, dan zijn de toekomst-
verwachtingen prima.’

Gewoon 10 vingers
Vooral in de jaren 90 zijn stappen gemaakt op het 
gebied van vroeggeboorte. Met name door de komst 
van de antenatale corticosteroïden. Als moeders dit  
24 tot 48 uur voor de bevalling krijgen, rijpen de long- 
blaasjes van de baby’s versneld. Hun overlevingskansen 
nemen dan sterk toe. In 2010 werd de grens om een 
premature baby medisch te behandelen, verlaagd van 
25 naar 24 weken. Kinderen van 24 weken overlijden 
weliswaar vaker dan kinderen van 25 weken, maar áls 
ze het redden, hebben ze dezelfde toekomstverwachting. 
Manon Benders: ‘Ze hebben tien vingers en tien tenen. 
Ze zien eruit als een ‘normale’ baby, maar dan heel klein, 
kwetsbaar en dun. Daarom liggen ze in de couveuse.’

‘Ik zeg altijd tegen ouders: de eerste dag leef je van uur naar uur,  
na drie dagen leef je van dag naar dag en na een week kun je in 
weken gaan denken. Dat maakt het zo zwaar. Die onzekerheid  
of hun baby het wel of niet overleeft,’ zegt neonatoloog Manon 
Benders van het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht. ‘En dan 
de onzekerheid hoe de ontwikkeling gaat verlopen. De eerste drie 
dagen zijn cruciaal. Dan zijn premature baby’s het meest instabiel 
wat betreft hun longen en bloeddruk. Daarna volgt vaak een stijgende 
lijn, hoewel extreem vroeggeboren baby’s de eerste weken vaak 
drie stappen vooruit en dan weer twee stappen terug doen. Omdat 
ze een infectie hebben, een operatie noodzakelijk blijkt te zijn of 
de longen het zwaar te verduren hebben, bijvoorbeeld.’


