SOMS GAAT HET ANDERS

tekst Patricia van den Heuvel

Bij haar eerste 2 keizersneden kreeg ze haar kind pas na ruim
een uur in haar armen. Dat wilde Karin (37) niet nog eens. Ze
koos nu voor een moeder- en kindvriendelijke variant.

‘Deze bevalling
maakte goed wat
ik de vorige keren
moest missen’
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Karin: ‘De sfeer in de operatiekamer is heel
ontspannen. Zo wil ik er nog wel tien, roep ik,
terwijl onze zoon Micha via een geplande keizersnede wordt gehaald. Ik lig gezellig te kletsen. De
gynaecoloog maakt nog een geintje. “Ik ben de enige
die weet wat het is,” zegt ze. Mijn man en ik willen
dat het geslacht een verrassing blijft, maar zij had
het al tijdens een van de echo’s gezien. Ze vertelt
wat ze gaat doen en voordat ik het goed en wel in
de gaten heb, is mijn buik opengemaakt en gaat
even later het doek weg. Dan zie ik hoe mijn kind
geboren wordt. Het allermooiste is dat hij meteen
bij mij wordt neergelegd. Dat ik hem dicht tegen me
aan mag houden, terwijl ze me weer dichtborduren.
Dolgelukkig besnuffel ik mijn gloednieuwe babyzoon,
die nog lekker onder de huidsmeer zit. Zo kan het
dus ook gaan.
Om mijn vorige bevallingen heb ik wel wat tranen
gelaten. Ons eerste kind Lucas kwam met een spoedkeizersnede ter wereld. Zijn hartslag dipte, dus er
was haast bij. Op dat moment dacht ik: als hij het
maar redt, achteraf was ik verdrietig. Ik was niet
thuis bevallen én had het niet zelf kunnen doen.
Het moment dat de navelstreng werd doorgeknipt,
had ik gemist en de placenta kon ik niet bekijken.
Hoe naïef ook, ik was van tevoren uitgegaan van
het ideaalplaatje. Maar alles verliep uiteindelijk
anders. Ik vond dat heel moeilijk te accepteren.
Het voelde als een gemis dat het niet was gegaan
zoals ik in gedachten had. Ik was makkelijk zwanger
geraakt en mijn zwangerschap was prima verlopen.
Dat laatste stukje had ik ook graag zelf willen doen.

Dat ik daarna een kerngezond kind kreeg en hem
een jaar lang probleemloos borstvoeding kon geven,
maakte veel goed. Natuurlijk kon ik het uiteindelijk
ook relativeren. Daarom noem ik mijn bevalling een
trauma tussen aanhalingstekens. Niet onoverkomelijk, wel jammer. Ik herinner me nog goed dat ik op
de uitslaapkamer lag en dacht: waar blijft mijn kind?
Ik ben klaar, ben gehecht, waarom lig ik hier alleen?
Een naar moment dat nog vaak naar boven kwam.
Onverbiddelijk
Bij onze dochter Tamar wist ik dus dat op een
natuurlijke manier bevallen niet vanzelfsprekend
is. Maar mijn verlangen daarnaar was nog groter
geworden. Het begon goed: deze keer kreeg ik uit
mezelf weeën. Dus dat was geweldig. Nu gaat het
komen, dacht ik. Maar na een dag en nacht weeën
te hebben opgevangen, zat ik nog maar op drie,
vier centimeter ontsluiting. Mijn gynaecoloog wist
hoe graag ik het zelf wilde doen en gaf me nog een
uur extra de tijd. De weeën waren ondertussen zo
heftig, dat ik zei dat hij het kind er NU uit moest
halen. Toen was ik er ook echt klaar mee. Als de
ontsluiting steeds iets vordert, weet je waar je het
voor doet. Ik had weeën zonder dat er iets gebeurde.
Dus toen de arts zei dat hij toch een keizersnede
ging doen, was het goed.
Tijdens de operatie bleek dat er door de grote druk
van de weeën nog maar een klein vliesje over de
wond van de eerste keizersnede zat. Het had maar
weinig gescheeld of het litteken was opengegaan.
De gynaecoloog maakte me duidelijk dat er nooit
meer één wee door mijn lijf mocht gaan.
>
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Toen ik tijdens mijn derde zwangerschap bij haar
op controle kwam, was ze nog steeds onverbiddelijk.
Natuurlijk bevallen was geen optie. Als ze mij ook
maar een flard van een kans had gegeven, had ik
hem toch gegrepen. Ik wilde het gewoon zo graag
een keer meemaken om een kind zelf ter wereld
te brengen.
Gelukkig had ze ook goed nieuws voor me. In het
ziekenhuis was het nu mogelijk om een geplande

‘Ik zou mijn kind geboren
zien worden én meteen bij
me mogen houden!’
keizersnede te ondergaan op een moeder- en kindvriendelijke manier. Ik kon dus het mooie van een
natuurlijke bevalling meemaken: ik zou mijn kind
geboren zien worden én meteen bij me mogen
houden! Voor een ziekenhuis is dit een heel nieuwe
manier van werken. De baby gaat na de geboorte
niet naar de kinderarts en dan naar de afdeling,
maar blijft hij bij de moeder met een verpleegkundige die hen begeleidt. Verder moet het personeel
steriel te werk gaan. Zo mag de verpleegkundige
die het kind aanpakt van de arts om hem bij de
moeder te leggen de arts niet aanraken. Bovendien
moet er een warme doek klaarliggen om het kind
te kunnen toedekken.
Borstvoeding
Pas nu mijn omgeving merkt hoe geweldig ik het
vind dat ik een bevalling ook op deze manier heb
mogen meemaken, realiseren veel mensen zich hoe
het de eerste twee keer voor mij geweest moet zijn.
Hoe naar het was dat ik mijn eerste twee kinderen
het eerste uur na de geboorte heb moeten missen.
Ik straal als ik het over de geboorte van Micha heb.
Ik kan niet vaak genoeg vertellen hoe heerlijk het
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is dat hij al die tijd bij me heeft gelegen. Alleen
toen ik van de operatiekamer naar de uitslaapkamer werd gereden, heeft de verpleegkundige hem
een paar minuten in een couveuse gelegd. Daarna
legde ze hem bij me aan, al een halfuur na de
geboorte. Mijn man vroeg zich af of de borstvoeding wel op gang zou komen bij een geplande
keizersnede zonder weeën, maar dat was geen enkel
probleem. Ik kon mijn kind niet meer loslaten. Toch
vroeg ik op een gegeven moment aan mijn man of hij
hem even wilde, maar hij vond dit echt mijn moment.
“Geniet er maar van,” zei hij. Mijn man is er net
als bij een gewone bevalling van het begin tot eind
bij geweest. Hij vindt het heel bijzonder dat we deze
keer met z’n drieën bij elkaar konden blijven. We
hebben het nu echt samen kunnen doen.
Deze keizersnede heeft alles goedgemaakt wat bij
de andere twee is misgegaan. Tegen iedere vrouw
die weet dat ze niet op een natuurlijke manier kan
bevallen, zou ik willen zeggen: informeer eens bij
je gynaecoloog naar de mogelijkheden. Zo geweldig
kan het zijn. Zo’n bevalling gun ik iedereen.’ •

Wat is een natuurlijke keizersnede?
In steeds meer ziekenhuizen is het ook bij een
keizersnede mogelijk om je kind geboren te zien
worden en hem meteen na de geboorte bij je te
houden. Zodra het hoofdje er is, wordt het doek
weggehaald om te zien hoe je baby langzaam uit
je buik wordt gehaald (walking the baby out).
Na de geboorte wordt je kind meteen op je blote
borst gelegd (want de ecg-plaatjes zitten op je
schouder), zodat huid-op-huidcontact mogelijk is.
De navelstreng wordt niet direct doorgeknipt en
de baby wordt pas bij je weggehaald (en even aan
zijn vader gegeven) als je op een ander bed wordt
overgebracht.

