portretten

Bevallen
is ook
een vak

De gynaecoloog, de verloskundige
en de kraamverzorgende: ze zijn
je steun en toeverlaat voor, tijdens
of na je bevalling. Maar hoe
ervaren deze deskundigen hun
eigen bevalling en kraamtijd?
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portretten
Anne Timmermans (38) is gynaecoloog, getrouwd met Hans-Christiaan
en moeder van Eva (2) en Benjamin (1). Anne kon tijdens de weeën naar
het ziekenhuis lopen omdat ze ernaast woont. En ze liep tot ver in haar
zwangerschap nog op hoge hakken.

Ik was graag
onwetend geweest
Belachelijk veel pijn ‘Mensen vragen altijd aan me: “Hoe is dat nu om als
gynaecoloog te bevallen?” Dan zeg ik: “Ik weet niet hoe het is om als nietgynaecoloog te bevallen.” Ik kan het niet vergelijken. Het is mijn vak. Ik
dacht: het gaat gewoon belachelijk veel pijn doen. Maar hoéveel pijn? Daar
was ik wel benieuwd naar.
Zo veel keuzes Toen tijdens mijn tweede zwangerschap de uitslag van de

GYNAECOLOGIE
65% van alle Nederlandse
vrouwen bevalt in het
ziekenhuis. De helft
hiervan voelt zich daar
toch veiliger. De andere
helft heeft een medische
indicatie om in het
ziekenhuis te bevallen of
wordt tijdens de bevalling
om medische redenen
doorgestuurd. In veel
ziekenhuizen zijn klinisch
verloskundigen of artsassistenten aanwezig om
de bevalling te begeleiden.
Zij hebben nauw contact
met de gynaecoloog die
op dat moment dienst
heeft en kunnen deze bij
moeilijkheden inschakelen.
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combinatietest niet goed was, merkte ik dat ik last had van mijn kennis. Ik
wist te goed welke scenario’s er zijn. Als het kindje niet gezond zou zijn,
zouden we de zwangerschap dan afbreken? En zo ja: op welke manier? Ik
was in mijn hoofd al bezig met de antwoorden, in plaats van het gewoon
af te wachten. Het leek me toen heel fijn om onwetend te kunnen zijn.
Gelukkig bleek uiteindelijk dat onze zoon kerngezond was.
In goede handen Ik ben bevallen in het enige ziekenhuis in de buurt
waar ik niet zelf heb gewerkt, omdat we er praktisch naast wonen. Eén
gynaecoloog in opleiding kende ik; we hebben in hetzelfde ziekenhuis
gewerkt. Ik heb naar haar gevraagd, omdat ik wist wie ze was en waar ze
stond in haar opleiding. Tegen mijn verwachting in, heb ik geen seconde
over de hartactie, de foetale conditie of het CTG nagedacht. Ik was in
goede handen en vond het fijn dat een ander zich daarmee bezighield.
Ervaring Hoewel ik geen betere professional ben nu ik zelf ben bevallen,

vind ik het wel fijn dat ik nu “ja” kan antwoorden op de meest gestelde
vraag: “Heb je zelf kinderen?” Mensen keken me altijd een beetje raar aan
als ik dan “nee” zei. Verder merk ik dat ik nu minder snel mijn hand op de
arm of het been van een vrouw leg tijdens haar bevalling. Dat deed ik vaak
om gerust te stellen, maar ik merkte dat ik het tijdens mijn bevalling irritant
vond. Ik dacht: blijf van me af. Daardoor ben ik er nu ook voorzichtiger in.’
ouders vannu.nl
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portretten
Marinda Baas (30) is kraamverzorgende, getrouwd met Timo en moeder
van Nova (6 maanden). Miranda was tijdens haar zwangerschap verzot
op kaasbroodjes en had de vurige wens om borstvoeding te geven.

Bij mijn eigen kind
twijfelde ik aan alles
Emotioneel ‘Eigenlijk had ik verwacht dat alles van een leien dakje zou
gaan als Nova er eenmaal was. Ik wist als kraamverzorgende immers al
hoe je een luier moest verschonen en een badje moest klaarmaken. Dat de
kraamtijd emotioneel zo heftig zou zijn, daarvan had ik geen idee. Er zijn
momenten geweest dat ik huilend met mijn kind aan de borst zat en tegen
mijn man zei: “Ik weet het niet meer.”
Onzekerheid In mijn werk ben ik heel zeker van mijn zaak. Bij mijn eigen
kind ging ik ineens overal aan twijfelen. Mijn kraamverzorgende had ik zelf
uitgekozen; we hadden samen de opleiding gevolgd en contact gehouden
omdat het zo goed klikte. Ik had vooraf niet kunnen bedenken dat ik zo
veel steun aan haar zou hebben. Ze zei: “Marin, je weet het best. Wat zou
je doen als je aan het werk was?” Nova wilde niet aan de borst. Ik heb alle
trucjes die ik kende uit de kast gehaald, niks werkte. In mijn werk krijg ik
bijna elk kind uiteindelijk aan de borst, maar bij mijn eigen kind is het niet
gelukt. Daar heb ik het heel moeilijk mee gehad.
Hormonen Op dag vier ben ik door mijn verloskundige naar het ziekenhuis

gestuurd, omdat mijn dochter te geel zag. Zelf vond ik dat op dat moment
wel meevallen, terwijl ik daar in mijn werk altijd heel alert op ben. Ik weet
als geen ander dat een te hoog bilirubinegehalte vergiftigend kan werken
en dat een baby daar uiteindelijk aan kan overlijden. Achteraf denk ik: ja,
ze was echt heel geel, ik wilde het gewoon niet zien. We waren juist zo
blij dat we thuis waren, na een paar dagen in het ziekenhuis. Misschien
was ik ook wel verblind door de hormonen. De eerste weken kon ik om
elke poep en scheet huilen. Mijn familie en vrienden herkenden me niet
terug. Toen ik zelf nog geen moeder was, begreep ik niet zo goed wat
kraamvrouwen voelden. Ik leefde mee, hield een opbeurend praatje. Nu
begrijp ik ze echt. Je kunt er niks aan doen. Je krijgt als kersverse moeder
te maken met pure onzekerheid. Voor mij was dat niet anders.’
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KRAAMZORG
Kraamzorg zoals we die
kennen in Nederland is
uniek. In geen enkel ander
land ter wereld bestaat deze
vorm van kraamzorg thuis,
waarbij een professionele
kraamverzorgende moeder
en baby ondersteunt.
Iedere kraamvrouw kan
aanspraak maken op
minimaal 24 en maximaal
80 uur kraamzorg, verdeeld
over maximaal 10 dagen.
Naar schatting werken
in Nederland ruim 9.000
kraamverzorgenden.
ouders vannu.nl
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portretten
Marloes Faber (30) is verloskundige, heeft een relatie met Simon en is
moeder van Julia (10 maanden). Marloes vroeg een bevriende collega om
haar te begeleiden tijdens de bevalling en liet tot halverwege januari de
kerstboom staan omdat het haar zo fijn leek om tijdens de weeën naar de
lichtjes te kijken.

Nu weet ik hoe
heftig bevallen is
Champagne ‘Ik wilde heel graag thuis bevallen. In bad. Ik had speciaal
een groot, rond bevalbad geleend waar ik met buik en al, samen met mijn
vriend in paste. Het leek me heerlijk om lekker in mijn eigen omgeving
te zijn met alleen de mensen die ík erbij wilde hebben. Een grote fles
champagne had ik klaargezet om samen met mijn ouders, broer en zus een
glaasje te kunnen drinken na de geboorte.
Tranen Toen ik naar het ziekenhuis werd gereden omdat de ontsluiting niet

VERLOSKUNDE
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Raadsel Tijdens de weeën heb ik mezelf uitvoerig afgevraagd: ben ik

bang? Nee, ik ben niet bang. Kan ik de pijn niet aan? Ja, het doet zeer,
maar ik kan mijn weg erin vinden en heb vertrouwen. Potverdorie, waarom
lukt het dan niet? Voor de vroedvrouw in mij was het een raadsel.
Euforisch Eenmaal in het ziekenhuis zei ik tegen mijn collega-vriendin,

die ik had gevraagd om mij te begeleiden: “Spuit mij maar plat, want het
schiet echt niet op.” “Nee, Marloes,” zei ze, “dat wil je niet. Nu het bad
niet door kan gaan, wil je op de baarkruk bevallen en dat kan niet met een
ruggenprik.” Op dat moment dacht ik: ja hallo, vang jij even lekker deze
weeën op, je hebt geen idee hoe zwaar het is. Achteraf ben ik blij dat ze
dat heeft gezegd. Pas nu ik het zelf heb meegemaakt, weet ik hoe euforisch
het moment is waarop je je baby aanpakt. Ik heb wel twintig minuten lang
geroepen: “We hebben een baby, we hebben een baby!” Zo grappig. Ik
vond het een heel pijnlijke, maar toffe ervaring. Niet dat het me per se een
betere vroedvrouw maakt, maar als iemand tijdens een bevalling zegt: “Oh
Marloes, ik vind het heftig,” vind ik het fijn om te kunnen zeggen: “Maar
meis, dat is het ook.” En dat ik dat nu ook uit eigen ervaring weet.’
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Een verloskundige of
vroedvrouw houdt zich
bezig met het begeleiden
van de normale,
ongecompliceerde
zwangerschap en
bevalling. Tegenwoordig
zijn er steeds meer
tweedelijnsverloskundigen
of klinisch verloskundigen
die in een ziekenhuis
werken onder
verantwoordelijkheid
van een gynaecoloog ter
begeleiding van vrouwen
met een verhoogd risico
op complicaties tijdens de
zwangerschap of bevalling.

vorderde, heb ik dan ook heel wat tranen gelaten. Na vijftien uur weeën
om de vier, vijf minuten was ik niet verder gekomen dan vier centimeter.
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