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weekend 24 en 25 oktober 2015

weekend 24 en 25 oktober 2015

TE VROEG GEBOREN,
gereed door
de wettenschap

«Maak nog maar
geen geboortekaartjes,
zei de dokter»
WILLIAM (8 maanden)

Geboren na 25 weken en
4 dagen zwangerschap

START: 860 gram. Onvolgroeide longen
bezorg(d)en hem de meeste problemen.

Foto’s PN

VANDAAG: is nu 5 maanden thuis
en los van alle machines.

«Haast nog niemand wist zelfs dat ik
zwanger was. Daar was William ineens.
Ik kreeg weeën door een voorliggende placenta. Vier dagen hebben we die nog kunnen tegenhouden. Hadden we gesprekken
als: ‘Als het erop aankomt, wil ik dat je
voor mij kiest en niet voor de baby.’ Heel
cru. Maar we hadden al een zoon die mij
ook nodig heeft», vertelt Isabel Van Inthout (34) uit Rotselaar. Steve Smits (36),
papa van William: «Vraag was of de baby
de spoedkeizersnede zou overleven. Dat
deed hij. Hij maakte een goede start, maar
na een week was er een grote terugval
door een zware infectie. ‘Maak nog maar
geen geboortekaartjes’, zei de professor.»
Isabel: «Maar William heeft zich miraculeus herpakt. Hij is wel 108 dagen op neonatologie gebleven. In het begin ging het
alarm van de monitor — die hartslag, temperatuur, saturaties meet — soms verschillende keren per minuut af. Dan kwamen
telkens de dokters binnengestoven. Heel
stresserend. Op de duur nam de frequentie
van die alarmen af. Door de glazen wan-

Hij kijkt mij áltijd aan.
Dat is ons contact. Hij
moest zoveel mogelijk
onbeweeglijk liggen,
hem opnemen kon
daardoor niet altijd

den van de kamertjes zag je alles:
de ouders die al
mochten vertrekken, de ouders die
met gebogen rug
afscheid namen
van hun baby’tje
dat enkel nog palliatief behandeld
werd. Plots mochten ook wij naar
huis. Dat ging alsnog ineens te snel.
De monitor was
mijn heiligdom!
Daar las ik alles op
af. En die mocht
niet mee. Niet meer
nodig, zeiden de
artsen. Dan panikeer je. Je oefent
voor vertrek. Eerst
met je rug er naartoe, dan ook zonder geluid. Je moet je kind
zélf leren lezen. Ademt hij nog of niet
tijdens het flesje? — want slikken en
ademen tegelijk kunnen veel prematuren
nog niet. Ik heb William thuis twee keer
zelf weer op gang moeten helpen. Hij werd
blauw rond zijn mondje, viel slap. Dan
moet je in zijn gezichtje blazen, hem even
schudden. Heel eng. Maar in het algemeen
heb ik altijd het gevoel: mijn zoon haalt
het.»

Vrolijk kind

De blozende William verliest zijn mama
geen seconde uit het oog terwijl we
praten. «Nooit. Hij kijkt mij áltijd aan. Dat
is ons contact. Hij moest zoveel mogelijk
onbeweeglijk in de couveuse liggen om
hersenbloedingen te vermijden, hem opnemen kon daardoor niet altijd, maar hij
volgde me wel altijd met zijn oogjes. We

VANDAAG: geen gevolg
van de vroeggeboorte,
ook nooit gehad.

MARNIX (14)
Geboren na 26 weken
zwangerschap

START: 1.080 gram.
Ademde niet zelfstandig. Heel
klein maar levendig.

• ANNICK DE WIT •
Volgende maand, op 17 november, is het wereldprematurendag.
De Vlaamse Vereniging voor Ouders van Couveusekinderen VVOC
steunt ouders met alle mogelijke vragen. Info op www.vvoc.be

zijn natuurlijk ook vanaf dag één samen.
Hij is nu acht maanden, gecorrigeerd zijn
dat er vier. De tijd die hij te vroeg kwam,
moet je terugtellen. Veel premature
baby’s zijn gefrustreerd, omdat ze in hun
hoofdje al ouder zijn dan wat hun
lichaam, met beperkte spiertonus, nog
maar kan. Maar niet William. Hij huilt
nooit, is altijd vrolijk. Er zijn nog maar
weinig kindjes die zo vroeg geboren worden als William die men kan redden en
die het uiteindelijk zo goed doen — tussen 24 en 26 is intussen de ondergrens,
tot 32 weken noemt men hen extreem
prematuur. We wéten dus nog niet goed
hoe deze kinderen evolueren. Ze hebben
een verhoogde kans op autisme, ADHD,
ADD. Steve heeft ADHD, dus de
kans is voor William nog groter.
Maar we zien wel. En we genieten volop van ons kind.»

MAMA VICKY
uiteraard iets cruciaals: je kind in nood. Vandaag nog altijd, als ik erover vertel zoals nu,
geraak ik over de vroeggeboortes best overstuur.»
Zus én broer zijn nu veel sterker, nochtans.
«Ik ben altijd de bange mama geweest. Uit
noodzaak. Tot zijn derde jaar zaten we met
Thor in de winter soms twee tot drie keer per
week bij de kinderarts. Thor én Elna hebben
in hun leventje al verschillende keren in het
ziekenhuis gelegen, veelal met longontsteking. Een puffer hebben ze in de herfst en
winter altijd bij de hand. Maar ach, er zijn ergere dingen. Vandaag, na acht jaar, heb ik
mijn abonnement bij het ziekenhuis stopgezet, zo lijkt het. Vingers kruisen.» (lacht)

THOR (4,5)

ELNA (8)

START: 3,220 kilo.
Niet eens veel te vroeg, maar
kon niet zelfstandig ademen.

START: 2,340 kilo.
Kon zelfstandig ademen.
Maakte snel een droomstart.

VANDAAG: nog altijd
gevoelige luchtwegen.

VANDAAG: ook nog altijd
gevoelige luchtwegen.

Geboren na 35 weken
zwangerschap

VANDAAG: grootste
aandachtspunt is
zijn dyspraxie en een lichte
vorm van ASS (autisme
spectrum stoornis).

«‘Ons Wondertje’,
kijk hem vandaag»

Na 8 jaar heb ik
mijn abonnement bij
het ziekenhuis stopgezet

**

Geboren na 34 weken
zwangerschap

START: 2.470 gram. Had
weinig problemen.

Eén op tien kinderen wordtt te vroeg geboren (voor de 37ste
zwangerschapsweek). So
oms veel te vroeg. Zoals deze zes.
Zonder de medische wettenschap hadden ze wellicht niet
overleefd. En dan worde
en ook prematuurtjes groot. De
start blijkt niet de enige zorg. Hun ouders over de hobbels
op het pad tussen geboorrtefoto en nu — puur medisch en
op ontwikkelingsvlak — en hoe erover te geraken.

«Een puffer, zó erg is dat
nu ook weer niet»

Bange mama

ALEXANDER (12)

Ook prematuuurtjes worden groot

MAMA ISABEL

«Toen we onlangs op babybezoek waren, zei
mijn oudste dochtertje plots, beteuterd:
‘Kijk, de zus knuffelt de baby. Dat heb ik
nooit gekund, mijn broertje en zusje lagen
altijd achter glas.’ Mijn hart brak, nog maar
eens», vertelt Vicky Loenders (41) uit Kleine
Brogel.
«Ik heb drie keer weken moeten platliggen
wegens voortijdige weeën. Mijn oudste
dochter, Runa, werd geboren op 37 weken,
maar ze mocht zo mee naar huis. Mijn tweede dochter, Elna, werd geboren op 33 weken,
waarvan ik de laatste doorbracht in een ziekenhuisbed met een longontsteking. Thor
was groot en zwaar — toen hij na 35 weken
geboren werd, was dát ook net zijn probleem. Zijn buitenkant was al wel goed volgroeid, maar zijn hartje en longen waren dat
absoluut niet en hadden het lastig om dat
zware lijfje op gang te krijgen. Hij is er echt
ernstig aan toe geweest.»
Emotioneel was het een zware dobber. «Er
kwam veel minder kraambezoek bij de
tweede en derde bevalling. Een eerste kindje
heeft altijd meer belangstelling, maar hier:
je had ook geen kindje om te kunnen laten
zien, of in de armen te leggen van het bezoek. Ze lagen in dat glazen bakje. Ik moest
ze ook telkens achterlaten. ‘Dan kan je goed
uitslapen’, zeggen mensen dan, maar je doet
in werkelijkheid geen oog dicht want je mist
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Geboren na 33 weken
zwangerschap

‘Ons wondertje’, noemt zijn mama, Anne
Baaths (36) uit Hamme, haar zoon. «Tristan
is bijna vier jaar, maakt puzzels van honderd stuks. Is verbaal héél sterk. Hij doet
het ongelooflijk goed nu. Hij is wel
extreem snel ziek. Vorige winter
zijn er hier zeven flessen antibiotica doorgegaan. Infecties deden onze jongen ook meermaals in het ziekenhuis
belanden.»
Dat ze haar zoon ‘Ons
Wondertje’ noemt,
heeft niet alleen met
de vroeggeboorte te
maken. Ook de zwangerschap was een hele beproeving geweest. Of liever: de
zwangerschappen, in meervoud, die eraan voorafgingen én
die erna nog kwamen. «Ik had al een
zoon: Niels. Na 3,5 jaar wilden we een
tweede kind. Ik heb toen vier miskramen
gekregen in anderhalf jaar. En ik werd elf
maanden na de geboorte van Tristan opnieuw
zwanger. Het was zo moeilijk geweest door zijn
vroeggeboorte, maar zo mocht de periode van kinderen krijgen voor ons niet eindigen, vonden mijn
man en ik. We zouden er nog één keer voor gaan.
Maar op twintig weken kreeg ik een doodgeboren
kind. Benjamin had gebuiteld en de navelstreng was
rond zijn hals komen te zitten. Ik kreeg opnieuw twee
miskramen. Maar liet me intussen wél medisch en
genetisch binnenstebuiten keren. De gynaecoloog
zag in zijn vakgebied niks dat mis was. Tot een dokter
van wacht op een nacht dat ik een terugkerende pijn
voelde rechts bovenaan mijn buik zei: het is je gal. Ik
had een galsteen zo groot als een klein paaseitje. Galcrisissen hadden wellicht geleid tot spastische darm
én tot samentrekkingen van de baarmoederwand,
dus weeën, telkens als ik zwanger was. De oorzaak
was eindelijk gevonden. Maar: ik was wel drie
maanden zwanger van mijn dochter.» Die zwangerschap is — ondanks een operatie onder zo laag
mogelijke verdoving — goed verdergezet.
Victoria werd gezond geboren, en dit keer
níet te vroeg.»
Anne schreef een boek over haar
tien zwangerschappen.
‘dodenTocht’ is uitgegeven bij Kramat

«‘Geef ze wat tijd,
het komt wel goed’
is echt niet genoeg»

TRISTAN (bijna 4)
Geboren na 31 weken en
6 dagen zwangerschap

START: 1,700 kilo. Kon niet
zelfstandig ademen.
VANDAAG: gegroeid als kool.
Overwint stilaan ernstige
darmproblemen.

We moeten omhoogkijken om Marnix
Demesmaeker (14) uit Heverlee te begroeten. Een volle 1,77 meter, schoenmaat 44.
Een iel prematuurtje denk je er niet meer
bij. Tweede middelbaar, Latijnse. Hobby’s:
toneel spelen, lezen. Nochtans, hij kwam
héél vroeg. Zeker veertien jaar geleden
was een baby die overleefde na slechts
26 weken zwangerschap haast een godswonder. «Marnix had geluk. Plus een grote
levenswil. Na een paar dagen ademde hij al
mee met de machine», zegt zijn moeder
Véronique.
Broer Alexander kwam twee jaar later, na
34 weken in de buik in plaats van de gemiddelde 40. «Nooit geweten waarom ik opnieuw vroegtijdig weeën kreeg.»
De jongens zijn goed vergelijkingsmateriaal. Alexander heeft geen gevolgen van zijn
vroeggeboorte. Marnix, die veel minder
lang in de baarmoeder bleef, heeft toch
best verschillende euvels moeten wegwerken en kampt met ASS, een lichte vorm van
autisme. Frank, vader van de jongens:
«Marnix heeft de eerste twaalf jaar van zijn
leven constant één of andere vorm van
therapie gevolgd. In zijn babytijd was er de
medische ondersteuning. In zijn kleutertijd
de logopediste voor zijn slik- en kauwproblemen — die veel premature kinderen
hebben door de intubaties. Aan het einde
van de derde kleuterklas ging hij naar de
‘Schrijfsmurf’ omdat zijn fijne motoriek
haperde.»
Véronique: «Hij ging ook naar de speltherapeut want Marnix had geen enkele interesse in speelgoed of spelletjes. Enkel draden
— elektriciteitssnoeren, van bolletjes wol,
welke draden dan ook — vond hij interessant. Al een voorbode van zijn lichte vorm
van autisme. Marnix heeft moeten leren
hoe op sociaal vlak gepast te reageren,
want dat lukte zeker vroeger niet altijd. Hij
ging ook lange tijd naar de psycholoog. Zo
leerden wij hém ook beter begrijpen. En tot
twee jaar geleden deed hij een dactylocursus, om vlot blind te kunnen typen
mocht hij niet kunnen bijbenen met nota’s
**

Marnix heeft de eerste
twaalf jaar van
zijn leven constant
één of andere vorm
van therapie gevolgd
PAPA FRANK
nemen op de middelbare school.» Frank:
«Wij hebben het geluk dat we in Leuven
wonen, vlak bij allerlei hulpinitiatieven, en
dat we weten hoe een en ander uit te zoeken. Niet alle ouders zijn in dat geval. Daarom: wij zouden het opvolgen van alle
vroeggeborenen verplicht willen zien.»

Alles onthouden

Marnix vindt het stilaan genoeg geweest te
worden besproken als een medisch geval,
als Véronique ook nog zijn lichte motorische achterstand (dyspraxie) noemt die ze
was vergeten op te sommen, en met iets
tussen een grijns en een mimiek van
protest zegt hij plots: «Jullie zeggen soms
dat iets door mijn vroeggeboorte komt,
maar ik spórt gewoon niet graag. Ik lees
heel veel, heb veel interesse in geschiedenis, mythologie, religies, fantasy. Veel toffer
dan sport.»
«En je onthoudt ook alles wat je leest», lacht
Véronique.
«Hoe dan ook», zegt Frank, «‘geef ze wat tijd,
het komt wel goed’ is vaak echt niet toereikend. Opvolging is beter voor het kind
én het kost de maatschappij minder dan
wanneer er nadien alsnog moet worden
bijgesprongen.»

