
zijnnatuurlijkookvanaf dagéénsamen.
Hij isnuachtmaanden, gecorrigeerdzijn
dat ervier.De tijddiehij te vroegkwam,
moet je terugtellen.Veelpremature
baby’s zijngefrustreerd, omdat ze inhun
hoofdjeal ouder zijndanwathun
lichaam,metbeperkte spiertonus,nog
maarkan.MaarnietWilliam.Hijhuilt
nooit, is altijdvrolijk. Er zijnnogmaar
weinigkindjesdie zovroeggeborenwor-
denalsWilliamdiemenkanreddenen
diehetuiteindelijk zogoeddoen—tus-
sen24en26 is intussendeondergrens,
tot32wekennoemtmenhenextreem
prematuur.Wewétendusnogniet goed
hoedezekinderenevolueren. Zehebben
eenverhoogdekansopautisme,ADHD,
ADD. SteveheeftADHD,dusde
kans is voorWilliamnoggroter.
Maarwezienwel. Enwegenie-
tenvolopvanonskind.»

Eén op tien kinderen wordt
zwangerschapsweek). So
Zonder de medische wet
overleefd. En dan worde

start blijkt niet de enige z
op het pad tussen geboor

op ontwikkelingsvlak

«Haastnogniemandwist zelfsdat ik
zwangerwas.DaarwasWilliam ineens.
Ikkreegweeëndooreenvoorliggendepla-
centa.Vierdagenhebbenwedienogkun-
nen tegenhouden.Haddenwegesprekken
als: ‘Alshet eropaankomt,wil ikdat je
voormij kiest enniet voordebaby.’Heel
cru.Maarwehaddenal eenzoondiemij
ooknodigheeft», vertelt IsabelVan Int-
hout (34)uitRotselaar. SteveSmits (36),
papavanWilliam: «Vraagwasof debaby
despoedkeizersnedezouoverleven.Dat
deedhij.Hijmaakteeengoede start,maar
naeenweekwasereengrote terugval
dooreenzware infectie. ‘Maaknogmaar
geengeboortekaartjes’, zei deprofessor.»
Isabel: «MaarWilliamheeft zichmiracu-
leusherpakt.Hij iswel108dagenopneo-
natologiegebleven. Inhetbeginginghet
alarmvandemonitor—diehartslag, tem-
peratuur, saturatiesmeet—somsverschil-
lendekerenperminuutaf.Dankwamen
telkensdedoktersbinnengestoven.Heel
stresserend.Opdeduurnamde frequentie
vandiealarmenaf.Doordeglazenwan-

denvandekamer-
tjes zag je alles:
deoudersdieal
mochtenvertrek-
ken,deoudersdie
metgebogenrug
afscheidnamen
vanhunbaby’tje
dat enkelnogpalli-
atief behandeld
werd. Plotsmoch-
tenookwijnaar
huis.Dat gingals-
nog ineens te snel.
Demonitorwas
mijnheiligdom!
Daar las ik allesop
af. Endiemocht
nietmee.Nietmeer
nodig, zeidende
artsen.Danpani-
keer je. Jeoefent
voorvertrek. Eerst
met je rugernaar-
toe, danookzondergeluid. Jemoet jekind
zélf leren lezen.Ademthij nogof niet
tijdenshet flesje? —want slikkenen
adementegelijkkunnenveelprematuren
nogniet. IkhebWilliamthuis tweekeer
zelfweeropgangmoetenhelpen.Hijwerd
blauwrondzijnmondje, viel slap.Dan
moet je inzijngezichtjeblazen,hemeven
schudden.Heel eng.Maar inhet algemeen
heb ikaltijdhetgevoel:mijnzoonhaalt
het.»

Vrolijk kind
DeblozendeWilliamverliest zijnmama
geensecondeuithetoog terwijlwe
praten. «Nooit.Hij kijktmij áltijd aan.Dat
is ons contact.Hijmoest zoveelmogelijk
onbeweeglijk indecouveuse liggenom
hersenbloedingen tevermijden,hemop-
nemenkondaardoorniet altijd,maarhij
volgdemewelaltijdmet zijnoogjes.We
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WILLIAM (8 maanden)
Geboren na 25 weken en
4 dagen zwangerschap

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

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

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

MAMA ISABEL

«Maak nog maar
geen geboortekaartjes,

zei de dokter»

ELNA (8)
Geboren na 33 weken
zwangerschap

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

VANDAAG: ook nog altijd
gevoelige luchtwegen.

THOR (4,5)
Geboren na 35 weken
zwangerschap

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

VANDAAG: nog altijd
gevoelige luchtwegen.

«Toenweonlangsopbabybezoekwaren, zei
mijnoudstedochtertjeplots, beteuterd:
‘Kijk, de zusknuffelt debaby.Datheb ik
nooit gekund,mijnbroertje enzusje lagen
altijd achterglas.’Mijnhartbrak,nogmaar
eens», verteltVickyLoenders (41)uitKleine
Brogel.
«Ikhebdriekeerwekenmoetenplatliggen
wegensvoortijdigeweeën.Mijnoudste
dochter, Runa,werdgeborenop37weken,
maar zemocht zomeenaarhuis.Mijn twee-
dedochter, Elna,werdgeborenop33weken,
waarvan ikde laatstedoorbracht ineenzie-
kenhuisbedmeteen longontsteking. Thor
wasgroot enzwaar—toenhijna35weken
geborenwerd,wasdátooknet zijnpro-
bleem.Zijnbuitenkantwasalwel goedvol-
groeid,maar zijnhartje en longenwarendat
absoluutniet enhaddenhet lastigomdat
zware lijfje opgang tekrijgen.Hij is er echt
ernstig aan toegeweest.»
Emotioneelwashet eenzwaredobber. «Er
kwamveelminderkraambezoekbij de
tweedeenderdebevalling. Eeneerstekindje
heeft altijdmeerbelangstelling,maarhier:
jehadookgeenkindjeomtekunnen laten
zien, of indearmente leggenvanhetbe-
zoek. Ze lagen indatglazenbakje. Ikmoest
zeook telkensachterlaten. ‘Dankan jegoed
uitslapen’, zeggenmensendan,maar jedoet
inwerkelijkheidgeenoogdichtwant jemist

uiteraard iets cruciaals: jekind innood.Van-
daagnogaltijd, als ik eroververtel zoalsnu,
geraak ikoverdevroeggeboortesbestover-
stuur.»

Bangemama
Zusénbroer zijnnuveel sterker, nochtans.
«Ikbenaltijddebangemamageweest.Uit
noodzaak. Tot zijnderde jaar zatenwemet
Thor indewinter soms twee totdriekeerper
weekbij dekinderarts. ThorénElnahebben
inhun leventje al verschillendekeren inhet
ziekenhuis gelegen, veelalmet longontste-
king. Eenpufferhebbenze indeherfst en
winter altijdbij dehand.Maarach, er zijner-
geredingen.Vandaag,naacht jaar, heb ik
mijnabonnementbij het ziekenhuis stop-
gezet, zo lijkthet.Vingerskruisen.» (lacht)

Na 8 jaar heb ik
mijn abonnement bij
het ziekenhuis stopgezet

MAMA VICKY

«Een puffer, zó erg is dat
nu ook weer niet»
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t te vroeg geboren (voor de 37ste
oms veel te vroeg. Zoals deze zes.
tenschap hadden ze wellicht niet
en ook prematuurtjes groot. De
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WemoetenomhoogkijkenomMarnix
Demesmaeker (14)uitHeverlee tebegroe-
ten. Eenvolle1,77meter, schoenmaat44.
Een iel prematuurtjedenk jeernietmeer
bij. Tweedemiddelbaar, Latijnse.Hobby’s:
toneel spelen, lezen.Nochtans, hij kwam
héél vroeg. Zekerveertien jaargeleden
waseenbabydieoverleefdena slechts
26wekenzwangerschaphaast eengods-
wonder. «Marnixhadgeluk. Pluseengrote
levenswil.Naeenpaardagenademdehij al
meemetdemachine», zegt zijnmoeder
Véronique.
BroerAlexanderkwamtwee jaar later, na
34weken indebuik inplaats vandegemid-
delde40. «Nooit gewetenwaaromikop-
nieuwvroegtijdigweeënkreeg.»
De jongenszijngoedvergelijkingsmateri-
aal. Alexanderheeft geengevolgenvanzijn
vroeggeboorte.Marnix, dieveelminder
lang indebaarmoederbleef, heeft toch
best verschillendeeuvelsmoetenwegwer-
kenenkamptmetASS, een lichtevormvan
autisme. Frank, vadervande jongens:
«Marnixheeftdeeerste twaalf jaar vanzijn
levenconstantéénof anderevormvan
therapiegevolgd. In zijnbabytijdwaserde
medischeondersteuning. In zijnkleutertijd
de logopedistevoor zijn slik- enkauw-
problemen—dieveelprematurekinderen
hebbendoorde intubaties.Aanheteinde
vandederdekleuterklasginghij naarde
‘Schrijfsmurf’ omdat zijn fijnemotoriek
haperde.»
Véronique: «Hij gingooknaarde spelthera-
peutwantMarnixhadgeenenkele interes-
se in speelgoedof spelletjes. Enkeldraden
—elektriciteitssnoeren, vanbolletjeswol,
welkedradendanook—vondhij interes-
sant.Al eenvoorbodevanzijn lichtevorm
vanautisme.Marnixheeftmoeten leren
hoeopsociaal vlakgepast te reageren,
wantdat lukte zekervroegerniet altijd.Hij
gingook lange tijdnaardepsycholoog. Zo
leerdenwijhémookbeterbegrijpen. En tot
twee jaargeledendeedhij eendactylo-
cursus, omvlotblind tekunnen typen
mochthij niet kunnenbijbenenmetnota’s

nemenopdemiddelbare school.»Frank:
«Wijhebbenhetgelukdatwe inLeuven
wonen, vlakbij allerleihulpinitiatieven, en
datwewetenhoeeenenanderuit te zoe-
ken.Niet alleouders zijn indatgeval.Daar-
om:wij zoudenhetopvolgenvanalle
vroeggeborenenverplichtwillenzien.»

Alles onthouden
Marnixvindthet stilaangenoeggeweest te
wordenbesprokenals eenmedischgeval,
alsVéroniqueooknogzijn lichtemotori-
scheachterstand (dyspraxie)noemtdie ze
wasvergetenop te sommen, enmet iets
tusseneengrijns eneenmimiekvan
protest zegthij plots: «Jullie zeggensoms
dat ietsdoormijnvroeggeboortekomt,
maar ik spórt gewoonniet graag. Ik lees
heel veel, hebveel interesse ingeschiede-
nis,mythologie, religies, fantasy.Veel toffer
dansport.»
«En jeonthoudtookalleswat je leest», lacht
Véronique.
«Hoedanook», zegt Frank, «‘geef zewat tijd,
hetkomtwelgoed’ is vaakechtniet toe-
reikend.Opvolging isbetervoorhetkind
énhetkostdemaatschappijminderdan
wanneerernadienalsnogmoetworden
bijgesprongen.»

EG GEBOREN,

urtjes worden groot

ed door
tenschap

Marnix heeft de eerste
twaalf jaar van
zijn leven constant
één of andere vorm
van therapie gevolgd

PAPA FRANK

‘Onswondertje’, noemtzijnmama,Anne
Baaths (36)uitHamme,haar zoon. «Tristan
isbijnavier jaar,maaktpuzzels vanhon-
derd stuks. Is verbaalhéél sterk.Hij doet
hetongelooflijk goednu.Hij iswel
extreemsnel ziek.Vorigewinter
zijnerhier zeven flessenantibio-
ticadoorgegaan. Infectiesde-
denonze jongenookmeer-
maals inhet ziekenhuis
belanden.»
Dat zehaar zoon ‘Ons
Wondertje’ noemt,
heeftniet alleenmet
devroeggeboorte te
maken.Ookdezwanger-
schapwaseenhelebeproe-
vinggeweest.Of liever:de
zwangerschappen, inmeer-
voud,dieeraanvoorafgingenén
dieernanogkwamen. «Ikhadal een
zoon:Niels.Na3,5 jaarwildenweeen
tweedekind. Ikheb toenviermiskramen
gekregen inanderhalf jaar. En ikwerdelf
maandennadegeboortevanTristanopnieuw
zwanger.Hetwaszomoeilijk geweestdoor zijn
vroeggeboorte,maar zomochtdeperiodevankin-
derenkrijgenvooronsniet eindigen, vondenmijn
manen ik.Wezoudenernogéénkeervoorgaan.
Maarop twintigwekenkreeg ikeendoodgeboren
kind.Benjaminhadgebuiteldendenavelstrengwas
rondzijnhals komentezitten. Ikkreegopnieuwtwee
miskramen.Maar lietme intussenwélmedischen
genetischbinnenstebuitenkeren.Degynaecoloog
zag inzijnvakgebiedniksdatmiswas. Tot eendokter
vanwachtopeennachtdat ikeen terugkerendepijn
voelde rechtsbovenaanmijnbuik zei:het is je gal. Ik
hadeengalsteenzogroot als eenkleinpaaseitje.Gal-
crisissenhaddenwellicht geleid tot spastischedarm
éntot samentrekkingenvandebaarmoederwand,
dusweeën, telkensals ik zwangerwas.Deoorzaak
waseindelijk gevonden.Maar: ikwasweldrie
maandenzwangervanmijndochter.»Diezwan-
gerschap is—ondankseenoperatieonder zo laag
mogelijkeverdoving—goedverdergezet.
Victoriawerdgezondgeboren, endit keer
níet tevroeg.»
Anneschreef eenboekoverhaar
tienzwangerschappen.
‘dodenTocht’ isuitgegevenbijKramat

ALEXANDER (12)
Geboren na 34 weken

zwangerschap

START: 2.470 gram. Had
weinig problemen.

VANDAAG: geen gevolg
van de vroeggeboorte,

ook nooit gehad.

«‘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.

«‘Ons Wondertje’,
kijk hem vandaag»

MARNIX (14)
Geboren na 26 weken

zwangerschap

START: 1.080 gram.
Ademde niet zelfstandig. Heel

klein maar levendig.

VANDAAG: grootste
aandachtspunt is

zijn dyspraxie en een lichte
vorm van ASS (autisme

spectrum stoornis).

Volgendemaand, op17november, ishetwereldprematurendag.
DeVlaamseVerenigingvoorOudersvanCouveusekinderenVVOC
steuntoudersmetallemogelijkevragen. Infoopwww.vvoc.be
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