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voorwoord	
 
De	reeks	van	Maartje	
Via GezondTotaal ben ik met Maartje in contact gekomen. We raakten aan de praat over 
de heftige zwangerschap die zij heeft gehad. Als gynaecoloog zag ik meteen kansen om 
haar ervaringen van een zwangerschap met HELLP te delen. Maartje stond hier positief 
tegenover. Zij beschrijft haar ervaringen in twintig korte en pakkende verhalen.  
 
HELLP door de ogen van Maartje 
Naast de voorlichtingsfolders, en allerlei online informatie, geven de columns van Maartje 
Rieken de patiëntbeleving goed weer. Normaliter lezen we vaak de medische kant en 
kennis van ziektes en bevallingen. Nu hebben we de kans om het van de andere kant te 
lezen en ervaren. 
 
Andere zwangeren en lotgenoten zullen zich in de aansprekende artikelen van Maartje 
herkennen. Voor mijn collegae zijn haar columns een goede feedback uit de praktijk op hoe 
wij worden ervaren in het werk. Naast goede feedback bevatten de teksten leermomenten 
en ik verwacht voor sommigen ook eyeopeners. 
 
Voorafgaand aan de verhalen van Maartje leggen we uit wat het HELLP is en geven 
informatie over de HELLP stichting. 
 
Ik verwacht dat dit eBook met praktische verhalen van Maartje een aanvulling is op reeds 
bestaande informatie. De verhalen zijn heel persoonlijk en geven een mooie en emotionele 
inkijk op hoe Maartje haar zwangerschap heeft beleefd. Als gynaecoloog vind ik dat van 
grote toegevoegde waarde dat Maartje haar ervaring deelt. Reacties zijn meer dan welkom. 
 
Veel leesplezier! 
 
Alec Malmberg 
Gynaecoloog  
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Even	voorstellen	
 
Christianne	de	Groot	
 

Prof. Dr. Christianne J.M. De Groot is gynaecoloog. Zij is hoogleraar en 
afdelingshoofd Verloskunde en Gynaecologie, VUmc Amsterdam [1]. Zij 
is gespecialiseerd in complexe verloskunde; hoge bloeddruk in de 
zwangerschap, vroeggeboorte, meerling zwangerschappen en vrouwen 
die zwanger willen worden of zijn met een van deze complicaties en/of 
aanwezige onderliggende ziekte. Haar dagelijkse werkzaamheden zijn 
naast zorg voor de zwangere vrouw, het geven van onderwijs aan 

studenten, jonge dokters en gynaecologen (in opleiding) en het doen van wetenschappelijk 
onderzoek.  
Haar wetenschappelijk onderzoek is gefocust op het onderwerp hoge bloeddruk in de 
zwangerschap: van ontstaanswijze, behandeling tot gevolgen op langere termijn. Het doel 
van het onderzoek is de kwaliteit van leven voor zowel de vrouw (en directe naasten) als 
haar kind te verbeteren; daarom speelt de HELLP stichting hierin een cruciale rol om 
samen tot een betere kwaliteit van leven op korte en lange termijn te komen.  
 
De oratie van Christianne de Groot: www.alsdezwangereziekwordt.nl 
 
 
 
 
Alec	Malmberg	
 

Drs. Alec Malmberg is gynaecoloog en verbonden aan het Universitair 
Medisch Centrum Groningen. Hij is gespecialiseerd in reconstructieve 
bekken-bodemchirurgie [2].  
Samenwerking is voor hem een kernwoord. Zowel samenwerking met de 
patiënt als met het team of de keten. Hij probeert oprecht invulling te 
geven aan de regie en betrokkenheid van de patiënt en werkt volgens de 
principes van Compassion for Care, een organisatie die zich inzet voor 

meer compassie in de zorg. Naast zijn werkzaamheden als gynaecoloog houdt hij zich 
bezig met de organisatie van zorg. Hij is actief op sociale media. 
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HELLP	uitgelegd	
 
 
Door: 
Prof. Dr. Christianne J.M. De Groot 
Gynaecoloog VUmc 
 
Drs. Alec Malmberg 
Gynaecoloog UMCG 
 
 
Wat	is	HELLP	
HELLP is een ernstige zwangerschapsziekte. De ziekte komt bij ongeveer 1 op de 300 
zwangerschappen voor. Niet iedereen is bekend met HELLP, daarom leggen we hieronder 
uit wat HELLP precies is en hoe dit een zwangerschap kan beïnvloeden [3-6].  
 

Tabel 1 Betekenis afkorting HELLP 
 
HELLP is een afkorting van letters van een aantal bloeduitslagen: 
H:   staat voor Hemolyse:  
      Afbraak van rode bloedcellen. Rode bloedcellen zijn beschadigd en   
      worden versneld afgebroken. 
EL: is de afkorting voor Elevated Liver enzymes: 
      Verhoogde leverenzymwaarden; een teken dat de lever minder goed  
      werkt. 
LP: staat voor Low Platelets/count:  
      Verlaagde bloedplaatjes waardoor de bloedstolling verstoord is en 
      gemakkelijk bloedingen optreden. 

 
Bovenstaande is de medische vertaling van het HELLP syndroom. Het HELLP syndroom is 
een relatief zeldzame, bijzondere vorm van zwangerschapsvergiftiging (ongeveer 0.5% van 
de zwangerschappen). In de zwangerschap komen naast het HELLP syndroom, meerdere 
aandoeningen voor met hoge bloeddruk.  
 
Zwangerschapsvergiftiging is een combinatie van hoge bloeddruk en eiwitverlies in de urine  
(medische term: pre-eclampsie). Pre-eclampsie HELLP en eclampsie zijn verschillende 
ziekten. PE is dus geen verzamelnaam. Zie voor toelichting het overzicht in tabel 2. 
 
Pre-eclampsie komt in 3-5% van de zwangerschappen voor. Hoge bloeddruk zonder 
eiwitverlies noemen we zwangerschapshypertensie. Pre-eclampsie kan gelijktijdig 
voorkomen met het HELLP syndroom, eclampsie (insulten, toevallen) en/of een te klein 
kind voor de zwangerschapsduur [7,8]. 
 
 
 
  

HELLP ? 
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       Tabel 2 Vormen van hoge bloeddruk in de zwangerschap [6] 
 

Medische term Omschrijving 
Zwangerschapshypertensie Hoge bloeddruk (zonder eiwitverlies in 

de urine) bij vrouwen die voor de 
zwangerschap een normale bloeddruk 
hadden.  

Pre-existente hypertensie Hoge bloeddruk (zonder eiwitverlies in 
de urine) bij vrouwen die voor de 
zwangerschap al bekend waren met 
hoge bloeddruk.  

Pre-eclampsie 
(zwangerschapsvergiftiging, 
toxicose) 

Hoge bloeddruk en eiwitverlies in de 
urine  
(na 20 weken zwangerschap) 

Eclampsie Trekkingen/insulten; meestal in 
combinatie met pre-eclampsie of 
HELLP; geen epilepsie. 

HELLP syndroom Haemolyse (bloedafbraak) Elevated 
Liver enzymes 
(leverfunctiestoornissen) Low Platelets 
(afbraak van bloedplaatjes). 

 
 
Veel	voorkomende	klachten	bij	pre-eclampsie	en	HELLP		
Pre-eclampsie en HELLP kunnen wisselende klachten veroorzaken in de zwangerschap en 
in het kraambed. In het begin van de zwangerschap hebben vrouwen met 
zwangerschapsvergiftiging meestal geen klachten. Klachten kunnen acuut of geleidelijk 
ontstaan en beginnen meestal na de 20ste zwangerschapsweek maar kunnen ook pas 
beginnen in het kraambed. Zo’n 10 tot 15% van de vrouwen met pre-eclampsie hebben 
klachten zoals hoofdpijn, klachten bij het zien, sterretjes zien, pijn in de bovenbuik , 
misselijkheid, braken en vocht vasthouden wat zorgt voor dikke enkels en vingers.  
 
Klachten en ernst van de ziekte komen in verschillende mate van ernst voor [8]. De 
diagnose pre-eclampsie wordt gesteld op grond van hoge bloeddruk en eiwitverlies in de 
urine. Vrouwen die tijdens hun zwangerschap het HELLP syndroom ontwikkelen (meestal 
samen met pre-eclampsie) zijn ernstig ziek en voelen zich vaak ook zo. De meest gehoorde 
klacht is pijn in de bovenbuik. Soms voelt deze pijn als pijn in de leverstreek en soms als 
een strak bandgevoel in de bovenbuik. Vaak zijn er klachten van misselijkheid of braken. 
De klachten zijn echter niet voorspellend. De diagnose HELLP wordt gesteld op grond van 
bloedonderzoek 
 
Het is belangrijk om bij bovenbeschreven klachten contact op te nemen met de 
verloskundige of gynaecoloog omdat pre-eclampsie/ HELLP levensbedreigend kan zijn 
voor de moeder en haar kind [9]. De verloskundige of gynaecoloog zal dan verder 
onderzoek doen, zoals het meten van de bloeddruk en testen of er eiwit in de urine zit. 
Andere onderzoeken die uitgevoerd worden zijn bloedonderzoek en CTG (cardiotocografie) 
[10] voor de hartslag van de baby. Soms wordt er ook een echo van de bovenbuik of CT 
scan van de hersenen van de zwangere gemaakt. 
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Bij pre-eclampsie/HELLP kan een verminderde groei optreden van de baby. Om die reden 
wordt aanvullend echoscopisch onderzoek verricht naar de groei van de ongeboren baby 
en de bloeddoorstroming van de moederkoek, foetale hersenen en baarmoeder .  

Verzorging	van	moeder	en	kind	bij	pre-eclampsie	en	HELLP	
Pre-eclampsie en HELLP syndroom worden in het ziekenhuis behandeld. Aan de hand van 
diverse onderzoeken zoals bloeddruk, bloedonderzoek, CTG, en dergelijke zullen de artsen 
voortdurend een afweging maken tussen de belangen van de zieke moeder en die van de 
baby. Soms kan ondanks het ontstaan van de ziekte de zwangerschap onder strikte 
voorwaarde worden voortgezet, vooral bij een vroege zwangerschapsduur (< 32 weken) 
[11]. In jonge zwangerschappen tot 34 weken, worden de longen van het ongeboren kind 
voorbereid op een eventuele bevalling met corticosteroïden.  
 
Steeds vaker wordt besloten de zwangerschap voortijdig te beëindigen om het leven van de 
moeder niet verder in gevaar te brengen, want alleen na het beëindigen van de 
zwangerschap kun je van pre-eclampsie of het HELLP syndroom herstellen. Het kind is dan 
echter nog niet altijd klaar om geboren te worden en dit kan diverse complicaties met zich 
meebrengen. In hele ernstige gevallen, zeer vroeg in de zwangerschap, kan de baby 
overlijden. Soms wordt de bevalling ingeleid, soms is een keizersnee noodzakelijk. Als pre-
eclampsie of het HELLP syndroom ontstaat na de 37ste zwangerschapsweek zal worden 
geadviseerd de bevalling na te streven [12]. 
 

Aanstaande moeder met 
HELLP syndroom. De 
patiënten zijn er letterlijk 
ziek van. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Risico’s	bij	pre-eclampsie	en	HELLP	
Risico’s voor de moeder zijn zeer verschillend en afhankelijk van de organen die bij het 
ziektebeeld betrokken zijn geraakt, zoals de lever of hersenen. Bij vrouwen met het HELLP 
syndroom waarbij de lever betrokken is en waarbij de bloedplaatjes verlaagd zijn, kunnen 
bloedingen in de lever optreden. Bij vrouwen met pre-eclampsie, waar  een zeer hoge, vaak 
onbehandelbare bloeddruk is, kunnen hoofdpijn en bloedingen in de hersenen optreden. 
Daarnaast kan er schade ontstaan aan organen door verminderde doorbloeding.  

Door  verminderde doorbloeding van de nieren kan uitval van de nieren ontstaan. Door 
verminderde doorbloeding van de moederkoek kan het ongeboren kind minder goed 
groeien. Dit kan als gevolg hebben dat er een noodzaak is om het  kind te vroeg geboren te 
laten worden met alle bijbehorende lange termijn gevolgen. In Nederland is het gelukkig 
zeldzaam dat een moeder komt te overlijden, 2 op de 100.000 zwangeren.  
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Behandelen	van	pre-eclampsie	en	HELLP	
De bevalling is de enige oorzakelijke behandeling van pre-eclampsie en het HELLP 
syndroom. Afgewogen moet worden wat het beste moment is om de baby geboren te laten 
worden. Factoren die daarbij een rol spelen zijn enerzijds zwangerschapsduur, conditie en 
het geschatte gewicht van het ongeboren kind en anderzijds de ernst van de ziekte bij 
moeder.  
 
Na een zwangerschapsduur van 37 weken zal het advies zijn om de bevalling na te streven 
[12]. Bij een zwangerschapsduur tussen de 34 en 37 weken zal dagelijks een afweging 
moeten worden gemaakt tussen de ernst van de ziekte van de moeder en de conditie van 
het kind [11]. Uit recent onderzoek blijkt dat wanneer er bij milde pre-eclampsie het beleid 
wordt gevoerd om te streven naar de bevalling, er een (iets) verminderde kans is op 
complicaties bij de vrouw maar een verhoogde kans is op problemen bij het pasgeboren 
kind (o.a. ademhalingsproblemen).  
 
Bij een zwangerschapsduur onder de 34 weken zal de zwangerschap worden verlengd met 
goede controles van de moeder, o.a. bloeddruk en laboratorium, en haar ongeboren kind 
met het CTG. Als de ziekte ernstig wordt, zal in overleg met de vrouw en haar naasten 
geadviseerd worden de zwangerschap te beëindigen.  
 
De behandeling van hoge bloeddruk kan met pillen plaatsvinden of bij ernstige pre-
eclampsie of HELLP per infuus. Er worden in Nederland hiervoor verschillende soorten 
medicijnen gebruikt. Bij ernstige pre-eclampsie en/of HELLP zal vaak magnesiumsulfaat 
per infuus worden gegeven om een insult (eclampsie) te voorkomen. 
 
Ontstaan	pre-eclampsie	en	HELLP	
De ontstaanswijze van pre-eclampsie en het HELLP syndroom zijn niet bekend. De 
moederkoek speelt een belangrijke rol [13]. Er wordt gedacht dat door een afwijkende 
bloeddoorstroming van de moederkoek er stoffen vrijkomen die de binnenkant van de vaten 
van de moeder beschadigen. Dit uit zich dan in hoge bloeddruk, eiwitverlies in de urine en 
HELLP syndroom . 
Soms begint pre-eclampsie of  HELLP syndroom heel vroeg in de zwangerschap bij 22-24 
weken. Onder de 32 weken zwangerschap wordt ernstige pre-eclampsie of HELLP meestal 
in een ziekenhuis begeleid waar een intensive care is voor deze jonge pasgeborenen.  
Als de ziekte heel vroeg optreedt of zeer ernstig is, is behandeling in een 3e-lijns 
perinatologisch centrum (academisch ziekenhuis) noodzakelijk. 
 
Emoties	bij	pre-eclampsie	en	HELLP	
Pre-eclampsie en het HELLP syndroom zorgen vaak voor een emotionele achtbaan. 
Spanningen, onzekerheid en klachten van pijn en ziek voelen geven zorgen en angst voor 
het ongeboren kind maar ook voor de gezondheid van de vrouw zelf. Na de bevalling 
kunnen langdurig concentratiestoornissen optreden. Ook komen sombere gevoelens vaker 
voor na een zwangerschap gecompliceerd door pre-eclampsie [14, 15]. 
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Dit	is	mijn	verhaal	
 
Mijn naam is Maartje Rieken. Dit is mijn pseudoniem. De verhalen 
zijn erg persoonlijk en daarom wilde ik mijn ervaringen onder een 
fictieve naam delen. Op deze manier kon ik vrijuit schrijven. In 20 
blogs neem ik mee in mijn leven en deel ik mijn wel en wee en de 
ervaringen met HELLP. 
 
Ik heb de blogs in eerste instantie voor mijzelf geschreven. Ondanks dat 
het een moeilijke en zware tijd was, wilde ik mij deze periode toch 
blijven herinneren. Het maakt deel uit van mijn leven. Wie weet laat ik 
het mijn kinderen later ook nog lezen.  
 
In tweede instantie bedacht ik dat misschien andere vrouwen die ook HELLP hebben 
(gehad) steun aan mijn verhaal kunnen hebben. Ik heb er destijds weinig over gesproken. 
Uit mijn ervaring spoor ik vrouwen die zichzelf in mijn blogs herkennen aan hun ervaringen 
te delen met familie, vrienden en lotgenoten. Vaak vinden de mensen in je omgeving het 
lastig om er zelf over te beginnen. Door te vertellen wat je hebt doorgemaakt, zal je meer 
begrip krijgen en bovendien lucht het ook op. Het is een heftig ziektebeeld en dat gaat je 
fysiek en mentaal niet in de koude kleren zitten. De gevolgen zullen vaak lang merkbaar 
zijn en moet je niet onderschatten.  
 
In 2015 heb ik een tweede zoon gekregen. Hij is met ruim 39 weken geboren en was 
kerngezond. Helaas heb ik in de laatste week toch weer HELLP gekregen waardoor ook 
deze zwangerschap in een keizersnede eindigde. Gelukkig was het verloop milder dan de 
eerste keer en herstelde ik sneller dan bij mijn eerste zwangerschap.  
 
Ik wens je veel leesplezier en hoop dat je wat aan mijn verhaal hebt. 
 
Hartelijke groet, 
 

Maartje   
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1.	Genie	op	komst	
 
Ochtendmisselijkheid. Wat zou ik dat graag hebben. Ik heb namelijk 24-uurs 
misselijkheid. Op een goede dag eet ik drie aardbeien, een doosje rozijnen en 
drie plakjes banaan. Op een slechte dag niks. Voordat mama in spe werd, 
dacht ik dat het wel mee viel met die zwangerschapsmisselijkheid. Was het niet 
ook een beetje aanstellerij? Na een beschuitje kaas en een kopje thee met 
suiker zou het toch wel weer gaan? God straft onmiddellijk. 
 
Wanhopig speur ik alle fora af op zoek naar tips. Helaas niets helpt. Rauwe 
plakken gember, pepermuntthee, vanillevla, alles heb ik geprobeerd. Als 
iemand had gezegd dat het hielp om koeienogen te eten, had ik het ook 
gedaan. Geschokte vriendinnen stamelen, dat ik er heel gelukkig uitzie. Ik zou 
ze bijna geloven. 
 
Kokhalzen 
Op kantoor werken lukt niet. Dapper beloof ik aan mijn chef dat ik thuis aan de 
slag ga. Telefonisch interviewen, moet lukken. Twee gesprekken later -die ik 
drie keer heb moeten afbreken om te kokhalzen- denk ik daar anders over. Op 
een dag besluit ik een live interview te proberen. Een fotograaf komt me thuis 
ophalen. Bezorgd kijkt hij naar mijn lijkbleke gezicht. Even denk ik dat hij zich 
zorgen maakt om mijn gezondheid. Maar dan komt de aap uit de mouw. Hij 
heeft een nieuwe auto (‘dat je dat niet zag’) en is bang voor de bekleding (‘geen 
leer, vandaar’). Van je collega’s moet je het hebben. 
 
Na 15 weken krabbel ik weer op. Van verschillende mensen krijg ik een 
onderzoek gemaild, waaruit blijkt dat kinderen van vrouwen die heel misselijk 
zijn geweest, vaak slim zijn. Ik mag toch hopen dat er een genie in mijn buik zit. 
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2.	Nuchterheid	zelve	
 
Zuchtend kijk ik naar mijn witte skinny jeans. Wat baal ik dat ik me daar 
vandaag ingeperst heb met mijn zwangere buik. Het is hoogzomer en ik zweet 
me gek. Dertig weken ben ik precies, helaas is het ook 30 graden nu. Op de 
fiets naar huis krijg ik ineens steken in mijn buik. Ik hoor de waarschuwende 
woorden van mijn moeder dat ik rustiger aan moet doen. Dat gaat nogal moeilijk 
als je midden in een verbouwing zit. Zoals het een goede aannemer betaamt, is 
ook die van ons weken te laat begonnen. Wat gek: word ik op de fiets nu 
ingehaald door een groep ouwe mannetjes met beige bodywarmers met teveel 
zakken? Het lijkt wel of ik niet meer vooruit kom. 
 
Weeënremmers 
Een paar uur later lig ik in het ziekenhuis aan een infuus met weeënremmers en 
heb ik twee gemene injecties in mijn been gehad om de longen van de baby te 
laten rijpen. Allemaal gekke gedachten gaan door mijn hoofd zoals: ‘bij de 
zwangerschapscursus waren we nog niet bij het puffen.’ ‘Ik ben pas vijf kilo 
aangekomen.’ ‘Er is nog helemaal geen babykamer’ en: ‘Op mijn werk heb ik de 
geschiedenis van mijn computer niet gewist. Straks zien ze dat ik de hele dag 
op babysites zit te loeren.’ 
Als een verpleegster vraagt of ik een rondleiding wil op de high care- afdeling 
om te kijken wat me te wachten (kan) staan, herinner ik me het verhaal van een 
collega- fotograaf (die van de nieuwe auto). Hij had een keer een reportage 
gemaakt van deze afdeling en kon er nachten niet van slapen. Ik sla het aanbod 
af. Een dokter vraagt of ik altijd zo nuchter ben. Nuchter? Ik kan gewoon niet 
geloven wat me overkomt. Midden in de nacht word ik naar een zaal gebracht. 
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3.	‘Siegische’	problemen	
 
Een Winnie de Poeh – pyjama, tatoeages en piercings. Zo ziet mijn eerste 
ziekenhuis- roommate er uit. Ze slaapt nog. Hoe oud zou ze zijn? Niet ouder 
dan twintig. Als ze haar ogen opendoet, is het eerste wat ze zegt: ‘Ik heb best 
wel veel ‘siegische’ problemen, dan weet je dat’. Daar blijkt geen woord van 
gelogen. De uren daarna word ik getrakteerd op een monoloog met 
als kernwoorden: tehuis, meppende ex-vriendjes, schuldsanering en bitch 
fights. Gelukkig komt tijdens het bezoekuur haar moeder. Een exacte kopie van 
de schoonmoeder van André Hazes. Als ze samen een peukie gaan roken, heb 
ik even rust. 
 
Na het bezoekuur hervat ze haar verhaal. Uit pure wanhoop zet ik het 
koptelefoontje van de tv op. Ik kijk naar de Pfaff’s alsof het een breaking news 
uitzending van CNN is. Als ik hier nog lang moet blijven, krijg ik zelf ook 
‘siegische’ problemen. Godzijdank mag ze na twee dagen naar huis. Samen 
met ma Hazes, dit keer in tijgerprint, zwaait ze me gedag. 
 
Sukadelapjes 
Het blijft sowieso gek dat je met vreemde vrouwen in pyjama op een kamer ligt. 
Tijdens mijn ziekenhuiscarrière van een maand heb ik heel wat room mates 
versleten. De aardigste is B. Zwanger van zoon nummer vier. Ze heeft alleen 
een gekke gewoonte. Ze is dol op het ziekenhuiseten. Flauwe bami met 
stuitergehaktballen, sukadelapjes terwijl de mussen van het dak vallen, 
radioactief gekleurde pudding. Niks is haar te dol. Zodra ze het eetkarretje hoort 
aankomen, begint ze te stralen. Alsof Jonnie Boer himself achter de pannen 
heeft gestaan. 
Een ander geval is P. In het bezit van een forse fobie, maar daar kom ik pas 
later achter. Ook heb ik ongeveer 500 foto’s gezien van haar zoon. Op dat 
moment besloot ik om nooit zo’n moeder te worden die anderen dwingt om 
kiekjes te kijken. Over P later meer. 
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4.	Ready	for	take-off	
 
Gelukkig doen de weeënremmers hun werk. Een week lig ik aan het infuus, 
terwijl buiten de zon uitbundig schijnt. Wie heeft eigenlijk bedacht dat de ramen 
in een ziekenhuis niet open kunnen? Er zou maar frisse lucht naar binnen 
komen. Veel te gezond voor die zieke mensen. 
 
Door een zuster onder de douche worden geholpen, leek me altijd in de top 10 
van ‘Meest gênante gebeurtenissen in een Mensenleven’ staan. Uiteindelijk valt 
dat wel mee. Ik ben blij dat ik even uit bed mag en me kan opfrissen. Ik krijg 
zelfs de slappe lach met een leerling-verpleegkundige die in de knoop raakt met 
mijn kleren en de infuusslang. Braaf zit ik iedere dag op een krukje terwijl mijn 
haar wordt gewassen. 
 
Drempeltje 
Op een meter op het infuus telt dag en nacht de tijd af tot het medicijn op is en 
vervangen moet worden. Dan klinkt er een soort alarm. Erg fijn ook voor mijn 
room mates, vooral ‘s nachts. Ik moet ook nog tien keer per nacht plassen en 
steeds hoor je dan een dreun als de infuuspaal over de drempel klapt. Wie 
heeft verzonnen dat er een drempel voor een ziekenhuisbadkamer moet 
komen? Vast dezelfde vent als van die dichte ramen. 
Op mijn laatste dag lig ik met argusogen naar de infuusteller te kijken. Als de 
zak nu leeg is, blijft ie dat ook. Ineens moet ik denken aan een raketlancering 
5,4,3,2,1… ready for take-off. Bij 0 houd ik mijn adem in. Alsof dat wat helpt. 
Gelukkig gebeurt er niks. André Kuipers junior blijft zitten. Ook als ik met 
bibberende benen en sterretjes voor mijn ogen over de gang wankel, blijft het 
rustig. Morgen mag ik naar huis. 
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5.	Daar	zijn	we	weer	
 
Twee dagen later beginnen de weeën weer. In stilte rijden R. en ik de bekende 
route. Het is zaterdagnacht en overal zitten lallende groepen studenten op de 
terrassen. Wat zou ik nu ook graag zo'n zorgeloze zuiplap zijn. In plaats 
daarvan zit ik krom van de pijn met een rood hoofd in de auto. 
Als ik binnenkom, staat mijn dossier nog niet op z’n plek. Komt omdat ik er 
alweer zo snel ben. Of ik wil vertellen wat er eerder is gebeurd. En had ik al 
longrijpingsinjecties gehad? 
 
Lance Armstrong 
Wat als ik door de stress en paniek vergeten was wat voor een injecties dat 
waren, had ik ze dan nog een keer gehad? Misschien was mijn zoon dan wel de 
nieuwe Lance Armstrong geworden. Mama heeft al aan een dopinginfuus 
gelegen tenslotte. Als je pech hebt, heeft dokter of zuster Sloddervos dienst en 
mag je zelf- op hoop van zegen- je medische voorgeschiedenis oplepelen. 
Weten ze in ziekenhuizen dat er computers bestaan? Schrijven dokters soms 
ook nog brieven met de hand naar patiënten? Uiteindelijk komt mijn dossier 
boven water en mag ik het onder mijn arm meenemen. Ik voel me net een 
klassenvertegenwoordiger met het klassenboek. Opletten dat ik het niet verlies. 
 
Het goede nieuws is dat de weeën vanzelf ophouden. Het slechte nieuws is dat 
ik ineens een hoge bloeddruk heb. Dat heb ik nou nog nooit eerder gehad. Mijn 
bloeddruk is juist altijd aan de lage kant. Ik mag, met medicijnen, weer naar 
huis, maar moet me iedere dag melden. 
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6.	Bankschroef	in	mijn	hoofd	
 
Mijn voorgevoel is slecht als ik me voor de derde dag moet melden. Zonder dat 
R. het merkt, pak ik vast mijn tas in. Wrang, want ik had deze tas gekocht voor 
het strand. Nu is ie dus gebombardeerd tot ziekenhuistas. Als dit allemaal 
achter de rug is, gooi ik hem meteen weg. Ik wil hem nooit meer zien, met die 
stomme vrolijke bloemen. Hij kraakt ook nog heel irritant hard. Alsof je een zak 
biologische sla van AH openmaakt. 
 
En dat is drie 
Onderweg naar het ziekenhuis lijkt het wel of er een bankschroef steeds 
strakker om mijn hoofd wordt gedraaid en mijn vingers tintelen. Bezorgd kijkt R 
naar me. Ik probeer te glimlachen en zing een liedje op de radio mee. Mijn 
intuïtie blijkt juist. De medicijnen helpen niet en voor de derde keer word ik 
opgenomen. Ik geloof dat ik nu alle dokters en verpleegsters van de afdeling 
ken. Nog even en ik ga informeren hoe hun weekend was. 
 
Ik kom nu op de kamer bij P. (die van de 500 foto’s). Ze vraagt welk medicijn 
tegen hoge bloeddruk ik heb. Als ik de naam noem, vertelt ze opgewekt dat zij 
daar zo depressief van werd dat ze niet meer uit bed kwam. En bedankt. 
P. heeft de irritante gewoonte om de gordijnen op een kier te laten. Het is al zo 
licht op de kamer en met de gezellige verlichting van de straatlantaarn wordt het 
er niet beter op. Als ik kwaad mijn bed uit storm en de gordijnen voor de tiende 
keer dicht doe, hoor ik ineens gepiep naast me. P blijkt claustrofobie te hebben 
en heeft een paniekaanval. Ze wordt afgevoerd en ik zie haar niet meer terug. 
Sorry P. … 
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7.	Zuster	Theresa	
 
Mijn lievelingsverpleegster is I. Als zij er is heb ik het gevoel dat alles goed 
komt. Ze is zo aardig en kalm. ‘s Nachts moet ik ineens enorm overgeven en 
doet de bovenkant van mijn buik pijn. Is dat nou mijn maag? Ook sta ik 
plotseling midden in de kamer en probeer ik te bedenken wat ik daar doe. Ik 
druk op de bel en zeg dat ik maagpijn heb. Ik krijg een drankje tegen brandend 
maagzuur, maar dat helpt niets. Na een uur druk ik maar weer op de bel. Ik voel 
me bezwaard, maar ik kan niet anders. Gelukkig is zuster I. dan in da house. 
 
Slecht voorgevoel 
We praten even en ze gaat nog wat van dat drankje halen. Voordat ze de 
kamer uit is, draait ze weer om. Ze zegt dat ze het gevoel heeft dat er iets niet 
klopt. Ik zie er heel slecht uit en kom anders over dan anders. Ze gaat de dokter 
halen. Ondanks de onheilspellende boodschap vind ik het prettig dat ze op haar 
gevoel afgaat. Even geen medische termen, maar iemand die gewoon bezorgd 
om me is. Als dokter N. aan mijn bed staat, gaat alles ineens snel. 
 
Er wordt gesproken over een infuus met magnesium en de term HELLP valt. 
Magnesium? Als in dat spul dat turners op hun handen smeren? Binnen no-time 
is het infuus aangesloten. Voordat ik mijn turnvraag kan stellen, word ik binnen 
een minuut misselijk, krijg het bloedheet en zie dubbel. Ik spuug zelfs over de 
mouw van dokter N. Tussen het kokhalzen door vraag ik of hij zeker weet of het 
middel niet erger is dan de kwaal. Dit schijnen normale bijwerkingen te zijn. 
Volgens mij heeft Epke Zonderland er meer baat bij. 
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8.	Privéstulpje	
 
Zuster I. loopt af en aan met koude doeken om me af te koelen. Het lijkt wel of 
mijn lijf in brand staat. Na een vreselijke nacht wordt R. om 7 uur gebeld dat hij 
moet komen. Waarschijnlijk wordt S. die dag gehaald met een keizersnede. Bij 
een echo blijkt dat hij drie weken groeiachterstand heeft en in een stuit ligt. Ook 
dat nog. Ze gaan proberen hem te draaien. Wie weet lukt een natuurlijke 
bevalling toch nog. Ik vraag me af of ik daar nog kracht voor over heb. 
 
Hart op hol 
Eerst krijg ik een medicijn om mijn buik te ontspannen. Mijn hart slaat ervan op 
hol, zo voelt het. Dokter F. drukt met haar hele gewicht op mijn buik. Wat doet 
dat ontzettend pijn. Ineens is het doodstil. Ik vraag wat er is en hoor achter me: 
‘als zijn hart binnen 30 seconden niet klopt, gaan we rennen’. Dat is uiteindelijk 
niet nodig. Poging mislukt. Ik krijg zelf een ECG. De uitslag is niet goed en er 
komt een cardioloog bij. 
Verpleegster I. brengt me naar een kamer waar ik alleen lig. Als ik zeg dat ik zo 
blij ben met mijn privéstulpje, kijkt ze me vol medelijden aan en zegt dat dit de 
normale gang van zaken is als je zo ernstig ziek bent. Door haar blik, lopen de 
rillingen over mijn rug. Gek genoeg besef ik nu pas voor het eerst dat het 
verkeerd kan aflopen. Ik durf R. niet aan te kijken en staar naar het plafond. 
Naast me piept de monitor. 
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9.	HELLP	me	
 
Die dag is de langste uit mijn leven. Ik heb inderdaad HELLP, een ernstige 
vorm van zwangerschapsvergiftiging. Ik voel me steeds zwakker en hoewel ik 
het niet wil denken, vraag ik me af of ik doodga. De gedachte kan ik niet 
verdragen. Hoe moet het dan met R? Stel je voor dat hij iedereen moet gaan 
bellen om te vertellen dat zijn vriendin en kind dood zijn? En hoe ga je dood aan 
HELLP? 
 
In de loop van de dag voel ik me steeds verwarder worden. Ik probeer te 
bedenken hoe lang ik in het ziekenhuis lig, maar dat ben ik vergeten. Ik sta altijd 
bekend om mijn goede geheugen. Waarom weet ik zoveel niet meer? Eindeloos 
herhaal ik lijstjes in mijn hoofd met geboortedata van familieleden, adressen en 
telefoonnummers. De ene keer gaat het beter dan de andere. 
 
Huilen 
Een dokter meldt dat ze al een tijd aan het vergaderen zijn met de 
gynaecologen en cardiologen, maar dat ze het niet eens worden over wat te 
doen. Teveel informatie. Mijn ouders zitten in een hoek van de kamer te huilen 
en R. loopt radeloos door de kamer. Ik vind het zo erg voor ze. Aan het einde 
van die hectische dag ben ik ineens even alleen. Dokter J. komt naast me zitten 
en vraagt hoe ik me voel. Ik fluister dat ik echt niet meer kan en ik zie dat hij het 
snapt. Kort daarop word ik naar de OK gereden. Vol schaamte denk ik dat het 
me niet meer uitmaakt hoe het met de baby gaat. Ik wil alleen maar dat dit stopt 
en dat ik me niet meer zo ongelooflijk beroerd voel. 
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10.	Donderdag.	Snackdag	
 
Met mijn hoofd lig ik in een spuugbakje. Wat voel ik me belabberd. Het wordt 
dus een keizersnede. De ruggenprik valt reuze mee. Wel vloekt de anesthesist, 
want er gaat iets niet goed. Het kan zijn dat ik morgen enorme hoofdpijn krijg. 
Gelaten knik ik. Dat kan er ook nog wel bij. 
 
Tijdens de operatie kletst het team over de zomervakantie. (Dokter J ging naar 
Griekenland, iets met een boot, was prachtig) Even vind ik het nog wel grappig 
en ontspannend om te luisteren. Voor hen is het natuurlijk business as usual. 
Dat snap ik ook wel. Ik doe dit niet dagelijks, maar zij wel. Dan blijkt dat het 
donderdag snackavond is. 
 
Frikadellen 
Er wordt besproken wat iedereen zo gaat eten. Broodje kroket, frikadel, 
kaassoufflé. De bestellingen vliegen om mijn oren. Dit gaat me toch wel wat ver. 
Eigenlijk wil ik roepen: ‘Ik ben bang en misselijk. Zijn jullie vergeten dat er een 
hoofd aan die buik vastzit? Ik kan jullie horen!’ Dat doe ik natuurlijk niet. Hebben 
deze mensen al zo vaak een keizersnede gedaan, dat ze zich niet meer kunnen 
indenken hoe spannend dat is? Ik kan het me eigenlijk niet voorstellen, maar 
het zal wel zo werken. Ik probeer het maar positief te bekijken. Het is vast zo’n 
simpele ingreep, dat er tijd is voor dit gebabbel. 
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11.	Mijn	lieve	S.	
 
En dan is hij daar, S. Mijn kleine jongetje van 46 centimeter en 2 kilo. Vier 
weken te vroeg. Even wordt hij bij mijn gezicht gehouden en dan gaat hij samen 
met R. naar de couveuseafdeling. Ik hoop dat er een dokter of zuster even in 
mijn hand of arm knijpt en een stomme dooddoener als: ‘Goed gedaan’ of ‘Het 
komt wel goed’, zegt. Maar iedereen is al weg. Op naar de kroketten. Ik knipper 
mijn tranen weg. 
 
In het ravijn 
Op de uitslaapzaal krijg ik een morfinepomp, maar steeds als ik op de knop 
druk, lijkt het alsof ik een ravijn val. Doodeng, dus dat doe ik maar niet meer. 
Zonder pijnstillers doet mijn buik behoorlijk pijn, merk ik. Als een zuster ‘s 
nachts komt kijken, vraagt ze of ik al lang wakker ben. Ze kijkt verschrikt, als ik 
zeg dat ik nog niet geslapen heb en mijn ravijnverhaal vertel. Ze schrikt nog 
meer als ze ziet dat de hele morfinezak nog vol zit. Ik kan er schijnbaar niet 
tegen en had dat al lang moeten zeggen. Snel krijg ik andere pijnstillers en een 
slaappil. De rest van de nacht heb ik verwarrende dromen en als ik wakker 
schrik, ben ik even vergeten dat ik al ben bevallen. 
 
Met S. gaat het boven verwachting goed. Hij kan alleen nog niet zelf drinken, 
maar verder kan hij alles alleen. Ik heb een webcam boven mijn bed zodat ik 
hem dag en nacht kan zien. Grappig, een papieren dossier, maar wel deze 
hightech oplossing voor ontheemde mama’s. 
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12.	Pijn	in	mijn	hart	
 
Tijdens mijn zwangerschap was ik vast van plan om borstvoeding te geven. 
Flesvoeding leek me iets belachelijks voor types als Victoria Beckham. Nu weet 
ik het niet meer zo zeker. Ik voel me slap en zweet me een ongeluk. Acht keer 
per dag wordt mijn bed omhoog gezet en zit ik wezenloos voor me uit starend te 
kolven. 
 
Urenlang zit/lig ik met S. op de couveuseafdeling. Hij aan de borst (lukt niet), 
dan aan de fles (lukt ook niet) en vervolgens met een sonde. Eigenlijk heb ik het 
gevoel dat ik het fysiek niet op kan brengen, maar dat durf ik niet te zeggen. 
Verschillende lactatiekundigen glimlachen me bemoedigend toe en zeggen dat 
vast en zeker snel beter zal gaan. 
 
Geen band 
De eerste dagen na de bevalling zijn sowieso heel moeilijk. Het ergste is nog 
wel dat ik niet echt een band voel met S. Ik vind hem lief, maar heb niet het 
gevoel dat hij bij mij hoort. Niemand vraagt hoe ik me voel, dus dit zal wel heel 
raar zijn. De dokters vragen steeds of mijn buikwond pijnlijk is, maar het is mijn 
hart dat zeer doet. Normaal gesproken, ben ik niet op mijn mondje gevallen, 
maar ik heb mezelf bij de portier van het ziekenhuis achtergelaten, geloof ik. 
Uiteindelijk raap ik mijn moed bij elkaar en vertel het R. Hij schrikt zich dood en 
praat eroverheen. Later heeft hij daar veel spijt van. Voor een nieuwbakken 
papa is het natuurlijk ook lastig om zoiets te horen. 
En dan zitten we ook nog met die vreselijke verbouwing. Vanuit mijn bed kies ik 
kleuren verf, plinten en vloerbedekking. De schilders ruiken bloed en verhogen 
de eerder afgesproken prijs met vijftig procent. Gelukkig staat mijn familie 
paraat, schoppen de bloedzuigers de deur uit en doen het zelf. Wat had ik me 
mijn kraamtijd anders voorgesteld. 
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13.		Big	Brother	
 
De nieuwste telg van de familie kan door iedereen met een computer en een 
inlogcode worden bewonderd via de webcam. Dat levert ook grappige situaties 
op. Zo vertelt mijn broertje dat hij ‘s nachts na het uitgaan, samen met zijn 
studentenvrienden nog een half uurtje naar zijn nieuwe neefje kijkt. Ik zie ze al 
zitten met hun dronken hoofd. Als S zijn mutsje over zijn gezicht zakt, staat mijn 
telefoon roodgloeiend. Nu al zoveel fans. 
 
Blonde stoot 
Als R. geconcentreerd naar een blonde zuster luistert, sms’t mijn broertje dat hij 
naar S. moet kijken en niet naar die knappe blonde stoot. Een vriendin belt snel 
om te zeggen dat mijn borst nog uit mijn jurk hangt na een zoveelste 
borstvoedingspoging en een andere vriendin sms’t: Heeft die zuster nou echt 
van die roze sneakersokjes in haar klompen aan? LELIJK! Zo valt er toch nog 
wat te lachen voor me. 
Ik krijg ook steeds meer ‘gevoel’ bij S. en R. doet nog steeds alles (verschonen 
en in bad, omdat ik niet kan staan), maar ik voel me steeds meer betrokken. Na 
zes dagen, hoor ik dat ik de volgende dag naar huis mag. Helaas, S. moet nog 
blijven. Ik heb gemengde gevoelens. Aan de ene kant fijn dat ik naar huis kan, 
maar wat vreselijk dat ik S. moet achterlaten. Hij moet ook nog naar een ander 
ziekenhuis. Moeten we daar weer wennen. 
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14.	Mislukte	verrassing	
 
R. komt me op maandag om 9.00 uur ophalen. Met de man van het eten regel 
ik de avond voor vertrek dat ik als eerste van de gang ontbijt krijg. Ik neem me 
namelijk voor om als ‘verrassing’ voor R. al helemaal klaar te zitten om 9.00 
uur. Ook als je je belabberd voelt, moet je doelen stellen, zo denk ik. Als ik bij 
het krieken van de dag mijn beschuitje krijg, is A. van de eetkar, heel blij voor 
me. Ik hoef nu niet meer op de lijst in te vullen wat ik die avond als diner wil. 
Hartelijk nemen we afscheid. 
 
Trots 
Vol goede moed sleep ik me die ochtend naar de douche en val op mijn krukje. 
Het lukt, zonder hulp en ik was zelfs mijn haar. Ik trek de mooiste jurk aan die ik 
bij me heb en stap trillend weer in bed. Na een pauze van tien minuten, pak ik 
mijn tas in. Het lijkt wel of mijn buik scheurt, maar dat kan vast niet. Even 
tanden op elkaar. Van S. heb ik gisteravond al afscheid genomen. Trots zit ik te 
wachten als R. komt. 
Dan komt zuster I. met een bedrukt gezicht mijn kamer binnen. Mijn 
leverwaarden zijn slechter geworden en ik moet nog blijven. Die dag ben ik niet 
te genieten. Er komt natuurlijk niemand op bezoek en ik krijg sms’jes van 
mensen die vragen hoe het is om weer thuis te zijn. ’s Avonds krijg ik mijn 
bordje eten van A. Zonder wat te zeggen of te vragen, schuift hij het onder mijn 
neus. Met een extra eitje, omdat ik dat zo lekker vind. 
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15.	Kleine	gebaren	
 
Juist de kleine extra gebaren, zoals dat extra eitje zorgen ervoor dat ik een brok 
in mijn keel krijg. Een teken dat je geen nummer, maar een mens bent. Dat 
geldt ook voor de geweldige zorg die S. krijgt. Zo verontschuldigd een zuster 
zich dat S een roze dekentje heeft, omdat de blauwe in de was zitten. Het lijkt 
een onbelangrijk detail, maar voelt als een bewijs dat S. niet zomaar baby 8033 
is. Als een dokter zegt dat hij op mij lijkt, straal ik van oor tot oor. 
 
Maat 44 
De eerste weken heeft S. niet de standaardmaat 50, maar 44. In die maat had 
ik natuurlijk geen kleren klaarliggen. Mijn ouwe omaatje van 86 stapt op een 
dag op de fiets en haalt een pakje maat 44 voor S. Ik ben er ontzettend blij 
mee. Eindelijk iets van hemzelf. Geen uitgelubberde ziekenhuisrompers, maar 
een hagelnieuw ensemble van Nijntje. 
 
Tijdens een was-sessie raakt het pakje van mijn oma op de afdeling kwijt. Ik 
merk het pas als S. en ik allebei thuis zijn. Mijn moeder belt naar het ziekenhuis 
op en vraagt naar het pakje. Ze vertelt dat het veel voor mij betekent, omdat 
mijn oma het heeft gekocht. Beloofd wordt dat er wordt gezocht. Twee weken 
later zit het pakje bij de post. Met een briefje: Hier het pakje van S. Na lang 
zoeken gevonden. We hopen dat het goed met jullie gaat. We missen S. wel 
hier. Dat zijn dingen waar ik stil van word. 
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16.	Onder	een	vrachtwagen	
 
De dag dat ik echt naar huis mag, heb ik geen energie meer om alles zelf te 
doen. Een verpleegster helpt me onder de douche. In een rolstoel zwaai ik 
iedereen gedag. R. parkeert me in de hal en haalt de auto. Net als ik daar zit, 
komt er een vrouw voorbij die net bevallen is. Ze gaat ook naar huis. Ze ziet er 
stralend en gezond uit. In het autostoeltje ligt een, in mijn ogen, enorme baby. 
Haar man staat voor de deur en in hun auto liggen blauwe ballonnen. 
 
Achterlijke ballonnen 
Ik kan het haast niet aanzien en ben ontzettend jaloers. Rot op met dat dikke 
kind en die achterlijke ballonnen. Ik voel me ellendig. Wat zouden mensen 
denken als ze mij zien? Ze zien vast geen gelukkige moeder. Met mijn 
ingevallen gezicht, zwarte kringen onder mijn ogen en gehavende armen van 
de infusen en het bloed prikken, zie ik er eerder uit alsof ik onder een 
vrachtwagen heb gelegen. In mijn tas zit een lijst met voedingsmiddelen om aan 
te komen. Nu mijn buik weg is, ben ik dunner dan ik ooit geweest ben. 
 
Als R. me komt halen, krijgt hij de volle laag. “Heb je de auto soms in 
Timboektoe geparkeerd?”, snauw ik hem toe. Ik reageer me op hem af en de 
hele weg naar huis is het stil. Tussen alle verbouwingstroep liggen de 
felicitatiekaartjes en een pak blauwe muisjes. R. heeft ook slingers 
opgehangen. Wat voel ik me schuldig, dat ik zo lelijk heb gedaan. Het is 
afschuwelijk stil in huis. 
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17.	Eindelijk	naar	huis	
 
En dan is de grote dag daar. Na drie weken mag S. naar huis. Bij het opstaan, 
voel ik me zenuwachtig. Kan ik het eigenlijk wel alleen? Straks zijn er geen 
dokters en zusters meer. Wat als hij een terugval krijgt? En hoe moet het met 
de borstvoeding? Het kolven gaat steeds slechter. S kan nog steeds niet aan de 
borst drinken. Ik moet daarom alles kolven en dan in een flesje geven. 
 
Eenmaal met z’n drieën in de auto op weg naar huis, valt er een last van mijn 
schouders. Ineens heb ik ook het vertrouwen dat het goed zal gaan. Zelf voel ik 
me ook weer wat sterker. Een verpleegster vertelde me dat ik niet te hard van 
stapel moet lopen, omdat het wel een jaar kan duren voordat ik weer de oude 
ben. Ze had het ook over hulpgroepen, maar die heb ik vast niet nodig. 
 
Lesje geleerd 
Na een paar dagen, komt de kraamvisite op gang. Ik merk dat veel mensen wat 
onwennig zijn en niet veel over de bevalling durven vragen. Als ik er soms 
voorzichtig over begin, is de reactie vaak: ‘Het is toch uiteindelijk allemaal goed 
gegaan? Wees blij dat je een gezond kind hebt.’ Ik leer snel en praat er verder 
maar niet meer over. Na zes weken stop ik met borstvoeding. Iedere dag zit ik 
uren en uren te kolven. Nadat ik stop voel ik me stukken beter. 
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18.	O	ja…,	seks	
 
Zes weken na de bevalling sta ik weer op de parkeerplaats van het ziekenhuis. 
Toch weer even slikken bij het naar binnen gaan. Ik moet op controle bij dokter 
J. Als ik die dikke buiken in de wachtkamer zie, vraag ik me af of ik ooit nog 
zwanger wil zijn. 
 
Opgelaten stilte 
De wond op mijn buik is goed genezen en verder voel ik me ook wonderbaarlijk 
goed. Niks een jaar herstellen. Aan het einde van het gesprek vraagt de dokter 
of we al hebben gevreeën. Verbaasd en enigszins onthutst kijk ik hem aan. O 
ja, seks dat bestaat ook nog. Geen moment aan gedacht tot nu toe. Na een 
ietwat opgelaten stilte, schud ik mijn hoofd. De dokter zegt iets over bloed dat 
kan vrijkomen. Ook niet echt lustbevorderend, deze opmerking. Wel leuk dat hij 
‘vrijen’ zegt, klinkt ten minste als een gewoon- mensen- woord. Gemeenschap 
leek me meer een onsexy dokterswoord. 
 
In de auto denk ik nog wel over de vrijen-vraag na. Doen de meeste 
nieuwbakken ouders het dan alweer na zes weken? Vast wel, anders zou de 
dokter dat toch niet vragen? Ik heb nog nauwelijks vriendinnen met kinderen, 
dus ja, geen vergelijkingsmateriaal. Later hoor ik van net-mama’s dat het bij hen 
ook (veel) langer duurde. Was fijn geweest als de dokter dat erbij had gezegd. 
 
Best een taboe om over te praten merk ik. Veel vrouwen liegen er vaak een 
maandje of wat af. Waarom zeggen we het niet gewoon eerlijk tegen elkaar? 
Scheelt vast een hoop schaamte. Dan zeggen we voortaan tegen de dokter: 
‘zes weken? Ha, ha, ha. Wat denk je zelf?’ 
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19.	Nummer	twee	graag	
 
Na een jaar geschiedt er een wonder. Ineens krijg ik kriebels bij het zien van 
baby’s. Ik merk dat ik graag een tweede wil. R is dolblij. Na mijn uitbarsting in 
het ziekenhuis waarbij ik hem het liefst een verklaring had laten ondertekenen 
dat er nooit een tweede zou komen, liet hij het wel uit zijn hoofd om over een 
broertje of zusje voor S te beginnen. 
 
Ovulatietest 
Nu durf ik het dus toch aan. Opgetogen gooi ik de pil in de prullenbak. 
Inmiddels zijn we tien maanden verder. Ik weet dat het niet lang is, maar we 
worden toch moedeloos. Ik kan geen ovulatietest meer zien. Als tienermeisje 
dacht ik altijd dat je leuk ging dansen in de disco, daarna de sterren van de 
hemel vree en 9 maanden later kwam er een kindje. Zo werkt het dus niet. 
Iedere maand wordt de brok in mijn keel een beetje groter als ik weer ongesteld 
word. Ongerust ben ik ook. Zei dokter J niet ook iets over verklevingen die ze 
tijdens de keizersnede hadden opgemerkt? 
Waarom kan je dokters eigenlijk niet mailen met vragen? Dat is toch niet van 
deze tijd? Ik kan zelfs online een nieuwe autoruit regelen. 
 
Zou dat ook niet veel tijd schelen? Iedere dag een mailuurtje in plaats van 
overvolle poli’s vol mensen met simpele vragen of klachten. Natuurlijk krijg je 
dan ook vragen die niet geschikt zijn voor mailcontact, maar daar kan je toch 
een standaardantwoord voor klaarzetten? 
 
Basispakket 
Vriendinnen die een kind jonger hebben dan S., zijn weer voor de tweede keer 
zwanger. Familieleden hinten steeds nadrukkelijker naar nummer twee. Tussen 
mij en mijn broertje zit vijf jaar. Zo lang duurde het voordat mijn moeder 
zwanger was. In de familie zitten allerlei vruchtbaarheid- en 
zwangerschapsproblemen. Mijn tante grapte eens dat kinderen krijgen bij ons 
niet in het basispakket zit. Mijn eerste zwangerschap zette de familietraditie 
helaas aardig voort. 
 
 	



E	 33	
 

	

	

20.	Niet	zeuren	
 
Soms voel ik me ook wel schuldig als ik zit te zuchten en te steunen dat het 
lang duurt voordat ik zwanger ben. Hoe moet het wel niet zijn voor al die 
vrouwen die al jaren aan het proberen zijn? Ik kan me niet voorstellen hoe 
zwaar dat is. Volgens mij is ook geen relatie daar tegen bestand. Kom ik aan, 
met mijn tien maanden. 
 
Mijn vriendin C. van begin veertig is zo iemand. De laatste keer dat ik haar met 
haar vriend zag, straalde het verdriet van hen af. In hun ogen was de 
verslagenheid te lezen. Het leek wel alsof er een dierbare dood was. Misschien 
voelt het ook wel zo. Je rouwt om iemand die er nooit geweest is. Het lijkt me 
dat het je hele doen en laten beïnvloedt. Wat als de een wil stoppen en de 
ander niet? En stel dat het nooit lukt, hoe kijk je op je oude dag dan terug op je 
leven? 
 
Kind op bestelling 
Achter hun rug om hoor ik mensen zeggen dat mijn vrienden het na al die jaren 
maar eens moeten loslaten. Dat is natuurlijk heel makkelijk gezegd met een 
huis vol kinderen. Ongelooflijk hoe ongevoelig sommige(n) (ouders) kunnen 
zijn. Dat zijn vast dezelfde types, die zeggen dat ze na de zomer zwanger willen 
zijn, omdat dat goed in de planning past. Een kind op bestelling. En dan lukt het 
vaak nog ook. Alsof het de normaalste zaak van de wereld is. 
 
Als journalist zou ik deze vrouwen die ongewild kinderloos zijn graag 
interviewen, met mooie foto’s van hen erbij. Maar ja, welke krant/tijdschrift zou 
geïnteresseerd zijn? Nog maar eens goed over nadenken. 
 

 
 

 
Noot van de redactie:  
Wil jij je verhaal kwijt of ben je geïnteresseerd om je verhaal te publiceren? 
Neem dan contact via info@gezondtotaal.nl 
 

 
 
 
  



34	 E	

 

 	



E	 35	
 

Over	de	stichting		
 
Door:  
Conni de Groot 
Voorzitter HELLP stichting [4] 

HELLP	Stichting		
Een zwangerschap gecompliceerd met HELLP-syndroom en/of pre-
eclampsie (HELLP/PE) is een heftige ervaring. Voor zowel de zwangere 
vrouw als ook haar directe omgeving. Het ene moment ben je nog bezig 
met een nieuw leven in wording, het volgende moment bedreigt het je 
eigen leven en dat van je ongeboren kindje. Soms ben je beetje bij beetje steeds zieker 
geworden, maar ook kun je compleet overvallen zijn door de snelheid en heftigheid van 
deze complicaties. 
 
Eenmaal thuis kun je met veel vragen blijven zitten: wat is er nu precies met je gebeurd, 
wat heeft dit voor een invloed op je lijf en gezondheid en wat op die van je eventuele kindje. 
Hoe zit het met een volgende zwangerschapswens? Durf je nog, wil je nog, mag je nog? 
Vragen waarop je in alle rust antwoord wilt. Misschien wil je zelfs keer op keer antwoord op 
dezelfde vragen. Mogelijk omdat je het antwoord alweer vergeten bent of  omdat het 
antwoord op je vraag weer nieuwe vragen oproept. 
 
De HELLP stichting is in 1994 opgericht om juist op al die vragen en het delen van 
ervaringen en emoties een antwoord te bieden. Dit gebeurt op diverse manieren. 
 
Lotgenotencontact		
Zo zijn er diverse vormen voor lotgenotencontact. Je kunt hierbij denken aan themadagen. 
Op deze dagen geven artsen en ervaringsdeskundigen voordrachten en is er volop 
gelegenheid voor het stellen van vragen en het uitwisselen van ervaringen en emoties met 
lotgenoten. Ook worden er workshops aangeboden voor vrouwen die na hun HELLP/PE 
aan hun emotioneel herstel willen werken . Want naast het lichamelijk herstel, valt er 
emotioneel ook veel te verwerken en een plek te geven. Onder deskundige begeleiding 
wordt er in kleine groepen gewerkt aan de emotionele verwerking. 
 
Informatievoorziening	
Verder zet HELLP stichting zich in om meer informatie beschikbaar te maken. Dit doet ze 
door het samenstellen en uitbrengen van boeken en folders. Hierin komen de meest 
uiteenlopende zaken aan de orde: van ervaringsverhalen en medische stukken tot en met 
het uitleggen van bijvoorbeeld de ziektewet en de daarbij behorende controlemomenten. 
De stichting geeft drie keer per jaar een magazine uit met daarin de laatste ontwikkelingen 
op medisch gebied, ervaringsverhalen en vaste columns. Ieder ziekenhuis in Nederland 
ontvangt gratis het magazine Inzicht. Ook  donateurs ontvangen dit magazine gratis als 
dank voor donaties vanaf 35 euro per jaar. Tevens kunnen zij tegen gereduceerd tarief 
gebruik maken van de diverse activiteiten van HELLP stichting en inloggen op een 
afgeschermd gedeelte van de website voor extra informatie en columns.  
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Belangenbehartiging	
Tot slot is de HELLP stichting zeer actief op het gebied van belangenbehartiging. Dit 
gebeurt op diverse manieren. Je kunt hierbij denken aan gastlessen gegeven voor 
(bij)scholingen aan obstetrisch verpleegkundigen/kraamverzorgenden en Academies voor 
Verloskunde. Ook wordt er geprobeerd overal waar men nieuw beleid bepaalt op het 
gebied van zwangerschap en HELLP/PE, aan te schuiven om namens de HELLP/PE vrouw 
een stem te hebben bij beleid en nieuwe richtlijnen. Insteek voor zowel gastlessen als 
nieuw beleid is: hoe ervaart de vrouw en haar directe omgeving de geboden zorg? Zo kan 
de zorg meer en meer afgestemd worden op en aansluiten bij behoeftes van de HELLP/PE 
vrouw. 
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Medische	informatie	
Nieuwe	inzichten 
 
Door: 
Prof. Dr. Christianne J.M. De Groot 
Gynaecoloog VUmc 
 
 
PERC	studie	
 
Door:  
Judith Snelder 
Verloskundige & Echoscopiste UMCG 
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Nieuwe	inzichten	
In dit hoofdstuk staat medische informatie over HELLP en is met name bedoeld als 
aanvullende toelichting voor deskundigen.  

Oorzaak	en	ontstaanswijze	
Ondanks zeer intensief onderzoek de laatste decennia is de oorzaak en ontstaanswijze van 
pre-eclampsie nog niet bekend. Wat weten we wel? De groei van placentaweefsel is 
afwijkend door een auto-immuunreactie van de zwangere vrouw op lichaamsvreemde 
stoffen (antigenen). Deze antigenen zijn afkomstig van van het ongeboren kind dat voor 
50% uit de bouwstenen van de vader bestaat. Deze ‘vaderlijke’ bouwstenen zijn 
‘lichaamsvreemd’ voor de vrouw zoals ook gezien wordt bij orgaantransplantaties waarbij 
de donororganen lichaamsvreemd (niet eigen) zijn [8,13]. 

Rol	erfelijkheid	
Ook zijn er aanwijzingen dat erfelijkheid een rol speelt: dochters van vrouwen die een 
zwangerschap hebben gehad gecompliceerd door pre-eclampsie hebben een hogere kans 
zelf ook pre-eclampsie te ontwikkelen [16, 17]. Onderzoek richt zich op erfelijke aspecten 
die te maken hebben met verhoogde kans op bloedpropjes (trombose), infecties en 
oxidatieve stress (zuurstof verbindingen die DNA en vetten kunnen beschadigen)[8].  
 
Deze aspecten kunnen invloed hebben op de aanleg van de moederkoek. Dit komt doordat 
de vaten van de moederkoek bij vrouwen met pre-eclampsie anders zijn aangelegd dan bij 
vrouwen met een ongecompliceerde zwangerschap. De (kleine) bloedvaten knijpen 
makkelijker samen waardoor er verminderde bloeddoorstroming zal plaatsvinden. Door de 
verminderde doorstroming van de moederkoek kunnen stoffen vrijkomen die de vaatwand 
van organen beschadigen van de moeder [13]. Deze vaatwandbeschadiging kan in alle 
organen voorkomen. Bijvoorbeeld bij het HELLP syndroom zal de vaatwand in de lever zijn 
aangedaan met als gevolg pijn in de bovenbuik. 
 
Hoe kan de verhoogde bloeddruk worden verklaard bij vrouwen met pre-eclampsie? Zoals 
hiervoor beschreven staat, zijn de bloedvaten in de moederkoek vernauwd. De moederkoek 
vraagt voortdurend om het moederlijke lichaam van zuurstofrijk bloed te voorzien voor het 
kind. Hierdoor zal de bloeddruk van de moeder stijgen om genoeg bloed te kunnen 
aanleveren. 

Voorspellen	van	pre-eclampsie	
Veel onderzoek is verricht om vroeg in de zwangerschap pre-eclampsie te kunnen 
voorspellen. Er zijn meerdere risico factoren die vrouwen onderscheiden in een groep met 
een hoog- en laag risico op het krijgen van preeclampsie. Factoren die een rol kunnen 
spelen bij een hoog risico zijn vrouwen met een chronisch hoge bloeddruk, nierziekten en 
suikerziekten. Matig verhoogde risico factoren zijn vrouwen met een preeclampsie in een 
vorige zwangerschap, overgewicht, eerste zwangerschap, meerling zwangerschap. Andere 
risico factoren zijn een hoge bloeddruk aan het begin van de zwangerschap en het 
voorkomen van preeclampsie in de familie. Verschillende biochemische factoren zijn 
ongeveer 5 weken voor het optreden van pre-eclampsie aantoonbaar in het bloed van de 
vrouw, zoals verhoogde placenta growth factor (PlGF) en verlaagde soluble fms-like 
tyrosine kinase 1 (sFlt1).  Deze factoren worden nog niet gebruikt in de dagelijkse praktijk. 
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Een combinatie van klinische factoren, factoren in het bloed van de moeder samen met 
echografische metingen van de doorbloeding van de bloedvaten van de moeder naar de 
baarmoeder (arteria uterina) zouden vroege ernstige pre-eclampsie kunnen voorspellen. 
Wetenschappelijke testen nog moeten aantonen of men deze modellen in de dagelijkse 
klinische praktijk kan gebruiken [8].  
 

Wanneer	is	het	advies	om	te	bevallen	bij	pre-eclampsie?	
Recent, Nederlands onderzoek tot aan dat vrouwen waarbij de pre-eclampsie ontstaat na 
een zwangerschapsduur van 37 weken, het advies is om de bevalling na te streven om 
ernstige complicaties voor de vrouw te voorkomen. Er werden geen verschillen gevonden in 
de gezondheid van de pasgeborenen tussen de groep vrouwen die direct waren bevallen 
en de groep vrouwen die hadden afgewacht. Bij een zwangerschapsduur tussen de 34 en 
37 weken werd uit recent onderzoek gevonden dat wanneer er bij milde pre-eclampsie het 
beleid is om te streven naar de bevalling, er een (iets) verminderde kans is op complicaties 
bij de vrouw maar een verhoogde kans is op problemen bij het pasgeboren kind (o.a. 
ademhalingsproblemen). 

 
 
Baby 31 weken 1.557g. 
vlak na de bevalling van 
moeder met HELLP 
syndroom  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verband	pre-eclampsie	en	hart-	en	vaatziekten	
Recent hebben grote epidemiologische studies het verband aangetoond tussen pre-
eclampsie en een hogere kans (2.6x zo hoog) op sterfte aan hart- en vaatziekten later in 
het leven [18, 19]. Deze associatie is een belangrijke bevinding en van groot belang voor 
de toekomstige gezondheid van vrouwen. Hart- en vaatziekte is namelijk de meest 
voorkomende oorzaak van sterfte bij Nederlandse vrouwen (31%).  
 
In twee verschillende systematische reviews hebben we cohort en case- control studies 
geïncludeerd, die biochemische risicofactoren voor hart- en vaatziekten hebben bepaald bij 
vrouwen met pre-eclampsie in de voorgeschiedenis. Het blijkt dat vrouwen met pre-
eclampsie in de voorgeschiedenis hogere suikers, vetten en homocysteїne (stollings-) 
waarden hadden na de zwangerschap in vergelijking met vrouwen die een normale 
bloeddruk hadden in de zwangerschap [20].  
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Zwangerschap kan dienen als stress test voor vrouwen die een verhoogd risico hebben op 
het ontwikkelen van hart- en vaatziekten. Pre-eclampsie is dan een positieve uitslag van de 
stress test en dit biedt mogelijkheden om deze hoog risico vrouwen in de toekomst na de 
zwangerschap te screenen op aanwezigheid van cardiovasculaire risicofactoren, zodat op 
relatief jonge leeftijd men mogelijk met preventieprogramma’s kan starten. Of deze 
preventieprogramma’s effectief zijn, is in onderzoek [21]. 
 
Voor onderzoek is het van evident belang dat alle onderzoekers dezelfde definitie 
gebruiken voor pre-eclampsie en HELLP. Dit om bevindingen van onderzoeken met elkaar 
te kunnen vergelijken.  
Uiteindelijk zal door het beter begrijpen van de ontstaanswijze van pre-eclampsie en 
HELLP, de pre-eclampsie beter zijn te voorspellen, adequaat te behandelen en mogelijk 
zelfs te voorkomen. 
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PERC	studie	
Vanuit haar betrokkenheid binnen het UMCG bij de PERC studie geeft Judith Snelder uitleg 
over het doel hiervan en waarom deze studie volgens haar zo belangrijk is. 

Over	Pre-eclampsie	
Pre-eclampsie ( zwangerschapsvergiftiging of het nog ernstigere HELLP syndroom) en 
foetale groei vertraging (slecht groeien van de baby in de baarmoeder) komen af en toe 
voor in de zwangerschap en kunnen ernstige consequenties hebben voor zowel moeder als 
kind. In Nederland komt pre-eclampsie in 3 tot 4% van alle zwangerschappen voor.  
Foetale groei vertraging ongeveer in ongeveer 5%. 
 
Vrouwen met pre-eclampsie ontwikkelen langzaam aan een hoge bloeddruk en 
‘eiwitlekkage’ in de urine. Het kan na de 20 weken zwangerschap tot in de eerste dagen na 
de bevalling ontstaan.  
Vrouwen die in een eerdere zwangerschap pre-eclampsie hebben gehad of die bekend zijn 
met een hoge bloeddruk of overgewicht hebben, hebben een verhoogd risico op zowel de 
pre-eclampsie als het slecht groeien van de baby in de baarmoeder. 
 
Pre-eclampsie geeft meestal weinig klachten tot op het moment dat het ernstig wordt. De 
klachten die dan ontstaan zijn: erge hoofdpijn, ‘sterretjes zien’, misselijk en of braken, flink 
vocht vast houden (oedeem) en soms ook een heel naar gevoel/pijn in de bovenbuik 
doortrekkend naar de rug, ‘bandgevoel’ genoemd. 
De enige behandeling is bevallen omdat de placenta en baby dit ziektebeeld veroorzaken. 
En dit kan dus heel heftig zijn als iemand pas 24 of 25 weken zwanger is! 
 
Het gevaar voor de moeder is echter zo groot -zou men niets doen, dan overleiden zowel 
de moeder als de baby- dat er eigenlijk geen keuze is. De baby moet er op een gegeven 
moment uit! 

Foetale	groei	vertraging		
Ook wel IUGR: Intra Uterine Groei Vertraging genoemd. Dit is een term die omschrijft dat 
de baby in de baarmoeder niet zijn of haar optimale groei kan bereiken.  
De groei van de baby kan bepaald worden door uitwendig onderzoek: het meten van de 
baarmoeder met de centimeter. Óf we bepalen de groei van de foetus door middel van 
echoscopische metingen van het hoofdje, buikje en het beentje. De laatst genoemde 
methode wordt als meest betrouwbaar gezien. 
 
In het geval van groei vertraging zal de baby dus kleiner/dunner zijn dan gemiddeld. En zal 
er na het maken van meerdere groei-echo’s ook een afbuigende curve te zien zijn. Met 
andere woorden, je ziet de baby steeds slechter groeien. 
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Ook dit fenomeen, foetale groeivertraging, heeft zijn risico’s:  
• Het niet optimaal groeien geeft niet zichtbare schade aan de baby. Deze schade wordt  

pas verderop in het leven opgemerkt zoals hartproblemen, hoge bloeddruk, overgewicht 
etc. 

• Op het moment dat de baby het echt slecht heeft in de baarmoeder zal het eerder 
geboren moeten worden. Hoe vroeger dit in de zwangerschap gebeurd, hoe 
gevaarlijker het is. Het is nogal een verschil of je baby bij 26 weken of bij 36 weken 
geboren moet worden omdat het slecht met hem/haar gaat. 

• In ernstige gevallen kan de baby zelfs overlijden in de baarmoeder. 
 
Het blijkt dat zowel pre-elcampsie als foetale groei vertraging worden veroorzaakt door een 
afwijking in de bloedvaten die de baarmoeder (en dus de placenta) voorzien van bloed, de 
Arteria Uterina. Deze 2 ziektebeelden komen dan ook vaak samen voor. Met andere 
woorden: de weerstand in de bloedvaten, die de baarmoeder van voeding en zuurstof 
voorzien, blijft onnatuurlijk hoog. In normale zwangerschappen daalt deze. In normale 
zwangerschappen daalt de bloeddruk van de moeder ook. 
 
Deze abnormale ontwikkeling van de Arteria Uterina vroeg in de zwangerschap veroorzaakt 
een kettingreactie aan gebeurtenissen. En dit kan er uiteindelijk weer voor zorgen dat de 
bloeddruk van de moeder stijgt en de moeder pre-eclampsie en soms zelfs het HELLP 
syndroom kan krijgen. Daarnaast zal de baby door de hoge bloeddruk slechter gaan 
groeien met als gevolg Intra Uterine Groei Vertraging (IUGR). 
 

 
Deze afbeeldingen zijn voorbeelden van een dopplermeting van de Arteria Uterina. Bij 13 weken is 
dit nog een normale meting (cirkel afbeelding Links). Echter bij de 20 weken echo mag er geen notch 
meer zichtbaar zijn (cirkel afbeelding rechts). Als de notch aan beide kanten (dus zowel de linker 
Arteria Uterina als de rechter) aanwezig is, is dit een aanwijzing voor een hogere druk in het 
bloedvat en daarmee heeft de zwangere in kwestie een verhoogde kans op pre-eclampsie en of 
groeivertraging van de baby. Dat betekent niet dat deze mevrouw dit ook zal krijgen! Het is alleen 
een aandachtspunt voor diegene die de zwangerschap begeleidt. 
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Onderzoek	en	studies	
De afgelopen jaren zijn er studies gedaan om te kijken of pre-eclampsie en foetale groei 
vertraging te voorspellen zijn. 
Een van de beste onderzoeken, als we kijken naar de betrouwbaarheid en de 
voorspelbaarheid, is gebaseerd op het meten van een aantal dingen bij de moeder in het 
begin (eerste trimester) van de zwangerschap. Er wordt dan gekeken naar een 3 tal zaken: 
• Bloeddruk van de moeder 
• Twee factoren in het bloed van de moeder. Deze worden geproduceerd in de placenta: 

PAPP-A en PLGF 
• De weerstand van de bloedvaten die de baarmoeder en dus de placenta van bloed 

voorzien: de doppler meting van de Arteria Uterina 
 

Deze onderzoeken hebben aangetoond dat 95% van de ernstige pre-eclampsie (voor de 34 
weken) te voorspellen is. In 10% van die gevallen is er achteraf niets aan de hand. Dus van 
de 100 vrouwen met ernstige pre-eclampsie worden er 95 voorspeld. 
In medische termen heet dit een sensitiviteit van 95% met 10% vals positieven.  
 
Wat betreft de voorspelbaarheid van groei vertraging (IUGR) bij deze vroege test liggen de 
getallen van 40% sensitiviteit en 5% vals positieven. Dus 40% sporen we op deze manier 
op waarvan in 5% achteraf niets aan de hand blijkt. 

Over	Judith	Snelder	
Judith Snelder is sinds begin jaren 90 werkzaam als verloskundige. In 2001 is zij in de 
verloskundigenpraktijk begonnen met echoscopie. In 2006 heeft zij hier een 
vervolgopleiding voor gedaan om de 20 weken echo (het SEO) en de combinatietest 
(nekplooimeting) te mogen gaan doen. Vanaf 2010 is zij de eigenaar geworden van het 
VEZ (Verloskundig Echoscreeningscentrum Zevenaar). Hier worden zwangeren uit de regio 
verwezen voor de 20 weken echo, de combinatietest en eventueel andere echo’s. 
In 2014 is zij gaan werken in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) op de 
afdeling prenatale diagnostiek. 
 
Judith is een bevlogen verloskundige en gelooft sterk in het nut van een vroege uitgebreide 
echo in de zwangerschap. Rond de 13 weken kan er namelijk niet alleen uitgebreid naar de 
baby gekeken worden of er sprake is van ernstige aangeboren afwijkingen, ook bij de 
zwangere  vrouw zelf kan onderzoek gedaan worden om mogelijk ernstige zwangerschaps- 
complicaties te voorspellen. 
 
Meer info over 11-13 weken scan: https://courses.fetalmedicine.com/fmf/patient 
 

Meedoen	aan	studie	
De afdeling Prenatale Diagnostiek in het UMCG (Universitair Medisch Centrum Groningen), 
met als hoofd van de afdeling Prof. Katia Bilardo, is sinds 1 jaar bezig met een zelfde studie 
als beschreven maar dan binnen de Nederlandse bevolking. De zogenoemde PERC studie.  
 
Zie voor uitgebreide informatie Bijlage 2.  
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Veel	gestelde	vragen	
Door: 
Christianne de Groot 
Conni de Groot 
 
Hieronder de meest gestelde vragen die de vrouwen en hun partners 
hebben. Op de site van de HELLP stichting vind je het meest actuele 
overzicht.  

Wat	zijn	de	herhalingskansen?	
Bij vrouwen na een vroege pre-eclampsie (< 34 weken) die geen onderliggende ziekte 
hebben zoals hypertensie, nierziekte, SLE, bestaat bij een volgende graviditeit ca. 25% 
kans op een zwangerschapshypertensie. De kans op ernstige ziekten zoals HELLP-
syndroom) is 2-6% en afhankelijk van de zwangerschapsduur bij bevalling in de vorige 
zwangerschap. Gemiddeld vindt in een volgende zwangerschap de geboorte een maand 
later plaats en is de baby 1300-1400 g zwaarder [NVOG richtlijn, 6] . 

Kunnen	we	pre-eclampsie	voorkomen	in	een	volgende	zwangerschap?	
Acetylsalicylzuur heeft mogelijk een gering preventief effect bij vrouwen met een verhoogd 
risico op pre-eclampsie (pre-eclampsie eerder gehad in vorige zwangerschap). De 
perinatale uitkomst verbeteren echter niet [21]. 

Wat	zijn	de	gevolgen	voor	mijn	gezondheid	in	de	toekomst?	
Vrouwen met een pre-eclampsie na de 37ste zwangerschapsweek hebben 2 ½ jaar na de 
bevalling in meer dan 30% hoge bloeddruk. Het is belangrijk om bij de nacontrole de 
bloeddruk te meten en op latere leeftijd (na 45 jaar) [20, 21, 22].  

Wat	zijn	de	gevolgen	voor	mijn	kind?		
In een grote studie zijn kinderen die geboren zijn in 1983 gevolgd. Deze kinderen waren te 
vroeg (voor 34 weken) of te klein voor de zwangerschapsduur (< 1500 gram) bij geboorte. 
Het blijkt dat de gevolgen van de hoge bloeddruk voor de kinderen met name wordt 
veroorzaakt als er sprake is van vroeggeboorte en de mate hiervan. De verhoogde 
bloeddruk van moeder had geen effect op bloeddruk van kinderen op 19-jarige leeftijd [23]. 

Wat	is	dat	precies	HELLP/PE	en	wat	is	het	verschil?	
Pre-eclampsie is een zwangerschap gerelateerde ziekte gekenmerkt door hoge bloeddruk 
en eiwit verlies in de urine. Pre-eclampsie kan samen gaan met het HELLP syndroom. Het 
HELLP syndroom is Haemolyse (bloedafbraak), Elevated Liver enzymes (leverfunctiestoor-
nissen) en Low Platelets (afbraak van bloedplaatjes). Het HELLP syndroom kan geïsoleerd 
voorkomen of samen met pre-eclampsie.  

Kom	ik	in	aanmerking	voor	wetenschappelijk	onderzoek?	
Zoals u leest is er nog veel onderzoek nodig om pre-eclampsie en HELLP te begrijpen, 
voorkomen en adequaat te behandelen in het belang van de vrouw en kind. Daarom wordt 
er door verschillende professionals onderzoek gedaan. Hiervoor doen we ook vaker een 
oproep in ‘InZicht’.   
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Meer	weten?	
 

Over	HELLP	stichting		
De HELLP stichting is een patiëntenorganisatie die gerund wordt door medewerkers en 
vrijwilligers die allen zelf of in hun directe omgeving zijn geconfronteerd met een 
HELLP/PE. De stichting ontvangt donaties en een subsidie vanuit het Ministerie van VWS. 
Hiermee betaalt de stichting diensten zoals de (financiële) administratie en web beheer. 
 
Meer weten over HELLP? Op internet staat al heel veel beschreven over deze 
zwangerschapsziekte. In de voorlichtingsfolder van de NVOG vind je meer betrouwbare 
informatie over HELLP. 
 
Folder: www.nvog.nl/Sites/Files/0000000089_Hoge_bloeddruk_in_de_zwangerschap.pdf  

Contact	HELLP	stichting		
Heb jij HELLP/PE gehad en kun je wel wat extra steun gebruiken? Aarzel niet en neem 
contact op met een van de medewerkers van HELLP stichting; ze zijn er voor jou! 
 

 
 
 
 
 

 
Conni de Groot 
Voorzitter HELLP stichting 
 
Postbus 636 
3800 AP Amersfoort 
 
info@hellp.nl  
www.hellp.nl 
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Nawoord	
 
Grote dank aan Maartje Rieken voor haar blogs over haar ervaring met het HELLP 
syndroom. Dit was de basis van dit boek. Ook zeer veel dank aan Christianne de Groot, 
Alec Malmberg, Conni de Groot en Judith Snelder voor hun enthousiaste medewerking en 
professionele bijdrage. Door het delen van hun kennis zijn we in staat geweest dit 
informatief naslagwerk samen te stellen. 
 
Wil je reageren of heb je vragen? Blijf er niet mee lopen en stel ze gerust via info@hellp.nl   
 
Redactie GezondTotaal 
Remco Doeve 
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Bijlage	1	-	Formulier	klachtherkenning	
 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
  

Herken je één van onderstaande klachten?

Neem dan contact op met je verloskundige of gynaecoloog.

Klachten kunnen zijn:

O Hoofdpijn

O Sterretjes zien

O Braken

O Gevoel van strakke band om hoofd

 of bovenbuik

O Pijn in de bovenbuik of tussen de

 schouderbladen

O Plotseling vocht vasthouden in

 bijvoorbeeld gezicht, handen of

 voeten

Andere verschijnselen zijn:

O Hoge bloeddruk

O Eiwit in je urine

De klachten kunnen wijzen op de ernstige 

zwangerschapscomplicaties pre-eclamp-

sie/HELLP-syndroom. Je hebt een klein 

risico om dit te krijgen, maar met grote 

gevolgen.

Stichting HELLP-syndroom
www.hellp.nl

Nederlandse Vereniging voor 
Obstetrie & Gynaecologie

www.nvog.nl

Ga voor meer informatie naar www.hellp.nl

Herken de klachten, vertrouw op jezelf en onderneem actie!

Dit is een gezamenlijke uitgave van

www.knov.nl



E	 55	
 

Bijlage	2	-	Meedoen	aan	studie	
 
 
De afdeling Prenatale Diagnostiek in het UMCG 
(Universitair Medisch Centrum Groningen), met als hoofd 
van de afdeling Prof. Katia Bilardo, is sinds 1 jaar bezig 
met een zelfde studie als beschreven maar dan binnen de 
Nederlandse bevolking. De zogenoemde PERC studie.  
 
Zwangere vrouwen die hun eerste kindje krijgen, vrouwen met een hoge bloeddruk, of 
vrouwen die in hun eerdere zwangerschap pre-eclampsie hebben gehad of een heel klein 
kindje, kunnen kosteloos mee doen aan dit onderzoek. We willen ze dan heel graag rond 
de 13 weken zwangerschap zien. Er worden dan, naast het meten van de vaten van de 
baarmoeder, natuurlijk een mooi plaatjes gemaakt van de baby. Daarnaast moet de 
bloeddruk opgemeten worden en er wordt bloed afgenomen.  
Op het moment dat men in het UMCG een combinatietest laat doen kan er op dat moment 
ook mee gedaan worden aan het onderzoek. 
 
Voor de zwangere en haar zwangerschap heeft het geen consequenties, c.q. geen invloed.  
Maar, en dat is heel belangrijk, uiteindelijk hopen we in de toekomst meer te kunnen 
betekenen voor vrouwen met ernstige pre-eclampsie! Al met al helpen deze zwangeren dus 
mee aan een betere toekomst voor anderen. 
 
 
Als u mee wilt doen aan het onderzoek moet u aan 1 van de onderstaande criteria voldoen: 
• Als u zwanger bent van uw eerste kindje 
• Of u heeft zelf een hoge bloeddruk 
• Of in de vorige zwangerschap zelf pre-eclampsie of HELLP gehad 
• Of uw vorig kindje was erg klein 
 
U kunt dan contact opnemen met de afdeling Prenatale Diagnostiek van het UMCG via 
telefoonnummer: 050-3613028. 
 
Voor verdere informatie over dit onderwerp kunt u deze website bezoeken: 
www.uptodate.com/contents/preeclampsia-beyond-the-basics   
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Dit is een uitgave van GezondTotaal  
i.s.m. HELLP stichting  
 
info@gezondtotaal.nl  
www.gezondtotaal.nl 
www.facebook.com/GezondTotaal 


