Femke beviel in de auto onderurreg naar het ziekenhuis

"ln een scherpe
bocht voelCe ik het
hoofCj e komeïr"
í
Met drie centimeter ontsluiting zou het nog wel een paar uur duren voordat Femkes baby geboren werd.
Maar de weeën werden steeds heftiger en uiteindel'rjk bleek het ziekenhuis nét te ver weg.
Femke (23): "Ik was twintig toen onze oudste dochter Nena werd
geboren en tweeèntwintig to€n ik zwanger raakte van mUn tweede
dochter. De zwangeÍschap verliep goed en mijn vriend Samir en ik
maakten samen een mooie babykamer. Mijn zus Sabrina werkt a1s

kraamverzorgster en zlj zov samen met Sa..r:rÍ aanwezlg zijn bij
mijn bevalling. Ik zou in het ziekenhuis beyal1en. In de 38ste week
van mïn zwangerschap moest ik een hele nacht overgeven. Of dit
een aankondiging was van de bevalling wist ik niet zeker, q/ant ik
had geen pijn in mijn buik. De dag ervoor had ik gebraden kip
geget€n en misschien was dat we1 verkeerd geva11en. Nena ging
d,re dag naar het kinderdagverblïf, maar ik was te ziek om haar
weg te brengen- Samir bracht haar in zijn eentje weg. Ik belde
Sabrina om te vragen ofze langs wilde komen. 'Moet je bevallen?'
had ze gevtaagd. Ik zei dat ik dacht van niet, maar toen ik ophing
voelde ik toch duidelUk de eerste wee. Toen Sabrina twintig minuten later kwam, stond ik al hevig te puffen in de badkamer. Mijn
zus belde Samir dat hij meteen naar huis moest komen, want mijn
weeën kwamen a1 om de drie minuten. Daarna belde ze met de
verloskundige. 'Ik heb wel een stagiaire bij ÍÍLe,' zei zij tegen mljn
zus. Maar dat maakte mij niet uit. Toen ze eenmaal bij ons waren,
liet de verloskund.ige door de stagiaiÍe voelen hoeveel centimeter
ontsluiting ik had. Zij mat drie centimeter. Dan kon het nog we1

een paar uur duren, volgens de verloskundige. Daatna ging ze
samen met de stagiaire weer op pad, ze moesten die dag nog meer
huisbezoeken afl eggen."

Twijfelen
"Terwijl Sabrina me hielp met aankleden, kwam Samir gelukkig
weer thuis. Maar tljdens het aankleden braken mijn vliezen en ik
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voelde de baby naar beneden zakken. Ik riep in paniek: 'De baby
komt eruitl' Een paar seconden stonden we te twijfelen. 'Misschien
is het beter a1s je thuis bevalt,' zei Sabrina. Zï wist wel ongeveer
hoe ze een bevalling moest doen. Maar we twtfelden, omdat de
verloskundige zo stellig had gezegd dat het nog we1 een paar uur
zou duren voordat de baby er was. Sabrina vond dat het beter was

om thuis te bevallen, maar ik wilde koste wat het kost naar het
ziekenhuis- Straks ging er wat mis en dan waren er geen artsenbij!
Samir en Sabrina hielpen me de trap af. Het wasjanuari enbuiten
was het zeven graden onder nu1. Ik durfde Íriet te gaan zitten in de
auto, omdat de baby a1 zo ver was ingedaald. Straks brak ze haar
nekje nogl Door me vast te houden aan de handgreep boven het
raam van het portie! kon ik een beetje blijven staan in de auto.
Samir en ik scheurden weg en Sabrina reed met haar eigen auto
achter ons aan. Terwïl Samir en Sabrina elk rood stoplicht dat we
tegenkwamen negeerden, voelde ik hoe graag mijn lichaam het
kindje naar buiten wilde persen. Ik spande mijn buik uit a1le
macht aan om dat te voorkomen. Het was een kwatier rïden,
maar toen Samir hard remde in een bocht voelde ik het hoofdje
van de baby a7 een stukje naar buiten komen. Ik raakte totaal in
pa,ilek. 'Ze komt er al uit,' dep ik huilend. Zondet aa te denken
du!,,de ik het hoofdje weer terug. Dat deed ongeloofliik veel pijn.
Samir parkeerde zijn auto voor de ingang van het ziekenhuis en
Sabrina deed ondertussen haar best om haar auto ergens neer te
zelle,n, tnaat aTle parkeerplekken waren vol, vertelde ze fii later.
Samir ging de auto uit om binnen een rolstoel te ha1en. Op het
moment dat hij ztn portier dichtsmeet, floepte het hoofdje van de
baby in zUn geheel naar buiten. Ik deed mijn broek naar beneden,
maar kon de baby niet zien doordat mljnbuik ervoor zat. Het lukte
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over mïn wangen stromen en zei tegen Sab na dat ik dacht dat
mijn kind dood was. ZrJ aaide oyd mljn haar en zei troostend
tegen me: 'Ik hoorde haar huilen toen ze naar binnen renden.' Dat
gaf mij een sprankje hoop.
Sabrina deed haarjas uit en sioeg die om mijn middel zodat mijn
onderlijf weer bedekt was. Iets later kwamen er verpleegkundigen
aan die mU op een bed met wielen lieten plaatsnemen. Eenmaal
binnen moest mijn placenta er nog uit, maar dat ging niet vanzelf.
Er werd pijnlijk hard op mijn buik gedu\ /d en na twintig minuten
k\ram de placenta eindelijk naar buiten. Doordat ik mijn kind had
teruggeduwd, was ik uitgescheurd en ik moest worden gehecht.

Ik was totaal uítgeput en moest heel erg overgeven. Achteraf
gezieÍL was het heel gevaarlijk dat ik de baby had teruggeduwd,

gelukkig heeft ze eï niets aan overgehouden. Toen het rdeer een
beetje ging, mocht ik mijn dochtertje zien. Ze was zo mooi en klein
en 1ag in een couveuse. Haar gezichtje had gelukkig weer een normale roze kleur. Ze l'adder'haat zan rstof toegediend en ik was zo
blï dat het goed met haar ging. Ik kon niet wachten tot ik haar vast
mocht houden. Samir kwam met een brede giimlach bij mt zitten.
Hij was zo opgelucht dat onze dochter en ik niets aan deze heftige
bevalling hadden overgehoud.ei."

Bewondering
"Eindelijk konden we vertellen hoe ons meisje ging heten.
me niet om de autodeur te openen en hysterisch bonkte ik op het
raam. Buiten stonden mensen te roken. 'Mln baby komt eruit,
help mel' schreeuwde ik. De mensen keken naar me, maar deden
niets. Ik voelde dat het kindje er verder uit wilde, maar kreeg mïn
benen niet verder van elkaar door mijn ongemakkelijke houding.
Gelukkig kwam er een taxichauffeur aan die we1 het potieÍ van
de auto opendeed. Hij zag meteen wat er aan de hand was en rende
naar de receptie. Samir yertelde mij later dat hij juist op dat
moment langs de receptie liep en de taxichauffeur hoorde zeggen
dat er buiten een baby was geboren in een auto. Samir smeet de
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We noemden haar Mi1ou. Ik kon niet wachten om Nena te laten
kennis maken met haar zusje. In de namiddag mochten Milou en

ik naar huis. We werden in een
rolstoel naar buiten gereden.
Bij de ingang stond een grote
groep mensen t€ applaudisseren. Iedereen was zo blij dat
a11es

goed was afgèlopen ert ze

rolstoel opzij en hij rende terug naar mij. 'Er komen artsen naar
buiten om je te helpeI],' zeihi|"

keken vo1 bewondedng naar
ons. De eerste dagen na de
bevalling heb ik vaak in het
wiegje van Milou gekeken of

Versteend

kon ik er goed met familie

"De paar minuten die we op de artsen wachtten, leken uren te
duren. 'Waarblijven ze nou toch,'riep Samir machteloos. Eindeiijk

€n vlienden over praten,
dat hielp. Wekenlang heb
ik er iedere dag wel over
geptaat en daardoor heb
ik het een plekje kunnen

kwamen er

vijf

ze nog we1 leefde. celukkig

artsen aanrennen. Ze trokken mijn broek en

onderbroek uit en daar stond ik, halfnaakt op de parkeerplaats.
Ondanks dat ik in shock was, was ik me bewust van alle mensen
die naar mI stonden te kijken. Bij de ingang en achter de ramen
stond het vo1. Sabrina kwam eraan gerend en pakte mijn hand.
Met mijn rug op de versnellingspook ben ik in de auto gaan liggen.
Twee artsen hielden mijn benen vast en de anderen trokken de
baby uit mijn lichaam. Samir stond a1s versteend te kiiken. Het
bleek dat de navelstreng om het nekje van de baby zat en ik schrok
me rot toen ik zag hoe grijs en blauw haar hooidje was. 'Ze is dood,'
huilde ik. Nadat de navelstreng was doorgeknipt, wikkelden de
artsen mijn baby in hunjassen en renden ze snel naarbinnen. Het
was veel te koud buiten en ze had een tijdje geen zuurstofgehad.
Sabrina zei tegen Samir dat hij met de artsen mee moest gaan.
Even tirijfelde hij, want hï wilde mij niet a11een laten. Maar mijn
zus was bij mij dus rende
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hij ook naar binnen. Ik voelde

de tranen

geven. Nu ben ik a11een
nog maar heel erg blij en
dankbaar Yoor mijn twee
prachtige dochters."
Bevallen in de auto
ln 2o1o beviel een half procent van alle zwangere vrouwen in de
auto. Dat jaar werden er r84 duizend baby's geboren, dus dat betekent dat 92o van hen in de auto ter wereld kwamen. Uit de nieuwste cijfers van het CBS blÍkt dat steeds minder vrouwen ervoor kiezen om thuis te bevallen. Een half procent van de vrouwen bevalt
dus én niet thuis én niet in het ziekenhuis, maar in de auto.
Btoni Koninklijke Nederlondse Organisotie von Verloskundigen .

