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Het is wonderbaarlijk goed gegaan met Fleur de afgelopen tijd. 
We zijn al een half jaar thuis en hebben geen ziekenhuisbe-

zoeken meer gehad. De medische handelingen die ze nodig heeft, 
horen nu gewoon bij de dagelijkse routine. Daarnaast hebben we 
nog steeds nachtverpleging en dat geeft veel rust. Inmiddels heeft 
Fleur een spraakcomputer en dat gaat hartstikke goed. Ik heb niet 
het idee dat het haar frustreert dat ze niet kan praten. Ze is het 
gewend en non verbaal is ze enorm sterk. Ook zijn we bezig met 
de aanvraag voor een rollator. Fleur wordt steeds sterker in haar 
benen en kan zelfs al een paar passen doen. Op school 
pikt ze ook van alles op, zoals kleuren en reken-
sommetjes. We zien een duidelijke groei en zijn 
supertrots op haar. 

IN DE MIJN GEHEIM VOORJAARSSPECIAL NUMMER 2, 2013, VERTELDEN IRMA 
(31) EN HAAR MAN WYTSE (30) OVER HUN DOCHTERTJE FLEUR (6) DIE DOOR 
VERSCHILLENDE AANDOENINGEN VEEL ZORG NODIG HEEFT EN VAAK IN HET 

ZIEKENHUIS LIGT. HET VERLANGEN NAAR EEN TWEEDE KINDJE IS GROOT, MAAR 
OOK DAT BLIJKT NIET ZONDER RISICO’S TE ZIJN.

Omdat Fleur microcefalie heeft, is er vijfentwintig 
procent kans dat een volgend kindje dezelfde 
ongeneeslijke aandoening aan het centrale zenuw-
stelsel heeft. Dat maakte het lastig om een keuze 
te maken. Ons verlangen naar een tweede kindje 
was erg groot, evenals de twijfel. Uiteindelijk heb-
ben we de knoop doorgehakt. Ik zat goed in mijn 
vel en we gingen ervoor. Het ergste wat ons kon 
overkomen was nog een kindje met microcefalie. 
Dat kenden we. 
Na ongeveer een jaar was ik weer zwanger. Ik 
kwam onder strikte controle van het UMCG 
te staan. Alle onderzoeken en echo’s vonden 
daar plaats. Omdat ik ook een beetje gewoon 
zwanger wilde zijn, had ik ook echo’s bij een 
verloskundigenpraktijk in mijn woonplaats. In het 

ziekenhuis werden keer op keer geen afwijkingen 
gevonden en ik mocht zelfs thuis bevallen. Op 22 
augustus 2013 werd onze zoon Sil dan ook thuis 
geboren. Dat was een heel bijzondere ervaring. 
Fleur was een huilbaby en de eerste tijd liepen we 
tegen van alles aan. Sil, daarentegen, is een ont-
spannen en makkelijke baby. We genieten dubbel 
nu we ook deze kant mogen zien. We blijven ons 
verwonderen over Sils ontwikkeling en de snelheid 
ervan. In het begin vond Fleur haar broertje heel 
eng. We hadden haar voorbereid met boekjes, 
maar ze moest huilen toen ze Sil voor het eerst 
zag. Inmiddels zijn ze erg naar elkaar toe gegroeid. 
Ze halen zelfs allerlei broer- en zusstreken uit. Ook 
met Wytse en mij gaat het goed. Het was ontzet-
tend wennen met een tweede kindje erbij, maar 
we zijn allebei apetrots op ons gezinnetje. ■
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