
Wytse (29) en Irma (30) hebben een groot deel van de afgelopen jaren doorgebracht 

in het ziekenhuis. Hun dochtertje Fleur (5) werd geboren met microcefalie, een 

ongeneeslijke aandoening aan het centrale zenuwstelsel, waardoor ze zowel geestelijk als 

lichamelijk een flinke ontwikkelingsachterstand heeft. ”Ondanks alles geniet Fleur van het 

leven en genieten wij van haar.” Tekst: Anika Rooke - Fotografie: privébeeld

I rma vertelt over haar eerste ontmoeting met 
Wytse. “Dat was tijdens een avondje stappen 
in september 2005. Nog geen zes maanden later 

woonden we samen in mijn kleine flatje. Toen bleek 
ik onverwacht zwanger te zijn, terwijl ik gewoon 
de pil slikte. Helaas kreeg ik in de zesde week een 
miskraam. Dat was heel raar, heel onwerkelijk. 
Toch ging het leven door en twee maanden later 
was ik weer zwanger.”
”Deze keer was het ook niet gepland”, gaat Wytse 
verder. ”We wilden eigenlijk wachten tot ik mijn 
studie had afgerond. Irma deed op dat moment 
flexwerk in de zorg, dus de omstandigheden waren 
niet ideaal.”

Irma: ”Ik had eigenlijk een andere anticonceptie-
pil moeten krijgen, bleek achteraf. Door de mis-
kraam was mijn hormoonhuishouding namelijk 
verstoord geraakt en werkte de pil die ik slikte niet 
goed meer. We besloten er toch voor te gaan. Het 
voelde voor ons allebei goed. Alles leek ook goed 
te gaan, tot we de twintigwekenecho hadden. De 
verloskundige verwees ons door naar de gynaeco-
loog in verband met een mogelijk waterhoofd. De 
volgende dag kregen we echter te horen dat het 
hoofdje van ons kindje te klein was en dat de herse-
nen zich daardoor niet goed konden ontwikkelen. 
Microcefalie werd het genoemd. De kans op een 
verstandelijke beperking was heel erg groot. Ook 
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een vertraagde motorische ontwikkeling en aange-
boren afwijkingen in andere orgaansystemen ble-
ken vaak voor te komen. De gynaecoloog vroeg of 
we een abortus wilden.”
”Absoluut niet! Daar waren we heel resoluut in”, 
vertelt Wytse. ”Moet alles perfect zijn? En wat is 
dan perfect?”
”Ik had bij zevenendertig weken zwangerschap 
de zoveelste groeiecho en kreeg weer te horen dat 
het hoofdje te klein was”, gaat Irma verder. ”Toen 
drong het pas echt tot me door dat ons kindje een 
ongeneeslijke aandoening had. Opeens besefte ik: 
er is echt iets niet goed met de baby. De paniek 
sloeg toe. Ik heb toen flink gehuild. Wat stond ons 
te wachten? Afgezien van regelmatige echo’s om de 
grootte van de schedel te meten, hebben we niks 
aan begeleiding of voorlichting gehad. Ook geen 
psychische hulp. Er zijn bij mij tijdens de zwanger-
schap slechts enkele lichamelijke onderzoeken ver-
richt. Er werd echter geen oorzaak gevonden.”
”Op 16 juni 2007 braken Irma’s vliezen en vertrok-
ken we naar het ziekenhuis. Op 17 juni, om tien 
voor één ’s nachts, kreeg ik een Vaderdagcadeautje”, 
vertelt Wytse stralend. ”Onze dochter Fleur werd 

bij Irma gelegd, terwijl ik de navelstreng door-
knipte. Daarna werd Fleur meegenomen voor on-
derzoek. Ze had een maximale apgar-score (een test 
waarmee een snelle indruk van de algemene toestand van 
een pasgeboren baby wordt verkregen, red.) en haar vi-
tale functies waren in orde. Hoewel ze veel huilde, 
zei de arts dat we Fleur de volgende dag mee naar 
huis mochten nemen. 
Bij de wisseling van de dienst kregen we echter 
een andere arts en die wilde eerst foto’s maken van 
Fleurs schedel. Hij was bang dat Fleurs schedel-
naden al aan elkaar waren vastgegroeid. Als dat 
het geval was, moesten de schedelnaden operatief 
losgemaakt worden, zodat de hersenen voldoende 
ruimte hadden om te kunnen groeien. De volgende 
ochtend kregen we te horen dat dit gelukkig niet 
het geval was.”
Irma: ”Ik was hartstikke blij dat we het ziekenhuis 
mochten verlaten. Ik zag ook helemaal niks bijzon-
ders aan Fleurs hoofdje. Ik kon alleen maar liefde 
voelen. Het was goed.”

”Toch was de eerste periode al behoorlijk zwaar”, 
vertelt Wytse. ”De borstvoeding verliep moeizaam 
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en Fleur heeft de eerste maanden alleen maar ge-
huild. ’s Nachts liep ik met haar rond. Dan viel ze 
na een uur in slaap, maar zodra ik haar in haar bed-
je legde, begon ze meteen weer te huilen.”
Irma: ”Fleur wilde altijd dichtbij zijn. Ik werd knet-
tergek van het gehuil en viel al snel van mijn roze 
wolk af. Ik kon niet van het moederschap genieten 
en trok bij iedereen aan de bel voor hulp. Wytse 
en ik waren door het constante gehuil erg gespan-
nen en hadden ruzie om de kleinste dingen. De 
onderburen zorgden voor veel geluidsoverlast. 
Bovendien had ik geen werk meer en moest ik een 
uitkering aanvragen. Ook het voeden van Fleur 
bleef een probleem. We gingen door op de automa-
tische piloot. 

Na zes maanden greep de kinderarts in en Fleur 
werd opgenomen in het ziekenhuis. Wij werden 
naar huis gestuurd om bij te komen. Daar waren 
we het toen absoluut niet mee eens, maar achteraf 
gezien was het de beste beslissing. We gingen er he-
lemaal aan onderdoor.
Die tijd was verschrikkelijk. Je voelt je als moeder 
in het begin al onzeker. Het is je eerste kind en je 
weet niet goed wat te doen. Ik legde de fout bij me-
zelf. Ik had het gevoel dat ik mijn kind tekortdeed. 

We waren dan wel moe en op, maar voelden ons 
zonder Fleur doodongelukkig. Je laat je kind achter 
en dat voelt zo verkeerd. We hebben Fleur tijdens 
haar opname dan ook elke dag gezien en gingen 
’s avonds met een brok in de keel weer naar huis. 
Soms werden we echt weggestuurd, omdat we ook 
aan onszelf moesten denken. De verpleegkundigen 
waren fantastisch.” 
Wytse: ”Na een week mocht Fleur gelukkig mee 
naar huis. Alles begon echter weer opnieuw, het 
huilen en het niet aan de fles willen. Een fysiothe-
rapeut bood uitkomst. Hij legde Fleur op haar zij 
en ze viel meteen in slaap. Zo had ze veel minder 
last van haar verkrampte lichaampje, dat een recht-
streeks gevolg was van de microcefalie. Op het con-
sultatiebureau waren ze echter bang dat Fleur van 
haar zij op haar buik zou rollen, wat een verhoogde 

kans op wiegendood geeft. Ze moest per se op haar 
rug slapen. Uiteindelijk lieten we Fleur tussen twee 
schuimblokken in op haar zij liggen. Het slapen 
ging toen een stuk beter. 
Fleur bleef echter slecht drinken en at ook niet 
goed. Het voeden werd echt een strijd, waardoor 
we uiteindelijk allemaal huilend aan tafel zaten. De 
logopediste kwam ons daarom advies geven. Ook 
hadden we nog steeds intensief contact met de kin-
derarts. Fleur begon echter steeds meer gewicht te 
verliezen. We hadden werkelijk alles geprobeerd 
om haar meer te laten eten: van het indikken van 
voeding tot calorierijke voedingssupplementen. 
Uiteindelijk werd Fleur rond haar tweede verjaar-
dag weer opgenomen in het ziekenhuis. Ze kreeg 
via een neussonde voeding toegediend en kwam 
weer aan. Na twee weken werd de neussonde ver-
vangen door een PEG-sonde: een slangetje dat door 
de buikwand naar de maag gaat. Ook werd beslo-
ten om Fleur nachtvoeding te geven en dat ging 
super. Daarnaast bleven we haar overdag ook eten 
aanbieden. Gelukkig was dit geen strijd meer en 
dat gaf ons de nodige rust. Bovendien waren we in-
middels verhuisd en hadden we geen last meer van 
de onderburen. Fleur was echter wel steeds ziek. 
Ze had continu luchtweginfecties en longontste-
kingen, waarvoor ze antibiotica en Prednisonkuren 
kreeg. 
Zo’n klein anderhalf jaar lang ging het op deze ma-
nier door. Inmiddels zat Fleur ook op een pedago-
gisch kinderdagverblijf. Dat gaf ons wat lucht en 
zo kwam zij in contact met andere kinderen. Toen 
Fleur tweeënhalf was, begon Irma weer met wer-
ken. Ik studeerde nog steeds en werkte ernaast. Het 
was verstand op nul en doorgaan. In 2010 ben ik af-
gestudeerd en sindsdien werk ik tweeëndertig uur 
per week als jongerenwerker.”

Irma: ”Ondanks het feit dat ze veel ziek was, ont-
wikkelde Fleur zich wel in kleine stapjes. Zo begon 
ze te kruipen en te lachen. Haar zicht en gehoor wa-
ren ook goed. Toch bleef ze duidelijk achter in haar 
lichamelijke en geestelijke ontwikkeling. Zo kon ze 
niet zitten, lopen of praten en was ze spastisch. 
Op een dag reed ik alleen met Fleur, inmiddels drie 
jaar oud, in de auto, toen ze plotseling wegviel. Ik 
ben omgedraaid en direct naar de huisarts gereden. 
Helemaal overstuur kwam ik de huisartsenpraktijk 
binnen. Ik schreeuwde: ’Ze gaat dood!’ De huisarts 
vermoedde epilepsie, maar ik twijfelde aan zijn di-
agnose. Inmiddels was Fleur weer bijgekomen en 
ik werd met haar doorgestuurd naar het ziekenhuis 

in Zwolle voor verder onderzoek en een epilepsie-
test. Tijdens het onderzoek zakte Fleur weer even 
weg. Uiteindelijk werden we naar huis gestuurd. 
De uitslagen zouden we later te horen krijgen. Mijn 
gevoel zei me dat er iets niet klopte.
De volgende dag viel Fleur weer weg. Het lukte me 
om haar wakker te krijgen en ik belde de huisarts. 
Hij kon niks doen en dacht wederom aan epilepsie. 
Toen heb ik het ziekenhuis gebeld en we mochten 
langskomen. Mijn schoonmoeder ging mee. Fleur 
kreeg weer veel onderzoeken en ook werd er geke-
ken of er voldoende zuurstof in haar bloed zat. Er 
kwam niks uit die onderzoeken. Omdat ik het niet 
vertrouwde, werd Fleur toch opgenomen. Dat was 
in november 2010. Wij werden naar huis gestuurd, 
terwijl Fleur in haar bedje speelde. De twijfel sloeg 
toe. Was ik overbezorgd?

’s Nachts kregen we een telefoontje uit het zieken-
huis. Fleur lag op de intensive care aan de beade-
ming. Ze was namelijk gestopt met ademen. Wytse 
en ik waren in shock en zijn in een waas naar het 
ziekenhuis gescheurd. Mijn hart brak toen we 
Fleur zagen liggen. Ze werd in slaap gehouden en 
zat vast aan allerlei slangen. Toen ben ik ingestort. 
Het was net alsof we in een slechte film waren be-
land. Ik voelde me zo machteloos. De tranen bleven 
komen.”
Wytse vertelt verder: ”De volgende ochtend 
werd Fleur per ambulance naar het ziekenhuis in 
Groningen gebracht, terwijl ze nog steeds beademd 
werd. Alle apparatuur ging mee. Ze werd over-
geplaatst omdat er in Groningen een kinderafde-
ling met een eigen intensive care was. Nadat we 
familie en ons werk hadden gebeld, zijn we naar 
Groningen gereden. We waren nog steeds in shock.
Fleur onderging talloze onderzoeken. We hoopten 
dat er eindelijk meer duidelijkheid zou komen. We 
kregen alleen maar slecht nieuws. De rechterkant 
van Fleurs hart was enorm vergroot en de satura-
tie van haar bloed te laag. De artsen concludeerden 
verder dat Fleur een ernstige longontsteking had 
opgelopen omdat er drinken en etensresten in haar 
longen zaten. Diverse keren werd de beademing af-
gebouwd en meteen weer opgebouwd, omdat Fleur 
niet zelfstandig kon ademen. We leefden in grote 
angst. Ging ons kind het redden? 
Een paar dagen later kreeg Fleur een heftige epi-
leptische aanval, die zo’n acht uur aanhield. 
Tevergeefs werd er allerlei medicatie geprobeerd. 
De artsen wilden uiteindelijk nog één laatste medi-
cijn proberen. Als dat niet zou werken, zouden ze 

Fleurs hersenactiviteit stilleggen. Het was echt een 
laatste redmiddel. Gelukkig werkte het medicijn en 
werd ze rustig. 
Na anderhalve week werd Fleur weer heel lang-
zaam bij kennis gebracht. De beademing werd 
verminderd en de slaapmedicatie afgebouwd. Ze 
opende haar ogen en dat was overweldigend. Ze 
was echter nog steeds heel moe en bewoog amper. 
Al snel werd duidelijk dat Fleur niet zonder extra 
zuurstof kon en dus kreeg ze een zuurstofmasker. 
We beseften dat we nog een lange weg te gaan 
hadden.” 

Na twee weken komt dan eindelijk het verlossende 
antwoord op Fleurs klachten. Wytse: ”Fleur had 
een verslapping van de luchtpijpspier. De adem-
halingsproblemen die daardoor optraden konden 
worden voorkomen door een zogenoemde trachea-
canule, een buisje in de luchtpijp. We stemden on-
middellijk in met de operatie. E
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Wat is microcefalie?

Microcefalie is een ongeneeslijke 
aandoening van het centrale zenuwstelsel, 
die wordt gekenmerkt door een te 
kleine omvang van de schedel. De 
hersenen ontwikkelen zich niet volledig, 
wat vaak leidt tot een verstandelijke 
beperking. Vaak is er ook sprake van een 
vertraagde motorische ontwikkeling en 
van aangeboren afwijkingen in andere 
orgaansystemen. 
Microcefalie ontstaat door een 
chromosoomafwijking, een 
ontwikkelingsstoornis of door een infectie 
tijdens de zwangerschap. Microcefalie is 
meestal aangeboren, maar kan ook later 
ontstaan.
Bron: www.hersenstichting.nl

De kinderarts stuurde ons naar huis om   bij te komen. Achteraf een goed besluit

Het voelde zo verkeerd om haar daar  
achter te laten. Met een brok in de 

keel gingen we weer naar huis 

Opeens wisten we wat ze had en 
wat er moest gebeuren. We stemden 
onmiddellijk in met de operatie
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Fleur heeft toen nog ruim twee maanden in het 
ziekenhuis gelegen, terwijl wij al die tijd in het 
Ronald McDonald Huis sliepen. Het was heel fijn 
om dicht bij Fleur te zijn. Door de geplaatste canule 
kon ze eindelijk helemaal zonder beademing. De 
feestdagen vierden we wederom in het ziekenhuis. 
Op 14 februari 2011 mocht Fleur naar huis. Familie 
en vrienden hadden ons huis versierd en verwel-

komden ons hartelijk. Vanaf dat moment hadden 
we ook nachtverpleging. Tussen elf uur ’s avonds 
en zeven uur ’s ochtends hadden we iemand in 
huis die Fleur via een babyfoon met beeld in de ga-
ten hield. Een kind met een canule in de luchtpijp 
heeft namelijk voortdurend toezicht en professio-
nele zorg nodig in verband met het gevaar om te 
stikken. 
”Het was in het begin heel vreemd om ’s nachts ie-
mand in huis te hebben”, legt Irma uit. ”Ik vond het 
ook heel moeilijk om de zorg voor Fleur uit handen 
te geven. Dat heb ik echt moeten leren. Bovendien 
is het ook een inbreuk op je privacy. Gelukkig heb-
ben we duidelijke afspraken gemaakt en worden 
we gewekt als de verpleging het niet vertrouwt. 
In 2011 lag Fleur helaas weer regelmatig in het zie-
kenhuis. Ook hebben we geregeld een ambulance 

moeten bellen, omdat Fleurs zuurstofgehalte te 
laag was. Soms was ze zo ziek dat ze aan de be-
ademing moest. De ene week waren we thuis en de 
andere week in het ziekenhuis. Afgelopen decem-
ber hebben we bijvoorbeeld pas voor het eerst thuis 
Sinterklaas kunnen vieren. Dat was heel bijzonder.
Het gaat nu redelijk goed met Fleur. Ze moet nog 
steeds regelmatig op controle, maar is bijna niet 
ziek meer geweest. We hebben nu ook een zuur-
stoftank thuis. De canule doet haar goed en ze 
ontwikkelt zich langzaam verder. Fleur is nu vijf 
en gaat vijf dagen per week naar een school voor 
zeer moeilijk lerende kinderen. Dat is het beste wat 
ons is overkomen. Ze gaat elke dag met een glim-
lach naar school. De onderwijzers daar zijn extra 
geschoold in het verrichten van medische hande-
lingen en weten hoe ze met Fleurs canule moeten 
omgaan. 

Door alle zorgen en stress zijn Wytse en ik elkaar 
wel eens kwijtgeraakt, zeker in de eerste paar jaren. 
We hadden veel ruzie en waren eigenlijk vieren-
twintig uur per dag met Fleur bezig. Ruimte om te 
investeren in onze relatie was er gewoon niet. Toch 
heeft het ons uiteindelijk dichter bij elkaar gebracht. 
Om het weekend logeert Fleur bij Mappa Mondo, 
een gespecialiseerd, gezinsvervangend huis voor 
ernstig zieke kinderen, zodat wij even kunnen bij-
tanken en wat tijd voor elkaar hebben.” 
Wytse: ”Ondanks alle controles, onderzoeken en 
medicijnen hebben we inmiddels echt rust gevon-
den. Fleur geniet van het leven en wij van haar. 
Het is ook mooi om te zien wat voor indruk Fleur 
maakt op andere mensen. Ze geeft zo veel liefde en 
is altijd blij.” 
Irma: ”Het verlangen naar een tweede kindje is 
sterk, maar dat is geen gemakkelijke keuze. Fleur 
heeft al zo veel meegemaakt en er is een kans van 
vijfentwintig procent dat een volgend kindje ook 
microcefalie heeft. Wat staat ons dan te wachten 
en mag je dat een kind aandoen? De twijfel is nog 
groot. We hopen nu vooral dat Fleur gelukkig is. 
Dat ze uit het leven kan halen wat ze wil. Wij zul-
len er in ieder geval altijd onvoorwaardelijk voor 
haar zijn!” L
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Wil je reageren op dit verhaal? Mail o.v.v. 
’MGS1302 Irma en Wytse’ naar  
redactie@mijngeheim.nl. Je kunt ook je eigen 
verhaal vertellen op www.mijngeheim.nl.

Fleur is altijd blij en geeft veel liefde. 
Het is prachtig om te zien wat voor 
indruk ze maakt op andere mensen

Dit jaar vierden we thuís Sinterklaas    
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