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Een roemrucht verleden

Het Emma Kinderziekenhuis AMC bestaat al 150 jaar! In vogelvlucht
volgt hier de enorme verandering.
Vroeger werden arme kinderen in een
ziekenhuis of gasthuis bij een volwassene in
bed gestopt of ze moesten een bed met een
of twee andere kinderen delen. Stadsarts
jonkheer dr. Samuel de Ranitz vond deze situatie zo erbarmelijk dat hij in 1865 het eerste
kinderziekenhuis van Amsterdam oprichtte.
Op 1 mei van dat jaar werden de eerste zes
patiëntjes in het Kinderziekenhuis aan de
Oudezijds Achterburgwal opgenomen. Door
de bevolkingsgroei kon men dankzij giften
van particulieren in 1871 een nieuw kinderziekenhuis bouwen aan de Sarphatistraat.
Hier was plaats voor zo’n 60 kinderen,
verdeeld over vier zalen. Koningin
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het aantal kinderen met een besmettelijke
ziekten. De kinderartsen gingen zich toeleggen op onderzoek naar ziekteverschijnselen.
Ook kreeg men oog voor de ‘kinderziel’ met
als gevolg een meer psychologische benadering van de patiëntjes en het kindervriendelijk maken van hun omgeving. Door de
modernisering van de ziekenzorg in Amsterdam en de bouw van nieuwe ziekenhuizen,
verhuisde het Emma Kinderziekenhuis in
december 1988 naar het AMC. In die academische setting kon men de kinderen betere
en meer specialistische zorg bieden. De medische en technische vooruitgang vraagt steeds
om vernieuwing van de zorg en de inrichting
van het ziekenhuis. In het jubileumjaar 2015
wordt het vernieuwde Emma Kinderziekenhuis AMC geopend. Nu is er nog één wens:
een nieuwe internationaal toonaangevende
Intensive Care Neonatologie.
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Pasgeboren kinderen
verdienen de beste zorg

Zieke pasgeboren kinderen zijn de allerzwaksten van de
samenleving. Nog onbekwaam om voor zichzelf te zorgen,
hebben ze hun hele leven voor zich. De start van dat
leven heeft een enorme impact op de kwaliteit van hun leven
als opgroeiend kind en later als volwassene. Daarom verdienen
zij onze allergrootste aandacht en beste zorg.
Zorg voor hen, maar ook voor hun omgeving, want kwetsbare kinderen hebben
sterke ouders nodig. Zorg die gebaseerd is op
de nieuwste inzichten, zorg die gebaseerd is
op het beste beschikbare bewijs en zorg die
geleverd wordt door de beste mensen. Zorg
die niet begint bij opname op de afdeling,
maar al tijdens de bedreigde zwangerschap
start. Zorg die niet ophoudt bij ontslag van
de afdeling, maar waar ook aandacht is hoe
kinderen opgroeien, waarbij het kind niet los
wordt gezien van het gezin en de omgeving
waarin hij of zij opgroeit.
Op de afdeling Neonatologie is men heel
bewust van de kwetsbaarheid van de kinderen en hun ouders. De medewerkers zetten
zich in om de optimale start te bieden onder
de vaak levensbedreigende situatie waarin
de kinderen zich bevinden. Niet alleen via
de dagelijkse behandeling op de afdeling IC
Neonatologie of op de polikliniek, maar ook
door baanbrekend onderzoek te verrichten.
Onderzoek dat de kinderen op deze afdeling

helpt, maar ook noodzakelijk is voor alle andere, vergelijkbare kinderen die in de wereld
worden behandeld. Blijvende kwaliteit in
zorg wordt gegarandeerd doordat we op deze
afdeling continu de zorgverleners van de toekomst opleiden, op elk niveau; van verpleegkundige tot psycholoog, van fysiotherapeut
tot kinderarts-neonatoloog.
De huidige en toekomstige patiënten van
deze afdeling verdienen deze mogelijkheden,
in een nieuw te bouwen NICU, ingericht om
hun een maximale kans op een goed leven te
verschaffen.

Prof. dr. Hans van Goudoever
Hoofd Emma Kinderziekenhuis AMC en afdeling
Kindergeneeskunde VUmc
Voorzitter divisie Vrouw-Kind AMC en divisie
Vrouw-Kind VUmc
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Stijn en
Quint Dekker

Stijn
en
Quint:
twee wondertjes van samen drie pond

(5) zijn op 23 december 2009 geboren na 25
weken zwangerschap.
Quint is gek van Angry
Birds, in het bos wandelen, buiten spelen en hij
zit op gymnastiek. Stijn
houdt van zwemmen en
muziek luisteren en is
dol op paardrijden.

s

Suzanne
Louter
en Ralph
Dekker

(34 & 37) zij is juf en
hij geeft les op de
Koninklijke Militaire
Academie. Ze zijn
18 jaar samen en
houden veel van
reizen, wandelen in
de bergen, motorrijden
en sporten.

Stijn en Quint vinden het maar wát interessant dat er bezoek komt, maar al snel is
het speelgoed toch weer een stuk boeiender.
De tweeling werd vijf jaar geleden geboren
in het Emma Kinderziekenhuis AMC, maar
liefst vijftien weken te vroeg. Vanaf dat moment is er een lange weg doorlopen, waarbij
vooral Stijn veel operaties heeft ondergaan.
Maar: ze zijn nu ‘bewust gelukkig thuis’, iets
wat hun ouders Suzanne en Ralph zo hard
voor ze hebben gewenst.

“Ze waren zó
klein, dat had ik
nooit kunnen
verzinnen”

tussenkop

Toen Suzanne 22 weken zwanger was
van de tweeling kreeg ze een bloeding. Ze
moest meteen plat, maar kwam twee weken
later toch in het Emma Kinderziekenhuis

AMC terecht. Weer een week later, 25 weken
zwanger, beviel ze van twee jongens: Stijn
en Quint. Een zwangerschap van 25 weken
was op dat moment de grens. “Dat heeft de
neonatoloog ons toen ook heel duidelijk
uitgelegd. Er werd ook goed verteld dat er
bepaalde risico’s aan verbonden waren,” vertelt Suzanne: “Toch hebben we geen seconde
getwijfeld. We zaten echt in een overlevingsmodus. Maar het was allemaal wel heel angstig. Samen wogen ze slechts drie pond: Stijn
was 830 gram en Quint 720 gram.”

Nog lang in het ziekenhuis

Ralph herinnert zich nog goed hoe klein
ze waren: “Je weet echt niet wat je ziet. Ze
hadden wel geprobeerd om ons erop voor
te bereiden, maar jemig, zó klein, dat had
ik nooit kunnen verzinnen. Je kunt het je
nu niet meer voorstellen,” lacht hij, als hij
trots naar zijn zoontjes kijkt. De kinderen
moesten meteen aan de zwaarste beademing
en hielden het vol. Na drie dagen kregen de
ouders een gesprek met de neonatoloog. Suzanne: “Hij zei meteen duidelijk waar het op
stond. Stijn had een bloedinkje in zijn hersenholte gehad. De gevolgen waren niet dui-
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“In zijn eerste
levensjaar heeft hij
wel twaalf operaties
ondergaan”

delijk. De arts zei heel eerlijk: we weten het
niet. Hij kan best zwaar gehandicapt raken,
maar er is nog niets over te zeggen. Quint was
gewoon heel erg klein, in het begin hadden
we de meeste zorgen voor hem. Het is moeilijk om te bepalen wat je kwaliteit van leven
vindt. Je houdt je toch vast aan het positieve,
en hoopt dat het allemaal meevalt. Enerzijds
ben je heel blij dat ze geboren zijn, maar na
dat gesprek realiseerden wij ons ook wel heel
erg dat we nog lang in het ziekenhuis zouden
blijven. Naast onze jongens lag een baby die
het heel goed leek te doen, maar toch ineens
overleed. Dat was echt een kwestie van uren.
Dan weet je ook hoe snel het kan gaan en hoe
breekbaar ze nog zijn. We zeiden toen al tegen elkaar: als ze maar bewust gelukkig thuis
kunnen wonen, dan is het voor ons goed.”

Veel operaties

Zover was het op dat moment nog niet.
Uiteindelijk kregen beide ventjes een hartoperatie. “Quint is vanaf dat moment eigenlijk heel erg vooruitgegaan. Tot en met maart
hebben ze in het Emma gelegen. Gelukkig

hadden wij enorm veel steun van onze familie en vrienden. Ook onze werkgevers waren
enorm begripvol. Heel fijn, want het was nog
niet afgelopen toen de jongens in maart naar
het streekziekenhuis in Alkmaar mochten,”
vertelt Ralph. Vooral Stijn werd goed in de
gaten gehouden, omdat hij vanaf de eerste
dag dat bloedinkje had.
In Alkmaar werd de situatie toch ineens
zorgwekkend. Suzanne: “Hij kreeg plotseling een groot hoofd en moest weer terug
naar het Emma om geopereerd te worden.
Helaas lukte het niet om het bloedinkje weg
te krijgen, waarna hij een vaste drain in z’n
hoofd kreeg. Toen hadden we dus een kind in
Alkmaar en een in Amsterdam.” Daarna ging
Quint ook weer naar het Emma, omdat hij
netvliesproblemen had en aan zijn ogen geopereerd moest worden. Maar na maanden
was het toen eindelijk zover: Stijn kwam op
Koninginnedag naar huis en Quint een week
later, op Moederdag. Ralph: “Geweldig! Pas
toen hebben we geboortekaartjes verstuurd
trouwens.” Suzanne: “Toen ze thuiskwamen,
vonden we ze enorm groot. Ze waren 2,5 kilo
per stuk! Het was een heerlijke tijd, we hebben enorm genoten. Het was echt een prachtige zomer.”

Bewust gelukkig thuis

Hoewel Quint zich uitstekend herstelde,
bleef Stijn toch een zorgenkindje. “Aanvankelijk deed hij alles beter dan Quint, maar
dat is wel veranderd,” vertellen Suzanne en
Ralph. “Zijn drain is vaak kapotgegaan en
in zijn eerste levensjaar heeft hij wel twaalf
operaties ondergaan. Hij heeft toen ook een
hersenbeschadiging opgelopen en veel cystes
gehad. Omdat de verbindingen in zijn hersentjes niet goed zijn, is hij op een achterstand gekomen. Tot zijn derde ontwikkelde

hij zich redelijk, al liep hij bijvoorbeeld pas
bij tweeënhalf. Hij was duidelijk anders dan
Quint. Op zijn derde is hij bijna maandelijks
in het ziekenhuis geweest; dat was echt een
verschrikkelijk jaar. Elke keer wéér een hersenoperatie. Stijn heeft een flinke ontwikkelingsachterstand door de beschadiging
aan zijn hersenen. Hij heeft het niveau van
een kind van anderhalf. Hij gaat naar een
speciale school en wij leren met hem te communiceren, want hij praat niet. Wel begrijpt
hij taal en gebaren. Quint gaat goed, al loopt
hij wel iets onder het gemiddelde, vooral met
taal. Hij is 5 jaar, maar is vergelijkbaar met
kindjes van 3,5 tot 4. Ook hij gaat naar speciaal onderwijs straks.” Suzanne en Ralph weten dat er bij veel prematuur geboren kinderen een effect is op de hersenen. Ze genieten
echter enorm van hun kleine wondertjes.
“We staan er nog steeds achter: als ze bewust
gelukkig thuis kunnen leven, vinden wij het
goed. En dat doen ze, het zijn echt blije mannetjes. Daar gaat het ons om!”

“Pas toen
ze thuiskwamen,
hebben we de
geboortekaartjes
verstuurd”

“Als ik zie hoe de
inzichten de afgelopen
acht jaar zijn veranderd,
dan heb ik erg goede hoop
voor de toekomst”

Maartje

van den Heuvel

Maartje van den Heuvel (34) is getrouwd en heeft een dochter
van 1 jaar. Ze heeft na haar studie een jaar op de kinderafdeling
in het ziekenhuis op Curaçao gewerkt. Nu is zij kinderarts en in
opleiding tot subspecialist neonatoloog (fellow) in het
Emma Kinderziekenhuis AMC. Maartje houdt van hardlopen
en gezellige dingen doen in haar woonplaats Amsterdam.
Waarom heb je speciaal voor de neonatologie gekozen? “Na mijn afstuderen kon
ik starten bij neonatologie en die kans greep
ik met beide handen aan. De eerste indruk
was onvergetelijk en tijdens mijn opleiding
tot kinderarts bleef neonatologie mij als een
magneet aantrekken. Vakinhoudelijk is het
heel boeiend, maar wat mij ook aanspreekt,
is het gemotiveerde team dat continu op zoek
is naar verbetering en innovatie.”
Wat maakt het vak voor jou lonend?
“Het mooiste is natuurlijk wanneer een baby

gezond en helemaal beter wordt. Dat is het
einddoel, maar daarvoor gebeurt er veel dat
dit vak zo bijzonder maakt: het contact en de
communicatie met de ouders, het werken in
teamverband, het intensieve en acute karakter van de zorg en de technische ontwikkelingen. Vaardigheden bij die kleintjes, die soms
niet meer dan 500 gram wegen, vragen echt
enorm precisiewerk en veel geduld.”
Welke patiënt is je het meest bijgebleven? “Iedere patiënt is uniek en elk verhaal
is bijzonder. Toch zijn het vaak de dramati-

sche dingen die je bij blijven. Bijvoorbeeld
een kindje dat thuis is geboren en later hier is
overleden. Hoewel we alles in het werk hebben gesteld om uit te vinden waaraan hij is
overleden, zijn we daar nog niet achter. Dat
vond ik zo tragisch.”
Hoe zie je de toekomst? “Neonatologie is
bij uitstek een vak in ontwikkeling. De toekomst biedt dus genoeg werk en onderzoek
om de uiteindelijke uitkomst van deze allerjongste patiënten te blijven verbeteren. Als
ik zie hoe de inzichten de afgelopen acht jaar
zijn veranderd, dan heb ik erg goede hoop
voor de toekomst.”
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Neonatologie in ontwikkeling
Topzorg voor de allerkleinsten
De ambitie is groot: wereldwijd expert zijn op het gebied van neonatologie.
Het Emma Kinderziekenhuis AMC is een van de tien Nederlandse ziekenhuizen
met een Intensive Care Neonatologie en beschikt over alle behandelingsmethodes.
Om bij de wereldtop te blijven horen, is een verbouwing van de afdeling IC Neonatologie
onvermijdelijk. “Stilstand is achteruitgang, vooral in ons vak,” aldus
prof. dr. Anton van Kaam, kinderarts-neonatoloog en hoofd van de Intensive Care
Neonatologie, en Marjo Willemsen, hoofdverpleegkundige van de afdeling.

a

Anton van Kaam is stellig: “Ons vak, de
neonatologie, is relatief jong en continu in
ontwikkeling. Wil je een belangrijke speler
blijven, dan moet je voortdurend op die ontwikkelingen inspringen. Daar moet de afdeling op ingericht zijn.” Bij de IC Neonatologie
gaat het niet om een paar nieuwe couveuses
of een beter ingerichte verkleedruimte voor

de verpleegkundigen. De nieuwe afdeling
zal volledig worden afgestemd op de meest
recente en zelfs de toekomstige ontwikkelingen binnen het vakgebied. Ontwikkelingen
op technologisch en medisch gebied, waarbij
vooral de patiënten – de baby’s – en hun ouders centraal staan. “Dat laatste aspect is in
de afgelopen jaren enorm veranderd,” aldus
Van Kaam. “Vroeger was alles op de IC Neonatologie erg gericht op de patiëntenzorg. Het
was vooral belangrijk dat wij ons werk goed
konden doen. De couveuses stonden overzichtelijk naast elkaar in een helverlichte
zaal, en ouders liepen niet in de weg. Er werd

niet te veel nagedacht over het welzijn van
de baby’s: het ging er vooral om dat ze in leven bleven. Maar wie vindt het nou leuk om
voortdurend een spot op je gericht te krijgen?
Geen mens, en zeker een vroeggeboren baby
niet. Bovendien drong het tot de wetenschap
door dat zelfs deze kleintjes pijn en ongemakken konden ervaren. Daar wordt tegenwoordig veel meer rekening mee gehouden.”

Infuus bij kaarslicht?

Deze verandering is ook op het werk van
de IC-verpleegkundigen van invloed geweest.
Marjo Willemsen: “Er wordt tegenwoordig

Marjo Willemsen (56) werkt al
sinds 1986 in het ziekenhuis en is
van de ‘gewone’ ic overgestapt naar
de IC Neonatologie. Ze tennist graag
en vaak, doet aan fitness, werkt
in de tuin en zingt in een koor, dat
regelmatig optreedt.

steeds gezocht naar de beste manier om zorg
toe te passen, zonder dat de kinderen te veel
prikkels te verwerken krijgen. Ze kunnen
dat niet aan en hebben daar last van. Die wetenschap staat nu hoog in het vaandel.” Van
Kaam: “Er zijn wereldwijd allerlei onderzoeken geweest. Sommige klinieken voeren dit
overigens wel ver door. Die zouden bij wijze
van spreken onder kaarslicht het infuus willen inbrengen. Wij proberen het midden te
vinden, zodat dat je de kinderen wel goed
kunt behandelen en monitoren, maar ze zo
min mogelijk belast. Zonder keihard wetenschappelijk bewijs lijkt dit een goed systeem.
Niet meer open en bloot onder felle verlichting, maar in foetushouding en onder gedempt licht, met kleedjes over de couveuse.
Natuurlijk is het monitoren dan wel heel
belangrijk, omdat de kinderen uit het zicht
zijn.”

Single bed units

In de toekomstige IC Neonatologie zal er
nog een stap worden gezet, vertelt Van Kaam.
“Nu is het nog zo dat de couveuses naast elkaar staan. Dat geeft veel activiteiten en
storing voor de kinderen en weinig privacy
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- historie voor de ouders. Als er visites worden gelopen,
moeten de ouders de ruimte uit, in verband
met de privacy van de anderen. Daarom streven we nu naar eigen kamers voor elke couveuse. Deze single bed units worden wereldwijd steeds meer de standaard.” Een grote
stap, die ook veel invloed zal hebben op de
manier van zorg. “Monitoring wordt dan nog
belangrijker,” vertelt Marjo. “Met de nieuwe
technologie is het mogelijk, bijvoorbeeld door
met tablets of smartphones te werken en zo
continue oog op de kinderen te houden.” Die
mobiele monitoring heeft voordelen, vindt

“Er is voortdurend
onderzoek nodig om
elke keer die stapjes
vooruit te zetten”

Van Kaam: “Meer privacy en minder indrukken voor de kinderen. De kans op infecties
wordt door single bed units ook kleiner. En
natuurlijk meer privacy voor de ouders.
Daarom omarmen we dit concept.”

De rol van de ouders

Parallel aan deze ontwikkeling loopt de
steeds groter wordende participerende rol
van de ouders. “Ook die is in de afgelopen
decennia enorm veranderd. Van af en toe kijken achter glas naar hulp bij de verzorging,
zoveel ze maar willen.” Marjo: “In 1986 is begonnen met de kangoeroemethode, waarbij
de ouders het kind dagelijks een of meerdere

keren tegen zich aan houden. Huid op huid.
Dat leverde goede resultaten op, zowel bij het
kind als bij de ouders. We streven er in de toekomst naar dat de ouders waar mogelijk de
rol van verzorgende op zich zullen nemen.
Hierdoor zal de inhoud van ons vak veranderen: we zullen een meer coachende rol gaan
spelen. We merken nu al dat het veel voordelen biedt. Zo hebben we vaak gezien dat de bij
de neonatologie zo belangrijke, borstvoeding
eerder op gang komt als de moeder meer kan
doen. Bovendien kun je hiermee voorkomen
dat ouders enorm onzeker zijn als ze hun
kind mee naar huis mogen nemen. Ze zijn
immers al gewend om voor hun kind te zorgen en hebben geleerd bepaalde handelingen
te verrichten.”

Voortdurend onderzoek

Family-integrated zorg dus, wat volgens
Van Kaam ook past bij de huidige participatiemaatschappij. Dat vraagt allerlei faciliteiten en aanpassingen voor de afdeling. Zorginhoudelijk, zoals de single bed units en de
manier van monitoren, maar ook de faciliteiten die er voor ouders moeten komen. “Daar
wordt ook al over nagedacht,” zegt Marjo.
“Een bed, koelkast, tv’tje voor de ouders,
maar bijvoorbeeld ook een ouderlounge,
waar ze rustig kunnen zitten. Maar je kunt
ook denken aan een crèche om eventuele andere kinderen op te vangen. Het concept omvat heel veel verschillende aanpassingen.”
Van Kaam benadrukt dat er voortdurend
onderzoek nodig is om elke keer die stapjes
vooruit te zetten. “Onderzoek op velerlei
gebied: medisch, verpleegkundig, psychologisch, maar bijvoorbeeld ook als het gaat om
nazorg op de poli. Toen ik begon, was het uitgesloten dat je de ouders zo zou betrekken bij
het werk. Ze hadden immers al genoeg aan

Prof. dr. Anton van Kaam (50)
is getrouwd en heeft drie kinderen
en een hond. Hij werkt sinds 1997
op de afdeling Neonatologie. Zijn
onderzoeksfocus ligt op longgebied.
In zijn vrije tijd reist hij graag en
speelt hij hockey.

hun hoofd! Nu is iedereen helemaal om, inclusief de ouders. Ze willen niet werkeloos
naast de couveuse staan, ze zijn juist blij dat
ze deel kunnen nemen aan de verzorging
van hun kind of kinderen.” Ook Marjo ziet
het met veel vertrouwen tegemoet. “Het
maakt ons werk bovendien erg interessant,
al die ontwikkelingen. Het vraagt veel van
je technische vermogen, je moet accuraat
zijn, maar op hetzelfde moment moet je echt
goede communicatieve vaardigheden hebben om met de ouders in gesprek te blijven.”

1872

Verhuizing naar nieuw
ziekenhuis aan de Sarphatistraat.
De jonge patiënten hadden veelal
besmettelijke ziekten. In de
behandeling ging het vooral om
hygiëne, er was nog weinig
medisch-wetenschappelijke
kennis.
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Soms is de zorg
zo intensief, dat de
verpleegkundigen
letterlijk elkaars
handen overnemen

Een ochtend op de afdeling
Neonatologie:
alle aandacht voor bijzondere
baby’s

Op de afdeling Neonatologie is het op een rustige manier druk. Het is een bijzondere afdeling: op de twee
NICU’s (Neonatale Intensive Care Unit) en de Post IC-unit (High Care) liggen vaak piepkleine en soms doodzieke baby’s. De sfeer hier is het best te omschrijven als ‘zorgzaam’: de aandacht van de verpleegkundigen verslapt geen moment. Voortdurend houden ze de monitors in de gaten, worden de handen gewassen met alcohol
en wordt er rekening gehouden met de kinderen. Geen harde stemmen, geen felle lichten, geen overbodig
bezoek. Bij hoge uitzondering mochten we een kijkje komen nemen op de afdeling.

7.30 uur
De verpleegkundigen worden over de
drie units verdeeld. Elk kind heeft een EVV:
een Eerste Verantwoordelijke Verpleegkundige, die voor de ouders het vaste aanspreekpunt is. De Uitvoerende Verpleegkundige
(UV) verleent de algemene dagelijkse zorg.
Bij de indeling wordt altijd geprobeerd om
de verpleegkundigen bij dezelfde kinderen
te plaatsen.

7.45 uur
Soms is de zorg zo intensief, dat de
verpleegkundigen letterlijk de handen
van hun collega overnemen bij het wisselen van de dienst. Meer dan op welke
andere afdeling wordt hier in teamverband gewerkt. De verpleegkundigen helpen elkaar als het nodig is. In acute situaties kun je niet weglopen bij het kind
en krijg je ondersteuning van je collega.
De baby’s op de NICU krijgen vaak
twaalf voedingen per etmaal. Ook krijgen ze regelmatig medicatie. Alles gaat
in heel kleine hoeveelheden, verspreid
over de dag en de nacht. En alles wordt
altijd dubbel gecontroleerd. Medicatie,
voedingen, het infuus: een verpleegkundige maakt het klaar en een andere
verpleegkundige checkt.

De aandacht
verslapt geen
moment

- reportage -

Het is een hele
puzzel om de baby
steeds zo min mogelijk
te belasten

10.00 uur
De artsenvisite vindt plaats in
een aparte kamer. Natuurlijk komen
de artsen ook bij de kinderen, maar
nu bezoekt de arts vooral de verantwoordelijke verpleegkundige: die is
voortdurend bij het kind en kan alle
ontwikkelingen en bijzonderheden
vertellen. Minimaal één keer per
week bespreekt de arts de situatie met
de ouders.

9.00 uur

11.00 uur:

’s Morgens komt de klinisch-chemisch analist om bloed af te nemen via
een hielprikje. Veel bloed hebben de
baby’s nog niet: zo’n 80 ml per kilogram.
Druppeltje voor druppeltje wordt het
bloed afgenomen. De verpleegkundige
zorgt ervoor dat dit onderzoek bij de
baby niet te veel stress veroorzaakt en
let extra goed op de vitale functies. Er
wordt voortdurend gelet op het ritme
van het kind. Het streven is om het kind
zo min mogelijk te belasten. Zo vindt
er bijvoorbeeld wekelijks een bedwissel
plaats: dan krijgt de baby een nieuwe,
schone couveuse. Om de dag wordt de
baby gewogen. Ze worden gevoed, verschoond, geprikt en dat vraagt allemaal
energie van de baby. Het is een hele puzzel om die noodzakelijke handelingen
te verrichten en daarbij de baby zo min
mogelijk te belasten zodat hij of zij de
energie kan stoppen in het groeien.

Als de ouders komen, worden in
overleg de zorgmomenten ingepland.
Ouderparticipatie wordt op de afdelingen enorm gestimuleerd en de ouders
worden erg betrokken bij de verzorging.
Een heel belangrijk onderdeel is kangoeroeën: zodra het mogelijk is, wordt de
baby bij een van de ouders tegen de borst
gelegd. Zo’n volledig lichamelijk contact
is voor veel ouders het hoogtepunt van
de dag.

Zo’n volledig
lichamelijk contact
is voor veel ouders het
hoogtepunt van
de dag
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“Ik kreeg als ‘jonge arts’
een erg goede begeleiding
en ik heb in korte tijd heel
veel geleerd”

Jop
Admiraal
1899

rdt
Emma wo
Koningin
het
vrouwe en
bescherm
rijgt de
kenhuis k
kinderzie
ma’.
naam ‘Em

1927

Cornelia de Lange (1871-1950)
wordt de eerste vrouwelijke
hoogleraar kindergeneeskunde
in Nederland. Zij heeft de leiding
over de zuigelingenafdeling in
het Emma Kinderziekenhuis.

Jop Admiraal is 27 jaar oud en woont samen met zijn vriendin
in Haarlem. Hij is in maart 2015 afgestuurd als arts en is
coassistent geweest op de Neonatale Intensive Care Unit (NICU)
in het Emma Kinderziekenhuis AMC. Sinds 1 april is hij
arts-assistent kindergeneeskunde in Zaandam.

Waarom heb je gekozen voor de neonatologie? “Een keuze-coschap is bedoeld
om betere kennis van en ervaring te krijgen
met een afdeling waar je later zelf zou willen
werken. Voor mij was het al lange tijd duidelijk dat dit de NICU zou zijn. Dit om tal van
redenen, maar de belangrijkste is natuurlijk
de patiëntenpopulatie: pasgeboren kinderen,
die zelf alleen met lichaamstaal kunnen aangeven hoe het gaat, waarbij acute momenten

worden afgewisseld met rustige periodes en
waarbij uiteraard de relatie met ouders, die
zich de eerste dagen of weken van hun kindje
heel anders hadden voorgesteld, een grote rol
speelt.”
Waarom het Emma Kinderziekenhuis
AMC? “Als student aan de UvA was ik verbonden met het AMC, waar onze hele opleiding plaatsvindt. Opleiding is naast patiën-

tenzorg en onderzoek een van de drie pijlers
van het AMC en dat heb ik op de NICU heel
duidelijk teruggezien. Ik kreeg als ‘jonge arts’
een erg goede begeleiding en ik heb in korte
tijd heel veel geleerd. Zonder twijfel zou ik
hier later graag terugkomen.”
Wat is je het meest bijgebleven? “Naast
ontzettend veel positieve momenten zijn er
op de neonatale intensive care ook onvermijdelijke verdrietige en heftige gebeurtenissen.
Wat op mij de meeste indruk heeft gemaakt,
was de eerste keer dat ik erbij was dat een patiëntje overleed. Niet alleen de emoties van
de moeder, maar ook de geweldige betrokkenheid en professionaliteit van iedereen
aanwezig was iets wat me altijd zal bijblijven.”
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In Nederland worden jaarlijks 14.500 baby’s te
vroeg geboren. Van hen komen zo’n 2.000 kinderen
terecht op de neonatale intensive care. De medische
en technische wetenschap stelt de artsen in staat
om steeds jongere kinderen in leven te houden.
Er is hier veel discussie over. Van de kinderen die
overleven heeft zo’n 10 tot 15 procent een vrij
zware handicap, al dan niet veroorzaakt door de
vroege geboorte of de behandelingen die het kind
ondergaat. Voor neonatologen en ouders is kennis
van de gevolgen uitermate belangrijk om beslissingen
te kunnen nemen. Nazorg en follow-up, en de
informatie die daaruit voortkomt, spelen bij de
neonatologie een grote rol. Het Emma Kinderziekenhuis AMC investeert veel in de nazorg en follow-up
van prematuren, ook op het gebied van wetenschappelijk onderzoek. Wat weten we nu al over
de langetermijneffecten, wat kunnen kinderen en
hun ouders verwachten en hoe besteedt het Emma
Kinderziekenhuis AMC hier aandacht aan?

Follow-up:
een belangrijk speerpunt bij neonatologie
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“Ook langetermijnuitkomsten
zijn essentieel”
Dr. Aleid van Wassenaer-Leemhuis (56) is kinderarts en neonatoloog
en werkt al dertig jaar voor het Emma
Kinderziekenhuis AMC. Ze woont
samen met haar partner en heeft drie
kinderen tussen de 20 en 25 jaar. Haar
hobby’s zijn sport en spel, ze leest
graag, werkt in de tuin en houdt van
muziek van, onder anderen, Mahler.

“Het Emma Kinderziekenhuis AMC kent een lange traditie in
het bieden van nazorg, al sinds het eerste kind hier in de couveuse
lag. Met onze nazorg hopen we kind en gezin na de vroeggeboorte
te helpen, feedback te krijgen voor onze afdeling en wetenschappelijk onderzoek te kunnen doen. Ook langetermijnuitkomsten
zijn essentieel, waarbij we vaak vergelijken met andere landen in
Europa, Australië en de Verenigde Staten. We hebben er hard voor
moeten vechten, maar nu staat het als een huis: binnen de neonatologie zijn de voornaamste speerpunten de longen en de langetermijnfollow-up. Het is belangrijk om gegevens te verzamelen en met
die kennis weer kinderen te helpen. Om een voorbeeld te geven: op
mijn poli kwamen vroeger veel kinderen met spasticiteit. Dat aantal is flink gedaald. De behandelmethodes zijn verbeterd, maar dat
geldt ook voor de revalidatietechnieken. Dankzij al die medische
verbeteringen en nieuwe technieken zie je progressie en dat is heel
vreugdevol. Een goed voorbeeld is het ToP-programma, dat ouders
en hun vroeggeboren kind ondersteunt na ontslag uit het ziekenhuis. Speciaal getrainde kinderfysiotherapeuten komen bij het
kind thuis en ondersteunen en bevorderen de ontwikkeling van het
kind via interactie van moeder en kind. Het is aangetoond dat de
psychomotore en cognitieve uitkomsten hiermee worden verbeterd.
We zijn dan ook blij dat dit in de verzekering is opgenomen. Stapje
voor stapje komen we verder om de kinderen na de vroeggeboorte
een steeds betere nazorg te bieden en tegelijkertijd proberen we zo
veel mogelijk kennis en informatie te verzamelen voor de volgende
generatie.”

“Bij Eva kregen we tot haar tweede jaar nazorg van het academische ziekenhuis waar ze geboren was, daarna hield dat op. Op
diverse plekken in Nederland gaat dat nog steeds zo. Je weet nog
weinig als ze twee zijn, dat zagen we ook bij Eva. We wisten dat ze
doof was en zich langzamer ontwikkelde, maar wat er precies met
haar was en hoe ernstig de problemen waren, ontdekten we pas in
de loop der jaren. Alleen dat al illustreert hoe belangrijk het is om de
follow-up langer te laten doorlopen. Er kan nog zoveel om de hoek
komen kijken. Leermoeilijkheden, bijvoorbeeld, blijken vaak pas
op de lagere school. In mijn boek spreek ik de verbazing uit dat de
langetermijnfollow-up nog niet stevig in de schoenen staat, al begint
dat gelukkig te veranderen. Eind 2010 is met een nieuwe richtlijn
besloten de behandelgrens te vervroegen naar 24 weken. Daar is
vooraf goed over gepraat en het beschikbare onderzoek over extreme
prematuren is op een rij gezet. Daaruit bleek dat van de kinderen
die overleven ongeveer een derde ernstige handicaps houdt. Juist
als je besluit zo’n groep te gaan behandelen, lijkt het mij essentieel
om die kinderen vanaf dag één heel goed te blijven volgen, minstens
tien jaar. Als beroepsgroep moet je toch weten wat je doet en wat de
gevolgen zijn. Om de zorg én de nazorg te kunnen verbeteren. Wat
mij betreft had langetermijnfollow-up een voorwaarde moeten zijn
voor het zetten van die stap. Ouders van kinderen als Eva vinden
vaak hun weg wel naar de zorg, omdat er veel problemen zijn. Eva
werd frequent gezien door de kinderarts en later op een speciale
poli voor ex-prematuren. Maar ook kinderen met minder klachten,
of kinderen die pas op langere termijn problemen krijgen, hebben
goede nazorg nodig.”

“Weten wat
de gevolgen zijn”
Brenda van Osch (43) is journalist/
schrijver. Ze is getrouwd en is moeder
van Eva (12) en twee zoons (7 en 4).
Eva werd te vroeg geboren en is ernstig
gehandicapt. Over Eva’s leven en de
dilemma’s rond extreem prematuren
schreef ze het boek Het onvoltooide
kind (2015).

“Psychologie
niet meer weg
te denken”
Dr. Cornelieke Aarnoudse-Moens
(34) is getrouwd en heeft twee kinderen
van 4 en 1. Er is een baby onderweg.
Sinds 2012 is ze verbonden aan het
Emma Kinderziekenhuis AMC als
neuropsychologe bij prematuur geboren
kinderen. Ze promoveerde hiervoor
in het Sophia Kinderziekenhuis Rotterdam. Ze houdt van pianospelen en
zeilen.

“Tegenwoordig is, behalve de kinderarts, ook de psycholoog
nadrukkelijk betrokken bij de follow-up van het te vroeg geboren
kind. Dit doen we op gezette tijden met uitgebreide en gestandaardiseerde diagnostiek, zodat we een goed en (inter)nationaal vergelijkbaar beeld van de kinderen krijgen. Het gaat natuurlijk niet
alleen om volgen, maar ook om ondersteunen en helpen. In het
nieuwe kinderziekenhuis willen we dit verder uitbreiden. We zijn
geïnteresseerd in hoe het kind het doet, maar ook hoe de ouders de
vroeggeboorte en daarna de opvoeding van hun kind beleven. Door
vroeg een basis voor deze nazorg te leggen en een vertrouwensrelatie met de ouders op te bouwen, kun je ervoor zorgen dat het kind
blijft komen. De psychologie binnen die nazorg is erg uitgebreid. Er
wordt gekeken naar het kind op verschillende leeftijden, naar hoe
het zich ontwikkelt, hoe het functioneert op school en hoe we de
ouders en het kind zo goed mogelijk kunnen begeleiden. Belangrijk
is om de diepte in te gaan. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat het gemeten IQ van een kind niet echt bepalend is. Het is
een momentopname, waarbij je hoopt dat het kind presteert met
wat het op dat moment in huis heeft, maar het zegt niet alles. Als
een kind aandachtsproblemen heeft, angstig of depressief is, drukt
dat de scores en uitkomsten. Daarbij gaat het niet alleen om getallen: het gaat ook om het bieden van goede psychologische zorg.”

“Laten we vooropstellen dat nazorg in het algemeen, en zeker
in het Emma Kinderziekenhuis AMC, geen ondergeschoven kindje
meer is. Vaak is er iets aan de hand met de kinderen, waardoor ze
sowieso langer onder controle blijven. Wij zouden graag zien dat de
nazorg nog breder wordt: het is nog steeds te weinig familiegericht.
De academische centra in Nederland zijn actief met follow-up,
maar in den lande is nog onvoldoende uniformiteit in de protocollen. Follow-up en nazorg door de jeugdgezondheidsdienst zijn nog
niet altijd goed op elkaar afgestemd. In de overdracht van gegevens
loop je dan ook nog tegen privacykwesties aan. Die schotten zouden
weggehaald moeten worden. Tussentijds zijn er bij deze kinderen
vaak ook controles nodig, bijvoorbeeld bij hun eigen kinderarts. Dat
zou allemaal beter met elkaar gecommuniceerd kunnen worden.
Kennis van zaken is voor ouders erg belangrijk. Nu de behandelgrens van 24 weken de nieuwe richtlijn is, geldt dat helemaal.
Ouders moeten toestemming geven voor de behandeling van deze
kinderen, maar dan moet je wel weten waarvoor je toestemming
geeft. De informatie moet gefundeerd zijn, net als de wijze waarop
je de ouders voorlichting geeft. Wij vinden dat ouders alertheid
moet worden bijgebracht dat er risico’s aan de vroeggeboorte van
hun kind verbonden zijn. Zodat zij ook inzien dat het belang van
terugkomen groot is. Hoe actief de zorg voor ouders ook is, het blijft
een knelpunt. Soms komen klachten bij de kinderen pas later, of
worden ouders zich pas later bewust ervan. Het is essentieel om dat
in beeld te houden, zodat er bijvoorbeeld niet wordt gewacht tot
ouders zelf aan de bel trekken omdat er iets aan de hand is.”

“Ouders gefundeerd
voorlichten”
Gert Jan van Steenbrugge (61)
is getrouwd en is vader van twee
kinderen, die allebei te vroeg geboren
zijn. Zijn zoon (30) bij 34 weken en
zijn dochter (26) bij 26 weken. Van
oorsprong is hij biochemicus. Hij
werkte als wetenschapper en is nu
directeur van de Vereniging van Ouders
van Couveusekinderen (VOC). Hij houdt
van het oude Egypte en volgt graag
sportwedstrijden.
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Kim Cune en
Omri Amir

(30 en 33) wonen in Amsterdam. Kim is product
owner en Omri zelfstandig
ondernemer. Ze houden
van sporten, reizen en
lekker eten. Ze zijn vier
jaar samen en Ishai is
hun eerste kindje.

Kim Cune en
Omri Amir:

“Het was fijn dat we voortdurend
bij hem mochten blijven”

Ishai Amir

Ishai Amir is geboren
op 17 maart 2015 na een
zwangerschap van 37
weken en 6 dagen. Hij
slaapt veel en je moet
hem niet zomaar wakker
maken. Net als zijn vader
houdt hij daar helemaal
niet van!

Wat is er precies aan de hand met Ishai?
Kim: “Tijdens een echo werd ontdekt dat
Ishai vocht in zijn buikje had. Er is een
punctie gedaan en bij ons DNA afgenomen,
waaruit bleek dat we allebei drager zijn van
CF, Cystic Fibrosis, oftewel taaislijmziekte.
Ishai heeft dus deze aandoening en daardoor
kreeg hij een darmperforatie. Hij moest dus
zo snel mogelijk worden gehaald, zodat hij
meteen geopereerd kon worden.”
Wat was jullie reactie? Kim: “Mijn
zwangerschap verliep tot dat moment goed.
Gek genoeg merkte ik dus niet dat hij zo ziek
was. Maar op het moment dat je het weet,
word je natuurlijk erg ongerust. We wilden

dat hij zo snel mogelijk geholpen zou worden. Omdat ik wist dat hij ziek was en onderzocht moest worden, waren we dus enigszins
opgelucht dat hij gehaald zou worden.”
Hoe was de begeleiding? Omri: “We hebben een lange weg afgelegd, van het OLVG via
het LUMC naar het Emma Kinderziekenhuis
AMC. Ook hebben we met veel specialisten te
maken gehad: de gynaecoloog, het CF-team,
de longarts, de neonatoloog en de chirurg
Justin de Jong, die Ishai heeft geopereerd.
Van de IC Neonatologie zijn we nu verhuisd
naar de afdeling Zuigelingen. Dat was natuurlijk allemaal erg hectisch en als ouders
voel je je wel overgeleverd.”
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“Ik vind het een
prachtig vak”

Justin
de Jong
“Er lopen allerlei
gevoelens door elkaar:
frustratie, ongerustheid,
machteloosheid”
Wat betekende dat voor jullie? Kim:
“Een kind krijgen is natuurlijk al een enorme
gebeurtenis en dan ook nog een kindje met
deze gezondheidsproblemen. Het kost veel
energie en er lopen allerlei gevoelens door
elkaar: frustratie, ongerustheid, machteloosheid. Het was fijn dat we voortdurend bij hem
mochten blijven. Op de afdeling Neonatologie
en met de chirurgen verliep alles erg goed: ze
waren helemaal op elkaar ingespeeld en hiel-

den ons goed op de hoogte. De chirurg kwam
na de operatie, midden in de nacht, nog vertellen hoe het was gegaan. Dat was erg prettig
voor ons.”
Hoe combineren jullie het met je werk?
Omri: “Kim heeft nog zwangerschapsverlof en ik ben zelfstandig ondernemer, dus ik
kan het zelf een beetje sturen. We beginnen
nu wel een bepaalde indeling te vinden en lossen elkaar ook af, zodat Kim ook even wat tijd
voor zichzelf heeft. Ishai slaapt het lekkerst
tegen ons aan, dus we zijn het liefst voortdurend bij hem in de buurt.”

Dr. Justin de Jong (45) is getrouwd en heeft drie kinderen, van 11, 15
en 17, en een poes. Zijn grootste hobby is vissen op roofvissen, zowel
in zoetwater als op zee. Daarnaast maakt hij graag muziek, bijvoorbeeld op de piano of op het kerkorgel.
“‘Zorg dat je achteraf nooit denkt: Had ik
maar…’ Het is het beste advies dat ik aan het
begin van mijn carrière kreeg van een van
mijn opleiders. Ik denk daar altijd aan. Welke operatie je ook doet en op welk tijdstip dan
ook, je moet er nooit gemakkelijk over denken. Ishai kwam midden in de nacht bij mij
op de OK terecht. We wisten weliswaar van
tevoren dat er iets mis was, maar uiteindelijk
bleek het ook relatieve spoed te zijn. Dan ga je
niet wachten tot de volgende dag, ook al heb
je de hele dag gewerkt. De darmperforatie
van Ishai had voor de geboorte al plaatsgevonden en moest meteen worden opgelost.
Gelukkig is de operatie goed verlopen.

Ik ben eigenlijk per ongeluk in de kinderchirurgie terechtgekomen. Na een stage aan
het einde van mijn opleiding ben ik meteen
gezwicht. Direct na je opleiding als chirurg
leren wij nog twee jaar door voor kinderchirurg. Door collega’s worden we soms ‘poppendokters’ genoemd, dat zal dan wel. Je moet
als kinderchirurg wel een bepaalde attitude
hebben. Lol in je werk natuurlijk, maar ook
kunnen omgaan met ouders. Daar heb je immers veel contact mee. Ik vind het een prachtig vak: je volgt kinderen soms vanaf hun
geboorte totdat ze volwassen zijn. Als kinderchirurg moet je alles kunnen, daar word je
ook voor opgeleid. Het is wel de bedoeling dat

we ons de komende tijd meer gaan specialiseren, maar dat vind ik lastig. Ik vind eigenlijk
alles leuk. Toch moet je alles blijven kunnen:
bij spoedoperaties moet je er toch staan.
Je maakt veel intensieve dingen mee als
kinderchirurg, succesverhalen of drama’s.
Een keer is een kindje op mijn operatietafel
overleden en dat emotioneert me nog steeds.
Dat vergeet je nooit. Gelukkig gebeurt zoiets
zelden. Wel moet je soms moeilijke beslissingen nemen die leven of dood als uitkomst
hebben, maar er staan ook veel prachtige
verhalen tegenover. Laatst kreeg ik via mijn
secretaresse een foto van een blij en blozend
jongetje van vijf jaar, dat ik als doodzieke
baby had geopereerd. Prachtig is dat, net als
de bakken met tekeningen die ik heb gekregen. Ik koester ze allemaal.”
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“Om met Cruijff
te spreken: ’Je gaat
het pas zien als je het
doorhebt.’”

Rebecca
Painter
1988

Verhuizing naar he
t AMC in
Amsterdam-Zuidoos
t. De kinderafdeling van het AM
C wordt samengevoegd met het ou
de Emma Kinderziekenhuis. Het Bi
nnengasthuis en
het Wilhelmina Ga
sthuis vormen
dan al sinds 1983 he
t Academisch
Medisch Centrum
(AMC).

Rebecca Painter, fellow perinatologie, is 40 jaar en is
van oorsprong Australische. Zij is getrouwd met een Oostenrijkse
microbioloog, heeft twee zoons en een dochter.
Zij en haar man hadden samen een kaasboerderij in de
Karinthische Alpen voor zij gingen studeren.

Waarom heb je voor deze specialisatie
gekozen? “Mijn motivatie voor mijn keuze
voor de perinatologie, waarin de zorg voor de
zieke moeder en die voor de zieke of dreigend
premature foetus zijn verbonden, wordt
sterk gedreven door mijn overtuiging dat de
omstandigheden tijdens de ontwikkeling in
de baarmoeder levenslange effecten kunnen
hebben op de gezondheid van het ongeboren kind. Beslissingen en zorg tijdens deze
maanden moeten dus altijd gezien worden

in het licht van de toekomst. Vanuit mijn
wetenschappelijke interesse ben ik bijzonder
benieuwd naar de langetermijneffecten van
klinische trials in de verloskunde.”
Waarom het Emma Kinderziekenhuis
AMC? “In de Vrouwenkliniek van het AMC
heerst een stimulerend en vrij klimaat. Of je
net je eerste dag van het coschap verloskunde
loopt, of hoogleraar bent: naar ieders vraag
en ieders bijdrage wordt respectvol geluis-

terd en gereageerd. Dit klimaat bevordert
het kunnen stellen van kritische vragen over
klinische handelingen die we van generatie
op generatie aan elkaar hebben doorgegeven.
En die vaak niet gesteund worden door enige
vorm van evidence. Om met Cruijff te spreken: ’Je gaat het pas zien als je het doorhebt.’”
Welk advies heeft je klinisch het meest
gevormd? “Professor Ernest Briët legde in
zijn boeiende klinische colleges het belang
uit van het zitten naast de patiënt. ‘Pak een
stoel en ga naast het bed zitten tijdens de visite.’ De dokter en de patiënte samen zittend
in gesprek: symbool voor het gesprek onder
gelijken, shared decision making en voor de
tijd en ruimte om alle vragen te stellen. Ik
doe het elke dag, het werkt.”
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Jowi Schmitz

(42) woont samen met
Edwin (43) en haar twee
zoons Aran ofwel 'Woek'
(6) en Milo (2) op een boot
in Amsterdam Oost. In
de zomer hangen ze een
schommel op het achterdek. De dapperste leden
van het gezin (mits in
het bezit van een zwemdiploma) springen na het
schommelen zo het water
in. In oktober 2015 verschijnt haar nieuwe boek:
Stan en de negen rovers.

Jowi Schmitz
schreef een blog over haar te vroeg
geboren zoon

De afgelopen tijd was met stip de meest overzichtsloze periode
in mijn leven. Dat ik langzaam weer grip krijg, gaat gepaard met
steeds terugkerende vlagen van dankbaarheid. En dan niet als ik
aan Milo zelf denk en aan wat er allemaal is gebeurd, maar als ik
soortgenootjes tegenkom. Medeprematuren. Als ik terugdenk aan
zijn buurmeisjes en jongetjes. Aan die piepende baarmoeder in het
AMC, aan al die baarmoeders in die andere ziekenhuizen in Nederland, waar – in ieder geval bij de ouders – permanente ontzetting
heerst. Dankbaarheid dus, en een moedig voortgaan.
14 mei
We hebben een zoon. Hij heet Milo en
hij is gisteren om 18:35 uur geboren. Lag
met zijn voeten al naar buiten en dwars
bovendien, er was geen houden aan,
het kwam uit het niets en dat heb ik wel
honderd keer in mijn hoofd gezegd. Dit
gebeurt echt. Dit is nu. Niet te stoppen.
Ik heb een zoon die is geboren met zesentwintig weken en één dag. Hij ziet eruit als
een iets te rood, haarloos, pasgeboren poesje. Zijn hoofd verdwijnt in alle apparaten,
zijn ogen zijn dicht. Als ik het niet al een
keer had meegemaakt – zijn broer Woek
werd ook te vroeg geboren, met vijfendertig weken – zou ik gek worden van angst.

15 mei
Mijn kind weegt 950 gram, dat is minder dan een pak suiker. En hij gaat nog
afvallen, waarschijnlijk. Wat is dat voor
een debiele wereld waarin ik opeens leef?
Met een kind dat in mij zou moeten zitten,
maar in plaats daarvan in een plastic bakje
ligt?
16 mei
Milo klinkt als een cavia. Iets tussen
knorren en protesteren in. Vooral als hij
gaat ‘kangoeroeën’: ze halen hem uit de
couveuse en leggen hem, met al zijn honderdduizend slangetjes, op de blote huid
van zijn papa of mama.
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17 mei
Ik word wakker met paniek. Ik kan niet
overeind komen door het gat in mijn buik en
ik weet niet hoe het met Milo is. Is mijn paniek
een teken van iets? Dan bedenk ik dat ze bellen
als er wat met Milo zou zijn. Dat helpt. Wat ook
helpt zijn de berichten. Mailtjes, Facebook, onverwachte warme steun. Ik ben blij dat ik een
openbaar dagboek bijhoud, al is het een risicovol ding om te doen, openbaar schrijven aan
een verhaal dat nog geen einde heeft.

Zijn duim was zo groot als mijn nagel.
Zijn huid doorzichtig, meestal rood en
soms opeens heel wit – dan gingen
de bellen af – en altijd plakkerig. Zijn
hoofd kon je nauwelijks zien door die
skimuts plus het mondkapje voor de
beademing. “Een kipfilet aan draadjes,”
zei Edwin, maar zo wilde ik hem niet
noemen. Dus had ik het over een pasgeboren katje. Edwin had gelijk.

21 mei
Milo heeft een goede nacht gehad met
maar drie of vier ‘incidentjes’. Maar drie of
vier keer hield zijn hart ermee op. Dat is normaal bij extreem prematuren, maar ik kan er
niet aan wennen. Zelfs al is hij omringd door
de allerbeste zorg, dat hoort niet, dat je kind
‘zo lekker ligt te slapen’ dat zijn hart ook in
slaap valt.
22 mei
Ik begin van Milo te houden. Nu móét hij
het wel redden. Dat moet gewoon.

Ik besloot mijn blog te publiceren toen
we nog niet zeker wisten of het helemaal goed was met Milo, want hij was
nog maar een half jaar oud.
Irwan kwam foto’s maken toen we net
hadden gehoord dat Milo was goedgekeurd. Daarvoor aarzelde ik nog over
het delen van zoiets intiems, daarna
niet meer. Want eigenlijk is dit de ondertitel van het verhaal: Milo, geboren
met 26 weken, en toch is alles goed
gekomen. Ik had dat boek wel willen
krijgen toen hij er net was en niemand
dat durfde te zeggen.

24 mei
Gisteravond belde Edwin naar het ziekenhuis om te horen hoe het ging. Ik sliep
al bijna. Het ging niet goed. Milo is gestart
met de antibiotica (zo zeggen ze dat, als
een parcours dat je gaat afleggen) maar hij
krijgt ook een bloedtransfusie. Zijn ‘Hb’
was te laag, te weinig rode bloedlichaampjes. Het was halfelf. Ik begon maar vast
met huilen.
28 mei
Ik verschoon Milo. Hij krijgt een luier
die twee keer zo groot is als zijn hoofd,
want hij doet mee aan een van de miljoen
wetenschappelijke onderzoeken die ze hier
uitvoeren en er moet urine worden opgevangen. Ik til Milo’s benen te hoog op. Zijn
hartslag valt weg; te veel druk op zijn longen. “Vermoord ik bijna mijn eigen kind
door zijn benen op te tillen,” zeg ik als Milo
weer ademt. De verpleegkundige kijkt geschrokken. Edwin lacht even.
4 juni
Milo groeit. Hij weegt nu 1075 gram. Hij
is ongeveer 36 cm lang. Dat is kleiner dan
mijn beeldscherm. Hij heeft zuurstof nodig, wat niet goed is. Hij slaapt veel, wat
wel goed is.
10 juni
AMC-verslaving noemde Anna het. En
ze heeft gelijk. Want die ene dag dat ik niet
zou gaan, ging ik toch.
19 juni
Er is sprake van overplaatsing naar een
ander ziekenhuis. Er staan nieuwe baby’
tjes in de rij met ‘intensive care-behoefte’
en hij kan het aan, denken ze, een ander
ziekenhuis met iets minder intense zorg.

28 juni
We verhuizen morgen naar het OLVG.
Om elf uur. Zeggen ze. Ik vind het niet erg.
Want we zijn erin getraind geraakt: leef het
moment, ga mee met de flow. En Milo, die
flowt wel. Die wordt per dag steviger.
30 juli
Hij komt naar huis vandaag! Het kleine
jongetje dat nog nooit thuis is geweest komt
na elf weken ziekenhuis eindelijk naar huis.
31 juli
Hij meldde zich zoals het een baby betaamt om halfdrie ’s nachts. Geklooi met
borstvoeding, gemopper (van mij vooral) en
daarna de hik tot het licht begon te worden.
O, en een mug. Een echte babynacht. Onze
eerste. Het was geweldig.
6 augustus
“En, Woek, hoe vind je de baby?”
“Goed.”
16 september
Nu ik af en toe onder mijn natte steen
vandaan kruip, spreek ik mensen. En heel
vaak gaat het over de grens tussen intimiteit
en internet. Waarom ik besloot het verhaal
van Milo openbaar te maken, waarom ik het
nog steeds volhoud. Het is schrijven om mijn
kop boven water te houden.
4 oktober
“Je scoort hoog op angst.” De fysiotherapeute van het ziekenhuis kijkt me verwachtingsvol aan. Ze is er voor Milo, om naar zijn
ontwikkeling te kijken, maar ik moest ter
voorbereiding een vragenlijst invullen. Dat
het me wel én niet verrast, die uitkomst.
Want ik ben inderdaad zowel nuchter als
bang. Zeker nu.

25 november
Ik wilde iets schrijven met een fijn en zonnig gevoel en ik had daar een mooie zin voor
bedacht vannacht tijdens het voeden. De zin
ben ik vergeten, maar ’s ochtends lag er zomaar een baby tegen me aan.
15 december
Er komt een boek over Milo. Met teksten
van mijn dagboek. Snel al, in maart waarschijnlijk. En dat is fijn en eng tegelijk.

TE VROEG GEBOREN
Milo is nu twee. Gecorrigeerd is hij 1 jaar en
8 maanden, maar wij corrigeren niet meer. Hij
is altijd druk. Hij zegt “KA” als hij pindakaas
wil. Hij maakt grapjes. Laatst stapte hij op een
fietsje dat hem perfect paste. Hij zuchtte diep en
zei: “WOW.”

2014 Jowi Schmitz en Uitgeverij
Cossee BV, Amsterdam
Verkoopprijs: € 16,90
ISBN 978 90 5936 4851 \ NUR 850
E-ISBN 978 90 5936 486 8
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Onderzoeker Juliette Kraaijenga:

“We verwachten dat
de activiteit van de
middenrifspier veel kan
vertellen over de conditie
van het kind”

“Het is fijn dat
zoveel ouders willen
meewerken”

de middenrifactiviteit toeneemt, maar ook
het teugvolume groter wordt: ze halen dus
dieper adem. Dat zou kunnen betekenen
dat coffeïne ook een geschikt middel is als
de kinderen bijvoorbeeld niet goed doorademen. De derde studie richt zich meer op de
overgang van een kapje op de neus naar een
flowsnor (red. snorretje waardoor lucht of
zuurstof gaat): het juiste moment van overgang is lastig te bepalen. Door het monitoren
van het middenrif hopen we dat het kind dit
zelf aangeeft. We zijn nog bezig om de data
hiervan te verwerken.”

Als tiener zag Juliette Kraaijenga op televisie een reportage over couveusekinderen. Dát wil ik, dacht ze toen. Ze was dan ook dolblij dat ze tijdens haar
studie geneeskunde een promotieonderzoek kon doen op de afdeling
Neonatologie. Inmiddels is ze haar promotieonderzoek aan het afronden
en begonnen aan haar coschappen.

h

Het onderzoek van Juliette heet heel ingewikkeld ‘transcutane elektromyografie van
het diafragma’. “Waar het om gaat, is dat we
de spieractiviteit van het middenrif meten
met drie plakkertjes op de huid. Het middenrif is de belangrijkste ademhalingsspier. Door
die te monitoren, kunnen we heel nauwkeu-

Hier doe je het voor

rig de ademhaling van prematuur geboren
kinderen in de gaten houden,” legt ze uit.

Informatie over ademhaling

Bij te vroeg geboren kinderen zijn de longen
vaak een heikel punt. Daarom willen de onderzoekers zo veel mogelijk informatie krijgen
over de ademhaling, en dan het liefst op een
manier die niet schadelijk of pijnlijk is voor het
kind. “We verwachten dat de activiteit van de
middenrifspier veel kan vertellen over de conditie van het kind. Bij volwassenen, kinderen
en zuigelingen kunnen we dat al meten, maar
bij prematuren is dat nog niet het geval.”

Drie studies

Bij het onderzoek dat Juliette doet, ligt
de focus op onder andere drie studies. “Eerst
hebben we onderzocht of het mogelijk is om
met plakkertjes op de huid een goed signaal
op te vangen van de ademhaling bij kinderen
onder de 32 weken. Toen bleek dat dat kon,
gingen we op zoek naar de voordelen ten
opzichte van de huidige monitoring. Prematuur geboren kinderen hebben vaak apneus,
waarbij ze even met hun ademhaling stoppen. Met het middel coffeïne neemt het aantal apneus meestal af. Door het tweede onderzoek hebben we ontdekt dat dan niet alleen

Juliette Kraaijenga (30)
is verloofd en zwanger van haar
eerste kindje. Ze heeft eerst drie
jaar farmacie gestudeerd voordat
ze met geneeskunde begon. Haar
hobby’s zijn reizen en sporten: ze
heeft onder meer een hele marathon gelopen.

Juliette heeft tijdens haar onderzoek
vanzelfsprekend veel te maken gehad met
de ouders. “Ik vond het belangrijk om altijd
heel eerlijk te vertellen waar ik mee bezig
was. Het is niet schadelijk, maar het ziet er
misschien wel heftig uit. Het is fijn dat zoveel ouders willen meewerken aan onze onderzoeken en het nut inzien van de wetenschap. Een kindje dat werd geboren met 27
weken, heeft aan drie van mijn onderzoeken
meegedaan. Hij heeft het zwaar gehad, maar
uiteindelijk heeft hij het gered. Als de ouders
nu op controle komen en ik ben er, komen ze
altijd even goeiendag zeggen. Dat is zo bijzonder! Als ik aan hem denk, weet ik: hier doe
je het voor!”
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“De artsen en
verpleegkundigen
waren enorm betrokken.
Ze zaten er bovenop en
legden alles goed uit.
Echt fantastisch!”

Jeroen
van Koningsbrugge
Jeroen van Koningsbrugge (1973) is getrouwd met actrice
Marie-Claire Witlox. Ze zijn de trotse ouders van Salomon Elvis
(2007) en Valerie Jones (2010). Jeroen is acteur, cabaretier,
zanger, regisseur en teamcaptain bij het programma Ik hou
van Holland. Hij is ambassadeur van Orange Babies.
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Hoe maakte jij kennis met de IC Neonatologie? “Mijn vrouw was voor het eerst
zwanger en was uitgerekend op mijn verjaardag, op 3 september. Twee maanden eerder braken ineens haar vliezen en moest ze
met spoed naar het ziekenhuis. Om 6 uur ’s
ochtends werd Salomon geboren. Hij moest
meteen de couveuse in en mijn vrouw werd
geopereerd, omdat er iets mis was met de
placenta. Toen had ik het zwaar: twee uur

lang waren ze druk met mijn vrouw en met
mijn zoon en ik wist niets. Een paar uur later
kwam mijn vrouw bij, de operatie was goed
gegaan. Toen was het afwachten hoe Salomon het ging doen.”
Hoe is het afgelopen? “Salomon was 1700
gram en dat was eigenlijk best groot voor zijn
leeftijd. Het was een vechtertje. Zijn sondevoeding en zuurstof trok hij er steeds zelf

uit. Toen hij bij mij op de borst lag, wilde hij
borstvoeding! Snel, snel, riep ik naar mijn
vrouw, en ja hoor, daar begon hij.”
Wat zijn je ervaringen op de IC Neonatologie? “Salomon heeft twee weken op de
IC gelegen. Onze ervaringen zijn er goed: de
artsen en verpleegkundigen waren enorm
betrokken. Ze zaten er bovenop en legden alles goed uit. Werkelijk fantastisch!”
Hoe gaat het nu met Salomon? “We hebben geluk gehad: Salomon heeft er niets aan
overgehouden. Hij compenseert zijn vroege
start: het is een beer van een jongen. Een
sterk mannetje!”
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Een gezamenlijke NICU voor
AMC en VUmc:

“Zo’n kans krijg je
nooit meer”
De alliantie tussen het AMC en VUmc zal ook voor de Intensive Care
Neonatologie belangrijke gevolgen hebben. De beide universitaire ziekenhuizen hebben
gekozen voor een gezamenlijk Vrouw-Kindcentrum op de locatie van het Emma
Kinderziekenhuis AMC. De nieuwbouw van de nieuwe, Amsterdamse Neonatale
Intensive Care Unit (NICU) is dus een belangrijk samenspel.

b

Letty: “Op dit moment hebben we op
beide locaties een volwaardige NICU. In de
toekomst zullen alle pasgeborenen die neonatale intensive care nodig hebben op één
afdeling in Amsterdam worden opgenomen.
Een afdeling die nog moet worden gebouwd,

wat natuurlijk ontzettend prettig is in deze
context. Het is mooi dat we gezamenlijk kunnen optrekken.”
Anja: “We kunnen alle noodzakelijke
intensieve zorg bieden op beide locaties. Als
je samen verdergaat, kun je veel nieuws ontwikkelen. Het biedt veel voordelen. Een goed
voorbeeld is de Babylance: een ambulance
die speciaal is ingericht om premature baby’s
te vervoeren. Op de brancard is een mini-IC
neonatologie gebouwd. Nu zijn er om en om
transportdagen voor deze Babylance. Dat
drukt zwaar op de formatie: er moeten altijd

een arts en verpleegkundige uit het werkproces worden gehaald. Als je straks een team
bent en op grotere schaal werkt, is die impact
veel kleiner.”

“Straks gaan
diverse expertises
elkaar aanvullen;
daar kijken we echt
naar uit”

Anja Esmeijer (57)
is getrouwd en heeft twee
kinderen van 23 en 21. Van
oorsprong is ze Kinder ICverpleegkundige. Vijf jaar
geleden werd ze verpleegkundig hoofd van de IC
Neonatologie in VUmc. Ze
is dol op koken, wandelt
en fietst regelmatig en
gaat graag op vakantie.

Dr. Letty van Toledo (50) is gepromoveerd in
het VUmc en daar begonnen als kinderarts. Na een
uitstapje naar de IC Kinderen heeft ze zich nu volledig
gericht op de neonatologie binnen het Emma Kinderziekenhuis AMC. Haar belangrijkste aandachtsgebied is
voeding. Ze is getrouwd en heeft drie jongens van 18, 16
en 11. Ze zeilt en tennist graag.
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“Het mooie is
dat alles samenvalt:
samenwerking,
een nieuwe manier
van zorg en
nieuwbouw”
Letty: “We hebben nu op verschillende
plekken verschillende expertises, dus straks
gaan we elkaar aanvullen. Daar kijken we
echt naar uit. Bovendien gaat de hele zorg
rondom de neonatologie veranderen, omdat
we graag willen werken volgens het ‘Family
Integrated Care’-principe (zie het interview
met dr. Anton van Kaam op pagina 10 – Red.).
Nu kan dat niet, omdat het logistiek en financieel voor beide organisaties apart niet
mogelijk is, maar gezamenlijk kan dat wel.
We wachten er al zo lang op. We willen graag
vooruitstrevend en zelfs toonaangevend zijn
als IC Neonatologie en met elkaar én de nieuwe afdeling kunnen we dat waarmaken.”
Anja: “Natuurlijk zijn er ook knelpunten.
Je hebt te maken met twee verschillende organisaties en twee verschillende culturen.
Daar moeten we aan werken.”
Letty: “Daar kijken we goed naar. Niet pas
op het moment dat we samen zijn, maar van
tevoren. Zodat we er straks, met elkaar, helemaal klaar voor zijn.”
Anja: “Het leuke is dat je die samenwerking nu al ziet ontstaan. Zo gaan er bijvoorbeeld gezamenlijke groepjes naar een congres

om te kijken wat we straks kunnen toepassen
op de nieuwe afdeling. We zijn naast elkaar
begonnen, maar we groeien steeds meer naar
‘met elkaar’. Het mooie is dat alles samenvalt: samenwerking, een nieuwe manier van
zorg verlenen en nieuwbouw. Die kans krijg
je echt nooit meer. Het is een heel proces om
die zorg goed op de rails te krijgen en te bepalen hoe de nieuwe afdeling eruit moet komen
te zien.”
Letty: “We willen het allemaal erg graag,
want er zijn zo verschrikkelijk veel voordelen! Er komen single bed units, net zoals
we al hebben op de prachtig verbouwde IC
Kinderen van het Emma Kinderziekenhuis
AMC. Bovendien kiezen we voor ‘family integrated’ zorg, waarbij de ouders veel meer
betrokken worden bij de verzorging van hun
premature baby. We kunnen meer patiënten
opnemen, er zijn mogelijkheden om veel
onderzoek te doen en op verpleegkundig en
medisch gebied zal het allemaal enorm verbeteren. Het is ontzettend fijn dat we dit hele
traject samen kunnen aanpakken.”
Anja: “De nieuwe manier van zorg verlenen is natuurlijk ook een omslag voor
artsen en verpleegkundigen: zij zullen daar
hun weg in moeten vinden. Dat zal best pittig zijn, want het is een andere denkwijze.
In plaats van een verzorgende rol krijgen
verpleegkundigen meer een coachende rol.
Maar het is wetenschappelijk onderbouwd
dat dit wel de juiste manier is. Ouders van
wie het kind op een IC wordt opgenomen,
hebben een verhoogde kans op het ontwikkelen van een posttraumatische stressstoornis.
Het is aangetoond dat dit wordt versterkt als

zij de regie kwijtraken. Het is dus fijn dat we
straks de nieuwe afdeling zo kunnen inrichten dat ouders zich er prettig bij voelen en
ook nog de regie kunnen houden.”
Letty: “Het is ook gebleken dat de borstvoeding beter op gang komt als moeders
meer betrokken zijn bij de verzorging van
de baby. Die borstvoeding is enorm belangrijk: onderzoek wijst uit dat prematuren het
goed doen op borstvoeding en minder snel
infecties krijgen. Wij stimuleren de moeders
altijd om zo snel mogelijk te kolven. Soms
lukt dat niet, bijvoorbeeld door de stress. Dan
is de Moedermelkbank, waar donormelk van
andere moeders wordt verzameld, een uitkomst. Deze Moedermelkbank is nu in het
VUmc gevestigd en in het Emma maken we
er nog geen gebruik van, maar in de toekomst
kan dat dus ook.”
Anja: “We kijken er dus enorm naar uit.
Een nieuwe, gezamenlijk NICU biedt op alle
vlakken voordelen. We werken er met elkaar
heel hard aan om straks een geweldige afdeling neer te zetten, waar op hoog niveau zorg
kan worden geleverd.”

“Wie gaat er nou
met zieke kinderen
karten in een
parkeergarage?”

Bart
Jan
Thole
Bart Jan Thole is 43 jaar, getrouwd met Marjolein en heeft
drie dochters. Sinds 2007 is hij werkzaam bij ABN AMRO als
Hoofd Marketing Beroepsgroepen en hij heeft in de afgelopen
twee jaar de Emma Kart Race georganiseerd.

Wat is de Emma Race? “Hoe gaaf zou het
zijn om (ex-)patiëntjes van het Emma Kinderziekenhuis AMC te laten karten in onze
parkeergarage? Dit idee is ontstaan nadat ik
voor de zoveelste keer onze ‘saaie’ parkeergarage inreed en dacht: kunnen we met deze
ruimte niet wat anders doen? Ja, het heeft
intern enorm veel overtuigingskracht gekost maar het is geweldig om te zien dat dit
onconventionele idee is omarmd door zowel

ABN AMRO als door haar zakelijke klanten.
Met dank aan deze partijen, die veelal om
niet hun diensten aanbieden, kunnen wij dit
event mogelijk maken.”
Hoe werkt de fundraising? “De Emma
Race bestaat uit twee dagen. Eén dag wordt
geheel beschikbaar gesteld aan de Stichting,
lees de (ex-)patiëntjes en hun familie. De
andere dag staat geheel in het teken van

fundraising. Zowel business teams als ABN
AMRO-teams kunnen tegen betaling racen
door onze parkeergarage. Deze gelden worden beschikbaar gesteld aan de Stichting om
een concreet doel te realiseren.”
Waarom is het organiseren van de
Emma Race bevredigend en lonend? “We
hebben samen met mijn team de Emma Race
twee keer mogen organiseren en elke keer
weer zijn de reacties van alle deelnemers
hartverwarmend. Dit geeft ons zoveel positieve energie waar we weer jaren op kunnen
teren! Dit jaar organiseren we voor de derde
keer dit event en we verheugen ons nu al
weer op de grote smiles van alle kids!”
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Ieder kind
krijgt de kans om
het maximale uit het
leven te halen
Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis AMC
werft fondsen voor wetenschappelijk onderzoek, psychosociale zorg en optimale
faciliteiten binnen het Emma. In 2015 bestaat
het Emma Kinderziekenhuis AMC 150 jaar.
De Metamorfose van het kinderziekenhuis,
de grote zorgvernieuwing en verbouwing,
is in dat jubileumjaar voltooid.

2015

Emma Kinderziekenhuis
AMC
bestaat 150 jaar en in okt
ober
2015 wordt het vernieuw
de
kinderziekenhuis officie
el
geopend.

De Stichting richt zich de komende jaren
op fondsenwerving voor de Intensive Care
Neonatologie, de afdeling voor veel te
vroeg geboren en ernstig zieke kinderen.
Het Emma heeft de ambitie om wereldwijd
één van de experts te zijn op het gebied van
neonatologie. Die ambitie vergt een aanvullende financiële injectie van 5 miljoen euro.
Helpt u mee om de allerkleinsten de kans te
geven een grootse start te kunnen maken?
Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis AMC
Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam,
kamer H8-272
020 566 3933
www.steunemma@amc.nl
steunemma@amc.nl
ABNAMRO NL 67ABNA 54 69 31 235

Colofon
Dit boekwerk kwam tot stand met medewerking
van patiënten, ouders en medewerkers van het
Emma Kinderziekenhuis AMC en gastschrijvers.
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