
CASUS . 

In alles gelijk ... 
CJ DEKKER 

Op een ochtend, ongeveer 6.30 uur, word ik gebeld 
door de heer A: 'Mijn vrouw heeft zo'n buikpijn, kunt u 
voor het spreekuur nog even langs komen?' Daar A 
een veel voorkomende naam op Urk is, en ik nog niet 
helemaal wakker ben, moet ik haar nog even 
'plaatsen'; ik vraag hoe lang de pijn al bestaat. 'De hele 
nacht heeft ze al pijnlijke, harde buiken en het wordt 
steeds meer', aldus de echtgenoot. 

Ineens klaarwakker, heb ik haar voor de geest. 
Mevrouw Ais een 34-jarige gravida 11, para 6 met een 
amenorroeduur van 33 weken en één dag. Vier dagen 
geleden heb ik haar naar de gynaecoloog verwezen 
voor overname van de begeleiding wegens een sectio 
caesarea in de anamnese, terwij l er tevens enige 
positieve discongruentie is. Het eerste consult bij de 
gynaecoloog moet overmorgen plaatsvinden. 
Haastig spoed ik mij naar mevrouw A. Zij heeft flinke 
weeën. Bij vag inaal toucher vind ik een volledige 
ontsluiting en een pral staande vochtblaas; tevens is 
een stuit voelbaar beweeglijk boven de bekkeningang. 
Dat alles duidt op een vroeg-premature geboorte. 
Ik bel de ambulance en de dienstdoende gynaecoloog, 
en breng vervolgens een waaknaald in. Als de 
ambulance arriveert, besluit ik mee te gaan, omdat de 
geboorte ieder ogenblik kan plaatsvinden. Inderdaad, 
net buiten het dorp breken de v liezen en wordt een 
stuit zichtbaar in de vulva. Ik laat de ambulance 
stoppen en in de volgende wee wordt in onvolkomen 
stuitligging volgens Bracht een meisje geboren. 
De baby heeft een slechte start: bleke kleur, moeizame 
ademhaling en en igszins slap (Apgar direct na 
geboorte: 4). Na uitzuigen, afdrogen en afnavelen pas 
ik enkele malen mond-op-mondbeademing toe, totdat 
de ambulancebroeder de zuurstof op de beademings
ballon heeft aangesloten. Daarna wordt beademd met 
de ballon, met 5 1 0 2 per minuut. Het meisje knapte 
zienderogen op, krijgt een rose kleur, en gaat spontaan 
ademen en bewegen. Zij wordt in aluminiumfolie 
gewikkeld, terwijl de zuurstoftoediening gehandhaafd 
blijft, nu zonder beademing. Met de moeder gaat het 
goed, al blijft de meeste aandacht op het pasgeboren 
meisje gericht. 
De reis naar het ziekenhuis in Emmeloord wordt 
vervo lgd, en intussen wordt de dienstdoende 
kinderarts ingeseind. 

In het ziekenhuis aangekomen, vervoeren de 
ambu lancebroeders mevrouw A naar de verloskamer 
(de placenta is nog niet geboren), terwijl ik het 
pasgeboren meisje naar de inmiddels gearriveerde 
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kinderarts breng. Na het meisje te hebben 
overgedragen, wil ik de moeder bezoeken. In de 
deuropening van de verloskamer vertelt de 
gynaeco loog mij dan, dat de tweede baby, ook een 
meisje, enkele minuten eerder is geboren, en 
inmiddels is overgedragen aan de kinderafdeling . Een 
tweeling dus. Dat had ik niet verwacht. 
De toestand van het tweede meisje verslechtert 
aanvankelijk: cyanose, bradycardie, slap, geen 
spontane ademhaling. Intubatie en kunstmatige 
beademing volgen, waarna verbetering optreedt. 

Epicrise 

De twee meisjes werden vervolgens overgeplaatst naa r 
de afdeling neonatale intensive care van het Sofia 
ziekenhuis te Zwolle. Na een opname van enkele 
weken werden beiden in goede conditie ontslagen. 
Nu, zeven jaar later, zijn het twee vrolijke meiden, 
zonder ontwikkelingsachterstand en, als eeneiige 
tweel ing, in alles gelijk. Op één punt na: de oudste is 
geboren in de gemeente Urk, de jongste in de 
gemeente Emmeloord. 
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