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1 Voorwoord
Hierbij willen wij (O)ma & (O)pa Lucas, (O)ma Van der Pol en Erik &
Pieta van der Pol speciaal bedanken voor hun steun en goede zorgen.
Tevens bedanken wij natuurlijk iedereen die ons heeft voorzien van
kaarten, e-mails, kadootjes, bloemen etc. zonder dit hadden wij alles
niet zo goed doorstaan.
Verder gaat onze dank uit naar het snelle en adequate handelen van
afdeling Gynaecologie van het Franciscus ziekenhuis in Roosendaal, de
artsen en medewerkers van het Sophia Kinderziekenhuis in
Rotterdam en de High-Care afdeling van het Amphia Ziekenhuis te
Breda voor alle goede zorgen. Zonder hun zorg had onze tweeling het
niet overleefd.
Maar ook mogen wij zeker niet vergeten de fijne opvang in het Ronald
McDonald huis te Rotterdam, wat was dat super.
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2 Inleiding
Het is bijna 10 jaar later als we besluiten om dit boekje uit te brengen.
Dit boekje gaat over alles wat wij hebben meegemaakt voor de
zwangerschap en toen onze tweeling met 26 en 28 weken veel te
vroeg werd geboren tot heden. Zowel vanuit mijn eigen gevoel en
helicopterview als die vanuit mijn man Pieter. Dit boekje is mede
gebaseerd op een dagboek dat zowel door mij als door de
verpleegkundigen van de kinderen is bijgehouden. Pieter hield familie
en vrienden op de hoogte via email en ook deze zijn verwerkt in dit
boek. Het geeft een goed beeld van wat er allemaal gebeurd is en wat
je als ouder(s) allemaal meemaakt als je te maken krijgt met een veel
te vroeg geboren kind of kinderen. Hoe het ze is vergaan en welke
problemen en fijne dingen je meemaakt in de jaren erna.
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3 De kinderwens
Alweer ruim 15 jaar geleden besloten wij dat we graag kinderen
wilden. Maar dat het zoveel voeten in aarde zou hebben voordat het
zover zou zijn, dat willen we graag met anderen delen zodat onze
kinderen, lotgenoten, familie en geïnteresseerden kunnen lezen wat
wij hebben meegemaakt en dat het niet zo vanzelfsprekend is dat alles
gemakkelijk en goed verloopt.
Nadat we getrouwd waren in 2000 en besloten hadden dat we graag
kinderen wilden krijgen is er een hele poos overheen gegaan waarin
het niet wilde lukken om zwanger te worden. We besloten om
specialisten in te schakelen om te kijken wat er aan de hand zou
kunnen zijn waardoor het niet lukte. Vele onderzoeken later was er
niets bijzonders gevonden wat een zwangerschap in de weg zou
kunnen staan. Na 5 jaar Clomid te hebben gebruikt en vele IUI
pogingen, helaas zonder resultaat, zijn we eindelijk doorverwezen
naar een ziekenhuis in Tilburg voor IVF.
Die jaren waren een zware belasting zowel geestelijk als lichamelijk.
Iedere keer de hoop dat het nu wel lukt en het toch weer niet zo bleek
te zijn. De eerste stap is een intake gesprek samen met je partner. Een
dergelijk behandeling gaat je niet in de koude kleren zitten dat kan ik
nu uit ervaring vertellen. Je moet jezelf iedere dag een injectie geven
en dat moet je wel willen en kunnen. Verder gaan ze als de
behandeling van die maand erop zit de rijpe eitjes uit de eierstokken
halen door deze aan te prikken en eruit te zuigen. Dit is een pijnlijke
behandeling en daarna moet je een paar dagen rust nemen om een
bloeding te voorkomen.
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4 De behandeling
1e poging IVF is niet gelukt ondanks dat er 18 eicellen waren, er had
geen bevruchting plaats gevonden. De zaadcellen waren niet sterk
genoeg om de eicellen te bevruchten. Hierna hebben we een DNA en
chromosomenonderzoek laten doen om er zeker van te zijn dat hier
geen afwijkingen te zien waren voordat we nog een poging zouden
ondernemen. Alles was gelukkig goed.
12 november 2004
19-23 en 26 november 2004

1 december 2004
3 december 2004
4 december 2004
5 december 2004

3 t/m 19 december 2004

21 december 2004
22 december 2004
10 januari 2005 (7 wk)
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: Start medicatie voor 2e IVF
behandeling
: Echo’s om de groei van de
eicellen en het aantal te
beoordelen
: Pregnyl spuiten om de eicellen
te laten rijpen
: Punctie (6 eicellen),
bevruchting d.m.v. ICSI
: Bellen voor resultaat ICSI = 4
bevruchte eicellen
: Er worden 2 hele goede
eicellen teruggeplaatst en 1 is er
geschikt om in te vriezen.
: Daarna 2 weken Progesteron
gebruiken om de innesteling te
bevorderen.
: Zwangerschapstest thuis is
POSITIEF (zwanger)
: Bloedtest in ziekenhuis is ook
POSITIEF
: Licht bloedverlies, echo voor
controle, alles is oké.
Bloedverlies is van de
baarmoederwand. Er blijken 2
embryo’s te zijn ingenesteld, dus
een TWEELING

