
Lekker genieten van haar 
pasgeboren baby was er niet 
bij. Twee uur na de bevalling
reed Mariska (33) door een 
sneeuwstorm om bij haar 
zoontje Beau te kunnen 
zijn. “Bang was ik niet, 
ik wilde naar mijn zoon.”

‘Ik zag het dikke 
pak sneeuw wel, 

maar het ging totaal 
langs me heen’

MARISKA BEVIEL TIJDENS EEN SNEEUWSTORM

Mariska: “Eigenlijk ging het totaal 
langs me heen. Ik zag het dikke pak 
sneeuw op de snelweg wel, maar het 
enige wat ik wilde, was naar mijn kind. 
Daar zat ik dan, net bevallen, in de auto 
naast mijn moeder. Terwijl alles om ons 
heen wit kleurde, reed mijn moeder 
geconcentreerd, maar vol adrenaline, 
naar het gespecialiseerde ziekenhuis 
waar Beau – hij is nu bijna vijf – al samen
met zijn vader naartoe was gebracht. 
Wat was het moeilijk om hem een paar 
uur na zijn geboorte alweer uit handen 
te geven. Maar ik wist dat het moest en 
daarom ging hij alvast vooruit. In de 
auto liet ik alles nog een keer aan me 
voorbijgaan. ‘Doe voorzichtig,’ zei ik 
ondertussen tegen mijn moeder, ‘maar 
rijd alsjeblie�  wel door.’”

OVERSLAAND HARTJE
“Ik was 37 weken zwanger toen er 
tijdens een controle bij de gynaecoloog 

iets met Beaus hartje bleek te zijn. 
Tijdens het luisteren sloeg het hartje 
van Beau continu over. Ook op de echo 
was dat te zien. 
Wat het precies was en waardoor het 
kwam, kon de gynaecoloog niet zeggen, 
maar voor de zekerheid stuurde ze me 
door naar een gespecialiseerd ziekenhuis
in Amsterdam. Ik kon er de volgende 
dag, op 29 november, al terecht. Ook 
daar checkte een gynaecoloog het hartje 
van Beau en nog een dag later moest 
ik me melden bij de kindercardioloog. 
Opnieuw werd Beaus hart door middel 
van een echo goed onderzocht. Volgens 
de kindercardioloog was een soort � apje
in zijn hart de oorzaak van de overslagen.
Die zou voor de bevalling waarschijnlijk
nog sluiten, en het was niet iets waar de 
arts zich zorgen over maakte. 
Een week later kon ik op donderdag 
7 december dus gewoon weer naar mijn 
‘eigen’ ziekenhuis, maar ik was er niet 
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gerust op. Wat als er toch meer aan de 
hand was? Uiteraard besprak ik mijn 
twijfels met mijn gynaecoloog. Ik was al 
ruim 38 weken zwanger, dus ik wilde 
graag weten wat het plan was. ‘Kom 
maandag maar terug’, antwoordde de 
gynaecoloog. ‘Dan gaan we praten over 
een keizersnede, want dan is de conditie 
van de baby tijdens de bevalling beter 
te monitoren en daarna moet hij 
waarschijnlijk aan de hartmonitor.”

GEBROKEN VLIEZEN
“Pas thuis landden ’s nachts bij mij deze 
woorden. Opeens schrok ik wakker en 
ik dacht: maar ik ben helemaal niet 
voorbereid op een keizersnede! Daarom 
las ik er zo veel mogelijk online over, 
terwijl mijn vriend rustig verder sliep. 
Na een uur was ik zodanig gerustgesteld
dat ik besloot om verder te gaan slapen, 
maar om vier uur werd ik opnieuw 
wakker, omdat ik moest plassen. 
En precies op dat moment braken mijn 
vliezen, waarna meteen zware weeën 
volgden. Na telefonisch overleg mocht ik
direct komen. Volgens de artsen was het
niet nodig om naar het gespecialiseerde 
ziekenhuis te gaan. En dus reden mijn 
vriend en ik door de regen naar ons 
eigen streekziekenhuis.
Eenmaal daar bleek ik al drie centimeter
ontsluiting te hebben. De weeën volgden
elkaar zo snel op dat ik in een he� ige 
weeënstorm belandde. Mijn buik, mijn 
rug en mijn benen: ik voelde de pijn 
overal en viel er zelfs van � auw. Ter 
versterking kreeg ik een infuus met 
onder andere een zoutoplossing.
Die dag werd Beau, op 8 december, om 
kwart over twaalf in de middag geboren.
Na een half uur persen was ik echt 
helemaal van de wereld, dus toen hij 

op mijn borst werd gelegd, dacht ik: 
o ja, ik ben jouw moeder, ik moet jou 
vasthouden. Ik voelde zo veel emoties 
door elkaar, maar ik was vooral heel blij 
dat hij er was. En het mooie was dat hij 
niet meteen aan de hartmonitor hoefde. 
Waarom weet ik niet, maar ik denk dat 
de gynaecoloog hem toch oké genoeg 
vond om eerst even te knu� elen met 
mij. Iets wat ik heel � jn vond, maar 
na een uur vroeg ik wel of Beau niet 
nagekeken moest worden. Vervolgens 
kreeg hij allerlei stickertjes op zijn buik, 
maar mocht wel bij mij liggen. En opeens
gingen er allerlei alarmen af.”

TEKORT AAN AMBULANCES
“Beaus hartje ging alle kanten op. Het 
sloeg niet alleen over, maar ging ook 
ontzettend snel, wel 220 slagen per 
minuut. Met spoed werd Beau daarom 
naar de afdeling neonatologie gebracht. 
Het ging zo snel allemaal. Voordat ik 
het wist, vertelde een van de artsen mij 
dat Beau naar een gespecialiseerd 
ziekenhuis moest, op zo’n dertig minuten
rijden. Ik lag nog aan het infuus in bed. 
Ik wist het, zei ik tegen mezelf. Ik had 
het al aangevoeld toen Beau nog in 
mijn buik zat. Het was dus goed dat hij 

naar dat andere ziekenhuis ging, want 
daar kon hij in ieder geval worden 
behandeld door de beste specialisten. 
Helaas was er geen tijd om op mij te 
wachten. Het plan was daarom dat 
Beau samen met zijn vader alvast in de 
ambulance vooruitging. Voor mij was 
er alleen geen ambulance beschikbaar, 
ze waren allemaal onderweg. Het had 
tijdens mijn bevalling namelijk zo hard 
gesneeuwd dat er in korte tijd ontzettend
veel ongelukken waren gebeurd. Het 
was in heel Nederland een chaos op 
de weg. En het sneeuwde nog steeds. 
Maar ik wilde wel achter mijn zoon aan, 
naar dat andere ziekenhuis. Mijn moeder
was bij me en zij was met de auto. 
We hadden geen andere keus: met haar 
auto moesten we zelf naar het andere 
ziekenhuis rijden, dwars door de 
sneeuwstorm. 
Terwijl Beau in zijn couveuse naar de 
ambulance in de garage van het zieken-
huis werd gereden, rolde ik er met het 
infuus nog in mijn arm in de rolstoel 
achteraan. Onderweg kreeg ik van de 
verpleegkundige wat dekens toegestopt. 
Door de adrenaline en de kou in de 
garage zat ik enorm te trillen, maar 
zelf had ik dat niet eens door.

‘Beau ging met zijn vader 
in de ambulance, voor mij 
was er geen plek’
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Nadat de ambulance met Beau en zijn 
vader weg was, bracht mijn moeder me 
snel weer terug naar de verloskamers. 
Daar werd mijn infuus ontkoppeld. 
Ik mocht pas weg nadat ik geplast 
had, maar dat lukte niet. Toch zei ik 
dat ik had geplast, ik wilde naar mijn 
zoon! Mijn moeder en ik snelden ons, 
ik uiteraard in een rolstoel, naar de auto. 
Pas buiten zag ik dat alles helemaal wit 
was. En dat het nog steeds heel hard  
sneeuwde. Het was echt bizar. Een paar 
uur daarvoor lag ik nog te bevallen en 
opeens bevond ik me in een heel 
andere wereld.
De autorit duurt normaal een half uur, 
maar door de sneeuw en gladheid 
mochten we maximaal zestig kilometer 
per uur over de snelweg rijden. Mijn 
moeder had daar maling aan,  we wilden 
zo snel mogelijk bij Beau zijn. Door de 
harde sneeuwbuien zagen we op de 
snelweg bijna niks, maar godzijdank 
lukte het mijn moeder om zich veilig en 
snel een weg door de sneeuw te banen. 
Bang was ik dat moment helemaal niet. 
Het enige waar ik aan dacht, was Beau 
en dat ik bij hem wilde zijn.”

HERKENBAAR HUILTJE
“Aangekomen in het ziekenhuis hadden 
mijn moeder en ik geen idee waar we 
moesten zijn. Nadat ik weer in een 
rolstoel had plaatsgenomen, meldden 

we ons bij de verloskamers, maar die 
stuurde ons door naar de kraamafdeling. 
En daar was Beau ook niet. Ik werd er 
echt hopeloos van. Was er dan niemand 
die ons kon helpen? Gelukkig zei een 
verpleegkundige van de kraamafdeling 
dat ze ons wel naar de afdeling 
neonatologie kon brengen, een paar 
verdiepingen hoger. Daar was Beau! 
Toen ik eindelijk in de behandelkamer 
kwam, waar meerdere baby’s lagen, 
herkende ik zijn huiltje meteen. Omdat 
er allemaal artsen met echoapparaten 
om hem heen stonden, kon ik hem niet 
zien. Dat vond ik heel moeilijk, het 
liefst nam ik hem natuurlijk meteen 
in mijn armen. Tegelijkertijd dacht ik: 
laat ze maar doen wat nodig is.”

MOEDERLIEFDE
“Uiteindelijk hee�  Beau zes dagen in 
het ziekenhuis gelegen. Vier dagen 
op neonatologie en twee dagen op 
de kinderafdeling. Daarna mocht hij 
met zware medicatie tegen hartritme-
stoornissen mee naar huis. Ik vond het 
heel spannend, maar thuis vonden we al 
snel onze draai. Het was zo � jn dat we 
eindelijk aan het echte gezinsleven 
konden beginnen. Samen met Beaus 
vader en mijn moeder heb ik het nog 
vaak gehad over de bevalling en alles 
wat daarna kwam. 
En eigenlijk kwam toen pas het besef 
hoeveel geluk we hebben gehad. Die 
sneeuwstorm was zo he� ig. Achteraf 
was het niet echt verantwoord dat 
mijn moeder en ik daardoorheen zijn 
gegaan. Maar goed, ook al had iemand 
ons willen tegenhouden, dan hadden 
we toch niet geluisterd. Dat is denk ik 
die onvoorwaardelijke moederliefde. 
Zodra je moeder bent, doorsta je alle 
stormen om bij je kind te zijn. 

Inmiddels is Beau bijna vijf en het gaat 
heel goed met hem. Hij hee�  die zware 
medicijnen zeven maanden gebruikt en 
daarna was zijn hart zo goed hersteld 
dat hij geen hartpatiënt meer is. Echt 
een enorme opluchting!
Hoewel Beaus vader en ik uit elkaar 
gingen toen Beau anderhalf was, hebben
we een heel goede band. Natuurlijk was 
onze relatiebreuk voor iedereen even 
wennen, maar het is goed zo. We waren 
uit elkaar gegroeid. Beau woont het 
grootste gedeelte van de tijd bij mij en 
gaat om het weekend, plus een middag 
na school, naar zijn papa. Dit werkt 
perfect voor ons alle drie. Momenteel 
heb ik geen relatie en voor nu vind ik 
dat prima. Ik ben een dolgelukkige 
mama en zie Beau en mij echt als 
een topteam.”

SPELEN IN DE SNEEUW
“In de jaren na Beaus geboorte hee�  het 
nog een aantal keer � ink gesneeuwd. 
Als grote wintersportgek werd ik daar 
enorm blij van, want ondanks alles 
hee�  de sneeuw een speciale betekenis 
voor mij. Niet alleen omdat Beau tijdens 
een sneeuwstorm is geboren, maar 
ook omdat ik het geweldig vind om 
lekker met hem in de sneeuw te spelen. 
Vooral onze eerste autoreis met zijn 
tweetjes, in november 2019, zal ik 
niet zo snel vergeten. We sloten onze 
roadtrip af in de Franse Alpen waar al 
veel sneeuw lag. Beau was lekker dik 
ingepakt op de slee en samen genoten 
we onwijs van alle sneeuw om ons heen. 
Een magisch moment! Terwijl we daar 
liepen, dacht ik weer even terug aan 
zijn geboorte en met een grote glimlach 
bese� e ik hoe gelukkig ik sindsdien ben.”

‘Sneeuw hee�  een speciale 
betekenis voor mij’
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