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Het zou de laatste kerst met ons 
tweetjes worden. Omdat ik al 
bijna 37 weken zwanger was, 

wilden mijn man Ronald (33) en ik het 
rustig aan doen. Een uitgebreid diner 
voor twee en daarna op de bank 
genieten van een leuke kerstfilm. Beide 
families hadden daar alle begrip voor. 
Ronalds ouders zouden we na de 
kerstdagen zien en mijn ouders bleven in 
Slowakije, waar ze wonen. Ze zouden half 
januari naar Nederland komen om ons 
te helpen tijdens de kraamweek. 
Die eerste kerstdag voelde ik alweer 
harde buiken tijdens het koken. Af en toe 
moest ik zelfs even stoppen met 
kokkerellen, maar ik dacht er verder niet 
over na. Ik had er al weken last van. 
Volgens mijn verloskundige waren dat 
oefenweeën. Daarom zei ik ook niks 
tegen Ronald, ik wilde hem niet onnodig 
ongerust maken. Na de film ging ik naar 
bed, het was ‘pas’ elf uur, maar ik was die 
laatste weken ontzettend moe. Gelukkig 
was mijn zwangerschapsverlof net 
ingegaan en kon ik rusten wanneer ik 

wilde. Maar die avond kwam ik moeilijk in slaap. Ronald was 
nog beneden en de harde buiken bleven komen en gaan. 
Rond half twaalf belde ik de verloskundige. ‘Zouden het 
weeën zijn?’ vroeg ik. ‘Moeilijk te zeggen,’ antwoordde ze.  
‘Ga anders even douchen, dan kunnen we kijken of het 
doorzet.’ Ronald was inmiddels ook boven en nadat ik hem 
had bijgepraat, stapte ik onder de douche. De warme 
stralen deden me goed, maar de krampen in mijn buik 
bleven. Sterker nog, ze werden erger. Om half een belde ik de 
verloskundige weer, die meteen kwam. Na een inwendig 
onderzoek bleek dat ik inderdaad weeën had. Ik had zelfs al 
twee tot drie centimeter ontsluiting. Volgens de verloskundige 
was mijn baby met 36 weken en zes dagen officieel nog 
prematuur. Ze belde het ziekenhuis om me over te dragen 
aan de gynaecoloog.
Na dat telefoontje vroeg ze of ik mijn ‘vluchtkoffer’ al klaar 
had staan. Een beetje paniekerig schudde ik mijn hoofd. 
Hoewel ik graag in het ziekenhuis wilde bevallen - in 
Slowakije bevalt iedereen in het ziekenhuis, ik was niet 
anders gewend - had ik mijn koffertje nog niet ingepakt. De 
tas voor de baby stond al weken klaar, maar aan mijn eigen 
spullen was ik nog niet toegekomen. Als een kip zonder kop 
rende ik door het huis. Ik pakte alles in en graaide 
tussendoor nog wat kraamverband en gaasbroekjes mee uit 
mijn kraampakket. Wist ik veel dat het ziekenhuis dat ook 
gewoon heeft. Ondertussen legde de verloskundige aan 
Ronald uit waar we ons precies moesten melden. Aan zijn 
lichaamshouding zag ik dat hij het best spannend vond. Net 
als ik. Dit hadden we echt niet zien aankomen.”

Ziekenhuis
“Uiteindelijk arriveerden we rond drie uur ‘s nachts in het 
ziekenhuis. Vanaf de parkeergarage werd ik al puffend in een 
rolstoel naar de verloskamers gebracht, waar ik een uurtje 
later al vier tot vijf centimeter ontsluiting had. Ik kon het bijna 
niet geloven, het ging zo snel allemaal. Helaas liet een 
CTG-monitor zien dat de weeën niet sterk genoeg waren om 
de bevalling echt door te laten zetten. Ik kreeg het advies 
om wat te gaan slapen. Maar daar moest ik niet aan 
dénken. Door de adrenaline was ik klaarwakker. Ronald was 
wel heel moe, ik zag het aan hem. Gelukkig mocht hij bij mij 
in de kamer op een bedje slapen. Hij was meteen vertrokken. 

Daar lag ik dan in de nacht van eerste op tweede kerstdag. 
Ik was zo opgewonden. Het enige wat ik kon denken, was 
dat ik bijna moeder werd. Ik kreeg een kerstkindje!
Na een paar uur voelde ik dat de weeën krachtiger werden. 
Braaf pufte ik ze weg, maar rond acht uur waren ze zo sterk 

dat ik Ronald wakker maakte. ‘Deze 
weeën voelen heel anders aan dan 
vannacht,’ zei ik. Terwijl de weeën steeds 
pijnlijker werden, drukte ik op het knopje 
naast mijn bed. ‘Ik wil een ruggenprik,’ 
riep ik gestrest. ‘Laat iemand komen!’ 
Maar tijdens de zwangerschap had ik 
mijn man laten beloven dat hij me zou 
tegenhouden, als ik om een ruggenprik 
vroeg. Ik wilde onze zoon per se zonder 
medicatie ter wereld brengen.  
Dapper deed Ronald een poging mij 
van die verdoving te weerhouden, maar 
ik lachte hem keihard uit. Besefte hij wel 
hoeveel pijn de weeën deden?  
Precies op dat moment kwam de 
verpleegkundige binnen. Ik vertelde haar 
dat de weeën die ik nu had veel sterker 
en anders waren.  
Kort daarna onderzocht de gynaecoloog 
me. Ze had goed nieuws: ‘Je hebt acht 
tot negen centimeter ontsluiting. ‘Je bent 
er bijna, Lucia!’
Hoewel het fijn was om te horen, was ik 
vooral geïnteresseerd in de ruggenprik. 
Kon ik die nog krijgen? Volgens de 
gynaecoloog was dat geen optie meer, 
de baby kwam waarschijnlijk sneller dan 
dat de ruggenprik zou gaan werken.  

Ik moest het op eigen kracht doen.  
‘Maar kan ik dat wel?’ vroeg ik vertwijfeld. 
Om eerlijk te zijn had ik er zelf weinig 
vertrouwen in. De weeën deden zo’n pijn, 
ik wist bijna niet waar ik het zoeken 
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‘De tas voor de baby stond al weken klaar, maar ‘De tas voor de baby stond al weken klaar, maar 
mijn spullen moest ik snel bij elkaar graaien’mijn spullen moest ik snel bij elkaar graaien’

Sommige dagen in je leven zul je niet 
snel vergeten. Het was Kerstmis 2017 
en de hoogzwangere Lucia (nu 33) 

keek uit naar 17 januari 2018, de dag 
waarop ze was uitgerekend van haar 

eerste kindje, een jongetje.  Maar of 
de baby zin had om nog langer te 

wachten? Lucia had al weken 
regelmatig last van harde buiken, 
maar op die eerste kerstdag 2017 

stopten die niet meer…

Lucia beviel onverwachts op tweede kerstdag van haar eerste babyLucia beviel onverwachts op tweede kerstdag van haar eerste baby

‘James is het mooiste kerstcadeau ooit’ 
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moest. ‘Natuurlijk kun je dat, je 
bent al zo ver gekomen, dan 
lukt dit je ook,’ antwoordde de 
gynaecoloog bemoedigend.”

Met alle kracht
“Nadat ze mijn vliezen had 
gebroken, ging het opeens 
snel. En om tien uur uur was 
het zo ver: ik had tien 
centimeter ontsluiting en 
mocht eindelijk gaan persen. 
Daar gaan we, dacht ik. Kin 
op de borst, handen onder 
mijn knieën en persen maar. 
Maar een half uur later was 
de baby er nog niet. Omdat 
zijn hartslag daalde, besliste 
de gynaecoloog dat ze me 
nog twee keer wilde laten 
persen. Als mijn zoontje er 

dan nog niet was, zou ze me gaan 
helpen. Verward vroeg ik me af wat ze 
daarmee bedoelde. Een knip, een 
vacuümpomp? Beide opties leken me 
niks. Met alle kracht die ik had, zette ik 
het op een persen. En opeens was hij 
daar: mijn kleine James. Op het moment 
dat ik hem in mijn armen kreeg, was ik 
meteen in de wolken. ‘Wat fijn dat je er 
bent,’ fluisterde ik tegen hem. ‘En wat lijk 
je veel op je papa.’ Verliefd keken Ronald 
en ik elkaar aan. We waren ouders van 
een prachtige zoon en dat met Kerstmis. 
Meer konden we ons niet wensen.”

Dubbel feest
“Inmiddels is James al bijna vijf. Hij is een 
supervrolijk en lief mannetje waar we 

ontzettend trots op zijn. En hij is een grote broer, want na 
James werden we nog papa en mama van Amelia (3) en 
van Maeve (vijf maanden). 
Voor ons zijn de feestdagen altijd dubbel feest. Het begint met 
de optocht van Sinterklaas en de verjaardag van Amelia. 
Daarna pakjesavond en kerst. Omdat we James zijn eigen 
verjaardag gunnen, met alle aandacht en cadeautjes die 
daarbij horen, vieren we Kerstmis alleen op kerstavond en 
eerste kerstdag. We zijn dan vaak in Slowakije bij mijn familie. 
Ze zijn het gewend dat we James’ verjaardag op de dag zelf 
vieren. Maakt voor hen niks uit dat het dan tweede kerstdag 
is, want vóór James’ komst deden we daar ook niets speciaals 
aan. Behalve verjaardagen vieren we in Slowakije namelijk 
ook ‘naamdagen’ en 26 december is toevallig de naamdag 
van Sint Stefanus, naar wie mijn opa is vernoemd. Op die dag 
vieren we dus niet alleen meer opa’s naamdag, maar vooral 
ook de verjaardag van James. Voor mij de meest speciale 
dag van het jaar!”

‘Op het moment dat ik hem in mijn armen kreeg, 
was ik meteen in de wolken. ‘Wat fijn dat je er 
bent,’ fluisterde ik tegen hem’
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