
Mijn eerste vraag was: 
word ik wel mama? Dat 
was het belangrijkste. 
Ik dacht meer aan mijn 
kind dan aan mezelf

Het klinkt als het perfecte plaatje: een jong, ge-
lukkig getrouwd stel, met een prachtig huis en 
een blozende baby. Er hangt een slinger door de 

woonkamer met ruim honderdvijftig felicitatiekaarten 
voor de geboorte van het kleine meisje. Moeder Wendy 
zorgt thuis voor de baby, vader Björn is aan het werk. 
Maar er is meer aan de hand achter de voordeur. Wendy 
en Björn hebben een ongelooflijk jaar achter de rug. Ze 
zijn al acht jaar samen en trouwden twee jaar geleden.
“Ik werk in de kinderopvang en wilde graag kindjes. 
Björn ook, maar zijn kinderwens was minder sterk. Na 
ons trouwen moest er éérst een nieuwe auto komen”, 
lacht Wendy. Toen die er was, was de tijd rijp om te 
proberen om zwanger te worden. Dat lukte, maar die 
eerste zwangerschap eindigde in een vroege miskraam. 
“Ik heb sinds mijn zestiende de ziekte van Crohn. 
Daarom stond ik al vanaf het begin van de zwanger-
schap onder controle van de vroedvrouw. De ziekte van 
Crohn is een chronische ontsteking aan de darmen. Als 
een ontsteking opspeelt tijdens de zwangerschap, houd 
je geen eten binnen. Om in de gaten te houden of alles 
goed ging, kreeg ik maandelijks een echo.” 
Al bij de eerste controle bleek dat het baby’tje niet ge-
groeid was en de zwangerschap eindigde in een mis-
kraam. “We waren verdrietig, maar ik dacht ook: dan 
zal het wel niet goed zijn geweest. Het zal niet zo moe-
ten zijn. Snel daarna was ik wéér zwanger.”
De zwangerschap verliep voorspoedig, tot Wendy zo’n 
tien weken zwanger was. 
“Ik ging vloeien en raakte in paniek. Als het maar 
niet verkeerd is, dacht ik. Ik belde mijn moeder en zij 
probeerde me gerust te stellen. ‘Zolang je geen kramp 
hebt, zal het wel meevallen’, zei ze.” 
Naast Björn was Wendy’s moeder haar steun en toever-
laat tijdens de zwangerschap. Wendy heeft twee oudere 
broers en heeft als jongste kind en enige dochter een 
speciale band met haar moeder. 
“Mijn baby’tje was het derde kleinkind. Mijn moeder 
was in de wolken. Dat haar dochter een kind kreeg, 
was voor haar extra bijzonder.”
Na het telefoongesprek met haar moeder belde Wendy 
de gynaecoloog. 
“Ik mocht meteen op controle komen. Alles zag er goed 
uit. Het hartje klopte goed. De gynaecoloog vertelde 
me dat vloeien bij een zwangerschap kan horen, bij-
voorbeeld omdat de placenta niet goed ligt.” Maar het 
bleef niet bij die ene keer. “Ik ben nog zeven of acht 
keer naar het ziekenhuis geweest omdat ik vloeide. 
Steeds weer was ik bang dat het niet goed was, maar 

iedere keer wist de gynaecoloog me te kalmeren. Ik 
vertrouwde op zijn oordeel.” 
Wendy en Björn gingen een week op vakantie. Een re-
laxte zonvakantie, tot Wendy op de laatste dag wéér 
ging vloeien. Opnieuw volgde een afspraak in het zie-
kenhuis. Wendy kan zich de exacte woorden van de 
gynaecoloog nog herinneren. 
“Hij zei: ‘Ik denk dat je hormonen van de wap zijn, 
dus we gaan een uitstrijkje maken om te controleren 
of dat het is.’ Zijn toon was zó luchtig, dat ik niet 
dacht aan iets ernstigs.”

TRANEN
Een week later kwam de uitslag. Inmiddels was Wen-
dy zeventien weken zwanger. Haar moeder ging mee 
naar de afspraak. 
“De gynaecoloog zei: ‘Ik ben niet zo blij met de uit-
slag van het uitstrijkje. Je hebt pap3b.’ Ik wist niet wat E

In de armen van Wendy (29) ligt een schattig klein 
meisje met grote, wakkere ogen. Moeder en dochter 
stralen allebei. Wendy geniet in het kwadraat van haar 

kind, want ze beseft terdege dat het allemaal heel 
anders had kunnen aflopen. Tijdens haar zwangerschap 
kreeg ze namelijk de diagnose baarmoederhalskanker… 
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dat betekende, maar zag aan mijn moe-
der dat het niet goed was. Ik kreeg het 
warm, heel warm. Mijn eerste vraag 
was: ‘Word ik wel mama?’ Dat was 
voor mij het belangrijkste. Ik dacht 
meer aan mijn kind dan aan mezelf. 
De gynaecoloog stelde me gerust en zei 
dat het goed behandeld kon worden. 
Het woord kanker is niet genoemd, er 
zaten ‘onrustige cellen’ in de baarmoe-
dermond. Hoe is het met mijn kind? 
Kan ik moeder worden? Dat waren 
mijn belangrijkste zorgen. Maar ik was 
ook optimistisch en dacht: ze halen die 
cellen weg en dan is het klaar en kan 
ik verder genieten van mijn zwanger-
schap. In tranen heb ik Björn gebeld, 
die meteen naar huis kwam. Geluk-
kig konden we de volgende dag al in 
het ziekenhuis in Nijmegen terecht. 
Daar moesten we naartoe, omdat ze me in ons eigen zieken-
huis niet konden behandelen. Die avond samen thuis op de 
bank… Ik weet niet meer zo goed hoe het was. We hebben 
zitten gissen: wat zou het zijn, wat gaan ze eraan doen? We 
gingen ervan uit dat het goed zou komen. We zijn allebei 
nuchter en positief ingesteld.”
De dag daarna gingen ze naar Nijmegen. 
“Ik werd plaatselijk verdoofd en er zijn ‘hapjes’ weggehaald 
- stukjes weefsel van de baarmoedermond, de plek waar de 
onrustige cellen zaten.” Vier dagen later volgde de uitslag. 
“Weer werd gezegd dat er onrustige cellen waren, maar ook 
dat de kans dat het kanker was heel klein was. Eigenlijk was 
dat best positief nieuws! Ik moest een afspraak maken voor 
over vier weken. Dan gingen ze bekijken of het onrustige 
deel gegroeid was. Als het níét gegroeid was, zou er geen 
behandeling volgen. Ik dacht: als ik nou iets eerder een af-
spraak maak, bijvoorbeeld over drie weken, dan is het vast 
niet zo gegroeid. Ik was een beetje aan het struisvogelen. 
Voor mezelf had ik besloten: zolang het baby’tje in mijn 
buik zit, doen we niks. Eerst de baby gezond op de wereld 
zetten en dan wil ik pas behandeld worden. Daar was ik heel 
stellig in. Ik deed een beetje alsof het er niet was.” 
In de tussentijd kreeg ze ook nog de twintigwekenecho. “Alles 
zag er goed uit. Het kindje bewoog, het hartje klopte. Het sterk-
te mij nog meer in het gevoel: ik ga alles doen voor dit kindje.” 
Toen Wendy eenentwintig weken zwanger was, volgde de be-
wuste afspraak. 
“Eerst onderzocht mijn vaste gynaecoloog me. Hij riep er 
vervolgens een specialist bij, een oncologisch gynaecoloog. 
‘De cellen zijn echt té onrustig’, zeiden ze. Ik moest geope-
reerd worden, diezelfde week nog. Er moest nog een keer, 
onder narcose, weefsel weggehaald worden voor onderzoek, 
om duidelijk te krijgen wat er aan de hand was. Was het 

kanker, of viel het mee? Omdat ik eenentwintig 
weken zwanger was, moest er haast gemaakt 
worden. Want als het echt niet goed was en de 
zwangerschap afgebroken moest worden, dan 
moest dat snel gebeuren. Ik heb tranen met tui-
ten gehuild. Want ik had dus bedacht: er gaat 
niks gebeuren tot de baby er is. Ik was zó teleur-
gesteld. Maar er stonden drie witte jassen tegen-
over me die zeiden dat er iets moest gebeuren. 
Toen ging ik overstag.” 

OPTIES
De operatie volgde en daarna was het weer 
wachten op de uitslag. 
“Björn was aan het werk, maar ik wilde niet al-
leen zitten. Samen met mijn vader en moeder 
heb ik thuis op het telefoontje gewacht. De dok-
ter belde en zei: ‘Het is niet goed, het is baar-

moederhalskanker. Kom maar naar het ziekenhuis, dan 
kunnen we het bespreken.’
‘Dat kan niet’, zei ik. ‘Mijn man is aan het werk.’ Daarna 
heb ik de telefoon boos weggelegd. Mijn moeder heeft het 
gesprek met de dokter voortgezet. Hij zou een halfuur la-
ter terugbellen. Ik zat op de bank te huilen, en mijn vader 
en moeder ook. Overstuur belde ik Björn. Toen de dokter 
terugbelde, was Björn inmiddels thuis. Ik was nog steeds 
verdrietig en boos op de dokter en wilde de telefoon niet 
opnemen. Ik vond het oneerlijk. Waarom ik? Ik had al-
tijd gezond geleefd, niet gerookt, niet gedronken. Björn 
heeft het gesprek gevoerd en diezelfde middag werden we 
in het ziekenhuis verwacht. Toen was mijn bui alweer ge-
zakt. Ik moest gewoon door.”
De artsen vertelden Björn en Wendy dat er drie opties 
waren. “De eerste optie was de tumor weghalen. Dat 
was voor mij de beste optie, maar niet voor de baby. De 
kans was groot dat tijdens de operatie de weeën opge-
wekt zouden worden en dat de baby veel te vroeg geboren 
werd. De tweede optie was chemotherapie. Daarbij was 
het risico voor mij groter. Met een operatie zou de tu-
mor gewoon weg zijn, met chemo is er een kans dat die 
niet aanslaat. De chemo was echter niet schadelijk voor 
de baby, want die werd beschermd door de placenta. De 
derde optie was niks doen en dan rond achtentwintig 
weken de baby halen. Maar daar waren de artsen geen 
voorstander van, want dat was zowel voor mij als voor de 
baby gevaarlijk. Dus eigenlijk hadden we de keuze uit de 
eerste twee opties.”
Wendy en Björn kregen drie dagen om een keus te maken. 
“We beseften dat het echt ónze keus moest zijn, van ons 
samen. De dokters neigden iets meer naar opereren. Maar 
omdat de tumor klein was, waren ze ook optimistisch over 
de chemo. De kans dat die zou aanslaan, was negentig pro-
cent. Ik wilde chemo. Dat wist ik meteen. Björn had in het 
begin nog wat twijfels, maar ik niet. Ik was ook niet bang 
dat ik dood zou gaan en dat Björn alleen zou achterblijven 
met onze baby. Er was een kans dat ik door de chemo we-
kenlang ziek op de bank zou liggen en kaal zou worden. 
Maar dat risico wilde ik nemen. Ik voelde de baby al en 
daar genoot ik heel erg van. Ieder schopje heb ik bewust 
beleefd, ook met het besef: misschien is dit wel de enige 
keer dat ik zwanger zal zijn. We hebben van de artsen veel 
informatie gekregen over het hele traject, dus we konden 
een weloverwogen keuze maken.” 
Dat traject zag er als volgt uit: eerst drie weken chemo, dan 
een rustweek waarin bekeken werd of de tumor geslon-
ken was. Zo niet, dan moest de baby gehaald worden na 
dertig weken zwangerschap. Als de tumor geslonken was, 
zouden weer drie weken chemo en een rustweek volgen. 
De baby zou dan met zesendertig weken gehaald worden 
met een keizersnee, en tijdens die operatie zouden meteen 
Wendy’s lymfeklieren in de buikholte verwijderd worden.

De schok was bij de mensen om hen heen groter dan bij 
Wendy en Björn zelf. “Wij zaten er middenin, dan gá je 
er gewoon voor. We zijn altijd positief gebleven: ‘Hup, 
de schouders eronder, we kunnen dit aan.’ We hebben 
er nooit bij stilgestaan dat ik dood kon gaan of dat het 
met de baby niet goed zou gaan. Geen minuut. Nou 
ja, alleen even toen we moesten kiezen tussen chemo 
of opereren. Maar daarvoor en daarna waren we daar 
niet mee bezig. Het hielp dat de dokters positief waren, 
daardoor konden wij dat ook zijn.” 
De babykamer stond ook al klaar, ruim op tijd. “Dat 
vonden we juist leuk, lekker spulletjes uitzoeken voor de 
baby. Het gevoel dat het goed zou komen overheerste.”

DUIMEN OMHOOG
Op 20 augustus begon de chemo. “Eens per week moest 
ik naar het ziekenhuis, op dinsdag. Naast de chemo 
kreeg ik allerlei middeltjes om de misselijkheid tegen te 
gaan. En veel vocht. Van dinsdag op woensdag moest 
ik in het ziekenhuis blijven en op woensdag kreeg ik 
dan een echo. Dat vond ik erg leuk. Het was gerust-
stellend om de baby te zien.” Wendy ‘fietste’ door de 
chemo, zegt ze. “Ik was niet ziek, niet misselijk en niet 
moe. Ik had ook bijna geen haaruitval en ben zelfs in 
het weekend gewoon naar feestjes geweest.” 
Toen kwam de rustweek. Wendy was inmiddels achten-
twintig weken zwanger. “De dokter kon de tumor met 
het blote oog niet meer zien. De chemo was aangesla-
gen! Daarna waren we nóg positiever. We voelden dat 
het goed kwam. Ook de tweede cyclus van drie weken 
chemo ging goed. Helaas hoorden we na de laatste che-
mo dat ik te weinig magnesium had. Dus moest ik om 
de dag naar het ziekenhuis voor een infuus met mag-
nesium en ijzer. Maar ach, dat doe je dan maar weer.”
Wendy en Björn kregen in die tijd veel bezoek, aan-
dacht, kaartjes en telefoontjes. 
“Ik vond het fijn dat mensen meeleefden, maar voor 
mij hoefde het niet alleen over mijn ziekte te gaan. Ik 
had het ook graag over leuke dingen, zoals mijn zwan-
gerschap. Want dat ging gewoon door: het wonder dat 
ik een kindje kreeg. Ik had er geen behoefte aan om 
uitgebreid over mijn ziekte te praten. Nu doe ik dat 
voor het eerst. Om het af te sluiten en omdat ik hoop 
dat er mensen zijn die iets aan mijn verhaal hebben. 
Maar nu ik het vertel, voelt het bijna alsof ik het over 
iemand anders heb. Onwerkelijk. Misschien omdat het 
allemaal nog zo vers is.” 
De datum van de geboorte naderde. “Twee weken van 
tevoren wisten we dat het 4 november zou worden, een 
maandag. We hebben het niet tegen mijn ouders en Bj-
orns vader gezegd. Normaal gesproken is het ook een 
verrassing wanneer een kind geboren wordt. Alleen E
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mijn broer Stefan was op de hoogte. Hij had vrij 
genomen en heeft mijn ouders die maandagoch-
tend opgehaald. Zo kon Björn het moment na de 
geboorte delen met familie, want bij mij moesten 
na de keizersnee mijn lymfeklieren weggehaald 
worden. Mijn ouders en mijn broer zaten in de 
wachtkamer, terwijl Bo gehaald werd.” 
Wendy kreeg een ruggenprik. “Ik wilde zien dat 
mijn kindje geboren werd, samen met Björn. Wat 
was ik blij toen dat gebeurde! Ik was zó blij dat 
alles goed was met haar. Ik heb Bo na de geboorte 
nog even gezien, vijf minuten, en haar een kusje 
gegeven. Toen moest ik ‘onder zeil’ voor de opera-
tie. Nee, daarover was ik niet teleurgesteld. Ik was 
vooral blij dat alles goed was met Bo. Een gezonde 
baby van zes pond. Ik kon nog even zien dat ze 
gecheckt werd, alle duimen gingen omhoog. En 
toen ging ik onder zeil. Om elf uur is Bo geboren 
en om drie uur werd ik wakker op de verkoever-
kamer. Met een big smile op mijn gezicht, want 
nu kon ik mijn kindje weer zien. Björn kwam met 
Bo, mijn moeder en Steef de kamer in. Bo mocht 
bij mij blijven, in zo’n doorzichtig wiegje, en ook 
Björn mocht in het ziekenhuis blijven. En op vrij-
dag mocht ik naar huis. De dinsdag daarna kreeg 
ik te horen dat mijn lymfen schoon waren en dat 
de kanker dus niet uitgezaaid was.”

GEBOFT
Wendy genoot van haar kraamtijd. Na de keizer-
snee was ze redelijk snel weer op de been en kon ze 
zelf voor Bo zorgen. Ook Björn had twee weken vrij 
genomen om die eerste tijd te kunnen meemaken. 
“Met Bo ging alles goed. Ze stond niet onder extra 
controle en groeide goed. Ik zat op een roze wolk. 
Ik was me ervan bewust dat het anders had kun-
nen lopen, dat Bo écht een groot wonder was. Te-

gelijkertijd waren de eerste weken best zwaar, 
hoor. Ik had natuurlijk ook een operatie ach-
ter de rug. Als Bo overdag sliep, ging ik op de 
bank uitrusten.” 
Vijf weken na de geboorte van Bo volgde nog 
een operatie, om de tumor weg te halen. Daar-
na was het wéér wachten op de uitslag: zou nu 
alle kanker weg zijn? Op 24 december zou Wen-
dy het verlossende telefoontje krijgen. 
“Deze keer vond ik het heel spannend, misschien 
nog wel spannender dan de keren daarvoor. Het 
moest klaar zijn. Ik had me opnieuw wat voor-
genomen: met kerst wilde ik gezond, met een ge-
zonde baby, op de bank zitten. En dat gebeurde 
ook, want de artsen hadden goed nieuws. De 

kanker was weg. Nu is het hopen dat het weg blíjft.” 
Dat valt niet altijd mee, vertelt Wendy. “Je kunt alleen 
maar hopen.” Begin februari was er stress, toen ze last 
kreeg van erge buikpijn. Even dacht ze dat de kanker 
terug was. 
“Maar het bleek dat de baarmoedermond was dichtge-
groeid. Ik moest geopereerd worden om die weer open te 
maken.” Opnieuw moest ze bijkomen van een operatie, 
de derde in een halfjaar tijd. “Maar het was het allemaal 
waard. Absoluut. Ik weet niet of ik het allemaal nog eens 
zou kunnen doorstaan, maar het was simpelweg nodig.”
Wendy zegt dat ze niet veranderd is. Nuchter en positief 
was ze altijd al en dat heeft haar door die heftige tijd 
heen geholpen. Genieten deed ze ook al, samen met Bj-
orn, maar toch doet ze dat nu nét iets meer. 
“Als we willen, kan er nog een kind komen. Maar eer-
lijk gezegd maakt me dat niet zo veel uit. Ik heb een 
fijn kind, we hebben geboft met Bo. Ik heb geleerd om 
te kijken naar de dingen die ik heb. Voorheen was al-
les vanzelfsprekender: ons mooie huis, het feit dat ik 
gezond was. Nu ben ik me daar bewuster van. En niks 
moet nog, maar alles mag. Vroeger werkte ik ontzettend 
veel, maar nu vind ik het heerlijk om thuis te zitten en 
lekker met mijn meisje bezig te zijn. Ik ga iedere dag 
wandelen en geniet intens van Bo. Als ze wakker is, ga 
ik met haar knuffelen en spelen. Heerlijk. Ze begint nu 
te brabbelen en te lachen. Ze is een heel alerte baby, een 
pittig ding. Het gaat goed met mij, met ons. Ik neem 
echt de tijd voor Bo en als het moet, laat ik de boel de 
boel. Mijn huis houd ik bij, maar ik ben vooral veel, 
heel veel aan het genieten van mijn kind. Mijn mooie 
meisje, waar ik zo veel voor gedaan heb. De eerste keer 
rollen, de eerste stapjes - ik wil het allemaal zelf mee-
maken. Genieten, met volle teugen.” L

Wil je reageren op dit verhaal? Mail o.v.v. ‘1408 Wendy’ 
naar redactie@mijngeheim.nl. Je kunt ook je eigen 
verhaal vertellen op www.mijngeheim.nl.
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