
Jikke Bruin (34) wilde thuis
bevallen van haar tweeling,
tegen het advies van de
gynaecoloog. Haar
verloskundige stond gisteren
voor de rechter. ‘Van
Jomandapraktijken was geen
sprake.’

ANNEMIEK VERBEEK

Geen moment heeft ze ge-
dacht dat ze haar ongeboren
kinderen in gevaar bracht.
Jikke Bruin, wiskundige en

moeder van vijf kinderen, staat wat
onwennig in de hal van de rechtbank
aan de Parnassusweg. Onbedoeld is
ze het middelpunt van een tuchtzaak
diehetkeerpuntkanzijn indemanier
waarop we in Nederland met ‘afwij-
kende’ wensen van zwangere vrou-
wen omgaan.
De Inspectie van de Gezondheids-

zorg (IGZ) verwijt drie verloskundi-
gen onzorgvuldig te hebben gehan-
deld door ten minste vier hoogrisico-
bevallingen thuis te begeleiden in
plaats van in het ziekenhuis. Eén er-
vanwasdie van JikkeBruin (niet haar
echte naam), die meer dan twee jaar
geleden van een tweeling beviel.
Bruin: “De IGZ zet mij neer als een
domme vrouw die onder invloed
stond van een radicale vroedvrouw.
Onzin, van Jomandapraktijken was
geen sprake. Ik wist precies wat ik
wilde, heb me ingelezen en voorbe-
reid. Mijn keuze om thuis te blijven,
was een keuze vanmij alleen.”
“Na de geboorte van onze oudste

twee kinderenwas ikmegaan verdie-
pen in het nut van de interventies die
tijdens die bevallingen gedaan wa-
ren.Mijn derde kind kreeg ik thuis, in
bad. Een gezonde vrouwmoet tijdens
debevalling zo veelmogelijkmet rust
worden gelaten. Ik wilde zelf de regie
houden; niet van iemand anders ho-
ren of mijn weeën sterk genoeg wa-
ren,nietuit badmoetenomdatdat fij-
ner is voor degenedie bij de bevalling
is, geen toestemming hoeven krijgen

om te persen. Het vertrouwen inmijn
eigen lijf was groot, het was ook niet
de eerste keer dat ik zou bevallen.”
Een tweelingbevallingwordt gezien

als hoogrisicobevalling. In het geval
van Bruin was er ook nog sprake van
een eerste kind in stuitligging en een
tweede die overdwars lag. Toch werd
in eerste instantie gehoor gegeven
aan haar wens om een vaginale be-
valling af te wachten. “Dit verander-
demet 39weken zwangerschap, toen
ik op consult was bij een mij onbe-
kende gynaecoloog. Er moest op zo
kort mogelijke termijn een keizersne-
de ingepland worden. Er was geen
overleg, andere opties waren niet be-

spreekbaar. Terwijl ik de noodzaak
van een keizersnede echt niet zag, er
kleven juist veel risico’s aan.”
Het contact met de gynaecologen

bleef daarna moeizaam. Ze vond de
manier waarop de artsen op haar in-
praatten over inleiden, monitoren,
testen en een keizersnede, agressief.
“Ik kreeg alleen maar donderpreken
over dode baby’s en dovemansoren.

Mijnvroedvrouwwasbereidmij thuis
te begeleiden.”
Na een bijna voldragen zwanger-

schap, terwijl het gangbaar is om bij
een tweeling de geboorte eerder op te
wekken, begon Bruins bevalling.
“Als de vroedvrouw niet was geko-
men, waren we nog steeds thuis ge-
bleven. Daar hadden we de enige
kans op een natuurlijke bevalling.
Als er iets mis zou gaan, konden we
altijd nog naar het ziekenhuis.”
Na een dag en een nacht schoot het

nog niet op. Bruin hadwel acht centi-
meter ontsluiting, maar bijna geen
weeën. “Maar ik voelde me goed, de
baby’s bewogen. Niks aan de hand.”
Bruin zou thuis zijn gebleven, als

niet eenbuurtbewoner eenanonieme
melding had gedaan bij het Advies-
en Meldpunt Kindermishandeling.
Toen liet ze zich overhalen alsnog
naar het ziekenhuis te gaan voor een
keizersnede. “Achteraf hoorden wij
vanonzehuisartsdatdegynaecoloog
inoverlegmetdewaarnemendehuis-
artsalpolitie enambulanceklaarhad
staan voor een gedwongen opname.”
Spijt heeft Bruin niet. Of toch wel:

“Ik had nooit bij de gynaecoloog on-
der controlemoeten gaan. Bloeddruk
meten kon ik ook thuis en de ligging
kon ik zelf ookwel voelen. Het zou de
laatste weken heel veel ongezonde
stress hebben gescheeld.”
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herstel
nDe foto’s van de kledinglijn van
Vieze Fur (PSmaandag)waren niet
gemaakt door Perre van denBrink,
maar door Boris Postma.

hoe Brusselse beleid uitwerkt

doordeondernemersverenigingofde
kamer van koophandel.
“Meer arbeidsmigratie is vannature

de lijn van Brusselse bestuurders,”
zegt Asscher. “Nederland staat daar
bekend als paradijselijk land. Maar

we moeten niet naïef zijn. Het moet
wel op een eerlijke manier. Anders
valt er niet tegenop te concurreren.
En dat is schadelijk voor het draag-
vlak van arbeidsmigratie en schade-
lijk voor het draagvlak van Europa.”

op zijn plaats

De Italiaanse treinenbouwerAn-
saldoBreda verwerpt ten stellig-

ste de beschuldigingen van de Belgi-
sche enNederlandse Spoorwegen
over de technische problemen rond
de hogesnelheidstrein Fyra en on-
derneemt juridische stappen omde
schade te verhalen.
De technische problemen in janua-

ri, bij hevige sneeuwval, zijn volgens
de bouwer ontstaan doordat deNS er
te hardmee heeft gereden. In over-
eenstemmingmet dewensen van de
klant, aldus de Italianen,was
het automatische rem-
systeem zo ingesteld dat
het inwerking zou tre-
den bij bijvoorbeeld
hevige sneeuwval.
AnsaldoBreda
noemt het ‘onvoor-
zichtig’ en ‘onver-
antwoord’ dat dit
remsysteemher-
haaldelijkwerd ge-
forceerd door de
NS-machinisten
omde snelheid van
250 km/uur aan te
houden.
De treinen hebben

alle internationale
testen doorstaan en
voldoen aan alle vei-

ligheidsnormen, benadrukt het be-
drijf. Voordat ze op de railswerden
gezet, hebben ze de test doorstaan
volgens de Europese richtlijn
2008/57/CE enheeft de Fyra diverse
certificaten ontvangen van onder
meer Lloyd’s Register, Belgorail en
deNederlandse enBelgische Spoor-
wegen.
Tegen deze krant benadrukt een

woordvoerder vanAnsaldoBreda dat
de juridische stappen ‘vooralsnog
enkel tegen de BelgischeNMBS’wor-

den genomen.Hij sluit niet uit
dat een dergelijke procedu-

re ook tegen deNS zal
worden gevoerd.
De problemen in ja-
nuari zijn een excuus
geweest voor de Bel-
gische Spoorwegen
omde verdere leve-
ring te blokkeren,
denken de Italianen.
Dewerkelijke reden
omhet contract te
verbreken, heeft vol-
gens de Italianen
een andere oorzaak.
DeNSbereidt een

claim vanhonderden
miljoenen voor tegen
wegens het leveren van
ondeugdelijke treinen.

‘NS reed te hardmet Fyratreinen’

‘Voor een keizersnede zag
ik de noodzaak echt niet’

‘Ik kreeg alleen maar
donderpreken over dode
baby’s en dovemansoren’

Drie vroedvrouwen stonden gisteren
voor de tuchtrechter vanwege het be-
geleiden van risicovolle thuisbeval-
lingen. Behalve de zaak vanBruin
betrof het onder anderen een dood
geboren baby, die tevergeefs gereani-
meerdwas. In alle gevallen verwijt
de Inspectie voor deGezondheids-
zorg (IGZ) de vroedvrouwen ondes-
kundig handelen door bevallingen
met hoge risico’s thuis te begeleiden.
‘Holistisch verloskundige’ Laura

vanDethwas in alle casussen de be-
geleidende vroedvrouw.De twee an-
dere verloskundigen die zichmoes-
ten verantwoorden, Elisabeth Polak
enRebekkaVisser, waren als onder-

steuning of vervanging vanVanDeth
aanwezig.
In twee van de vier gevallen ging

het omde geboorte van een tweeling.
De richtlijnen van verloskundigen en
gynaecologen schrijft voor dat derge-
lijke bevallingen in het ziekenhuis
plaatsvinden. Deze richtlijnen zijn
nietwettelijk bindend, de vroed-
vrouwmagdaar ‘beredeneerd van af-
wijken’.
De vroedvrouwenberoepen zich op

het zelfbeschikkingsrecht van de
vrouwen. Visser: “Dat recht houdt
niet op bij een zwangerschap. Je hebt
zelfs het recht om zorg teweigeren.”
De uitspraak is over zesweken.

Drie vroedvrouwen voor tuchtrechter
stomerij van Frank van der Beek. FOTO JEAN-PIERRE JANS

geeft aan de beslissing. Voor het
weekeinde trok de Belgische spoor-
wegmaatschappijNMBSde stekker al
uit het project. De Fyra V250 had Am-

sterdam en Brussel met elkaar moe-
ten verbinden.

n Zie ook PS: Terug naar af

Paspoort kwijt
na terrorisme
DEN HAAG – De regering moet re-
gelen dat deelname aan een terro-
ristische organisatie leidt tot ver-
lies vanhetNederlanderschap.

Dat vindt een meerderheid van de
Tweede Kamer. De VVD kwam met
een voorstel hiertoe omdat sommige
Nederlanders, veelal met een dubbe-
le nationaliteit, zich laten verleiden
tot de jihadistische strijd en tot ge-
weld tegen vrijheid en democratie.
Iemand kan zijn Nederlandse pas

alleen verliezen als hij of zij naast de
Nederlandse nog een andere natio-
naliteit heeft, zodat stateloosheid
wordt voorkomen. Een uitzondering
hierop ismogelijk bij fraude.
Het kabinet moet nog deze zomer

met een plan komen. (ANP)


