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Judith presentatie Kiwanis 24-1-2020 

Levensloop van Judith 

3 mei 1990 De vliezen braken. Paniek, want dat was na 29 weken. 

Naar het ziekenhuis om de baby zo lang mogelijk bij de moeder te laten. 

5 mei  om 12 uur Hetty koorts, dus de baby moest worden gehaald. De harttonen waren slecht. 

Dr. Lars Marthinson behandelt Judith na een spoed keizersnede. De situatie is precair: Een erg zieke 

Judith.  De beademing gaat niet goed. Later is Judith stabiel, maar kan niet in Stadskanaal blijven. 

Keuze München of Antwerpen.  AMC komt vrij. 

23 uur de babylance komt aan in Amsterdam. Intensive Care Neonatologie 

De verpleging maakt meteen een boekje ( later zijn er 44 bijgekomen). 

Judith blijft 10 dagen in het AMC wegens te hoog bilirubinegehalte en voedingsproblemen. 

Ze kreeg eerst 2 cc, maar dat was te veel. Dan 8x 1 cc via de sonde. 

Wij gaan met de ambulance en later met de auto naar haar toe. 

Dan gaat Judith 17 juni naar het Refaja. Na 7 weken krijgen we Judith mee naar huis. 

3 maand is ze als wij ernstig twijfelen over Judith, je kunt haar rechtop zetten. 

Bij ca 4 maand wordt Judith onderzocht, maar gelukkig !!! Wij zijn overbezorgde ouders. 

Niets aan de hand.  

Bij ca. 5 maand een hersenonderzoek en ja hoor,  Judith heeft een flinke hersenbeschadiging. 

Judith krijgt fysiotherapie, Logotherapie en Ergotherapie. 

In de vakantie als Judith 1 jaar is gaan we naar Eext om de therapieën door te kunnen laten gaan. 

Dan hadden wij ook 3x per week een uur vrij!!!!!. 

Als een therapeute vraagt hoe het met ons gaat, stort Hetty in.  

Ter ontlasting van ons wordt Judith 2 weken in Refaja opgenomen. 

Vanaf dat moment hadden wij veel mensen over de vloer als hulp. Privacy weg! 

Judith was heel bang, heel huilerig en voelde zich absoluut niet goed. 

Elke nacht moesten wij er vaak uit. 

Een oplossing voor ons was De Kluft in Muntendam. Daar kon Judith na flink aandringen naartoe. 

Als jongste ooit. Huilend heen en huilend terug. 

Maar toen kreeg Hetty een hernia. Ze lag lang op bed. Op het laatst met dag morfine. 

Operatie, 10 dagen ziekenhuis en in totaal 7 weken en daarna opbouwen. Het heeft een jaar 

geduurd. 

We hebben thuis verbouwd en veel hulp ingeregeld. 

1993 Maar met Judith en ons ging het langzamerhand beter. We kwamen beter in ons vel te zitten. 
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Maar we zijn door een diep dal gegaan. Toen we alles op de rit kregen hebben we een feest gegeven, 

want het kon alleen maar beter worden. 

Judith begon zich steeds beter te voelen, de gezondheid ging goed en ze begon zich te ontwikkelen. 

Op haar 7e naar de Margaretha Hardenbergschool 

Op haar 14e naar de Mytylschool in Haren 

Op haar 18e naar de De Gilde in Muntendam voor een stage. (Ze werkt er nog) 

Op haar 21e naar een prachtig appartement bij Cosis wonen in de JB Laan. 

 

Conclusie: 

Na een zeer moeizaam begin is Judith een fantastische dochter geworden, die zeer positief in het 

leven staat. 

        

         


