Het verhaal van Elvira, dochter van Debby.
Debby heeft het Triple-X Syndroom
Februari 2007
Mijn man en ik hebben besloten om geen vruchtwaterpunctie te laten doen. Dit omdat als we
destijds geen chromosoomonderzoek hadden laten doen, we ook niet geweten hadden dat ik
Triple-X heb. Ik zou daar op basis van mijn leeftijd ook niet voor in aanmerking komen (ikzelf
ben 28 en mijn man is 32 jaar). En daarnaast is er een kans van 1 op 300 dat je een
vruchtwaterpunctie een miskraam veroorzaakt. Ik wil die ene persoon niet zijn. Tot nu toe
gaat de zwangerschap uitstekend en groeit het kindje goed. We hebben besloten dat als het
kindje geboren is, we altijd nog een onderzoek kunnen laten doen.
Juni 2007
Elvira werd geboren na een zwangerschap van 32 weken en 4 dagen.
Ze huilde na 6 sec. en is direct meegenomen naar de kinderarts die al
klaar stond. Ze werd onderzocht.
De Agparscores waren: 1e minuut: 9, 2e minuut: 10.
Dus dat was heel erg goed.
Vanwege de vroeggeboorte ging ze in een couveuse. Al sinds de dag
van haar geboorte doet ze het erg goed. De eerste 2 dagen heeft ze
extra zuurstof gehad en daarna deed ze het helemaal zelf.
Geen verband tussen Triple-X en de vroeggeboorte bekend
Ik vroeg me af of er verband tussen mijn Triple-X en de vroeggeboorte van Elvira, maar daar
staat volgens drs. Maarten Otter niets over beschreven en die heeft zo ongeveer alles gelezen
wat er over Triple-X te lezen valt. Waarschijnlijk is het gewoon toeval geweest, 7-8% van de
baby's wordt te vroeg geboren.
Augustus 2007
Na een ziekenhuis periode van bijna 6 weken, mocht Elvira mee naar huis. Ze is ondertussen
heel erg gegroeid. Van een geboortegewicht van 1790 naar 2980 gram. Ze groeit dus als kool.
Oktober 2007
Het gaat heel erg goed met Elvira. Ze groeit goed, is al 4798 gram en 55 cm lang!
Vandaag heeft ze voor het eerst van een lepeltje gegeten, gekookte worteltjes. Ze vond het
verrassend genoeg best wel lekker. Ze trok geen gek gezicht of zo. Ook heeft ze voor het eerst
iets vastgepakt, haar lepeltje. Hierdoor zaten de worteltjes niet alleen in haar mond maar ook
in haar gezicht. Grappig.
Ook houdt ze erg heel erg van om lekker te spelen. Ze vindt het heerlijk om in de box te
liggen. Op die manier vermaakt ze zich uitstekend met een knuffeltje of de muziekmobiel die
boven haar hoofd hangt.
April 2008
Het gaat heel erg goed met ons. Elvira heeft wat opstartprobleempjes
gehad maar dat is gelukkig achter de rug. Ze is nu 9 maanden en ik
moet zeggen, de tijd vliegt! We zijn gisteren bij het consultatiebureau
geweest en onze kleine meid doet het heel erg goed. Ze is 8105 gram
en alweer 68 cm lang. Verder gaat ze lekker brabbelen, kan al papa
zeggen en rolt zich de hele dag van haar rug naar de buik en terug.
Ik ben begin maart weer gaan werken. Ik ben
voor 24 uur aan het werk. Elvira gaat dan op
maandag naar de creche, op dinsdag naar mijn
schoonouders en op donderdag naar mijn ouders.
Een keer in de 2 weken werk ik op zaterdag en
dus zijn Elvira en haar papa dan de hele dag samen.
Zo, dat was het voor nu. Ik zal snel weer van ons laten horen.
Debby

