
Geboorte 
Suzanne 
Liselotte

ZOETERMEER – Op 

zondag 27 februari 

2005 om 1.27 uur in de 

ochtend werd in ‘t 

Lange Land Ziekenhuis 

te Zoetermeer Suzanne 

Liselotte Brink 

geboren.

Suzanne woog 3865 

gram en was 51 cm lang. 

Haar dolgelukkige 

ouders zijn Paul Brink en 

Elise Scholten. “Wij 

vinden niet alleen dat wij 

de mooiste dochter van 

de wereld hebben, wij 

hebben de mooiste 

dochter van de wereld!” 

aldus de trotse vader. Bevalling 
duurde 23½  
uur

DEN HAAG – Om 2.00

uur ‘s ochtends op 

zaterdag 26 februari 

2005 begonnen de 

eerste weeën.

Een paar uur later, rond 

half zes, kwamen de 

weeën al om de vijf 

minuten. Aanvankelijk 

leek het dus allemaal 

zeer snel te gaan.

De weeën zakten echter 

in. Ze kwamen toen om de 

zeven minuten.

Toen de verloskundige 

(Mieke) om 16.00 uur 

langskwam waren de 

weeën nog steeds om de 

zeven minuten. De 

ontsluiting bleek nog maar 

2 cm te zijn en de vliezen 

waren nog niet gebroken. 

Waren het alleen maar 

voorweeën?

Bij de tweede controle om 

18.00 uur bleek er 4 cm 

ontsluiting te zijn. “We 

zijn vertrokken”, 

Poëzie

We hoeven niet langer te 

dromen,

over het mooiste dat ons 

kan overkomen.

Want jij bent geboren zo 

teder en klein,

we zijn trots jouw papa en 

mama te zijn.

sprak de verloskundige 

waarna zij de vliezen brak.

Nu konden de aanstaande 

ouders zich opmaken om 

naar het ziekenhuis te gaan. 

(lees verder op pagina 2)

Vader doet 
aangifte

ZOETERMEER –

Dinsdag 1 maart 2005 

heeft de vader van 

Suzanne haar aangeven 

bij de gemeente 

Zoetermeer.

Suzanne is nu ook 

bijgeschreven in het 

trouwboekje van de 

kersverse ouders.
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Welkom Suzanne Liselotte Brink

Een leuke kruiswoord-

puzzel op pagina 2

Suzanne ligt wakker en kijkt gebiologeerd om zich heen. (foto: Elise Scholten)

Het weer van zondag 27 

februari 2005 op pagina 2
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kundige gaf daarna de 

bevalling over aan de 

dienstdoende gynaeco-

loog dr. Lim.

Het infuus hielp. De 

weeën werden heftiger, 

maar ook pijnlijker. Om 

kwart voor twaalf waren 

de weeën zo heftig dat 

Elise om een prik vroeg 

om de pijn te vermin-

deren.

Op het moment dat  

nachtzuster Marin de 

prik kwam brengen 

begonnen de persweeën. 

Snel werd door een 

tweede arts (dr. Badeloe) 

de ontsluiting gecontro-

leerd die nu voldoende 

bleek te zijn.

Eén uur en drie kwartier 

later werd om 1.27 uur 

Suzanne Liselotte Brink 

gezond en wel geboren.

Het weer van 
zondag 27 
februari 2005

DE BILT – Het KNMI 

voorspelde zondag 27 

februari lichte vorst en 

enkele sneeuwbuien.

Verspreid over het land 

vielen enkele sneeuwbuien. 

Verder waren er perioden 

met zon en vroor het licht. 

Er stond een matige, aan 

zee en op het IJsselmeer een 

krachtige noordoostenwind 

van 4 Bft, die het voor het 

gevoel een stuk kouder 

maakte. De gemiddelde 

temperatuur was -1,3 ºC aan 

de kust en -2,4 ºC in het 

binnenland. De luchtdruk 

was gemiddeld 1025 hPa.

‘s Avonds en ‘s nachts was 

er weinig bewolking en nam 

de wind in kracht af en 

koelde het flink af.

Bron: KNMI
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Bevalling
(Vervolg van pagina 2)

Rond 20.00 uur kwamen 

Paul en Elise aan in ‘t 

Lange Land Ziekenhuis 

te Zoetermeer op verlos-

kamer 3.

De weeën bleven om de 

zeven minuten komen. 

Om 22.00 uur kwam 

Mieke nog een keer  

langs voor een controle. 

Toen bleek de ontslui-

ting nog steeds vier 

centimeter te zijn. 

Besloten werd om een 

infuus in te brengen met 

een weeënopwekkend 

middel. De verlos-

Dr. Lim (foto: Paul Brink)

Verloskundige 
neemt hielprik 
af

DEN HAAG – In 

Nederland wordt elk 

kind kort na de geboorte 

onderzocht op enkele 

aangeboren ziekten.

Vrijdag 3 maart werd bij 

Suzanne door de verlos-

kundige Mieke met een 

hielprik enkele druppels 

bloed afgenomen.

Het bloed wordt in een 

laboratorium onderzocht 

op enkele aangeboren 

ziekten:

• AGS. Een ziekte van de 

bijnier;

• CHT. Hierbij werkt de 

schildklier onvoldoende;

• PKU. Een erfelijke 

stoornis in de stof-

wisseling.
Sneeuw in de tuin

(foto: Paul Brink)

Snelle opsporing is van 

groot belang. De ziekten 

zijn bij vroege ontdekking 

goed te behandelen.

Ontvangen de ouders geen 

bericht van het laborato-

rium dan is alles goed. 


