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Het grote genieten is begonnen 

“Je bent zwanger? Oh meid, heerlijk genieten nu! Fantastisch zo’n wondertje in je buik! Nu kun je er lekker van gaan genieten”. 
 Een greep uit de reacties op de door mij aangekondigde zwangerschap.  
 
Toen een van mijn stagiaires aan het einde van haar periode aan mij vertelde dat ze zwanger was vroeg ik eerst “Ben je er blij mee?” 
Later gaf ze aan, we hebben altijd innig contact gehouden, dat ze dat zo’n verrassende vraag vond. We hebben er samen nog hartelijk 
om moeten lachten, maar dat was het eerste wat er in mij opkwam. Niet iedereen heeft dit tenslotte al jaren vooruit gepland.    
 
In dit geval waren de juich kreten voor mij bedoeld en had ik nog niet eerder in korte tijd zo vaak het grote genieten voorbij horen 
komen. Ik dacht door te hebben dat bedoeld werd de beginfase. Het besef dat je zwanger bent. Genieten van het gevoel dat het is 
gelukt. Al dat oefenen en dan eindelijk….…..nou ja, eerlijk gezegd was het een kwikkie. Het kwam er de hele tijd maar niet van, 
rompslomp van de dagelijkse dingen, en omdat we bang waren inmiddels ver onder het landelijk gemiddelde uit te komen moest het 
er maar even snel van komen. Achteraf terug rekenend naar het mooie moment waarop het gebeurd zou zijn kwam ik toch niet verder 
dan deze conclusie. Dus dat genieten was niet zo blijven hangen. Dan bedoelden ze vast dat moment dat je de predictor test haalt en 
eindelijk op je badkamertje in de zenuwen naar dat kleine schermpje tuurt. Of, in mijn geval, dat ik een afspraak had gemaakt bij de 
gynaecoloog in verband met klachten die erg begonnen te lijken op een vroege overgang. Maandelijkse krampen en opvliegers. Nadat 
de arts de echostaaf naar binnen had geduwd om die baarmoeder van mij eens te gaan bekijken, kwam al snel de tekst “u bent 
gewoon zwanger ”. Dat was best schrikken. Heel erg wennen en nog even verre van genieten.  
 
Nu waren mijn tepels de laatste tijd al enorm gezwollen en stonden de hele dag puntig naar voren. Dit had de zwangerschap al lang 
kunnen verraden natuurlijk, mits ik me voortijdig had ingelezen in het zwanger worden. En je gaat toch twijfelen. Was dit misschien 
altijd al zo? Ik herinnerde mij een foto in bad gemaakt, waar net mijn tepel zichtbaar was. Naarstig opzoek geweest naar dit kiekje om 
te kunnen gaan vergelijken. Nu lijkt dit fenomeen een fijne verandering, niks mis mee zou je zeggen, zeker omdat ik een echt 
borstenmens ben. Heerlijk als de verkering er naar reikt. Toen het toch bleek dat de groeiende exemplaren met mijn zwangerschap te 
maken hadden, was ik dus verheugd over de komende periode . Maar dat viel even tegen. AUW! geen opwinding meer te bekennen. 
Jee wat deden die tepels pijn als de verkering er alleen al naar keek. De eerder gekochte tepelringen voor wat passie in de 
slaapkamer pasten gewoonweg niet meer en het genieten was ver te zoeken. En toen had ik nog niet eens meegemaakt hoe het zou 
worden in de naderende winterkou. Krimpend pijnlijk. Zou ik patent kunnen aanvragen op door mij te ontwikkelen elektrisch 
verwarmde tepelpads? Op te plakken op de pijnlijke nippels op een koude winterdag.  
 
En toen begon de hoofdpijn. Ging tweeëneenhalve week niet meer weg. Op internet informatie gezocht over het gebruik van 
paracetamol in combinatie met de zwangerschap. Dat bleek niet zo best. Duizend-en-een meningen en grote alarmbellen. Maximaal 
twee op een dag. Dat werd afzien en niet zo’n beetje ook. De hoofdpijn werd een stevige migraine en was niet van plan te vertrekken. 
Spooknachten en janken van de pijn. En vreselijk misselijk erbij. Na die tweeëneenhalve week, want je wilt je niet laten kennen door 
een zwangerschapje, op controle in het ziekenhuis. Daar kreeg ik te horen dat er best zes paracetamol in mogen op een dag.  
Nou, dat was pas genieten!     
 


