
In België wordt ongeveer acht procent van alle kinderen te vroeg gebo-
ren. Samen met andere ernstig zieke baby’s vormen zij een zeer grote 
groep kinderen die het leven start in een couveuse. Wat betekent dit voor 
het kind en zijn ouders? Hoe beleven ze deze moeilijke periode? Hoe 
gaan broertjes en zusjes om met deze situatie? Samen met de mama van 
een meisje dat geboren werd op 32 weken, keek Maczima naar de docu-
mentairefilm Pril Leven.

Een baby zien lijden, een beeld 
dat nooit went

PRIL LEVEN, PAKKENDE FILM OVER 
VROEGGEBOORTE

In Pril Leven vertelt regisseur Claudio Capanna het 
verhaal van de premature tweeling Eden en Leandro 
en hun moeder Laurence vanaf de dag van de vroeg-
geboorte tot de dag waarop Eden en Leandro sterk 
genoeg zijn om het ziekenhuis te verlaten.

Eden en Leandro zijn geboren in de 29ste week van 
de zwangerschap. Beide baby’s hebben intensieve 
zorgen nodig, ze kunnen lange tijd niet zelfstandig 
eten en ademen. Bloedingen en luchtwegeninfecties 
wegen op de hoop dat ze zullen overleven. Overge-
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“Pril Leven toont  
hoe extreem kwetsbaar 
te vroeg geboren baby’s 

kunnen zijn.”

12 maczima november 2016



leverd aan infusen en machines en gekoesterd door 
zorgzame handen en stemmen klampen Eden en Le-
andro zich spartelend vast aan het leven in het hier en 
nu. Honderd dagen na hun geboorte mogen ze naar 
huis, naar hun toekomst samen met hun ouders en 
hun broertje.

● Emotionele roetsjbaan 
Naast ons zit Netje. Vijf jaar geleden beviel ze van 
een dochter: Lucie. Het verhaal van Eden en Leandro 
katapulteert haar terug in de tijd. “Na een zwanger-
schap van 32 weken en 4 dagen werd Lucie gebo-
ren met een spoedkeizersnede nadat op echografie 
vastgesteld was dat er een probleem was met haar 
darmen. Onmiddellijk na de geboorte werd Lucie ge-
opereerd. Het was eerst de bedoeling dat Lucie vrij 
snel naar huis zou mogen gaan, want ze had bij de 
geboorte al een vrij goed gewicht voor haar leeftijd: 
2045 gram. Maar uiteindelijk bleek een tweede ope-
ratie sneller dan verwacht nodig. In totaal verbleef Lu-
cie 86 dagen op de afdeling neonatale zorgen van 

een universitair ziekenhuis, waarvan een kleine drie 
weken op intensieve zorgen en een negental weken 
op niet-intensieve zorgen.”
“Wat me van die periode vooral bijgebleven is, is de 
emotionele roetsjbaan waarin je terechtkomt. Met 
veel ups en downs: de ene dag gaat het vrij goed, 
de andere dag helemaal niet goed. Je moet constant 
opnieuw recht krabbelen. Ik herinner me bijvoorbeeld 
nog heel goed hoe machteloos ik me voelde toen 
ik me aan het voorbereiden was op ons vertrek en 
te horen kreeg dat Lucie toch niet naar huis mocht 
omdat er complicaties met haar darmen waren. Of 
toen ze door een infectie plots terug naar de afdeling 
intensieve zorgen moest. Dat voelde aan als een te-
rug naar af, terug naar de beginsituatie. De toestand 
van een vroeggeboren baby is heel onvoorspelbaar: 
van het ene op het andere moment kan die helemaal 
omslaan.”

● Huid-op-huidcontact 
De mengeling van emoties bij de mama van Eden en 
Leandro is voor Netje ook heel herkenbaar. Het ene 
moment huilt Laurence, het andere kijkt ze diep ge-
lukkig naar haar twee kinderen. “Ze ziet haar kindjes 
vechten, zoals ik het mijne heb zien vechten. Het ene 
moment ben je blij en trots, het andere bang en ver-
drietig. Het enige wat je als moeder kan doen, is half 
zo dapper naast je kind staan.”
En de vader? “Die maakt het natuurlijk ook allemaal 
mee”, beklemtoont Netje. “Meestal moet de vader 
zich nog veel sneller herpakken omdat hij na tien da-
gen geboorteverlof opnieuw aan het werk moet. Als 
moeder en kind thuis zijn, is er meer ruimte om sa-
men alles emotioneel te verwerken en om samen de 
baby te verzorgen. In Pril Leven ligt de focus vooral 
op de moeder, maar toch zie je hoe ook de vader bij 
de zorg betrokken wordt. Je ziet Laurence en haar 

Pril Leven, de film
Pril Leven is een productie van Stenola Produc-
tions en Associate Directors in coproductie met 
RTBF, Arte en Al Jazeera Doc Channel. De Belgi-
sche bioscooprelease is op dinsdag 29 novem-
ber. Op www.docpoppies.be  zie je waar je de 
film kunt gaan bekijken.
Voor RTBF en Arte werd ook een 360°-web 
video gerealiseerd. De kijker wordt interactief 
ondergedompeld in de ervaring van een prema-
ture baby in een neonatale intensieve zorgeen-
heid. Dankzij de 360°-omgeving ervaar je als 
kijker de strijd om te overleven vanuit het stand-
punt van de baby. Je vindt de webvideo o.a. op  
http://future.arte.tv/fr/lavieavenir.

Gekoesterd door zorgzame handen klampen vroeggeborenen zich 
aan het leven vast.

Kangoeroeën bevordert de ademhaling, hartslag en emotionele 
ontwikkeling van het kind.
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man om beurten hun kindjes kangoeroeën. Bij kan-
goeroeën wordt de baby op de blote huid van mama 
of papa gelegd en toegedekt om temperatuurverlies 
te voorkomen. Het huidcontact bevordert de adem-
haling, hartslag en emotionele ontwikkeling van het 
kind. Mijn man en ik hebben dat met Lucie ook zo 
veel mogelijk proberen te doen.”

● Ingewikkelde puzzel  
Naast de vader zijn er soms ook broers en/of zussen. 
In Pril Leven maken we kennis met de grote broer van 
Eden en Leandro. Tijdens de ziekenhuisopname van 
zijn te vroeg geboren broertje en zusje wordt hij drie 
jaar. “Lucie heeft twee oudere broers”, vertelt Netje. 
“Een tweeling. Ze waren twee jaar en acht maan-
den oud toen hun zusje geboren werd. We moesten 
constant puzzelen met het leven in en buiten het zie-
kenhuis, ons leven met Lucie en ons leven met haar 
tweelingbroers. Voor de jongens was het moeilijk dat 
we nooit meer met z’n vieren iets deden omdat ofwel 
mama ofwel papa op bezoek was bij zus. Het was 
ook erg belangrijk dat ze af en toe mee naar Lucie 
mochten zodat ze konden zien dat ze echt wel een 
zusje hadden en ook begrepen waarom mama en 
papa niet altijd thuis konden zijn.”

Wat ons vooral opvalt in de documentaire, is de ver-
moeidheid die op de mama weegt. Hoe herkenbaar is 
dit voor Netje? “Het zijn vooral de emoties die uitputten. 
En er moet ook zo ontzettend veel geregeld worden. 
Het afkolven alleen al: daar was ik zes tot zeven keer 
per dag mee bezig. Buitenstaanders denken soms dat 
ouders van couveusekinderen het rustig hebben om-
dat ze ’s nachts niet voor de baby moeten opstaan. Zo 
werkt het natuurlijk niet: het is niet omdat je geen drie 
keer per nacht moet opstaan, dat de situatie niet heel 
vermoeiend is. Niet zelf voor je kindje kunnen zorgen is 
altijd een gemis, ook ’s nachts. Gelukkig mochten we 
ook midden in de nacht altijd naar de verpleging bellen 
om te horen hoe het met Lucie was.”

● Nood aan ondersteuning  
Netje is blij dat de documentairefilm aandacht be-
steedt aan het thema vroeggeboorte. “In België wordt 
ongeveer acht procent van de kinderen te vroeg ge-
boren en toch is het een wereld die veel mensen niet 
kennen. Initiatieven die verduidelijken wat het is om 
zoiets als gezin mee te maken, kan ik alleen maar 
toejuichen. De film heeft een heel traag tempo, voor 
iemand die het heeft meegemaakt is dat heel realis-
tisch: de tijd kruipt vooruit en lijkt soms stil te staan. Ik 
kan me wel inbeelden dat dit trage tempo niet evident 
is voor kijkers die minder vertrouwd zijn met het on-

derwerp. Hopelijk is dat geen reden om af te haken.”
Pril Leven eindigt met het ontslag uit het ziekenhuis. 
“Maar daar stopt het verhaal natuurlijk niet”, bena-
drukt Netje. “Een te vroeg geboren baby blijft ook de 
weken en maanden na dat ontslag extra kwetsbaar 
en veel vroeggeborenen dragen daar later kleine of 
grote gevolgen van. Ook de ouders blijven nog een 
hele tijd kwetsbaar. De buitenwereld denkt dat alles 
voorbij is, maar eigenlijk moet heel de verwerking nog 
beginnen. De verwerking van de onverwachte beval-
ling, de verwerking van de onzekerheid of je kind in 
leven zal blijven, de verwerking van de onzekerheid of 
de vroeggeboorte de levenskwaliteit van je kind heeft 
aangetast… Ik hoop dat de film ook onze beleidsma-
kers bereikt en hoop vooral dat zij bekijken hoe ze 
gezinnen beter kunnen ondersteunen in het omgaan 
met die traumatiserende gebeurtenis.”

Pril Leven is in meerdere opzichten een bijzondere 
film, niet het minst omdat de regisseur het verhaal 
gedeeltelijk filmt vanuit het perspectief van de twee 
baby’s. De kijker wordt zo ondergedompeld in wat de 
baby’s zien en horen. Ook hun strijd op leven en dood 
wordt van heel dicht in beeld gebracht. Ook die strijd 
is voor Netje heel herkenbaar, maar tegelijk ook heel 
confronterend. “Een baby zien lijden, het is een beeld 
dat nooit went.”

Contact met lotgenoten 
De Vlaamse Vereniging voor Ouders van 
Couveusekinderen (VVOC) verspreidt onder ou-
ders, hulpverleners en andere geïnteresseerden 
informatie over de wereld van couveusekinderen 
en hun gezin. De vereniging behartigt bovendien 
de belangen van de gezinnen op nationaal en Eu-
ropees niveau. Ook wie nood heeft aan een ge-
sprek met iemand die ervaring heeft als ouder van 
een couveusekindje, kan terecht bij VVOC.
www.vvoc.be, contact@vvoc.be, Facebook-
groep: Vlaamse Vereniging voor Ouders van 
Couveusekinderen (VVOC)
De vzw Ouders van Prematuren (OVP) organi-
seert in Antwerpen en omgeving geregeld praat-
avonden en familiemomenten voor ouders van te 
vroeg geboren kinderen. De vereniging biedt ook 
vormingen aan voor ouders en mensen uit hun 
omgeving en voor zorgverleners.
www.oudersvanprematuren.be, Facebook- 
pagina: Ouders van prematuren
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