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SURPRISE BIRTH REDEN DODE BABY ROTTERDAM? 
 

KANS OP ONVERWACHTE BEVALLING GROTER DAN DRIELING 
 
 
Paniek is een van de mogelijke redenen waarom pasgeboren baby’s te vondeling worden gelegd of worden vermoord. 
In 1 op de 2.455 zwangerschappen komt de bevalling namelijk als een volkomen verrassing. Niet omdat het kind 
onvoldragen is en zich daarom te vroeg aankondigt, maar omdat de moeder geen signalen heeft gekregen, herkend 
of onder ogen heeft willen zien van een bestaande zwangerschap en op handen zijn de geboorte (Beier e.a., 2006; 
Nirmal e.a., 2006; Wessel e.a., 2002a en 2002b). Daarmee is de kans op een ‘surprise birth’ vergelijkbaar met de 
kans op zwangerschapsvergiftiging en ongeveer drie keer groter dan de kans op een drieling, namelijk 1 op 7.225 
geboorten (Wessel e.a., 2002), in Nederland ongeveer 1 op 7.000 (VUmc, 2016). 
 
Surprise births gebeuren met name bij vrouwen die gewend zijn aan geen of een onregelmatige menstruatiecyclus, 
bijvoorbeeld door over- en ondergewicht, sportprestaties, of medicijngebruik. Daarnaast kan het idee van 
zwangerschap mentaal zijn uitgeschakeld, bijvoorbeeld omdat de vrouw verwacht dat zij te oud is, via 
anticonceptieproducten of vruchtbaarheidsproblemen voldoende beschermd is, of omdat zij de mogelijkheid ontkent. 
Zwangerschapssymptomen worden ‘weggedacht’ of toegeschreven aan andere klachten, en zelfs de weeën kunnen 
worden aangezien als een ‘gewone’ koliek (Brockington, 1996; Marks, 1996; Brezinka e.a., 1994; Finnegan e.a., 
1982; Gerchow, 1957).  
 
Maastrichtse vondeling 
Het Nederlands Instituut voor de Documentatie van Anoniem Afstanddoen  publiceert op haar website nidaa.nl een 
openbare lijst met vondelingen en babylijkjes sinds de Tweede Wereldoorlog. Daarin zijn diverse dossiers te vinden 
waarin de moeder verklaart niet te hebben geweten van haar zwangerschap. Zo schrijft het Vrije Volk op 30 augustus 
1983 over een Maastrichtse vondeling: Tot de avond van de bevalling wist […] niet dat ze een kind moest krijgen. Ze 
is iedere maand voor de bevalling gewoon ongesteld geworden en door haar nogal zware figuur had ze niet in de 
gaten dat haar buik steeds dikker werd. In de nacht van vier op vijf augustus kwamen plotseling de weeën. […] “Mijn 
ouders lagen al te slapen. Ik wist niet wat me overkwam. Ik raakte volledig in paniek. Niemand merkte echter wat in 
huis en binnen een uur had ik helemaal in mijn eentje m'n eerste bevalling achter de rug. Uit angst dat mijn vader me 
op straat zou zetten besloot ik op dat moment het baby’tje buiten te leggen.”  
 
Over het NIDAA 
Het Nederlandse Instituut voor de Documentatie van Anoniem Afstanddoen (NIDAA) is het niet-politieke en niet-
religieuze kenniscentrum over de vier vormen van anoniem afstand doen: te vondeling leggen, babydoding, 
zusmoederschap (baby wordt aangegeven als het nieuwe broertje/zusje binnen het eigen gezin), en illegale opneming 
(baby wordt aangegeven als het nieuwe kind in een ander gezin). 
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