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Tijdens de zwangerschap wees 
niets erop dat Raven eerder ter 
wereld zou komen. Daya: “Ik 
had last van bandenpijn, maar 
verder voelde ik me goed. Ook 
was er volgens de uitslag van 
een blaasontstekingsonderzoek 
niets aan de hand. Toch kreeg 
ik ’s nachts helse pijnen. Dat 
dit weeën waren, schoot geen 
seconde door mijn hoofd.” 

achtbaan
Daya werd direct doorge-
stuurd naar het Flevozieken-
huis in Almere. Daar zagen 
artsen dat ze al twee centime-
ter ontsluiting had. “Die vrijdag 
stapte ik in een achtbaan 
die nu nog voortraast”, zegt 
Daya. “Ik werd met spoed naar 
de Isala klinieken in Zwolle 
gebracht, want in Amsterdam 
was nergens plaats. Ik moest 

stil liggen en kreeg weeënrem-
mers. Raven is op maandag 
gehaald, want haar hartje 
klopte niet krachtig genoeg.”

speeltuin
Twee dagen na Ravens ge-
boorte nam Daya haar intrek 
in het Ronald McDonald 
Huis in Zwolle. Daya: “Ik had 
ervan gehoord, maar dacht 
dat het een speeltuin was. Ik 
weet niet hoe ik het allemaal 
gedaan zou hebben zonder 
dit Huis. Het voelde gelijk als 
een thuis. Iedereen begrijpt je 
en niemand stelt rare vragen. 
Je kreeg alle ruimte voor je 
verdriet. Als je zin had om te 
praten, kon je je verhaal kwijt. 
Ik heb ontzettend veel be-
wondering gekregen voor het 
Ronald McDonald Huis. Vooral 
voor de vrijwilligers.”

op en neer
Raven werd meteen in de 
couveuse gelegd. Ook werd 
ze beademd. Daya: “Ze kreeg 
een bloedtransfusie en overal 
zaten slangetjes en spalkjes. 
Raven vocht voor haar leven, 
want haar lichaampje was nog 
helemaal niet af. Zo was een
bloedvat van de longslagader 

naar de aorta nog niet geslo-
ten, waardoor ze geopereerd 
moest worden in het Wil-
helmina Kinderziekenhuis in 
Utrecht. Daar was geen plaats 
in het Ronald McDonald Huis, 
dus ik reed elke dag op en 
neer vanuit ons eigen huis in 
Almere. Gelukkig mocht ze na 

de operatie direct weer naar 
Zwolle waar ze in totaal bijna 
tien weken heeft gelegen. 
Al die tijd logeerde ik in het 
Ronald McDonald Huis.”

toekomst
Achteraf bleek dat Daya toch 
een zware blaasontsteking 

had – en een infectie – wat de 
vroeggeboorte veroorzaakte. 
Raven is nu thuis, maar staat 
nog steeds onder controle van 
een specialist. Daya: “De longe-
tjes en één stemband zijn be-
schadigd. Ze slikt medicijnen 
en krijgt sondevoeding. Maar 
we blijven positief en wachten 
af wat de toekomst brengt.”

“In Het sFeerVolle HuIs krIJg Je alle 
RuIMtE vOOR JE EIgEN vERDRIEt”

Piepkleine Raven tweeboom werd op 9 augustus 2010 
geboren. Veel te vroeg, want ze was pas 25 weken oud. 
“Raven woog slechts 770 gram en leek op een klein 
aapje”, vertelt mama daya nog zichtbaar ontdaan. “Ik 
wist dat ik mijn kind kon verliezen.”
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