
Hillebrand Brandsma: Wonderkind; een kinderwens met PCOS, zware zwangerschap 

en vroeggeboorte, uitgeverij Boekscout, Soest, 2019, ISBN: 9789463890434 

(Zwangerschapsproblemen, complicaties, bevallingsproblemen, ED) 

Soort boek/ziekte/stijl: 

Heb ik een kinderwens? Bij iedereen komt deze vraag vroeg of laat wel eens om de 

hoek kijken. Zie ik mezelf als een vader of moeder? En hoeveel kinderen zou ik 

willen? Velen hebben al eens over hun ideale gezinssituatie gefantaseerd. Hoe ziet 

jouw huisje, boompje, beestje er uit? 

 

Bij mij was het niet anders. Een mooi huis, een lieve vrouw en twee of drie kinderen. 

Dat was voor mij het ideaalbeeld. Ik had wel eens gehoord en gelezen dat iedere 

geboorte weer bijzonder was. Ik keek er naar uit om dat te ervaren. 

 

Het hele proces kun je onderverdelen in drie periodes: zwanger worden, zwanger zijn 

en bevallen. Voor velen lijkt dit en is dit een abc’tje. De kans dat je zwanger kunt 

worden is vrij groot, zo ook de kans op een goede zwangerschap en een goede 

bevalling. 

 

Maar wat als je drie keer aan de verkeerde kant van de medaille zit?  

Als alles anders gaat dan je had voorgesteld? Als de roze wolk nimmer in je 

gezichtsveld komt?  

Samen met Annemieke had ik een kinderwens. Toen alles concreet leek te worden, 

bleek het nog niet zo eenvoudig te zijn. Met z’n tweeën kwamen we in een verhaal 

terecht waar niets zeker leek.  

 

Gesteund door elkaar en door onze omgeving, besloten we er voor te gaan en te 

vechten voor onze grote wens. 

Over de schrijver: 

Hillebrand Brandsma (1981) woont samen met zijn vriendin en zoontje in Tolbert. 

Het schrijven van een boek was al jaren een wens. De perikelen rondom de geboorte 

van zijn zoon vormden een uitgelezen mogelijkheid en motivatie om een 

zelfgeschreven boek uit te brengen. Het idee dat zijn zoon later alles kan nalezen, 

geeft hem de grootste voldoening. 

Recensies/Extra: 
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