MÜNCHHAUSEN BY PROXY

‘Ik dacht dat
ze een goede
moeder was’
TEKST LYDIA VAN DER WEIDE FOTOGRAFIE DUCO DE VRIES

JARENLANG DACHT PETER DAT ZIJN DOCHTERTJE MADELIEF EPILEPSIE HAD. TOT HIJ BIJ TOEVAL ONTDEKTE DAT ER IETS
HEEL ANDERS SPEELDE. MADELIEF WERD EXPRES ZIEK GEMAAKT. DOOR HAAR MOEDER.
'MAAR KATJA LEEK ALTIJD ZÓ LIEFDEVOL.'
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MÜNCHHAUSEN BY PROXY

‘In n aar t d kwam
de am
ance 21 keer
oorr den’

ik had ontdekt dat er aan haar uitbundige buien ook een
keerzijde zat: ze kon erg depressief zijn, wisselvallig en
onbetrouwbaar. Ik betrapte haar vaak op leugens en er
verdween regelmatig geld. Op een gegeven moment ging het

Peter (41): ‘Madelief was 2 toen de aanvallen begonnen. Ze

echt niet meer tussen ons en we gingen uit elkaar. Madelief

was thuis bij mijn toenmalige vriendin Katja toen haar ogen

bleef bij Katja, ze zou vier dagen per twee weken bij mij zijn.

vanuit het niets begonnen te draaien en er rare

Tenminste, dat was de afspraak; de praktijk bleek

stuiptrekkingen door haar kleine lijfje gingen. Ook haar

onvoorspelbaar. Soms kreeg ik Madelief helemaal niet, dan

ademhaling stokte. Katja belde in paniek 112. Ons meisje

weer vroeg Katja of ik haar langer wilde houden, omdat ze

kreeg zuurstof toegediend en werd met loeiende sirenes naar

zelf andere plannen had.’

het ziekenhuis gebracht. Daar knapte ze gelukkig snel op. De
artsen dachten dat het een epilepsieaanval was geweest.

M

Madelief werd onderzocht, zonder duidelijk resultaat. Het

‘En toen was daar die avond dat ik zomaar wat zat te zappen.

lastige van epilepsie is dat het soms wel uitgesloten kan

Madelief was bij haar moeder. De epilepsieaanvallen waren

worden, maar dat het niet met zekerheid vast te stellen is. En

sterk verminderd door de medicijnen maar ze kwam nog

omdat Madelief telkens alleen thuis een aanval kreeg en niet

steeds veel in het ziekenhuis en stond onder strenge controle.

wanneer ze ter observatie in het ziekenhuis was, bleven

Ik zat lusteloos voor de televisie en zapte langs de BBC. Ik

artsen ook later in het duister tasten. Ondertussen stond ons

viel in een reportage over een meisje dat onverklaarbare

leven totaal op z’n kop. De aanvallen bleven zich herhalen; in

epilepsie had. De aanvallen kwamen alleen voor als ze bij

één jaar tijd kwam de ambulance 21 keer voorrijden. Ik vond

haar moeder was, die een borderline persoonlijkheids-

het vreselijk dat ik iedere keer op mijn werk was wanneer het

stoornis had. Net als Madelief was het meisje in de

gebeurde en Madelief en Katja dus niet kon bijstaan. De

documentaire na een aanval altijd meteen weer helemaal

relatie tussen Katja en mij haperde al een tijdje, maar we

energiek, terwijl dat normaal niet zo is. Net als mijn ex wist de

vonden elkaar wel in onze liefde voor Madelief. Ik maakte me

moeder op tv ook álles over ziektes. Ze stuurde het

veel zorgen. Wat was er toch met onze dochter, dat mooie

ambulancepersoneel elke keer aan, alsof zij nog beter wist wat

meisje op wie ik al stapeldol was vanaf het eerste moment dat

er moest gebeuren dan zij. Precies zoals Katja. Alleen: in dit

ik haar vasthield?’

geval bleek er sprake van Münchhausen by Proxy (MbP), een
vorm van kindermishandeling waarbij een kind expres ziek

J

wordt gemaakt, meestal door de moeder. Verward zat ik in

‘Op een avond zat ik in de woonkamer, Katja bracht Madelief

mijn stoel. Madelief mankeerde écht iets, daar had ik nooit aan

naar bed. Plotseling rende Katja schreeuwend de trap af.

getwijfeld. Maar waarom herkende ik dan zoveel? Hoe kon het

Madelief hing slap in haar armen. Ze gaf onze dochter aan

eigenlijk dat ik nog nooit een aanval van Madelief had

mij. Haar ogen waren dicht en ze ademde niet meer. Mijn

meegemaakt?

wereld stond stil, alles verbleekte. Dit was het dan, dacht ik,

Het vreemde gevoel kroop in mijn maag omhoog. Het was

Madelief is dood. Ik legde haar lichaam op tafel en keek
versteend toe hoe Katja opnieuw 112 belde. Het was het
verschrikkelijkste moment van mijn leven. De ambulance was
er razendsnel en als door een wonder wisten ze onze dochter
te redden. De opluchting was overweldigend. Hierna kreeg
Madelief medicijnen voorgeschreven, want dit mocht absoluut
niet nog een keer gebeuren.
Katja en ik waren op dat moment zo’n vijf jaar bij elkaar. Ik
was gevallen voor haar sprankelende persoonlijkheid. Maar

‘ e st rde het
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M
M

alsof er allemaal puzzelstukjes in elkaar vielen. Maar ik

P

twijfelde enorm. Ik had nog nooit van MbP gehoord; dat
kwam toch vast niet voor in Nederland? En Katja en ik waren
net uit elkaar: als ik dit aanroerde, zou iedereen ongetwijfeld
denken dat het een wraakactie van mij was. Maar het
unheimische gevoel liet me niet los en een paar dagen later
zat ik bij de huisarts van Katja en Madelief. Hoewel de
huisarts niets mocht zeggen - hij had natuurlijk

A

beroepsgeheim, en omdat Katja en ik niet getrouwd waren en
alleen z j het gezag over Madelief had, mocht hij mij niets
over mijn dochter vertellen - zei hij een paar keer dat wanneer
ik dacht dat er iets aan de hand was, ik daar absoluut iets mee

M

moest doen. Hij benadrukte dat zo, dat al mijn alarmbellen
gingen rinkelen. Ik belde Madeliefs specialist bij het
Epileptisch Centrum. Hoe zeker weten jullie dat mijn

H

A
K

dochter epilepsie heeft? vroeg ik. Er viel een lange stilte.

M

Waarom deze vraag? werd er teruggekaatst. Met grote
aarzeling deed ik mijn verhaal. En toen hoorde ik dat er bij dit
M P P

centrum aan hetzelfde werd gedacht. Dat mijn dochter niets
mankeerde, dat mijn ex alles in sc ne had gezet. Dat ze

N

telkens voor niets de ambulance had gebeld. Er werd net
overwogen om aangifte van dit vermoeden te doen.’
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M
‘Toen ik dit hoorde heb ik direct het Advies- en Meldpunt
Kindermishandeling gebeld. Tot dat moment had ik Katja
altijd als goede moeder gezien, al merkte ik wel dat Madelief

P

een wat angstig meisje was. Zo kon ze bijvoorbeeld in elkaar
krimpen als ze iets omgooide, alsof ze direct straf verwachtte.
Maar Katja had altijd liefdevol geleken. Ik wist echter ook hoe
briljant ze kon liegen en ik vertrouwde haar opeens totaal niet
meer. Madelief moest daar weg
Op aanwijzing van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, die alle betrokken artsen hoorde, heb ik Madelief na een
weekend bij mij niet terug naar Katja gebracht. Mijn ex werd

‘

entw nt g mensen en
nstant es s raken het
ermoeden an
t
et eek n et o doende
oor de rechter’
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‘ ade e moest ter g
naar haar moeder
e was en he emaa n
an ek Ik ook n k
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was ze woedend omdat ik haar beschuldigd had. Hoe kon ik
denken dat zij had gelogen over de epilepsie? Dat het nu beter
met onze dochter ging, dat kwam door de medicijnen die ze
kreeg, hoor Andere keren, wanneer ze bijvoorbeeld weer een
nieuwe vriend had, was Madelief periodes veel bij mij.
Ondertussen ploegde ik verder, verzocht om onderzoeken,
trok aan de bel bij eugdzorg, bij de Kinderbescherming,

woedend en stuurde de politie op mij af. Die belden op mijn

verzamelde gegevens, archiveerde alles, obsessief haast.

verzoek het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling voor

Samen met mijn advocaat was ik heel creatief in het bedenken

informatie, waarna Madelief bij mij mocht blijven. Er startte

van oplossingen. Zo heeft Madelief, toen er weer een

een onderzoek van de aad van Toezicht van de

rechtszaak kwam over de voogdij, op advies van mijn

Kinderbescherming, die een uitgebreid rapport maakte voor

advocaat zélf een brief naar de rechter geschreven. Eigenlijk

de rechtbank. Na een halfjaar lag er een dik dossier waarin

mogen kinderen onder de 12 niet gehoord worden; zo kon

vijfentwintig mensen en instanties het vermoeden van MbP

Madelief haar eigen wens t ch tegen hem uiten. Ze schreef

uitspraken, van kinderarts tot ambulancepersoneel en

dat ze bij mij wilde wonen - onder andere omdat haar moeder

cr cheleidsters. Maar het bleek niet voldoende voor de

haar sloeg. Het was voor het eerst dat ze hier iets over losliet

rechter. Vermoedens, al zijn het er vijfentwintig, zijn géén

en het deed me veel pijn - al wist ik het eigenlijk al lang. En

bewijs. Madelief, die in het halfjaar dat ze bij mij woonde

toen, na vier jaar procederen, besloot de rechter dat het voor

totaal was opgebloeid en niet één epileptische aanval had,

Madelief noodzakelijk was dat ze bij mij kwam wonen.

moest terug naar haar moeder. Wel zou Bureau eugdzorg

iteindelijk is Katja zelfs uit de ouderlijke macht ontzet.’

toezicht houden. Het moment dat ik Madelief moest laten
gaan - ze was toen 4 - was vreselijk. Zij was helemaal in
paniek. Ik ook. En ik wist: ik ga niet opgeven. Nooit.’

J
‘Madelief ziet haar moeder momenteel helemaal niet meer;
dat wil ze zelf niet en Katja laat ook niets meer horen.
Madelief is een stralende, gezonde meid met wie het heel

‘Via internet ben ik bij een vrouwelijke advocaat terecht-

goed gaat. Haar gezondheid? Daar is niets mis mee. Een

gekomen, gespecialiseerd in kinderenzaken. Ze wilde alleen

epilepsieaanval heeft ze nooit meer gehad. O k niet toen ze

met deze zaak aan de slag als ze op basis van het dossier zelf

met de medicijnen stopte. Die bleken zo licht dat ze sowieso

ook meende dat het in het belang van Madelief zou zijn dat ik

nooit iets hebben uitgehaald.’

de voogdij zou krijgen.

elukkig raakte ze overtuigd. Zij was

elukkig is mijn dochter nu veilig en is alles goed afgelopen,

het die me adviseerde het hele MbP-verhaal eruit te laten.

op enkele psychische littekens na. Maar wanneer MbP niet

Hoewel de bekendheid van deze vorm van kinder-

tijdig ontdekt wordt, kan het zo uit de hand lopen dat

mishandeling toeneemt, is het een zware aanklacht die heel

kinderen eraan overlijden. Wat er die avond gebeurd is toen

moeilijk te bewijzen valt; daar wil niemand zijn vingers aan

ik Madelief als een lappenpop in mijn armen had, ik weet het

branden. We zouden het erop gooien dat Katja door

niet. Ik w l het niet eens weten, wat heb ik daaraan? Maar ik

psychische problemen niet in staat was om voor Madelief te

vind het wel heel belangrijk om meer bekendheid aan MbP te

zorgen. Dat was aannemelijk; ze had een opname achter de

geven en ben daarom betrokken bij de stichting SToMP, die

rug en liep bij diverse hulpverleners.

zich hiervoor inzet. Via hen heb ik vaak contact met vaders

Het is een heel lang proces geweest. Eerst moest ik voor

die in hetzelfde parket zitten. Ik wijs hun de wegen om hun

elkaar krijgen dat ook k gezag over Madelief zou krijgen, wat

kind te redden. Want hoe ongeloofwaardig het ook lijkt:

een ingewikkelde papierwinkel en een rechtszaak vereiste.

moeders die net doen alsof hun kind ziek is, of het expres

Katja gedroeg zich ondertussen wisselvallig als altijd. Soms

ziek maken, die bestaan écht.’
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