‘Ze sloeg me tot ik
zei dat ik ziek was’
Ouders die hun kind opzettelijk ziek maken, ze bestaan echt. Nina
Blom en haar zus Eva kunnen daarvan meepraten. Nina lag jarenlang
in bed, zogenaamd doodziek. Totdat een arts argwaan kreeg. Het verhaal van twee zussen die zelf ook nog steeds nauwelijks begrijpen wat
hun is overkomen. tekst: Saskia Decorte beeld: linelle deunk

ding had gehad verschoonde ik haar lakens, die he
lemaal doordrenkt waren met bloed.’

Eva (links) over Nina: ‘Twintig jaar
lang heb ik me afgevraagd wat er
precies met haar was gebeurd’
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e denkt dat je jongere zus doodziek is,
maar dan wordt ze opeens thuis weg
gehaald door de kinderbescherming.
Omdat je moeder ervan wordt verdacht
je zus zélf ziek te hebben gemaakt.
Het overkwam Eva Blom (nu 41). Zij
was er in haar jeugd van overtuigd dat
haar drie jaar jongere zus Nina een ern
stige spierziekte had. ‘Mijn ouders had
den me verteld dat Nina erg ziek was en
snel dood zou gaan. Ik twijfelde daar
niet aan. Mijn zusje lag de hele dag in
bed. Ik wist hoeveel medicijnen ze
kreeg, omdat ik de pillen weleens voor
haar moest malen. Als ze een maagbloe

Nooit bestaan
Eva was op haar zeventiende op vakantie met een
vriendje toen ze gebeld werd door haar ouders: niet
omdat Nina was overleden, maar omdat ze was weg
gehaald door de kinderbescherming. ‘Mijn moeder
vertelde me zelfs dat die vermoedde dat zij Nina zelf
ziek maakte. Maar tegelijk ontkende mijn moeder
alles: ze had toch altijd goed voor haar gezorgd, en
Nina had toch echt in allerlei ziekenhuizen gelegen?
Ik wist niet wat ik moest geloven.’
Toen Eva terugkwam van vakantie, hadden haar
ouders alle spullen van Nina weggehaald: ‘Haar ka
mer was leeg, alsof ze nooit bestaan had. En haar
naam werd nooit meer genoemd; “die andere”
noemden mijn ouders haar. Als mensen vroegen hoe
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het met Nina ging, moest ik van mijn ouders liegen
dat ze in het ziekenhuis lag en dat ze nog steeds erg
ziek was.’
Nina was inderdaad naar een ziekenhuis gebracht,
maar daar knapte ze snel op: negen maanden nadat
ze thuis was weggehaald, kon ze weer lopen. Ze
verbrak het contact met haar ouders en verhuisde
naar een leefgroep. Toen Eva een paar jaar later op
zichzelf woonde, zocht ze Nina weer op. ‘Ik geloofde
haar kant van het verhaal. Maar ook die van mijn
ouders, met wie ik toen nog contact had. Ik stond er
letterlijk tussenin.’
In de jaren die volgden, verloren de zussen elkaar
uit het oog. Maar de vragen bleven, vertelt Eva. ‘Wat
was er nu echt met Nina gebeurd? En hoe zat het
eigenlijk met de epileptische aanvallen die ik op mijn
vierde gehad zou hebben? En die instelling voor ge
zinsproblematiek waar ik op mijn vijfde anderhalf
jaar heb gelegen? Maar mijn ouders lieten niets los.
Naar Nina heb ik vaak gezocht op internet, maar ik
kon haar niet vinden. Bijna twintig jaar lang heb ik
me afgevraagd wat er vroeger gebeurd is.’
Pas sinds een paar maanden hebben de zussen
weer contact en weet Eva de waarheid. Haar zus

Münchhausen by proxy is een ernstige vorm van
kindermishandeling. De dader is in meer dan 90 procent van de
gevallen de moeder, maar het kunnen ook vaders, grootouders
of andere verzorgers zijn. In Nederland worden ieder jaar
naar schatting vijftig à zestig kinderen slachtoffer van
Münchhausen by proxy; zo’n 10 procent overlijdt aan de
gevolgen ervan. Vermoedelijk zijn dat er zelfs meer, maar
wordt de werkelijke doodsoorzaak in veel gevallen niet
ontdekt. Het risico dat andere kinderen uit het gezin ook
slachtoffer zijn is groot: meer dan 60 procent heeft soortgelijke
dubieuze symptomen.
Daders van Münchhausen by proxy hebben vaak veel interesse
in medische behandelingen, willen graag een band opbouwen
met het medisch personeel en blijven opvallend kalm bij zware
beslissingen over onderzoeken of operaties voor hun kind. Vaak
wisselen ze van arts en ziekenhuis, om argwaan te voorkomen.
Vermoedt u een slachtoffer in uw omgeving? Bij een vermoeden van Münchhausen by proxy is het raadzaam om
contact op te nemen met Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK): www.amk-nederland.nl
Bent u zelf mishandeld? In 2009 is de Stichting Overlevers
Münchhausen by proxy (STOMbP) opgericht: www.stombp.nl
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Nina Blom bleek slachtoffer van het syndroom van
Münchhausen by proxy: een ernstige vorm van kin
dermishandeling waarbij de dader – in meer dan
90 procent van de gevallen de moeder – een ziekte
verzint, verergert of zelf veroorzaakt om zo aan
dacht te krijgen van artsen. En omdat mishandeling
vaak niet één kind treft maar ook de andere kinde
ren uit het gezin, vertellen Nina en Eva samen hun
verhaal.

Geen tegenspraak
‘Als klein meisje al werd ik vaak door mijn moeder
meegenomen naar het ziekenhuis,’ herinnert Nina
Blom (38) zich. ‘Ik mankeerde altijd wel wat – vol
gens mijn moeder had ik last van mijn darmen. Dan
werd er weer bloed geprikt of kreeg ik een darm
onderzoek. Tijdens de vakantie klaagde ik na het
zwemmen een keer over spierpijn. Zelf was ik dat
de volgende dag alweer vergeten. Maar toen we
thuiskwamen, nam mijn moeder me meteen mee
naar het ziekenhuis om te laten onderzoeken waarom
ik zo moeilijk liep. Ik was stomverbaasd: ik voelde
me helemaal niet ziek en ik had ook geen pijn. Maar
mijn moeder gaf me niet de kans om haar tegen te
spreken.’
In het ziekenhuis maakte de dokter allerlei bewe
gingen met haar armen en benen, en vroeg daarbij
of dat pijn deed. ‘Als ik “nee” zei, wierp mijn moe
der me achter zijn rug een boze blik toe. Dus loog ik
dat het wel pijn deed. Na het onderzoek nam mijn
moeder me apart: “Je bent hier niet voor niets, dus
ga nou niet ineens beweren dat je geen pijn hebt. Je
zet me niet voor schut bij de dokter, hoor je me?”’
Angstig en in de war onderging ze nog meer on
derzoeken: ‘Ik kreeg naaldjes in mijn spieren die
elektrische schokjes gaven, er werd beenmerg afge
nomen, ze prikten weer bloed… Daaruit bleek tel
kens dat ik niets had. Maar mijn moeder drong er
bij de artsen op aan dat ik verder onderzocht zou
worden, want er moest toch een verklaring zijn?
Zelf dacht ze aan reuma, of misschien was het een
onbekende spierziekte?’

Bloedtoevoer afknellen
Voor de zekerheid hield haar moeder haar thuis
van school. ‘Ik moest in bed blijven. Mijn armen
zwachtelde ze heel strak in. Zij zei dat dat goed
voor me was – nu weet ik dat ze dat deed om de
bloedtoevoer af te knellen, zodat mijn vingers heel
dik werden en het leek alsof ik reuma had. Vlak
voordat we naar het ziekenhuis gingen, deed ze de
zwachtels af. Ik was zo stijf en mijn spieren waren
zo verslapt, dat ik dan inderdaad moeilijk bewoog.

‘Mijn moeder zei dat ik niet
meer kon lopen. Ik durfde het
niet eens te proberen’
De artsen stonden voor een raadsel. Ik wist dat het
niet klopte, maar iets zeggen durfde ik niet. Een half
jaar na die vakantie zat ik in een rolstoel: mijn moe
der zei dat ik niet meer kon lopen. Ik durfde het al
niet eens meer te proberen.’
Vijf jaar later, op haar veertiende, kon Nina Blom
alleen nog maar in bed liggen. Haar armen inge
zwachteld en vastgebonden, net als haar benen. Haar
hele lichaam zat onder de doorligwonden, haar
maag was zo zwak dat ze maagbloedingen kreeg.
Ze had een katheter en kreeg sondevoeding. Geen
vast voedsel meer, wel steeds meer medicijnen.
Ze was er zo slecht aan toe dat haar ouders voor
euthanasie pleitten. Zelf zag Nina eigenlijk ook
geen andere uitweg meer: ‘“Ik wil dood,” hoorde ik
mezelf op een middag tegen de huisarts zeggen. “Ik
wil echt niet meer, kunt u mij helpen?” Want lopen,
naar school gaan, met vriendinnetjes spelen… alles
waar ik zo naar verlangde, zat er voor mij toch niet
meer in.’
Een paar dagen later ging de bel. ‘Opeens stonden
er ambulancebroeders in huis, politieagenten en een
medewerkster van de kinderbescherming. Ze brach
ten me naar een ziekenhuis, waar ik alleen op een
kamer werd gelegd. Mijn moeder mocht niet bij me
blijven. Op dat moment had ik het niet in de gaten,
maar die middag ben ik gered. Die spierziekte heeft
nooit bestaan, het was een verzinsel van mijn moeder.
Vijf jaar lang heeft ze me opzettelijk ziek gemaakt.
Totdat een arts argwaan kreeg en de kinderbescher

ming inschakelde. Als een detective heeft hij allerlei
aanwijzingen uit medische dossiers verzameld en dat
was voldoende om mij uit huis gehaald te krijgen.’

Zucht naar aandacht
Dat er moeders zijn die hun eigen kinderen ziek
maken was zeker eind jaren tachtig, toen Nina Blom
uit huis werd geplaatst, nog amper bekend. Pas een
paar jaar daarvoor had de Britse arts en hoogleraar
sir Roy Meadow deze vorm van kindermishandeling
de naam ‘Münchhausen by proxy’ gegeven. Naar
baron Von Münchhausen, een Duitse edelman die
erom bekendstond dat hij de ongelooflijkste verha
len verzon.
‘Münchhausen by proxy is geen stoornis, het is
de naam voor de mishandeling,’ zegt kinderarts en
voormalig forensisch geneeskundige Ad Bosschaart.
‘Maar de dader heeft wél een psychische stoornis:
een zogenaamde factitious disorder, oftewel ge
veinsde stoornis.’
Sommige mensen met zo’n stoornis doen alsof ze
zélf ziek zijn. Doen ze dat (ook) bij een ander, dan
komt daar nog de toevoeging ‘by proxy’ (‘bij vol
macht’) bij. Daarnaast kunnen daders een persoon
lijkheidsstoornis hebben, zoals borderline. Geregeld
zijn ze zelf ook misbruikt of mishandeld in hun jeugd.
In hun zucht naar aandacht kunnen daders heel
ver gaan, weet Bosschaart: ‘Moeders smoren hun
kind met een kussen om in het ziekenhuis te vertellen
dat het een ademstilstand heeft gehad. Ze injecteren
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Haar vader begon
over euthanasie:
‘Als ze een hond was
geweest, hadden we
haar al lang laten
afmaken’
het met vies water uit de gootsteen of geven het zon
der medische noodzaak allerlei zware medicijnen.’
Ook Nina Blom heeft altijd het gevoel gehad dat
haar moeder haar zus en haar vooral gebruikte als
middel om zelf aandacht te krijgen. ‘Als kind moes
ten we vaak Dat is toch je moedertje van Corry Ko
nings voor haar zingen. Op dat soort aandacht
kickte ze.’
Bij ieder onderzoek dat Nina moest ondergaan
fleurde haar moeder op. ‘In het bijzijn van de dokters
deed ze poeslief tegen me. Maar na iedere goede
uitslag werd ze woedend: “Loop jij de boel nou te
besodemieteren? Als ik erachter kom dat jij niet echt
ziek bent, pak ik het keukenmes en hak ik je in
stukken.” Als mijn vader en Eva niet thuis waren,
sloeg en beet ze me. Of ze duwde een kussen op mijn
gezicht. Net zolang tot ik naar adem hapte en pro
beerde te gillen: “Nee, nee mama, ik ben echt ziek!”
Niemand hoorde of zag wat Nina doormaakte.
‘Mijn vader was veel weg voor zijn werk – ik denk
dat hij, zeker in het begin, geloofde dat mijn moeder
zo goed mogelijk voor me zorgde. Misschien ver
moedde hij later wel waar ze mee bezig was, maar
hij is nooit voor me opgekomen. Hij was zelfs degene
die over euthanasie begon. “Als ze een hond was
geweest, hadden we haar al lang laten afmaken,”
heeft hij letterlijk gezegd.’

Kind in paniek
Ze voelde zich in die tijd ontzettend eenzaam. ‘Ik
kwam alleen nog in ziekenhuizen: in totaal ben ik
meer dan zestien keer opgenomen geweest. Vriendin
netjes mochten niet op bezoek komen. Zelfs mijn
zus Eva, met wie ik het altijd heel goed kon vinden,
gedroeg zich steeds koeler en afstandelijker. Mijn
moeder vertelde me dat mijn zus me haatte, omdat
ik alle aandacht opeiste. Achteraf denk ik dat ze ons
bewust uit elkaar heeft willen drijven.’
In werkelijkheid, zegt Eva, haatte ze haar zus he
lemaal niet: ‘Ik was toen al bezig om afscheid van
haar te nemen, zodat de klap als ze zou overlijden
minder hard zou aankomen.’
De zussen hebben elkaar jarenlang gemist. Dat ze
elkaar weer hebben teruggevonden, komt ironisch

genoeg door een brief van hun moeder. Eva: ‘Nadat
Nina gered was, richtten mijn ouders zich op mij. Ik
begrijp nog altijd niet hoe het heeft gekund dat de
kinderbescherming Nina weghaalde omdat ze mis
handeld werd, en mij daar achterliet. Mijn ouders
sloegen me en zeiden iedere dag dat ik niets waard
was, dat ik “nog erger was dan die andere”. Daarom
heb ik, jaren nadat ik op mezelf ging wonen, uitein
delijk ook het contact met hen verbroken. Maar op
een dag kreeg ik een brief van ze. Mijn moeder
schreef dat ik moest googelen op “Nina Blom”, de
nieuwe naam van mijn zusje. Volgens mijn moeder
had Nina allemaal leugens over haar verzonnen.’
Zo kwam Eva erachter dat haar zus een boek had
geschreven over wat er vroeger gebeurd was. Eva:
‘Ik was veel vergeten, maar toen ik dat boek las
speelden de scènes zich voor me af als een film die
ik al eens had gezien. Sommige driftbuien van mijn
moeder heb ik zien gebeuren. Op die momenten
raakte ik als kind helemaal in paniek, draaide ik me
om en ging ik naar mijn kamer. Nu denk ik: als
oudere zus had ik iets moeten doen. Maar: wat had
ik kunnen doen?’
Nina ontdekte dat Eva helemaal geen hekel aan
haar had gehad, maar als kind net zo eenzaam en
verdrietig was geweest als zij. ‘Het voelde alsof we
samen een puzzel in elkaar zetten, zo veel antwoorden
konden we elkaar geven. De enige vraag die open
blijft staan is: waarom hebben onze ouders dit ge
daan?’
Hun ouders blijven ontkennen. Nina: ‘Mijn moeder
zegt dat ik psychisch ziek ben en dat ik het hele
verhaal heb verzonnen. Ze zijn destijds wel voor de
rechter verschenen, maar omdat kwade opzet heel
moeilijk te bewijzen is, zijn ze niet veroordeeld. Dat
is bitter, maar ik wil niet dat het mijn leven gaat
beheersen. Ik ben negen jaar in therapie geweest om
alles te verwerken, nu gaat het goed met me. Zowel
Eva als mij is het ondanks alles gelukt om een fijne
relatie op te bouwen. Ze heeft ons er niet onder ge
kregen, daar ben ik trots op.’
n
Nina en Eva Blom heten in werkelijkheid anders.
z Nina Blom, Je bent een verschrikkelijk kind, Personalia, € 14,95
psychologie magazine september 2013

43

