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Anne Kien blijft 
verbazen en ontroeren! 

‘Een persoonlijke en pakkende 
weergave van de ervaring van 
een gezin met epilepsie. Heftig, 
maar vooral ook positief en 
hoopvol’.   
Annelies Bakker, Coördinator 
Voorlichting Epilepsiefonds 

Verder met de helft 

'Gaan ze mijn hoofd er dan 
helemaal afzagen?’, vraagt Pepijn 
me in de auto. 'Nee schat, ze halen 
je hoofd er niet af' antwoord ik 
lachend. 'Ze maken er denk ik een 
gaatje in. Hier boven je oor.’ Ik 
schuif het witte plukje haar opzij. 
Het pigmentloze plukje dat mij 
iedere keer weer ontroert.  Pepijn 
kijkt me met grote ogen aan. 'En 
dan flikkeren ze mijn hersenen eruit 
en dan krijg ik nieuwe?' Ik weet niet 
of ik moet huilen of lachen. Lachen 
om zijn beeldspraak of huilen om 
zijn taalgebruik. 

Op de dag dat de neuroloog 
achteloos vertelt dat haar zoon 
gehandicapt is, stort Anne’s wereld 
in. Een CMV-infectie (*) tijdens de 
zwangerschap heeft de aanleg van 
Pepijns linkerhersenhelft verstoord 
met een cerebrale parese (CP), 
spasme, doofheid en een ernstige 
vorm van epilepsie tot gevolg. 

In het vervolg op Zonder meer,. 
zonder maar beschrijft Anne hoe 
haar grootste angst haar diepste 
verlangen werd.  Want als de 
neuroloog je adviseert om de 
linkerhersenhelft van je zoon ‘uit’ te 
zetten, sta je niet te popelen. 
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Wat is CMV? 

Meer informatie over CMV en CP: 
www.rivm.nl en www.bosk.nl 

Anne Kien (1975) is ondernemer 
(Flevolands zakenvrouw van het jaar in 
2012), vrouw van Jeroen en moeder van 
Lotte (9) en Pepijn (7). 
Pepijn is geboren met een congenitale 
CMV-infectie die zich pas na 6 maanden 
openbaarde en de aanleg van zijn linker 
hersenhelft verstoord heeft. Anne 
schrijft over het maken van keuzes, het 
bijstellen van dromen en doelen maar 
bovenal over de intense band met haar 
gezin in een (meestal) hectisch leven. 

Over Anne Kien: 

Cytomegalovirus (CMV) is een soort 
herpesvirus. Een infectie met CMV 
komt veel voor. Veelal verloopt een 
infectie zonder symptomen, maar 
een CMV-infectie kan ernstige 
gevolgen hebben voor het 
ongeboren kind als een vrouw 
tijdens de zwangerschap 
geïnfecteerd raakt. Je draagt het 
virus je hele leven bij je en soms 
steekt het weer de kop op, vooral 
als je weerstand verminderd is. 

Wat is  epilepsie? 
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Epilepsie is een hersenaandoening 
die zich uit in de vorm van 
aanvallen. Deze aanvallen zijn het 
gevolg van een tijdelijke storing in 
de hersenen, een soort 
‘kortsluiting’. Er is over het 
algemeen pas sprake van epilepsie 
als iemand meer dan één 
epileptische aanval heeft gehad. Er 
zijn veel verschillende soorten 
aanvallen en de verschijnselen 
kunnen sterk van persoon tot 
persoon verschillen. 

Meer informatie over epilepsie: 
www.epilepsie.nl 


