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Anne Kien deelt, 
verbaast en ontroert! 

“Dag in dag uit voel ik de valkuil 
lonken waarbij ik Pepijn’s 
hulpverlener word.” 

Wat is CMV? (*) 

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. 

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. 

Sinds een jaar schrijft Anne nu over 
de belevenissen in haar leven. Haar 
columns verschijnen bij De Mama 
Company en in dit boek zijn deze en 
een groot aantal nog niet 
gepubliceerde columns gebundeld.  
Die columns hebben natuurlijk veel 
te maken met de handicap van haar 
zoon.  Waardoor Anne (maar ook 
haar man en dochter) voortdurend 
moet bijschakelen en bijschaven.  

Lees verder op de volgende pagina -> 
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(vervolg) Wat is CMV? 

Hoe raak je besmet met CMV? 
Je kunt CMV oplopen door nauw en 
langdurig contact met lichaams-
vloeistoffen. CMV kan worden gevonden 
in urine, speeksel, bloed, feces, tranen 
en andere lichaamsvloeistoffen. Je kunt 
het niet krijgen door simpelweg in 
dezelfde kamer met iemand te zijn.  
 
Simpel gezegd, CMV wordt 
overgedragen door lieve kusjes en vieze 
handen. Door snottebellen en slokjes 
drinken uit hetzelfde glas. Je wordt er 
niet per definitie ziek van en als je 
zwanger bent, is het helemaal niet zeker 
dat je je kindje besmet. Soms zijn er 
direct symptomen zichtbaar bij de 
geboorte en soms kom je er pas na een 
paar weken of maanden achter dat je 
kindje besmet is geraakt. En zelfs dán is 
het moeilijk in te schatten wat de 
toekomst brengt. 
 
Hoe vaak komt aangeboren CMV-
infectie voor? Ongeveer 5 op de 1000 
pasgeboren kinderen heeft een 
aangeboren CMV-infectie. In heel 
Nederland worden elk jaar ongeveer 
1000 kinderen met een aangeboren 
CMV-infectie geboren. 

Meer informatie over CMV en CP 
vind je op: 
www.rivm.nl 
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: 


