Spreekbeurt Joyce, groep 7
Ik hou mijn spreekbeurt over tweelingen, omdat ik zelf een tweeling ben.
Ik ben zelf een twee – eiïge tweeling dat betekent dat ik niet op de andere lijk.
Tweelingen zijn kinderen die enkele minuten of uren na elkaar geboren worden.
Heel soms gebeurt het dat het ene kindje pas een paar weken later wordt geboren
dan het andere kindje, maar toch blijft het een tweeling.
Een baby ontstaat doordat er een eicel in de buik van de moeder wordt bevrucht
door een zaadcel van de vader.
Deze bevruchte eicel gaat zich delen waardoor er een embryo en later een baby
ontstaat.

Bij een tweeling gaat dit anders. Er zijn verschillende soorten tweelingen,
eeneiige en twee-eiige tweelingen.
Zoals de naam al zegt ontstaat een eeneiige tweeling uit 1 eicel en 1 zaadcel.
Een twee-eiige tweeling ontstaat uit 2 eicellen en 2 zaadcellen.

eeneiig

twee-eiig

Twee – eiige tweelingen zijn heel verschillend. Ze hebben wel bij elkaar in de
baarmoeder gezeten, maar verder zijn ze net zo verschillend als andere broers en
zussen. Een twee – eiige tweeling kan een jongen en een meisje zijn, maar ook
twee meisjes en twee jongens die niet op elkaar lijken.

Eeneiige tweelingen zijn altijd van hetzelfde geslacht, dus twee jongens of twee
meisjes. Ze lijken heel erg op elkaar en vaak zijn ze moeilijk uit elkaar te
houden.
Heel soms splitst de eicel zich te laat.
Het blijft dan op één punt aan elkaar zitten.
De tweeling groeit gewoon verder, en de kinderen blijven gewoon aan elkaar
zitten. Ze groeien aan elkaar vast en dus met elkaar verbonden. Vaak worden ze
direct na de geboorte gescheiden door de chirurg, als het mogelijk is natuurlijk.
Een tweeling die aan elkaar vast zit noem je een Siamese tweeling.

Een tweelingzwangerschap duurt gemiddeld 37 weken, dat is 3 weken korter
dan de zwangerschap van 1 baby.
Het is ook mogelijk dat de tweeling pas na 40 weken wordt geboren of juist veel
eerder, dus voor 37 weken.

Als de tweeling te vroeg, dus voor 37 weken, wordt geboren is het mogelijk dat
ze een tijdje in het ziekenhuis moeten blijven. Als ze heel klein zijn moeten ze in
de couveuse, daar worden ze warm gehouden en kunnen ze beter groeien.
Een tweeling kan net als een eenling gewoon worden geboren. Wel moet een
tweeling altijd in het ziekenhuis geboren worden, omdat er een groter risico is
dat er iets mis gaat.
Het is ook mogelijk dat de tweeling via een keizersnee wordt geboren, als ze
bijvoorbeeld verkeerd liggen of als het niet goed gaat met de baby´s of de
moeder.
Ik ben zelf een twee-eiige tweeling. Dat zijn tweelingen die niet op elkaar lijken.
Ik ben een tweeling samen met mijn broer Tom.
Hij is 13 minuten eerder dan ik geboren. Allebei zijn we op 29 augustus,
´s avonds laat geboren. Tom om 9 minuten voor 11 en ik 4 minuten over 11
Wij zijn in het Juliana ziekenhuis in Apeldoorn geboren.
Ik vind tweeling zijn heel gewoon, vooral als je een twee-eiige tweeling bent.
Andere kinderen vinden dat bijzonder, maar dat vind ik niet.
Tom en ik zijn normaal geboren. De bevalling is opgewekt, op gang geholpen.
Wij wilden nog niet geboren worden, maar mijn moeder had heel veel last van
jeuk, haar hele lichaam was kapot gekrapt en ze kon niet meer slapen, dus was
heel erg moe. Omdat ze zwanger was mocht ze geen medicijnen hebben.
Ze heeft twee weken in het ziekenhuis gelegen en toen ze 36 weken zwanger
was heeft de dokter besloten dat wij geboren moesten worden, anders hield mijn
moeder het niet meer vol.
Tom is geboren met een tangverlossing, dat zijn twee lepels die om het hoofdje
worden gezet. Hij ademde niet, dus hij is gelijk beademd. Mijn hartslag ging
snel achteruit en ik moest erg snel geboren worden.
Ik ben met de zuignap geboren. Beide hulpmiddelen zijn ervoor om de baby
sneller geboren te laten worden.
Tom was 2790 gram en ik was 2100 gram.
We hebben nog twee weken in het ziekenhuis gelegen, eerst in de couveuse en
later samen in een bedje. Thuis gekomen draaide alles om ons, want twee baby’s
tegelijk is erg druk!

twee-eiige

even oud

tweeling

ziekenhuis

± 37 weken

