
F



Meer

Baby's hebben ng€r: een enorme behoefte
aan lichaam ffict. Wel tien uur per dag willen a
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natuurlij
haal je eeste uit een knuffel met je*ind.



'Ie geeft ze een
basïsveiligheid'
.ïoos[';.,:: r",;.llr Filj:;i,t:t, verloskundige en
moeder van twee dochters (5 en 2):
'Door ie kind te dragen geef ie 'm een
basisveiligheid. Het gevoel dat hii er mag
ziin, dat het vanzelfsprekend is dat hij
er is. Sommige mensen zijn bang dat ie
kinderen op deze manier heel aÍhankelijk
van ie maakt. Maar iuist doordat je ze
een basis meegeeft, staan ze later sterk
op eigen benen en willen ze de wiide
wereld in.
ÁJs kind had ik al sterk het gevoel dat
baby's moeten worden gedragen. Ik had
altiid de neiging om baby's uit hun wagen-
tie te tillen. In Afrika en Zuid-Amerika
zag ik hoe moeders hun kind droegen en
dacht: ia, zo hoort het.
Miin oudste dochter droeg ik niet altiid;
ik dacht toen nog dat baby's tot één iaar
zichzelf ook moesten kunnen vermaken
en zelfstandig in slaap moesten kunnen
vallen. Dat las ik in boeken en blaadies en
daardoor liet ik me beiinvloeden. Maar de
jongste heb ik het eerste iaar de hele dag
gedngen. Ik weet dat daar ook iets van
mezelf in dt: ik laat moeiliik los. ze slaapt
trouwens ook bif ons in bed, onder een
eigen dekentie.'

Rust, Reinheid en Regelmaat. We weten het. En onze oma's en (schoon)moeders
weten het nog beter. Maar met de drie R-en zijn we er nog niet. Op gezette tijden
voeden en verschonen, daar groeien baby's niet van. Midden jaren tachtig bleek dat
al in een Amerikaans ziekenhuis: de couveusebaby's die niet werden aangeraakt,
bleven sterk achter in groei. Baby's van wie elke nacht de rug werd gestreeld,
groeiden normaal. Pasgeborenen hebben dus behoefte aan lichaamscontact.
Huidhonger heet dat.
Al in de baarmoeder zljnwe in staat om via onze huid te voelen; de tastzin is het
eerste zintuig dat we ontwikkelen. In de baarmoeder worden baby's continu aan-
geraakt en gewiegd. Ze zijn 24 uur per dag in contact met het lichaam van hun
moeder. Ze hebben geen honger, geen pijn - het is een veilige plek. En dan is daar
de geboorte en wordt het warme holletje verruild voor een onmetelijk grote wereld
waarin het kind - veelal - alleen slaapt, alleen in de box ligt, alleen in een wipstoel
zit en alleen in een kinderwagen ligt. wat je noemt een overgang.
De continuïteitstheorie stelt: ga door met dat wiegen, aanraken en strelen. Draag
je baby, laat hem met jou meedeinen. Na een maand of negen geeft je kind zelf aan
dat-ie de wijde wereld in wil en kruipt hij of zij (letterlijk) van jou vandaan.

Geen leuk extraatje, maar van levensbelangl
De hele dag meedeinen met mama... Na negen maanden zwangerschap en een
bevalling denkt mama daar heel anders over: haar lijf is wel toe aan een beetje rust.
Als de natuur zo'n scenario voor ons in petto had, waren we wel toegerust met een
kangoeroebuidel, toch?
Sociaal wetenschappers Rachel Verweij en Hedwig van Bakel publiceerden een
paar maanden geleden een artikel in het geneeskundetijdschrift Medisch Contact.
Strekking: Nederlandse baby's hebben te weinig lichaamscontact met hun ouders
of verzorgers. Negen maanden meedeinen met mama zit inderdaad niet in ieders
systeem. Verweij en Van Bakel schrijven echter overtuigend over nieuwe onder-
zoekstechnieken: hersenscans en metingen van het stresshormoon cortisol in het
speeksel van baby's, tonen aan hoe belangrijk lichaamscoqtact is voor de ontwikke-
ling van baby's. En dan wordt er niet gedoeld op het íunctionele aanraken tijdens >
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Wilma Cevat is masseur en docent babymassage
en moeder van êên dochter  (  |  0) : 'Met je handen
zeg je veel meer dan met woorden.Als je je baby
masseert of simpelwet rustig, respectvol en vol
liefde aanraakt,gebeurt er zo veel in dat lijíle en
zijn geest. Het bevordert de doorbloeding en
stimuleert de stofwisseling en spiisvertering.Je
baby wordt hongeriger, eet beter en slaapt beter.
Hi j  ontdekt  z i jn l i j f  - 'hé,  ik  heb een achterkant '  -

en jij en je baby leren elkaar beter kennen.Je ziet
hoe hii reageert, waar eventuele spanning zit en
hil herkent jouw handen.'
Haar eigen kind heeft Cevat niet veel gemasseerd.
'Mijn dochter lag geen seconde stil. Het lukte
gewoon niet.Wel streelde ik altijd als ze bil me
zat haar ru8, handen of benen, zodat er toch veel
lichamelijk contact was. Nu is ze tien en vraagt ze

uit zichzelf om een massage.' Doe dus vooral niet
te moeiliik als het niet lukt. Ook vervelende

ervaringen in het ziekenhuis (prikken) oí een
traumatische bevalling kunnen ervoor zorgen
dat masseren niet vanzelf gaat.

Cevat:'Er ziin talloze manieren om je kind met

aandacht aan te raken. Begin eens met een voetie,

of raak hem vlinderlicht aan, meerdere keren per

dag. Geef hem de tijd eraan te wennen.' Nog een
mogel i jkheid:yoga. 'Metyoga kun je hem een
beetje laten gymmen. Zijn wervelkolom oprekken,
zijn benen kruisen. Sommige babyk schateren het
hierbij uit. Ze vinden het echt prettig om met hun
lichaam bezig te zijn.'

wwwwilmacevat,nl

verschonen en badderen, maar het gaat om bewuste, lieídevolle aanrakingen.
Verweij: 'Lichaamscontact is voor baby's geen leuk extraatje, maar van vitaal
belang. Het vermindert stress, waardoor de hersenontwikkeling optimaal kan
verlopen en het kind ook op latere leeftijd minder gevoelig is voor spanning en
ziekten.' Uit Europees onderzoek blijkt dat baby's die gemiddeld bijna tien uur
lichaamscontact per dag kregen (die bijvoorbeeld werden gedragen), vijftig procent
minder huilden dan baby's die zo'n achtenhalf uur per dag werden aangeraakt.

Iftuffelhorrnoon zorgt voor band
Waarom voelt een positieve aanraking nu zo goed? Bij een prettige aanraking komt
het 'knuffelhormoon' oxytocine vrij. Oxytocine zorgt ervoor dat we banden met
anderen aangaan. Het komt in grote concentraties voor in het brein van moeders
tijdens en na de bevalling en zorgt ervoor dat ze hun baby zo ongeveer continu
willen vasthouden en verzorgen. Binnenkort verschijnt een boek over de oxytocine-
íactor, van de Zweede Kerstin Uvnás Moberg, waarin alle ins en outs staan van het
belang van aanraking. (Ook tussen volwassenen.)
Professor Harry Harlow ontdekte dat aapjes die de eerste zes maanden van hun
leven niet waren aangeraakt, in hun latere leven bizar gedrag gingen vertonen. Ze
konden niet goed met andere apen omgaan, maakten eigenlijk alleen maar ruzie
en konden amper aan een partner komen. Degenen die er ondanks alles in waren
geslaagd een babyaapje ter wereld te brengen, ontpopten zich tot slechte ouders
die hun jong verwaarloosden oí misbruikten. Aanraking in je kindertijd biedt dus
niet alleen een noodzakelijk gevoel van veiligheid, het leert je ook hoe je in je latere
leven met je soortgenoten moet omgaan.

En onze eigen bewegingsruimte dan?
Dus misschien moeten we toch kiezen voor kangaroo care (je blote baby op je blote
buik laten liggen huid op huid) en babynassage. Voor draagdoeken en rugzakken
in plaats van kinderwagens en maxicosÍ's. Maar hoe reëel is dat? Een mens wil toch
een beetje bewegingsruimte.
Verweij, naasl onderzoeker ook draagconsulente: 'Natuurlijk, het leven gaat
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gewoon door. Maar met een goede draagdoek zit je baby stevig, heb ji l  je handen
vrij en is er toch dat lichaamscontact. Juist vrouwen met bekkeninstabiliteit of
andere l ichamelijke kwalen zouden eens over een draagdoek moeten nadenken.
Ongemerkt t i l  je je baby de hele dag door behoorli jk vaak: op weg naar de auto,
de trap op naar het aankleedkussen .. Met een goede draagdoek verdeel je het
gewicht en belast je je l i j f een stuk minder. rn als j i j  ;e kind echt niet zelf kunt
dragen, bijvoorbeeld door een keizersnede, dan kan je partner het misschien wel. '

Ook in z'nbed
Pasgeborenen slapen een groot deel van de dag en we hadden net geleerd dat
baby's in hun eigen bed moeten slapen. Zohaal je die tien uur lichaamscontact
per dag natuurli jk nooitl Niet alle deskundigen zijn het dan ook helemaal eens
met de continuïteitstheorie.
Volgens Ria Blom, jeugdveryleegkundige en inbakerspecialist, is slapen in de
draagdoek prima, zo lang je baby ook zijn eigen bed als vertrouwde slaapplek kent.
'Regelmaat aanbrengen en je kind zelf in slaap leren vallen, is belangrijk. Geen
structuur in slapen leidt vaak tot niet onderkende oververmoeidheid door slaap-
tekort, met verhoogd stresshormoon en verlaagd groeihormoon als gevolg. Het
daardoor toenemende huil- en jengelgedrag beantwoorden met goedbedoeld dragen
en rondlopen is dan een kortetermijnoplossing.' r

In een draagdoek
zit ie baby stevig,
heb iii ie handen rrrii

, vader van Pheline
(13 maanden): 'Pheline was een maand
of vier toen miin wiendin voorstelde om
een cursus bab;rmassage te deen. Daar
voelde ik wel wat voor. Het leek me een
goede manier om met ie nog zo jonge
dochter in contact te komen. Dat bleek
ook zo te zijn. Het was heerlijk om weke-
lijks anderhalf uur heel intensief met
haar bezig te zijn. Ik zag dat ze er rustig
van werd, dat de aanrakingen en bewe-
gingen haar op haar gemak stelden. We
hebben er nog steeds profijt van: als ze
een beetje onrustig is, ook 's nachts,
doen we bepaalde bewegingen met haar
benen en dat heeft direct effect,'

Knuffelpopje
Meer knuffelen - hoe doe je dat als je kind in
het ziekenhuis ligt? Knuffel hem op afstand!
Waag Society in Amsterdam, een bureau dat zich
bezighoudt met toepassingen van nieuwe media,
heeft het poppetje Scottie ontwikkeld.Als de
ene gebruiker zijn Scottie vastpakt, gaat bij de
Scott ie van de ander een l icht je branden.Als
beide gebruikers hun Scottie vasthebben, begin-
nen ze zacht jes te t r i l len.  Kni jp je in het  l ichaam
van het ene apparaat, dan worden in het andere
poppetje trill ingen voelbaar.

www.waag.orgén is er lichaamscontact
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