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RachelVerweij
Het dragen van babys in draagdoeken of -manden is waarschijnlijk
zo oud als de mensheid zelf. In die
verre prehistorie was het niet veilig
om baby's alleen achter te laten als
moeder of vader aan het werk ging.
De baby continu op de arm dragen
maakte het werk er niet makkelijker
op. En voilà: de babydrager was
geboren!
Ook nu nog heeft dragen vele
voordelen voor baby en ouders.
Dragen bevordert de interactie en
daarmee de hechting tussen ouder
en kind: door de nabijheid leren de
ouders de signalen van hun nieuwe
baby beter kennen en interpreteren. Een drager maakt het makkelijker voor de ouders om hun leven

weer op te pakken na de geboorte
en voor de baby om te wennen aan
het leven buiten de baarmoeder.
Dragen geeft de baby lichaamscontact en geborgenheid, en deelname
aan het sociale leven van de ouder
(op ooghoogte!). Dragen stimuleert
de ontwikkeling van de hersenen
en het evenwichtsorgaan van de
babylk heb in mijn praktijk als
draagconsulent inmiddels veel
ouders gezien die hun kind veel in
de draagdoek hebben en telkens
valt mij weer op hoe soepel en ontspannen deze kindjes zijn en hoe
gemakkelijk ze zich voegen naar
het lichaam van de volwassene.
Er wordt wel gezegddat mensen'moederblijvers' zijn net als
babys
babyaaples, en als ik deze kindjes
zie geloof ik dat meteen!

Hoewel de voordelen van het dragen
steeds meer onderkend en ook
wetenschappelij k onderbouwd
worden, ligt het gebruik van een
drager voor veel ouders niet zo
voor de hand, vaak omdat ze de
voordelen en mogelijkheden niet
kennen. De verloskundige komt
bij veel jonge gezinnen in de
eersteweken over de vloer. Soms
signaleert zij of hij dat extra (medische) zorg of hulp nodig is. In een
aantal gevallen kan het gebruik van
een drager klachten oplossen of
verminderen. De verloskundige
heeft dan een extra middel in
handen om deze ouders te helpen.
V eel hui l s=
Een baby die veel huilt vormt een
zware belasting voor de ouders.
Veel huilenzet de relatie tussen
ouder en kind onder druk en kan
leiden tot stoppen met de borstvoeding en zelfs tot mishandeling.
AIs baby's meer huilen dan hun
ouders aankunnen kan dragen
helpen. En dat kan ouders enorm
opluchten is mijn ervaring!
Uit antropologisch onderzoek
blijkt dat kinderen in culturen
waaÍ veel gedragen wordt, minder
huilen. Niet de frequentie van het
huilen is lager -over de hele
wereld huilen babys volgens eenzelfde patroon- maar wel de totale
du.,tuit onderzoek blijkt dat ook
in onze cultuur dragen het huilen
vermindert. Een groep baby's die
4,4 u:ur per dag werden gedragen,
huilden tot 43 % minder dan een
groep die'gewoon werd gedragen
(2,7 uur per dag)l
Voor de groep echte huilbabys ligt
de situatie wat gecompliceerder. In
het nieuwe protocol huilbabys ligt
de nadruk op vermindering van
prikkels. In een eerste verkennend
onderzoek blijkt niet dat dragen
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zijn, krijgen ook de kans om zelf
initiatief te nemen tot contact.
Dit is o.a. aangetoond in een
experiment uitgevoerd in Amerika.
Een groep van 49 moeders werd
ingedeeld in twee groepen. De ene
groep ontving bij de geboorte een
zachtebabydrager, de andere groep
-de controlegroep- een plastic
babystoeltje. In de controlegroep
was het aantal veilig gehechte kinderen na 13 maanden slechts 3\o/o.
een percentagedat overeenkomt
met bestaandedata van dergelijke,
laag opgeleide moeders. In de
experimentele groep u-as dit per- centager.eel hoger. namelijk B3o,o.?

opvangen. Soms zitten achter het
onrustige gedrag van de baby
immers lichamelijke of psychische
klachten, zoals het KISS syndroom.
Tênslotte bevindt de baby zich in
de draagdoek in de natuurlijke
'ronde' houding, met
gebogen i.p.v.
gestrekte gewrichten. Er is geen
risico op heupdysplasie, zoals bij
bakeren.{
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maeilijk inslapen
Bij onrustige baby's wordt tegenwoordig inbakeren veel geadviseerd. Een verloskundige zort er
in zo'n situatie ook voor kunnen
kiezen gebruik van een draagdoek
te adviseren. Het dragen in een
draagdoek heeft alle voordelen van
bakeren plus een aantal andere
voordelen. In een draagdoek zít
een baby, net als in bakerdoeken,
ook stevig ingerold, in de geborgenheid en de veilige begrenzing
van doeken. Een draagdoek biedt
ook een'filter' waardoor de indrukken van de wereld zachtjes binnen
kunnen komen. Daarnaastbiedt de
draagdoek echter ook de veiligheid
van het moederlichaam; de hartslag,
het darmgerommel en het stemgeluid, die de baby rrog zo goed
kent van voor de geboorte. De
draagdoek biedt beweging (ook

goed geholpen met een drager. Er
zrjn dragers in de handel die ontlasten bij diverse klachten. Zo is het
bijvoorbeeld bij bekkeninstabiliteit
verstandig om een drager te
gebruiken die het gewicht symmetrisch verdeelt over beide lichaamshelften. Bij schouderklachten is
een drager aartte raden, die het
gewicht verdeelt over rug en
borstkas, dus één zonder schouderbanden (Afrikaanse wijze). Goed
individueel advies is onontbeerlijk '
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helpt bíj dezespecifiek. gro.p.+
Naar mijn mening is er meer onderzoek nodig naar het dragen van
huilbaby's, met name omdat dragen
kan helpen om ín deze risicovolle
groep een goede hechting te bevorderen. Wellicht kan het dragen
toegepastworden op een manier
die past binnen de prikkelreductie.
F€isËË***
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Soms zíe je als verloskundige dat
de hechting tussen moeder en kind
niet goed tot stand komt. Soms
geeft de moeder zelf aan dat de
liefde voor de baby niet vanzelf
komt. Er kan een duidelijk aanwijsbare oorzaak zíjn, zoals een
zware of traumatische bevalling,
veel huilen van de baby eniof een
postnatale depressie.Maar ook in
situaties waaÍ er niet zo'n duidelijke oorzaak is, loopt het soms
nietvanzelf. In zulke gevallen kan
het dragen van de baby eel zetje
in de gáede richting gá,r.r,f nuËyt
die veel gedragen worden, huilen
minder en bevinden zich vaker in
een staat van "rustige alertheid" 5
waardoor het makkelijker is om
contact te maken. Baby's dre zo
dicht bij het gezicht van de moeder
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een bekend gevoel van voor de
geboorte) waardoor de baby in
slaap gewiegd wordt. Bij borstvoeding maakt de draagdoek het
waarschiinliik dat de moeder vaker
uurrl.gtlivat de kans op het welslagen van de borstvoeding vergroot;
bakeren stimuleert juist het voeden
op schema. Verder kan de ouder
signalen van het kindje beter
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Dit lijkt een niet zo voor de hand
liggende indicatie, maar feit is dat
babvs u-orden gedragen, ook als de
ouder klachten heeft. Op de arm
dragen is een zware en eenzijdige

bij lichamelijke klachten.
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Als de borstvoeding niet vanzelf
loopt, met name wanneer de
voeding niet goed op gang komt,
kan dragen een zinvolle aanbeveling
zijn. Een aanvullende flesvoeding
kan dan wellicht voorkomen
worden. Nabijheid van de baby
bevordert de afgifte van prolactine.
Ook zorgt die nabijheid ervoor dat
de moeder eerder signalen opvangt
van de baby. Zo kan zll de vroege
hongersignalen, zoals'zoeken',
sabbelen en tong uitsteken, eerder
opmerken. Dit kan leiden tot vaker
aanleggen (in de praktijk gebeurt
dit ook, zie noot 6) waardoor de
melkproductie wordt bevorderd.

Een interessante ontwikkeling is
ook de toepassingvan "kangaroe-en" bij voldragen baby's met
borstvoedingsproblemen. Bloo t
op de borst hebben babys meer
mogelijkheden om zelf de tepel
te vinden en goed. aa:nte happenlo
Een draagdoek waarin gemakkelijk
gevoed kan worden is in deze
situatie een aanrader.

#v*rstr*kk*r'rva* de baby
Babys die overstrekken voelen zich
vaak niet lekker en huilen meer.
De strekspieren ontwikkelen zich
ten koste van de buigspieren en dit
kan later nadelig zijn: een asymmetrische ontwikkeling, overslaan van
het kruipen, te korte kuitspieren
en oroblemen met evenwicht komen
uuut uoorllln een goede drager ligt
of zit de baby in een gebogen
(ronde) houding, ondersteund
vanaf de knietjes tot en met het
hoofd. Ouders hebben vaak niet in
de gaten dat hun baby overstrekt,
maar zijn meestal heel blij als ze
zien hoeveel soepeler en ontspannener hun kindje wordt door het
dragen.
iang g=i*erd. ...
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In de praktijk blijkt dat het dragen
van een baby voor veel ouders
ongewoon is. Wij zijn het niet,
zoals bijv. Afrikaanse vrouwen, van
jongs af aan gewend. Zonder voldoende kennis kunnen er zelfs
onveilige situaties ontstaan, bijv. als
ouders niet weten hoe \Marm ze hun
baby in de drager moeten kleden of
hoe ze op een veilige manier hun
taken in huis kunnen uitvoeren.
Als je als verloskundige denkt dat
de baby gebaatkan zijn bij dragen,
is er dan ook vaak wat hulp nodig.
Sommige verloskundigen hebben
zelf ervaring met dragen en willen
misschien de tijd nemen hierbij te
helpen. De hulp kan ook gezocht
worden in de directe omgeving van
de kraamvrouw bijv. kraamhulp of
familie. Als dit er niet is, geven
groepen van La Leche League
(www.lll.bbrstvoeding.nl) vaak hulp
bij het gebruik van de simpele,
goedkope knoopdoeken. Op het
internet is veel -schriftelijk- advies
te vinden. Ook wordt er bij de aankoop'van bepaalde dragers goed
advies gegeven,dat is met name
het geval bij de Geboortewinkel
(Amsterdam) en bij Beginnings
(12 steunpunten in het land,
www.beginnings.org ).
Zonder die hulp blijkt dat dragen
voor veel ouders een ver-van-mijnbed show is, en er belanden nogal
wat dragers ongebruikt in de kast.
Maar met een goede drager en
goed advies kunnen de meeste
ouders hun baby vele uren per dag,
vele maanden- tot zelfs jarenlang
met veel plezier dragen. ,
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