
Huid, hersenen en hormonen
Lichaamscontact belangrijk voor ontwikkeling van babybrein

Rachel Verweij

Al in hun opleiding leren verloskundigen om

het lichaamscontact tussen baby's en moeders

direct na de geboorte te stimuleren. Baby's

worden onder normale omstandigheden zo

snel mogeli jk op de buik van de moeder
gelegd en even later aangelegd. De meeste

verloskundigen kennen het belang van dit

vroege huid-op-huid-contact voor de borst-

voeding en voor de temperatuur van de baby.

Veel minder bekend is dat lichaamscontact

ook belangrijk is voor de ontwikkeling van de

hersenen en het hormoonstelsel van de baby,

en voor de hechting aan de ouders.

Lichaamscontact, niet alleen postpartum, maar

tijdens het hele eerste levensiaar, vermindert

stress. Het kan mogelijk zelfs ziekte op latere

leeftijd voorkomen.

Op het kruispunt van de vakgebieden neurologie, psycho-

logie en endocrinologie wordt de laatste jaren steeds

meer over de ontwikkeling van het babybrein ontdekt.

Vroeger dacht men dat de hersenen zich ontwikkelen

volgens een genetisch vastgelegd patroon, maar tegen-

woordig wordt steeds duidelijker dat die ontwikkeling

een dynamisch proces is dat wordt gestuurd door de

ervaringen die baby's opdoen. 'Wat je meemaakt bepaalt

zelfs de structuur van de hersenen,' aldus ontwikkelings-
psychologe Marianne Riksen-Walravenr'tr,

Deze nieuwe inzichten komen deels uit proefdieronder-

zoek, vooral bij babyaapjes en ratjes, en deels uit onder-

zoek aan mensenbaby's. Nieuwe technieken zoals hersen-

scans en meting van het stresshormoon cortisol in het

speeksel maken dat mogelijk. Het gaat om een vakgebied

in sterke ontwikkeling. Dit artikel poogt in grote lijnen

weer te geven wat de huidige stand van de kennis is.

Vroege ontwikkeling van het neurale en

hormonale systeemÍ.1
Een baby wordt geboren met slechts 25% van het hersen-
gewicht van een volwassene en heeft bovendien nog
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nauwelijks verbindingen of synapsen tussen de hersen-

cellen. Mensen zijn in vergeli jking met andere primaten

prematuur bij de geboorte. 80% van de hersengroei bij

baby's vindt plaats in het eerste jaar,90o/o in de eerste

5 jaar. Vooral het gewicht van de neocortex (hogere

hersenen) en het aantal synapsen groeit explosief. Welke

verbindingen worden aangelegd of later weer verwijderd,

wordt bepaald door de ervaringen die de baby opdoet.

Bij positieve ervaringen zoals praten, lachen en knuffelen

komen o.a.  dopamines vr i j ,  d ie de ontwikkel ing van

synapsen bevorderen. Bij het ervaren van stress daar-

entegen komen stresshormonen vri j die de hersen-

ontwikkeling negatief kunnen beïnvloeden.

Als het babybrein iets opmerkt dat mogelijk bedreigend is,

ontstaat een hormonale kettingreactie in het l ichaam, de

vecht- of vlucht reactie, ook wel adrenocorticale reactie

genoemd. Baby's hebben gevoelige zintuigen, en stress

kan worden opgeroepen door zaken als een injectie,

een medische behandel ing,  scheiding van de ouders,

mishandeling of zelfs zoiets simpels als honger.

De eindproducten van deze kettingreactie, adrenaline

(eerste 5-10 minuten) en cortisol (daarna), brengen het

l ichaam in staat van paraatheid (o.a. verhoogde hartslag

en ademhaling). Voor een korte periode is dit geen

probleem, maar langdur ig hoge cort isolspiegels kunnen

wél negatieve effecten hebben.

Negatieve effecten van stress

Inmiddels is veel onderzoek gedaan naar de effecten van

stress. Langdurig hoge cortisolspiegels leiden bij ratten

op latere leeftijd tot een overactief stresssysteem. Bij een

stressvolle gebeurtenis reageren de volwassen ratten met

een hogere en langdurige afgifte van cortisol. Deze ratten

zijn angstiger en vertonen minder ondezoekend gedragrt'ur.

Bij kinderen is aangetoond dat een overactief stress-

systeem negatieve effecten heeft op het immuun-

systeem, de gezondheid en het cognitief functionerenr3r.

Bij volwassenen wordt het in verband gebracht met o.a.

a n gststoo rn issen, dep ress ie, stressge relateerde zie ktes,

slaapstoornissen, onderdrukking van het immuunsysteem

en hoge bloeddrukr6r.

Als de cortisolniveaus op jonge leefti jd nog hoger sti jgen

volgt er een laatste fase, waarin de cortisol giftig is voor de

hersenen. Hersenscans van baby's die intense stress onder-
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vonden door mishandeling laten o'a' een verschrompelde

hippocampus zlen, de plaats waar het geheugen zetelttor'

Scans van babys uit Roemeense weeshuizen laten

inactiviteit zien van de temporaalkwabben' de plaats

waar emottes worden verwerkt en gereguleerdt' l '

StoPPen van de stressreactie

Hoe kan dergeli jke schade aan het neuro-endocriene

systeem worden voorkomen?

Het zenuwstelsel van een baby beschikt niet over een

rem om de stress zelf te stoppen' Dat moet een buiten-

staander doen' Of in meer wetenschappeli jke termen:

in het eerste levensjaar is het omgaan met stress vooral

extern georganiseerdt'r '  Door een adequate reactie van

een volwassene komen er andere hormonen vri j in het

l ichaam van de baby, zoals oxytoctne' opiaatachtigen' en

GABA (gam ma-a mino-boterZuur)t10r'

wi jzen verschi l lende onderzoeken in die r icht ing'

ln een Canadees onderzoek: ' :  werd een groep van

49 moeders uit een achterstandswijk rn tweeën verdeeld'

De ene groep ontving bij de geboorte een babydrager'

de andere groep - de controlegroep - een plastic baby-

stoertje. De moeders rn de experimentere groep bleken

hun baby vaker te dragen' Na dertien maanden werd de

hechting van de babys gemeten' ln de controlegroep was

het aantal veil ig gehechte kinderen 38%' een percentage

dat overeenkomt met bestaande data bij laag opgeleide

moeders. ln de experimentele groep was dit percentage

g3o/o.Cortisol werd in dit onderzoek niet gemeten' maar

omdat onveil ige hechting een belangrilke aanwijzing is

voor een overgevoelig stresssysteem' kan verwacht worden

dat de gedragen baby's een veel lager risico op stress-

stoornissen hadden !

Lichaamscontact heeft ook direct te meten

effecten' Hiernaar is vooral onderzoek gedaan

bij prematuren die kangaroo care kregen'

. De ademhaling en hartslag van een baby

zijn stabieler, minder apneus;

. de temPeratuur is hoger' Pasgeborenen die

van hun moeder worden gescheiden'

ondervinden een temperatuurdaling van

wel een halve graad; dit effect wordt zelfs

bii baby's van 7 maanden nog gemeten'

Heel bijzonder is de zgn' ' thermale synchro-

nisatie': de temperatuur van de moeder

fluctueert afhankeli jk van de baby' Als de

baby te koud is, stiigt de lichaamstempera-

tuur van de moeder en vice versa' Zelfs bij

tweelingen werkt dit: iedere borst reageert

afzonderli jk;
. cortisolsPiegels zijn lager;

o het afweersysteem functioneert beter: lgA

spiegels zijn hoger en er is mogeli jk een

Pijnstillend effect;

. baby's huilen minder' bevinden zich vaker

in een staat van rustige alertheid of diepe

slaap, de slaap-waakcyclus is beter geregu-

leerd, er is meer onderzoekend gedrag;

. hogere bloedglucosesPiegel;

. verhoogde afgifte groeihormoon;

. verhoogde afgifte prolactine bij de moeder

en daarmee bevorderen moedergevoelens

en borstvoedingt"l'

ln een overzichtsartikel laten Gunnar en Donzellat'or zien

dat het eerste levensjaar het meest kritisch is' In dat

eerste jaar reageert het stresssysteem met grote hoeveet-

heden cortisol op bijv' een inenting' Als in dat jaar geen

goede responsieve zorg wordt verleend' bliift het stress-

systeem levenslanq zo gevoelig' Maar als in dat eerste

jaar wél goede responsieve zorg wordt verleend wordt

het stressysteem vanaf het tweede laar minder gevoelig'

Het cortisolniveau gaat dan in reactie op milde stress ntet

meer omhoog (mits er een responsieve volwassene aan-

wezig is)r'.r p,t' lijkt er dus op dat bij een niet-responsleve

opvoeding in het eerste jaar babystress niet goed wordt

gereguleerd. Er zijn dan ook aanwijzingen dat minder

responsieve opvoedingsprakti jken 
- babys alleen laten

huilen, 
'bewust negeren' of een pedagogische tik geven -

leiden tot een overactief stressysteemt'r'

Waaruit bestaat nu een responsieve opvoeding in het

eerste jaar? Dit is nog niet zo gemakkeli jk te meten'

Gunnar en Donzella gaan ervan uit dat een responsieve

opvoeding goed gehechte kinderen oplevert en dat is

weer wél makkeli jk te meten' Psychologen hebben daar-

voor een test ontwikkeld' de Strange Situation Test'

waarbij peuters samen met hun moeder aan een reeks

situaties ln een onbekende omgeving worden bloot-

gesteld. Als kinderen hun moeder gebruiken als veil ige

basis om oe omgeving te verkennen worden ze

beschouwd als veil ig gehecht'

welke factoren van goede responsieve zorg belangriik

zijn voor oe gehechtheid en dus voor de gevoeligheid

van het stresssysteem' verdient nader onderzoeK'

T e v e r w a c h t e n i s d a t a a n r a k i n g d a a r i n e e n b e l a n g r i j k e r o l

speelt. Van ratjes is bilvoorbeeld bekend dat pups van

moeders die veel l ikkend en verzorgend gedrag vertonen'

later minder stressgevoelig Zijn'tri 'or En ook bij mensen



' {

Het l i jkt erop dat het dragen op twee manieren werkte:

indrrect via het gedrag van de moeder maar ook recht-

streeks. Moeders in de experimentele groep reageerden

na drie maanden responsiever op hun baby ti jdens een

speelsessie van vrjft ien minuten in het lab.

Deze observatie wordt bevestigd in ander onderzoek:

"Kangaroo Care" vergroot het zelfvertrouwen en

gehechtheidsgedrag van moedersr'6r. Toch verklaarde het

gedrag van de moeders in de statistische analyse niet het

hele effect; blijkbaar heeft dragen ook direct efÍect op de

gehechtheid van babYs.

.Ook uit een Amerikaanse studie is af te leiden dat aan-

raking belangrijk is in 'responsieve zorg'. De reacties van

baby's op een stressvolle gebeurtenis (een inenting)

werden op video opgenomen en geanalyseerd, evenals

de reactie van de moeders' Het bleek dat moeders die

hun baby vasthielden, hem het snelste kalmeerden'

Overigens bleek het wel belangrijk dat zij ook spraken

tegen hun baby, l ichaamscontact alleen had nret hetzelf-

de effect. Andere strategieën zoals aankleden, afleiden

of praten hadden niet het gewenste, of zelÍs een tegen-

gesteld effect. In dit onderzoek is de stress niet gemeten,

deze is alleen afgemeten aan het huilen van de baby en

dat is niet per se een goede indicatorr"r.

Tot slot bli jkt uit een lsraëlisch onderzoek dat babys die

na de geboorte een uur huid-op-huidcontact kregen

4 uur later minder hui lden, vaker s l iepen, z ich vaker in

een diepe slaap bevonden en meer flexor en minder

stressor bewegingen hadden dan baby's die al snel naar

de kraamafdeling werden gebracht; allemaal aanwijzin-

gen voor minder stresstel.

Hoeveel  aanraking is nodig?

Rest tot slot de vraag: hoeveel l ichaamscontact is nodig

voor optimale hersenontwikkeling? Deze vraag is lastig te

beantwoorden, omdat in een onderzoek moeil i jk onder-

scheid te maken is tussen de hoeveelheid contact en

de kwaliteit of t iming van dat contact. Er zijn wel aan-

wijzingen dat de hoeveelheid l ichaamscontact die wij

gewoon vinden, te weinig is.

Bij pasgeboren aapjes is bijvoorbeeld onderzoek gedaan:

ze werden in drie groepen verdeeld: een groep die bij de

moeder bleef, een groep die gescheiden werd van de

moeder, en een groep die 4 uur per dag bij de moeder

was, en haar de rest van de ti jd kon zien en horen achter

een glazen wand, Zelfs in de groep die 4 uur per dag

contact had, trad schade op aan het cerebellum, hoewel

minder dan in de gescheiden groep. Dit wijst op hevige

stress. (Floeter en Greenough, 1979)' Ter vergeli jking: de

gemiddelde westerse baby kri jgt ongeveer 6 uur per dag

lichaamscontact. Dat omvat voeden, verschonen, knuffelen

en dragen, (Heller, 1997)' Deze gegevens zijn natuurli jk

niet  zomaar te vergelr jken, al leen al  omdat de mensen-

moeders de keuze hadden wanneer zij hun baby's

aanraakten, de apenmoeders hadden dat niet '

Uit een vergeli jkend Europees onderzoek bli jkt tot slot

dat meer l ichaamscontact  le idt  tot  minder hui len,  Baby's

die gemiddeld bi jna 10 uur of  zel fs ruim 16 uur per dag

l ichaamscontact  kregen, hui lden 50% minder dan baby's

die 8 1/2 uur l ichaamscontact hadden. (st. James Roberts,

Alvarez et al., 2006). Bij dit onderzoek geldt wel weer:

hurlen is niet meer dan een mogeli jke indicator van stress.

Betekenis voor de Prakti ik

Verloskundigen kunnen de voordelen van lichaams-

contact meer benutten - niet alleen de voordelen voor

de borstvoeding, maar ook als ondersteuning bij het

hechtingsproces en zelfs als hulpmiddel voor de groei en

lichamelijke stabil iteit van de baby. Daarnaast kunnen ze

ouders wijzen op het belang van lichaamscontact en het

voorkomen van stress voor de lange termijn. Zij kunnen

ouders ondersteunen, praktische hulp geven en door-

veruuijzen.

Zeker in prakti jken waar een cursus voor zwangeren

wordt gegeven, zijn er veel mogeli jkheden, en ook de

kraam- of nacontrole kan goede aanknopingspunten

bieden. Bijvoorbeeld als een vrouw of haar partner

vragen hebben over huilen, verwennen, samen slapen,

het contact met de baby of over de combinatie van

zorgen met hun andere taken' I

Verwiizingen
[*] Deze alinea geeft een basisoverzicht van de kennis over de ontwikke-

l l ngvanhe tbabybre inenSt resssys teem.Vooreenu i tgebre ide re

wetenschappe | i j keonderbouw ingz iemi jneerderear t i ke | i nMed isch

Contact van 3 augustus j.1.. Voor geÏnteresseerden zijn verder twee

goed leesbare inleidingen in het vakgebied aan te raden (waarop ook

deze in le id ing is  gebaseerd):

-Hoo fds tuk l -4u i tMargo tSunder land ,Thesc ienceo fpa ren t ing ;

pract ical  guidance on s leep,  cry ing,  p lay and bui ld ing emot ional

wel l -being for  l i fe.  London, Dor l ing Kindersley,  2006

- HooÍdstuk 2 uit Ingeborg Bosch, De onschuldige gevangene; over

opvoeden en overleven. Amsterdam/ Antwerpen, L J Veen' 2007

[*" ]  ook ui t  recent  Neder lands onderzoek bl i jk t  de re lat ie tussen gehecht-

he idenovergevoe | ighe idvanhe tS t resssys teemb i j l 5maandenoude

babys ' Ind i tonderzoekb | i j k tde re |a t i eech te rgecomp| i cee rde r :b i j

onve i I l ggehech tek inderenkanzowe lhyper -a |shyporespons tv i te i t

op t reden ,a fhanke l i j kvankenmerkena ls in te l l t gen t ieen tempera -

ment van het  k ind'  .
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