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Baby'shebben
ng€r:een enormebehoefte
aan lichaam
ffict.Wel tien uur per dag willen a
zo dicht m
bij hun ouderszljn. Die willgn"'dat
natuurlij
haalje
eesteuit eenknuffelmet je*ind.

'Ie geeft ze een
basïsveiligheid'
r",;.llrFilj:;i,t:t,verloskundige en
.ïoos[';.,::
moeder van twee dochters (5 en 2):
'm een
'Door
ie kind te dragen geef ie
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 wagentie 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.'
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Rust,Reinheiden Regelmaat.We wetenhet. En onze oma's en (schoon)moeders
weten het nog beter.Maar met de drie R-enzijn we er nog niet. Op gezettetijden
voedenen verschonen,daar groeienbaby'sniet van. Middenjaren tachtigbleek dat
al in een Amerikaansziekenhuis:de couveusebaby'sdie niet werden aangeraakt,
bleven sterk achter in groei. Baby'svan wie elke nacht de rug werd gestreeld,
groeidennormaal.Pasgeborenen
hebbendus behoefteaan lichaamscontact.
Huidhongerheet dat.
Al in de baarmoederzljnwe in staatom via onze huid te voelen;de tastzinis het
eerstezintuig dat we ontwikkelen. In de baarmoederworden baby's continu aangeraakt en gewiegd.Ze zijn 24 uur per dag in contact met het lichaam van hun
moeder.Ze hebbengeenhonger,geenpijn - het is een veiligeplek. En dan is daar
de geboorteen wordt het warme holletje verruild voor een onmetelijk grote wereld
waarin het kind - veelal- alleenslaapt,alleenin de box ligt, alleenin een wipstoel
zit en alleenin een kinderwagenligt. wat je noemt een overgang.
De continuïteitstheoriestelt: ga door met dat wiegen, aanraken en strelen. Draag
je baby,laat hem met jou meedeinen.Na een maandof negengeeftje 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 meedeinenmet mama...Na negenmaandenzwangerschapen een
bevallingdenkt mama daarheel andersover:haar lijf is wel toe aan een beetjerust.
Als de natuur zo'n scenariovoor ons in petto had, waren we wel toegerustmet een
kangoeroebuidel,toch?
SociaalwetenschappersRachelVerweij en Hedwig van Bakel publiceerdeneen
paar maanden geledeneen artikel in het geneeskundetijdschriftMedischContact.
Strekking:Nederlandsebaby's hebbente weinig lichaamscontactmet hun ouders
of verzorgers.Negenmaandenmeedeinenmet mama zit inderdaadniet in ieders
systeem.Verweij en Van Bakel schrijvenechter overtuigendover nieuwe onderzoekstechnieken:hersenscansen metingen van het stresshormooncortisol in het
is voor de ontwikkespeekselvan baby's,tonen aan hoe belangrijklichaamscoqtact
ling van baby's.En dan wordt er niet gedoeldop het íunctionele aanrakentijdens >
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Wilma Cevat is masseuren docent babymassage
e n m o e d e rv a n ê ê n d o c h t e r ( | 0 ) : ' M e tj e h a n d e n
zeg je veel meer dan met woorden.Als je je baby
masseertof simpelwet rustig,respectvolen vol
liefdeaanraakt,gebeurter zo veel in dat lijíle en
zijn geest.Het bevordert de doorbloedingen
stimuleert de stofwisselingen spiisvertering.Je
babywordt hongeriger,eet beter en slaaptbeter.
H i j o n t d e k tz i j n l i j f - ' h é , i k h e b e e n a c h t e r k a n t-'
en jij en je baby leren elkaar beter kennen.Jeziet
hoe hii reageert,waar eventuelespanningzit en
hil herkent jouw handen.'
Haar eigenkind heeft Cevat niet veel gemasseerd.
'Mijn
dochter laggeen secondestil. Het lukte
gewoon niet.Wel streeldeik altijd als ze bil me
zat haar ru8,handenof benen,zodat er toch veel
lichamelijkcontact was.Nu is ze tien en vraagtze
Doe dus vooral niet
uit zichzelfom een massage.'
te moeiliik als het niet lukt. Ook vervelende
ervaringenin het ziekenhuis(prikken) oí een
traumatischebevallingkunnen ervoor zorgen
dat masserenniet vanzelfgaat.
Cevat:'Erziin talloze manierenom je kind met
aandachtaan te raken.Begineens met een voetie,
of raak hem vlinderlichtaan,meerdere keren per
dag.Geef hem de tijd eraante wennen.'Nog een
m o g e l i j k h e i d : y o g a . ' M e t y okguan j e h e m e e n
beetje laten gymmen.Zijn wervelkolom oprekken,
zijn benen kruisen.Sommigebabyk schaterenhet
hierbij uit. Ze vinden het echt prettig om met hun
lichaambezigte zijn.'
wwwwilmacevat,nl
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verschonenen badderen,maar het gaatom bewuste,lieídevolleaanrakingen.
Verweij:'Lichaamscontact
is voor baby'sgeenleuk extraatje,maar van vitaal
belang.Het vermindertstress,waardoorde hersenontwikkeling
optimaalkan
verlopenen het kind ook op latereleeftijdminder gevoeligis voor spanningen
ziekten.'Uit Europeesonderzoekblijkt dat baby'sdie gemiddeldbijna tien uur
per dag kregen(diebijvoorbeeldwerdengedragen),vijftig procent
lichaamscontact
minder huildendan baby'sdie zo'n achtenhalfuur per dag werdenaangeraakt.

Iftuffelhorrnoon

zorgt voor band

Waaromvoelt een positieveaanrakingnu zo goed?Bij een prettigeaanrakingkomt
het 'knuffelhormoon'oxytocinevrij. Oxytocinezorgt ervoordat we bandenmet
anderenaangaan.Het komt in grote concentratiesvoor in het brein van moeders
tijdensen na de bevallingen zorgt ervoordat ze hun baby zo ongeveercontinu
willen vasthoudenen verzorgen.Binnenkortverschijnteen boek over de oxytocineíactor,van de ZweedeKerstinUvnásMoberg,waarin alle ins en outs staanvan het
belangvan aanraking.(Ooktussenvolwassenen.)
ProfessorHarryHarlow ontdektedat aapjesdie de eerstezes maandenvan hun
leven niet waren aangeraakt,in hun laterelevenbizar gedraggingenvertonen.Ze
kondenniet goedmet andereapenomgaan,maakteneigenlijkalleenmaar ruzie
en kondenamperaan een partnerkomen.Degenendie er ondanksallesin waren
geslaagdeen babyaapjeter wereldte brengen,ontpoptenzich tot slechteouders
die hun jong verwaarloosdenoí misbruikten.Aanrakingin je kindertijdbiedt dus
niet alleeneen noodzakelijkgevoelvan veiligheid,het leertje ook hoe je in je latere
levenmet je soortgenotenmoet omgaan.

En onze eigen bewegingsruimte dan?
Dus misschienmoetenwe toch kiezen voor kangaroocare(je blote babyop je blote
buik laten liggen huid op huid) en babynassage.Voor draagdoekenen rugzakken
in plaatsvan kinderwagensen maxicosÍ's.Maar hoe reëelis dat?Een menswil toch
een beetjebewegingsruimte.
'Natuurlijk,het levengaat
Verweij,naasl onderzoekerook draagconsulente:
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gewoondoor.Maarmet een goededraagdoekzit je babystevig,hebjil je handen
vrij en is er toch dat lichaamscontact.
of
Juistvrouwenmet bekkeninstabiliteit
anderelichamelijke
kwalenzoudeneensovereen draagdoekmoetennadenken.
Ongemerkttil je je babyde heledag doorbehoorlijkvaak:op weg naarde auto,
de trap op naarhet aankleedkussen
.. Met eengoededraagdoek
verdeelje het
gewichten belastje je lijf eenstuk minder.rn alsjij ;e kind echtniet zelfkunt
dragen,bijvoorbeeld
door eenkeizersnede,
dan kan je partnerhet misschienwel.'

Ook in z'nbed
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Pasgeborenen
slapeneen groot deelvan de dag en we haddennet geleerddat
baby'sin hun eigenbed moetenslapen.Zohaal je die tien uur lichaamscontact
per dag natuurlijknooitl Nietalledeskundigen
zijn het dan ook helemaaleens
met de continuïteitstheorie.
VolgensRia Blom,jeugdveryleegkundige
en inbakerspecialist,
is slapenin de
draagdoekprima,zo lang je baby ook zijn eigenbed als vertrouwdeslaapplekkent.
'Regelmaat
aanbrengen
en je kind zelf in slaaplerenvallen,is belangrijk.Geen
structuurin slapenleidt vaak tot niet onderkendeoververmoeidheid
door slaaptekort,met verhoogdstresshormoonen verlaagdgroeihormoonals gevolg.Het
daardoortoenemende
huil- en jengelgedrag
beantwoorden
met goedbedoeld
dragen
en rondlopenis dan eenkortetermijnoplossing.'
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In een draagdoek
zit ie baby stevig,

heb iii ie handen rrrii
én is er lichaamscontact

, 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 wekelijks anderhalf uur heel intensief met
haar bezig te zijn. Ik zag dat ze er rustig
van werd, dat de aanrakingen en bewegingen 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 ziekenhuisligt?Knuffelhem op afstand!
Waag Societyin Amsterdam,een bureau dat zich
bezighoudtmet toepassingenvan nieuwe media,
heeft het poppetje Scottieontwikkeld.Alsde
ene gebruikerzijn Scottievastpakt,gaat bij de
S c o t t i ev a n d e a n d e re e n l i c h t j eb r a n d e n . A l s
beidegebruikershun Scottievasthebben,beginn e n z e z a c h t j e st e t r i l l e n .K n i j pj e i n h e t l i c h a a m
van het ene apparaat,dan worden in het andere
poppetje trillingenvoelbaar.
www.waag.org
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