Lichaamscontactreduceertstressbij zuigelingenen dat bevordert de ontwikkeling van hun
hersenen.Mogelijk kan lichaamscontactzelfs ziekte op latere leeftijd voorkomen.
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p het kruispunt van de vakgebiedenneurologie,endocrinologie en psychologie doen wetenschappersde
laatstejaren baanbrekendeinzichtenop over de vroegste ontwikkeling van het menselijk brein. Steedsduidelijker
blijkt dat pasgeborenen
en zelfsfoetussenal sterkworden beïnvloed door hun omgeving.De ontwikkeling van de hersenen
blijkt een zeeropen proces,waarbij relatief kleine gebeurtenissengrotegevolgenkunnen hebben.Veelonderzoekis het proefdierstadiumnog niet gepasseerd
en conclusieszijn daaromvaak
nog tentatief. Maar de eersteresultatenbij zuigelingenwijzen
op het grote belangvan lichaamscontactvoor die ontwikkeling.
Al langer is bekend dat lichaamscontactvoor baby'sgeen
leuk extraatjeis, maar van vitaal belang. Het officiële advies
van de wereldgezondheidsorganisatie
WHO luidt: huid-ophuidcontact voor pasgeborenenwaar mogelijk. De nieuwste
onderzoeksresultaten
onderstrependat belangin het eersteen
mogelijk zelfs tweede levensjaar.|onge zoogdieren zijn zeer
gevoeligvoor stressen stressveroorzaaktveranderingenin de
hersenenen het hormoonstelsel.Lichaamscontacten kangaroo
care (huid-op-huidcontact)blijken stresste reducerenen zorgen daarmeevoor een gezondehersenontwikkeling.lNaar verwachting zal de komendejaren steedsduidelijker worden hoe
de preciezerelatieis tussenstress,hersenontwikkeling,gehechtheid, lichaamscontacten ziekte.
OVERLEVINGSMECHANISMEN

Van de hersengroeivindt 80 procentplaatsin het eerstelevensjaar,90 procent in de eerstevijf jaar. Vooral het gewichtvan de
neocortex en het aantal verbindingen tussen de cellen groeit

explosief. In de eerste jaren wordt een groot deel van het gedrag
van de baby gecontroleerd door de lagere hersenen. Daarin
bevinden zich onder meer de primitieve overlevingsmechanismen die erop zijn gericht alarm te slaan als gevaar dreigt.
Omdat zij nogweinig kunnen doen om zichzelf tegen gevaar te
beschermen, is hun instinct erop gericht bescherming door de
ouders op te wekken.
Bij pasgeborenen gaat het hlarm vaak af; de amygdala
in het lagere brein geeft een signaal dat er potentieel gevaar
dreigt en dat stelt een hormonale kettingreactie in het lichaam
in werking. Het eindproduct, cortisol, brengt het lichaam in
een staat van paraatheid (verhoogde hartslag en ademhaling)
en is makkelijk te meten door wat speeksel van de baby af te
nemen. Deze hormonen zijn op zich niet schadelijk voor de
hersenen. Maar als deze kettingreactie niet wordt onderbroken,

Een hoog cortisolniveaubij

posgeborenen
kan tot
eenoveractiefstresssysteem
leiden
stijgende cortisolniveaus.Dit stresshormoonwordt maar langzaamafgebrokenen kan uren in de hersenenaanwezigblijven.
Er zijn steedsmeer aanwijzingendat een hoog cortisolniveau
- als het vaak gebeurt- later in het levengevolgenkan hebben.
Het kan onder meer leiden tot een overactiefstresssysteem.l
Dit is vooral bekend uit onderzoekbij ratten.23 Hypárreactiviteit van het HPA-systeembij kinderen heeft negatieveeffecten op immuunsysteemactiviteit,gezondheiden cognitief >t
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<< functioneren.nBij volwassenenwordt hyperreactiviteit in
verband gebrachtmet onder meer angststoornissen,
depressie,
ziektes,slaapstoornissen,
stressgerelateerde
onderdrukking van
het immuunsysteemen hogebloeddruk.3Extremestress,door
bijvoorbeeld mishandeling,kan op volwassenleeftijd juist tot
leiden. Dit is mogelijk
verlaagdebasisstresshormoonspiegels
de reden dat bij dezevolwassenenmeer ontsteking(C-reactief
proteïne in het bloed) _wordt gemeten,een risicofactor voor
hartziektenen diabetes."
Als de cortisolniveausop jonge leeftijd nog verder stijgen,
worden ze toxisch.Dan kunnen de hersenenbeschadigdraken.
Hersenscansvan b.by'r die intense stressondervonden door
mishandelinglaten onder meereenverschrompeldehippocampus zien,de plaatswaar het geheugenzeteltl
PEDAGOGISCHE TIK

Wat is stressprecies?Sommigezakensprekenvoor zich, zoals
eenmedischebehandeling,mishandelingof (langdurige)scheiDaarnaastziin er aanwijzingen
ding van de ouders/verzorgers.
dat gangbareopvoedingspraktijken- baby'salleenlaten huilen
tik - ook stresskunnen veroorzaken.Aapof een pedagogische
jes die worden gescheidenvan hun moeder,stoppenna verloop
van tijd met roepen, maar hun stresshormoonspiegels
dalen
niet en ook de ademhalingen hartslagblijven hoog en onregelmatig.Dit wordt ook wel stil huilen genoemd.sBij kinderen
van wie de moedersaf en toe een pedagogischetik uitdelen of
hun kind bewust negeren,werd in een studie een verhoogde
gevonden.e
cortisolspiegel
Een adequatereactievan eenvolwassenekan de stressreactie bij het kind onderbreken.Dan komen hormonen wij, zoals
oxytocine,opiaatachtigenen GABA (gamma-aminoboterzuur).
De afgifte van kalmerendehormonen wordt bevorderd door
aanraking, massage,warmte, zuigen, het horen van bekend
geluid en beweging.roHet belangvan aanrakingwordt ondersteund door proefdieronderzoeken.Rattenpupsdie veel door
hun moeder worden gelikt, reagerenminder sterk op een eenscheidde
malige scheidingvan hun moeder.Hun stressysteem
minder cortisol af.rr Ook waren deze pups minder angstig
en raahen zij op hun beurt hun pups meer aan.rzGenetische
invloeden zijn uitgesloten, doordat sommige ratjes werden
ondergebrachtbij een moedervan een anderetype.Zo werden
pupsvan moedersdie hun pupsweinig likten, ondergebrachtin
eennestbij eenmoederdie de pupsveellikte en dezewaren op
latereleeftijd minder angstigen likten op hun beurt hun pups
ook veel.l3

kind daarna veilig is gehecht),treedt daarna een periode op
van verminderdegevoeligheid.Dit heet: socialebuffering van
de adrenocorticalereactie.In dat gevalstijgt het cortisolniveau
bij milde stressniet meer.Milde stressis bijvoorbeeldhet kind
achterlatenbij een onbekendevolwassenedie reageertop het
kind, ook al vraagthet geenaandacht.Zelfs als eenkind onder
die omstandighedenhuilt, ondervindt het geenstress,blijkt uit
metingen.16
Ook uit recentNederlandsonderzoekblijkt de relatie tussen gehechtheiden overgevoeligheidvan de HPA-as bii 15
maanden oude baby's.In dit onderzoekblijkt de relatie echter gecompliceerder:bij onveilig gehechtekinderen kan zowel
hyper- als hyporesponsiviteitoptreden, afhankelijk van intelligentie en temperamentvan het kind.rT Welke factoren van
goederesponsievezorg belangrijk zijn voor de gehechtheiden
verdient nader
dus voor de gevoeligheidvan het stresssysteem,
onderzoek.Op basisvan onderzoekbij zoogdierenverwachten
we dat lichaamscontacteenbelangrijkefactor is.
BABYDRAGER
In Canadawerd in een onderzoekaan een groep laagopgeleide
moedersuit een grote stadvoor de geboortevan hun kind een

Ook pasgeborenaapjesvertonen meer stressnaarmate ze vaker van hun
moeder w orden gescheiden.

GOEDMODEL
Niet alle onderzoekbij proefdierenis zomaarnaar de mens te
vertalen, maar de rat biedt een goed model voor ons neuroendocrienfunctioneren.De reactieop scheidingvan de moeder
bij de rat en bij de mensenbabylijkt verrassendveel op elkaar.
De eerstereactieis vocaliseren(huilen). Als de scheidinglanger
duurt, treedt er een vertraging op in de afgifte van groeihormoon. Het is aannemelijkdat ook de ontregelingvan het stresssysteembij mensenba$s kan voorkomen.la
Uit een Amerikaans overzichtsartikelblijkt dat de eerste
twaalf maandenhet stresssysteem
van eenzuigelingzeergevoelig is. Zonder goederesponsievezorg in het eerstejaar,blijft het
systeemlevenslangzeer gevoelig.Dit lijkt op de reactievan de
overgevoeligeratjes.ls16Maar als in dat eerstejaar wel goede
responsievezorg wordt verleend(wat blijkt uit het feit dat het
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SAMENVATTING

zachtebabydrageruitgereikt. Bij laagopgeleidemoedersis het
risico op hechtingsstoornissengroot en in een controlegroep
was op de leeftijd van I jaar dan ook slechts28 procent van de
kinderen veilig gehecht.In de onderzoeksgroePbedroeg dit
percentagemaár liefst 83 procent.t8Cortisol werd niet gemeten.
Maar als het waar is dat deze onveilig gehechtekinderen een
hebben,dan heeft het feit dat hun
overgevoeligstresssysteem
moedersze meeÍ konden dragenhet risico hierop enorm verminderd.l6
We weten niet of lichaamscontactde directe oorzaakis of
dat het procesingewikkelderis. Mogelijk helpt het de ouders
om eenband aan te gaanmet hun kind, waardoor ze weer responsieverzijn. Uit anderonderzoekbliikt immers datkangaroo
van moeders
care'het zelfuertrouwenen gehechtheidsgedrag
vergroot.le
Ook uit eenAmerikaansestudieblijkt dat lichaamscontact
'responsievezorg'.De reactiesvan
eenbelangrijkefactor is van
baby'sop een stressvollegebeurtenis(een inenting) werden op
Ook de reactievan de moevideo opgenomenen geanalyseerd.
Moedersdie hun huilende kind vastders werd geanalyseerd.
hielden, kalmeerdenhem het snelst,bleek uit de studie. Overigens bleek het wel belangrijk dat zii ook sprakentegen hun
b"by; lichaamscontactalleen had niet hetzelfdeeffect.Andere

Eenhuilendkind kalmeertsneller
alsmoederhetvasthoudt

o Lichaamscontactbevordert de hersenontwikkelingen
reduceertsfressbij zuigelingen.
cortisol
o Zuigelingenmaken bii stresshet stresshormoon
aan. Veelvutdighogeniveausveroorzakenop latereleeftijd
en dat kan leiden tot
mogelijkeenoveractiefstresssysteem
ziektes,slaapstressgerelateerde
depressie,
angststoornissen,
stoornissen,onderdrukking van het immuunsysteemen
hogebloeddruk.
in combinatiemetpratenkan de stresso Lichaamscontact
kind
onderbreken.
het
bij
reactie

had, trad schadeop aan het cerebellum,hoewelminder dan in
Ter vergelijde gescheidengroep. Dit wijst op hevige stress.22
king: de gemiddeldewestersebaby krijgt ongeveer25 procent
van de dag (6 uur) lichaamscontact(voeden,verschonen,knuffelen en dragen).23Deze gegevenszijn natuurlijk niet zomaar
te vergelijken,alleen al omdat de mensenmoedershun ba\
kunnen aanrakenwanneerze willen. Apenmoedershaddendie
keuzeniet.
Uit Europeesvergelijkendonderzoekbij b"by't in verschillende landen blijkt dat meer lichaamscontactleidt tot minder
huilen. B"by't die gemiddeldbijna 10 uur of zelfsruim 16 uur
per daglichaamscontactkregen,huilden 50 procentminder dan
Laby'sdie 8,5 uur lichaamscontacthadden.'nBil dit onderzoek
geldt wel weer: huilen is niet meer dan een mogelijkeindicator
van stress.
MASSAGE

strategieënzoalsaankleden,afleidenof praten haddenniet het
effect.In dit onderzoekis de
gewensteof zelfseentegengesteld
stressniet gemeten,dezeis alleenafgemetenaanhet huilen van
de baby eridat is niet per seeengoeáeindicator.2o
Ook de geboortelevert stressop. Dat is te zien aan de verhoogde afgifte van cortisol en catecholaminenen de labiele
neurobehavioralresPonsevan de pasgeborene.In een Israëlisch onderzoekkreegeen groePbaby'sna de geboorteeen uur
kangaroocare, eer.anderegroeP werd naar de kraamafdeling
gebracht.Beide groepenwerden na 4 uur geobserveerdop de
kraamafdeting.De groep metkangaroocaresliep meer,bevond
zich vaker in eendiepeslaap,huilde minder en had meerflexoralle aanwijzingenvoor minder
en minder stressorbewegingen:
stress.2l
GLAZENWAND
Een laatstewaag is dan nog: hoeveellichaamscontactis nodig
voor een optimale hersenontwikkeling?Dezewaag is erg lastig
te beantwoorden,omdat in de opzetvan een onderzoekmoeilijk onderscheidis te maken tussende hoeveelheidcontact en
de laaraliteitof timing van dat contact.Er zijn wel aanwijzingen
dat de hoeveelheidlichaamscontactdie wij gewoonvinden, te
weinig is.
Pasgeborenaapjeswerden in een onderzoekin drie groepen verdeeld:een groeP bleef bij de moeder,een groeP werd
gescheidenvan de moederen eengroePwas4 uur Perdagbij de
moederen kon haarde restvan de tijd alleenzien en horen achter een glazenwand.Zelfs in de groep die 4 uur per dag contact

Op basis van deze onderzoekenzouden kinderartsen ouders
kunnen wijzen op het belangvan lichaamscontacten meeralgemeenop het belangvan troost bij stressin het eersteen mogelijk
tweedelevensjaar.Daarnaastkunnen zij ouderspraktischehulp
biedenbij het gevenvan lichaamscontact(gebruikvan babydraHet huid-op-huidcontactzou het eerste
gers of babymassage).
uur na de geboortetot standaardmoetenworden verheven.In
en waar mogelijk
het ziekenhuiszoudenkangaroocare,massage
rooming-instandaardmoetenzijn, ook voor ouderebaby's.Tot
slot zou het gangbareadviesover slaaptraining,waarbij baby's
langdurig huilend alleen worden gelaten, nog eens kritisch
moeten worden bekeken.Wellicht is er reden om dit advieste
herzien.Dezemaatregelenzijn overigensook in het belangvan
de borstvoeding,groei en gezondheidvan de baby..
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