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EMOTIES VAN MOEDER
BEINVLOEDEN
ONTWIKKELING KIND
RachelVerweij en Bea v an den Bergh

Veel psychologen dachten het al, maar hun ideeën werden
lang beschouwd als'alternatief': de psyche van de moeder
beïnvloedt haar kindje, zelfs in de baarmoeder, lnmiddels
wordt deze gedachte meer en meer bevestigd door de
wetenschap. Emoties van de moeder zoals angst en stress
hebben invloed op de emoties, het leervermogen en het
gedrag van hun kinderen. De steun van een verloskundige
is mogelijk een beschermende factor,

p de lustrumconÍerentie van de Dutch
Association for lnfant Mental Health
(DAIMH en WAIMH-Vlaanderen afge-

lopen maart was een breed overzicht te ho-
ren van dit nogjonge vakgebied: de geeste-
lijke gezondheid van baby's (lMH.
Bea van den Bergh vertelde in haar lezing
dat er inmiddels ruim veertig langlopende
studies zijn over dit onderwerp. 0nderzoe-
kers worden steeds beter in het onderzoe-
ken van het babybrein. Angst, stress en de-
pressie tijdens de zwangerschap blijken
gerelateerd aan zaken als: een moeilijk tem-
perament, ADHD, gedragsproblemen, ver-
traging in de ontwikkeling bij de baby (voor-
al van de zelfregulatie en de cognitieve
ontwikkeling en op latere leeftijd aan
angststoornissen en depressie.
De heersende theorie om dit te verklaren is
dat er evolutionaire voordelen zijn. Aanpas-
singen - onder andere in de hersenen - zou-
den plaatsvinden met als doel een betere
overlevingskans onder de.omstandigheden
die de baby in de baarmoeder aantreft. Een
goed voorbeeld is het onderzoek naar ba-
by's uit de hongerwinter,. Deze baby's wa-
ren ingesteld op een gebrek aan voedsel en
konden niet goed omgaan met een over-
daiad. 0p latere leeÍtijd hebben zij meer
kans op overgewicht en suikerziekte. De hy-
pothese is dat dit ook geldt voor negatieve
emotionele omstandigheden. Zo werd in
een Tilburgs onderzoek, gevonden dat ba-
by's van angstige moeders een sterkere re-
actie vertoonden op een herhaald aangebo-
den geluid. Ze bleven reageren - ook al

bevatte het geluid geen nieuwe informatie.
Deze kinderen vertonen een verhoogde
alertheid. wat voordelen zou kunnen ople-
veren onder stressvolle omstandigheden.
De gevolgen blijken overigens zeer speci-
fiek voor bepaalde periodes in de zwanger-
schap. Een voorbeeld: angst bij rg weken
had effect op cognitieve taken en vermin-
derde de dichtheid van de grijze stoÍ van
bepaalde hersendelen bij zesjarigen, maar
dit gold niet voor angst bij z5 weken zwan-
gerschap :. Dit heeft waarschijnlijk te ma-
ken met kritieke periodes in de ontwikke-
ling. Het babybrein lijkt het meest gevoelig
voor angst en stress in de eerste helft van
de zwangerschap +.

Mechanismen
Ook de onderliggende mechanismen voor
deze zogenaamde'modulatie' van emotie,
cognitie en gedrag worden steeds duidelij-
ker s. Het gaat om complexe biologische
processen, die hier kort worden samenge-
vat. Het placenta-enzym 11-beta-HSD2, dat
het stresshormoon cortisol af kan breken
vóór het de foetus bereikt, werkt minder
goed bij angstige zwangeren 6. Cortisol
bereikt de foetus via de placenta en via het
vruchtwater en kan zo invloed uitoefenen
op het brein.

Eén van de mechanismen is epigenetisch:
het wijzigt het expressiepatroon van genen.
Veranderingen in één generatie hebben in-
vloed op de volgende generatie, zonder dat
er genmutaties plaats hoeven te vinden.
Stoffen in het bloed van de moeder zoals
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cortisol, maar ook alcohol of nicotine, beïn-
vloeden indirect de transcriptie van de ge-

nen. Bepaalde genen kunnen dan bijvoor-
beeld niet meer afgelezen worden: het gen

staat'uit'. De bairmoederlijke omgeving
wijzigt zo de expressie van Benen die bepa-

len hoe de vroege proliferatie, migratie en

differentiatie van bepaalde hersencellen
verloopt. De baarmoeder bepaalt (tot op ze-

kere hoogte de hersenstructuur, het neuro-

transmitter-. immuun-, en stresssysteem
van de foetus.

Preventie
Hoe kunnen dergel'rjke negatieve effecten
op de foetus worden voorkomen? Van den

Bergh ziet ondersteunlng van de moeder
als belangrijkste preventie. De Nederlandse
POP-poli's voor moeders met psychische

klachten ziet ze als een positieve ontwikke-
ling. Ook de steun door de verloskundige is

mogelijk preventiet en het bevorderen van
positieve emoties, bijvoorbeeld door het
toepassen van mindfulness door de moe-
der. Baby's van deze moeders blijken min-
der te reageren op vaak herhaalde geluiden

en hebben zo minder kans om hypervigilant
en angstig te worden.

Francis McClone, professor in de neurobio-
logie in Liverpool, voegde in zijn lezing een
verrassend inzicht toe uit recent onderzoek:
koesterende aanraking in de weken na de
geboorte kan de negatieve effecten van
prenatale stress mogelijk opheffen z. Guy

Couturier, IMH-specialist, voegde toe dat
het bestrijden van armoede een belangrijke
maatregel kan zijn om moederlijke stress te
verminderen.

Interventie
Hedwig van Bakel, de eerste en enige
Nederlandse hoogleraar lnfant Mental
Health, ziet dat de gereedschapskist van
de psycholoog nog maar weinig goed on-
derbouwde interventies bevat. Een positie-
ve uitzondering is de moeder-babyinter-
ventie voor depressieve moeders B.

De verwachting is dat er over tien jaar wél
een brede set ligt. Q
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