
N e d e r l a n d s e  s a m e n v a t t i n g

Bij een aanzienlijk deel van jonge kinderen (13-16 %) is er sprake van een ontwikkel-
ingsachterstand, hetgeen zich kan uiten in diverse problemen, zoals hyperactiviteit, leer-
stoornissen, problemen met het gaan spreken en begrijpen van taal, en vertragingen in het
leren zitten, staan en lopen, evenals  gedragsproblemen. Een gedeelte van deze stoornissen
zou verklaard kunnen worden doordat bij de geboorte complicaties op zijn getreden, met
mogelijke hersenbeschadigingen tot gevolg. Echter, ondanks het feit dat er in de laatste
jaren een enorme vooruitgang is geboekt op het gebied van de verloskunde, zodat de risico's
op hersenletsel tijdens de geboorte aanzienlijk zijn verminderd, is dit percentage van
kinderen met problemen nog niet afgenomen. Het is vooral opvallend dat vele van deze
kinderen een normale zwangerschapsduur kenden en een op het oog normale zwangerschap
en geboorte meemaakten. 

Zodoende is de aandacht met betrekking tot de risicofactoren voor een latere ontwikkel-
ingsachterstand of  later probleemgedrag de laatste jaren verschoven van de geboorte naar
de zwangerschapsperiode. Aanwijzingen voor deze zogenaamde 'prenatale' risicofactoren zijn
te vinden in vele gebieden van onderzoek, welke in hoofdstuk 1 kort worden toegelicht. Het
centrale idee hierachter is,  dat al tijdens de vroege ontwikkeling van de foetus bepaalde
factoren van invloed kunnen zijn op het zich snel ontwikkelende foetale brein. Dit noemt
men 'vroege programmering', hetgeen zich later kan uiten in bijvoorbeeld ontwikkel-
ingsachterstanden en gedragsproblemen.

In hoofdstuk 2 worden vervolgens de opbouw en de doelstellingen van het proefschrift
weergegeven.

Het is opmerkelijk dat twee aspecten van de prenatale periode, namelijk stress en angst
tijdens de zwangerschap, nog weinig aandacht hebben gekregen vanuit de onderzoekswereld,
tenminste wanneer we spreken over de menselijke zwangerschap. Uit dieronderzoek is
gebleken dat stress bij het zwangere vrouwtje wel degelijk een effect kan hebben op de
ontwikkeling en het gedrag van het jonge dier na de geboorte. In hoofdstuk 3 worden deze
dierexperimentele onderzoeken uitgebreid en systematisch besproken. De belangrijkste con-
clusie die hieruit te trekken valt, is dat prenatale stress bij dieren vooral negatieve gevolgen
heeft voor de motorische ontwikkeling en de aanpassing aan een nieuwe omgeving. Diverse
mogelijke mechanismen die deze effecten kunnen verklaren worden beschreven. Een
mogelijke verklaring is dat bepaalde stresshormonen, waaronder cortisol, door de placenta
heen kunnen dringen en zo het foetale brein kunnen bereiken. Daar kan cortisol vervolgens
de ontwikkeling van de hypofyse-bijnieras verstoren, hetgeen een ontregeld stress mecha-
nisme bij het jonge dier tot gevolg heeft. Hierdoor reageert het jonge dier sterker op een
stressvolle situaties, zoals een nieuwe omgeving dat kan zijn. 

Het is echter niet mogelijk om deze resultaten van dieronderzoek direct te betrekken op
de menselijke situatie. Men stuit dan direct op het probleem wat 'prenatale stress' precies is.
Bij dieronderzoeken is het immers eenvoudiger een duidelijk omschreven stressor toe te
dienen (een hard geluid, of een elektrische shock bijvoorbeeld) dan bij mensen. Daarom is
een belangrijk doel van dit proefschrift ook geweest om het begrip 'prenatale stress'
duidelijker te omschrijven alvorens voorspellingen ten aanzien van de ontwikkeling bij
mensen te kunnen doen.
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Een uniek element van de menselijke zwangerschap is dat de zwangere vrouw zich zorgen
kan maken om de gezondheid van haar nog ongeboren kind en over de pijnen die zij zal
moeten doorstaan tijdens de bevalling. Deze gevoelens laten zich omschrijven als zwanger-
schap-specifieke angsten en worden in hoofdstuk 4 besproken.Tevens wordt aangetoond dat
deze angsten maar voor een beperkt deel te verklaren zijn uit een algemeen angstig of neu-
rotisch karakter. Eerder onderzoek naar de effecten van angst in de zwangerschap op de
zwangerschapsduur en het geboortegewicht, richtte zich met name op deze meer algemene
angsten. Ons onderzoek toont aan, dat het zeer zinvol is om ook te kijken naar de angsten
die specifiek samenhangen met de zwangerschap. 

Een ander element van stress in de menselijke zwangerschap is de mogelijkheid om op
verschillende manieren met stress om te gaan. Voor het meten van deze zogenaamde 'coping'
zijn er verschillende vragenlijsten beschikbaar. Omdat de meeste copingvragenlijsten nog
nooit gebruikt zijn voor zwangere vrouwen, moest eerst onderzocht worden of zij geschikt
waren voor deze specifieke groep. De resultaten daarvan staan in hoofdstuk 5 vermeld. Dit
hoofdstuk laat zien dat er twee manieren van omgaan met stress zijn bij onze groep zwan-
gere vrouwen. Ten eerste is dat de 'emotioneel gerichte coping', hetgeen inhoudt dat men
zoekt naar een manier om met de emoties die een bepaalde situatie oproepen om te gaan.
Daaronder valt bijvoorbeeld het praten over deze gevoelens met naasten. Ten tweede is er
een 'probleemgerichte coping'mogelijk, waarbij meer naar praktische oplossingen voor een
situatie wordt gezocht. Deze laatste vorm is meer rationeel van aard. In onderzoek naar de
meest effectieve manier van omgaan met stress wordt deze probleemgerichte copingstijl
vaak aangewezen als beste. Echter, dit is ook traditioneel de meest mannelijke manier van
omgaan met problemen en het is goed mogelijk dat bij vrouwen juist de emotioneel gerichte
coping strategie effectiever is in het verminderen van stress gevoelens. In hoofdstuk 6 wor-
den de resultaten beschreven van onderzoek naar welke manier van coping in welke fase van
de zwangerschap nu het beste bruikbaar lijkt.  Vroeg in de zwangerschap bleek de emotion-
eel gerichte coping het meest geschikt te zijn, terwijl later in de zwangerschap de prob-
leemgerichte coping juist effectiever was.

In hoofdstuk 7 worden de voorgaande elementen die betrokken kunnen zijn bij vroege pro-
grammering van het foetale brein samengenomen in een complexer model dat prenatale
stress bij een zwangere vrouw omschrijft. Dit model toont aan dat bepaalde persoonlijke
kenmerken, zoals een angstig of neurotisch karakter, maken dat men sneller stress ervaart.
Ook het meemaken van ingrijpende gebeurtenissen en zwangerschap-specifieke angsten voor-
spellen een hogere mate van ervaren stress. Met behulp van dit model werd tevens getracht
de ontwikkeling en het gedrag van jonge kinderen op de leeftijd van 3 en 8 maanden te voor-
spellen.   

Met deze dissertatie is er voor het eerst onderzoek gedaan naar de relatie tussen stress
van  aanstaande moeders ten tijde van haar zwangerschap en de latere ontwikkeling van het
kind tot 8 maanden na de geboorte. De uiteindelijke resultaten staan in hoofdstuk 8 en 9 ver-
meld. Eerdere onderzoeken vroegen òf achteraf (na de bevalling) naar de mate van stress die
vrouwen meenden te hebben ondervonden tijdens hun zwangerschap, òf keken uitsluitend
naar het effect van deze stress op de geboorteuitkomst, zoals de zwangerschapsduur of het
geboortegewicht. Dit proefschrift bevestigt bevindingen vanuit dierexperimenteel onderzoek.
Moeders die veel stress en angsten hebben ervaren tijdens hun zwangerschap lopen een ver-
hoogd risico op het krijgen van een kind dat zich minder goed kan aanpassen aan een nieuwe
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