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Het belang van een
optimale ouder-kindrelatie

Ouder-kindrelatie vanaf de zwangerschap
In de eerste 1000 dagen van het leven, vanaf de bevruchting tot de
tweede verjaardag, worden we gevormd tot wie we zijn. Invloeden
in deze periode, die al begint bij de vroege zwangerschap, zijn
bepalend voor de rest van het leven (Roseboom, 2018). Als een kind
tijdens de eerste 1000 dagen, vanaf het begin van de zwangerschap,
blootstaat aan overmatige stress, dan gaat dit gepaard met levenslange gezondheidsrisico’s (Babenko, Kovalchuk en Metz, 2015).
De belangrijkste buffer tegen overmatige stress en het bevorderen
van veerkracht, is de ouder-kindrelatie. De vroege ouder-kindrelatie
vormt de blauwdruk voor hoe kinderen later in het leven staan.
Waarom is een optimale ouder-kindrelatie belangrijk?
Een veilige relatie met de (aanstaande)
ouders helpt het kind te leren omgaan
met stress, dit is nodig voor een goede
ontwikkeling van de hersenen. Vanuit
een veilige gehechtheidsrelatie leert
het kind stress te reguleren, de omgeving
te vertrouwen en veerkracht te
vergroten. Dit is niet alleen nodig voor
gezondheid en ontwikkeling op korte
termijn, maar is ook essentieel voor
gezondheid en welzijn in op volwassen
leeftijd (Van den Bergh et al, 2017). Uit
onderzoek blijkt dat het voelen van een
positieve band tijdens de zwangerschap
gerelateerd is aan de kwaliteit van de
ouder-kindrelatie in eerste levensjaren
(Brandon, 2009). Voor een optimale
start van de ouder-kindrelatie is het dus belangrijk om al tijdens de
zwangerschap samen met ouders na te gaan hoe zij de band met hun
(ongeboren) kind ervaren en wat er nodig is om deze band te versterken.

Elementen van een goede ouder-kindrelatie
Bij het inschatten en het versterken van de ouder-kindrelatie, zijn
de volgende elementen van belang:
 De ouder biedt het kind voeding en verzorging met
aandacht, waarbij de ouder sensitief is voor de signalen die
het kind geeft en hier passend (responsief) naar handelt.
 De ouder biedt het kind voldoende mogelijkheden en ruimte
voor contact over en weer, waardoor het kind gestimuleerd
wordt in zijn/haar ontwikkeling.
 De ouder kan het kind kalmeren bij stress, bijvoorbeeld als
het kind ontregelt door een interne of externe stressor. Als er
een mismatch is tussen ouder en kind waardoor het kind
stress krijgt en ontregelt, kan de ouder dit vanuit het contact
weer herstellen.
 De ouder biedt het kind emotionele veiligheid zodat het kind
emoties leert uiten en leert om met emoties om te gaan. Dit
doet een ouder door de emotie te herkennen en deze op een
passende manier te spiegelen. De ouder houdt daarbij
rekening met het kind als uniek individu met eigen emoties en
behoeften.
 De ouder kan samen plezier maken met het kind door op
een speelse en bij de ontwikkeling passende manier bij het
kind aan te sluiten. Hiermee leert het kind ook dat nieuwe
dingen leren gepaard gaat me plezier.
 De ouder biedt voldoende momenten van lichamelijk
contact door het kind regelmatig in de armen nemen tijdens
de (borst)voeding en de verzorging, door ook met lichamelijk
contact stress te reguleren en door het te knuffelen of
masseren.
Deze elementen kunnen al tijdens de zwangerschap in kaart
gebracht worden. Zie hiervoor de toolkit ‘Triage ouder-kindrelatie’
op de website van Connect2Grow.

Indicatoren voor extra ondersteuning van de ouder-kindrelatie
De volgende indicatoren kunnen een indicatie zijn voor extra
ondersteuning van de ouder-kindrelatie: vragen of zorgen rondom
de ouder-kindrelatie van zowel de zorg-/hulpverlener als de
(aanstaande) ouders, psychiatrische problemen, verslaving,
(vroegkinderlijk) trauma of verwaarlozing, ernstige stress,
relatieproblemen, gebrek aan ervaren steun,
ongeplande/ongewenste zwangerschap, (eerdere)
zwangerschapscomplicaties, verstandelijke beperking.
Deze en andere indicatoren kunnen zowel anamnestisch als via
gestandaardiseerde vragenlijsten worden uitgevraagd om toe te
leiden naar extra ondersteuning. Zie hiervoor ook de
toolkit ‘Signalering ouder-kindrelatie’ op de website.
Direct aan de slag!
Wil je meer lezen over het belang van een optimale ouder-kindrelatie.
Of wil je direct aan de slag binnen jouw dagelijkse praktijk? Bekijk
dan de website met de verschillende
toolkits en praktische downloads op:
www.connect2grow.info
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