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De eerste 1000 dagen van een kind zijn doorslaggevend voor de ont-
wikkeling. Dat is de visie van Tessa Roseboom. Wat kan de dokters-
assistent daarbij betekenen? ‘Als je als het goed aanpakt, kun je  
echt het verschil maken’.

H et is alweer jaren geleden, maar het beeld is haar altijd bijge-
bleven. Tessa Roseboom was student biologie en liep stage bij een 
ivf-laboratorium. ‘Ik zag daar voor mijn ogen hoe menselijk leven 
ontstond,’ vertelt ze. ‘Dat is een groot wonder, maar je bent er nor-
maal gesproken nooit getuige van. Hier dus wel. En ik vroeg me af, 

toen ik dat zag gebeuren, wat het betekent voor de ontwikkeling van een kind als een 
bevruchting plaatsvindt in een petrischaaltje in plaats van in de baarmoeder.’

Inmiddels zijn we jaren verder en is Tessa Roseboom hoogleraar Vroege ontwik-
keling en gezondheid aan de Universiteit van Amsterdam. Een van de vele onderzoe-
ken die ze deed betrof inderdaad de verschillen tussen ivf- en ‘gewone’ kinderen. Die 
zijn er, al zijn ze klein. ‘Ivf-kinderen hebben een iets hogere bloeddruk, en iets meer 
suiker in hun bloed waardoor ze later mogelijk een iets grotere kans hebben op chro-
nische aandoeningen zoal diabetes en hart- en vaatziekten. Het is een heel kleine kans 
en er is geen enkele reden om niet op ivf over te gaan als dat wenselijk is, maar het is 
wel degelijk meetbaar.’

Opvallender nog was dat er aanzienlijke verschillen zijn tussen de vloeistof die 
in het petrischaaltje wordt gebruikt, het zogeheten kweekmedium, en het geboortege-
wicht van het kind. ‘We hebben verschillende kweekmedia onderzocht, die allemaal 
worden gebruikt in de klinische praktijk, en de variatie in geboortegewicht bleek soms 
wel 200 gram. Dat verbaasde me echt enorm.’ 

Een kansrijke start in het leven voor zoveel mogelijk kinderen, dat is wat Tessa 
Roseboom in haar werk nastreeft. Daarbij zijn de eerste duizend dagen doorslagge-
vend, is haar op onderzoek gebaseerde stelling. En daarbij gaat het niet om de eerste 
duizend dagen na de geboorte, maar na de conceptie. De 270 dagen in de baarmoeder 
tellen dus mee.

Bij moeders is er een 
enorme dip rondom 
de geboorte

>

DE 270 DAGEN  
IN DE BAARMOEDER  

TELLEN MEE

““

De Doktersassistent  06/21



De Doktersassistent  06/21

16 17

TESSA ROSEBOOM

dezelfde manier reageert op belangrijke signalen. Als 
kind is het fijn dat je altijd getroost wordt als je huilt, en 
geen ouders hebt die je soms troosten, soms boos zijn en 
je soms negeren.’ 

Ook borstvoeding heeft positieve gevolgen, vooral 
als deze tenminste zes maanden duurt. ‘De weerstand 
van kinderen die borstvoeding hebben gehad is beter, 
en ze hebben ook een iets hoger IQ. Allemaal statistisch 
hoor, en het is echt niet erg als een kind flesvoeding heeft 
gehad, maar het is meetbaar. Ook ontwikkel je met borst-
voeding meer smaakgevoel, omdat moedermelk anders 
smaakt afhankelijk van wat de moeder heeft gegeten. En 
als kind leer je met moedermelk ook beter aangeven wan-
neer je vol zit, in plaats van dat de fles ‘op moet’.’

Uit ander onderzoek blijkt dat de meeste ouders, on-
geacht hun etnische of sociaaleconomische achtergrond, 
redelijk tevreden zijn over de manier waarop ze het ouder-
schap invullen. Ook geven ze aan dat ze bepaalde dingen 
beter zouden willen doen, maar dat het daarvoor ont-
breekt aan tijd en energie. ‘Met name bij de moeders is 
er een enorme dip rondom de geboorte. En vaak zeggen 
ze: ik zou wel hulp willen hebben, maar ik durf het niet te 
vragen.’ 

Hierbij kun je als doktersassistent een belangrijke 
rol spelen. ‘Als je het goed aanpakt, dan maak je echt het 
verschil. En dat is ook zo bij stellen die zwanger willen 
worden. Dat heb je vaak wel in de gaten, ook al vertellen 
ze het niet. Wees dan proactief. Schroom niet om kwes-
ties aan de orde te stellen. Zorgverleners zijn daar soms te 
terughoudend in. Je mag best vragen over leefstijl stellen, 
als je het maar respectvol doet. Je kunt zeggen: misschien 
vind je het een gekke vraag en dan je vraag toch stellen. Je 
kunt ook een cursus gesprekstechniek volgen.’ 

Ook hoef je niet alles op te lossen. ‘Als stellen 
relatieproblemen hebben of financiële problemen, dan 
kan het goed zijn als jij dat signaleert en aankaart bij het 
stel en voorstelt het te bespreken met de huisarts of een 
andere instantie. Het gaat erom dat er iets gebeurt, en 
dat kan jij in gang zetten. Je hoeft niet al het leed in de 
wereld te laten verdwijnen, als je maar alert bent en actie 
onderneemt.’ •
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Wat zijn daarbij bepalende factoren? ‘Dat je niet 
moet roken en drinken is algemeen bekend, en staat 
buiten kijf. Maar wat minder mensen weten, is het feit dat 
ook de voeding van de moeder een rol speelt. Dat bleek uit 
onderzoek naar kinderen die in de hongerwinter 1944-
1945 zijn verwekt. De resultaten van dat onderzoek waren 
echt opzienbarend. Hongerwinterbaby’s hebben in hun 
latere leven een twee keer zo grote kans op een hartaanval, 
en ook hebben ze vaker een depressie of diabetes.’ 

Het gaat hierbij om de periode van de eerste drie 
maanden na de bevruchting. ‘Dat is de fase waarin je 
organen worden aangelegd. Uit MRI-scans blijkt dat de 
hersenen van hongerwinterbaby’s kleiner zijn en minder 
goed functioneren. Daardoor heb je meer moeite met 
cognitieve taken. En dat heeft gevolgen, want economen 
hebben aangetoond dat deze groep het beduidend min-
der goed doet op de arbeidsmarkt.’

Naast voeding is stress een belangrijke factor. 
‘Daar moet je wel voorzichtig mee zijn, want het is echt 
niet zo dat je ongeboren kind er last van heeft als je eens 
moet haasten omdat je een afspraak hebt gemist. Maar 
chronische stress heeft wel degelijk gevolgen.’
Die stress kan te maken hebben met het eigen leven, 
maar ook met de maatschappelijke omstandigheden. ‘We 
kunnen nu onderzoek gaan doen naar corona, maar er is 
een eerder voorbeeld van een pandemie die grote maat-
schappelijke gevolgen had, en dat was de Spaanse griep 
van 1918. Ook de kinderen die in de buik deze pandemie 
meemaakten, bleken vaker hart- en vaatziekten te hebben 
dan andere kinderen. En dat ging dan niet om ouders die 
de ziekte zelf hadden gehad, maar om de maatschappe-
lijke stress die er het gevolg van was. Hetzelfde zag je na 
de aanslagen van 11 september 2001, maar ook regionaal 
als er ergens flinke overstromingen zijn geweest.’

De eerste twee jaar na de geboorte horen ook 
bij de eerste 1000 dagen. ‘In die periode leer je veel, 
bijvoorbeeld je aan je ouders hechten. Belangrijk is dat 
ouders altijd op dezelfde manier reageren op signalen. 
Voor een baby is alles onbekend en dan helpt het als 
ouders consequent zijn. Niet op de manier zoals veel 
mensen dat opvatten, je mag best de ene keer wel een 
snoepje geven en de andere keer niet, maar wel dat je op 
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CONTACTAVOND
Wil je Tessa Roseboom persoonlijk ontmoeten 
in een bijzondere scholing? NVDA Regio Lim-
burg organiseert op donderdag 17 maart 2022 
een contactavond met als thema ‘de eerste 1000 
dagen’. Tessa neemt je dan mee in de reis van de 
eerste 1000 dagen van het kind en welke rol jij 
als doktersassistent kunt vervullen. Meer info en 
inschrijven: nvda.nl, zoek op Limburg.

SNEL TOT LAST
Twee op de drie ouders voelen zich snel tot last 
en vragen niet om hulp. Dat is een van de feiten 
die je vindt op 1e1000dagen.nl, een website over 
de achtergronden van een goede ontwikkeling 
van het kind tijdens de zwangerschap en de eer-
ste twee levensjaren. Ook op kansrijkestart.nl 
vind je veel nuttige achtergrondinformatie.


