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Achtergrond
Moeder-kindbinding is de emotionele band die een moeder ervaart ten opzichte van haar 
kind, die zich al tijdens de zwangerschap ontwikkelt en die stabiel blijft tot de kindertijd. 
Deze band tussen moeder en kind is unidirectioneel en vertegenwoordigt de gevoelens ten 
opzichte van het kind uitsluitend vanuit het perspectief van de moeder. 

Er waren nog diverse kennislacunes op het gebied van moeder-kindbinding. Dit waren 
kennishiaten op het gebied van de etiologie en op het gebied van de zorg voor (aanstaande) 
moeders. Op het gebied van de etiologie waren er bijvoorbeeld verschillende studies 
gepubliceerd over mogelijke determinanten van moeder-kindbinding. Er was echter geen 
overzicht van alle onderzoeken naar mogelijke determinanten van zowel prenatale als 
postnatale moeder-kindbinding. En sommige mogelijke determinanten waren nooit eerder 
onderzocht, ondanks hun plausibiliteit zoals de synthetische oxytocine-toediening tijdens 
de baring. Tevens was de bewijskracht van de associatie tussen moeder-kindbinding en de 
sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen niet erg sterk.

Op het gebied van de zorg voor moeders wisten we niet welke aandacht verloskundigen 
besteedden  aan de overgang naar het moederschap en aan moeder-kindbinding. Ook was 
de mogelijkheid om moeder-kindbinding al vroeg in de zwangerschap te voorspellen nog 
niet geëvalueerd. In de dagelijkse praktijk hadden verloskundigen en andere professionele 
zorgverleners nog geen hulpmiddel om vrouwen te identificeren met een risico op 
suboptimale moeder-kindbinding in het begin van de zwangerschap. Tot slot ontbrak een 
systematisch overzicht van de effectiviteit van de beschikbare prenatale interventies om 
de moeder-kindbinding tijdens de zwangerschap te optimaliseren, in studies met een 
duidelijke definitie van moeder-kindbinding waarin een vergelijking wordt gemaakt tussen 
de interventie en de gebruikelijke zorg. 

Het algemene doel van dit proefschrift was om bij te dragen aan de kennis van moeder-
kindbinding. Dit proefschrift had tot doel om enkele mechanismen rondom moeder-
kindbinding beter te begrijpen. Een ander doel was om kennis te vergaren die praktisch 
bruikbaar is voor zorgverleners. Het betreft kennis over de overgang naar het moederschap 
en de moeder-kindbinding.

Belangrijkste bevindingen
In hoofdstuk twee hebben we de resultaten gerapporteerd van een systematisch 
literatuuronderzoek naar determinanten van prenatale en postnatale moeder-kindbinding. 
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We hebben een zoekopdracht uitgevoerd in MEDLINE, Embase, CINAHL en PsychINFO 
naar publicaties hierover tot mei 2018.  De inclusiecriteria en methoden zijn vastgelegd 
in een tevoren gepubliceerd protocol (PROSPERO CRD42016040183). De methodologische 
kwaliteit van de geïncludeerde studies werd beoordeeld. In totaal werden 131 studies in het 
onderzoek opgenomen. De kwaliteit was van 20 studies redelijk en van 111 studies slecht. 
De meeste studies hadden een transversale onderzoeksopzet die geen conclusies toelaat 
over effecten in de tijd. Andere beperkingen waren ondermaatse steekproefgroottes en het 
ontbreken van correctie voor mogelijke confounders. In studies waarin mogelijke interacties 
werden onderzocht ontbraken veelal mediatie-analyses, wat het moeilijk maakt om de 
mechanismen omtrent moeder-kindbinding te begrijpen. 

Van de 123 geïdentificeerde determinanten waren er drie consistent geassocieerd met 
de kwaliteit van moeder-kindbinding: 1) de duur van de zwangerschap op het moment 
van beoordeling van moeder-kindbinding was positief geassocieerd met de kwaliteit 
van de prenatale binding, 2) depressieve symptomen waren negatief geassocieerd met 
de kwaliteit van de postnatale moeder-kindbinding, en 3) moeder-kindbinding eerder 
in de zwangerschap of na de bevalling gemeten was positief geassocieerd met moeder-
kindbinding later in de tijd gemeten. 

In hoofdstuk drie onderzochten we de associatie van synthetische oxytocine-toediening 
tijdens de bevalling met gedrags- en emotionele problemen van kinderen tot in de vroege 
kinderjaren en de rol van maternale postnatale angst, depressieve symptomen en moeder-
kindbinding. Ons onderzoek had een longitudinaal onderzoeksdesign. 116 verloskundige 
centra in Nederland hebben tussen 2010 en 2014 deelgenomen aan dit onderzoek. 1528 
vrouwen vulden de vragenlijsten in over het gedrag van hun kind  tussen 45 en 60 maanden 
na de bevalling. Multivariabele regressieanalyses met correctie voor confounders werden 
uitgevoerd. De resultaten toonden aan dat synthetische oxytocine-toediening tijdens de 
bevalling niet geassocieerd was met gedrags- en emotionele problemen van kinderen, noch 
op het internaliserende, noch op het externaliserende domein.  Oxytocine-toediening was 
ook niet geassocieerd met postnatale angst en moeder-kindbinding. Synthetische oxytocine-
toediening tijdens de bevalling was echter zwak positief geassocieerd met maternale 
postnatale depressieve symptomen en de unieke verklaarde variantie bedroeg 0.6%. 
Maternale postnatale depressieve symptomen, postnatale angst en moeder-kindbinding 
waren allemaal positief geassocieerd met gedrags- en emotionele problemen van kinderen, 
zowel op het internaliserende als het externaliserende domein met een uniek verklaarde 
variantie variërend van 2.0 tot 3.7 procent.

In hoofdstuk vier hebben we beschreven of en hoe eerstelijns verloskundigen zich houden 
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aan de richtlijn Prenatale begeleiding verloskundige zorg van de Koninklijke Nederlandse 
Organisatie voor Verloskundigen (KNOV) door de overgang naar moederschap te bespreken 
bij het eerste prenatale consult en in welke mate er een verschil was in de aanpak van het 
bespreken van de overgang naar moederschap tussen nulliparae en multiparae. Hiervoor 
voerden we een cross-sectionele observationele studie uit van 126 op video opgenomen 
eerste prenatale consulten met 18 eerstelijns verloskundigen in Nederland. Vijf observanten 
beoordeelden of verloskundigen de transitie naar het moederschap bespraken aan de hand 
van zeven onderwerpen volgens de  KNOV-richtlijn en welke communicatietechnieken zij 
daarbij gebruikten. 

Over het algemeen werd tijdens elk bezoek de overgang naar het moederschap besproken, 
de onderwerpen moeder-kindbinding en ondersteuning bij de overgang naar het 
moederschap kwamen respectievelijk aan de orde in 2% en 16% van de bezoeken. In 6% van 
de eerste prenatale consulten gebruikten de verloskundigen open vragen over de overgang 
naar het moederschap. Nulliparae brachten vaker op eigen initiatief de overgang  naar het 
moederschap ter sprake dan multiparae (97% versus 84%).

Vervolgens hebben we in hoofdstuk vijf de resultaten gepresenteerd van een systematisch 
literatuuronderzoek naar de effectiviteit van bestaande prenatale interventies om moeder-
kindbinding te optimaliseren. In dit literatuuronderzoek is gekeken naar studies met 
een duidelijke definitie van moeder-kindbinding waarin een vergelijking wordt gemaakt 
tussen de interventie en de gebruikelijke zorg. We hebben een zoekopdracht uitgevoerd 
in Cinahl, Cochrane, Embase, MEDLINE, PsychINFO en deze aangevuld met zoeken in de 
literatuurreferenties. Twee onderzoekers beoordeelden onafhankelijk van elkaar de 
samenvattingen, de full-text artikelen en de geëxtraheerde gegevens. Methodologische 
kwaliteit en klinische heterogeniteit werden beoordeeld met behulp van vooraf 
gedefinieerde criteria.

In totaal werden 22 studies in het onderzoek opgenomen. Deze studies betroffen 
interventies die zich richtten op groepseducatie (8 studies), of individuele interventies 
gericht op echografie (4 studies), prenatale screening (3 studies), muziek (2 studies), 
bijhouden van kinds-bewegingen (2 studies) en overige individuele interventies (3 studies). 
Binnen interventies gericht op groepseducatie bleken trainingssessies gericht op binding en 
hechting van moeder en kind in de meeste studies effectief te zijn. Dit betrof echter studies 
met een hoog risico en één studie met een middelmatig risico op vertekening. Van de andere 
onderzochte interventies toonde de meerderheid van de onderzoeken onvoldoende bewijs 
dat ze effectief waren en ook het risico op vertekening was meestal hoog.
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In hoofdstuk zes is een prospectieve studie beschreven. Deze studie had als doel een 
multivariabel model te ontwikkelen om vroeg in de zwangerschap suboptimale postnatale 
moeder-kindbinding te voorspellen. 116 verloskundige centra in Nederland hebben tussen 
2010-2014 deelgenomen aan dit onderzoek. Van de 1263 deelnemende vrouwen vulden 
634 de MIBS in, een vragenlijst om moeder-kindbinding  te meten. Suboptimale binding van 
moeder op kind werd gedefinieerd als een score ≥ 4 op de MIBS. Een breed scala van prenatale 
voorspellers van suboptimale moeder-kindbinding werd overwogen. Multivariabele 
logistische regressie met achterwaartse eliminatie werd gebruikt om een predictiemodel 
te ontwikkelen. De verklaarde variantie en het gebied onder de curve van het uiteindelijke 
model werden berekend. Tenslotte is het multivariabele model getransformeerd tot een 
eenvoudig te gebruiken voorspellings-instrument voor verloskundige zorgverleners. De 
resultaten van deze studie laten zien dat de prevalentie van moeders met een suboptimale 
moeder-kindbinding 11% was. Pariteit en het vermijden van hechting door volwassenen 
waren de sterkste onafhankelijke voorspellers voor een suboptimale moeder-kindbinding. 
Hogere pariteit en hogere niveaus van volwassen hechtingsvermijding waren geassocieerd 
met een verhoogd risico op suboptimale moeder-kindbinding. De verklaarde variantie van 
het model was 14% en het oppervlak onder de curve was 0,750 (95% BI 0,690 - 0,809). Het 
model is niet extern gevalideerd.

Conclusie
Met dit proefschrift hebben we nieuwe kennis gegenereerd over moeder-kindbinding en 
bijgedragen aan de invulling van een aantal kennishiaten. We hebben enkele mechanismen 
rond moeder-kindbinding ontrafeld. Onze bevindingen ondersteunen de theorie dat 
moeder-kindbinding een proces is dat begint tijdens de zwangerschap en postnataal 
doorgaat. We hebben nu meer bewijs dat suboptimale moeder-kindbinding bijdraagt aan 
gedrags- en emotionele problemen van kinderen.

We vonden in de literatuur dat depressieve symptomen negatief geassocieerd zijn met 
de postnatale moeder-kindbinding. Synthetische oxytocine-toediening tijdens de baring 
is niet geassocieerd aan latere gedrags- en emotionele problemen van kinderen, moeder-
kindbinding en postnatale angst. Hoewel synthetische oxytocine-toediening tijdens de 
baring in geringe mate is geassocieerd met postnatale depressieve symptomen lijkt de 
klinische relevantie van deze bevinding in de algemene populatie verwaarloosbaar in 
vergelijking met andere risicofactoren voor postnatale depressie. Bij vrouwen met een hoog 
risico op een postpartum depressie is de klinische relevantie  echter de moeite waard om 
verder te onderzoeken. 

Op basis van dit proefschrift raden we zorgverleners in de dagelijkse praktijk aan om de 
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moeder-kindbinding al vroeg tijdens de zwangerschap aan de orde te stellen en dit tijdens de 
zwangerschap te blijven doen. We hebben echter nog geen effectieve prenatale interventies 
om moeder-kindbinding te optimaliseren, noch weten we welke interventie effectief is bij 
prenatale psychische klachten, zoals klachten die kunnen wijzen op een depressie. 

Aanbevelingen voor zorgverleners
Dit proefschrift leidt tot verschillende aanbevelingen voor zorgverleners.

 − Naar aanleiding van de resultaten uit hoofdstuk vier raden wij zorgverleners in de 
dagelijkse praktijk aan om de moeder-kindbinding al vroeg tijdens de zwangerschap 
aan de orde te stellen en dit tijdens de zwangerschap te blijven doen. 

 − We raden zorgverleners aan meer gebruik te maken van open vragen om de overgang 
naar het moederschap en moeder-kindbinding bespreekbaar te maken in het eerste 
prenatale consult. En dit juist ook bij multiparae bespreekbaar te maken. Hiervoor zijn 
twee redenen. Ten eerste was hogere pariteit  geassocieerd met een verhoogd risico 
op suboptimale moeder-kindbinding, zoals bleek uit het onderzoek in hoofdstuk zes. 
Ten tweede bleek uit het onderzoek in hoofdstuk vier dat multiparae  minder vaak op 
eigen initiatief de overgang naar het moederschap ter sprake brachten in het eerste 
prenatale consult. 

 − Hiernaast bleek uit de resultaten van hoofdstuk twee dat depressieve symptomen 
negatief geassocieerd waren met de kwaliteit van de postnatale moeder-kindbinding. 
Gezien de aanzienlijke bewijskracht van deze bevinding raden wij  zorgverleners aan 
om zelf het initiatief te nemen om bij aanstaande moeders met een hoog risico op 
een depressie of met depressieve symptomen, de overgang naar het moederschap en 
moeder-kindbinding bespreekbaar te maken in het eerste prenatale consult.

 − We raden aan om bij aanstaande moeders met een hoog risico op een depressie of met 
depressieve symptomen terughoudend te zijn met synthetische oxytocine-toediening 
tijdens de baring. Het inleiden van de baring door middel van synthetische oxytocine-
toediening dient strikt op medische noodzaak plaats te vinden. Uit de resultaten van 
hoofdstuk 3 bleek dat in de algemene populatie zwangere vrouwen synthetische 
oxytocine-toediening tijdens de baring in geringe mate is geassocieerd met postnatale 
depressieve symptomen. Hoewel de klinische relevantie van deze bevinding in de 
algemene populatie verwaarloosbaar is, kan dit in een hoog-risico populatie voor 
postpartum depressie wel degelijk klinische relevant zijn.  

Aanbevelingen voor verder onderzoek
Dit proefschrift leidt ook tot verschillende aanbevelingen voor verder onderzoek. 

 − Meer kwalitatief hoogstaand longitudinaal onderzoek is noodzakelijk naar determinanten 
van moeder-kindbinding waarvoor in het systematisch literatuuronderzoek in hoofdstuk 
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twee gemengde resultaten werden gevonden en naar determinanten die in slechts 
enkele onderzoeken werden onderzocht. Dit raden we aan omdat uit de resultaten 
van hoofdstuk twee bleek dat eerdere studies over het algemeen slecht van kwaliteit 
waren en in sommige gevallen redelijk van kwaliteit. Ook liet vaak een transversale 
onderzoeksopzet geen conclusies toe over effecten in de tijd. Andere beperkingen 
waren ondermaatse steekproefgroottes en het ontbreken van correctie voor mogelijke 
confounders. In studies waarin mogelijke interacties werden onderzocht ontbraken 
veelal mediatie-analyses, dus het is moeilijk om de mechanismen omtrent moeder-
kindbinding te begrijpen. Daarnaast waren vele determinanten slechts in minder dan 
tien studies onderzocht. 

 − Een uitgebreide psychometrische evaluatie van de meetinstrumenten van moeder-
kindbinding voor gebruik vroeg in de zwangerschap is te overwegen. Tot nu was het 
bespreekbaar maken van moeder-kindbinding vóór 20 weken zwangerschap alleen 
mogelijk door het stellen van open vragen. De prenatale moeder-kindbinding kan valide 
worden gemeten vanaf ongeveer 20 tot 24 weken zwangerschap met zelfrapportage 
vragenlijsten. We weten niet of deze vragenlijsten voldoende discriminerende waarde 
hebben in het begin van de zwangerschap, omdat moeder-kindbinding in het algemeen 
prenataal iets toeneemt in de loop van de zwangerschap, zoals blijkt uit hoofdstuk 
twee. In het begin van de zwangerschap worden waarden verwacht die veel lager zijn 
en  minder variatie vertonen.

 − Meer goed methodologisch onderzoek naar de effectiviteit van interventies gericht 
op optimalisering van moeder-kindbinding, vooral onderzoek naar interventies zoals 
groepseducatie gericht op binding en gehechtheid is nodig. Deze aanbeveling komt 
voort uit hoofdstuk vijf. Interventies zoals groepseducatie gericht op binding en 
gehechtheid zijn tot nu toe het meest belovend gebleken, zoals bleek uit hoofdstuk vijf. 

 − We raden aan om het ontworpen predictiemodel voor suboptimale moeder-
kindbinding uit  hoofdstuk zes extern te valideren en te optimaliseren voor gebruik in de 
dagelijkse praktijk. Een studie naar de toegevoegde waarde van daarin niet opgenomen 
voorspellers en  een studie naar de haalbaarheid en impact van het voorspellingsmodel 
zouden in de toekomst te overwegen zijn.  
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