
 

Wat verwacht een baby? 
Een evolutionaire benadering 

 

 



Wat verwacht een bepaald organisme, waar is het evolutionair gezien aan 

aangepast? 

 Environment of Evolutionary Adaptedness (EEA) 

 

EEA van mensenbaby’s 

 wat verwacht een baby? Waar is hij op aangepast? 

 In hoeverre wordt aan dit milieu voldaan in onze cultuur? 

 heeft een afwijkend milieu gevolgen? 

 wat kunnen we doen om de EEA van baby’s meer te benaderen 

en wat winnen we daarmee? 

 



Evolutielijn van de mens 

 

 

 

 jagen/verzamelen: > 3 miljoen tot ca. 10.000 jaar geleden 

 begin van landbouw: ca. 10.000 jaar geleden 

 industriële revolutie: ca. 200 jaar geleden 



Wat verwacht een baby als hij geboren wordt? 

 Omgeving 
- Jager/verzamelaars, nomadisch, er werden grote afstanden afgelegd 

- Gevaarlijke omgeving (roofdieren, vijandelijke stammen, klimaat) 

- Kleine groepen, iedereen kende elkaar. Vreemden waren potentieel 

gevaarlijk. 

- Geen vaste nederzettingen met (afdoende) afscherming van gevaar 

 

 Een baby alleen laten, kon niet. Er was altijd een bekende bij de baby. 

Hij werd meegenomen op pad of verzorgd in het kamp. 

De verwachting van baby’s wat dit betreft, is niet veranderd in de 

evolutionair gezien zeer korte tijd sinds de uitvinding van landbouw en 

industrie.  



 Borstvoeding 
- Delen we met alle zoogdieren 

- Voedt en levert immuniteit 

- Beïnvloedt hormoonhuishouding van zowel moeder als baby 

-> meer oxytocine (‘knuffelhormoon’); minder stresshormonen 

- Bevordert de binding tussen moeder en kind 

 
- De melksamenstelling levert informatie over EEA van het zoogdier in 

kwestie: 



 Nestblijvers 

Moeder op pad om voedsel te vangen/verzamelen, jongen hulpeloos (vaak 

blind) en blijven alleen achter op verborgen plek, houden zich stil om niet 

ontdekt te worden door roofdieren e.d.  

 

Infrequente voedingen door veelvuldige afwezigheid moeder. Melk moet zeer 

voedzaam en vullend zijn. Bevat veel vet, zodat hij lang ‘beklijft’. 



 Nestvlieders 
Vrijwel direct na de geboorte mobiel, moeten met de moeder mee kunnen 

lopen. Hun zintuigen en coördinatievermogen zijn direct na de geboorte 

geschikt hiervoor. Als ze desondanks gescheiden raken van de moeder, roepen 

ze haar. 

 

De jongen zijn altijd bij hun moeder; frequente voedingen. Veel vet in de melk 

is daarom niet nodig (behalve bij waterzoogdieren en in koude klimaten). Wel 

veel eiwit, voor snelle groei van spieren en botten.  



De mens, een nestvlieder of nestblijver? 

 

 

… 



… geen van beide! 

 Draaglingen 

Zijn na hun geboorte voortdurend bij hun moeder (of andere verzorger). Zijn 

niet mobiel, maar hebben eigenschappen om te zorgen dat ze steeds 

meegenomen worden. Worden gedragen. Kunnen zien. Als ze gescheiden 

worden van hun moeder, slaan ze alarm. 

 

Frequente voedingen, minder snelle groeiers dan nestvlieders -> melk bevat 

relatief weinig vet en weinig eiwit. Mens (grote hersenen): veel melksuiker. 



De mensenbaby, een geval apart 

Geëvolueerde vroeggeboorte (9 mnd i.p.v. 18 mnd), extra-uteriene foetus 

 

- Oorzaak: grote hersenen, rechtoplopen moeder (vorm/grootte bekken), 

energiebehoefte vs. mogelijkheden placenta 

 

- Gevolg: extra kwetsbaar en hulpeloos in vergelijking met jongen van 

andere primaten: 

 Baby’s kunnen zich niet goed vasthouden. Daarom halen ze hun 

moeder over om hen te dragen: ze zijn schattig, maken contact, huilen 

als ze neergelegd worden. + culturele oplossing: draagdoek 

 Autonoom systeem (hartslag, ademhaling, temperatuur, slaapcycli) is 

nog onrijp. ‘De kunst afkijken’ bij moeder -> coregulatie 

 Hoge energiebehoefte (o.a. van hersenen). Zeer frequente voedingen - 

dag en nacht - nodig voor optimale groei en ontwikkeling. 



 

Zorg voor mensenbaby’s vergt veel moeite, vanwege hun hulpeloosheid en 

omdat ze zoveel calorieën nodig hebben voor hun hersengroei.  

 

Gedeelde zorg: in de EEA is dit essentieel; de moeder alleen kon niet genoeg 

voedsel vinden en veiligheid bieden voor haarzelf en haar kind. 

 



Environment of Evolutionary Adaptedness van mensenbaby’s 

 – samengevat: 

 

 nooit alleen zijn 

 directe reactie op gehuil (= alarmroep) 

 zeer frequente borstvoeding (op verzoek van de baby) 

 overdag gedragen worden 

 ’s nachts samen slapen 

 zorg door moeder en andere bekenden 

  



Baby’s in onze cultuur: 

 onze huizen bieden veiligheid en klimaatregulatie 

 werk en privé gescheiden; in NL kort zwangerschapsverlof 

-> geen of kort borstvoeding, daarna flesvoeding (op schema) 

 kerngezin -> minder vanzelfsprekend hulp van derden 

 welvaart -> grote huizen, babykamertje ‘hoort erbij’ 

 (langdurig) huilen valt binnen ons verwachtingspatroon 

 zorg voor baby’s door relatief onbekenden 

 

Afwijkingen van EEA: 

 minder fysiek contact, vaak alleen slapen 

 minder lang/vaak borstvoeding 

 afwachtende reactie op gehuil 

 niet alleen maar bekenden om zich heen 



 

 

 baby’s worden in veel opzichten behandeld als nestblijvers  

… maar ze zijn nog steeds draaglingen en verwachten als dusdanig 

behandeld te worden. 

 



Gevolgen 

 moeilijk alleen in slaap vallen 

 korte slaapjes (‘hazenslaapjes’) 

 huilbuien 

 buikklachten (krampjes, spugen, reflux) 

 vervangingsobject gebruiken (duim, speen, knuffel). 

Veel huilen is het meest markante gevolg, en moeilijk om mee om te gaan. 

In culturen die meer op de EEA lijken (waarbij de norm is: voortdurend fysiek 

contact, samen slapen, op verzoek de borst geven, direct op gehuil reageren), 

blijken baby’s even vaak te huilen, maar veel minder lang. Krampjes en spugen 

komen daar veel minder voor, en duimzuigen is er vrijwel onbekend (speen en 

knuffels bieden ze niet aan). Een langdurig huilende baby betekent daar dat er 

iets niet klopt.  



Langdurig alleen laten huilen 

 verhoogd cortisol, minder oxytocine -> bij herhaling/voortduring schadelijk 

 

in ernstige gevallen: 

 aangeleerde hulpeloosheid (baby geeft het op) 

 overactief stress-systeem (basisniveau stresshormonen te hoog afgesteld) 

 onveilige hechting 



Hechting 

Definitie: ontwikkeling van een veilige basis om van daaruit de wereld te kunnen 

ontdekken, en om steeds op terug te kunnen vallen in tijden van gevaar. 

Deze veilige basis wordt gevormd door degenen die op regelmatige basis voor 

de baby zorgen. 

Het vormen van de hechting begint als de baby klein is. Hoe responsiever de 

ouder/verzorger, hoe veiliger de hechting wordt. De kwaliteit van de hechting 

komt rond de eerste verjaardag tot uiting: 

Ca. 65% van de baby’s is veilig gehecht (goed evenwicht tussen onderzoeken 

van de wereld en geborgenheid zoeken bij de hechtingsfiguur). 

Ca. 35% van de baby’s is onveilig gehecht (verstoring van dit evenwicht). 

Er zijn verschillende soorten onveilige hechting (vermijdend, resistent). 

Overeenkomst: hoog stressniveau (met veel cortisol) 



Hechting (vervolg) 

Grote gevolgen op langere termijn: emotioneel, sociaal, gezondheid. 

Vroege hechting werkt een heel mensenleven door. 

 

 
Het (meer) volgen van de EEA kan het ontstaan van een veilige hechting 

bevorderen, ook als de ouders zelf als kind onveilig gehecht zijn. 



Een omgeving creëren die de baby verwacht … 

… levert voordeel op voor baby én ouders: 

Het werkt twee kanten op. De ouders maken ook meer oxytocine en minder 

cortisol aan. Het is ook hún EEA! -> 

- minder kans op postnatale depressie 

- meer plezier in het ouderschap, gevoel van competentie (‘ik kan het!’) 

- band met je kinderen verloopt soepeler (ook na de babytijd) 

- voor onveilig gehechte ouders: minder kans om dit door te geven 

  



De situatie in onze maatschappij 

EEA wordt op bepaalde gebieden al meer gevolgd dan vroeger: 

- stimulatie van het geven van borstvoeding 

- advies om het eerste half jaar de baby bij je op de kamer te laten slapen 

- kolf-/voedrecht op het werk tot 9 maanden 

- baby’s worden serieus genomen en gezien als individu 

… maar er zijn ook veel adviezen en gewoontes die tegen de EEA ingaan: 

- in praktijk veel inconsistent borstvoedingsadvies, waardoor het vaak 

mislukt. Flesvoeding op verzoek is vrijwel onbekend. 

- weinig kennis over normaal draaglinggedrag (slapen, eten, huilen). 

- laten huilen (‘rust, reinheid, regelmaat’, advies consultatiebureau) 

- fysieke afstand door bijv. box, wiegje, wandelwagen 

- kort zwangerschapsverlof 

- zorg door veel verschillende relatief onbekenden (kinderdagverblijf) 



Gereedschappen voor ‘modern EEA’ 

 Borstvoeding. Lees je al in voor de bevalling, vraag indien nodig hulp van 

lactactiekundige, of vrijwilliger/’peer’ via organisatie LLL/VBN. 

Als het niet lukt: flesvoeding op verzoek is een goede tweede. 

 Nabijheid, aanraking, samen slapen. Hulpmiddelen hierbij zijn o.a. 

draagdoek/ergonomische drager (SSC); aanleunbedje (cosleeper), 

babymassage 

 Hulptroepen! Jonge mede-ouders, buren, vrienden, familie, hulp in de 

huishouding. Bekende gezichten voor de baby, ademruimte voor de ouders  

 Langer verlof/parttime werken. Recht op ouderschapsverlof (onbetaald) 

voor beide ouders. Meer draagvlak creëren voor politieke beïnvloeding 

(vgl. andere EU-landen met veel langer zwangerschapsverlof dan in 

Nederland) 

 Kleinschalige opvang. Bekende gezichten. 

Bijv. grootouders/gastouder/oppas aan huis 



Tot slot 

Een baby verwennen kan niet. 

Coregulatie nu leidt tot betere zelfregulatie straks. 

 

De jeugd heeft de toekomst! 

  



Leestips 

Boeken, algemeen biologisch, 

over evolutie van baby’s en ouderschap, ontwikkelingspsychologie e.d.: 

Sarah Blaffer Hrdy – Moederschap 

Sarah Blaffer Hrdy – Een kind heeft vele moeders 

Marilse Eerkens – Wat doen we met de baby? 

Sue Gerhardt – Waarom liefde zo belangrijk is 

Robin Grille – Parenting for a Peaceful World 

Meredith F. Small – Our Babies, Ourselves 

Websites over ‘modern EEA’: 

www.borstvoeding.com 

www.natuurlijkouderschap.org 

www.dragen-en-voeden.nl 

www.evolutionaryparenting.com 

Ouderschapsboeken van: Suzanne Colson (Biological nurturing), Robin Grille, Deborah Jackson, 

Stefan Kleintjes, Celia Ledoux, James J. McKenna, Elizabeth Pantley, William Sears, Aletha J. Solter 

    …. Edith van der Have-Raats (2014 ???) 

http://www.borstvoeding.com/
http://www.natuurlijkouderschap.org/
http://www.dragen-en-voeden.nl/
http://www.evolutionaryparenting.com/


 


