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INLEIDING



The evidence of evolution, Nicholas Hotton III, Smithsonian, ca 1968

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwimysj-9aDlAhWlBWMBHTaqCfAQjRx6BAgBEAQ&url=%2Furl%3Fsa%3Di%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D2ahUKEwiK7ufi9aDlAhUNFRQKHQd_AfEQjRx6BAgBEAQ%26url%3D%252Furl%253Fsa%253Di%2526source%253Dimages%2526cd%253D%2526ved%253D%2526url%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fpalaeos.com%25252Fsystematics%25252Ftree%25252Fhaeckel.html%2526psig%253DAOvVaw1R_U6AKSVlzi3ZOfMjjj5r%2526ust%253D1571319944926351%26psig%3DAOvVaw1R_U6AKSVlzi3ZOfMjjj5r%26ust%3D1571319944926351&psig=AOvVaw1R_U6AKSVlzi3ZOfMjjj5r&ust=1571319944926351






Psalm 22, vers 10

“Gij deed mij de moederschoot uitgaan, aan 
haar borst hebt gij mij gevlijd”







Van ‘natuurlijk moederschap naar wetenschappelijk moederschap’









GE Hendershot, Trends in Breastfeeding, Pediatrics 1984;74;591 





GE Hendershot, Trends in Breastfeeding, Pediatrics 1984;74;591 



Exclusively and partially breast-fed infants as percentage of all infants in 1971, 

1991 and 1998. 

Fomon S J J. Nutr. 2001;131:409S-420S



DE WETENSCHAPPELIJKE EVIDENTIE

HUID-HUID CONTACT



De wetenschappelijke evidentie…

Long-term effect on mother-infant behaviour of extra 
contact during the first hour post partum. I. First 
observations at 36 hours. Acta Paediatr Scand.1977 De Chateau P, Wiberg B

– Primiparae met huid-op-huidcontact (hhc)

– Primiparae zonder huid-op-huidcontact

– Multiparae zonder huid-op-huidcontact

Baby’s van primiparae zonder hhc: meer huilen

Primiparae met hhc = Multiparae zonder hhc
Pasgeborenen v moeders zonder hhc: meer huilgedrag



De wetenschappelijke evidentie…

II. Follow-up at three months Acta Paediatr Scand.1977 

De Chateau P, Wiberg B

– Primiparae met hhc: meer contact met baby

– Zuigelingen huilden minder

– Meer borstvoeding op 3 maand (25 vs 58 %)



De wetenschappelijke evidentie…

• Positief effect op slagen van borstvoeding
(Moore et al. J Midwifery Womens Health 2007; Marin Gabriel et al Acta Paediatr

2010; Bramson L et al. J Hum Lact 2010, …)

• Meer exclusieve borstvoeding
(Thukral et al. Neonatology 2012)

• Langere duur van borstvoeding
(Mikiel-Kostyra K. et al Acta Pediatr 2002)



De wetenschappelijke evidentie…

• Cardiopulmonaire stabiliteit
(Bergman N et al. Acta Paediatr 2004)

• Stabilisatie lichaamstemperatuur en preventie hypothermie
(Bystrova K et al. Acta Paediatr 2003)

• Stabilisatie glycemie
(Moore E et al. Cochrane Databases Syst Review 2012)

• Lagere speekselcortisolwaarden: minder stress 
(Takahashi et al. Early Human Development 2011)

• Pijnstillend
(Kostandy R et al. Neonatal Netw 2013; Castral TC et al. Eur J Pain 2008)

• Stimuleert vocale interactie tussen ouders-baby
(Velandia M et al. Birth 2010 37:3)

• Positief effect op moeder-kindinteractie na 1 jaar
(Bystrova K et al. Birth 2009 36:2)



De wetenschappelijke evidentie…

• Preterme pasgeborenen

– Verbeterde autonome maturatie

– Verbeterde gastrointestinale adaptatie

– Betere slaap patronen

– Minder huilen

– Betere groei

(Feldman R et al. Pediatrics 2002; Feldman R et al. Dev Psychol 2002; Feldman R et al. Dev Med Child Neurol 2003; 
Chwo et al. J Nurs Res 2002; Morelius E et al. Early Human Dev 2015)



De wetenschappelijke evidentie…

• Voor de moeder:

– Vermindering stress postnataal

– Vermindering postpartaal bloedverlies

(Morelius E et al. Early Human Dev. 2015; Saxton A et al. Midwifery 2015)



De wetenschappelijke evidentie…





“The intervention appears 

to benefit breastfeeding outcomes, 

cardio-respiratory stability ,

decrease infant crying, 

has no apparent short- or long-term negative 
effects.”



J Gynecol Obstet Biol Reprod (Paris).
2007 Nov;36(7):671-9. Epub 2007 Jun 
13.
Eleven cases of early neonatal sudden
death ou near death of full term and
healthy neonates in maternity wards.
Branger B, Savagner C, Roze JC, Winer
N; Pédiatres des Maternités des Pays-
de-la-Loire.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Branger%20B%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=17570617
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Savagner%20C%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=17570617
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Roze%20JC%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=17570617
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Winer%20N%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=17570617
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=P%C3%A9diatres%20des%20Maternit%C3%A9s%20des%20Pays-de-la-Loire%5bCorporate%20Author%5d


SUDDEN UNEXPECTED POSTNATAL COLLAPSE (SUPC)



Sudden unexpected postnatal collapse (SUPC)

• Verschillende definities naargelang studie populatie en auteur

• British Association of Perinatal Medicine

– Term en ‘near-term’ (> 35 w zwangerschapsleeftijd)

– Goede start: Apgar op 5 minuten → geen bijkomende zorgen nodig

– Onverwachte collaps waarvoor nood aan reanimatie

– In de eerste 7 levensdagen

– Overlijden – opname NICU – encephalopathie

– Exclusie van andere onderliggende pathologie



Dageville C et al. Very unexpected neonatal apparent life-threatening
events and sudden unexpected deaths: incidence and risk factors 
Acta Paediatrica 2008, 97: 866-869

Poets A et al. Sudden deaths and severe apparent life-threatening
events in term infants within 24 hours of birth
Pediatrics 2011, 127: e869

Becher JC et al. Unexpected collapse in apparently healthy
newborns – a prospective national study of a missing cohort 
of neonatal deaths and near-death events
Arch Dis Child Neonatal Ed 2012, 97:F30-34

Populatie gebaseerde studies

Pejovic N, Herlenius E. Unexpected collapse of healthy newborn
Infants: risk factors, supervision and hypothermia treatment. 
Acta Paediatrica 2013, 102: 680-688

Lutz TL et al. Sudden unexplained early neonatal death or collapse: a national surveillance study. 
Pediatric Research 2016, 80: 493-98 



Incidentie

• 3 – 38 / 100 000 levend geborenen

– 10 x hogere incidentie in Zweedse studie

– Belgisch geboortecijfer: 119 102 (2017) (Statbel)



Risicofactoren

• Onmiddellijk huid-huid contact na de geboorte

• Primigravida

• Oververmoeide moeders & borstvoeding

• Niet gesuperviseerde eerste borstvoeding

• Maternele analgesie

• Gebruik van smart phones

• ! Ook beschreven bij medisch personeel



Risicofactoren

• Co-bedding

• Buikligging

• Eerste 2 levensuren (36%) – 2 tot 24 uur na geboorte (29%) 
– 24 tot 72 uur na geboorte (24%) – tussen d4 en d7 (9%) 
(Monnelly V et al. Early human dev 2018)

• Nachtelijke uren



• Vindplaats van de baby
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• Vindplaats van de baby
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Poets A et al. Sudden deaths and severe apparent life-threatening events in term infants within 24 hours of birth
Pediatrics 2011, 127: e869

Becher JC et al. Unexpected collapse in apparently healthy newborns – a prospective national study of a missing cohort of 
neonatal deaths and near-death events
Arch Dis Child Neonatal Ed 2012, 97:F30-34



Lutz TL et al. Sudden unexplained early neonatal death or collapse: a national surveillance study. 
Pediatric Research 2016, 80: 493-98 



• Mediane minimale pH 
(14/17): 6,75 

(6,39 – 7,23)

• Mediane pH 6,98 (6,8-7,18)

• 6/30 overlijden (20%)
• 5/30 abnormaal neurologisch 

onderzoek op de leeftijd van 1 jaar 
(16%)

→ 36% morbiditeit en mortaliteit

• 7/17 overlijden (41%)
• 6/ 17 abnormaal 

neurologisch onderzoek 
bij ontslag (35%)

→ 76% morbiditeit en 
mortaliteit



Pathogenese?

• Positionele luchtwegobstructie?

• In associatie met onwetende, onervaren en 
vermoeide ouders

• Maladaptatie van kwetsbare zuigelingen: 
onvoldoende reactie op exogene hypoxische
stressor?

• Onderliggende pathologie?

– +/- 50% van de casussen: infecties, congenitale 
afwijkingen, metabole afwijkingen, pulmonale 
hypertensie





Cerebellaire afwijkingen bij SIDS?





Human retrotrapezoid nucleus
Hersenstam, vlakbij cerebellum
Chemoreceptor → ademhalingsdrive



Abnormaliteiten bij 71 % v SIUD/SIDS casussen vs 10 % bij controles 
(p<0,05)



• Mogelijke verklaring

– Hypoplasie/agenesis of immaturiteit → verstoring 
chemoreceptoren → verstoorde respiratoire en autonome 
regulatie → overlijden



IS ER EEN RECHTSTREEKSE LINK MET HUID-HUID 
CONTACT?



Is er een rechtstreekse link met huid-huid contact?

• Dehan et al. Mort subite du nouveau-né en maternité. Arch Fr Pediatr 1992; 49: 609-16.

• Rodriguez-Alarcon et al. Early neonatal sudden death or near death syndrome: an
epidemiological study of 29 cases. Acta Paediatrica 1994; 83:704-8.

• Incidentie 15 – 36 / 100 000 levend geborenen

• Nachtelijke uren
• Infectie, respiratoire problemen, geen oorzaak
• Buikligging



Is er een rechtstreekse link met huid-huid contact?

Hoogste geregistreerde incidentie ~ hoogste borstvoedingscijfers

Pejovic N, Herlenius E. Unexpected collapse of healthy newborn
infants: risk factors, supervision and hypothermia treatment. 
Acta Paediatrica 2013, 102: 680-688

Verhoogd bewustzijn?

?



Bartick M et al. Accepted for publication in J Pediatr 2019.



AANPAK?



Aanpak?

• Huid-op-huidcontact afschaffen?





Aanpak?

• Huid-op-huidcontact afschaffen?



Aanpak?

• Huid-op-huidcontact afschaffen?



Aanpak?

• Huid-op-huidcontact afschaffen?

• Risico erkennen en inschatten



Algemene richtlijnen ? 

• Davanzo et al. Making the first days of life safer: preventing sudden unexpected postnatal collapse while promoting 
breastfeeding. Journal of Human Lactation 2014; 1-6



Ludington-Hoe et al. Infant assessment and 
reduction of sudden unexpected postnatal 
collapse risk during skin-to-skin contact. 
Newb Inf Nurs Rev 2014: 29 – 34.

RAPP - tool



Pediatrics, 2016











Vals gevoel van veiligheid
Andere referentiewaarden:
hogere SpO2 en lager hartritme 
(Smit M et al. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed, 2014)

Medicaliseren
Hoge kosten-baten ratio





Structureel

• Belang voldoende bestaffing verloskamer / materniteiten



Bewustzijn bij zorgverleners - Protocols





Ouders informeren

United States Institute for Kangaroo Care 2012



Ons beleid

• Nationaal: Denkcel Pediatrie, FOD, gecoördineerd door 
BFHI-organisatie

• In UZ Leuven: aangepast protocol



Beleid UZ Leuven: principes

• Tijdens het eerste uur is een goed geadapteerde pasgeborene alert 
en wakker (een slaperige baby vraagt verder nazicht).

• Vroedvrouw: verantwoordelijk voor een regelmatige observatie 
van de pasgeborene. 



Beleid UZ Leuven: principes

• Ouders: 

– sensibilisatie over veilig huidcontact door middel van informatie, maar niet 
verantwoordelijk voor de observaties. 

– Smart phone gebruik tijdens huid-huid contact wordt afgeraden.

– Sensibilisering tijdens zwangerschap en op de verloskamer



Beleid UZ Leuven: principes

• Extra aandacht voor 

– de primigravida

– de zeer vermoeide moeder

– Sederende medicatie bij de moeder 

– moeders met een mentale handicap



Beleid UZ Leuven: principes

• Moeder wordt niet alleen gelaten tijdens het huidhuidcontact. 
Wanneer de partner de afdeling verlaat, moet dit gemeld worden 
aan de vroedvrouwen.

• Als moeder of baby in slaap dreigen te vallen, wordt de baby in het 
bedje gelegd of aan de alerte partner gegeven



Beleid UZ Leuven: Praktisch

• Iedere zorgverstrekker die  bij de bevalling betrokken is 
dient mee te waken tijdens zijn of haar aanwezigheid in de 
bevallingskamer over de veiligheid van het huidcontact.

• Apgar score wordt na 1, 5 en 10 minuten gecontroleerd en 
genoteerd in medisch dossier



Beleid UZ Leuven: Praktisch

• Houding baby: 
– afdrogen

– in zijligging 

– op de borst van de moeder 

– onder een warme doek + dekentje gedurende minimum 1 uur.  

– neusje en mond: continue vrij 

– muts 

• Houding moeder: 
– Halfzittende houding (45°) zodat ze haar baby goed ziet.



Beleid UZ Leuven: Praktisch

• Aandachtspunten: 

– gezichtje van de baby altijd zichtbaar 

– Snuffelhouding

– neus en mond niet bedekt 

– hoofd naar 1 zijde

– hals is recht en niet gebogen 

– gebogen beentjes

– rug bedekt met deken



Beleid UZ Leuven: Praktisch

• Herhaaldelijke observaties door de vroedvrouw tijdens het 
eerste uur huid-huid contact

• Rapportage in medisch dossier



Beleid UZ Leuven: Praktisch

• Aandachtspunten : 

– Positie van de baby: niet geobstrueerde luchtweg

– Roze kleur 

– Normaal ademhalingspatroon (geen thoracale intrekkingen, 
neusvleugelen of kreunen)

– Normale ademhalingsfrequentie

– Goede lichaamstemperatuur

– Bij twijfel is verder nazicht noodzakelijk



Beleid UZ Leuven: Praktisch

• Aandacht voor valpreventie

• Indien de betrokken vroedvrouw de observaties niet kan 
doen: overname door een collega-vroedvrouw of andere 
zorgverstrekker.

• Indien de moeder niet in staat is om huidcontact te bieden, 
kan dit door de partner overgenomen worden.



Beleid UZ Leuven: Praktisch

• Materniteit: observatie van de baby:

– goede adaptatie?

– roze kleur

– normaal ademhalingspatroon (geen thoracale intrekkingen, 
neusvleugelen of kreunen)

– normale ademhalingsfrequentie

– goede lichaamstemperatuur

– bij twijfel is verder nazicht noodzakelijk



Beleid UZ Leuven: Praktisch

• Huidcontact op de materniteit:

– Baby is goed geadapteerd.

– Aandacht omgevingstemperatuur

• Wakkere en alerte moeder



Beleid UZ Leuven: Praktisch

• Huidcontact op de materniteit:

– Positie : zelfde aandachtspunten als in bevallingskamer:

• Moeder in halfzittende houding (45°) zodat ze haar baby goed ziet.

• Baby in zijligging

• gezichtje van de baby altijd zichtbaar 

• Snuffelhouding

• neus en mond niet bedekt 

• hoofd naar 1 zijde 

• hals is recht en niet gebogen

• gebogen beentjes 

• rug bedekt met deken



Beleid UZ Leuven: Praktisch

• Huidcontact op de materniteit:

– Als mama of baby in slaap dreigen te vallen: baby in bedje 

– Aandacht voor valpreventie

• Belang ouders betrekken in kader van vroegontslag



Conclusie

• “We can’t change our biology”

• Geboorte = kwetsbare transitie

• Risico analyseren, inschatten en informeren




