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Samenvatting 

Prematuriteit heeft een grote impact op een gezin doordat prematuriteit vaak gepaard 

gaat met vele gezondheidsproblemen, voornamelijk in het eerste levensjaar. De 

onderzoeksvraag luidt: Heeft de mate van prematuriteit invloed op de sensitiviteit van 

moeders naar prematuren tussen de 7 en 14 maanden en veranderd de sensitiviteit over tijd? 

Participanten waren prematuren en hun moeders (N=70). De prematuren zijn onderverdeeld in 

drie groepen; extreem prematuur (n=11), ernstig prematuur (n=43) en matig prematuur 

(n=16). De prematuren hadden op de meetmomenten een gecorrigeerde leeftijd van 7, 10 en 

14 maanden oud. Sensitiviteit is gemeten op het Sensitiviteitsoordeel van Ainsworth (1969). 

Aan de hand van een herhaalde metingen analyse in IBM SPSS Statistics (versie 26) zijn de 

onderzoeksvragen onderzocht. Er is geen hoofdeffect gevonden voor verschil in sensitiviteit 

bij de drie groepen van prematuriteit. Wel is er een hoofdeffect gevonden van tijd. Dit 

betekent dat er gemiddeld genomen op het laatste meetmoment een hogere sensitiviteit van 

moeders is gemeten dan op het eerste meetmoment. Er is geen interactie-effect gevonden. Een 

verklaring voor de toename van sensitiviteit over tijd kan te maken hebben met een afname 

van angst van moeders na het eerste levensjaar. Concluderend kan er gezegd worden dat de 

ontwikkeling van sensitiviteit van moeders toeneemt over tijd en dat dit niet afhankelijk is van 

extreem, ernstig of matig prematuren.  
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Abstract 

Prematurity has a great impact on a family because prematurity is often associated 

with many health problems, mainly in the first year of life. The research question is: Does the 

degree of prematurity effect mothers' sensitivity to preterm infants between 7 and 14 months 

and does sensitivity change over time? Participants were preterm infants and their mothers 

(N=70). The preterm infants were divided in three groups; extremely preterm (n=11), very 

preterm (n=43) and moderate preterm (n=16). They were assessed at the corrected ages of 7, 

10 and 14 months old. Sensitivity was measured by the Maternal Sensitivity Scale of 

Ainsworth (1969). Repeated measures analysis in IBM SPSS Statistics (versie 26) were used 

to examine the research questions. No main effect was found for the different groups of 

preterm infants. However, a significant main effect of time was found, with maternal 

sensitivity increasing over time. This means that on average, higher maternal sensitivity was 

measured at the last measurement moment in comparison with the first measurement moment. 

No interaction effect was found. An explanation for the increase in sensitivity over time may 

have to do with a decrease in anxiety of mothers after the first year of life. In conclusion, the 

development of maternal sensitivity increases over time and is not dependent on extreme, 

severe or moderate prematurity. 
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Introductie 

Wereldwijd worden ongeveer 10% van de baby’s prematuur geboren. In Nederland 

ligt dit percentage lager, namelijk 7% (Chawanpaiboon et al., 2019). Een premature geboorte 

brengt veel angst en psychische last voor de ouders. Daarnaast loopt een prematuur risico’s 

voor gezondheidsproblemen en later voor ontwikkelingsproblemen op cognitieve en 

motorische vaardigheden. De gezondheidsproblemen bestaan uit longproblemen, lichamelijke 

aandoeningen en ontwikkelingsproblemen bij prematuren (Dean et al., 2021; Duncan & 

Matthews, 2018). Daarnaast hebben ouders van prematuren meer financiële en psychische 

lasten (Saigal & Dotle, 2008; Van Baaren et al., 2015). Wanneer er sprake is van 

ontwikkelingsproblemen wordt sensitiviteit van moeders gezien als een protectieve factor 

(Ravn et al., 2011). Er lijkt een verschil te zijn tussen de sensitiviteit van moeders van 

prematuren en moeders van niet prematuren (Akkus et al, 2020; Harel-Gadassi et al., 2020). 

Sensitiviteit is het vermogen om signalen van baby’s te herkennen en deze adequaat te kunnen 

interpreteren met een snelle passende reactie (Ainsworth, 1969). Het tonen van meer 

sensitiviteit door moeders naar hun baby’s wordt gezien als een protectieve factor voor de 

vroege ontwikkeling van het kind (Harel-Gadassi et al., 2020). Om die reden wordt er in 

huidig onderzoek gekeken naar de samenhang tussen sensitiviteit en prematuriteit.  

Prematuriteit kan meerdere oorzaken hebben en de zwangerschapsduur zegt iets over 

de ernst van de prematuriteit. Prematuren zijn volgens de definitie van de World Health 

Organization (2018) baby’s die geboren worden voor 37 volle weken zwangerschap. Er wordt 

gesproken over matige prematuriteit bij een zwangerschap tussen de 32 en 37 weken, ernstige 

prematuriteit bij een zwangerschapsduur tussen de 28 en 32 weken en extreem prematuur bij 

een zwangerschapsduur korter dan 28 weken (World Health Organization, 2018). 

Prematuriteit kan het gevolg zijn van spontane vroeggeboorte of door medisch ingrijpen na 

ernstige problemen tijdens de zwangerschap (Chawanpaiboon et al., 2019). Er zijn meerdere 

factoren die de kans op spontane vroeggeboorte vergroten, zoals tot een lage 

sociaaleconomische klasse behoren, infecties tijdens de zwangerschap, eerdere vroeggeboorte, 

meerlingzwangerschap en middelengebruik tijdens zwangerschap (Goldenberg et al., 2008; 

Muglia & Katz, 2010; Teune et al., 2011). Echter is bij de helft van de prematuren de oorzaak 

van de vroeggeboorte onbekend (Muglia & Katz, 2010).  

Naast de zwangerschapsduur heeft ook het geboortegewicht invloed op de ernst van de 

gevolgen van de prematuriteit. Risico’s op ontwikkelings- en gezondheidsproblemen bij 

prematuriteit worden groter naarmate de zwangerschap korter duurt, daarnaast zijn er meer en 

hogere risico’s bij een lager geboortegewicht (Neri et al., 2017). Prematuren lopen in 
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vergelijking tot niet prematuren verhoogd risico op motorische stoornissen en beperkingen, 

cognitieve achterstanden, visuele of auditieve beperkingen, leerproblemen en 

gedragsproblemen (Allen et al., 2011). De cognitieve achterstanden blijven in sommige 

gevallen zelfs aanwezig tot in de volwassenheid (Eryigit-Madzwamuse et al., 2015).  

Er zijn aanwijzingen dat sensitiviteit van moeders van prematuren lager is dan bij 

moeders van niet prematuren (Akkus et al, 2020; Harel-Gadassi et al., 2020). Echter worden 

wisselende resultaten gevonden over verschillen in de mate van sensitiviteit bij moeders van 

prematuren. Uit de meta-analyse van Bilgin en Wolke (2015) werd geen verschil gevonden in 

de mate van sensitiviteit van moeders bij prematuren en niet prematuren. De meta-analyse 

keek naar 13 onderzoeken met matig prematuren en 21 onderzoeken met ernstig prematuren 

(Bilgin & Wolke, 2015). Het onderzoek van Neri et al. (2017) naar sensitiviteit van moeders 

van extreem prematuren onderschrijft deze bevindingen. Daarentegen zijn er meerdere 

onderzoeken die vonden dat moeders van prematuren minder sensitief zijn dan moeders van 

niet prematuren (Akkus et al., 2020; Brandon et al., 2011; Butti et al., 2018; Fuertes et al., 

2009; Harel-Gadassi et al., 2020). Deze onderzoeken zijn lastig met elkaar te vergelijken, 

omdat allen een andere onderzoeksopzet hebben. Een aantal onderzoeken vergelijken niet 

prematuren met alle maten van prematuriteit (Butti et al., 2018; Fuertes et al., 2009; Harel-

Gadassi et al., 2020). Ook loopt de leeftijd van de prematuren tijdens de onderzoeken erg 

uiteen van direct na de geboorte tot de leeftijd van 3 jaar (Brandon et al., 2011; Harel-Gadassi 

et al., 2020). Anderen factoren, zoals sociaal economische klasse van moeders en het 

geboortegewicht, lijken invloed te hebben op de samenhang van prematuriteit en sensitiviteit 

(Fuertes et al., 2009; Neri et al., 2007).  

Sensitiviteit van moeders heeft verband met het verlagen van ontwikkelingsproblemen 

bij prematuren en wordt gezien als protectieve factor (Ravn et al., 2011). Volgens de 

hechtingstheorie draagt sensitiviteit van moeders bij aan een veilige hechting en dit is van 

belang voor de ontwikkeling van het jonge kind (Ainsworth, 1973; Bowlby, 1988). 

Onderzoek naar de invloed van sensitiviteit op de ontwikkeling van prematuren heeft een 

samenhang gevonden tussen het tonen van sensitiviteit van moeders en de ontwikkeling van 

de zintuigen en motoriek bij prematuren met een extreem laag geboortegewicht (Neri et al., 

2017). 

Uit onderzoek blijkt dat sensitiviteit van moeders een positief effect heeft op de 

neurocognitieve uitkomsten bij extreem prematuren op tweejarige leeftijd (Rahkonen et al., 

2014). Uit onderzoek blijkt dat meer sensitiviteit van moeders van prematuren gepaard gaat 

met een positieve stemming en een betere zelfregulatie van de stemming van prematuren 
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(Conradt & Ablow, 2010; Ravn et al., 2011). Sensitiviteit heeft een grote invloed op de lange 

termijn gevolgen. Uit onderzoek van Jaekel et al. (2015) blijkt de sensitiviteit een positieve 

invloed heeft op de schoolse vaardigheden. Ook heeft sensitiviteit van moeders een positief 

effect op de vroege ontwikkeling van de hersenen en dit heeft op latere leeftijd een positieve 

invloed op de cognitieve functies van prematuren (Milgrom et al., 2010). Gezamenlijk laten 

deze studies zien dat het tonen van sensitiviteit door moeders van belang is voor het 

stimuleren van de ontwikkeling bij prematuren.  

Een adequate sensitiviteit van moeders is afhankelijk van de emotionele ontwikkeling 

van hun baby’s. Bij iedere fase van de baby’s valt een andere reactie onder adequate 

sensitiviteit van moeders. Rond de leeftijd van 7 maanden proberen baby’s door middel van 

brabbelen in contact te komen met de ander en dit vraagt van moeders om te reageren op het 

gebrabbel. Rond de leeftijd van 10 maanden kunnen baby’s door middel van wijzen aandacht 

vragen voor hetgeen wat zij zien en dit vraagt van moeder gedeelde aandacht voor zowel de 

baby als hetgeen waar hun baby’s naar kijken (Begeer & Albrecht, 2014). Dit vraagt van 

moeders een aanpassing van sensitiviteit gedurende de ontwikkelingsfasen van het kind. Uit 

onderzoek onder 42 kinderen in de eerste 2,5 jaar van hun leven blijkt de ontwikkeling van de 

sensitiviteit van moeders stabiel (Bigelow et al., 2010). Ook uit onderzoek van Joosen et al 

(2012) onder 73 moeders van hun tweede kind blijkt dat de ontwikkeling van sensitiviteit 

stabiel blijft over tijd. Uit onderzoek met 75 moeders en hun kinderen in de eerste twee jaar 

van hun leven blijkt dat de sensitiviteit over tijd redelijk stabiel blijft, echter wordt er wel een 

lichte toename gezien in sensitiviteit (Kemppinen et al., 2006). Daarentegen komt uit 

onderzoek naar de ontwikkeling van sensitiviteit van moeders van baby’s tussen de 3,5 en 13 

maanden dat deze wel verandert over tijd. Deze verandering heeft te maken met 

persoonlijkheidskenmerken van ouders en de invloed daarvan op de kwaliteit van het 

huwelijk. Hoge mate van gespannenheid van vaders en hoge mate van negatieve 

emotionaliteit van moeders heeft een negatieve invloed op de sensitiviteit (Jessee et al., 2010). 

Ook uit onderzoek bij 60 baby’s tussen de 3 en 12 maanden bleek de sensitiviteit van moeders 

niet stabiel (Lohaus et al., 2004). Een mogelijke verklaring voor de gevonden verandering in 

sensitiviteit bij moeders is dat deze onderzoeken in het eerste levensjaar van het kind hebben 

plaatsgevonden. In het eerste levensjaar is er sprake van veranderende emotionele 

ontwikkeling van het jonge kind (Begeer & Albrecht, 2014). Bovenstaande onderzoeken 

hebben geen prematuren meegenomen in het onderzoek. Wel is bekend dat angst bij moeders 

van prematuren een negatieve samenhang heeft met sensitiviteit. Angst bij moeders van 

prematuren neemt in het eerste jaar af (Carvalho et al., 2008; Feeley et al., 2005). De 
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samenhang tussen angst en sensitiviteit kan mogelijk een verklaring zijn dat de sensitiviteit 

van moeders bij prematuren toeneemt over tijd.   

In het huidige onderzoek wordt er gekeken of de mate van prematuriteit samenhang 

heeft met de sensitiviteit van moeders en of sensitiviteit verandert over tijd. Tot slot wordt er 

gekeken of de ontwikkeling van sensitiviteit van moeders anders verloopt bij de verschillende 

mate van prematuriteit. Hiervoor wordt de sensitiviteit van moeders gemeten op de 

gecorrigeerde leeftijd van 7, 10 en 14 maanden van de prematuren. Gezien de literatuur is de 

verwachting dat de zwangerschapsduur een positieve samenhang heeft met de mate van 

sensitiviteit. Uit onderzoek blijkt dat bij de groep extreem prematuren er minder sensitiviteit 

van moeders wordt waargenomen ten opzichte van ernstig prematuren en niet prematuren 

(Neri et al., 2017). Voor zover bekend is er niet eerder onderzoek gedaan naar de 

ontwikkeling van sensitiviteit van moeders van prematuren. Er wordt een toename van 

sensitiviteit verwacht over tijd. Tot slot wordt verwacht dat de toename van sensitiviteit 

langzamer verloopt naarmate de ernst van de prematuriteit toeneemt, omdat er verwacht wordt 

dat er meer angst speelt bij moeders (Carvalho et al., 2008). 

 

Methode 

Participanten 

Voor dit onderzoek zijn 325 prematuur geboren baby’s en hun moeders tijdens de 

periode van april 2004 tot augustus 2005 in het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht 

geworven. Inclusiecriteria waren gericht op geboortegewicht en duur van de zwangerschap. 

De duur van de zwangerschap mocht maximaal 36 weken bedragen en de het geboortegewicht 

was onder de 2500 gram. Als laatste inclusiefactor was de voorwaarde dat de baby’s 

eenlingen waren (Weijer-Bergsma et al., 2016).  

Van de 325 in totaal geworven prematuren, zijn gezinnen uitgesloten op het moment 

dat er sprake was van aangeboren of chromosale afwijkingen, (vermoeden van) HIV, 

zintuiglijke stoornissen, onzekerheid over zwangerschapsduur en onvolledige data over de 

zwangerschap. Exclusiefactoren met betrekking tot de moeder waren: sprake van middelen 

misbruik, leeftijd onder de 18 jaar, niet-biologische moeder, ouderlijke bloedverwantschap, 

geen kennis van de Nederlandse taal, geëmigreerd en overlijden van moeder. Daarnaast zijn er 

30 baby’s overleden gedurende de onderzoeksperiode (Weijer-Bergsma et al., 2010). Hierna 

bleven er 237 baby’s en hun gezin over, waarvan 119 willekeurig zijn geselecteerd en 

uitgenodigd voor deelname aan het onderzoek. Hiervan hebben 76 moeders ervoor gekozen 

om samen met hun baby deel te nemen aan het onderzoek. Na uitval van 2 moeders bleven er 
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74 moeders over die hebben deelgenomen aan het eerste meetmoment. Van de prematuren 

was 65% jongen (Weijer-Bergsma et al., 2016). Zie Tabel 1 voor de beschrijvende 

statistieken. Van 4 prematuren is de meting van sensitiviteit niet bekend op meetmoment twee 

of drie, om die reden zijn zij uitgesloten voor analyse. Tot slot bleven er 70 moeders met hun 

prematuren over voor de analyse.  

 

Procedure 

De willekeurig geselecteerde participanten zijn middels een brief uitgenodigd om deel 

te nemen aan het onderzoek. Na een week zijn de moeders die niet gereageerd hebben op de 

brief, telefonisch benaderd om te vragen of zij willen deelnemen aan het onderzoek. Hierbij is 

uitgelegd dat het gaat om een longitudinaal onderzoek met drie meetmomenten. De 

meetmomenten vonden plaats op de gecorrigeerde leeftijden van 7, 10 en 14 maanden oud, 

met een afwijking van maximaal 1 week. Bij prematuren wordt er vaak gesproken over een 

gecorrigeerde leeftijd, dit betekent de leeftijd vanaf de uitgerekende datum in plaats van de 

geboortedatum (Zaichlin, 2016). De eerste twee meetmomenten vonden bij de gezinnen thuis 

plaats en het derde meetmoment in het laboratorium van Utrecht Universiteit. Tijdens de 

meetmomenten is de interactie van moeders en hun prematuren geobserveerd tijdens een vrij 

spelmoment aan een tafel. Hierbij was er keuze uit zes leeftijdsgeschikte speeltjes en de tafel 

was voorzien van een opstaande rand om te voorkomen dat het speelgoed op de grond kon 

vallen. De prematuren zaten in een kinderzitje tegenover de moeder, waardoor oogcontact 

mogelijk was. Van de observaties zijn video-opnamen gemaakt (Weijer-Bergsma et al., 2010; 

Weijer-Bergsma et al., 2016).  

 

Ethische verantwoording 

Tijdens de aanmelding voor deelname aan het onderzoek hebben alle moeders voor 

zichzelf en hun prematuren een informed consent getekend alvorens zij hebben deelgenomen 

aan het onderzoek. Dit was opgenomen in het aanmeldformulier. Daarnaast heeft de medisch 

ethische toetsingscommissie van het Wilhelmina Kinderziekenhuis toestemming gegeven 

voor het onderzoek. De baby’s kregen bij ieder meetmoment speelgoed passend bij de leeftijd 

als cadeau. Moeders hebben geen financiële tegemoetkoming gekregen voor deelname aan het 

onderzoek. Wel hebben zij een vergoeding gekregen voor gemaakte reiskosten (Weijer-

Bergsma et al., 2016).  

 

Meetinstrumenten 
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De mate van sensitiviteit van de moeder is berekend aan de hand van het 

Sensitiviteitsoordeel van Ainsworth (1969). Dit is een 9-puntsschaal van ‘uiterst ongevoelig’ 

tot ‘uiterst sensitief’ (Ainsworth, 1969). Bij elke oneven score is er een definitie en een 

omschrijving van hoe de moeder reageert op het kind. Daarnaast zijn alle even scores 

tussenliggende scores zonder definitie en omschrijving. De sensitiviteit van de moeders is 

gescoord aan de hand van de gemaakte video-opnamen tijdens de meetmomenten. Van de 

video-opnamen zijn de eerste vier minuten van elk meetmoment gebruikt om de sensitiviteit 

van de moeder te bepalen op de 9-puntsschaal. De eerste observator heeft alle opnamen 

bekeken en een tweede observator getraind hoe het gedrag van moeders gescoord moet 

worden. Dit is gebeurd door twee video’s samen te beoordelen en daarna vijf video’s 

zelfstandig door de tweede observator. Hierna is gekeken of de scores betrouwbaar waren. 

Daarna heeft de tweede observator 10 willekeurige video’s gescoord op elke leeftijd gescoord 

(in totaal 30) om de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid te beoordelen. Voor het scoren van de 

sensitiviteit was er een interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van .95 tot .99 (Weijer-Bergsma et 

al., 2016). De validiteit van het sensitiviteitsoordeel is niet bekend, omdat er geen metingen 

zijn gedaan door moderne methoden. Echter zijn latere observatie instrumenten voor het 

meten van sensitiviteit wel gebaseerd op het Sensitiviteitsoordeel van Ainsworth en het 

construct sensitiviteit zoals gedefinieerd door Ainsworth (Mesman & Emmen, 2013). Het 

sensitiviteitsoordeel wordt gezien als de gouden standaard voor het meten van sensitiviteit en 

hiermee is het instrument voor dit onderzoek als valide beoordeeld.  

 

Analyse 

De onderzoeksvraag is door middel van een herhaalde metingen analyse in IBM SPSS 

Statistics (versie 26) onderzocht. Hierbij is gekeken of de mate van sensitiviteit verandert over 

tijd. Daarna is er gekeken of de sensitiviteit van moeders afhankelijk is van de mate van 

prematuriteit. Als tussensubjectfactor is gebruik gemaakt van de groepen extreem, ernstig en 

matig prematuren en als binnensubjectfactor zijn de drie meetmomenten van sensitiviteit 

gebruikt. Bij de analyse is gebruik gemaakt van een interactieterm van tijd met mate van 

prematuriteit. Hiermee kan gekeken worden of de ontwikkeling van sensitiviteit anders 

verloopt voor de verschillende groepen. Hierna is er een post hoc analyse gedaan van de 

meetmomenten en groepen van prematuriteit.  

Voor de getallen wordt de Engelse getal notatie gehanteerd met een punt als 

decimaalteken. Voor het toetsen van de significantie wordt α=0.05 gebruikt. Voor de 

kwalificatie van de effectgrootte van η2 en Cohens d zie Tabel 1.  
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Tabel 1 

Kwalificatie Effectgrootte 

 Klein Matig Groot 

Cohens d 0.02 0.05 >0.08 

η2 0.01 0.06 >0.14 

 

De definitie van World Health Organization (2018) voor prematuren is aangehouden 

bij het indelen van de prematuren in de groepen extreem prematuur (<28 weken 

zwangerschap), ernstig prematuur (28 tot 32 weken zwangerschap) en matig prematuur (32 tot 

37 weken zwangerschap).   
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Resultaten 

Beschrijvende statistieken 

In Tabel 2 staan de beschrijvende statistieken van de groepen prematuren. Naarmate 

de ernst van prematuriteit afneemt wordt de verhouding meisjes groter. Daarnaast is te zien 

dat sensitiviteit van moeders toeneemt naarmate de ernst van de prematuriteit afneemt. Voor 

de overige beschrijvende statistieken zie Tabel 2.  

 

Tabel 2 

Beschrijvende Statistieken Groepen Prematuren (N=70) 

 Extreem 

(n=11) 

Ernstig  

(n=43) 

Matig  

(n=16) 

Totaal  

(N=70) 

Zwangerschap (weken), M (SD) 26.7 (0.6) 30.2 (1.0) 33.4 (1.0) 30.4 (2.3) 

Geboortegewicht (gram), M (SD) 950 (129) 1436 (350) 1781 (448) 1438 (431) 

Meisjes 1 (14) 11 (34) 8 (50) 32 (46) 

Sensitiviteit, n (%)     

Score 1: Uiterst ongevoelig 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Score 2 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Score 3: Ongevoelig 2 (18.2) 6 (14.0) 1 (6.3) 9 (12.9) 

Score 4 2 (18.2) 5 (11.6) 1 (6.3) 8 (11.4) 

Score 5: Inconsistent sensitief 3 (27.3) 6 (14.0) 4 (25.0) 13 (18.6) 

Score 6 2 (18.2) 10 (23.3) 6 (37.5) 18 (25.7) 

Score 7: Sensitief 1 (9.1) 12 (27.9) 3 (18.8) 16 (22.9) 

Score 8 0 (0) 4 (9.3) 1 (6.3) 5 (7.1) 

Score 9: Uiterst sensitief 1 (9.1) 0 (0) 0 (0) 1 (1.4) 

Opleidingsniveau moeder, n (%)     

Kleuteronderwijs 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Lager onderwijs 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Vmbo 5 (45.5) 14 (32.6) 9 (56.3) 28 (40.0) 

Havo/vwo 1 (9.1) 8 (18.6) 1 (6.3) 10 (14.3) 

Hbo 4 (36.4) 14 (32.6) 4 (25.0) 22 (31.4) 

Wo/post hbo 1 (9.1) 7 (16.3) 2 (12.5) 10 (14.3) 

Promotie/postdoctoraal 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

 

Assumpties 

Voordat de herhaalde metingen in IBM SPSS Statistics (versie 26) is uitgevoerd, werd 

er gecontroleerd of de assumpties niet zijn geschonden. Allereerst is er gekeken of de 

afhankelijke variabele een continue variabele is. De binnensubjectfactor bestaat uit minstens 

twee groepen (in huidige analyse drie meetmomenten) en de tussensubjectfactor bestaat uit 

minstens twee groepen (in huidige analyse de groepen extreem, ernstig en matig prematuur). 

Er was geen sprake van ernstige uitschieters. In IBM SPSS Statistics (versie 26) worden deze 

aangegeven met een ster. Normaliteit is getoetst met Shapiro-Wilk, de scores van de 
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significante resultaten worden weergegeven. Op meetmoment 1 is de assumptie voor 

normaliteit geschonden bij de groep ernstig prematuren, D(43) = 0.904, p = .002. Ook op 

meetmoment 2 is enkel bij de groep ernstig prematuren de assumptie van normaliteit 

geschonden, D(43) = .913, p = .003. Op meetmoment drie zijn zowel voor de groep ernstig als 

matig prematuren de assumptie van normaliteit geschonden. Ernstig prematuren, D(43) = 

0.933, p = .015; matig prematuren, D(16) = .0.876, p = .034. Echter bij het kijken naar de 

histogrammen werden geen bijzonderheden gezien, mogelijk heeft dit te maken met de kleine 

groepen.  

Door middel van Levene’s test is er getoetst of er is voldaan aan de assumptie van 

homescedasticiteit. Op meetmoment 1, F(2, 67) = 0.925, p = .402; op meetmoment 2. F(2, 67) 

= 0.389 , p = .679; meetmoment 3, F(2, 67) = 0.970 , p = .384. Op alle meetmomenten is er 

voldaan aan de assumptie homoscedasticiteit. Tot slot is er door Mauchly’s test voor sfericiteit 

gecontroleerd of de assumptie van sfericiteit geschonden is en ook dit was niet het geval (p = 

.680). 

 

Hoofdeffecten en interactie-effect 

Er is geen hoofdeffect gevonden voor de groepen prematuren (zie Tabel 3). Dit 

betekent dat wanneer er enkel wordt gekeken naar de gemiddelde sensitiviteit over alle 

meetmomenten, er geen sprake is van verschillen tussen de groepen prematuren. 

Er is sprake van een significant hoofdeffect voor de ontwikkeling van sensitiviteit over 

tijd met een matig effect (zie Tabel 3). Er is sprake van een positieve waarde en dit betekent 

dat de sensitiviteit van moeders toeneemt over de drie meetmomenten.  

 

Tabel 3 

Herhaalde Metingen ANOVA met Zwangerschapsduur en Meetmomenten als Voorspellers 

van Sensitiviteit van Moeders (N=70) 

 SS df MS F p η2 

Constant 1752.21 1 1752.21 1116.05 <.001 0.94 

Meetmomenten 8.46 2 4.23 3.68 .028 0.05 

Zwangerschapsduur 1.67 2 0.84 0.53 .589 0.02 

Meetmomenten*groepen 

prematuren 

5.49 4 1 1.19 .317 0.03 

 

Uit de post hoc analyse is een verschil gevonden tussen het eerste en het laatste 

meetmoment, M(SD) = -0.54(0.20), p = .029, 95% BI[-1.03, -0.04], d = 2.49. Dit houdt in dat 

de mate van sensitiviteit van moeders significant toeneemt over de meetmomenten van 7 
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maanden en 14 maanden gecorrigeerde leeftijd van de prematuren. Deze toename is een groot 

effect.  

Het interactie-effect is gemeten aan de hand van de interactieterm tijd met groepen 

prematuren. Er is geen sprake van een interactie-effect F(4, 134) = 1.37, p = .317, η2=0.03 

(zie Tabel 3). Dit betekent dat de ontwikkeling van sensitiviteit niet anders is voor de 

verschillende groepen van prematuriteit. In Figuur 1 is te zien hoe de ontwikkeling van 

sensitiviteit verloopt voor de verschillende groepen prematuren. 

Figuur 1 

Sensitiviteit van Moeders over Tijd bij Groepen Prematuriteit 

  

Op basis van de Figuur 1 zou gesuggereerd kunnen worden dat er sprake is van een 

interactie-effect. Namelijk voor de groep extreem prematuren met de groepen ernstig en matig 

prematuren. Dit komt doordat het verloop van sensitiviteit over tijd er voor de groep van 

extreem prematuren anders uitziet. Dit is te verklaren omdat de grafiek start op waarde vijf en 

niet op waarde nul. Hierdoor is de grafiek ingezoomd en lijken de lijnen een grotere 

ontwikkeling weer te geven dan ze daadwerkelijk doen. Echter is er voor gekozen om de 

verticale as op waarde 5 te laten beginnen om het verloop van sensitiviteit zo nauwkeurig 

mogelijk in kaart te brengen.  
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Discussie 

In huidig onderzoek is er gekeken naar de samenhang tussen sensitiviteit van moeders 

en de ernst van prematuriteit. Ook is er gekeken naar de ontwikkeling van sensitiviteit over 

tijd en of deze ontwikkeling voor de groepen extreem, ernstig en matig prematuren anders is. 

Voor zover bekend is er niet eerder onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van sensitiviteit 

van moeders bij prematuren.  

Allereerst is er gekeken of er verschil in sensitiviteit is voor de groepen van 

prematuriteit. Tegen de verwachting in is er geen verschil gevonden tussen sensitiviteit van 

moeders van de verschillende groepen prematuren. Een mogelijke verklaring hiervoor is het 

ontbreken van de sociaaleconomische status (SES) in huidig onderzoek. Uit onderzoeken naar 

het verschil van sensitiviteit van moeders bij prematuren en niet prematuren komt naar voren 

dat vooral de SES van invloed is op de mate van sensitiviteit. Een lagere SES wordt 

geassocieerd met minder sensitiviteit van moeders, voornamelijk bij prematuren (Akkus et al., 

2020; Fuertes et al., 2009). Uit de meta-analyse van Bilgin en Wolke (2015) waarbij gekeken 

is naar landen met gemiddeld een hogere SES is geen lagere sensitiviteit gevonden bij 

moeders van prematuren (Bilgin & Wolke, 2015). De sensitiviteit van moeders lijkt geen 

samenhang te hebben met de ernst van prematuriteit, maar lijkt afhankelijk te zijn van de lage 

SES in combinatie met de prematuriteit. Een andere mogelijke verklaring kan liggen in de 

classificatie van de groepen. In huidig onderzoek is ervoor gekozen om de groepen in te delen 

naar ernst van prematuriteit. In andere onderzoeken is ervoor gekozen om de indeling te 

maken op basis van geboortegewicht (Harel-Gadassi et al., 2020; Neri et al., 2017; Valero de 

Bernabé et al., 2004). Hierbij is er wel samenhang gevonden tussen een lagere sensitiviteit 

van moeders en dysmaturiteit (geboortegewicht lager dan tiende percentiel) bij het kind 

(Harel-Gadassi et al., 2020; Neri et al., 2017). Dysmaturiteit wordt in verband gebracht met 

een verhoogd risico op longproblemen en hartziekten, maar ook tekorten in sociale 

competenties en gedragsproblemen op latere leeftijd (Lundgren et al., 2008).  

In de lijn der verwachting is gevonden dat de mate van sensitiviteit van moeders over 

tijd toeneemt. Uit meerdere onderzoeken tijdens de eerste twee levensjaren van kinderen blijkt 

dat de sensitiviteit over tijd verandert (Jessee et al., 2010; Lohaus et al., 2004). Dit zou te 

maken kunnen hebben met de veranderende emotionele ontwikkeling van het jonge kind en 

de aanpassing van ouders hierop (Begeer & Albrecht, 2014). Rond de leeftijd van 14 maanden 

hebben kinderen een beter geheugen dan rond 7 maanden waardoor een kind van 14 maanden 

een latere reactie van moeder alsnog als reactie op het eigen gedrag kan herkennen. (Lohaus 

et al., 2004). Een andere mogelijke verklaring hiervoor is dat de angst van moeders afneemt 
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gedurende het eerste levensjaar van de prematuren (Carvalho et al., 2008). Angst die door 

moeders ervaren wordt, hangt niet samen met de gezondheidsrisico’s van hun prematuren, 

maar met de lagere sensitiviteit van moeders en minder structuur in de interactie met hun 

kinderen (Stevenson-Hinde et al., 2013; Zelkowitz et al., 2009). Minder angst in combinatie 

met een beter opleidingsniveau hebben samen een positief verband met sensitiviteit van 

moeder (Feeley et al., 2005). De gevonden toename van sensitiviteit van moeders over tijd is 

klinisch relevant, omdat er sprake is van een groot effect.  

De verwachting was dat de toename van sensitiviteit langzamer zou verlopen naarmate 

de zwangerschapsduur korter is. Echter is er geen verschil gevonden voor de ontwikkeling 

van sensitiviteit van moeders over tijd voor de verschillende groepen prematuren. Een 

mogelijke verklaring kan zijn dat de verschillen tussen sensitiviteit van moeders van 

prematuren en niet prematuren minder wordt na de leeftijd van 6 maanden (Bilgin & Wolke, 

2015).  

De gevonden onderzoeksresultaten moeten worden gezien in het licht van de 

beperkingen van huidig onderzoek. De gevonden toename van de mate van sensitiviteit over 

tijd hangt mogelijk samen met een lage SES van moeders. Echter is dit niet meegenomen in 

huidig onderzoek en kan hier niks over worden gezegd. Ook zaten er binnen de 

onderzoeksgroep geen moeders met score 1 en 2 op het Sensitiviteitsoordeel van Ainsworth. 

Dit kan een vertekend beeld geven van de analyse. Daarnaast is de verdeling van groepen 

prematuren niet representatief voor de populatie en er is ook geen sprake van gelijke grootte 

van groepen. Dit kan een negatieve invloed hebben op de betrouwbaarheid van de resultaten. 

In 2019 zijn de prematuren in Nederland verdeeld in 10% extreem prematuren, 10% ernstig 

prematuren en 80% matig prematuren. In deze percentages zitten ook nog de sterftecijfers. In 

werkelijkheid zijn er minder extreem prematuren en meer matig prematuren, omdat de sterfte 

onder extreem prematuren groter is dan onder matig prematuren (Volksgezondheid, 2020b). 

In huidig onderzoek was deze verdeling 16% extreem prematuren, 61% ernstig prematuren en 

23% matig prematuren. Doordat de werving in het ziekenhuis plaatsvond, is het te verklaren 

dat er in verhouding minder matig prematuren zijn. Deze groep verblijft namelijk niet of 

minder lang in het ziekenhuis. Naast de zojuist benoemde beperkingen zijn er ook sterke 

kanten van het onderzoek op te merken. Allereerst is er weinig sprake van attritie van 

respondenten. Daarnaast is sensitiviteit gescoord aan de hand van een systematische 

gedragsobservatie. Om het gedrag in kaart te brengen is observatie het beste meetmiddel, 

omdat door zelfrapportage mogelijk sociaal wenselijke antwoorden worden gegeven (Bosch 
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& Albrecht, 2014). Tot slot is er gebruik gemaakt van een longitudinaal onderzoeksdesign en 

hierdoor is er de mogelijkheid om uitspraken te doen over de ontwikkeling over tijd. 

Voor vervolgonderzoek zijn er de volgende aanbevelingen. Om te beginnen is het 

goed om te zorgen dat de groepen prematuren even groot zijn. Op die manier kan gevonden 

data beter vergeleken en geanalyseerd worden en dit vergroot de betrouwbaarheid van de 

onderzoeksresultaten. Dit kan worden gerealiseerd door naast het WKZ ook in andere 

ziekenhuizen te werven. Een volgende aanbeveling is het meenemen van de angst van 

moeders, de SES en het geboortegewicht van de prematuren in het onderzoek. Door middel 

van het meenemen van angst van moeders kan er getoetst worden of de toename van 

sensitiviteit te maken heeft met de afname van angst over tijd. Door het meenemen van de 

SES kan er getoetst worden of er inderdaad een samenhang is tussen de ernst van 

prematuriteit in combinatie met de SES en sensitiviteit van moeders. Daarnaast is het advies 

om in vervolgonderzoek het geboortegewicht mee te nemen. Door de groepen in te delen aan 

de hand van het geboortegewicht wordt er mogelijk wel een ander verloop gevonden van 

sensitiviteit over tijd tussen de verschillende groepen. Een lager geboortegewicht zegt 

namelijk meer over de risico’s op gezondheidsproblemen en ontwikkelingsachterstanden van 

een kind die mogelijk een negatieve invloed hebben op de sensitiviteit van moeders.  

Geconcludeerd kan worden dat er een toename is van sensitiviteit over tijd bij moeders 

en deze toename is niet afhankelijk van de mate van prematuriteit.  
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Bijlage Dataverzameling 

Ter invulling dat de uren voor de dataverzameling heb ik geholpen bij een onderzoek 

naar de invloed van COVID-19 op longtransplantatie patiënten. Hiervoor heb ik vragenlijsten 

ingevoerd in SPSS en daarnaast heb ik geholpen met het versturen van vragenlijsten.  

 Het invoeren van data in SPSS had ik niet eerder gedaan. Er waren al variabelen 

aangemaakt in SPSS dus ik hoefde alleen nog de ruwe data in te voeren. De uitvoering 

hiervan was niet heel leerzaam, maar ik vond het wel heel leuk om een inkijk te krijgen in hoe 

iemand anders onderzoek doet en hoe dit proces in zijn werk gaat.  

 De samenwerking met de onderzoeker is wat mij betreft prettig verlopen. Ik ben naar 

Utrecht gegaan om samen te kijken hoe de vragenlijsten in SPSS ingevoerd moeten worden. 

Daarna heb ik de vragenlijsten mee naar huis genomen om deze op afstand in te voeren. Ik 

heb dit zo snel mogelijk gedaan, omdat ik in de gaten kreeg dat de onderzoeker wat haast had 

met het afronden van het onderzoek. Hiervoor ik heb ik mijn eigen werkzaamheden voor 1,5 

aan de kant geschoven om de onderzoeker zo veel mogelijk te helpen. Nadat ik klaar was 

vroeg de onderzoeker me of ik nog wat kon betekenen voor haar. Hierdoor voelde ik de druk 

omdat ik aan de ene kant haar goed wil helpen in verband met het afronden van mijn thesis, 

maar aan de andere kant had ik op dat moment zelf veel deadlines voor school waar ik nog 

hard aan moest werken. Ik heb hierin mijn grenzen aangegeven en benoemd dat er op dat 

moment in mijn agenda even geen ruimte was, maar dat ik na de deadlines graag nog wat 

beteken voor de onderzoeker. Toen ik had zag bij het inleveren van de vragenlijsten heb ik het 

bespreekbaar gemaakt dat ik het idee had niet helemaal aan haar verwachtingen te kunnen 

voldoen omdat ik even niet beschikbaar was. Door dit bespreekbaar te maken hebben we het 

er over gehad en bleek dit niet het geval. Ik ben achteraf blij dat ik hierin mijn grenzen heb 

aangegeven en ook dat ik hierin open heb gecommuniceerd. 


