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Ëen steriele, afgesloten tent, met
vruchtwater dat in en uitstroomt, en
een machine die de placenta vervangt:
zo ziet de nagemaakte baarmoeder
eruit die Amerikaanse kinderartsen
hebben ontworpen voor extreem te
vroeg geboren kinderen. De artsen
denken dat het risico op complicaties
bij de kinderen fors afneemt als ze na
de geboorte een maand in zo'n tent
worden gelegd. Ze spreken van'een
brug tussen de baarmoeder en de bui-
tenwereld'.

Het zal nog zeker tien jaar duren
voordat de kunstmatige baarmoeder
op de afdeling neonatologie verschijnt,
verwachten de artsen verbonden aan
het kinderziekenhuis in Philadelphia.
Na een ontwikkelingsfase van drie jaar
hebben zij hun vinding nu eerst getest
bij zes tewoeggeboren lammetjes. De
dieren hielden het tot wel vier weken
vol in de tent en ontwikkelden zich
goed, schrijven de onderzoekers deze
week in Nature Communications. En dat
heeft betekenis want de ontwikkeling
van de longen is bij lammeren en kin-
deren identiek. Daarom is Anton van
Kaam, hoogleraar neonatologie in het
Amsterdamse AMC, positief over het
Amerikaanse onderzoek.

'Bij te vroeg geboren kinderen kan
een week extra al verschil maken', zegt
hij.'Als kinderen die na 2+ weken zwan-
gerschap worden geboren in de toe-
komst drie tot vier weken in zo'n tent
kunnen liggen, geeft dat enorme
winst. Dan laten we de kinderen
daarna als het ware opnieuw geboren
worden en gaan we ze dón pas beade-
men. Zo overbruggen we de kritieke
fase.'

In Nederland worden jaarlijks bijna
r.7oo kinderen extreem te vroeg gebo
ren, na minder dan 32 weken zwanger-
schap. Van alle kinderen die worden
geboren na een zwangerschapsduur
varr 24 weken overlijdt 6O procent,
vooral door longproblemen, Iegt Van
Kaam uit.'ln de baarmoeder zijn de
longen nog gevuld met vocht en kun-
nen daar rustig uiuijpen. Bij een woeg-
geboorte worden de longen opeens,

NAGEBOUWDE BAARMOEDER
Getest bij te vroeg geboren lammetjes

Eventueel
kan een
medicijn
worden
toegevoegd

260417 @) de Volkskrant - rb. Bron: Nature

Machine haalt koolzuur uit het
bloed en doet er zuurstof bij

I
ln lab nagemaakt
vruchtwater stroomt
continu door de
baarmoederzak

kilo, een extreem vroeg geboren kind
maar 600 gram.'En het hart van dat
hele kleine kindje moet in die tentwel
zelf hetbloed doordie machine kun-
nenpompen.'

Mocht de baarmoeder in gebruik
worden genomen, dan is hetisvan be-
lang dat een kind daar na de geboorte
razendsnel in wordt gelegd, vóórdat
het zelfstandig gaat ademen, bena-
druktVan Kaam.Als hetvochtin de lon-
gen door lucht wordt vervangen, gaan
de longen aan het werk en kan een
kind nooit meer overleven in een tent
volvloeistof.
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veel te snel, blootgesteld aan Iucht en
prikkels en daar reageren ze heftig op.
Ze stoppen in hun ontwikkeling.'
Kortom, hoe langer de buitenlucht op
afstand kan worden gehouden, hoe be-
ter.

Dat kan in de steriele tent van Ame-
rikaanse makelij, gevuld met vrucht-
water datvolgens de artsen in het labo-
ratorium is gemaakt. Vruchtwater is
het natuurlij k niet, reageert Van Kaam,
want daar zitten hormonen in en
groeistoffen voor het ongeboren kind.
'Het is een vloeistof met wat mineralen
die zonder gevaar kan worden inge-
slikt of ingeadernd.'

De slagaders en de ader in de navel-
streng zijn gekoppeld aan een ma-
chine die koolzuuruit hetbloed filtert
en er zuurstof aan toevoegt, een func-
tie die voor de geboorte door de pla-

centa wordt vervuld.Aan het bloed kan
op die manier zelfs nog een mediciin
worden toegevoegd.

De kunstmatige baarmoeder is een
eerste, belangrijke stap, meent Van
Kaam. Dat de dieren het er bijna een
maand in vol hielden, is van belang,
zegt hii:'Je gaat dit niet organiseren
voor slechts een paar dagen extra.'

Volgens de onderzoekers zijn de te
vroeg geboren lammeties vergelijk-
baar met kinderen die na een zwanger-
schap van 24 weken ter wereld komen,
maarVan Kaam wij st op het verschil in
gewiche het lam weegt anderhalve
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