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T 0546 684 179 Twitter @SCBSDimence
E scbs@dimence.nl scbs.dimence.nl

Het ‘SCBS Psychiatrie en Zwangerschap’ van 
Dimence vind je in Deventer en Almelo

Contact 
SCBS Psychiatrie en Zwangerschap
Dimence

Pikeursbaan 3 Deventer
Haven Noordzijde 45 Almelo

www.dimence.nl

Dimenceggz
@Dimence 
Dimence

Het SCBS Bipolaire Stoornissen en SCBS Psychiatrie en Zwangerschap bieden meerdere 
cursussen en refereermiddagen aan.
Benieuwd naar het scholingsaanbod? Kijk dan op scbs.dimence.nl.

Almelo

Deventer
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Cursus

Psychiatrie en Zwangerschap
Een cursus over de te nemen voorzorgsmaatregelen om de

risico’s voor zowel moeder als kind zo klein mogelijk te houden.

Samen werken aan een beter leven



INHOUD OCHTEND:
• Kinderwensperiode
• Beloop psychiatrische ziektebeelden 

tijdens zwangerschap   
en postpartumperiode

• Specifieke aandacht voor  
postartumbeelden

!

Goede begeleiding van patiënten met een kinderwens en psychiatrische
problemen is van groot belang. Vragen over risico’s, erfelijkheid
en medicatie moeten zorgvuldig worden besproken. In de
basiscursus psychiatrie en zwangerschap wordt hierover informatie
gegeven evenals over de te nemen voorzorgsmaatregelen om de
risico’s voor zowel moeder als kind zo klein mogelijk te houden.

Een van de deelnemers 
over deze cursus: 

“Fijne cursus, 
veel ruimte voor 

inbreng van 
cursisten, logische 

opbouw en zinvolle 
scholing!”



INHOUD MIDDAG: 
Zelfmanagement
• Zelfmanagement tijdens zwangerschap 

en in de post partum periode
• Interventies bij zwangerschap  

en in de postpartum periode 
(aan de hand van de NIC)

• Een zwangerschapsplan maken  
aan de hand van een casus 

Psychofarmaca
• Teratogeniteit van psychofarmaca
• Voorkeursmedicatie tijdens 

zwangerschap en lactatie
• Voors en tegens van medicatie 

tijdens zwangerschap en lactatie

LEERDOELEN
Na afloop van de cursus heeft de cursist 
kennis van het beloop van psychiatrische 
ziektebeelden tijdens de zwangerschap 
en de postpartumperiode en is hij/zij in 
staat een zwangerschapsplan te maken 
danwel een zwangere met een psychia-
trische stoornis medicamenteus
te behandelen.

ONDERWIJSVORMEN
• Cursorisch onderwijs
• Casuïstiek
• Vragen en discussie

KOSTEN
De kosten voor de cursus zijn € 200,- 
per persoon (incl. BTW). Dit bedrag is 
inclusief koffie en thee, lunch, hand-outs 
van de presentatie en het boekje ‘Ver-
vreemd van mezelf en mijn omgeving’ 
van Anja Stevens en Fleur Schreurs.

AANMELDEN EN INFORMATIE
Aanmelden kan via het inschrijfformulier
op http://centrumbipolairestoornissen.
dimence.nl of door te bellen met het 
secretariaat van het SCBS Psychiatrie 
en Zwangerschap. Telefoonnummer 
0546 684 179 of te mailen naar 
scbs@dimence.nl.
Hier kan tevens informatie worden
opgevraagd.

Accreditatie wordt aangevraagd
bij NVvP, V&VN en VSR.


