
W
EL

KO
M

 ! Wat als het niet vanzelf gaat?
over psychische problemen, zwangerschap, bevalling, ouderschap en opvoeden

Refereermiddag dinsdag 17 december 2019
Dimence - Deventer



Programma

14.00 uur Opening 
José van der Kooij (Dimence)

14.05 uur Project psychiatrie en zwangerschap 
Bart Geerling (Dimence)

14.45 uur Contextueel behandelen – Risicofactoren die van invloed zijn op de ouder-kindrelatie 
Hanna Stolper (Dimence)

15.15 uur Pauze

15.30 uur Veilig Thuis – inleiding over de organisatie
Yvonne Smit (Veilig Thuis)

15.50 uur Raad voor de Kinderbescherming – inleiding over de organisatie 
Marijke Buursma (Raad voor de Kinderbescherming)

16.10 uur Duopresentatie Veilig Thuis en Raad voor de Kinderbescherming een toelichting op de werkwijze aan de hand van een casus

Yvonne Smit en Marijke Buursma

17.00 uur Sluiting
José van der Kooij (Dimence)



Accreditatie 
en evaluatie

Accreditatie is toegekend door:

VSR – 3 punten

KNOV – 3 punten

NVvP – 3 punten

V&VN – aangevraagd

Accreditatiepunten worden toegekend na ondertekening van 
de presentielijst en het invullen van het evaluatieformulier



Project ‘Psychiatrie en Zwangerschap’
van aanleiding tot realisatie

Refereermiddag 17 december 2019
Bart Geerling



Over Dimence Psychiatrie en Zwangerschap

Missie

We bieden begeleiding en behandeling aan vrouwen met psychische 
problemen of familiaire belasting die zwanger zijn of een kinderwens 
hebben, vanzelfsprekend samen met hun partner/naastbetrokkene. 

Deze zorg verbeteren wij door het doen van wetenschappelijk onderzoek, 
door innovatie en door het aanbieden van deskundigheidsbevordering 
aan alle bij de geboortezorg betrokken professionals.

Visie

We gaan voor een optimale zwangerschap en postpartumperiode voor 
alle vrouwen.



Terugblik 
2018

• Uitbreiden van het aanbod voor zwangeren met een 
psychiatrische stoornis/achtergrond
• Partnergroepen (pre- en postpartum)

• Postpartumgroep 

• Kinderwensinformatie mogelijkheden uitbreiden

• Online aanbod (bijvoorbeeld met een op zwangeren gericht 
PGD met een zwangerschapsplan)

• Samen met Impluz (OBI en Z&D?) de zorglijn als integraal aanbod 
aanbieden

• Netwerkvorming met alle betrokken partijen



Over het project

-Evaluatie zorgaanbod 

-Vaststellen knelpunten 

-Optimalisatie en uitbreiding zorgaanbod



José van der Kooij verpleegkundig specialist

Hanneke Verboom verpleegkundig specialist

Bart Geerling verpleegkundig specialist en hoofd a.i.

Marjanne Lamberts GZ-psycholoog

Máasja Verbraak GZ-psycholoog

Anja Stevens psychiater

Tanja Dijk projectmanager

Een gebruikersgroep, bestaande uit patiënten, 
partners en professionals uit kraamzorg, 
verloskunde en gynaecologie heeft een 
bijzonder waardevolle bijdrage geleverd 
aan het succes van het project!

Projectteam 



Aanbevelingen vanuit de gebruikersgroep

-Bekendheid vergroten

-Aanbod voor partners ontwikkelen

-Groepsaanbod postpartum

-Online contactmogelijkheden

-Naam van de poli verduidelijken



Inventarisatie en actualisatie 

• Procesbeschrijving (update/verbetering)

• Meetinstrumenten voor voor- en nameting (ontwikkeling)

• Draaiboek Zwanger en dan? (update/verbetering) ism

• Zwangerschapsplan (update/verbetering)

• Kinderwensinformatiemateriaal (update/verbetering)



Procesbeschrijving







Meetinstrumenten

BINGO

Brabantse INtegrale GeboortezOrg

BAS - Beslissings Ambivalentie Schaal 

De zwangerschaps ‘bonding’ vragenlijst

EPDS - Edinburgh Postpartum depression scale

MSPSS - Multidimensional Scale of Perceived

Social Support

PRAQ-R - Pregnancy Related Anxieties Q-R

PSE - Parental Self-Efficacy

TES-B - Traumatic Event Scale

TPDS-2 - De Tilburg Postpartum Distress Scale

TPS - Tilburg Perfectionism Scale
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Meetinstrumenten
In kinderwensfase

Vragenlijst P&Z 

BAS

BSI

SF-36

Tijdens zwangerschap

Vragenlijst P&Z 

BSI

SF-36

EPDS

CAT-A

CAT-D

Vragenlijst P&Z

- Demografische gegevens

- Psychiatrische aandoening

- Zwangerschap en beloop

- Partus en beloop

- Postpartum beloop

- Tevredenheid
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Op indicatie

Zw. bondings lijst

MSPPS 

PRAQ-R

PSE

TES-B

TPDS-2

TPS



Toestemming?

• Een toestemmingsverklaring 

• AGV-proof

• Geen tussentijds extra TSV

• Helderheid aan het begin 
van het traject



Draaiboek Zwanger en dan?

Updaten draaiboek

- Onderdeel Jeugd GGZ Denken en doen

- Onderdeel Dimence Psychiatrie en Zwangerschap

Deze cursus wordt gegeven in samenwerking met



Zwangerschapsplan

• Sinds 2010 op basis van patiënt ervaringen ‘gegroeid’

• Twee onderzoeken:
• Ervaringen met het ZP (H. Verboom)

• Contentanalyse (P. Elzebroek)

• Plaatsing op de LKPZ-site

• Vast onderdeel van de deskundigheidsbevordering

• In 2018 geëvalueerd en bijgesteld



Zwangerschapsplan



Informatie kinderwens



Uitbreiding

- Programma postpartumcursus/groep 

- Programma partneravond

- Toevoegen E-health aan behandelaanbod



Partneravond

• Vertoning filmfragmenten ‘Baby’s aloud’

• Uitleg over het verschil in klachten

• Bespreking van de gevolgen van stress en het belang van 

stressreductie en ontspanningsoefeningen

• Informatie over het belang van een gezonde hechting 

• Het in kaart brengen van het steunsysteem 

• Aandacht voor zorg voor de partner zelf

Inhoud



Bevallen en dan?

‘Bevallen en dan?’ is een cursus van 3 bijeenkomsten

• Inzicht krijgen in het onderscheid tussen klachten

• Herkenning van vroege signalen van een terugval en het 

inzetten van passende interventies

• Hechting met de baby

Inhoud

Deze cursus wordt gegeven in samenwerking met



Online behandeling/tools

‘Hoezo roze wolk?’ Digitaal platform (PGO), 

In later stadium te ontwikkelen / 
implementeren.



Uitrol

- Volledig aanbod in Deventer

- Aanbod in Almelo (groepen worden nog niet gegeven)

- Samenwerking ZGT / IMH Twente



Startbijeenkomst 2 september 2019

Goede start!

- zorgnetwerk van kinderwens tot jong gezin -



Kinderwenspoli

Kinderwensfase Zwangerschap Postpartumfase 1e levensjaar 2e levensjaar 3e levensjaarGeboorte

Preventie/
voorlichting

Diagnostiek en 
Zwangerschap 

begeleiding

Groepsaanbod 
Zwanger en Dan?

Geboortezorg PP-begeleiding

Contextueel behandelen
Ouder Baby 
Interventie

Home start
Diagnostiek en 

preventie

Behandelmodulen 
(nog verder in te 

vullen)



Deskundigheidsbevordering 2019
• Scholing

➢ Nascholing Naviva (kraamzorg in west, midden en oost NL)
➢ Scholing GGZ-VS
➢ Scholing Amstel academie (obstetrie verpleegkundigen)

• Lezingen
➢ Pre course ISBD, Bipolar Disorder during peripartum: Clinical and Treatment Aspects, Sydney
➢ Risk factors associated with pregnancy and postpartum psychopathology in women with bipolar disorder, 8th

World Congress of IAWMH, Parijs
➢ Psychiatrie en een kinderwens of zwangerschap’ Medilex congres Psychiatrie en Zwangerschap.

• Publicaties 
➢ M.L. Jongma, T.H. Daggenvoorde, A.W.M.M. Stevens, S. Zandvliet (2019) Zwangerschap en depressie; kwalitatief 

onderzoek naar de ervaringen met ggz-behandelingen van zwangeren met een depressieve stoornis. 
De Verpleegkundig Specialist.

➢ Anja W.M.M. Stevens, Peter J.J. Goossens, Elise A.M. Knoppert-van der Klein, Stasja Draisma, Birit F.P. Broekman, 
Adriaan Honig, Ralph W. Kupka: Risk of recurrence of mood disorders during pregnancy and the impact of 
medication: a systematic review. 21thISBD conference, Sydney, maart 2019 (poster)



En dan nog 
de naam…

Op basis van de aanbevelingen van de 
gebruikersgroep wordt de naam aangepast naar



Resultaten

• Aantal aanmeldingen

• Wie verwijst?

• Wat zijn de diagnoses bij aanmelding?

• Tevredenheidscijfers



Aanmeldingen



Wie verwijst?

69%

11%

0%
3%

17%

Verwijzers 2018

POP-poli

Huisarts

Extern

DZ (buiten POP-poli om)

Dimence intern (incl MF e.d)



Wie verwijst?

54%

17%

2%
3%

24%

Verwijzers 2019

POP-poli

Huisarts

Extern

DZ (buiten POP-poli om)

Dimence intern (incl MF e.d)



Diagnose bij aanmelding 

27%

18%

9%
10%

8%

5%

10%

6%
7%

2010 - 2018

depressie

angst

bipolair

Borderline

ADHD

ontwikkelings

psychose

overige

PTSS



35%

26%

3%

13%

5%

5%

4%
2%

7%

2019

depressie

angst

bipolair

persoonlijk st.

ADHD

autisme

psychose

overige

PTSS

Diagnose bij aanmelding 



Tevredenheid

Gemiddeld een 8,3



Visie

We gaan voor een optimale 
zwangerschap en 
postpartumperiode voor alle 
vrouwen.

Doelgroep
Vrouwen die psychische problemen 
hebben en een kinderwens hebben 
of zwanger zijn, hun 
naastbetrokkenen en professionals. 
De kernwaarden van de Dimence 
Groep; gastvrij, veilig en 
resultaatgericht worden door het 
SCBS onderschreven.

Missie
We bieden begeleiding en behandeling aan vrouwen met psychische 
problemen die een kinderwens hebben of zwanger zijn, vanzelfsprekend 
samen met hun partner/naastbetrokkene. Deze zorg verbeteren wij door het 
doen van wetenschappelijk onderzoek, door innovatie en door het aanbieden 
van deskundigheidsbevordering aan alle bij de geboortezorg betrokken 
professionals.

Algemeen

• Het opbouwen van het netwerk van betrokken professionals bij geboortezorg.
• Haalbaarheid van een Dimence-brede zorglijn van pre-conceptie tot 4 jaar postpartum onderzoeken
• Uitbreiden netwerk van betrokken professionals bij geboortezorg en daarmee zorgen voor een ‘zinnige’ verwijsstructuur voor de doelgroep.
• Participatie in landelijke kenniscentrum LKPZ behouden.

Onderzoek
• Start onderzoek naar uitkomsten poli P&Z, op 

basis van het in 2019 ontworpen set van 
vragenlijsten

• Samen met Impluz onderzoek naar ‘Zwanger 
en Dan’ hervatten.

• Afronden onderzoeken 
zwangerschapsplannen (H. Verboom & P. 
Elzenbroek

Kennisoverdracht 

• 1 geaccrediteerde refereermiddag.
• Organiseren Basiscursus Psychiatrie & Zwangerschap of 

participatie in landelijk symposium.
• Bieden van deskundigheidsbevordering aan verloskundigen, 

kraamverzorgenden, GGZ VS, verpleegkundige opleidingen.

Zorg aan patiënten

• Blijvend bieden van optimale zorg aan patiënten met psychische problemen tijdens de zwangerschap en de postpartum periode.
• Blijvend bieden van optimale adviezen en voorlichting aan vrouwen met psychische problemen en een kinderwens, samen met hun partner/naastbetrokkene.
• Consolideren van het uitbreide zorgaanbod in de postpartum periode voor vrouwen.
• Consolideren van het zorgaanbod voor partners/naastbetrokkenen.
• Consolideren van het werkgebied van het SCBS Psychiatrie & Zwangerschap binnen het verzorgingsgebied van de Dimence Groep (regio’s Deventer en Almelo), op 

geleide van de vraag in de verschillende regio’s en de capaciteit van de poli psychiatrie en zwangerschap.
• Consolideren patiënttevredenheid >8.0 gemiddeld en een verbetering van de respons tot 65%.

Innovatie

• Evaluatie  van het  huidige en 
het nieuwe zorgaanbod 

• Implementeren van nieuwe 
werkwijze van de POPP-poli

• Verkennen status hoog-
specialistische GGZ

We laten zien waar we trots op zijn

Jaarplan 2020 Dimence Psychiatrie & Zwangerschap
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