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‘Help, mijn patiënte met
psychische problemen is zwanger!’
Dinsdag 8 juni 2021
14.00-16.00 uur – Dimence Deventer

TOELICHTING EN LEERDOELEN

Uitkomsten vragenlijsten en cijfers 2020 – Bart Geerling
Toelichting en leerdoelen
In de presentatie zal, aan de hand van de resultaten van een vragenlijst die het beloop van de zwangerschap, bevalling
en de postpartumperiode, een overzicht gegeven worden over de voor de doelgroep relevante gegevens.
Periode van afname september 2019 - januari 2021.
- De deelnemers hebben aan het einde van de presentatie zicht op demografische en beloopskenmerken van patiënten die
bij Dimence Psychiatrie & Zwangerschap in zorg zijn geweest.
- De deelnemers hebben zicht op mogelijke beïnvloedende factoren op het psychiatrische toestandsbeeld gedurende de
zwangerschap, bevalling en de postpartum periode.
Kort CV
Verpleegkundig specialist GGZ, hoofd Dimence Bipolair en Psychiatrie & zwangerschap. Relevante nevenfuncties;
bestuurslid landelijk kenniscentrum psychiatrie en zwangerschap (LKPZ), lid womens mental health taskforce international
society of bipolar disorders (ISBD).
Farmacotherapie Psychiatrie & Zwangerschap – Sanne Hendriks
Toelichting en leerdoelen
Het doel van mijn presentatie is om meer inzicht krijgen in de mogelijkheden van psychofarmaca tijdens de zwangerschap
en de lactatieperiode. Naast algemene informatie over het gebruik van psychofarmaca tijdens de zwangerschap en
lactatieperiode sta ik stil bij de verschillende groepen psychofarmaca, o.a. antidepressiva, lithium, anticonvulsiva,
antipsychotica, benzodiazepinen, amfetaminen en psychostimulantia.
Kort CV
Mijn naam is Sanne Hendriks en ben in 2014 afgestudeerd als psychiater. Tevens ben ik gepromoveerd op het onderwerp
‘Anxiety Disorders: symptom dimensions, course and disability’ aan de VU in Amsterdam. Sinds 2019 ben ik werkzaam bij
het Specialistisch Centrum Bipolaire Stoornissen (SCBS), Psychiatrie en Zwangerschap en het Specialistisch Centrum
Ontwikkelingsstoornissen (SCOS) van Dimence.
Psychologische behandeling Psychiatrie & Zwangerschap – Marjanne Lamberts
Toelichting en leerdoelen
In de presentatie zal er aandacht besteed worden aan de psychologische behandeling bij zwangere of net bevallen
vrouwen (o.a. CGT, EMDR). De deelnemers weten aan het einde van de presentatie hoe psychologische behandeling
wordt vorm gegeven bij P&Z.
Kort CV
Marjanne Lamberts werkt als GZ-psycholoog werkzaam bij P&Z en het SCBS in Deventer, tevens werkzaam bij het team
Bipolaire en Psychotische stoornissen in Almelo.
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Verpleegkundige behandeling Psychiatrie & Zwangerschap – Hanneke Verboom
Toelichting en leerdoelen
In de presentatie zal uitleg worden gegeven over de verpleegkundige behandeling tijdens de zwangerschap en in de
postpartum periode, waarbij het zwangerschapsplan als belangrijke leidraad wordt gebruikt. Daarnaast zal het belang van
samenwerking tussen betrokkenen worden benadrukt om ook tijdig te kunnen interveniëren.
De deelnemers weten wat het zwangerschapsplan inhoudt, hebben zicht op het belang van laagdrempelige samenwerking en
van tijdig verwijzen in de zwangerschap en tijdig ingrijpen in de postpartum periode.
Kort CV
Hanneke Verboom werkt als verpleegkundig specialist bij het SCBS Bipolaire Stoornissen en Dimence psychiatrie en
zwangerschap.

Kansrijke start – Lian Mannessen
Toelichting en leerdoelen
Het ontwikkelen van een veilige hechtingsrelatie tussen kind en ouder(s) is enorm belangrijk voor een gezond en gelukkig
leven. De ontwikkeling van een hechtingsrelatie begint al tijdens de zwangerschap. Er zijn beschermende en risicofactoren
voor de ontwikkeling van een veilige hechtingsrelatie. Hoe beter de kwaliteit van de relatie, hoe beter het kind beschermd is
tegen moeilijkheden in het leven en tegen het tot uiting komen van mogelijke psychopathologie. Een veilige hechtingsrelatie
tussen kind en ouder is van groot belang en ook de periode voor de geboorte is hierbij van belang. Een veilige hechtingsrelatie
begint al in de baarmoeder.
Professionals in de zorg voor kwetsbare (aanstaande) ouders kunnen een rol van betekenis spelen in het stimuleren van de
hechtingsrelatie en in het signaleren van risicofactoren. Het is van groot belang dat professionals kennis delen en korte lijnen
met elkaar hebben zodat preventief kan worden gewerkt en zo nodig de juiste zorg en ondersteuning wordt gegeven aan de
juiste patiënt/cliënt.
-

De deelnemers kennen het belang van de ontwikkeling van een veilige hechtingsrelatie

-

De deelnemers kennen de risicofactoren en beschermende factoren met betrekken tot de hechtingsrelatie

-

De deelnemers kennen het belang van preventieve inzet op de ontwikkeling van een veilige hechtingsrelatie

-

De deelnemers kennen het belang van interdisciplinaire uitwisseling rondom hechtingsrelaties

Kort CV
Ik ben Lian Mannessen, verbonden vanuit Impluz als projectleider aan ROK Deventer een project gericht op de relatie Ouder
Kind Deventer en gericht op netwerkvorming en samenwerking rondom dit thema, daarnaast ben ik verbonden als
docent/onderzoeker aan Hogeschool Saxion.

