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Voorkomende ziektebeelden:
Postpartum depressie

Jaarlijks zijn er in Nederland 23.000 vrouwen die een postpartum 
depressie krijgen. Een postpartum depressie is daarmee de meest 
voorkomende aandoening bij nieuwe moeders (Trimbos, 2022)

▪ Klachten van somberheid, weinig energie, angst, schuldgevoelens, 
piekeren, geen gevoelens of extreme (over)bezorgdheid voor/over 
het kindje, slaapproblemen, emotioneel, prikkelbaar, onrust en 
stress, dwanggedachten enz.

▪ Dit is niet passend bij het beeld betreft ‘kraamtranen’.

▪ Er is veel schaamte vanwege de bovengenoemde klachten, je hoort 
toch blij te zijn omdat je een kindje hebt gekregen?

▪ Deze klachten versterken elkaar waardoor de vrouw in een 
negatieve spiraal dreigt te komen wanneer er niet tijdig wordt 
ingegrepen.



Behandeling

o Farmacotherapie

o Verpleegkundige behandeling
o Aanbrengen van structuur en activering/huisbezoeken

o Psycho-educatie 

o Inzetten van netwerk/samenwerken met betrokkenen

o Rust (ook voor moeder), reinheid en regelmaat (Goede nachtrust is van wezenlijk belang)

o Steunende en structurerende contacten

o E-behandeling: Hoezo Roze Wolk

o Psychologische behandeling
o CGT

o Ouder baby interventie
o Gericht op de hechting met het kindje.

o IMH/Jeugd GGZ

o Bij meer complexe problematiek.



Kraambedpsychose

Een "postpartum psychose", ook wel "kraambedpsychose" genoemd, is een 
zeldzame en ernstige aandoening die snel na de bevalling ontstaat. De kans dat 
een vrouw in de eerste maand na de bevalling een psychose krijgt is groter, 
maar nog steeds klein, namelijk 1 à 2 op de 1.000.

▪ Vaak ontstaat een postpartum psychose al binnen 1 week na de bevalling.

▪ Klachten beginnen vaak met slaapgebrek, onrust, achterdocht, enthousiasme 
en verhoogde spraakzaamheid.

▪ Deze klachten lijken in een aantal dagen steeds verder op te lopen en 
daarnaast komen er klachten van verwardheid, niet te volgen gedachten, 
wanen of hallucinaties (veelal gerelateerd aan de baby), wisselend bewustzijn 
en het gevoel het contact met zichzelf en/of de omgeving kwijt te zijn. 
Gedachten mogelijk de baby iets aan willen doen of de baby te moeten 
beschermen tegen iets vreselijks.

▪ Een postpartum psychose kan een eerste uiting zijn van een bipolaire stoornis 
wanneer er een blanco voorgeschiedenis is.



Behandeling

o Opname binnen de GGZ!

o Gesloten afdeling

o Voorkeur moeder/baby unit

o Instellen op medicatie

o Rust en structuur

Bij terugkomst:

o Inzet IHT en Verpleegkundige behandeling

o Gericht op aanbrengen van structuur

o Terugvalpreventie

o Psycho-educatie 

o Inzetten van netwerk/samenwerken met betrokkenen

o Rust, reinheid en regelmaat (goede nachtrust is van wezenlijk belang)

o Steunende en structurerende contacten

o Ambulante thuisbegeleiding

o Hulp bij praktische zaken thuis/aanbrengen van structuur

o IMH/Jeugd GGZ

o Behandeling gericht op de hechtingsrelatie tussen moeder en kind



Angst/PTSS

Het is duidelijk dat sommige vrouwen tijdens hun bevallingsproces (zowel tijdens de 
zwangerschap als direct na de geboorte) gebeurtenissen beleven die elk normaal persoon 
zouden kunnen traumatiseren.
Voor andere vrouwen zijn het niet de sensationele of dramatische gebeurtenissen die een 
bevallingstrauma veroorzaken, maar factoren zoals het verlies van controle, verlies van 
waardigheid, vijandelijke of moeilijke houding van mensen in hun omgeving, het gevoel 
niet gehoord te worden of het niet volledig geïnformeerd zijn over uitgevoerde medische 
procedures.

▪ Medische ingrepen of complicaties kunnen als traumatisch worden ervaren.

▪ Eerder trauma kan ook een belangrijke rol spelen

Voorkomende klachten:

▪ Klachten van vermijding (bijv. van het ziekenhuis), verhoogde prikkelbaarheid, niet meer 
over bevalling of kinderwens te willen praten, herbelevingen, nachtmerries.

▪ De bovengenoemde klachten in een negatieve spiraal te raken wat mogelijk ook over 
kan gaan in een postpartum depressie met onderliggend de trauma als oorzaak.



Behandeling

o Farmacotherapie

o Alleen bij ernstige klachten

o Verpleegkundige behandeling

o Psycho-educatie geven

o Inzetten van netwerk/samenwerken met betrokkenen

o Rust, reinheid en regelmaat (Goede nachtrust is van wezenlijk belang)

o Dagstructuur

o Steunende en structurerende contacten

o Psychologische behandeling

o EMDR!

o Traumabehandeling/exposure

o CGT

o Ouder baby interventie/IMH/Jeugd GGZ

o Gericht op de hechting met het kindje.



Toename van al bestaande klachten

Wanneer er voor de zwangerschap al bepaalde psychiatrische problemen of klachten 
spelen waarmee de vrouw goed kon functioneren kan het zijn dat door de komst van een 
kindje de (eerder) helpende coping niet meer kan worden toegepast en de kersverse 
moeder niet meer weet hoe met haar klachten om te gaan.

Denk hierbij aan klachten passend bij bijvoorbeeld:

- Autisme spectrum stoornis (ASS)

- Obsessieve compulsieve stoornis (dwangstoornis)

- Perfectionisme

Dit kan zich uiten in paniek, somberheid, chaos, verliezen van het overzicht, 
schuldgevoelens, suïcidaliteit ed. wat qua symptomen op dat moment wel kan lijken op een 
postpartum depressie.

Van groot belang om ook naar de onderliggende problematiek te kijken.



Samenwerking

Van groot belang is de samenwerking met:

- Patiënte indien mogelijk

- De huisarts/kraamverzorgende/verloskundige voor goede 
signalering en doorverwijzing.

- Partner en het netwerk.

- Tussen de verschillende hulpverleners.



Ervaringen van een patiënte…

Hartelijk dank voor je openheid dat je dit met ons wilt delen!...........





Vragen/opmerkingen?



Bedankt voor de aandacht!

Poli Psychiatrie en Zwangerschap
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Investeer in moeder en kind –
signaleer vroegtijdig!

Refereermiddag Dimence Psychiatrie en Zwangerschap
“Goede zorg tijdens de postpartum periode”
Angarath van der Zee – van den Berg, jeugdarts, opleider 
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In vogelvlucht

Aanbevelingen
Bevindingen

Implementatie



Depressie na de bevalling



Jeugdgezondheidszorg - JGZ



Screening

Edinburgh
Postnatal
Depression
Scale



Screening

Edinburgh
Postnatal
Depression
Scale



Doel proefschrift

• van mogelijkheden om het signaleren uit te breiden naar 
depressie + angst

+

Onderzoeken 

• of het moeders en hun pasgeboren kind helpt als de JGZ de 
EPDS gebruikt om depressie in de periode na de bevalling te 
signaleren



Literatuuronderzoek screening in JGZ

3033 artikelen

6 studies

2 +    4 -

-> Bewijs beperkt, maar aanwijzing voor:

▪ Betere signalering van depressieve klachten door 

screening in een JGZ setting

▪ Moeders door screening + extra aanbod 

minder depressief

Behoefte aan een studie:
- Van goede kwaliteit
- Naar effect van screening 

op zowel moeder als kind

-> Geen effect op andere uitkomsten

-> Niet gekeken naar effect op het kind



studie

Interventie groep

Twente

Controle groep

Deventer en 
regio Apeldoorn

+ EPDS



EPDS - werkwijze

• moeder vult EPDS voorafgaande aan het consult in
(met 1, 3, en 6 maanden)

• jeugdarts bespreekt uitkomst EPDS tijdens het consult 
met moeder en komt samen met moeder tot advies

Richtlijn voor advies is
• Score EPDS ≥ 13 – vermoeden matige tot ernstige depressie 

–> verwijzen naar huisarts / GGZ
• Score EPDS 9-12 – vermoeden milde klachten 

–> aanbod huisbezoek jeugdverpleegkundige



Metingen

3 weken

Basismeting

Meting 
depressie

9 maanden

12 maanden

Eindmeting

Screening Geen
Screening

1843
moeders

1246 
moeders



Effect screening in JGZ setting

9 maanden

▪ Matige-ernstige depressie 0.6%

▪ Milde/matige/ernstige depressie 3.0%

Groep 
screening

Groep geen 
screening



Effect screening in JGZ setting

9 maanden

▪ Matige-ernstige depressie 0.6% 2.5%

▪ Milde/matige/ernstige depressie 3.0% 8.4%

Groep 
screening

Groep geen 
screening



Effect screening in JGZ setting

9 maanden

▪ Matige-ernstige depressie 0.6% 2.5%

▪ Milde/matige/ernstige depressie 3.0% 8.4%

Groep 
screening

Groep geen 
screening

Daarnaast hebben vrouwen uit de gescreende groep
▪ meer vertrouwen in de eigen opvoedingsvaardigheden
▪ minder angstklachten
▪ beter algemeen mentaal welbevinden



Pediatrics. 2017; 140 (4):e20170110. doi: 10.1542/peds.2017-0110 



Impact depressie na bevalling 
op zorggebruik en werk

Moeders met een depressie:

1. Krijgen maar beperkt hulp/behandeling 
▪ 71% -> een zorgverlener

▪ 38% -> daadwerkelijk behandeld

Voorbeelden Voor 

zichzelf

Voor 

zichzelf

Voor 

hun kind

Voor 

hun kind

Fysiotherapie 40% 28% 22% 11%

Huisartsenpost 

/ eerste hulp

24% 8% 46% 33%

3. Moeders met 

depressie verzuimen 

meer na hun verlof

2. Gebruiken meer gewone zorg voor zichzelf en 

kind
Langer dan 2 

weken aaneen 

gesloten

21% 5%

Ned Tijdschr Geneeskd. 
2021 Mar 11;165:D5359. 



Aanbevelingen

3. Stepped care aanbod + aandacht 
uitbreiden naar de zwangerschap

2. Laagdrempelig aanbod voor moeders 
met milde klachten door JGZ

1. Screenen op depressie 
standaard onderdeel aanbod JGZ

€

€



Doel in 2030:

Depressie 30%↓



Folder voor 
(aanstaande) ouders 





Handreiking/werkinstructie screenen

• Zowel voor tijdens als na de zwangerschap

• 5 stappen: 

1 
Voorbereiding

2 Informeren
(aanstaande

ouders)
3 Screening

4 Vervolg na
screening

5 Follow-up



Maar hoe zit het met angst?

• Eerste 6 maanden na de bevalling:

• 13,7% angstsymptomen*

• 8,4% angststoornissen*

• Ongeveer 1 op de 10 vrouwen postpartum depressie –> geldt dus ook 
voor angst in de postpartum periode

* Dennis et al ‘Prevalence of antenatal and postnatal anxiety: systematic review and meta-analysis’. Br J Psychiatry. 2017 May;210(5):315-323. 





Overlap samen voorkomen angst en 
depressie

• Eerste 6 maanden na de bevalling:
• 8.2% symptomen van zowel angst als depressie

• 4.2% diagnose angst en depressie

* Falah-Hassani K, Shiri R, Dennis CL. The prevalence of antenatal and postnatal co-morbid anxiety and depression: a meta-analysis. 
Psychol Med. 2017 Sep;47(12):2041-2053. 

Depressie Angst



Overlap in symptomen

Bron:

www.tylamentalhealth.co

m



Palet angst stoornissen – DSM 5

1. Gegeneraliseerde-angststoornis

2. Sociale-angststoornis

3. Paniekstoornis

4. Specifieke fobie

5. Separatieangststoornis

6. Selectief mutisme

7. Agorafobie

8. Angststoornis door een middel/medicatie

9. Angststoornis door een somatische aandoening

10. Andere gespecificeerde angststoornis

11. Ongespecificeerde angststoornis



Angstschaal
EPDS?



Meet de EPDS ook angst?

Aanleiding: 3 vragen van de EPDS meten mogelijk 
angst (“subschaal” – vraag 3,4,5)

+

-> Uitkomsten:

▪ Subschaal van vraag 3,4,5 in EPDS-data aanwezig

▪ Deze subschaal blijkt angst onvoldoende te meten



Andere veel gebruikte instrumenten

• Mind2Care – bevat de EPDS

• 4DKL – Bevat angstschaal

• Bredere instrumenten zonder 
specifieke angstschaal/vragen:
• Alpha-NL

• Checklist Vroegsignalering

• DMO-protocol

• Voorzorg 



Optie afnemen GAD-7

Hoe vaak hebt u in de afgelopen 2 weken last gehad van de volgende 
problemen?

1. Zich zenuwachtig, ongemakkelijk of gespannen voelen  
2. Niet in staat zijn om te stoppen met piekeren of om controle te krijgen 
over het piekeren  
3. Zich te veel zorgen maken over verschillende dingen  
4. Moeite om u te ontspannen  
5. Zo rusteloos zijn dat het moeilijk is om stil te zitten  
6. Snel geïrriteerd of prikkelbaar zijn  
7. Zich bevreesd voelen alsof er iets afschuwelijks zou kunnen gebeuren  

Spitzer et al. A brief measure for assessing generalized anxiety disorder: the GAD-7. Arch Intern Med. 
2006 May 22;166(10):1092-7.



Scoren GAD-7

Gregory et al.: Women’s Preventive Services Initiative. Screening for Anxiety in Adolescent and Adult Women: A 

Recommendation From the Women's Preventive Services Initiative. Ann Intern Med. 2020 Jul 7;173(1):48-56. 



Zolang geen screening, vraag door op 
angst!

• Piekeren/zich veel zorgen maken (niet kunnen stoppen)

• Zich continu onrustig voelen/niet kunnen ontspannen

• Lichamelijke klachten (hartkloppingen, droge mond, hoge 
spierspanning, duizeligheid, wazig zien)

• Angstig zijn, vraag door naar specifieke angstgedachten (is vaak een 
barriere om deze zelf te vertellen)

• Paniekaanvallen



Risicofactoren depressie en angst

Eerdere depressie

Slechte gezondheid

Hoge opleiding

Thuis geen Nederlands spreken Vroeggeboorte

Snel stoppen met borstvoeding Negatieve ervaringen rondom geboorte

Veel huilen baby

Weinig steun partner

Minder vertrouwen in de 

eigen opvoedingsvaardigheden

8% 15%



Professionals tijdens/na zwangerschap

ZWANGERSCHAP POSTPARTUM

Huisarts – POH-GGZ

Verloskundige / Gynaecoloog

Kraamzorg

Jeugdgezondheidszorg

Psychiatrie

Kinderarts

POP-poli

Andere hulpverlening, bv particulier psycholoog, AMW, Infant Mental Health 

Bedrijfsarts



Preventieve interventies

Liu Y, Wang Y, Wu Y, Chen X, Bai J. 
Effectiveness of the CenteringPregnancy program on maternal and birth outcomes: 
A systematic review and meta-analysis. 
Int J Nurs Stud. 2021 Aug;120:103981. doi: 10.1016/j.ijnurstu.2021.103981. 

Centering
Pregnancy



Aandacht voor ouder-kind interactie



“Behandel” ook de ouder-kind relatie

NCJ Richtlijn Ouder-Kind relatie
(2021)
https://www.ncj.nl/richtlijnen/alle-
richtlijnen/richtlijn/ouder-kind-relatie

https://www.ncj.nl/richtlijnen/alle-richtlijnen/richtlijn/ouder-kind-relatie


Al eerder onderwerp van gesprek

• Betrekken partner

• Voorbereiding op het ouderschap, 
openheid over kwetsbaarheden



Relatie Ouder Kind (ROK) Deventer

Kick Off

Website Saxion

https://www.youtube.com/watch?v=WaxhTXvfy8w
https://www.saxion.nl/onderzoek/health-and-wellbeing/social-work/relatie-ouder-kind-rok-deventer


Niet besproken maar wel belangrijk

• Mentaal welbevinden van beide ouders, 
dus ook de vader of andere partner

• Andere stoornissen zoals de bipolaire stoornis
en postpartum psychose



Take Home Messages

• Implementeer screening op depressieve klachten

• Vraag ook specifiek naar angst klachten 

• Bespreek zonder oordeel over evt gevoel van falen 
in het ouderschap, schuldgevoel naar het kind

• Borg de aandacht voor de interactie met het kind, 
betrek waar kan de partner 

• Benut Kansrijke Start en betrek ook juist de JGZ

• Richt toekomstig onderzoek op optimaal 
signaleren van zowel depressie als angst



Meer weten?

• E-learning signaleren postpartum depressie:
• https://www.trimbos.nl/aanbod/webwinkel/product/af1495-preventie-

postpartum-depressie (verloskundigen, geaccrediteerd voor 
jeugdartsen/vp)

• https://www.kckz.nl/nieuws-kenniscentrum-kraamzorg/nieuw-e-
learning-nascholing-signaleren-postpartum-depressie/ (kraamzorg)

• Proefschrift “Investing in Maternal and Infant Mental Health”
• te downloaden via www.postup.nl

• Mail a.i.vandenberg@utwente.nl

https://www.trimbos.nl/aanbod/webwinkel/product/af1495-preventie-postpartum-depressie
https://www.kckz.nl/nieuws-kenniscentrum-kraamzorg/nieuw-e-learning-nascholing-signaleren-postpartum-depressie/
http://www.postup.nl/
mailto:a.i.vandenberg@utwente.nl




Investering in onze toekomst

Deze studie is mede 
mogelijk gemaakt door:



Samen werken aan een beter leven!

Psychofarmaca bij 
postpartum depressie

Sanne Hendriks, psychiater SCBS + Psychiatrie & 
Zwangerschap



• Leonie, 31 jaar, getrouwd

• Vier maanden geleden bevallen van zoon Lars

• Ongecompliceerde zwangerschap, heftige bevalling

• Veel lichamelijke klachten, weinig binding met Lars, kan niet genieten

• Partner begrijpt het niet ‘Je hoort nu toch blij te zijn?’

• Schuldgevoelens, somber, piekeren, slecht slapen, geen perspectief

Casus



• Huisarts verwijst naar Psychiatrie & Zwangerschap

• Intake → postpartum depressie

• Gecombineerde behandeling

- Psychoeducatie

- Steunende en structurerende gesprekken

- Online module ‘Hoezo roze wolk’

- Aandacht voor systeem

- Ouder-baby interventie

- Farmacotherapie

• Depressie raakt in remissie en behandeling wordt na 6 maanden afgerond

Casus



• Prevalentie 10–15%

• Depressie in VG: prevalentie 25-30%

• PPD in VG: kans op recidief 50% 

• Symptomen gekoppeld aan zwangerschap of bevalling

- somberheid                                        

- nergens zin in hebben 

- waardeloos voelen                      

- teveel of juist te weinig eten              

- slecht slapen                                      

- onrustig of juist geremd gedrag         

- vermoeidheid

- moeite met concentreren

- moeite met beslissingen nemen

- gedachte aan dood en/of suïcide

Postpartum depressie (PPD)



• Depressie in voorgeschiedenis

• Positieve familieanamnese

• Jongere leeftijd

• Geringe sociale steun

• Alleenstaand

• Relatieproblemen

• Stressvolle levensgebeurtenissen

Risicofactoren voor PPD



• Onbehandelde PPD heeft negatieve gevolgen voor:

- Moeder

- Partner en kinderen

- Hechting

- Psychosociale ontwikkeling 

• Hoge drempel om klachten kenbaar te maken

- Schuldgevoelens

- Weerstand tegen behandeling

• 20% zoekt hulp waarvan 50% wordt herkent als PPD en adequate behandeling 

ontvangt

Behandeling PPD belangrijk maar…



• Doel: optimale psychiatrische zorg bieden aan vrouwen met een 

zwangerschapswens en vrouwen die reeds zwanger zijn en met een psychiatrisch 

stoornis kampen

• Diverse behandelingen en cursussen

• Fases: kinderwens, zwangerschap en postpartum

Farmacotherapie

Psychiatrie & Zwangerschap



• Veel vooroordelen om mogelijke teratogene effecten

• Wanneer depressie tijdens zwangerschap niet wordt behandeld verhoogd risico op:

- Vroeggeboorte

- Laag geboortegewicht

- Verstoorde hechting

• Verhoogd risico op recidief depressie wanneer AD ineens wordt gestopt of wanneer 

er gewisseld wordt tijdens de zwangerschap of postpartum periode

• AD kan vaak gecombineerd worden met borstvoeding

Antidepressiva (AD)



• Selectieve serotonineheropnameremmers

• Citalopram, fluoxetine, fluvoxamine, paroxetine en sertraline

• Geen sterk verhoogd risico op aangeboren afwijkingen

• Voorkeur voor sertraline en citalopram

• Sommige onderzoeken laten licht verhoogd risico zien op aangeboren 

hartafwijkingen

• Plasmadaling mogelijk in 2e en 3e trimester

SSRI’s tijdens zwangerschap



• SSRI’s komen beperkt via moedermelk bij baby terecht.

• Voorkeur voor sertraline of paroxetine (RKD < 3%)

• Als er reeds een SSRI gebruikt wordt tijdens de zwangerschap kan deze 

gecontinueerd worden

• Kans op klachten bij baby is klein en zijn meestal mild van aard

SSRI’s tijdens lactatie



• Tricyclische antidepressiva

• Meeste ervaring met amitriptyline, clomipramine, imipramine en nortriptyline

• Geen verhoogd risico op aangeboren afwijkingen

• Plasmadaling mogelijk in 2e en 3e trimester

TCA’s tijdens zwangerschap



• Voorkeur voor nortriptyline, imipramine en dosulepine

• RKD is laag

• Weinig tot geen effecten bij baby

TCA’s tijdens lactatie



• Selectieve serotonine en noradrenaline heropnameremmers (SNRI’s; duloxetine en 

venlafaxine), tetracyclische antidepressiva (mirtazapine) en bupropion kunnen op 

indicatie gebruikt worden

• Voorkeur voor SSRI of TCA

• Risico onbekend: trazodon, mianserine, vortioxetine, sint-janskruid en MAO-

remmers

Overige AD tijdens zwangerschap



• Waarschijnlijk veilig: duloxetine, trazodon, venlafaxine en mirtazapine

• RKD is laag (venlafaxine 7%)

• Geen effecten bij baby

• Risico onbekend: bupropion, vortioxetine, mianserine, MAO-remmers en sint-

janskruid

Overige AD tijdens lactatie



• Partus in ziekenhuis i.v.m. mogelijke risico op onthoudingsverschijnselen 

(prikkelbaarheid, hypertonie, tremoren, onregelmatige ademhaling, 

slecht drinken en hard huilen)

• Symptomen zijn mild en van voorbijgaande aard en dosisafhankelijk.

• Persisterende pulmonale hypertensie bij neonaat (PPHN) bij SSRI gebruik 

na 20e week wordt beschreven (0,1%)

• Na partus 12 tot 24 uur observatie in ziekenhuis

• Bij gebruik van AD tijdens lactatieperiode controleer baby op slecht 

slapen, sufheid, geïrriteerdheid, veel huilen, koliek, slecht drinken en 

slecht groeien

Gebruik AD tijdens zwangerschap en lactatie



• Verstoord dag-nachtritme en slaapdeprivatie tijdens eerste weken postpartum

• Een tekort aan slaap is een voorspeller van PPD

• Interventies voor herstel slaappatroon:

- Psycho-educatie m.b.t. goede slaaphygiëne

- Cognitieve gedragstherapie

- Tijdelijke inzet van psychofarmaca 

- Inzet van partner of familie

Slapen



• PPD komt vaak voor 

• Onbehandeld geeft een depressie een verhoogd risico op 

vroeggeboorte, laag geboortegewicht, een verstoorde hechting 

en heeft negatieve gevolgen voor het hele systeem

• De meeste antidepressiva kunnen veilig gebruikt worden tijdens 

zwangerschap en lactatieperiode

Take home messages



Vragen?



Bedankt voor je aandacht!
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Marlies Koers 

Verloskundige van Baren en Zo
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PSYCHIATRISCHE EN PSYCHISCHE PROBLEMEN IN DE
VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK  Marlies Koers



AGENDA

✓1. Introductie 

✓2. Psychische problemen in de 
zwangerschap, hoe signaleert de 
verloskundige? 

✓3. Welke tools gebruiken we

✓4. Hoe is de zorg na de bevalling bij deze 
cliënten? 

✓5. Wat is onze rol en hoe kijken we hier 
naar?

✓6. Samenwerkingspartners. 



INTRODUCTIE
Baren &zo
5 verloskundigen
4 assistentes



PSYCHE EN 
ZWANGERSCHAP

1. Grote veranderingen tijdens zwangerschap
 Fysiek, psychologisch, sociaal, hormonaal

2. Geen opleiding tot begeleiden

1. Welke problemen onderscheiden we?
 Huidige psychologische problemen zonder medicatie/therapie

 Huidige psychologische problemen met medicatie/therapie

 Psychologische problemen in het verleden



WELKE TOOLS 
GEBRUIKEN WE?

❖ Intake

❖ AlphaNL

❖ POPP poli

❖ Pilot samenwerking met team psychiatrie & 
zwangerschap omtrent 

signaleringsplan bespreken 

❖ Vrouwencoach



INTAKE

Standaard vragenlijst en risico selectie: 

1. individuele kwetsbaarheid

2. erfelijkheid

3. sociale omgevingsfactoren (rolmodel, partner, 
werk)

4. leeftijd (18-24)

5. levensgebeurtenis

6. factoren rond de bevalling



ALPHA NL

Standaard vragenlijst en risico selectie: 

Doel: vroegtijdig risico's voor ongunstige 
zwangerschapsuitkomsten, 
kindermishandeling en psychosociale 
problemen bij (aanstaande) ouders in kaart te 
brengen en preventieve interventies al 
gedurende de zwangerschap in te zetten.



POPP POLI

•Verwijzing naar DZ

• Zorgvraag 

•Terugkoppeling en acties

•Team psychiatrie en zwanger

•Pilot



VROUWENCOACH



POSTPARTUM ZORG

Hoe is de zorg na de bevalling bij deze cliënten? 



DE ROL VAN DE 
VERLOSKUNDIGE

Hoe kijken we hier naar?



SAMENWERKINGSPARTNERS

Jeugdverpleegkundige * Kraamverzorgende * Jeugdarts * 
Klinisch verloskundige *Praktijkondersteuner (POH’s-GGZ’s) * 
Huisarts * A(N)IOS * Gynaecoloog * SPV * Vrouwencoach * 
Kinderarts * Psychiater * Sociaal wijkteam * Gemeente



PRESENTATIE
Karin van Doesum 

Psycholoog bij Impluz

Refereermiddag
Goede zorg tijdens de postpartum periode

dinsdag 10 mei 2022































Casus 
postpartum 
depressie

José van der Kooij



Leonie, 31 
jaar

• Vier maanden geleden bevallen van zoon 
Lars

• Blanco psychiatrische voorgeschiedenis

• Ongecompliceerde zwangerschap

• Niet vorderende uitdrijving, vacuümbevalling
• Niet op voorbereid

• Gevoel van machteloosheid

• Lichamelijke klachten, verschillende kuren 
antibiotica
• Blaasontsteking

• borstontsteking



• Stemming wordt toenemend somber

• Weinig energie

• Kan niet genieten van haar zoon en 
het moederschap

• Onbegrip als zij gevoelens met haar 
man Floris deelt: ‘Je hoort toch blij te 
zijn?’

• Gevoelens van schaamte en schuld



Klachten

• Leonie ervaart weinig gevoel bij het 
verzorgen

• Kan moeilijk reageren op de signalen van 
Lars

• Piekert veel over haar uitzichtloze situatie

• Slaapt slecht

Leonie worstelt weken met deze gevoelens 
voor ze naar de huisarts gaat. Deze reageert 
met begrip en stuurt haar door



Intake

• Helder krijgen van de klachten en 
symptomen

• Welke krachten kan ze nog wel 
inzetten

• Diagnose postpartum depressie

• Start gecombineerde behandeling 



Behandeling

• Leonie wil niet starten met 
farmacotherapie in verband met 
borstvoeding

• Psycho-educatie over 
postpartum depressie

• Online module ‘Hoezo roze wolk’

• Interventies gericht op activering 
van zichzelf en bevordering van 
slaap



Vervolg

• Depressie klaart niet op

• Psycho-educatie over voor en nadelen 
psychofarmaca

• Effecten psychofarmaca op zowel Leonie als 
op Lars

• Start sertraline, deze wordt geleidelijk 
opgehoogd, effect blijft echter uit

• Omzetten van de sertraline naar 
nortriptyline, opgeleide van de bloedspiegel 
naar 100 mg per dag.



Vervolg 
behandeling

• Bertrekken van partner Floris bij de 
behandeling, systeemgesprekken

• Inzicht dat de gevoelens er mogen 
zijn, dat ze niet gek is, dat ze niet 
de enige is met deze gevoelens

• Podcast ‘Zwarte muisjes’ versterkt 
het gevoel van herkenning

• Bevorderen van de hechting  door 
inzet Ouder-baby-interventie



Resultaat

• Depressie begint in remissie te raken

• Leonie kan steeds meer van zoon 
Lars genieten

• Oppakken van activiteiten als werk, 
sociale contacten

• Toename van perspectief op herstel

• Na 6 maanden wordt de behandeling 
afgerond


