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Ten geleide

De zwangerschapsgerelateerde psychiatrie (of, zo men wil, de psychiatriegerelateerde obstetrie 
en pediatrie) is een jonge interdisciplinaire tak van de geneeskunde. Toch bestond er al vanaf 
1968 een moeder-baby-unit binnen het toenmalige Dijkzigt Ziekenhuis in Rotterdam, jarenlang 
de enige in ons land. Toen ik van 2001 tot 2010 het hoofd mocht zijn van de afdeling Psychiatrie 
van de opvolger van het Dijkzigt Ziekenhuis, het Erasmus Medisch Centrum, heb ik deze unit 
altijd als heel bijzonder ervaren. Op een afdeling waar veel patiënten verbleven met ernstige 
psychosen en depressies, al of niet gecombineerd met lichamelijke aandoeningen, was het 
bezoeken van de zaal met vijf babybedjes, met de daarbij behorende heerlijke babygeuren, een 
hartverwarmende ervaring. Wat daaraan bijdroeg was de wetenschap dat daar waarlijk preven-
tieve psychiatrie werd verricht in een kritieke fase van het leven van de baby. 
De aanwezigheid van de moeder-baby-unit leidde natuurlijk ook tot poliklinische zorg voor 
deze patiëntengroep en tot samenwerking met de afdelingen verloskunde en neonatologie. 
Toch duurde het tot 2006 voordat de eerste pop-poli in ons land werd opgericht, in het Lucas 
Andreas Ziekenhuis in Amsterdam. 
En nu is er dan dit bijzonder dikke Handboek psychiatrie en zwangerschap. Met drie redacteu-
ren uit de drie belangrijkste disciplines en uit drie verschillende ziekenhuizen. En met opmer-
kelijk veel auteurs van heel veel verschillende achtergrond die zich met deze interdiscipline 
bezighouden. Als je het boek doorkijkt verbaast het je hoeveel psychiatrische risico’s er zijn 
verbonden aan deze weliswaar korte, maar misschien wel belangrijkste fase in het leven van de 
‘Gezins-BV’. 
Het mag dan een jonge interdiscipline zijn, dit boek maakt duidelijk dat er de laatste jaren een 
enorme groei is geweest van de patiëntenzorg en van het wetenschappelijk onderzoek op het 
gebied van psychiatrie en zwangerschap. Dat is een bijzonder verheugende ontwikkeling. De 
komst van het handboek markeert het volwassen worden van deze tak van de geneeskunde. Ik 
wens het enorm veel lezers toe!

Michiel W. Hengeveld, psychiater. Emeritus hoogleraar-afdelingshoofd psychiatrie, Erasmus MC, 
Rotterdam.





Ten geleide

Zwangerschap, baring, kraambed en de zorg voor de pasgeborene zijn belangrijke life events 
voor de vrouw, haar partner en hun omgeving. Verloskundige zorgverleners streven ernaar 
om die belangrijke processen zo natuurlijk mogelijk te laten verlopen. Echter, psychische en/
of psychiatrische stoornissen van de zwangere zélf kunnen die verloskundige taak aanzienlijk 
bemoeilijken. Bij de opleiding en de nascholing van verloskundige zorgverleners wordt aan dit 
belangrijke onderwerp wel aandacht gegeven, maar in specifieke gevallen is een grondige ken-
nis van zaken nodig. Niet alleen ten aanzien van preventie en vroege herkenning, maar vooral 
ook ten aanzien van de vaak noodzakelijke multidisciplinaire aanpak en uiteraard inzake de 
juiste en minst schadelijke medicamenteuze behandeling. Daarin voorziet dit informatieve en 
vooral ook heel praktische handboek.
Het boek nodigt uit om in lokale en regionale verloskundige samenwerkingsverbanden en 
met de kinderartsen, psychologen, psychiaters, maatschappelijk werkenden en ggd’s, proactief 
te overleggen over welke leden van de groep zich, als een extra subspecialisatie, verder zullen 
bekwamen in de hier behandelde problematiek. Deze belangrijke problematiek komt veel voor, 
maar wordt niet altijd als zodanig herkend. Het is aan te bevelen om tot schriftelijk vastgelegde 
afspraken te komen over de samenwerking en over de beschikbaarheid en bereikbaarheid van 
expertise. Dat is niet alleen belangrijk voor de betrokken patiënten, maar uitdrukkelijk ook voor 
de professionals zelf.
Dit boek verdient aanbeveling voor iedere huisarts, verloskundige, gynaecoloog, en kinderarts, 
maar ook voor iedere klinisch psycholoog, psychiater, maatschappelijk werkende en ggd- 
medewerker om intensief te raadplegen bij voorkomende gevallen en om deze toch al kwets-
bare patiënten zo breed en grondig mogelijk van adequate informatie te voorzien en optimaal 
te kunnen begeleiden.

Otto P. Bleker, gynaecoloog. Emeritus hoogleraar obstetrie en gynaecologie, Universiteit van 
Amsterdam.





Ten geleide

Zwanger worden is voor veel stellen een lang gekoesterde wens. Een begin van een nieuw 
leven, het starten, uitbreiden of voltooien van een gezin geeft een extra doel in het leven en 
maakt de toekomst rijker. Soms zijn er echter complicaties rondom de zwangerschap. Com-
plicaties waarbij we, als zorgverlener, veelal goed weten hoe te handelen. Bij psychiatrische 
problemen ligt dit anders. Dit handboek gaat in op een gebied waarmee de meeste huisartsen, 
verloskundigen, gynaecologen en kinderartsen niet zo vertrouwd zijn. De ‘maternity blues’ of 
‘kraamtranen’ komen dan wel zeer frequent voor en zijn hooguit een voorbode van een poten-
tiële depressie of psychose, maar vele andere aandoeningen zijn zeldzamer en vragen om spe-
cifieke kennis. Een patiënt met een borderline-persoonlijkheidsstoornis die zwanger raakt, een 
aanstaande moeder met al bekende eetstoornissen, een verslaafde zwangere vrouw of een pas 
bevallen moeder die psychotische verschijnselen gaat vertonen, allemaal ziektebeelden die van-
wege de geringe ervaring hiermee in de praktijk veel vragen kunnen oproepen. Andersom, voor 
de zorgverlener in de psychiatrie geldt hetzelfde, een zwangere met een psychiatrische stoornis 
behandelen vraagt een andere aanpak dan een niet zwangere patiënt. Soma en psyche gaan 
eigenlijk altijd hand in hand en hier komt dan nog het (ongeboren) kind bij. Natuurlijk is het 
mogelijk om als somatische zorgverlener een psychiater in consult te vragen, maar een boek 
waarin de achtergrond van de patiënten die je behandelt uitgebreid en systematisch wordt 
beschreven is zeer waardevol. Vanuit vele disciplines worden de problemen rondom zwanger-
schap en psychiatrie beschreven. Prevalentie, beschrijving van het ziektebeeld, diagnostiek 
en zwangerschapsspecifieke behandeling komen per diagnose uitgebreid aan bod. Maar ook 
preventie en wat te doen met het kind of de borstvoeding zijn praktische aspecten die zeer dui-
delijk beschreven staan. Welke middelen zijn veilig genoeg tijdens de zwangerschap, en welke 
middelen die gebruikelijk zijn binnen de psychiatrie kunnen gevaar opleveren voor het borstge-
voede kind? Op al deze vragen en vele andere wordt in dit handboek ingegaan.
Het boek eindigt met juridisch en ethische aspecten rondom psychiatrie en zwangerschap. Hoe 
ruim zijn de beschermende juridische mogelijkheden en zijn deze uiteindelijk in het voordeel 
van patiënte zelf, maar ook in het voordeel van het (ongeboren) kind of het gezin? Psychiatri-
sche problemen rondom zwangerschap en geboorte zijn complex. Hormonale veranderingen 
en invloeden op foetus of kind zijn belangrijke additionele factoren die het uiterste vragen 
van de behandelaars. Een multidisciplinaire benadering bij de behandeling of in de preventie 
is bijna altijd gewenst. Dit handboek toont dat op een uitstekende manier aan en zal voor alle 
betrokkenen en geïnteresseerden in dit veld uitermate nuttig blijken.

Hans van Goudoever, kinderarts. Hoogleraar kindergeneeskunde, AMC-UvA; afdelingshoofd  
kindergeneeskunde, AMC; medisch afdelingshoofd kindergeneeskunde, VUmc.





Inleiding

Voor u ligt het eerste Nederlandstalige Handboek psychiatrie en zwangerschap. Het is bedoeld 
voor iedereen die zich bezighoudt met psychiatrisch kwetsbare zwangere vrouwen, hun part-
ners en jonge kinderen. Met name het afgelopen decennium is er een enorme kennisontwikke-
ling geweest op het gebied van preventie, detectie en behandeling van psychische aandoenin-
gen vóór, tijdens en na de zwangerschap, de daarmee samenhangende factoren en de gevolgen 
voor moeder, kind en gezin. De redactie is dan ook zeer verheugd dat een groot aantal (79!) 
Nederlandse en Vlaamse experts bereid is geweest met hun specifieke kennis en ervaring  
op het raakvlak van psychiatrie en zwangerschap bij te dragen aan dit handboek. 
Het boek bestaat uit zeven delen. Het eerste deel geeft een overzicht van de meest voorkomen- 
de psychiatrische aandoeningen en hun consequenties in geval van zwangerschap. Voor de 
criteria en de volgorde van het bespreken van de verschillende psychiatrische aandoeningen is 
uitgegaan van de DSM-5. Hierbij komen de zwangerschapspecifieke aspecten aan bod voor wat 
betreft: prevalentie, klinisch beeld, etiologie en de behandeling van de verschillende aandoenin-
gen. In deel 2 en 3 wordt uitgebreid stilgestaan bij de effecten van stress, verslavende middelen 
en psychofarmaca op zwangerschap, bevalling, tijdens lactatie en op de korte- en langetermijn-
ontwikkeling van het kind. In deel 4 ligt de nadruk op de invloed van maternale psychopatholo-
gie en daarmee samenhangende factoren voor het kind. Hierbij wordt vooral ook stilgestaan bij 
preventie en vroege interventie van de verstoorde ontwikkeling van de moeder-kindrelatie en 
van het kind. Deel 5 bestaat uit hoofdstukken die specifieke populaties beschrijven met een 
verhoogde kwetsbaarheid voor psychische klachten tijdens en na de zwangerschap. Deel 6 
geeft een overzicht van mogelijkheden tot screening, preventie en behandeling van psycho-
pathologie tijdens en na de zwangerschap. In het laatste deel komen de juridische en ethische 
aspecten van psychopathologie aan bod met daarin ook aandacht voor specifieke klinische 
dilemma’s die deze kunnen opleveren in de zorg voor moeder en kind. 
Voor alle delen en bijbehorende hoofdstukken geldt dat er naast de wetenschappelijke onder-
bouwing een groot accent ligt op praktische adviezen voor de klinische praktijk. Goede zorg 
voor psychiatrisch kwetsbare zwangeren en pas bevallen vrouwen, hun partners en kinderen 
kan niet zonder multidisciplinaire samenwerking. Wij hopen van harte dat dit handboek bij-
draagt aan (nog) betere multidisciplinaire samenwerking en optimale ketenzorg voor psychia-
trisch kwetsbare zwangere vrouwen en hun gezin.

Mijke Lambregtse-van den Berg, (kinder- en jeugd)psychiater, 
Inge van Kamp, gynaecoloog-perinatoloog, 
Hanneke Wennink, kinderarts.


