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Doelen

Inzicht in actuele theoretische en wetenschappelijke achtergronden bij:

1) Psychopathologie bij ouders rondom de geboorte

2) Impact van psychische/psychiatrische aandoeningen op de ouder-

kindrelatie

3) Belang ouder-kindrelatie vanaf de zwangerschap

4) Elementen van een goede ouder-kindrelatie



‘Life- time’ prevalentie ouderlijke psychopathologie

Lambregtse-Van den Berg M.P., Onderzoek Generation R. (2005)



N % N %

Psychopathologie Middelengebruik

Voorgeschiedenis 112 18% Roken 106 17,6%

Medicatie ooit 42 6,7% Alcohol 14 2,3%

Medicatie actueel 16 2,6% Drugs 19 3,0%

N %

Psychosociale problemen

Tenminste 1 probleem 179 28,8%

Geen sociale steun 22 3,5%

Relationale problemen 34 5,5%

Financiele problemen 98 15,8%

Huisvesting problemen 31 5,0%

Misbruik/mishandeling 14 2,3%

Kwetsbaar
Psychiatrisch

Psychosociaal

Middelen

N %

Enig advies 281 45,2

Quispel C, Schneider TA, Bonsel GJ, Lambregtse-van den Berg MP. J Psychosom Obstet Gynaecol. 2012

Combinatie van risicofactoren (N= 621)



Psychiatrische aandoeningen tijdens de 
perinatale periode

Welke psychiatrische aandoeningen tijdens de perinatale periode zie we?

 Niet psychotische stoornissen

• Depressie, angststoornissen, PTSS

 Psychotische stoornissen

• Psychose, manische psychose, drugsgeïnduceerd

 Overig, o.a. persoonlijkheidsstoornissen, eetstoornis, ADHD, autisme



Psychiatrie en zwangerschap

Enkele feiten op een rij:

 Meeste psychiatrische stoornissen beginnen bij vrouwen in de vruchtbare 

leeftijd

 Groot deel van zwangerschappen is ongepland bij patiënten met 

psychiatrische stoornis

 Zwangerschap beschermt niet tegen het ontstaan van een psychiatrische 

stoornis

 Patiënten met een ernstige psychiatrische stoornis:

 48% heeft kinderen

Van der Ende, P. C., Van Busschbach, J. T., Wiersma, D., & Korevaar, E. L. (2011). Ouders met ernstige psychische aandoeningen. Epidemiologische gegevens. 

Tijdschrift voor Psychiatrie, 53, 851– 856.

Van der Ende, P. C. (2016). Vulnerable parenting: A study on parents with mental health problems: Strategies and support. Hanze University of Applied Sciences 

Groningen.



Connect2Grow

 Psychiatrische aandoening

Nee 12 20%

Ja 48 80%

 Persoonlijkheidsproblematiek 19 32%

 Depressie 17 28%

 PTSS 11 18%

 Angststoornis 9 15%

 AD(H)D 7 12%

 Autismespectrumstoornis 5 8%

 Eetstoornis 5 8%

 Psychotische stoornis 4 7%

 Bipolaire stoornis 3 5%

 Harddrug-/alcoholverslaving 3 5%



Peripartum depressie (5 -15%)

 Symptomen vergelijkbaar met ‘gewone depressie’
 Specificier: met begin peripartum

 Andere ‘kleur’:
 m.n. insufficientie- en/ of schuldgevoelens als (aanstaande) 

moeder en richting kind

 Infanticide gedachten

 Zwangerschapspecifieke aandachtspunten:

 Overlap met zwangerschapsklachten

 Verhoogde incidentie na bevalling (‘postnatale depressie’) 
 Onbehandelde depressie is geassocieerd (m.n. ernst) met laag

geboortegewicht/vroeggeboorte

 Bedreigde ouder-kindrelatie



Welke behandeling helpt?

• Alleen psychiatrische aandoeningen

• Alleen gerandomiseerde studies

• Geen selectie op aard interventie

• 29 studies met 2.779 patiënten

Van Ravesteyn et al. Interventions to treat mental disorders during pregnancy: A systematic review and multiple treatment meta-analysis. Plos One, March 30: 2017.



Effectiviteit behandeling

 Vrijwel alleen interventies voor depressie onderzocht 

 Psychotherapie (CGT en IPT) meest effectief

 Lichaamsgerichte therapie en acupunctuur effectief?!

 Lichttherapie en voedingssupplementen niet effectief

 Geen gerandomiseerde studies naar medicatie

Van Ravesteyn et al. Interventions to treat mental disorders during pregnancy: A systematic review and multiple treatment meta-analysis. Plos One, March 30: 2017.



Effectiviteit behandeling

• 15 studies met 4.958 deelnemers

• Geen depressie in voorgeschiedenis

 Interventies die gericht zijn op eerste zwangerschappen meest effectief:

- Psycho-educatie depressie

- Betrekken omgeving bij aanstaande ouderschap (huisbezoeken, 

groepscursussen met partner e.d.)

 Psychologische interventies als CGT en IPT nauwelijks preventief effect, iets

meer bij eerste zwangerschappen

Martín-Gómez C, MorenoPeral P, Bellón JA, Conejo-Cerón S, Campos, Paino H, Gómez-Gómez I, Rigabert A, Benítez I, Motrico E (2022). Effectiveness of 

psychological interventions in preventing postpartum depression in non-depressed women: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. 

Psychological Medicine 1–13. 



Psycho-educatie Depressie 

Ook bij (aanstaande) vaders!



Belang van een goede ouder-kindrelatie

 Zwangerschap en periode direct na de geboorte cruciaal voor 

hersenontwikkeling en goede ontwikkeling stress-systeem.

 Belangrijkste invloed hierop is relatie ouder/verzorger en kind.

 Optimale ouder-kindrelatie is een belangrijke stap in 

het borgen van ontwikkelingskansen.

Lobo FM et al. Understanding the Parent-Child Coregulation Patterns Shaping Child Self-Regulation. Developmental Psychology, 2020,56(6): 1121-1134; Dickens 

et al.The HPA Axis During the Perinatal Period: Implications for Perinatal Depression Endocrinology 159: 3737–3746, 2018; Beeghly M, Early Resilience in the Context 

of Parent-Infant Relationships: A Social Developmental Perspective.Curr Probl Pediatr Adolesc Health Care 2011;41(7):197 201. Xiong F et 

al. Role of the Hypothalamic-Pituitary-Adrenal Axis in Developmental Programming of Health and Disease. Front Neuroendocrinol. 2013 January ; 34(1): 27–46



Ouder-kindrelatie

Mate van gehechtheid tijdens de zwangerschap  positieve samenhang 

met kwaliteit ouder-kindrelatie in eerste levensjaren 

Veilig gehecht aan moeder  vaak ook aan vader

Soms duidelijk verschil: bijvoorbeeld door psychische kwetsbaarheid en 

(tijdelijk) onvoldoende emotionele beschikbaarheid

Siddiqui A, Hägglöf B, Eisemann M. (2000). Own memories of upbringing as a determinant of prenatal attachment in expectant women. Journal of Reproductive and

Infant Psychology, 18, 67–74.

Huth‐Bocks, A. C., Levendosky, A. A., Bogat, G. A., & Von Eye, A. (2004). The impact of maternal characteristics and contextual variables on infant–mother attachment. 

Child Development, 75(2), 480-496.

Brandon, A.R., Pitts, S., Denton, W. H., Stringer, A., & Evans, H.M. (2009). A history of the theory of prenatal attachment. Journal of Prenatal and Perinatal Psychology 

and Health, 23(4), 201–222. 

Fox, N. A., Kimmerly, N. L., & Schafer, W. D. (1991). Attachment to mother/attachment to father: A meta‐analysis. Child Development, 62(1), 210-225. 



Belang van een goede ouder-kindrelatie



Thompson RA, Nelson CA. Developmental science and the media. Early brain development. Am Psychol. 2001 Jan;56(1):5-15

Hersenontwikkeling: verbindingen (synapsen) 

-9 mnd tot 12 mnd



Foetale hersenontwikkeling

https://sites.duke.edu/apep/module-5-alcohol-and-babies/explore-more/normal-brain-development/



Veerkracht en gezond stress-systeem

 Toxische stress 

 Relaties bufferen stress

 Gezonde ouder-kindrelatie veerkracht

 Ontbrekende goede ouder-kindrelatie chronische stress

https://developingchild.harvard.edu/resources/stress-and-resilience-how-toxic-stress-affects-us-and-what-we-can-do-about-it/



Risicofactoren bedreigde ouder-kindrelatie

 Psychiatrische aandoening of ernstige psychische klachten

 (Vroegkinderlijk) trauma of verwaarlozing bij (aanstaande) ouders

 Verslaving (cannabis, alcohol, harddrugs) bij zwangere of haar partner

 Ernstige stress

 Ernstige angst voor de bevalling

 Belaste obstetrische voorgeschiedenis (bv. verlies van een kind of onverwerkte traumatisch 

ervaren bevalling)

 Foetale aandoening of ernstige obstetrische complicaties

 Ongeplande of ongewenste zwangerschap

 Tienerzwangerschap

 Huiselijk geweld

 Relatieproblematiek

 Moeizame opbouw ouder-kindrelatie bij voorgaand kind

 Verstandelijke beperking



Niveaus ouder-kindrelatie volgens DC:0-5

 Niveau 1: goed tot voldoende goed lopende relaties

 Niveau 2: gespannen tot zorgelijke relaties

 Niveau 3: bedreigde tot verstoorde relaties

 Niveau 4: gestoorde tot gevaarlijke relaties



Connect2Grow

Kwaliteit ouder-kindrelatie bij intake

1: Goed-voldoende lopende ouder-kindrelatie 3 5%

2: Gespannen-zorgelijke ouder-kindrelatie 47 78%

3: Bedreigde-verstoorde ouder-kindrelatie 8 14%

4: gestoorde tot gevaarlijke relaties 2 3%



Wat kun je doen?

1. Versterken ouder-kindrelatie, zo vroeg mogelijk in de zwangerschap

2. (blijven) behandelen en monitoring van psychopathologie

En ook: 

samenwerken met en informeren van professionals in de geboortezorg, 

zoals verloskundigen, gynaecologen en jeugdverpleegkundigen van het 

CJG.



Versterken ouder-kindrelatie



Versterken ouder-kindrelatie: 
Contact over en weer

Belangrijke vaardigheden (aanstaande) ouders:

- Mentaliseren: het vermogen om na te denken over de eigen innerlijke 

wereld en die van anderen.

- Sensitiviteit: het vermogen van de ouder om signalen en behoeften 

van een kind correct te interpreteren en daarop snel en adequaat te 

reageren.



Versterken mentaliseren

Stel al tijdens de zwangerschap vragen over de band met het kind van de 

zwangere en haar partner, zoals:

 Wat lijkt je leuk aan moeder/vader zijn? 

 Wat lijkt je minder leuk aan moeder/vader zijn? 

 Hoe hoop je dat je kind zal zijn? 

 Weet je of het een jongen of een meisje is? 

 Voel je een band met het kind in je/de buik? 

 Hoe komen jullie samen tot mogelijke namen voor je kind?







Take home message

 Investeer bij aanstaande ouders al tijdens de zwangerschap in de 

ouder-kindrelatie.

 Ingang: het aanstaande ouderschap, i.p.v. de (eventuele) 

kwetsbaarheid of psychopathologie.

 En blijf ook denken aan de vaders/partners!!



Filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=TU0f8a3Cizo

https://www.youtube.com/watch?v=TU0f8a3Cizo


Vragen?
e.vanefferen@erasmusmc.nl



Meer lezen?

Handboek Psychiatrie en Zwangerschap (2015). 
Mijke Lambregtse-van den Berg, Inge van Kamp, 
Hanneke Wennink (red.).

Parenthood and Mental Health –
A Bridge between infant and adult psychiatry (2010). Sam Tyano, Miri Keren, 
Helen Herrman, John Cox.

Handboek Infant Mental Health (2011). Marja Rexwinkel, Marcel Schmeets, 

Catherine Pannevis, Bert Derkx (red.).



Angststoornissen en zwangerschap 
(10-15%)

Zwangerschapsspecifieke angst/ fobie

 Angst voor de bevalling/ controles/ bloed prikken

 Angst voor de gezondheid van de baby

 Angst om eigen veranderde uiterlijk

OCD

 Angst voor besmetting/ angst schade te hebben aangericht/ seksuele 

of agressieve inhoud

 Angst om (ongeboren) kind kwaad te doen of te besmetten

 Dwanghandelingen: controleren/ reinigen/ rituelen

 Kan ernstig interfereren met dagelijks leven, ook met zorg voor baby



Angst voor de bevalling (= tocofobie)

 Angst voor de bevalling is (in principe) normaal!

 Want:  het verloop van een bevalling….
 kost veel inspanning (fysiek, mentaal, sociaal)

 is onvoorspelbaar

 heeft grote gevolgen

 Ernstige angst: 7-15%

 Fobische angst: 2-7%



Postpartum psychose

 1 a 2 op de 1000 bevallingen (0,1%)

 Ontstaat binnen 4 weken na bevalling

 Progressief beloop

 Enkele symptoomvrije dagen

 Slaapstoornis, prikkelbaar, achterdochtig en ontremd

 Progressie met psychotische verschijnselen

 “Verwardheid”
 Hallucinaties/ wanen

 Wisselend bewustzijn

 Pas op: het beeld kan wisselen (symptoomvrije 

intervallen)

 Toename van suïcide risico en agressie tegen kind



Posttraumatische-stressstoornis 
(1-3%)

Invloed bestaande PTSS op zwangerschap/bevalling 

Let op: seksueel misbruik in voorgeschiedenis!

 Verhoogde kans op tocofobie (= angst voor de bevalling)

 Verhoogde kans op PTSS(-klachten) na bevalling

 Medisch verloop versus ervaring bevalling


