
Postpartum psychose en de 
bipolaire stoornis
tijdens en na de zwangerschap 

Eline Poels
Veerle Bergink



Postpartum 
psychose

Sympotomen

Etiologie

Behandeling

Preventie van 
recidief

Bipolaire
stoornis

Risico

Preventie

Medicatie
zwangerschap

Lithium



Postpartum 
psychose

Fenomenologie

Etiologie

Behandeling

Preventie van 
recidief

Bipolaire
stoornis

Risico

Preventie

Medicatie
zwangerschap

Lithium



Munk-Olsen et al. Transl Psychiatry, 2016



Postpartum Psychose

Ook wel “kraambedpsychose”
Een zeldzame en ernstige psychiatrische 
aandoening die meestal binnen 6 weken 
na de bevalling ontstaat.

Incidentie: 0.25-0.6 / 1000 geboortes

Brockington 2014, Valdimarsdottir et al. 2009,  Munk-Olsen et al. 2006



Sinds 2005:  365 vrouwen met postpartum psychose

Grootste prospectieve cohort  van vrouwen met
postpartum psychose

De meeste vrouwen hebben geen psychiatrische 
voorgeschiedenis

OPPER study
Onderzoeksprogramma Postpartum 
Psychose Erasmus MC, Rotterdam



Diagnostische aanbevelingen, 
Behandel algoritme &
Preventie plan

Bergink et al, Am J Psych 2016



Symptomen postpartum psychose

• Prodromaal: insomnie, 
stemmingswisselingen, prikkelbaarheid

• Manie/gemende episode
• Depressieve episode met psychose
• Non-affectieve psychose (<10%)

• Fluctuerend beeld!
• Wanen over kind
• Hallucinaties 
• Cognitieve symptomen
• Obsessies
• Suïcidale en infanticide gedachten

Opname indicatie!

Kamperman et al, Bipolar Disorder, 2017



Postpartum psychose is een stemmingsstoornis! 

Agitatie en dysfore manische 
symptomen zijn vaak voorkomend

Depressieve/angst symptomen

zijn vaak voorkomend
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Etiologie

Nog grotendeels onbekend.

! Evidente trigger: bevalling
Sterkste voorspeller: eerste bevalling

Lichamelijke veranderingen na bevalling:
• Hormonaal
• Immunologisch
• Circadiaan ritme

+ genetische kwetsbaarheid à postpartum psychose



Vrouwen met een eerste postpartum psychose, hebben een 
verhoogde prevalentie van:

• Auto-immuun schildklier ziekte

• Pre-eclampsie

Bergink et. al, Brit J Psych, 2011, Bergink et al., Psychological med 2015 and 2017

Onderliggende immunologische dysfunctie?

Onderzoeksprogramma Postpartum Psychose
Erasmus MC, Rotterdam

OPPER studie



CZS auto-antistoffen Monocyten activatie Verminderde T-cel activatie

Bergink et al, Am J Psych, 2015
Bergink et al, Biol Psych, 2014
Bergink et al, Biol Psych, 2012
Veen et al, JAD 2015
De Witte et al. JAD 2018

Immunologische ontregeling in patiënten met ernstige 
postpartum manie/psychose/depressie



Behandeling



Behandelalgoritme

64 vrouwen met een postpartum psychose

STAP 1 Benzodiazepines (tot 3 dagen)
STAP 2 Benzodiazepines + antipsychoticum

STAP 3 Benzodiazepines + antipsychoticum + lithium

STAP 4 Elektroconvulsietherapie

OPPER study

Bergink ,  al., Am J Psychiatry 2015



Behandelrespons =
‘geen psychotische, manische of  depressieve klachten
gedurende één week en CGI ≤ 3, YMRS ≤ 8, EPDS ≤ 10’

• 98 % bereikte complete remissie, met een mediane duur van 
de episode van 40 dagen

• 79.9% bleef in remissie

OPPER study

Bergink, et al. Am J Psych, 2015



Medicatie gedurende opname en het risico 
op terugval

Days onset till relapse
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• Lithium wordt aanbevolen als behandeling gedurende de acute 
fase, tenzij andere contra-indicaties

• We raden onderhoudsbehandeling met lithium monotherapie 
aan gedurende 1 jaar postpartum 

• Na 9 maanden moet overwogen worden om de lithium af te 
bouwen als vrouwen geen klachten meer ervaren

Take home messages



Munk-Olsen et al. Transl Psychiatry, 2016
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• Vrouwen met bipolaire stoornis

• Vrouwen met een postpartum psychose in de voorgeschiedenis

• Vrouwen met beiden

Hoogste risico op een recidief postpartum



OPPER studie
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Recidief risico na de bevalling

Wesseloo et al. Am J Psychiatry, 2016



Preventie van Postpartum Psychose
in vrouwen met een hoog risico

29 vrouwen met postpartum 

psychose in de voorgeschiedenis

• 20 medicatie postpartum à

geen recidief

• 9 geen medicatie postpartum à

44% recidief

Bergink et al. Am J Psych, 2012



Postpartum psychose preventie plan

Rust
Reinheid
Regelmaat

Medicijnen na de bevalling



OPPER studie
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Bipolaire stoornis
en zwangerschap



Recidief risico tijdens zwangerschap 

Salim et al. Arch Womens Ment Health, 2018



Recidief risico tijdens zwangerschap 

Viguera et al. Am J Psychiatry, 2007



Recidief risico na de bevalling

Wesseloo et al. Am J Psychiatry, 2016



Voor patiënten met een bipolaire stoornis, 

beschermt medicatie tijdens de zwangerschap

tegen een recidief tijdens en na de 

zwangerschap!

Take home messages



Medicatie continueren?

• Lithium (1e keus)
• Antipsychotica
• Lamotrigine

Valproïnezuur altijd afbouwen voor
zwangerschap! 

Altijd een individuele afweging!



LITHIUM EN 
ZWANGERSCHAP



Dosis aanpassing van lithium

Wesseloo et al. Br J Psychiatry, 2017 ; Westin et al. BMJ open, 2017



Klinische adviezen
• Voor de zwangerschap: (referentie) spiegels/doseringen

• Overweeg 2 d.d. doseren

• Lithiumspiegel:   à Tot  week 34: 1x per 2 weken
à Daarna: 1x per week

• Bepaal maandelijks de nierfunctie

• Na de bevalling: 
• Streef (0.8 – 1.0 mmol/L)
• Lithiumspiegel: eerste twee weken 2x per week 
• Terug naar dosering van voor de zwangerschap na 1 maand



Zwangerschaps complicaties

Lithium passeert de placenta!

Weinig onderzoek

1 groot onderzoek met 727 lithium zwangerschappen en 21397 
controle zwangerschappen

Geen verband tussen lithium blootstelling en:
• Zwangerschapsvergiftiging
• Zwangerschapsdiabetes
• Foetale stress 
• Overmatig bloedverlies bij de bevalling
• Keizersnede

Munk-Olsen et al. Lancet Psychiatry, 2018



Aangeboren afwijkingen

1970’s Register of Lithium Babies
• 5x verhoogd risico op aangeboren hartafwijkingen
• 400x verhoogd risico op Ebstein anomalie

Case control studies: geen associatie

à 3 grotere en methodologisch betere studies!

Nora et al. Lancet, 1974



Aangeboren afwijkingen

Diav-citrin et al. 2014

Lithium blootgesteld = 183
Bipolaire controlegroep = 72 
Controlegroep = 748 

Uitkomst:
• Geen verschil in aangeboren afwijkingen totaal
• Wel verhoogd risico op hartafwijkingen 
• De meeste afwijkingen herstelden spontaan
• Ebstein anomalie (n=1 in lithium groep)



Aangeboren afwijkingen

Patorno et al. 2017

Lithium  = 663
Lamotrigine = 1945
Controlegroep = 1 322 955

Uitkomsten:
• Verhoogd risico op hartafwijkingen na 1e trimester blootstelling, 

vergeleken met lamotrigine en de controlegroep
• Lithium groep 2.41% vs lamotrigine 1.39% en controlegroep

1,15%.
• Verhoogd risico op Ebstein anomalie



Patorno et al. 2017
Dosis-respons relatie:

Aangeboren afwijkingen



Aangeboren afwijkingen

Munk-Olsen et al. 2018 

Lithium = 727 
Controle groep stemmingsstoornis = 21397

Uitkomsten:
• Verhoogd risico op aangeboren afwijkingen
• In lithium groep 7.4% met aangeboren afwijking vs 4.3% in 

controlegroep
• Niet specifiek voor hartafwijkingen



Conclusie: aangeboren afwijkingen

Lithium gebruik tijdens het 1e trimester van de zwangerschap geeft 
een licht verhoogd risico op aangeboren afwijkingen.

Het risico op aangeboren afwijkingen is lager dan eerder werd 
gedacht.

Invloed dosis in 1e trimester.



De pasgeborene

Onduidelijke relatie tussen lithium en geboortegewicht en 
zwangerschapsduur.

Verschillende studies tonen problemen bij de pasgeborene:
• Meer ziekenhuisopnames direct na geboorte
• Slechte start (lagere APGAR scores) 

! Belangrijk om pasgeborene te observeren

Newport et al. Am J Psychiatry, 2005 ; Munk-Olsen et al. Lancet Psychiatry, 2018



Ontwikkeling van het kind

4 onderzoeken

• Onwikkeling
• Mijlpalen
• IQ
• Gedrag

• Normale ontwikkeling
• Limitaties:

• Kleine groepen
• Ontbreken controle groep
• Rapportage door moeder/ niet gevalideerde testen

Schou 1976, Jacobson 1992, vd Lugt 2012, Forsberg 2017



Lithium en borstvoeding
Weinig onderzoek, kleine studies.

Lithium concentratie in moedermelk: 
• ¼ van lithium bloed concentratie van moeder

Lithium spiegel baby: 
• Grote variatie 
• ± 10-50% van de lithium spiegel van moeder

Pasgeborene is kwetsbaar vanwege ontwikkeling nieren, hoog risico 
uitdroging
Nederland: NEGATIEF ADVIES

Pacchiarotti et al. Eur Neuropsychopharmacol, 2016



Valproinezuur en carbamazepine (in mindere
mate) zijn teratogeen

Lamotrigine en antipsychotica niet

Lithium: teratogeen maar absolute risico is 
lager dan voorheen gedacht

Antipsychotica: verhoogd risico op diabetes 
gravidarum

Antipsychotica en antidepressiva: mogelijk
lange termijn gevolgen

Algemene medicatie adviezen voor
bipolaire stoornis en zwangerschap

Voorkom polyfarmacie en doseer zo laag mogelijk!



Wesseloo et al. J Affect Disord, 2017

Included pregnancies:     n=114

Admission postpartum 

Lithium 
n=59

9/59 

Lamotrigine
n=55

4/55

Lamotrigine

Deens register onderzoek:



Conclusie lamotrigine

• Lamotrigine was even effectief in de preventie van 
postpartum psychiatrische opnames.

• Echter, dit effect is aangetoond in patiënten met 
voornamelijk depressieve episodes.

• Het effect voor patiënten met vooral manische episodes 
moet nog onderzocht worden!



v Voor patiënten met een bipolaire stoornis, beschermt medicatie
tijdens de zwangerschap tegen een recidief tijdens en na de 
zwangerschap! 

v Het gebruik van medicatie moet afgewogen worden tegen de 
potentiele risico’s voor het ongeboren kind.

v Voor patiënten met een postpartum psychose in de 
voorgeschiedenis is medicatie direct na de bevalling voldoende om 
een recidief postpartum psychose te voorkomen!

Take home messages


