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Psychotische kwetsbaarheid 
op de materniteit

Prof. dr. Joris Vandenberghe psychiater UPC KU Leuven
Karla Vandenbergh psychiatrisch verpleegkundige UPC KU Leuven
Sylvia De Ryck vroedvrouw- Parelcoach UZ Leuven

Multidisciplinaire uitdagingen

Samen-
werken

• Intern – transmuraal – regulier – specifieke zorg
• Partner/context

Zorg

• Verschillende brillen!
• Verschillende invullingen van beroepsgeheim 

Overleg

• Pre-en postnatale zorgtafels
• Structureel & ad hoc

Perinatale 
psychische zorg

Perinatale zorg 
bij psychisch 

kwetsbare 
moeders

Duowerking!

Perinatale zorg bij 
psychisch            kwetsbare 
moeders
Behandeling door specialisten in de psychische zorg

+ 
• Preventie
• Faciliteren 

• Observeren
• Installeren

Belangrijke rol vd reguliere zorgverleners
(huisarts, vroedvrouw, K&G…)

Nood aan expertise in 
regionaal zorgaanbod

Preventieve zorg

• Vroeg prenataal opstarten
• Vertrouwensband 
• Holistische zorg

• Context verkennen en betrekken

• Psychische zorg installeren indien nog niet betrokken

• Aanklampende zorg 

• Overlegmomenten organiseren met zorg + context 

Faciliterende zorg

• Zorg-opstart faciliteren
• Drempels verlagen 

• Bevalling bespreken/regelen 
• Wat, wie, hoe …? 

• Opname materniteit: rust bewaken!

• Zorg rond baby voorbereiden

• Thuiskomst voorbereiden
• Partner? 

• Wat is zinvol en haalbaar?
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Observeren

• Draagkracht van moeder

• Communicatie & gedrag

• Hechting – affectie

• Opnemen van zorg naar kind toe

• Draagkracht van de context

Installerende zorg

• Basiszorg thuis; vroedvrouw, K&G, kraamzorg, huisarts 

• Psychische zorg
• Ambulant of residentiele zorg?

• Specifieke zorg
• Opvoedingsondersteuning: CKG?
• Isolement doorbreken – sociale contacten/moedergroepen

• Andere: drugshulpverlening…

Ethische dilemma’s!
Ongeboren baby heeft geen 
wettelijk statuut

Zelfbeschikkingsrecht moeder

Vaak problematische context

Ethische uitdagingen
• Ongeboren baby heeft geen wettelijk statuut

• Wat bij verontrusting
• Weinig tot geen slagkracht als hulpverlener

• Zelfbeschikkingsrecht van moeder is (te?) groot
• Moeder haakt af

• Bezorgdheid rond baby stijgt

• Vaak multiprobleemsituaties naast psychische 
kwetsbaarheid
• Combinatie met druggebruik/criminaliteit…
• Moeilijk eigen parcours wat betreft jeugd, opleiding…

• Grote weerstand naar hulpverlening � bemoeizorg

Prenataal is vrijwilligheid de enige optie
= soms zeer wankele 
evenwichtsoefening!

• Vertrouwensband is fragiel
• Eerlijke en duidelijke zorg 
• Balans tussen bekrachtigen & stimuleren

Moeder

Baby

Verontrusting rond babyzorg?

Vrijwillige (aanklampende) zorg

• Open communiceren ook 
als de boodschap 
confronterend is
• Confrontatie versus 

bekrachtiging

• Medeverantwoordelijkhei
d

• Eigen proces/ritme v 
ouder respecteren

• Zorgtafels

Opgelegde zorg  

Pas vanaf geboorte 
mogelijk!
Ouders krijgen nog kansen!

• Bedreiging veiligheid 
en/of integriteit van baby

• Geen vrijwilligheid meer
• Snelle actie nodig
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Verwijsopties bij verontrusting 

• Residentiele zorg moeder & kind
• Risico uithuisplaatsing � Zorggarantie
• Druggebruik? � Pondo
• OCJ inschakelen (A-doc)

Vrijwillig

• Gezinsondersteuning
• Residentiele zorg moeder & kind
• Gemandateerde voorziening inschakelen (M-doc)

• OCJ of VK

Aanklampend

• Collocatie moeder in residentiele setting?
• Jeugdparket � vordering JR + beschikking babyOpgelegd/dwang

Zwangerschap is een opportuniteit, 
dé uitgelezen periode om iéts te doen/veranderen

• Regelmatige contacten binnen ‘beperkte’ periode
• Aanstaande ouders stellen zich open voor                                          

een nieuwe start met baby

WE ZIJN ZO GEWEND OM TE ONDERZOEKEN 
WAT NIÉT GOED GAAT 

DAT WE OVER HET HOOFD ZIEN 
WAT WÉL GOED GAAT”

Casus psychose in peripartum: 
een evenwichtsoefening, 
een uitdagende liaison

(casus owv privacy niet online beschikbaar gesteld)

De oefening: evenwicht
• Pte met traumatische voorgeschiedenis � zeer kwetsbaar

• Pte met gedwongen opname die traumatisch was

� voorkomen van méér trauma door dwang

� proberen vertrouwensband te krijgen om van daaruit te werken

� proberen medicamenteus te werken

� proberen te motiveren voor vrijwillige opname

� flexibel opstellen (meegaan in ‘haalbare’ voorstellen, bv. eerst naar huis 

laten gaan), overleggen en compromissen sluiten, onderhandelen

Het evenwicht: afwegen van…

• Veiligheid van de baby

• Vertrouwensrelatie met moeder
• Pte kans geven contact met / zorg voor 

kind  + hechting

• Kind kans geven contact met / zorg 
door moeder + hechting

• Waar is de grens?
• Teamdynamiek


