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1. 

Expertisecentrum Perinatale Psychiatrie 

(UZ Leuven- UPC KU Leuven) 

http://www.upckuleuven.be/index.php


Expertisecentrum Perinatale Psychiatrie
 Kernteam

= inter- en intradisciplinair netwerken

 Nauwe samenwerking tussen de 4 disciplines in de 

perinatale periode in huis

= intramuraal netwerken

 Alsook met andere belangrijke maatschappelijke

partners uit huis

 (huis) artsen, psychiaters, …

 Externe hulpverleners: vroedvrouwen, 

psychotherapeuten, kine, MCT, …

= transmuraal en supraregionaal netwerken

 Om zo een goede aanvulling te zijn op reeds aanwezige 

zorgaanbod & de zorgkwaliteit verder mee te optimaliseren

Neonatologie -
Pediatrie

Kinder- en 
Jeugdpsy
chiatrie

Volwassen-
psychiatrie

Gynaeco-
logie

Verlos-
kunde



2. Inleiding rond psychotische 

kwetsbaarheid
 Spreken in de spreekkamer bij psychotische kwetsbaarheid:

 spreekkamer als metafoor voor elke plaats waar we met 

vrouw (en familie) spreken

 belang van kennis van psychopathologie in combinatie met basishouding

specifieke van deze pathologie 

 IMH denken en “the motherhood-constellation” van Stern altijd aanwezig 

gezien de specifieke periode waarin problematiek  zich voor doet



3. Casus 1: 

context en aanmelding
 Verbinden rond de allerkleinsten en hun gezin

 In de spreekkamer en daarbuiten

 Welke zorgpaden gevolgd; schakel in groter geheel

 Welke stappen werden genomen en waarom?

 Inhoudelijk therapeutisch proces



Signalen

 Extreem uitgeput, sinds 1 maand uitgesproken in- en 

doorslaapstoornissen

 Lichamelijke klachten zoals misselijkheid, hoofdpijn, duizeligheid, 

tintelingen

 Sterke innerlijke onrust en angst, veel piekeren

 Eet zeer weinig, in 1 week 3 kg afgevallen

 Anhedonie zonder diurne variatie, anergie

 Patiënte kan op dit moment niet alleen zijn

 Verschillende life-events tegelijkertijd

 Staat erg weigerachtig tov medicatie



Maar… 

 Je herkent maar iets als je het kent

 ‘Niet-pluis gevoel’

 Lijkt/is ook een depressief beeld: grote verschillen

 depressie met psychotische symptomen

 Postpartumpsychose (niet in DSM-V)

 First onset of niet?

 Relatie met manisch-depressieve (bipolaire) stoornis en schizofrenie, maar 

toch is de psychiatrische voorgeschiedenis veelal blanco



Depressief syndroom, doch meer aan de 

hand:

 We herkennen psychotische elementen in de gedachtegang: 

 De overtuiging van niet te kunnen slapen, dat het nooit meer goed zal komen, dat de partner 

iets zou overkomen zodat ze er alleen voor zou staan, dat ze een slechte moeder zou zijn als ze 

de zorg voor haar kinderen uit handen zou geven, dat ze nooit meer zal kunnen rusten, ...

 Er zijn geen duidelijke aanleidende oorzaken (waardoor nog groter schuldgevoel) 

“Ik heb alles om perfect gelukkig te moeten zijn”

 Vatbaar voor stress, perfectionisme ++

 Erg emotioneel in gesprek, huilt het gesprek door



Casus 1

 Zeer sterk netwerk aanwezig

 Wegens verbouwing net inwonend bij maternale ouders

 Verbinding is steeds behouden kunnen blijven

 Mama met zichzelf

 Tussen het koppel

 Met het bredere netwerk

 Therapeutisch: 

1. installeren van veiligheid en vertrouwen (al eerder)

2. teruggeven van het ouderschap aan de ouders

3. nieuwsgierig worden naar de eigen innerlijke wereld

4. nieuwsgierig worden naar de binnenwereld van het kind

Onderdeel van Therapeutisch protocol, Euridike Clauwaert 2019



Afrondende bedenkingen van Mama

 Juist doorverwezen worden

 Van jullie horen wat me overkomt en perspectief bieden

 Erkennen en Herkenning – ik ben niet alleen

 Nazorg



 Jezelf als werkinstrument

De 3 R’s Regulatie

Relatie

Redeneren

Afrondende bedenkingen van ons

Voorspelbare en open communicatie, 

veel psycho-educatie

Het bredere systeem erbij betrekken, 

kinderen ‘in mind’ houden

Onderdeel van Therapeutisch protocol, Expertisecentrum Perinatale Psychiatrie 



Casus 2

 Geboorte 1e kindje februari 2019

 Geen psychiatrische voorgeschiedenis

 1e opname Mama 12 dagen na bevalling; gedwongen opname in psychiatrisch 

ziekenhuis owv post partum psychose

 2e opname Mama 5 dagen na ontslag 1e opname

 Overleg en kennismaking

 Ambulante opvolging; huisbezoek- raadpleging

 Deeltijdse werkhervatting - raadpleging



Aandachtspunten

 Belangrijk voor Mama

- uitleg over post partum psychose, zowel voor haar als voor het gezin

oa verloop, wat het veroorzaakt, evolutie en belangrijke punten in de 

behandeling

- Contact met de baby tijdens de opname

- bij herhaling vertellen dat het iets is dat je kan overkomen, werkt    

ontschuldigend

- vertellen over andere moeders in een gelijkaardige situatie & hun gedachten; 

dit gaf haar het gevoel dit niet alleen mee te maken, herkende wat er gezegd 

werd, gaf haar de moed te vertellen over haar eigen moeilijke gedachten

- Duidelijke planning van afspraken, wie zorgt voor baby & wanneer



The Nursing piramide

Hilde Parduyns 2019



Inhoud van de verschillende onderdelen

 Basale behoeftes

 Veilige relatie

 Ontwikkeling van het moederschap

 Specifieke noden van de moeder

 Specifieke interventies



Specifieke interventies

 Acceptatie van het gebeuren

nood aan structuur, rustige omgeving, bekenden om zich heen

nood aan juiste medicatie, nood psycho-educatie

normaliseren van de symptomen, plaatsen binnen fase van psychose

 Spreken over onzekerheid, gemis, boosheid, schuldgevoelens, angst voor 

controleverlies

 In relatie met haar baby

een plaats vinden als moeder,  opbouwen van het contact

samen kijken naar wat er lukt, concrete tips, doseren en aanpassen in functie    

van evolutie



Verloren of nog niet gevonden verbinding 

 naar 

verbinding voelen:


