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Beste Verloskundige,  
 
Binnenkort volg je de scholing psychische en psychiatrische problematiek. Deze scholing 
wordt verzorgd door Babykennis en aangeboden door Kraamzorg de Waarden.  
 
Kraamzorg de Waarden vindt het van groot belang om op belangrijke thema’s samen op te 
trekken op het gebied van scholing. Dit om zorg te dragen dat we elkaar goed weten te 
vinden en goede zorg gewaarborgd, blijft ook als het moeilijk wordt.  
 
De scholing zal met name gericht zijn op praktijkcasuïstiek. Om dit te kunnen doen is het van 
belang dat u deze reader ter voorbereiding heeft doorgenomen.  
 
De reader bestaat uit twee onderdelen:  

1) Hechting 
2) Ziektebeelden 

 
We wensen je een fijne en leerzame scholing toe!  
 
Met vriendelijke groet,  
Roos Gerritse 
Hoofd Zorgopleidingen Kraamzorg de Waarden 
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Deel 1: Hechting 
 
 
“Huid op huid contact,” is het eerste wat vaak gezegd wordt als het onderwerp hechting aan 
bod komt. Huid op huid contact is inderdaad een belangrijk onderdeel van het 
hechtingsproces tussen ouder en baby, vooral in dat eerste gouden uur. Zoals je vast weet, 
zijn er nog veel meer factoren die bijdragen aan de hechting tussen ouder en baby. In deze 
reader komen de andere factoren uitgebreid aan bod  
 
 
1.1. Hoe is het denken rondom hechting veranderd?  
 
John Bowlby was een Britse psychiater die rond 1950-1960 zijn observaties van de band 
tussen ouder en baby begon op te schrijven. Het begin van de gehechtheidtheorie. In zijn 
theorie benoemt Bowlby dat baby’s behoefte hebben aan nabijheid, contact en bescherming. 
Baby’s hebben zelf de mogelijkheid om deze bescherming en zorg voor elkaar te krijgen bij 
hun ouders, door hun vertederende uiterlijk (grote ogen, zachte wangen), huilen en contact 
maken. 
 
In de jaren 70 van vorige eeuw, werd nog gedacht dat baby’s de eerste maanden van hun 
leven in een autistische fase leven, waarin zij helemaal geen contact maken met de 
buitenwereld. Na veel studie en onderzoek, weten we dat nu baby’s al tijdens de 
zwangerschap anders reageren op de handen van moeder op de buik dan op de handen van 
iemand anders. Ook kunnen baby’s direct na de geboorte contact maken met hun omgeving. 
 
1.2. De band met ouders 
We weten dat de band tussen ouder en kind al tijdens de zwangerschap begint. Wist je dat 
baby’s tijdens de zwangerschap anders reageren op de handen van hun moeder dan op de 
handen van iemand anders? Ze voelen het verschil al. 
De hechting begint ook door de gedachten, fantasieën en angsten die ouders hebben over 
hun ongeboren kind. Ze hebben een droombaby in hun hoofd, maar ook alle eigenschappen 
die ze niet graag voor hun baby willen zitten in hun hoofd. Dit is heel normaal en hoort bij het 
proces. Als het hechtingsproces op een wenselijke manier verloopt, dan zijn deze fantasieën 
en angsten goed met elkaar in balans. 
Wanneer de start moeizaam 
loopt, bijvoorbeeld doordat 
ouders het moeilijk vinden om 
contact te maken tijdens de 
zwangerschap of de bevalling 
was zwaar en het duurt even 
voordat moeder liefde voor haar 
kind voelt, dan betekent dit niet 
dat de hechting niet meer goed 
zal kunnen verlopen. 
Mensen en relaties zijn 
dynamisch. Dat betekent dat we 
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voortdurend kunnen veranderen en leren. Na een moeilijke start kan er dus nog ontzettend 
veel gerepareerd worden. Wel weten we dat de eerste 1000 dagen heel belangrijk zijn voor 
de gezonde ontwikkeling van een mens.  
 
Wij mensen, gebruiken onze hersenen heel de dag door. Onze motoriek wordt door ons 
brein aangestuurd, hormonen worden daar aangemaakt, maar ook voor sociaal verkeer en 
omgaan met emoties is ons brein belangrijk. 
Voor de ontwikkeling van een gezond brein hebben baby’s liefde en geborgenheid nodig. 
Wanneer een baby zich gekoesterd en beschermd voelt, kan het brein zich volop 
ontwikkelen.  
 
 

 
 
 
Op deze foto, zie je het verschil in de hersenontwikkeling van een baby die alleen praktische 
verzorging heeft gekregen (voeding, schone luier/kleding, wassen) en een baby die ook 
emotionele verzorging heeft gekregen. Hier zie je dat het brein van de baby die geen 
emotionele ondersteuning heeft gekregen, veel kleiner is gebleven. Deze groei wordt op 
latere leeftijd niet ingehaald. 
 
Hersenen groeien dus door ervaringen die baby’s op doen. Voor die ervaringen zijn baby’s 
volledig afhankelijk van hun verzorgers. Zij kunnen nog niet voor zichzelf zorgen. Relaties 
waarin baby’s zich veilig voelen, waarin zij zich gezien en gehoord voelen, zijn heel 
belangrijk voor een gezonde ontwikkeling! 
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1.3. Cirkel van Veiligheid 
 

 
 

Als een kind aan iemand gehecht is, de ‘belangrijke ander’, leert het zichzelf kennen en kan 
het zichzelf ontwikkelen naar zelfstandigheid. Hechtingsrelaties zijn persoonsspecifiek, 
meestal de ouders en/of grootouders, een vaste oppas of begeleider op een 
kinderdagverblijf. Een kind kan meerdere hechtingsrelaties aangaan. De kwaliteit van 
verschillende hechtingsrelaties kan verschillend zijn, denk daarbij aan verschil in accenten 
binnen de opvoeding tussen bv. de vader en de moeder. Vanuit de hechtingsrelatie(s) kan 
het kind een gevoel van veiligheid en zelfvertrouwen ontwikkelen. 
 
In de cirkel van veiligheid (zie afbeelding hierboven) wordt dit proces goed zichtbaar 
gemaakt. Het gaat hierbij om het ingaan op de behoeften van het kind. Vanuit een veilige 
basis (bovenkant cirkel) is het mogelijk om de exploratie van het kind, het ontdekken van de 
omgeving, te ondersteunen. Denk hierbij aan: het kind helpen, op het kind letten en samen 
plezier delen. Dit zou verwoord kunnen worden als : “toe maar”. In tijden van stress zorgt een 
goede hechting voor een veilige haven (onderkant cirkel) waarop het kind terug kan vallen. 
Ook hierbij is het belangrijk signalen van het kind te ontvangen en dat te laten merken. Dit 
leidt vervolgens weer tot handelingen als troosten, beschermen en gevoelens van het kind in 
goede banen leiden. Hier zijn de woorden: “kom maar” op zijn plaats. Veilig gehechte 
kinderen ontwikkelen de mogelijkheid en het vertrouwen om ‘emotioneel bij te tanken’ bij een 
vertrouwde persoon. Als het kind zich weer veilig genoeg voelt (en de volwassen dit gevoel 
bevestigt) dan kan het de omgeving verder exploreren en leren uit zijn persoonlijke en 
relationele ervaringen. 
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1.4. Sensitief ouderschap 
 
Veel verschillende wetenschappers hebben zich gebogen over de vragen: ‘Op welke manier 
hechten baby’s zich aan hun ouders/verzorgers? En wat hebben baby’s nodig om zich veilig 
en geborgen te voelen bij hun ouders. Uit al dit onderzoek is gebleken dat het belangrijk is 
voor het hechtingsproces dat ouders sensitief op hun baby reageren.  
 
Sensitief ouderschap is op te delen in 3 stappen: 
 

 
 
 
De meeste ouders reageren sensitief op hun kind. Het eerste wat zij doen is: goed kijken 
naar hun baby. Vervolgens gaan ze nadenken en voelen: wat zou er in mijn baby omgaan? 
Wat bedoelt mijn baby? Daarna reageren ze op wat ze denken dat hun baby voelt.  
 
Een voorbeeld kan zijn: 
Observeren: Mijn baby huilt 
Interpreteren: Mijn baby heeft een schone luier nodig 
Reageren: Ik ga direct mijn baby verschonen 
Daarna observeren ze of hun interpretatie klopt (stopt de baby met huilen?) en begint de 
cirkel weer opnieuw. Als ze het verkeerd hebben is dit geen probleem, dan interpreteren 
ouders gewoon opnieuw. Voor kinderen is het vooral belangrijk dat ze merken dat hun 
ouders hen proberen te begrijpen en ondersteunen.  
 
Soms is het moeilijk om een huilende baby te begrijpen. Daarbij komt dat de ene baby 
makkelijker te troosten is dan de andere baby. Wanneer een baby huilt en er is geen 
duidelijke oorzaak, is het het fijnst voor hen als ze bij een ouder of verzorger mogen huilen. 
Dan voelen ze zich gesteund en geborgen, zelfs als dat hun verdriet niet volledig wegneemt.  

Observeren 
(Kijken)

Interpreteren 
(Denken/voelen)Reageren
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Deze cirkel van sensitiviteit kan bij elke stap onder druk komen staan. 
 
Observeren komt vaak onder druk op het moment dat mensen stress ervaren. Deze stress 
kan door allerlei factoren veroorzaakt worden, bijvoorbeeld: een moeilijke bevalling, 
relatieproblemen, financiële problemen, gezondheidsproblemen of veel huilen door de baby. 
Ook veelvuldig gebruik van de mobiele telefoon kan het observeren onder druk zetten. 
Wanneer de ouders niet of weinig observeren, kunnen de cirkels van sensitiviteit niet op 
gang komen en komt de hechting tussen ouder en baby onder druk te staan. 
 
Sommige ouders kijken wel goed naar hun baby, maar vinden het moeilijk om te snappen 
wat er in hun baby omgaat. Dat zie je bijvoorbeeld als de ouders in paniek raken zodra de 
baby begint te huilen en er dan telkens direct gedacht wordt dat de baby honger heeft.  
 
Weer andere ouders kunnen best goed observeren en begrijpen ook best aardig wat de baby 
bedoelt, maar reageren vervolgens niet. Bijvoorbeeld als de baby alleen in de wieg ligt te 
huilen, de moeder snapt dat hij honger heeft, maar vervolgens laat ze de baby 20 minuten 
alleen omdat het nog geen tijd is voor voeding. Wanneer dit gebeurt, is er vaak sprake van 
een emotionele blokkade bij de ouders. Ouders hebben zelf dan vaak ook geen afgestemde 
zorg ontvangen als kind en vinden het moeilijk om zich in te leven in het vervelende gevoel 
van hun baby. Dit is vaak te pijnlijk om te voelen voor hen en onbewust sluiten zij zich voor 
dat gevoel af. “Dat deden mijn ouders ook, en ik ben zelf ook groot geworden,” wordt dan 
vaak gezegd. 
 

Wat zou je kunnen doen als ouders de baby weinig observeren? 

Wanneer ouders te maken hebben met stress werkt het het best als ze zich kunnen uiten. 
Bied een luisterend oor, zonder gelijk oplossingen of advies te geven. Als je begrip toont 
voor het feit dat ouders het moeilijk hebben, dan doe echt je al ontzettend veel. Veel mensen 
vinden het moeilijk om bij familie of vrienden aan te geven dat ze het moeilijk hebben in de 
kraamtijd. Als ze dit bij jou als professional wel kunnen delen, dan betekent dit heel veel voor 
hen. Opmerkingen zoals: “Zo, wat ontzettend pittig voor je” of “Ik begrijp dat je je daar druk 
om maakt,” kunnen heel erg stress verminderend werken. 

Je hoeft emotionele stress niet op te lossen voor je cliënten. Sterker nog, je kunt emotionele 
stress niet oplossen. Wat je wel kunt doen is luisteren en begrip tonen. Zodra ze hun verhaal 
hebben verteld en hun hoofd is wat leger, kan je samen naar de baby gaan kijken. Wat zie je 
allemaal, welke signalen geeft je baby allemaal, wat zou er in je baby kunnen omgaan? Zo 
help je ouders om in hun hoofd ruimte te maken voor hun baby. Dit is belangrijk voor de 
hechting. 

Wat zou je kunnen doen als ouders het moeilijk vinden om te snappen wat er in de baby 
omgaat? 

In de kraamweek moeten ouder en kind elkaar echt nog leren kennen. De meeste ouders 
vinden het in deze week moeilijk om de signalen van hun baby te begrijpen. Elke baby is een 
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eigen persoon en reageert en communiceert op een eigen manier. Wanneer ouders het erg 
moeilijk vinden om hun baby te snappen of er zelfs van in paniek raken als de baby huilt, ga 
dan eens samen met hen naar de baby kijken en samen gissen over wat er in de baby kan 
omgaan.  

Wat zou je kunnen doen als ouders de baby wel snappen, maar niet reageren op de 
behoeften van de baby? 

Wanneer ouders het moeilijk vinden om op de behoeften van hun baby te reageren en je wilt 
hierover in gesprek gaan, dan kan je aangeven wat je ziet gebeuren en vragen naar de 
motivatie van ouders om op deze manier te reageren. Daarna kan je uitleggen dat er veel 
onderzoek is gedaan naar baby’s de afgelopen decennia en dat we nu veel kennis hebben 
over de ontwikkeling van baby’s (veel meer dan in de jaren 80 bijvoorbeeld).  

 
1.5. Interactie met de baby 

Onderzoekers in Duitsland hebben onderzocht op welke manier ouders van nature op hun 
baby reageren en op welke manieren baby’s contact zoeken met hun ouders/verzorgers. Uit 
het onderzoek komen de volgende punten naar voren: 

1. De optimale reactietijd 
Uit dit onderzoek komt naar voren, dat ouders zich afstemmen op de reactietijd van 
de baby. Zoals we eerder gezien hebben, ontwikkelen de hersenen van baby’s zich in 
een razend tempo. Omdat het babybrein nog vele ontwikkelingen door moet maken, 
heeft het meer tijd nodig om prikkels te verwerken en te reageren dan ons volwassen 
brein. Het kan wel 20 seconden duren, voordat baby’s reageren op wat ouders naar 
hen communiceren. 

2. Preverbaal en verbaal gedrag 
De beurtwisseling die ontstaat als ouders op de reactie van hun baby wachten, is een 
voorloper van gesprekjes met elkaar. Dit eerste contact is belangrijk voor het leren 
van om de beurt communiceren en ontvangen. Het speelt dan ook een belangrijke rol 
in de taalontwikkeling van een baby. 

3. Herstellen en onderhouden oogcontact 
Tijdens de interactie zetten ouders zich in om het oogcontact met hun baby te 
onderhouden of te herstellen. Het oogcontact is belangrijk voor een positieve 
interactie. Ook helpt het oogcontact baby’s om rustig te blijven of te worden, wanneer 
zij oogcontact met hun ouder/verzorger hebben. 

4. Reguleren slaap- en 
waaktoestanden                                                                                               
Ook werd gezien dat ouders van nature baby’s rechtop houden, op momenten dat zij 
wakker en alert zijn. Op deze manier krijgen baby’s meer kans om nieuwe ervaringen 
op te doen en om iets te leren. Wanneer baby’s onrustig of moe worden, worden zij 
meer in liggende positie vastgehouden, wordt er gezongen en geaaid, om de baby 
meer rust te laten vinden. 

Deze vier punten geven aan hoe ouders van nature het contact met hun baby aangaan. Dit 
zijn tevens punten om op te letten, op het moment dat het contact tussen ouder en kind niet 
zo lekker loopt. Soms zal je een onderbuik gevoel hebben, maar niet zo goed weten wat het 
nu precies is. Bovenstaande punten zijn handig om op te letten. Je kunt ouders dan 
meenemen in wat je ziet en hen bijvoorbeeld stimuleren om tot 20 te tellen om de reactie van 
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hun baby af te wachten. Of je kunt hen helpen om oogcontact te maken met de baby, door te 
vertellen als de baby naar hen kijkt. 

1.6. Ondersteunen bij het hechtingsproces 

De nieuwe band met hun pasgeboren kind is voor de meeste ouders een beetje spannend. 
Met af en toe een subtiele opmerking of handeling, kan je ouders erg helpen in het eerste 
contact met de baby. Wat kan je doen? Zie hier een aantal tips: 

1. Wijs ouders er op als de baby naar hen kijkt, bijvoorbeeld: “Ze kijkt naar je, zie je 
dat? Ze wil papa echt graag leren kennen.” 

2. Zeg soms iets over hoe ontspannen de baby zich voelt bij ouders. 
3. Als je mooie contactmomenten tussen ouder en baby ziet, benadruk deze dan 

positief, bijvoorbeeld: “Wat is het toch mooi om elkaar te kunnen zien na zoveel 
maanden in de buik.” 

4. Zorg er voor dat het verschonen en aankleden geen routineklus voor je wordt. 
Doe aan ouders voor hoe je contact maakt met de baby tijdens het verschonen en 
aankleden en leg uit dat dit contact belangrijk is voor de (hersen)ontwikkeling van 
de baby. 

5. Leg aan ouders uit hoeveel signalen van hun baby zij missen als ze veel met hun 
telefoon bezig zijn. En ook hoe verwarrend het is voor kleine kinderen, als papa 
en mama telkens plotseling “afwezig” zijn door zo’n klein apparaat. 

Gebruik bovenstaande tips alleen als je ze oprecht kunt toepassen. Dus voelt een 
moeder zich somber en oogt de baby gespannen, dan kan je uiteraard niet benoemen 
hoe ze er van genieten om elkaar nu in het echt te zien. 

Wanneer er sprake is van psychische problematiek, is het extra belangrijk om goed te 
kijken naar hoe het gaat tussen ouder en baby en om ondersteuning te bieden aan het 
hechtingsproces. In het volgende onderdeel van de reader gaan we nader in op de 
verschillende psychische en psychiatrische ziektebeelden. In de scholingsbijeenkomst 
zullen we vervolgens dieper in gaan op hoe je ondersteuning kunt bieden aan ouders en 
aan het hechtingsproces, als er sprake is van psychische klachten. 
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Deel 2: psychische en psychiatrische ziektebeelden 
 
In je werk als kom je soms (of misschien zelfs regelmatig) cliënten tegen, bij wie sprake is 
van psychische of psychiatrische klachten. Er zijn verschillende ziektebeelden op dit gebied 
en het is goed om in je rugzak wat achtergrond informatie over deze ziektebeelden te 
hebben. Daar gaan we in deze reader aandacht aan besteden. We zullen de meest 
voorkomende ziektebeelden behandelen.  
 
2.1. Angststoornissen 
 
Angst is een heel normale emotie, die wij gebruiken om te overleven. Wanneer op dit 
moment een brand zou uitbreken, zou je bijvoorbeeld veel angst ervaren. Die angst zorgt er 
voor dat adrenaline wordt aangemaakt in je lijf. Deze adrenaline zorgt er op z’n beurt voor 
dat je jezelf vliegensvlug in veiligheid kan brengen (veel sneller dan je zonder deze 
adrenaline zou kunnen). Dit is reële angst, want je veiligheid en overleving staat op het spel. 
Het voorbeeld geeft al aan dat deze angst heel nuttig is. 
 
Veel mensen ervaren angsten die niet direct heel reëel zijn, zonder dat er echt sprake is van 
een angststoornis. Bijvoorbeeld de angst om plots dierbaren kwijt te raken of de angst om 
voor publiek te spreken. Er is dan niet direct sprake van een angststoornis. 
 
Er is pas sprake van een stoornis, als de angst dermate ernstig wordt, dat het normaal 
dagelijks functioneren onder druk staat. Wanneer mensen bijvoorbeeld hun huis niet meer 
durven verlaten of hun huid kapot wassen uit angst voor bacteriën.  
 
Er zijn 4 verschillende soorten angststoornissen 
 

• Gegeneraliseerde angststoornis 
Overmatige angst en bezorgdheid voor dagelijkse dingen op meerdere 
levensgebieden (bv. werk, financieën, kinderen, gezondheid) 

 
• Sociale fobie 

Angst voor sociale situaties waarin de persoon bang is om zich belachelijk te maken/ 
angst heeft voor kritiek van anderen. 

 
• Specifieke fobie 

o Angst voor een bepaalde situatie (bv. vliegen, hoogten, tunnels) 
o Angst voor een bepaald voorwerp (bv. messen) 
o Angst voor de natuur (bv. onweer, storm) 
o Angst voor een bepaald dier (bv. insecten, reptielen) 

 
• Paniekstoornis 

Plotse aanvallen van intense angst, waarbij hyperventilatie en het gevoel te stikken of 
het gevoel dood te gaan beleefd wordt.  
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2.2. Persoonlijkheidsproblematiek 
 
Bij persoonlijkheidsproblematiek is het belangrijkst om te onthouden dat het langdurig is en 
dat de problemen telkens op allerlei levensgebieden terugkomen. De andere stoornissen die 
besproken worden, hoeven niet een leven lang mee te gaan, deze kunnen korte periodes 
(vaak enkele maanden) duren. Bij persoonlijkheidsproblematiek gaat het om gedrag, angst of 
stemming die telkens opnieuw opduikt en druk legt op alle relaties die een persoon aangaat, 
zowel thuis, met vrienden als op het werk. De problemen zijn onderdeel geworden van de 
persoonlijkheid. 
 
Er zijn 10 verschillende soorten persoonlijkheidsstoornissen. Deze zijn ondergebracht in 3 
verschillende clusters, te weten: 
 

• Cluster A: Excentriek 
Mensen met deze stoornis hebben weinig contact met anderen en leven vaak 
geïsoleerd. Zij zijn niet snel geneigd om psychische hulp te zoeken. Deze mensen zal 
je zeer weinig tegenkomen in het werk als kraamverzorgende, omdat zij geneigd zijn 
relaties uit de weg te gaan en daardoor niet vaak kinderen krijgen. 
 
Onder dit cluster valt o.a.: paranoïde persoonlijkheidsstoornis. 

 
• Cluster B: Dramatisch, emotioneel en impulsief  

Mensen met een stoornis uit cluster B hebben veelal moeite met het beheersen van 
hun impulsen en emoties. Ze zijn vaak impulsief, streven naar 
snelle behoeftebevrediging en zijn slecht in het onderhouden van (stabiele) 
relaties. Omdat zij weinig of geen rekening houden met hun eigen veiligheid en die 
van anderen, kan hun gedrag negatieve reacties oproepen bij de sociale omgeving. 
Deze groep zal je vaker tegenkomen in het werk, door de impulsiviteit ontstaan vaker 
ongeplande zwangerschappen. 
 
Onder dit cluster vallen o.a.: Borderline persoonlijkheidsstoornis en narcistische 
persoonlijkheidsstoornis. 

 
• Cluster C: Angstig 

Mensen met deze stoornissen hebben last van sociale vermijding, dwangmatig 
handelen en onzelfstandigheid. Ze kunnen zich vaak beter aanpassen aan de eisen 
van het dagelijkse leven dan mensen met cluster A en B stoornissen. 
 
Onder dit cluster valt o.a.: Afhankelijke persoonlijkheidsstoornis en obsessief-
compulsieve persoonlijkheidsstoornis. 

 
 
Het werken met mensen die een persoonlijkheidsstoornis hebben, vraagt vaak veel van 
hulpverleners. Bij sommige cliënten zal je voelen dat ze je afstoten of op afstand houden, dat 
ze je niet vertrouwen of juist dat je het gevoel hebt dat je als voetveeg wordt gebruikt. Bij 
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anderen weer zal je het gevoel hebben dat ze enorm aan je hangen en dat je je leeggezogen 
voelt aan het eind van de dag.  
 
Voor verloskundigen en kraamverzorgenden is het heel belangrijk om heel helder en 
transparant te zijn, geen verborgen agenda’s of overdracht achter de rug om. Wees zo eerlijk 
mogelijk (dat is in alle situaties aan te raden overigens) en wees extra alert op het aangeven 
van je grenzen! 
 
De impact op de baby 
Hier boven werden verschillende manieren uitgelegd waarop mensen met een 
persoonlijkheidsstoornis relaties met anderen aangaan. Dit doen ze niet alleen bij jou, dit 
doen ze bij iedereen. Dus ook met hun baby. Besef je dat een baby voor een gezonde 
ontwikkeling afhankelijk is van het contact met de ouders. Om zich goed te kunnen hechten 
en zich veilig te voelen, is het voor baby’s belangrijk dat ouders voorspelbaar voor hen zijn. 
Ook is het voor baby’s belangrijk dat ouders zich proberen in te leven in de wereld van hun 
kind. Extra ondersteuning voor deze prille band is vaak nodig, omdat voorspelbaarheid en 
inlevingsvermogen voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis erg moeilijk is. 
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2.3. Post Traumatisch Stress Syndroom na een Negatieve Seksuele Ervaring 
 
Zwangerschap, bevalling, kraamtijd en ouderschap kunnen heel wat oproepen bij vrouwen 
en mannen die een negatieve seksuele ervaringen hebben meegemaakt. We gaan eerst in 
op wat trauma algemeen inhoudt. 
 
Wanneer een gebeurtenis zo levensbedreigend of beschadigend is dat de hersenen deze 
niet kunnen verwerken, kan iemand getraumatiseerd raken. Soms hebben de hersenen iets 
meer tijd nodig om de gebeurtenis te verwerken en kan iemand na enkele dagen weer 
normaal functioneren. Soms echter, lukt dit niet en houdt iemand last van klachten. In dat 
geval is er sprake van het posttraumatisch stress syndroom. De volgende klachten horen 
hierbij: 
 

1. Herbeleving 
Ongewild komt de herinnering boven alsof het weer gebeurt, dit kan overdag met 
flashbacks of ’s nachts door middel van nachtmerries. Vaak zijn er “triggers” die 
ervoor zorgen dat de herinnering weer naar boven komt. Bijvoorbeeld na een auto 
ongeluk met een blauwe auto, kan elke blauwe auto een flashback van het ongeluk 
triggeren.  

2. Vermijding 
Niet over het trauma willen praten/voelen/denken 
Deel van het trauma niet meer herinneren 
Vlakke gevoelens/somber/terug getrokken 

3. Spanning 
Slaapproblemen (veel of weinig), irritatie, woede, minder concentratie, schrikachtig, 
overdreven alert 

 
Je kunt je wellicht voorstellen dat voor personen die een negatieve seksuele ervaring hebben 
meegemaakt, de zwangerschap, bevalling en kraamtijd vol zit met zogeheten ‘trauma 
triggers’. Tijdens de scholingsbijeenkomst zullen we hier dieper op ingaan. 
 
Het gedrag van mensen met PTSS, kan soms moeilijk te begrijpen zijn. Soms weet je als 
verloskundige of kraamverzorgende wat er speelt, maar vaak vertellen cliënten niet over hun 
trauma. Dan merk je alleen aan het gedrag van je cliënt dat er “iets” speelt. 
 
Gedrag dat je vaak ziet bij PTSS: 

• Teruggetrokken 
• Angstig 
• Wantrouwend 
• Controle willen houden 
• Stoïcijns, weinig reageren op jou pogingen om contact te maken 

 
Je zult merken dat sommige mensen de controle willen houden en de zorg voor de baby niet 
uit handen durven geven. Het kan ook zijn dat zij juist zelf angstig zijn om het contact met de 
baby aan te gaan en zelf de zorg niet op zich durven nemen. 
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Aanbevelingen 
1. Vraag naar behoeften en wensen: Hoeveel behoefte is er om te praten? 
Forceer vooral geen gesprekken als ouders hiervoor niet open staan, maar laat merken dat 
je er voor ze bent door bijvoorbeeld te zeggen: “Als je ergens mee zit of je zorgen om iets 
maakt, geef het dan aan. Ik zal dan ruimte maken om naar je te luisteren.” 
 
2. Lichamelijke controles 

� Minimaliseren 
� Geef haar zeggenschap (hoe wil ze de controle doen?) 
� Telkens vertellen wat je gaat doen en hoe lang het duurt 
� Plotse bewegingen voorkomen 

 
 
2.4. Depressie 
 
Wanneer iemand last heeft van een depressie, kun je de volgende symptomen herkennen.  

� Depressieve stemming (verdriet/boosheid) 
� Geen interesse/plezier in bijna alle activiteiten 
� Gewichtstoename of afname 
� Slaapklachten: niet kunnen slapen of teveel slapen 
� Psychomotorische gejaagd of geremd 
� Vermoeidheid/verlies van energie 
� Gevoelens van waardeloosheid/inadequaat schuldgevoel 
� Verminderd denk- en concentratievermogen 
� Gevoelens van wanhoop / zelfmoordgedachten 

 
Een persoon met een depressie hoeft niet per se last te hebben van al deze symptomen. 
 
Wanneer we specifiek kijken naar een postpartum depressie, zie je aanvullend de volgende 
symptomen: 

� Onzeker in de omgang met de baby 
� Schuldgevoelens ten opzichte van de baby 
� Moeite om de zorg voor de baby op zich te nemen 
� Kan niet/zeer beperkt genieten van haar baby 

 
 
Postpartum depressie is een veel voorkomend ziektebeeld. Maar liefst 1 op de 10 vrouwen 
krijgt hier last van. Wat veel mensen niet weten, is dat dit aantal bij mannen evenveel is. Ook 
1 op de 10 mannen krijgt te maken met een ppd. Vaak zie je dat mannen iets later deze 
klachten krijgen, vaak als de baby 3-6 maanden oud is. 
 
In de  kraamweek kan er eigenlijk nog geen sprake zijn van postpartum depressie. Wel 
kunnen vrouwen last hebben van de baby-blues. Maar liefst 70-80% van de vrouwen heeft 
hier last van. Deze babyblues kan 2 uur duren (kraamtranen) of zelfs 2 weken. Pas als de 
klachten langer duren dan 2 weken wordt er gesproken van een postpartum depressie. 
 
Mogelijke oorzaken  

• Hormonale veranderingen 
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• Negatieve bevallingsbeleving 
• Scheiding van baby 
• Schuldgevoel (bij gezondheidsproblemen) 
• Nieuwe verantwoordelijkheden 

 
Bescherming en risico 
Er zijn verschillende factoren die ervoor kunnen zorgen dat de babyblues weer over gaat. 
Deze noemen we beschermende factoren. Voorbeelden hiervan zijn: 

- De baby slaapt relatief goed 
- De baby is goed troostbaar 
- Een sterk sociaal netwerk 
- De kraamvrouw uit haar gevoelens en behoeften 
- De kraamvrouw heeft een actief probleemoplossend vermogen 
- Een sterke band met de eigen ouders 
- Goede ondersteuning in het kraambed 

 
Daarnaast zijn er ook risicofactoren die er toe bijdragen dat de babyblues juist wel overgaat 
in een postpartum depressie: 

- De baby slaapt onrustig/weinig 
- De baby huilt veel 
- Weinig sociaal netwerk/ eenzaamheid/ dierbaren verloren 
- De kraamvrouw durft zich niet te uiten 
- De kraamvrouw heeft weinig probleemoplossend vermogen 
- Een moeilijke band met de eigen ouders of afwezigheid van de eigen ouders 
- Ervaart geen steun in de kraamweek 
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2.5. Postpartum psychose 
 
Bij een postpartum psychose staat vooral centraal dat de persoon het contact met de 
werkelijkheid verliest. Het denken en voelen wordt verstoord, door bijvoorbeeld hallucinaties 
(personen/voorwerpen zien), het horen van stemmen en de zintuigen die ongefilterd alle 
zintuigelijke informatie laten binnen komen.  
 
Normaal gesproken filteren we de informatie die via onze zintuigen binnenkomt. We horen 
op den duur het tikken van de klok, het dichtgaan van de deur of een voorbij rijdende auto 
niet bewust. Iemand met een psychose krijgt aldoor via alle zintuigen informatie binnen, 
zonder deze nog te kunnen filteren.  
 
Ook waanideeën kunnen zorgen ervoor dat men het contact met de werkelijkheid verliest. 
Voorbeelden van waanideeën zijn: 
“Iedereen smeedt een complot tegen mij” 
 “Ze zitten achter me aan” 
“Ik ben ….”  (bijv. Martin Luther King, Prinses Maxima, de heilige maagd Maria ,etc.) 
 
Zie dit filmfragment uit de Gelukkige huisvrouw voor een voorbeeld van hoe een postpartum 
psychose eruit kan zien:  Fragment gelukkige huisvrouw 
 
Negatieve symptomen 
Er is nog een belangrijk symptoom dat niet genoemd is, deze heten de ‘negatieve 
symptomen.’ Dit is gedrag dat je wel van iemand verwacht, maar wat ze niet doen. 
Bijvoorbeeld: niet meer praten of niet meer bewegen. Het beeld van de cliënten die deze 
symptomen laten zien is heel anders dan wat je in het filmpje zag. Deze vrouwen kunnen 
bewegingsloos of stilzwijgend in bed zitten. Vaak uit angst voor de stemmen die ze horen of 
de hallucinaties die ze zien. Het lijkt dan vaak of deze vrouwen depressief zijn, terwijl er 
eigenlijk sprake is van een psychose. 
 
Hoe vaak komt het voor? 
Gelukkig is postpartum psychose weinig voorkomend. Bij de gezonde populatie, krijgt 0,1-0,2 
% te maken met een postpartum psychose. Dit is heel erg weinig dus de kans bestaat dat je 
deze problematiek in je werkend leven niet zal tegenkomen.  
 
Bij vrouwen die schizofrenie hebben (een ziekte waarbij iemand herhaaldelijk psychoses 
krijgt) of bij vrouwen die manisch depressief zijn ligt de kans veel hoger, namelijk 25%. 
Mocht je bij een cliënt gaan werken die bekend is met deze problemen, dan dien je dus extra 
alert te zijn.  
 
Behandelmogelijkheden 
Moeder en kind worden bij postpartum psychose opgenomen op een moeder-baby unit. 
Soms wordt de baby bij de vader gelaten, zodat hij de veilige basis kan zijn voor de baby. Op 
de moeder-baby unit wordt de baby enkele keren per dag, begeleid bij moeder gebracht, om 
de moeder-kind band op gang te brengen. 
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2.6. Afsluiting 
 
Als samenvatting hebben we een overzicht voor je gemaakt met de diverse ziektebeelden en 
de bijbehorende symptomen.  
 

Angst-stoornis Postpartum 
psychose 

Persoonlijkheids-
problematiek 

PTSS na NSE Stemmings-
stoornis 

Paniekaanvallen Waanideeën Terugkerende 
angstproblemen 

Schrikachtig/ 
overdreven alert 

Depressie 
stemming 
(verdriet/boosheid) 

Overmatige 
angst voor 
dagelijkse 
dingen 

Hallucinaties Terugkerende 
stemmingsproblemen 

Herbelevingen Geen interesse in 
bijna alle activiteiten 

Angst voor 
sociale situaties 

Verstoord 
denken/spreken 

Terugkerende 
gedragsproblemen 

Slaapproblemen/ 
nachtmerries 

Slaapproblemen 
(veel/weinig) 

Slaapproblemen Prikkelverwerking/ 
informatieverwerking 
verstoord 

Heel moeilijk kunnen 
inleven in andere 
mensen 

Vermijding van 
bepaalde 
herinnering 

Eetproblemen 
(veel/weinig) 

 Verlies van normaal 
contact met 
werkelijkheid 

  Gevoelens van 
waardeloosheid 

 Slaapproblemen   Gevoelens van 
wanhoop/suïcide 

 
 


