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• 	  Take	  home	  messages	  



Wat willen we? 

Een gezond kind, maar ook een gezonde moeder 
en vader(partner) oftewel een gezond gezin 

Geen	  garanEe	  op	  een	  gezond	  kind,	  ook	  niet	  	  
zonder	  psychofarmaca	  en	  zonder	  psychiatrische	  stoornis	  



Bipolaire	  stoornis	  en	  zwangerschap	  

Tijdens	  zwangerschap	  zelfde	  risico	  als	  
buiten	  de	  zwangerschap	  

Postpartum	  22	  keer	  verhoogd	  risico	  

op	  decompensaEe	  
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Bipolaire stoornis en kinderwens	  

•  Kinderwens 
•  Wel of niet zwanger worden? 
•  Wel of niet stoppen met medicatie? 
•  Wat te doen bij een zwangerschap? 
•  Wat te doen rondom de bevalling? 
•  Wel of geen borstvoeding 
•  Aandacht voor de partner 
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Psychiatrische stoornis  en zwangerschap	  

•  Slechte zelfzorg 

•  Onttrekken aan zwangerschapscontroles 

•  Middelenmisbruik (roken, alcohol, drugs) 

•  Invloed van ziektebeeld op zwangerschap 



Niet alleen kijken naar 
psychofarmaca maar ook naar: 

–  	  Alcohol	  
– 	  NicoEne	  
– 	  Drugs	  
– 	  Vrij	  verkrijgbare	  medicijnen	  (OTC)	  

– 	  Omgevingsfactoren	  



Effect van stoppen met medicatie 

Viguera	  et	  al.	  	  	  
Am	  J	  Psychiatry.	  	  
2007	  



Stemmingsstabilisatoren 

•  Lithium:  
•  Toename kans op Ebstein anomalie van 1 : 20.000 naar 

1-2 : 2000 
•  Hypothyreoidie bij pasgeborene 

•  Dosering over de dag verspreiden 
•  Streven naar spiegel van 0,6 mmol/l 
•  Frequente spiegel- en schildklierfunctiecontrole 
•  Geen borstvoeding 



Inhoud	  

• 	  	  Inleiding	  
• 	  Kinderwens	  
• 	  Zwangerschap	  
• 	  Bevalling	  
• 	  Kraambed	  en	  daarna	  

• 	  Zwangerschapsplan	  
• 	  Vaders	  
• 	  Take	  home	  messages	  



Bevalling	  

-‐ 	  Afspraken maken over waar 
-  Wie begeleidt de bevalling 
-  Wie is aanwezig? 
-  Inleiden of niet? 
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Post	  partum	  

 	  (baby	  blues)	  

 	  Postpartum	  depressie	  

 	  Postpartum	  psychose	  



Baby	  blues	  

•  50-70% van de kraamvrouwen, wereldwijd 
•  Start op dag 3-5 postpartum 
•  Gaat (bijna) altijd vanzelf over 

•  Verschijnselen:  
•   snelle stemmingswisselingen, prikkelbaarheid,  

 geïrriteerdheid, slaapproblemen, nachtmerries, 
 hoofdpijn, concentratieproblemen, vergeetachtigheid 
 en lichte verwardheid. 



Postpartum depressie 

  10-15% 

  Meestal ontstaan binnen 1-3 maanden postpartum 

  Onderscheidt zich niet van depressieve stoornis 

  Regelmatig agressieve obsessies ten aanzien van de 

baby 

   20% zoekt hulp; 50% hiervan wordt herkend 



Postpartum psychose 

 1-2 per 1000 geboorten 

 Meestal ontstaan < 2 weken postpartum 
 Mix van delier en psychose 
 Risico op suicide/infanticide1 



Post-partum periode bij vrouwen 
met een bipolaire stoornis	  

 40-67% van de vrouwen krijgen postpartum een episode 

 Hoog risico voor recidief in postpartumperiode 

 Risico op postpartum psychose is 100x zo hoog als bij andere 
vrouwen  

 Risico op postpartum psychose bij vrouwen, na een eerste bevalling 
én een psychiatrische voorgeschiedenis is > 100 x verhoogd 



Preventie van postpartum episodes	  

•  Maak een signaleringsplan voor de periode rond de bevalling en erna 

•  Van het grootste belang: 
  voldoende slaap, rust, regelmaat en niet te veel stress, dus:  
  op tijd naar bed, evt extra hulp inschakelen b.v. gespecialiseerde gezinszorg of        
psychiatrische thuiszorg of extra hulp s.p.v. om situatie in de gaten te houden 

•  Zorg dat er een goed contact is met de partner (en familie) 

•  Eerste weken extra contact met hulpverlening 

•  Start met stemmingsstabilisator/antidepressivum meteen na bevalling (als      
tijdens zwangerschap gestopt) 

•  RRR 

.	  	  
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Vaders	  

• 	  	  partner van……vrouw met bipolaire stoornis 

•   man met bipolaire stoornis 
•  slaapproblemen 
•  stress (positieve stress is ook stress) 

•  mn periode na de bevalling is risicovol 



Risico’s	  voor	  
moeder	  en	  baby	  

Voordelen	  voor	  
moeder	  en	  baby	  

Risico	  van	  medica3e	  
  teratogeniteit	  
  Neonatale	  toxiciteit	  en	  

onthouding	  
  Lange	  termijn	  gedrags-‐/

cogniEeve	  problemen	  
  Grotere	  kans	  op	  schuldgevoelens	  

bij	  problemen	  kind	  
  Borstvoeding?	  
  Problemen	  bij	  kind	  op	  langere	  

termijn	  

Risico	  van	  ziekte	  

  Onbehandelde	  ziekte	  kan	  
geboortegewicht	  en	  EjdsEp	  
geboorte	  beinvloeden	  

  Mogelijke	  schadelijke	  effecten	  
van	  stress	  Ejdens	  zwangerschap	  
op	  de	  baby	  	  

  beinvloedt	  mogelijk	  moeder/
kindgehechtheid	  en	  latere	  kind	  
ontwikkeling	  



Take	  home	  message	  	  

Geen	  enkele	  beslissing	  is	  zonder	  risico	  

	  en	  	  

geen	  enkele	  beslissing	  is	  “perfect”	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  



Take home message  

Maak een zwangerschapsplan 

Bij vragen of onzekerheid, vraag 
het je hulpverlener 

En vooral, probeer te genieten 



Wat houdt de SLEEPREG-BD studie in? 
Doel:            
- Onderzoek naar de rol van slaapverstoring tijdens de zwangerschap en rond de bevalling bij 
psychiatrische terugval tijdens de postpartum periode. 

Waarom? 
- In de toekomst goede adviezen kunnen geven rondom slaapproblemen en bevalling en zo postpartum 
problemen voorkomen 

Wie zoeken we? 
- Zwangere vrouwen met een bipolaire stoornis en/of postpartum psychose in de voorgeschiedenis 

Wat vragen wij van de patiënte? 
- Vragenlijsten invullen (8x) en bijhouden slaaplogboek en dragen actiwatch (totaal 8 weken) 
- Er verandert niets aan de behandeling (naturalistische studie). 

Wat vragen wij van de behandelaar? 
- Patiënten uitnodigen voor deelname aan het onderzoek. 

Voor meer informatie: 
Anja Stevens 
a.stevens@dimence.nl 
06-12969202 





Wat houdt de NP3 – Studie in? 

Doel:            
- Onderzoek naar de rol van medicatie bij psychiatrische terugval rondom de zwangerschap. 

Waarom? 
- In de toekomst een beter medicatie advies kunnen geven! 

Wie zoeken we? 
- Zwangere vrouwen met in de vg. een bipolaire stoornis en/of postpartum psychose. 

Wat vragen wij van de patiënt? 
- Dossierinzage en optioneel invullen (digitale) vragenlijst (4 x 10 min).  
- Er verandert niets aan de behandeling (naturalistische studie). 

Wat vragen wij van de behandelaar? 
- Patiënten uitnodigen voor deelname aan het onderzoek. 
- Postpartum 1 keer kort telefonisch contact.  

    Voor meer informatie: 
      Richard Wesseloo  

     r.wesseloo@erasmusmc.nl  
       06 – 81 21 76 71 


