
 
 

Postpartum psychose studie (PP studie) 
 
Achtergrond 
Een postpartum psychose of postpartum depressie is een psychiatrische aandoening in het kraambed, 
die kort na de bevalling optreedt. Vrijwel iedere vrouw raakt na de bevalling enige tijd emotioneel uit 
haar evenwicht (de “kraamtranen”). Symptomen als prikkelbaarheid, huilbuien en 
stemmingswisselingen staan op de voorgrond. Bij een vrouw die een psychose ontwikkelt gaan deze 
klachten niet over maar worden ze juist erger. Vrouwen met een postpartum psychose worden 
overactief, krijgen slaapstoornissen en worden gevoelig voor geluiden en nieuwe indrukken. Soms 
horen vrouwen stemmen of zien dingen die een ander niet waarneemt (hallucinaties). Naast 
hallucinaties kunnen vrouwen tijdelijk in een waanwereld leven: grootheidswanen, 
achtervolgingswanen en wanen over de baby en de bevalling zijn veel voorkomende thema’s. 
Naast deze klachten kunnen er ook allerlei andere klachten optreden zoals: desoriëntatie, 
stemmingswisselingen en een veranderd contact met uw baby. 
Vrouwen met een depressieve stoornis verliezen juist al het plezier en kunnen nergens meer van 
genieten. Zij voelen zich het grootste deel van de dag erg somber.  
 
Welke patiënten? 
Ons onderzoek richt zich op vrouwen met een postpartum psychose of een postpartum depressie, 
beiden zijn na de bevalling ontstaan.  
 
Wat houdt het onderzoek in? 
Vrouwen die worden opgenomen op de moeder-baby unit op de afdeling psychiatrie in het Erasmus 
MC of de polikliniek bezoeken in verband met een postpartum depressie worden gevraagd  voor 
onderzoeksdeelname, aan de hand van in- en exclusiecriteria. Bij geschiktheid wordt toestemming 
gevraagd en wordt er bloed en vragenlijsten afgenomen. Er vindt een interview plaats om 
demografische, obstetrische (met betrekking tot de zwangerschap en bevalling), somatische 
(lichamelijke) en familiaire factoren uit te vragen. Zes maanden na de opname worden de moeders 
teruggezien en wordt er gekeken hoe het na de opname is gegaan en of er terugval is geweest, ook 
worden er vragenlijsten en bloed afgenomen.  
Ongeveer vier jaar na de postpartum psychose of depressie worden de moeders weer teruggezien, er 
vindt een interview plaats en worden vragenlijsten afgenomen 
In het afgenomen bloed wordt gekeken naar merkermoleculen die het beloop kunnen voorspellen.  
Voor het onderzoek zoeken wij ook altijd gezonde, net bevallen vrouwen die wat bloed willen afstaan 
om te vergelijken met het bloed van de vrouwen met een postpartum psychose of depressie.  
 
Doelen van het onderzoek 
Dit onderzoek is onderdeel van een grote, internationale studie naar de immunologische (m.b.t. het 
afweersysteem) oorzaak van psychiatrische ziekten, genaamd Moodinflame.  
 
Wij hopen met dit onderzoek meer te weten komen over het ontstaan van een postpartum psychose of 
depressie en het beloop. 
 
Contactgegevens 
Als u meer informatie wilt over het onderzoek of mee wilt doen als gezonde controle (in de buurt van 
Rotterdam wonende). Neemt u dan gerust contact op met: 
 
Karin Burgerhout, arts-onderzoeker immunologie en psychiatrie ErasmusMC 
k.burgerhout@erasmusmc.nl, 010-7035978 
 
Veerle Bergink, psychiater ErasmusMC 
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