
Heeft	  u	  een	  cliënt/patiënt	  die	  zwanger	  is	  en	  kampt	  met	  
ernstige	  psychische	  problemen?	  
	  
Belangrijke	  feiten	  
• Een	  aanzienlijk	  aantal	  vrouwen	  kampt	  rondom	  hun	  

zwangerschap	  met	  ernstige	  psychische	  problemen	  zoals	  
depressie,	  angst,	  psychose,	  verslaving	  of	  
persoonlijkheidsproblematiek.	  

• Ernstige	  psychische	  problemen	  beïnvloeden	  het	  ouderschap	  en	  hiermee	  belangrijke	  
aspecten	  van	  de	  kindontwikkeling.	  

• Voor	  de	  besluitvorming	  in	  de	  jeugdzorg	  en	  jeugdhulp	  over	  ouderschap	  is	  er	  behoefte	  aan	  
een	  instrument	  voor	  systematische	  en	  gestandaardiseerde	  diagnostiek.	  	  

	  
De	  Infant	  Caregeving	  Assessment	  Scales	  (INCAS)	  is	  een	  instrument	  dat	  op	  dit	  moment	  
gevalideerd	  wordt	  op	  de	  afdeling	  kinder-‐	  en	  jeugdpsychiatrie/psychologie	  van	  het	  Erasmus	  MC.	  De	  
INCAS	  gaat	  in	  op	  verschillende	  opvoeddomeinen	  die	  te	  maken	  hebben	  met	  de	  gezonde	  
ontwikkeling	  van	  kinderen.	  
	  
De	  volgende	  onderzoeksactiviteiten	  vinden	  plaats:	  

1) Onderzoek	  naar	  de	  ouderschapskwaliteiten	  en	  opvoedcontext	  
2) Onderzoek	  naar	  moederfactoren	  zoals	  executieve	  functies	  (o.a.	  planning	  en	  

aandacht),	  eigen	  opvoeding,	  ernst/aard	  van	  psychische	  klachten	  	  
3) Onderzoek	  naar	  de	  hechtingsrelatie	  tussen	  moeder	  en	  kind	  na	  1	  jaar	  
4) Onderzoek	  naar	  het	  ontwikkelingsniveau	  op	  cognitief,	  motorisch	  en	  sociaal-‐

emotioneel	  gebied	  van	  het	  kind	  na	  1	  jaar	  
	  
Komt	  mijn	  cliënt/patiënt	  in	  aanmerking	  voor	  deelname?	  
Wel	  wanneer;	  

- uw	  cliënt/patiënt	  zwanger	  is	  
- er	  een	  vermoeden	  is/sprake	  is	  van	  ernstige	  psychische	  problematiek	  bij	  de	  moeder	  

(bijv.	  schizofrenie,	  depressie,	  bipolaire	  stoornis,	  verslaving	  of	  
persoonlijkheidsproblematiek)	  die	  het	  ouderschap	  (kunnen)	  beïnvloeden	  	  

Niet	  wanneer;	  
- uw	  cliënt/patiënt	  de	  Nederlandse	  taal	  onvoldoende	  beheerst	  
- er	  sprake	  is	  van	  (dreigende)	  uithuisplaatsing	  
- er	  sprake	  is	  van	  een	  medische	  aandoening/ontwikkelingsachterstand	  bij	  het	  kind	  

	  
Hoe	  meld	  ik	  mijn	  cliënt/patiënt	  aan?	  	  
U	  neemt	  de	  volgende	  stappen:	  

a. Bespreek	  het	  onderzoek	  en	  deelname	  met	  uw	  cliënt/patiënt	  en;	  
b. Geef	  het	  telefoonnummer	  van	  de	  cliënt/patiënt	  door	  aan	  de	  onderzoeker,	  
c. Vervolgens	  handelt	  de	  onderzoeker	  de	  rest	  af.	  

	  
Contact	  
Neemt	  u	  voor	  meer	  informatie	  contact	  op	  met	  de	  onderzoeker.	  	  
Vandhana	  Choenni:	  M	  06-‐41233652	  E	  m.choenni@erasmusmc.nl 


