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Achtergrond 

§  Psychische klachten 

§  Psychosociale problemen 

§  Middelengebruik 

1 O’Keane V, Marsh M, Seneviratne G. Psychiatric disorders and pregnancy. Taylor & Francis group. 2006 
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Achtergrond 

§  PPM komt wereldwijd veel voor  

§  Nadelige gevolgen moeder & kind 

§  Niet altijd herkend & behandeld 
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Achtergrond 

§  PPM komt wereldwijd veel voor  

§  Nadelige gevolgen moeder & kind 

§  Niet altijd herkend & behandeld 

•  Complexe problematiek  

•  Focus eigen vakgebied 

•  Beperkte expertise  

1 Goodman 2009. Birth, 36, 60-69.  
2 McCauley et al 2011. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 18(9),786–795 
3 Quispel et al 2014. J Psychosom Obstet Gynaecol. 35(4):140-5 

•  Angst 

•  Stigmatisering 
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Socio-demografische risicofactoren 

achterstandswijken 

 

§  1 : 4 zwangeren een PPM probleem  

§  10% gecombineerd P, P & M 

•  compliceert behandeling 

•  trigger / verergeren psychische stoornis  

1 Quispel et al 2014. J Psychosom Obstet Gynaecol. 33, 7-14  // 2. Lancaster et al 2010. Am J of Obstet and Gynecol, 202, 5-14. 

2300 zwangeren 



 

Depressie

Psychiatrische medicatie

Onvoldoende steun

Relationele problemen

Financiële problemen

Huisvestings problemen

Mishandeling / Misbruik

Roken

Alcohol

Drugs

Socio-demografische risicofactoren 

0        5             10             15% 

*

* * Vaker in de 
stad dan op het 

platteland 

*



Socio-demografische risicofactoren 

Socio-demografische  
risicofactoren 

Nadelige  
zwangerschapsuitkomsten 

P P & M 

§  Samenhang  
•  socio-demografische risico’s 

•  PPM  

•  nadelige zwangerschapsuitkomsten 



Socio-demografische risicofactoren 

Wonen in de stad 
Laag opgeleid 

Niet-Westerse afkomst 
Eerste zwangerschap 

Vroeggeboorte 
Laag geboortegewicht 

Depressie tijdens  
zwangerschap 

§  Bijv wonen in de stad 

•  vaker depressie (17% stad vs 13% platteland) 

•  vaker vroeggeboorte en 100 gram lager geboortegewicht 

à  focus op algemene risico’s in de aanpak van depressie en nadelige uitkomsten 

1 Quispel et al Eur J Public Health. 2014 Dec;24(6):917-23. 

2. Quispel et al. Midwifery. 2014 Aug;30(8):919-25 
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De gekoppelde afbeelding kan niet worden weergegeven. Het bestand is mogelijk verplaatst, heeft een andere naam gekregen of is verwijderd. Controleer of de koppeling verwijst naar het juiste bestand en de juiste locatie.

§  Risicostapeling 

    à iets verhoogde kans op nadelige uitkomsten  

   à veel hogere kans op nadelige uikomsten 

    58 gram lager gewicht per PPM probleem 

 

Stapeling van risicofactoren 

depressie 

alcohol 
roken 

alleenstaand 
schulden 
depressie 

1 Quispel et al Matern Child Health J. 2014 Nov;18(9):2089-97 
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Zorgvermijders 

 Screening: digitale vragenlijst 

Indicatie voor zorg à behandeladvies 

 Toeleiding naar zorg 

Uitvoer zorg: behandeling/begeleiding 

1 

2 

3 

4 

Stapsgewijze ‘SITU’ model 
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R4U 

Mind2Care 
25% uitval 

Stapsgewijze ‘SITU’ mode 

54%  geen advies 
8%    al onder behandeling 



Zorgvermijders 

 Screening: digitale vragenlijst 

Indicatie voor zorg à behandeladvies 

 Toeleiding naar zorg 

Uitvoer zorg: behandeling/begeleiding 

1 

2 

3 

4 

R4U 

Mind2Care 
25% uitval 

1. Quispel et al . J Psychosom Obstet Gynaecol. 2014 Dec;35(4):140-5 

54%  geen advies 
8%    al onder behandeling 

19% uitval 

77% uitval 

6 / 120 = 5% 
ontving zorg 



§  Vooral uitval onder de kwetsbare groep zwangeren 

•  van niet-Westerse komaf 

•  die al vaker zwanger geweest waren 

•  rokers 

Zorgvermijders 

1. Quispel et al . J Psychosom Obstet Gynaecol. 2014 Dec;35(4):140-5 



Conclusies en aanbevelingen 

1. Psychische klachten, psychosociale problemen en middelengebuik  
    komen in NL zeer vaak (samen) voor tijdens de zwangerschap 
 
 

    Routinematig alle zwangeren screenen op PPM 
 
 
2. Zwangeren met socio-demografische risico’s (wonen in de stad,  
    laag opleidingsniveau, niet-Westerse etniciteit) ontwikkelen vaker  
    PPM tijdens en krijgen vaker te maken met nadelige uitkomsten 
 
     

 Focus bij preventie van nadelige uitkomsten en PPM op  
                    algemene socio-demografische risicofactoren 



Conclusies en aanbevelingen 

3. Zwangeren met meerdere PPM problemen blijken extra kwetsbaar  
    voor nadelige zwangerschapsuitkomsten  
 
 
       Focus bij preventie van nadelige uitkomsten op risicostapeling  
 
 
4. Zorgvermijders vormen een kwetsbare groep, vooral bestaande uit niet- 
    Westerse vrouwen die al vaker bevallen zijn 
 
 
       Aandacht voor onderliggende redenen voor weigeren van hulp,  
        motiveren van zwangeren en besef vergroten gevolgen PPM 



Conclusies en aanbevelingen 

Niet iedere kwetsbare zwangere behoeft behandeling 
 

Belangrijk:  
Balans tussen de ernst van de klachten en behandelmogelijkheden 

 
 

“Zoveel als nodig en zo weinig als mogelijk” 


