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Waarom perinatale mentale gezondheid 
belangrijk is!



Mentale stoornissen zijn meest voorkomende
ziekten tijdens zwangerschap en postnatale
periode

depressie (10%), angststoornissen (13%), PTSD (1-2%), eetstoornissen, stoornissen in gebruik

van alcohol en middelen (5,5%), persoonlijkheidsstoornissen (6%)

EPA (postpartum psychose (1-2/1000 geboortes), schizofrenie, bipolaire stoornissen)

Vesga-Lopez et al, 2008, Howard et  al., Lancet, 2014; 

Jones et al. Lancet 2014, Kotelbuck et al, 2017)

20%

65.000 bevallingen/jaar

> postnatale depressie en postpartumpsychose

paternale depressie (7.2 -9.6%)



 ≠ baby blues (eerste 10 dagen na bevalling, milde stemmingswisseling, 
voorbijgaande aard)

30-75% prevalentie

screenen in eerste weken na bevalling   gevaar overdiagnose (cfr
vals-positieven)!

Somatische klachten? 

• > vermoeidheidsklachten, energieverlies, verminderde eetlust, veranderingen in 

slaappatroon, … dan depressieve klachten?  Of eigen aan zwangerschap en 

postnatale episode? 

• EPDS geen somatische klachten, doch bij hogere EPDS scores groter aantal 

somatische klachten  ernst van de depressie? (Biaggi et al, 2016)

• Cognitief-affectieve symptomen discrimineren meer naar perinatale depressie 

(Pereira et al, 2014)

• BDI-II minder bruikbaar, meer vals positieven, vooral tijdens zwangerschap! 

(3de trim)



Continuering of herval van bestaande mentale stoornis

+

Begin van een nieuwe mentale stoornis (50% postpartum psychose) 



Waarom is mentale gezondheid belangrijk?

• Zwangerschap beschermt niet tegen mentale stoornissen

• Verhoogd risico op herval bij stop profylactische medicatie

• Verhoogd risico op postpartum psychose

• Suicide is belangrijke oorzaak van maternale sterfte (1-5/100.000)

• Slechtere QOL, welzijn, relaties

• Hoge directe en indirecte economische kosten

(Howard et  al., Lancet, 2014; Jones et al. Lancet 2014, Stein et al, Lancet, 2014; Khalifed et al, 2016; Esscher et al, 2016)



ASSOCIATIE MET

• negatieve foetale outcome (premature bevalling, fetal programming, …)

• moeilijkheden in ontwikkeling als infant, kind, adolescent 

(emotionele en gedragsproblemen, cognitieve ontwikkeling,…)

• ouderschapsstress

• moeilijkheden in moederkind interactie: onveilige hechting

(Howard et  al., Lancet, 2014; Jones et al. Lancet 2014, Stein et al, Lancet, 2014; Cameron et al, 2016)



MAAR

• Slechts 10% van depressieve zwangere vrouwen krijgen gepaste

behandeling

• Drempels: stigma, tijdsgebrek, gebrek aan training bij

hulpverleners, tegenstrijdige informatie over behandeling (AD) 

(Kingston et al, 2015; Vigod et al. BMJ, 2016; Bauer Psychol.Med 2015)
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Doelstellingen van het perinataal zorgproject

Gezondheidsuitkomst voor moeder, kind en vader verbeteren:

• Betere detectie van perinatale psychiatrische stoornissen

o getrapt assessment- en screeningsprotocol 

o sensibilisering van hulpverleners

• Implementatie van effectieve therapeutische interventies 

door het ontwikkelen van een regionaal perinataal GGZ zorgpad

o Van vóór ZW tot één jaar na bevalling

o Advies, diagnose, behandeling

o Ambulant, dagbehandeling, residentieel, outreachend



Howard et al, 2014

Risicofactoren



SOCIALE RISICOFACTOREN 

• ervaren van sociale steun

• slachtoffer van geweld, seksueel en/of partnergeweld /(recente) levensgebeurtenissen…

• materiële omstandigheden (woonsituatie, financiële sit.) en gezondheidsgerelateerde

factoren (huisarts, mutualiteit, opvolging zwangerschap, …) 

• kwetsbare populaties (tienermoeders, immigranten, vluchtelingen, kansarme vrouwen, 

…)

PSYCHIATRISCHE RISICOFACTOREN

• (familiaal) psychiatrische voorgeschiedenis of tijdens zwangerschap

• het gebruik van middelen (nicotine, ethyl en drugs)

PSYCHOLOGISCHE RISICOFACTOREN

• ongewenste zwangerschap

BIOLOGISCHE RISICOFACTOREN 

• zwangerschapscomplicaties (nu + verleden)

• genetische kwetsbaarheid

Psychosociale assessment met aandacht voor risicofactoren bij anamnese





Heeft er iemand je met de vuist geslagen, met 

de vlakke hand geslagen, geschopt of op een 

andere manier fysiek pijn gedaan?  

Heeft er iemand je op een seksuele manier 

aangeraakt wanneer je dat niet wou of je 

gedwongen tot seksuele activiteit? 

Heeft er iemand je vernederd of gekleineerd tov

andere mensen, gedreigd om je pijn te doen, 

dingen gedaan om je opzettelijk bang te maken 

of je op een andere manier emotioneel pijn 

gedaan? 



Psychosociale assessment

• Bevragen van risicofactoren bij anamnese (6 à 8 weken of bij eerste contact)

• Elke betrokkene binnen perinataal zorgpad

• > 2 risicofactoren of 1 hoog-risicofactor  hulpvraag

• Hoog-riscofactor: psychiatrische voorgeschiedenis, middelengebruik, partnergeweld

• Gerichte doorverwijzing naar ondersteunende instanties (sociale dienst, K&G, 
gespecialiseerde raadpleging K&G, huis van het kind, …)





Screenen van psychiatrische stoornissen

To screen or not to screen?

• Beperkt aantal goed uitgevoerde RCT’s

• Geen eenduidige richtlijnen rond screenen (hoe, wat, wanneer, wie, ..?)

• Screening zonder behandelaanbod is schadelijk. 

• Gevaar vals-positieven tgv lage specificiteit

• Potentiële gevaar voor stigmatisatie (schrik voor plaatsing van kinderen, 

….)

• Universeel screenen vs case-finding (enkel hoog-risicogroep screenen) 

• Kosteneffectief? 



• Ernstige, hoog prevalente aandoening, ondergediagnosticeerd

• Goed behandelbare stoornis met betere uitkomst voor moeder 

en kind

• Goede screeningsinstrumenten: sensitiviteit, specificiteit, 

aanvaardbaar

• Voldoende mogelijkheden voor assessment en behandeling

Screenen van psychiatrische stoornissen

To screen or not to screen?



Getrapt screeningsprotocol



Getrapt screeningsprotocol

• Heeft u gedurende de voorbije maand vaak 

last gehad van neerslachtigheid, een 

depressief of wanhopig gevoel? 

• Heeft u gedurende de laatste maand minder 

plezier of interesse in wat u doet? 

• Heeft u zich de afgelopen 2 weken vaak 

zenuwachtig, ongemakkelijk of gespannen 

gevoeld? 

• Bent u de afgelopen 2 weken niet in staat 

geweest om te stoppen met piekeren of om 

controle te krijgen over het piekeren? 





Getrapt screeningsprotocol



Getrapt screeningsprotocol

Whooley: 

• goede triage test – reduceert met 50 à 60% de noodzaak tot verder onderzoek

• neg. predictieve waarde: 100%

EDS

• antenataal: minste variatie- hoogste diagnostische performantie
• Sensitiviteit: 63-94%(2de trim)  

• Specificiteit: 83-98%

• postnataal: hogere variatie
• Inclusie baby blues?

• EDS-3A: 2 studies, verschillende populatie, verschillende cut-off (6-4)





Getrapt screeningsprotocol



Wat na een positieve screening? 

Pos score enkel een verhoogde kans dat huidige klachten kunnen verklaard 
worden door een mentale stoornis.  

Pos score (≥ 13 EDS of ≥ 15 GAD7)  klinische assessment door huisarts, 
psycholoog of psychiater

Item 10 inschatten van suïciderisico  richtlijnen VLESP (e-learning module: 
www.zelfmoord1813.be/sp-reflex

http://www.zelfmoord1813.be/sp-reflex




• Perinatale Centrum UZ Gent (advies, assessment en behandeling)

• Ambulante raadpleging (+ vrije perinatale consultatie) 

• Consult aan somatische bed via liaisonpsychiatrie team

• Crisisinterventie aan huis via MCT

• Residentiële of dagbehandeling

• Multidisciplinaire perinatale raadpleging  (verloskundige, vroedvrouw, psycholoog, 

psychiater,….) 

Regionaal perinataal zorgpad:

Prenatale gespecialiseerde GGZ



Regionaal perinataal zorgpad:

Postnatale gespecialiseerde GGZ

• Ambulante en outreachende module (10 plaatsen outreach):

• ambulante sessies aan huis (2u, maximale frequentie 2/week)

• ambulante sessies in het Centrum (tweewekelijks consult psychiater, sessies 

uit residentieel programma)

• Module dagbehandeling (2 plaatsen): dagprogramma van 9-17u

• Residentiële module (6 plaatsen): opname programma.



Toekomst



Zorgpad

7-fasen model (Vanhaecht et al., 2010):

1. Screeningsfase: is zorgpad een geschikte tool?

2. Projectmanagementfase: voorbereidingsfase

3. Diagnosestelling- en objectiveringsfase

4. Ontwikkelingsfase van het zorgpad

5. Implementatiefase van het zorgpad

6. Evaluatiefase van het zorgpad

7. Continue-opvolgingsfase 



Zorgpad

Brede implementatie van zorgpad in Oost-Vlaanderen

• Richtlijn: screening en detectie van perinatale mentale stoornissen

• Coaching en begeleiding

• Training binnen PEV ‘mentale gezondheid in de perinatale periode’

• Multidisciplinaire raadpleging

Preventie

• Website https: //depressiehulp.be, luik perinatale depressie

Verslavingszorg

• Exploreren van de noden en de zorgen rond de kwetsbare groep van vrouwen met 
alcohol- en middelengebruik
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