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Preventie Post Traumatisch Stress Stoornis (PTSS) 
 

1. Introductie  

Posttraumatische stressstoornis (PTSS) is een angststoornis die kan ontstaan na het 

meemaken van een traumatische gebeurtenis. 10 tot 20% van de vrouwen ervaren 

hun bevalling als traumatisch. Jaarlijks krijgen zo’n 2.000 vrouwen na hun bevalling 

een PTSS. Dat is ongeveer 1% van alle vrouwen die een kind krijgen1. De meest 

kenmerkende symptomen van PTSS na bevalling zijn: 

1. Herbeleving van de gebeurtenis, bijv. nachtmerries; 

2. Vermijding van situaties die doen herinneren aan de traumatische gebeurtenis 

(niet over de bevalling willen praten; niet weer zwanger willen worden); 

3. Negatieve stemming en gedachtes (schuld-, schaamtegevoelens, boosheid, 

desinteresse); 

4. Verhoogde waakzaamheid en prikkelbaarheid. 

 

2. Doel & resultaat 

Dit zorgprotocol geeft de kraamverzorgende handvatten om de ouders voor te lichten 

en te begeleiden rond PTSS met als doel: 

• Het voorkomen van een PTSS; 

• Het inzicht geven in het ontstaan van een PTSS; 

• Het eventueel verwijzen naar andere hulpverleners via de verloskundige en/of 

de huisarts. 

 

3. Doelgroep/toepassingsgebied 

Vrouwen en hun partners, die door een traumatische ervaring tijdens de zwangerschap 

of bevalling, een grotere kans hebben op de ontwikkeling van een PTSS. 

 

4. Verantwoordelijkheden 

De kraamverzorgende 

• zorgt ervoor dat de zwangerschap en de bevalling onderwerp van gesprek zijn; 

• faciliteert, in samenwerking met de verloskundige, het gesprek met degene die 

de bevalling begeleid heeft, zodat de kraamvrouw nog een keer de bevalling 

kan bespreken. 

• signaleert of er (traumatische) problemen zijn en bespreekt deze signalen met 

de kraamvrouw en de verloskundige. 

 

 

 

 
1 Stramrood CAI et al. Posttraumatic stress following childbirth in homelike- and hospital settings. J Psychosom 

Obstet Gynaecol. 2011 Jun;32(2):88-97 
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5. Benodigdheden 

• kraamzorgdossier 

6. Werkwijze 

Taken kraamverzorgende: 

• Tijdens de begeleiding van de barende is het essentieel dat er goed 

gecommuniceerd wordt en uitleg gegeven wordt, zodat de vrouw zich gehoord 

en gerespecteerd voelt en zich praktisch en emotioneel gesteund weet; 

• Faciliteer het ‘gouden uur’ en de start van de borstvoeding, als de vrouw dat 

wil; 

• Vraag bijv. op dag 2 of 3 aan de kraamvrouw, als zij dat wil, hoe zij de bevalling 

heeft ervaren en hoe ze erop terugkijkt. 

Twee korte vragen die gesteld kunnen worden zijn:  

o Hoe heb je de bevalling ervaren?  

o Hoe kijk je terug op de bevalling?  

Stel je neutraal op en vind er niets van! 

• Maak voor jezelf verschil tussen wat er feitelijk is gebeurd en hoe de 

kraamvrouw dat heeft ervaren; wat in jouw ogen een ‘vlotte partus’ was, kan 

door de vrouw heel anders zijn ervaren; 

• Vraag niet expliciet naar negatieve emoties en gedachten. 

Als de kraamvrouw aangeeft dat ze haar bevalling negatief heeft ervaren, toon 

je eerst empathie (bijv. ‘wat vervelend voor je dat je bevalling zo naar voor je 

was); 

• Daarna kunnen aanvullende vragen gesteld worden zoals:   

o Zijn er dingen tijdens de bevalling waarvan je had gewild dat die anders 

waren gegaan?  

o Zijn er dingen waarvan je had gewild dat zorgverleners die anders 

hadden gedaan?  

o Zijn er dingen die je achteraf zelf anders had willen doen? 

• Faciliteer veel rust voor de kraamvrouw en geef gezonde voedingsadviezen 

waar nodig; 

• De getroffen vrouwen ervaren vaak schuldgevoelens en schaamte. Het is 

heel erg behulpzaam om erover te praten, om het begrip van mensen om de 

kraamvrouw heen te vergroten en om ondersteuning te krijgen. Adviseer de 

kraamvrouw om bijvoorbeeld in gesprek te gaan met familie en vrienden, de 

huisarts, het ziekenhuis, de verloskundige of een therapeut; 

• Heb aandacht voor de psychische gesteldheid van de partner in de situatie 

waarin er sprake is van een traumatische ervaring; ook de partner kan een 

PTSS ontwikkelen. 
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7. Verslaglegging 

Leg bijzonderheden vast in het kraamzorgdossier. 

 

8. Bijlagen en/of referenties 

• https://stichtingbevallingstrauma.nl  

• Zorgprotocol Partusbegeleiding en -assistentie (KCKZ, 2019) 

• Zorgprotocol Partusassistentie in acute verloskundige situaties (KCKZ, 2019) 

• Bijlage Oorzaken PTSS 

 

 

  

https://stichtingbevallingstrauma.nl/
http://www.stichtingbevallingstrauma.nl/
http://www.stichtingbevallingstrauma.nl/
Bijlage%20Oorzaken%20PTSS.pdf
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Bijlage Oorzaken PTSS2 

Er zijn bepaalde risicofactoren voor PTSS na een bevalling, die een complexe 

samenstelling zijn van objectieve (bijv. soort bevalling) en subjectieve (bijv. gevoel van 

controleverlies) factoren. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de volgende factoren: 

 

Medisch verloop van de zwangerschap en bevalling 

• Spoedkeizersnede; 

• Kunstverlossing (vacuüm/tang); 

• Zwangerschapscomplicaties (bijvoorbeeld vroeggeboorte, pre-eclampsie, 

zwangerschapsvergiftiging). 

 

Ervaring van de bevalling 

• Weinig steun ervaren van zorgverleners; 

• Weinig steun ervaren van partner; 

• Als het ware buiten zichzelf getreden (dissociatie) tijdens de bevalling; 

• Gevoel van controleverlies; 

• Negatieve emoties; 

• Duur van de bevalling (kort of juist zeer lang); 

• Zeer pijnlijke bevalling. 

 

Psychosociale factoren 

• Eerder trauma (met name seksueel misbruik/geweld); 

• Te veel focus op een ‘ideale’ bevalling; 

• Depressie tijdens de zwangerschap of na de bevalling; 

• Ernstige angst voor de bevalling; 

• Niet goed met stress kunnen omgaan. 

Veel vrouwen die geen PTSS hebben, lijden wel aan een aantal van de symptomen van 

PTSS na het meemaken van een moeilijke bevalling. Dit kan leiden tot ernstige, lange 

termijn problemen. Deze vrouwen hebben ook ondersteuning nodig. 

 

Ook partners of andere aanwezigen kunnen getraumatiseerd raken door een bevalling.  

 

Gevolgen PTSS door een traumatische bevalling  

• Depressie;  

• Verhoogd gebruik van alcohol & andere (verslavende/verdovende) middelen;  

• Diepgaande problemen met relatie van moeder tot baby, bijv. problemen met 

borstvoeding en de ervaren band met het kind (ook op langere termijn);  

• Seksuele vermijding;  

• Tokofobie (angst voor een volgende bevalling);  

• Verzoek om een geplande keizersnede in volgende zwangerschap zonder medische 

noodzaak;  

• Over-waakzaamheid en nervositeit over de gezondheid van het kind;  

 
2 Stichting Bevallingstrauma 
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• Relatieproblemen en/of -breuk; 

• Vermijding van toekomstige medische zorg.  

 

Zorgwekkend is dat er aanduidingen zijn dat vrouwen medische behandelingen, zoals het 

laten maken van een uitstrijkje, vermijden.  

Voor veel vrouwen ligt de grootste zorg in de dagelijkse moeilijkheden die zij 

tegenkomen in de ervaren band met hun baby. Zij kunnen de baby zien als constante 

herinnering aan en oorzaak van het trauma. 

 


