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Preventie postpartum depressie 

1. Introductie 

In Nederland krijgen naar schatting jaarlijks ruim 23.000 vrouwen, die zwanger zijn 

en/of bevallen zijn, een depressie (Trimbos Instituut juni 2021). Een postpartum 

depressie (in de volksmond bekend als postnatale depressie) is daarmee de meest 

voorkomende aandoening bij nieuwe moeders. 

 

Moeders met een postpartum depressie schamen zich vaak, voelen zich eenzaam en 

onbegrepen – zij zitten bepaald niet op een roze wolk. 

Huwelijksproblemen en scheidingen komen vaker voor bij vrouwen met een 

postpartum depressie. Ook voor de ontwikkeling van de baby zijn er risico’s op de 

korte en lange termijn, zoals een onveilige hechting en een verhoogd risico op 

kindermishandeling. Op latere leeftijd komen emotionele, gedrags-, cognitieve en 

interpersoonlijke problemen meer voor. 

 

Met een betere herkenning en preventie kan het aantal vrouwen met depressieve 

klachtenpostpartum depressie afnemen. Een belangrijke eerste stap hierin is het tijdig 

signaleren van (beginnende) depressieve klachten. 

2. Doel & resultaat 

 
Dit zorgprotocol geeft de kraamverzorgende mogelijkheden om een eventuele 

postpartum depressie te herkennen en acties te ondernemen ter preventie of 

verergering van een postpartum depressie. 

3. Doelgroep/toepassingsgebied 

Alle kraamgezinnen waar mogelijk risicofactoren aanwezig zijn, die de kans op een 

postpartum depressie vergroten. 

4. Verantwoordelijkheden 

De kraamverzorgende weet welke risicofactoren een rol kunnen spelen in het ontstaan 

van een postpartum depressie. 

De kraamverzorgende weet welke beschermende factoren ingezet kunnen worden om 

een postpartum depressie te voorkomen. 

De kraamverzorgende herkent depressieve klachten bij een kraamvrouw en bespreekt 

deze met haar. Zij adviseert en motiveert de kraamvrouw om   (    eventueel) extra zorg of 

begeleiding te zoeken. 
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5. Benodigdheden 

Zorgdossier 

6. Werkwijze 

Observeren en bespreken 

• Stel vast of er risicofactoren aanwezig zijn (zie bijlage 1); 
• Communiceer transparant over dat wat je waarneemt; 

• Observeer en signaleer mogelijke symptomen van een postpartum depressie 

(zie bijlage 2); 

• Overleg altijd met de verloskundige, zij is de eindverantwoordelijke voor het 

kraambed; 

• Probeer rust en regelmaat te creëren en te bewaren; 

• Help de kraamvrouw waar nodig bij de verzorging van haar kind; 

• Ondersteun de partner waar nodig, geef bijvoorbeeld de tip om hulp te zoeken 

voor mentale en praktische steun; 

• Praat met de kraamvrouw over haar gevoelens en gedachten. Help haar te 

praten over de negatieve gevoelens, zonder dat ze zich daar schuldig over 

voelt; 

• Probeer de depressieve gevoelens niet ‘weg te praten’ en geef geen adviezen en 

tips. Begrip, sympathie en de bereidheid serieus te luisteren zijn het 

belangrijkst; 

• Betrek een naastbetrokkene als je je zorgen maakt over het gedrag, de emoties 

en/of gedachten van de moeder. 

 
 
Geef praktische tips 

Met praktische tips kan je mensen aansporen om hun beschermende factoren en 

daarmee hun mentale weerbaarheid te versterken. Voorbeelden zijn: 

• Adviseer de kraamvrouw goed voor zichzelf te zorgen. (Voldoende eten en 
drinken, persoonlijke verzorging); 

• Adviseer af en toe tijd voor haarzelf.  Adviseer haar iets te doen wat ze voor de 

bevalling ook leuk vond om te doen; 

• Leg uit dat de ouders een nieuwe rol hebben gekregen en dat ze in deze rol 

moeten investeren en groeien.  

• Adviseer om te bewegen. (Na de kraamtijd). Adviseer wel om het rustig aan te 

doen en het op te  bouwen bijv. wandelen, fietsen of zwemmen; 

• Leg uit dat het belangrijk is contact te houden met vriendinnen; 

• Laat zien dat om hulp vragen goed is; 

• Geeft de kraamvrouw advies om tot rust te komen; vraag anderen even op det 

pasgeborene te passen; laat ook dagen in zonder bezoek inplannen; 

• Leg uit dat het kraambed niet altijd een roze wolk is en dat een kraamweek of de 

periode erna niet altijd even leuk en makkelijk is; 

• Adviseer de kraamvrouw te praten met haar partner, familie en vrienden over 

haar gevoelens en zorgen; 

• Adviseer de zorg voor je baby met de naasten te delen (door anderen mee te 

laten helpen); 

• Geeft informatie over dat je het als moeder niet altijd goed kan doen; 
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• Adviseer dat als de depressieve klachten langer aanhouden dan 2 weken na de 

geboorte kan er sprake zijn van postnatale depressie. Overleg met de 

verloskundige of huisarts of er extra hulp ingeschakeld moet worden; 

• Adviseer de folder van Trimbos ‘Mentaal klaar voor je baby’ 

https://www.trimbos.nl/docs/a34ebf3d-a77c-473b-a8f5-e3507b1b761f.pdf; 

• Vertel dat depressieve klachten ook weken na de kraamperiode kunnen ontstaan 

en dat het ook dan belangrijk is om hulp te vragen.  

https://www.trimbos.nl/docs/a34ebf3d-a77c-473b-a8f5-e3507b1b761f.pdf
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Tools ter voorkoming van emotionele disbalans 

 
Een signaleringsplan/prikkelreductie: 

Probeer in je gesprek met de kraamvrouw, zo mogelijk ook met haar partner, duidelijk 

te krijgen welke factoren bijdragen aan een psychische onbalans. Vraag je af wat zij 

nodig heeft om in balans te blijven. Vroege signalen van onbalans in psychisch welzijn 

kunnen dan op tijd aangepakt worden. Wat kunnen zij en haar partner doen en wat 

kan jij als kraamverzorgende doen wanneer de kraamvrouw vroege signalen en 

onbalans ervaart. Vroege signalen kunnen zijn: slechter eten, slechter slapen, veel 

piekeren, emotioneel zijn, nergens zin in hebben, gevoelig voor veel mensen om zich 

heen, verminderde uiterlijke verzorging. 

 
Het rustplan: 

Het krijgen van voldoende rust is voor kraamvrouwen met een hoog risico op 

postpartum depressie een voorwaarde. Voldoende slaap bestaat uit in ieder geval 3 x 3 

uur waarvan 6 uur aaneengesloten. Het overnemen van de late avondvoeding of 

nachtvoeding door de partner kan bijdragen aan voldoende slaap voor beide ouders. 

Hiervoor zou de kraamvrouw overdag borstvoeding kunnen kolven. Probeer hierbij 

zoveel mogelijk aan te sluiten bij het natuurlijke slaapritme van beide ouders. Daar 

waar moeders te weinig slaap ervaren, kan worden geadviseerd in een andere ruimte 

te slapen. Adviseer hierbij het gebruik van oordoppen (mits de partner alert is en de 

pasgeborene wel kan horen ’s nachts). Als dit onvoldoende bijdraagt dan kan je de 

verloskundige raadplegen en/of de huisarts inschakelen mits de kraamvrouw hiervoor 

toestemming geeft. 

 
Een structuurplan: 

Structuur kan kraamvrouwen helpen bij de verzorging van de pasgeborene. Je kunt 

samen met  de kraamvrouw zorgen voor een dagstructuur, ook voor na de kraamperiode. 

Als het nodig is kun je het formele en sociale netwerk hierbij betrekken, zodat de 

kraamvrouw gefaseerd de zorg voor het huishouden en haar baby kan overnemen. 

 
Een voedingsplan: 

Aandacht voor regelmatig en gezond eten. Bespreek samen met de kraamvrouw wat 

de voedingsgewoontes zijn en welke rol jij als kraamverzorgende daarin kunt hebben. 

Daarnaast is het ook belangrijk om afspraken te maken over de voeding voor de 

pasgeborene. 

 
Bezoekregulatie: 

Afspraken maken over wanneer en hoeveel bezoek. Het advies is maximaal één 

bezoekmoment per dag, maximaal 1,5 uur. Te veel verschillende gezichten kan leiden 

tot onrust. Elke bezoeker vraagt aandacht van de kraamvrouw. Zij zal al of niet 

gevraagd haar verhaal doen. Dit vraagt veel energie. Ook is het van belang dat de 

pasgeborene rust krijgt en niet van hand tot hand gaat. De pasgeborene kan 

overprikkeld raken. Vaak openbaart dit zich wanneer het bezoek weg is en de ouders 

willen rusten. 



Zorgprotocol 

 

 Preventie Postpartum Depressie Vastgesteld d.d.: 01-11-2021 

Documenteigenaar: KCKZ Evaluatie d.d.: 01-11-2022 

Versie: 1.1 Pagina 5 van 8 

 

 

Het hechtingsproces 

Als er sprake is van een postpartum depressie kan dat gevolgen hebben voor de 

pasgeborene op de korte en lange termijn; zo kan er sprake zijn van een onveilige 

hechting, een verhoogd risico op kindermishandeling en verwaarlozing. Aandacht 

besteden aan het hechtingsproces is een belangrijke taak van de kraamverzorgende. 

Zeker in een situatie waarin sprake is van risico op een postpartum depressie. Leg de 

focus op een gezonde hechting tussen ouders en pasgeborene. Zet in op vaak huid-op-

huidcontact en betrek hierbij, indien aanwezig, ook de partner. 

 
Borstvoeding 

De kraamverzorgende bevordert het geven van borstvoeding, vanwege de positieve 

effecten op de gezondheid van de pasgeborene en een gezonde hechtingsrelatie. 

Advies over het geven van borstvoeding in combinatie met medicatie wordt gegeven 

door de verloskundig zorgverlener. Het gebruik van medicatie (SSRI /SNRI), 

gecombineerd met het ontstaan van mogelijke extra stress, kan leiden tot een negatief    

advies op het geven van borstvoeding. Het voeden op verzoek en nachtvoeding kan 

het vaste leefpatroon en het hebben van voldoende slaap van de kraamvrouw te zeer 

verstoren en extra stress veroorzaken. De keuze voor borstvoeding wordt zorgvuldig 

genomen waarbij risico’s in kaart worden gebracht. Het is van belang om hierin als 

kraamverzorgende goed samen te werken met de verloskundige en/of de 

lactatiekundige. 

 
De rol van de familie en het sociale netwerk 

Ondersteuning vanuit het eigen netwerk is, zeker ook na de kraamtijd, van 

onschatbare waarde. Onderling vertrouwen is daarbij belangrijk. Samen met de 

kraamvrouw wordt bij het afsluiten van de kraamzorg actief gezocht naar mogelijke 

inzet van het sociale netwerk. De behoefte van de kraamvrouw is leidend. Samen 

wordt gekeken waar het netwerk toegevoegde waarde heeft en waar juist grenzen 

aangegeven moeten worden. 

 
Overdracht 

Het is zowel voor de moeder (ouders) als voor de pasgeborene essentieel dat er in het 

geval van het ontstaan van een mogelijke depressie in een vroeg stadium hulp wordt 

geboden. Wanneer er sprake is van depressieve klachten, kan je als kraamverzorgende 

met toestemming van de kraamvrouw een warme overdracht laten plaatsvinden naar de 

JGZ of andere hulpverleners. De warme overdracht vindt plaats in het huis van het 

kraamgezin. De verloskundige wordt hierin gekend zodat zij kan aanschuiven. De 

continuïteit van de zorgverlening kan gewaarborgd worden. Door een warme overdracht 

in of na de kraamperiode kunnen signalen van vóór of kort na de bevalling leiden tot 

extra ondersteuning van ouders. 
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7. Verslaglegging 

• Zorgdossier 

• Overdracht JGZ 

8. Bijlagen en/of referenties 

• Bijlage 1 Risico- en beschermende factoren 

• Bijlage 2 Symptomen babyblues en postpartum depressie 

• Trimbos Instituut 
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Bijlage 1 Risicofactoren en beschermende factoren 

 
Risicofactoren 

Factoren die de kans op een postpartum depressie vergroten noem je risicofactoren. Bij 

het ontstaan van een postpartum depressie spelen verschillende risicofactoren een rol. 

Eén risicofactor is niet genoeg om een postpartum depressie te veroorzaken. Het gaat 

om een combinatie van factoren. De risicofactoren zijn onder te verdelen in zes 

categorieën. 

 

Leeftijd 

Tienermoeders (moeders jonger dan 20) hebben een grotere kans om een depressie te 

krijgen. 

 

Individuele kwetsbaarheid 

Vrouwen met een chronische lichamelijke ziekte of psychische klachten (waaronder een 

eerdere depressie), vrouwen met een licht verstandelijke beperking en vrouwen bij wie 

sprake is van middelenmisbruik, hebben een grotere kans om een depressie te 

ontwikkelen dan vrouwen die dat niet hebben. Ook spelen persoonlijke eigenschappen 

een rol bij het ontstaan van psychische klachten, zoals: het koesteren van (te) hoge 

verwachtingen over het moederschap, gevoelens van onzekerheid, gebrek aan controle 

over het verloop van de zwangerschap, de bevalling en het moederschap, en gevoelens 

van falen als moeder met eventuele schuldgevoelens daarover. 

 

Erfelijkheid 

Depressie heeft een erfelijke component. Kinderen van ouders die ooit een (postpartum) 

depressie hebben gehad, hebben bijna driemaal zoveel kans op een depressie als 

kinderen van ouders zonder depressie. 

 
Sociale factoren 

Vrouwen met financiële problemen en relatieproblemen hebben een grotere kans op een 

depressie. Dat geldt ook voor vrouwen die weinig sociale steun krijgen, of alleenstaand 

ouder zijn. 

 
Levensgebeurtenissen 

Levensgebeurtenissen zoals een migratie, een verhuizing, een traumatische ervaring (bv. 

mishandeling, verwaarlozing) en verlieservaringen (bv. miskraam, scheiding, de dood 

van een ouder, verlies van werk) vergroten de kans op een depressie. 

 

Perinatale factoren 

Factoren die vóór, tijdens of na de bevalling kunnen bijdragen aan het ontstaan van een 

postpartum depressie zijn onder andere: een ongeplande of ongewenste zwangerschap, 

hoge mate van stress of angst in de zwangerschap of tijdens de bevalling, complicaties 

tijdens de zwangerschap, de bevalling of de kraamtijd, vroeggeboorte of ziekte van het 

kindje, en het stoppen met antidepressieve medicatie in de zwangerschap. 
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Beschermende factoren 
 

Beschermende factoren kunnen voorkomen dat iemand een depressie krijgt, of dat 

klachten verergeren. Of vrouwen een postpartum depressie ontwikkelen, hangt af van 

het samenspel van beschermende factoren en risicofactoren. Een goede balans tussen 

beide factoren is belangrijk. Deze beschermende factoren zijn onder te verdelen in vijf 

groepen. 

 

Sociale steun in omgeving 

Als je bij anderen terecht kunt voor steun (waaronder mantelzorg na de bevalling) en 

leuke activiteiten kunt ondernemen, heb je minder kans om depressief te worden. 

 

Goede lichamelijke gezondheid 

Een goede lichamelijke gezondheid heeft niet iedereen in de hand, maar je kunt wel zo 

goed mogelijk voor jezelf zorgen. Bijvoorbeeld door gezond te eten, niet te roken, matig 

te zijn met alcohol en voldoende te bewegen. Bewegen werkt heel goed bij het 

tegengaan van een depressie en wordt daarom vaak geadviseerd bij de behandeling van 

depressie. 

 

Sociale participatie 

Voor een net bevallen moeder lijkt de wereld vaak erg klein. Ze kan zich daardoor 

waardeloos voelen, een gevoel dat zo bij depressie hoort. Ondanks dat een moeder alles 

betekent voor haar baby, is het belangrijk voor een vrouw onder de mensen te komen en 

leuke activiteiten te ondernemen. 

 

Zelfwaardering 

Als je positief over jezelf denkt, zorg je beter voor jezelf en sta je sterker in je schoenen. 

 
Gevoel van zelfcontrole 

Het maakt je zelfverzekerd als je het gevoel hebt dat je controle hebt over je leven. 

Naarmate dit gevoel sterker is, is de kans op depressieve klachten kleiner. 
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Bijlage 2 Symptomen babyblues en Postpartum Depressie 

 
Babyblues 

Een kind krijgen is een ingrijpende gebeurtenis. De jonge moeder maakt in korte tijd veel 

veranderingen door. Lichamelijk en hormonaal, maar ook emotioneel en sociaal. Ze staat 

opeens voor een nieuwe grote verantwoordelijkheid en de baby vraagt veel zorg. Geen 

wonder dat veel vrouwen de eerste dagen na een bevalling snel last hebben van 

spontane huilbuien, prikkelbaarheid, nervositeit en slaapproblemen. Baby blues worden 

die huildagen wel genoemd. Maar liefst 50 tot 80% van alle vrouwen die een kind krijgen 

hebben hier last van, veelal in de derde tot tiende dag na de bevalling. 

Meestal gaan deze baby blues vanzelf over. 

 
Postpartum depressie 

Als de emotionele klachten langer dan twee weken na de bevalling aanhouden, kan er 

sprake zijn van een postpartum depressie. Dit is bij 10-20% van de pas bevallen 

vrouwen het geval. Al hadden ze zich vooraf nog zo op de baby verheugd, nu die er is 

voelen ze zich niet blij. Ze zijn prikkelbaar, angstig en neerslachtig. Jonge moeders met 

deze klachten kunnen dan een postpartum depressie hebben: een depressie na de 

bevalling, soms ook postnatale depressie genoemd (letterlijk: depressie na de geboorte). 

Soms beginnen de klachten pas na enkele weken, als de moeder stopt met borstvoeding 

geven of weer gaat werken. 

Postnatale depressie en postpartum depressie worden als termen vaak door elkaar 

gebruikt. De term postpartum slaat op de gesteldheid van de moeder, ‘na de 

bevalling’. Postnataal is meer gefocust op de gezondheid van de baby, ‘na de geboorte’. 

De juiste term is postpartum depressie, omdat we het over de gesteldheid van de moeder 

hebben. In de volksmond wordt echter vaker ‘postnatale depressie’ gebruikt. 

 
Symptomen van de postpartum depressie 

 

De kernsymptomen zijn: 

• Somberheid 

• Nergens zin in hebben 

 
De aanvullende symptomen kunnen zijn: 

• Te veel of juist te weinig eten 

• Slecht slapen 

• Onrustig of juist geremd gedrag 

• Vermoeidheid 

• Waardeloos voelen 

• Moeite om te concentreren of besluiten te nemen 

• Gedachten aan de dood en/of suïcide 

 
Vrouwen die tijdens de zwangerschap of na de bevalling depressief worden ervaren vaak 

ook andere klachten, zoals: 

• Geen goede moeder denken te zijn 

• Niet kunnen genieten van de baby of de zwangerschap 

• Angstig zijn ten aanzien van de eigen gezondheid of de gezondheid van het 

(ongeboren) kindje 



Zorgprotocol 

 

 Preventie Postpartum Depressie Vastgesteld d.d.: 01-11-2021 

Documenteigenaar: KCKZ Evaluatie d.d.: 01-11-2022 

Versie: 1.1 Pagina 10 van 8 

 

• Zich afsluiten van de partner/ omgeving 

• Zich niet verbonden voelen met de baby 

• Intrusies (beangstigende beelden die zich opdringen betreffende de baby of 

zichzelf vaak met een agressieve lading). 


