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Postpartum psychose 

  

1. Introductie   

In Nederland krijgen jaarlijks 1of 2 op de 1000 bevallen vrouwen met een blanco 

psychiatrische geschiedenis, een post partum psychosei. Een postpartum psychose is 

een ernstig ziektebeeld dat optreedt binnen een maand na de bevalling. Vaak zijn de 

eerste symptomen van een postpartum psychose al na een paar dagen na de geboorte 

van de baby zichtbaar.  

Postpartum psychose is een toestand waarin het contact met de werkelijkheid ernstig 

verstoord is. In een psychose leeft de vrouw in een andere werkelijkheid. Ze ziet 

beelden of hoort stemmen die er voor anderen niet zijn.  

Een groot risico (1 op de 3) voor het ontstaan van een postpartum psychose is vaak 

eerder doorgemaakte psychiatrische ziekten, zoals een bipolaire stoornis of psychose.  

Postpartum psychose komt vaker voor na de geboorte van het eerste kind  

Meestal in een opname op de psychiatrie onvermijdelijk. 

2. Doel & resultaat   

Dit zorgprotocol geeft de kraamverzorgende mogelijkheden om een eventuele 

postpartum psychose te herkennen, de beschermende factoren te herkennen en 

bijbehorende acties te ondernemen.  

3. Doelgroep/toepassingsgebied  

Alle kraamgezinnen.  

  

4. Verantwoordelijkheden  

De kraamverzorgende kent de risicofactoren die een rol kunnen spelen in het 

ontwikkelen van een postpartum psychose. 

De kraamverzorgende weet welke beschermende factoren (beperkt) ingezet kunnen 

worden.  

De kraamverzorgende herkent het beeld van een postpartum psychose bij pas 

bevallen vrouwen en bespreekt deze met de kraamvrouw (voor zover mogelijk) en 

partner en overlegt met de verloskundige. Zij adviseert en motiveert de kraamvrouw 

om aanvullende zorg of begeleiding in te roepen.  

  

 

5. Benodigdheden  

Zorgdossier  

  

6. Werkwijze  

a. Observeren en signaleren  

b. Bespreken en overleggen  

c. Ondersteunen  
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d. Overdragen 

e. Praktische tips en handvaten 

Observaties van onbalans: 

Kraamvrouw heeft meer dan normaal last van: 

• Kenmerken van een manie of depressie: 

o onrustig en opgewonden gedrag 

o een prikkelbaar humeur 

o slaapproblemen 

o wisseling in stemming 

• Gedachten die een eigen leven gaan leiden. Deze gedachten kunnen zorgen 

voor: 

o verwardheid 

o hallucinaties 

o toegenomen kans op agressie (richting de baby) 

o suïcidaliteit 

Observeren en bespreken  

• Observeer en signaleer mogelijke symptomen van onbalans en symptomen van 

een postpartum psychose (zie ook bijlage 1) ;  

• Bespreek de symptomen met de kraamvrouw en partner. Communiceer 

transparant over dat wat je waarneemt;  

• Stel vast of er risicofactoren aanwezig zijn (zie bijlage 1); 

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

kraambed;  

 

Ondersteunen van het gezin 

• Probeer rust en regelmaat te creëren en te bewaren;  

• Help de kraamvrouw waar nodig extra bij de verzorging van haar pasgeborene 

kind;  

• Bespreek de situatie en ondersteun de partner waar nodig;  

• Praat met de kraamvrouw over haar gevoelens en gedachten; (zie praktische 

tips) 

• Betrek de partner of andere vertrouwenspersoon als je je zorgen maakt over het 

gedrag, de emoties en/of gedachten van de kraamvrouw. 

 

Overdragen 

• Beschrijf de observaties, de risico factoren, de zorgvraag van het gezin, de 

samenvatting van de gesprekken, je acties en overleggen met andere 

zorgverleners in het dossier; 

• Overleg met de verloskundige over een warme overdracht naar de JGZ en/of 

huisarts. 
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Praktische tips bij bovenstaande observaties 

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

daarmee hun mentale weerbaarheid te versterken. Voorbeelden zijn:  

• Zorg dat de kraamvrouw contact houdt met mensen in haar omgeving, ook als 

ze de behoefte hebt om zichzelf te isoleren. 

• Zorg dat er een vertrouwd persoon is waar ze haar ervaringen mee kan delen. 

Dit kan een familielid zijn, maar ook de huisarts. 

• Adviseer haar goed voor zichzelf te zorgen: goede maaltijden, voldoende slaap 

en tijd voor zichzelf zijn belangrijk. 

• Help haar te praten over de negatieve gevoelens, zonder dat ze zich daar 

schuldig over voelt. Probeer de gevoelens niet ‘weg te praten’ en geef geen 

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

belangrijkst 

• Geef aan dat het belangrijk is dat ze zoveel mogelijk  stress voorkomt.  

• Raad  drugs en alcohol af. Als ze niet zo goed in haar vel zit, kan dit 

psychotische klachten verergeren. 

• Laat haar zoveel mogelijk zelf om hulp vragen en de hulpvraag samenstellen. 

• Geef advies over bewegen en activiteit. Bouw dit rustig op. Bijv. wandelen, 

fietsen of zwemmen. 

• Adviseer haar tijd te nemen om tot rust te komen;  

• Betrek de partner bij het gesprek en maak ze beiden bewust van aandacht voor 

elkaar en hun nieuwe rol.  

• Betrek de partner zoveel mogelijk bij de zorg voor de pasgeborene.  

 



    Zorgprotocol  

  

  

              1 Onderzoek Erasmus MC Rotterdam 2013, proefschrift Veerle Bergink  

Postpartum Psychose Vastgesteld d.d.: 1-5-2021  

Documenteigenaar: KCKZ  Evaluatie d.d.: 1-5-2022 

Versie: 1.0     Pagina 4 van 8  

Handvaten in een situatie van onbalans en symptomen van psychose: 

  

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 te veel aanloop, 

verminderde uiterlijke verzorging.   

  

Het rustplan:  

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

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

uur waarvan 6 uur aaneengesloten. Maar 6 uur aaneengesloten slapen is te lang als de 

kraamvrouw borstvoeding geeft. Maak een Borstvoedingsplan. Stem dit eventueel af 

met de lactatiekundige. 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 de kraamvrouw te 

weinig slaap ervaart, 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. Als het nodig is kun je het 

formele en sociale netwerk hierbij betrekken, zodat de kraamvrouw gefaseerd de zorg 

voor het huishouden en haar  pasgeborene 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 O,5 tot 1 uur. Te veel verschillende gezichten kan 

leiden tot onrust. 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.  
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Het hechtingsproces  

Aandacht besteden aan het hechtingsproces is een belangrijke taak van de 

kraamverzorgende. Leg de focus op een gezonde hechting tussen ouders en kind. 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 of lactatiekundige. 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 (of moeder) 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 en partner zijn leidend. 

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

grenzen aangegeven moeten worden.   

  

Overdracht  

Wanneer je als kraamverzorgende bij het afsluiten van de kraamweek een ‘niet- 

pluisgevoel’ hebt over de situatie, bespreek je dit met de verloskundige  en is het van 

groot belang dat je je zorgen te kennen geeft aan andere professionals.  De 

kraamverzorgenden is een belangrijke observator in de gehele keten  en het is 

essentieel dat er in het geval van het ontstaan van een post partum psychose in een 

vroeg stadium hulp wordt geboden.  

  

Wanneer er sprake zijn van psychische klachten en een duidelijke zorgvraag kan je als 

kraamverzorgende na overleg met de verloskundige 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. Door 

een warme overdracht in of na de kraamperiode kunnen signalen van vóór of kort na 

de bevalling voldoende overgedragen worden zodat de continuïteit van zorg meer 

geborgd wordt. 
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7. Verslaglegging  

• Kraamzorgdossier  

• Overdracht JGZ  

  

8. Bijlagen en/of referenties  

• Bijlage 1 De Post Partum Psychose 

• Zorgprotocol preventie postpartum depressie (KCKZ.2020) 
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Bijlage 1  Postpartum Psychose 
 

De presentatie en de ernst van een postpartum psychose kunnen zeer wisselend zijn, 

maar in het algemeen nemen de verschijnselen snel toe in ernst en zal vooral de directe 

omgeving zich zorgen gaan maken. De kraamvrouw heeft zelf vaak niet door dat er iets 

ernstigs aan de hand is en vindt het meestal niet nodig dat er hulp ingeschakeld wordt. 

 

Na enkele symptoomvrije dagen ontstaan er bijvoorbeeld slaapproblemen, 

prikkelbaarheid, ontremming en achterdocht. Vervolgens worden psychotische 

verschijnselen waargenomen zoals verwardheid, hallucinaties, wanen, gestoorde 

realiteitsbeleving, maar ook een wisselend bewustzijn en symptomen van manie of 

depressie. De kans op agressie naar het kind en suïcide (zelfdoding) is toegenomen. 

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.   

 

Wanen 
Wanen zijn denkbeelden of overtuigingen die voor de patiënt als werkelijkheid worden 

ervaren, maar die absoluut niet stroken met algemeen geaccepteerde opvattingen. Zo 

kan een patiënte zeker weten dat zij dood is, of een buitenaards wezen, dat 

ze paranormaal is. Waanideeën kunnen zich ook uiten in achtervolgingswaan, religieuze 

waan en wanen over de bevalling en de baby. En dan is het meestal onmogelijk om de 

patiënt ervan te overtuigen dat haar gedachtegang niet klopt. Bewustzijn en onbewust 

zijn lopen door elkaar en ook kunnen ervaringen in het heden en verleden door elkaar 

gaan lopen. Deze wanen kunnen leiden tot zelfmoordneigingen, verwaarlozing van het 

kind of juist overbescherming of zelfverwaarlozing. 

 

Hallucinaties 
Een hallucinatie is een onjuiste waarneming. Iemand die hallucineert hoort geluiden, die 

anderen in dezelfde omgeving niet horen. Ziet of voelt dingen of ruikt geuren die er in 

werkelijkheid niet zijn. Ook dit symptoom doet denken aan dromen terwijl je 

klaarwakker bent. 

Een veel voorkomende hallucinatie is het horen van stemmen terwijl er niemand in de 

buurt is. De stemmen klinken alsof ze er echt zijn, alsof er iemand in de aangrenzende 

kamer of buiten aan het praten is. Soms denkt iemand die hallucineert dat de stemmen 

uit zijn eigen hoofd komen of een enkele keer uit een bepaald lichaamsdeel. Soms 

hallucineren mensen dat ze door iets of iemand aangeraakt worden, terwijl er niets of 

niemand in de buurt is waardoor dat veroorzaakt kan worden. Ook komt het voor dat 

zo’n stem opdrachten geeft aan de patiënt (imperatieve hallucinatie). Het gebeurt wel 

eens dat zo’n opdracht zo dwingend is voor de patiënt dat die opdracht, bijvoorbeeld iets 

met de baby doen, ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Ruziemaken met de patiënt over 

de juistheid van zijn belevingen levert niet veel op, integendeel. Het accepteren van de 

belevingen van de patiënt en met hem of haar meedenken over mogelijke manieren om 

met stemmen om te gaan, is wel zinvol.  

 

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Denkbeeld&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Geloven_(gedrag)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Dood
http://nl.wikipedia.org/wiki/Buitenaards_wezen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Paranormaal
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bewustzijn
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Verward denken 
Tijdens een psychose gaat het denkproces te snel, te langzaam of te chaotisch. Het 

verband tussen gedachten gaat verloren, of er worden verbanden gelegd die er in 

werkelijkheid niet zijn. Het is daarom vaak moeilijk te begrijpen wat de persoon die 

psychotisch is bedoeld, of aan haar iets duidelijk te maken. Ook de tijdwaarneming kan 

verstoord zijn. 

 

Andere symptomen 
Psychotische mensen kunnen ook moeite hebben met spreken. Zo kunnen zij in een 

depressieve fase zeer traag zijn met het uiten van hun gedachten, maar in een manische 

fase juist zeer snel van onderwerp veranderen (van de hak op de tak springen).  

 

Vroege verschijnselen van een postpartum psychose kunnen zijn: 
• slaapstoornissen (slaapgebrek, verminderde slaapbehoefte) (individueel: vraag na 

bij naasten) 

• onrust  (in plan: specificeer) 

• prikkelbaarheid 

• opgewonden of juist sombere stemming (individueel: vraag na bij naasten) 

• verhoogde spraakzaamheid (individueel: vraag na bij naasten) 

• achterdocht 

• vervolgens, vaak na enkele uren of dagen, kunnen daarnaast optreden: 

o verwardheid/een niet te volgen denkpatroon 

o verschijnselen van manie of ook van depressie 

o wanen, bijvoorbeeld m.b.t. de zwangerschap, de bevalling, of de baby 

o hallucinaties 

o een wisselend bewustzijn 

o het gevoel het contact met zichzelf en/of de omgeving kwijt te zijn 

o gedachten aan zelfdoding en/of de baby iets aan te doen 

 

Behandeling en verloop: 

Een psychose bij kraamvrouwen is zo ernstig dat opname op een psychiatrische afdeling 

vrijwel altijd aangewezen is; het beste is opname op een afdeling waar men zich in deze 

problematiek gespecialiseerd heeft en waar de mogelijkheid bestaat moeder en kind op 

te nemen. Het laatste is van belang om de moeder-kindrelatie onder gecontroleerde 

omstandigheden verder tot ontwikkeling te laten komen. Bij een gemiddelde 

opnameduur van 3-5 maanden zou het scheiden van moeder en kind ook ernstige 

gevolgen kunnen hebben voor de latere moeder-kindrelatie en daarmee op langere 

termijn ook voor de ontwikkeling van het kind. Het is meestal noodzakelijk de partner 

individueel te ondersteunen vanwege de geïsoleerde positie waarin hij/zij plotseling is 

terechtgekomen. 

 

 

                                           


