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Inleiding: Een stille ramp

Postpartum depressie komt schrikbarend veel voor, meer dan welke andere 
complicatie rond zwangerschap en bevalling dan ook (Pogany & Petersen, 
2007). In Nederland worden jaarlijks twintigduizend baby’s geboren van wie de 
moeder in de periode rond de bevalling ernstige psychische klachten ontwikkelt 
(Van Hulst, 2005; Wewerinke e.a., 2006). Die klachten houden maanden, soms 
zelfs jaren aan. Droefheid, ontreddering, pijn en schuldgevoel leggen een 
loodzware last op de schouders van de jonge moeder en op die van haar 
omgeving. De depressie komt vaak als een complete verrassing, want de 
meerderheid van de vrouwen met een postpartum depressie heeft geen 
psychiatrische voorgeschiedenis (Beck, 2006). De aanstaande moeder gaat 
ervan uit dat de geboorte van haar kindje vooral een grote vreugde zal 
betekenen. Wanneer na de bevalling − of soms al tijdens de zwangerschap − 
blijkt dat zij zich ongelukkiger en onrustiger voelt dan ooit tevoren, is dat dan 
ook verwarrend en erg verdrietig. Door haar hoofd schieten vragen als: Houd 
ik niet genoeg van mijn kind? Ben ik niet geschikt voor het moederschap? Had 
ik er nooit aan moeten beginnen? 

Op het verschijnsel postpartum depressie rust een taboe. Wat is er immers 
mooier dan het krijgen van een kind? De jonge moeder hoort te zweven op een 
roze wolk - niet te worden neergedrukt door een zware, donkere deken. 
De realiteit is dat de befaamde roze wolk voor heel veel vrouwen niet bestaat en 
dat zij op geen enkel moment in hun leven vatbaarder zijn voor psychiatrische 
aandoeningen dan in de periode rond een bevalling. En nee, postpartum 
depressie is geen welvaartsziekte of luxeprobleem. Het komt overal ter wereld 
voor, in arme landen nog vaker dan in rijke. Bovendien is het een aandoening 
van alle tijden, die in allerlei historische bronnen wordt beschreven (Fisher 
e.a., 2012; O’Hara & McCabe, 2013; Van Hulst, 2005).
Opvallend vaak beschrijven vrouwen die een postpartum depressie hebben 
gehad de aandoening als een dief (Beck, 2006; Engels, 2008). Een dief die hen 
berooft van wat een mooie, fijne tijd had kunnen zijn. Die hun de warme 
gevoelens van het ouderschap ontneemt en in plaats daarvan een kille, 
verdrietige leegte achterlaat. Een dief ook die hun pasgeboren kindje een vrolijk 
en zorgeloos eerste levensjaar afpakt.
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Het is van groot belang dat vrouwen die rond de bevalling een depressie 
ontwikkelen zo snel mogelijk passende hulp en ondersteuning krijgen. Niet 
alleen om hun eigen lijden te doen stoppen, maar ook omdat zij de 
verantwoordelijkheid dragen voor een jonge baby wiens ontwikkeling wordt 
geschaad wanneer zijn moeder in emotioneel opzicht te lang niet voldoende 
beschikbaar kan zijn (Murray & Cooper, 1997). Hoewel in het afgelopen 
decennium de aandacht voor postpartum depressie bij professionals sterk is 
toegenomen, is het nog steeds niet vanzelfsprekend dat vrouwen met een 
postpartum depressie de benodigde zorg ook krijgen. Verloskundigen, 
consultatiebureau-artsen, huisartsen en psychiaters onderkennen de ernst van 
de problematiek vaak nog onvoldoende, zeker wanneer vrouwen pas na de 
bevalling klachten ontwikkelen (Beck, 2006; O’Hara & McCabe, 2013). Als zij 
al de moed opvatten om met anderen over hun emoties te praten, worden zij te 
weinig serieus genomen: ‘Het is ook een grote verandering, zo’n kindje erbij’ of 
‘Gun jezelf wat tijd om te wennen’ − en dat is het dan. Van het besef dat het na 
een bevalling in psychisch opzicht regelmatig helemaal misgaat met vrouwen 
− op een manier waarbij ‘gewone’ aanpassingsproblemen totaal verbleken − is 
men te weinig doordrongen. 

Veel vrouwen krijgen dus niet de hulp die zij nodig hebben, met alle gevolgen 
van dien voor henzelf, hun kinderen, hun partner en hun familie. En dat is 
zonde, omdat uit onderzoek steeds weer blijkt dat adequate sociale steun de 
ernst en de duur van een postpartum depressie aanzienlijk beperkt (Beck, 
2006; Hodnett, 2002; Fitelson e.a., 2011; O’Hara & McCabe, 2013). Dit boek 
heeft daarom tot doel de kennis over deze aandoening te vergroten. Op basis 
van actuele wetenschappelijke bevindingen geeft het zicht op wat er bekend is 
over oorzaken, risicofactoren, behandelingen en gevolgen van postpartum 
depressie en biedt het hulpverleners en andere betrokkenen aanknopingspunten 
voor effectieve ondersteuning. De beschreven feiten worden geïllustreerd met 
ervaringsverhalen van vrouwen (alle namen zijn gefingeerd). 

Hoofdstuk 1 geeft een overzicht van de verschillende psychische stoornissen 
die vrouwen rond een bevalling kunnen ontwikkelen: babyblues, postpartum 
depressie, postpartum psychose en posttraumatische stress-stoornis. In dit boek 
staat postpartum depressie centraal. Om die goed te kunnen herkennen, is 
inzicht in andere mogelijke stoornissen echter onontbeerlijk. In hoofdstuk 2 
komen de belangrijkste risicofactoren en mogelijke oorzaken van postpartum 
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depressie aan de orde. Aan de hand daarvan wordt in hoofdstuk 3 een 
biopsychosociale benadering van postpartum depressie geïntroduceerd, waarop 
het vervolg van het boek voortbouwt. Hoofdstuk 4 gaat over het belang van een 
realistische voorbereiding op het ouderschap, die kan helpen een postpartum 
depressie te voorkomen. Hoofdstuk 5 beschrijft vervolgens de verschillende 
vormen van hulpverlening waar vrouwen baat bij kunnen hebben en die de 
stille ramp die zich dagelijks in zoveel gezinnen voltrekt, kunnen stoppen. In 
hoofdstuk 6 komen de gevolgen van een postpartum depressie voor het 
betrokken kindje aan de orde. Die gevolgen kunnen − in negatieve zin − groot 
zijn. Al tijdens de depressie dient er daarom aandacht te zijn voor de verbetering 
van de relatie van de moeder met haar baby. In hoofdstuk 7 staat de toekomst 
centraal. Hoe gaan vrouwen verder na de ontwrichtende ervaring van een 
postpartum depressie? Wat is de kans op herhaling? Hoe kan die kans worden 
verkleind? In hoofdstuk 8 ten slotte staan aanbevelingen voor betere zorg rond 
postpartum depressie, gebaseerd op de inzichten uit de eerdere hoofdstukken. 

De hoofdpersoon, de jonge moeder die dagelijks wakker wordt in een 
verdrietige en sombere waas en zich realiseert dat de babytijd van haar kindje 
aan haar voorbijgaat zonder dat zij daarvan heeft kunnen genieten, is niet 
degene tot wie dit boek zich richt – zij heeft, als ze het al kan opbrengen om te 
lezen, waarschijnlijk meer baat bij lichtere kost. Dit boek is geschreven voor de 
professionals en andere betrokkenen om de hoofdpersoon heen die haar willen 
helpen en die tijdens het lezen hopelijk steeds met mededogen en respect aan 
haar zullen denken. 
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Aan lezers met een postpartum depressie

Mocht je op dit moment zelf een postpartum depressie doormaken, met dit 
boek in je handen zitten en je afvragen of je het moet gaan lezen, onthoud 
dan alleen het volgende: 
•  Een postpartum depressie gaat altijd voorbij. En alle vrouwen hebben 

het gevoel de enige uitzondering op deze regel te zijn.
•  Je kunt er niets aan doen dat je een postpartum depressie hebt. Je 

partner en je kindje evenmin. Allerlei soorten vrouwen, overal ter 
wereld, raken depressief voor of na een bevalling. Het is nog niet bekend 
hoe dat precies komt. 

•  Je kunt er wel voor zorgen dat de postpartum depressie niet langer duurt 
dan nodig is, door hulp te zoeken, over je gevoelens te praten, en tijd te 
nemen voor die dingen waardoor je je prettiger gaat voelen, ook al is het 
maar een heel klein beetje. Wees lief voor jezelf, dat verdien je.

•  Je bent geen perfecte moeder, maar wel de enige moeder van je kind en 
daarom ben je onvervangbaar. Het is belangrijk dat je zorg en aandacht 
besteedt aan je baby. Je kindje heeft je nodig. 

•  Hoewel je onvervangbaar bent, is het wanneer je depressief bent heel 
goed voor je kindje als je regelmatig ook anderen voor hem laat zorgen. 
Dat maakt je geen slechte moeder, integendeel. 

Laat dit alles tot je doordringen en probeer daarna iets gezelligs te gaan 
lezen. Dit boek is geschreven voor de mensen die jou willen helpen. Jij hoeft 
op dit moment geen deskundige te worden op het gebied van postpartum 
depressie. Als je met een zware griep in bed ligt, ga je ook geen boeken 
lezen over de ins en outs van het ontstaan van griep. Mocht je het fijn 
vinden om toch meer te lezen over het onderwerp, kies dan voor een van 
de met een sterretje gemarkeerde titels bij de bronnen achter in dit boek. 
Die boeken zijn geschreven voor vrouwen zoals jij, en kunnen troost en 
herkenning bieden (Bennett, 2007; Castelein, 2009; Kleiman & Raskin, 
1994; Koster, 2012; Shields, 2005; Tjoelker, 2013; Williams, Cantwell & 
Robertson, 2009).
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