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2.6 Psychiatrische aandoeningen 
 
Inleiding 
In dit hoofdstuk komen de effecten van psychiatrische aandoeningen en medicatie voor psychiatrische 
aandoeningen op de zwangerschap aan de orde. Vier veel voorkomende psychiatrische aandoeningen 
bij jonge vrouwen zijn depressie, angststoornis, schizofrenie/psychose en bipolaire stoornis. 
- De prevalentie van depressie of depressieve klachten bij volwassenen varieert van 6,5% tot 

12,9% (NVOG, 2012). Bij vrouwen tussen de 18 en 44 jaar komt een depressie bij ongeveer 4,6 
% voor (Nivel, 2012). 

- Angststoornissen komen bij ongeveer 12% van de volwassenen voor (GGZ, 2013). Bij vrouwen 
tussen de 18 en 44 jaar komt een angststoornis voor bij 3,3% (Nivel, 2012). 

- Schizofrenie/psychoses komen voor bij ongeveer 1% van de bevolking en bipolaire stoornissen 
bij ongeveer 2% (NVvP, 2012; NVvP, 2015).  

 
Inadequate behandeling van een psychiatrische aandoening kan ernstige negatieve gevolgen hebben 
voor zowel moeder als kind (TIS). Ook kan een psychiatrische stoornis bij één van de ouders de kans 
vergroten dat het kind zelf psychosociale problemen ontwikkelt (JGZ, 2016). Tijdens het 
preconceptieconsult dient daar aandacht voor te zijn. Buiten het bestek van de PIL vallen: 
posttraumatische stressstoornis, eetstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, stress en angst voor de 
partus (tocofobie). 
 
Methodiek 
De volgende punten worden in dit hoofdstuk besproken. 
- Wat zijn de risico’s van psychiatrische aandoeningen op de uitkomst van de zwangerschap en 

wat zijn de risico’s van een zwangerschap op een bestaande psychiatrische aandoening? 
- Wat zijn de risico’s van gebruik van psychofarmaca in de zwangerschap? 
- Zijn er effectieve interventies mogelijk voorafgaand aan de zwangerschap die deze risico’s 

verminderen? 
- Wie kan deze interventies uitvoeren?  
 
Voor de inhoud en organisatie van preconceptiezorg zijn de volgende kwaliteitsdocumenten 
geraadpleegd: 
-  Standaard ‘Prenatale verloskundige begeleiding’ (KNOV, 2008); 
-  Factsheet ‘SSRI-gebruik in de zwangerschap’ (KNOV, 2013);  
- Richtlijn ‘Bipolaire stoornis’ (NVvP, 2015); 
- Richtlijn ‘Benzodiazepinegebruik in de zwangerschap en tijdens de lactatie’ (NVOG, 2013);  
- Richtlijn ‘SSRI-gebruik in de zwangerschap en tijdens de lactatie’ (NVOG, 2012); 
- Richtlijn ‘Schizofrenie’ (NVvP, 2012); 
- Richtlijn ‘Psychosociale problemen’ (JGZ, 2016); 
- Standaard ‘Preconceptiezorg’ (NHG, 2011);  
- Standaard ‘Angst’ (NHG, 2012a); 
- Standaard ‘Depressie’ (NHG, 2012b); 
 
Kernpunten uit de richtlijnen en rapporten 
 
Inhoud van zorg 
• Psychiatrische aandoeningen en zwangerschap  
Depressie en angststoornissen 
Na een eerdere depressie of angststoornis bestaat tijdens een zwangerschap een hoge recidiefkans op 
deze aandoeningen (NHG, 2011). Over factoren die een terugval naar een depressie of angststoornis 
kunnen voorkomen is weinig bekend, behalve dat een goed sociaal steunsysteem inclusief een stabiele 
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relatie, gunstig zijn in het voorkomen van een recidief (NVOG, 2012). Risicofactoren voor een recidief 
van depressie tijdens de zwangerschap zijn: angstklachten, ingrijpende negatieve gebeurtenissen, 
gebrek aan sociale steun, huiselijk geweld, ongeplande zwangerschap, relatieproblemen, laag 
inkomen, laag opleidingsniveau en roken (NVOG, 2012; KNOV, 2013).  
 
Een onbehandelde depressie of angststoornis tijdens de zwangerschap is geassocieerd met een 
ongunstig beloop van de zwangerschap (NVOG, 2012). Verhoogde risico’s zijn gemeld voor onder 
andere vroeggeboorte, laag geboortegewicht, en een Apgar score <7 na 5 minuten. De bewijskracht 
van de gebruikte studies in de richtlijn was echter zeer laag. Zo suggereerde een onderzoek uit 2007 
een verhoogde kans op een miskraam, maar een ander onderzoek uit 2010 vond geen statistisch 
verhoogd risico (NVOG, 2012; NHG, 2011).  
 
Bij ongeveer 10% van alle zwangeren ontstaat een postpartumdepressie (NHG, 2012b). Dit risico is 
hoger bij vrouwen met een depressie in de anamnese (25 tot 30%) en depressieve klachten gedurende 
de zwangerschap. Bij een eerder doorgemaakte postpartumdepressie is de kans op herhaling naar 
schatting 50% (NHG, 2012b).  
 
• Bipolaire stoornis 
Iemand met een bipolaire stoornis maakt manische of hypomane perioden en depressieve perioden 
door, afgewisseld met klachtenvrije intervallen. Voor vrouwen met een bipolaire stoornis in de 
anamnese geldt dat er een hogere kans bestaat op een recidief tijdens de zwangerschap. Vrouwen met 
een bipolaire stoornis die vanwege zwangerschap, al dan niet voorafgaand aan de conceptie, met de 
medicatie stoppen, hebben ongeveer 50% kans om een recidief te krijgen, zowel in de periode 
voorafgaand aan de zwangerschap als tijdens de zwangerschap (NVvP, 2015).  
 
Een bipolaire stoornis is, onafhankelijk van het eventuele gebruik van medicatie tijdens de 
zwangerschap, geassocieerd met vroeggeboorte en een te kleine hoofdomvang (NVvP, 2015). Zo komt 
vroeggeboorte twee keer vaker voor bij vrouwen met een bipolaire stoornis dan bij vrouwen zonder 
deze stoornis (NVvP, 2015). Het verhoogde risico bij vrouwen met een bipolaire stoornis op een 
ongunstige zwangerschapsuitkomst kan mede worden verklaard door beïnvloedbare factoren zoals 
het gebruik van alcohol, roken en overgewicht (NVvP, 2015). 
 
In de postpartum periode bedraagt de recidiefkans op een bipolaire episode met en zonder medicatie 
respectievelijk 30% en 65% (NVvP, 2015). Daarnaast hebben vrouwen die tijdens de zwangerschap 
symptomen behorende bij een bipolaire stoornis hadden een verhoogd risico op postpartumpsychose 
(NVvP, 2015).  
 
• Psychotische stoornissen 
Het niet behandelen van een patiënt met psychotische stoornissen die gepaard gaan met wanen en 
hallucinaties tijdens de zwangerschap kan ernstige gevolgen hebben voor zowel moeder als kind (TIS). 
 
• Risico’s van psychofarmaca in de zwangerschap 
Hieronder volgt een beschrijving van de gevolgen voor de neonaat van vijf groepen psychofarmaca, 
namelijk de selective serotonine re-uptake inhibitors (SSRI’s), tricyclische antidepressiva (TCA’s), 
benzodiazepines, lithium en antipsychotica. De bewijskracht over de gevonden effecten uit de studies 
opgenomen in de richtlijnen was over het algemeen laag tot zeer laag. 
 
• Selective serotonin reuptake inhibitors (SSRI’s) 
SSRI’s worden voorgeschreven bij de behandeling van angststoornissen en depressies. In Nederland 
gebruikt ongeveer 3% van de vrouwen een SSR in de zes maanden voor de zwangerschap. Ongeveer 
2% blijft een dergelijk middel gebruiken tijdens de zwangerschap (KNOV, 2013). Er zijn geen 
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aanwijzingen voor een verband tussen het gebruik van SSRI’s en het optreden van spontane 
miskramen, vaginale kunstverlossingen, sectio’s en overmatig bloedverlies na de bevalling (NVOG, 
2012).  
Er zijn aanwijzingen voor een verband tussen SSRI’s en aangeboren afwijkingen zoals klompvoeten en 
neuraalbuisdefecten (NVOG, 2012). Een mogelijke associatie bestaat tussen het gebruik van SSRI’s, 
met name bij het gebruik van paroxetine bij een dosering van meer dan 20 mg per dag, en het 
vόόrkomen van septumdefecten en ‘right ventricular outflow tract obstruction’ (RVOTO) (NVOG, 
2012). Het gebruik van SSRI’s in de zwangerschap verhoogt mogelijk ook de kans op persisterende 
pulmonale hypertensie (PPHN) bij de neonaat. PPHN is een ernstige aandoening met een hoge 
morbiditeit en mortaliteit die spoedbehandeling vereist (NVOG, 2012; KNOV, 2013). 
Bij 25-30% van de prenataal aan SSRI’s blootgestelde neonaten worden ontwenningsverschijnselen 
beschreven. De meeste symptomen ontstaan binnen 48 uur na de geboorte, zijn mild en verdwijnen 
spontaan (NVOG, 2012). Het is niet duidelijk of de dosering van de SSRI-effect heeft op neonatale 
adaptatie. Voor het effect van afzonderlijke SSRI’s wordt verwezen naar NVOG-richtlijn SSRI-gebruik in 
de zwangerschap en tijdens de lactatie (NVOG, 2012). 
Wanneer een vrouw met een actuele kinderwens klachtenvrij is, kan overwogen worden om 
antidepressiva af te bouwen. De behandelvoorgeschiedenis en het effect van eerder stoppen van 
medicatie dient hierbij meegewogen te worden (Gezondheidsraad, 2007). Het staken van 
antidepressiva in de zwangerschap gaat echter gepaard met een hoger terugvalpercentage indien dit 
wordt vergeleken met vrouwen die dezelfde dosering blijven gebruiken (NVOG, 2012). De NVOG 
adviseert om bij patiënten die al goed zijn ingesteld op een bepaalde SSRI de behandeling met deze 
medicatie te continueren. Hierbij dient de dosering van SSRI’s zo laag mogelijk maar wel effectief te 
zijn. Wanneer er voor paroxetine is gekozen, wordt de dosis, indien mogelijk, onder de 20 mg/dag 
gehouden (NVOG, 2012). 
 
• Tricyclische antidepressiva (TCA’s) 
Tricyclische antidepressiva (TCA’s) worden vooral gebruikt bij de behandeling van depressies. Op basis 
van de ruime ervaring gaat men ervan uit dat tricyclische antidepressiva (TCA's) gebruikt kunnen 
worden tijdens de zwangerschap (TIS). Er zijn geen duidelijke aanwijzingen voor een verhoogd risico 
op aangeboren afwijkingen (TIS; NVvP, 2015). Alleen bij clomipramine is een licht verhoogd risico 
beschreven op congenitale cardiale aandoeningen (NVvP, 2015). In verband met veranderende 
farmacokinetiek in de zwangerschap is het aan te raden om regelmatig plasmaspiegels te bepalen van 
het TCA (TIS). In het tweede en het derde trimester kunnen de plasmaspiegels dalen en kan een 
dosisverhoging noodzakelijk zijn. Abrupt stoppen of omzetten tijdens de zwangerschap wordt 
afgeraden in verband met het risico op terugkeer van de depressie (TIS). 
Bij chronisch gebruik en na toediening in de laatste weken van de zwangerschap kunnen neonatale 
onthoudingsverschijnselen optreden (o.a. prikkelbaarheid, hypertonie, tremoren, onregelmatige 
ademhaling, slecht drinken en hard huilen) en soms anticholinerge verschijnselen (urineretentie, 
obstipatie) (TIS). 
 
• Benzodiazepine 
Benzodiazepinen worden vooral gebruikt als slaap- en kalmeringsmiddel en worden ingezet bij tal van 
psychische aandoeningen zoals angststoornissen en posttraumatische stress-stoornissen (NVOG, 
2013). Er is weinig bekend over de effecten van het gebruik van benzodiazepinen in de zwangerschap. 
Er zijn beschrijvingen van een mogelijk verhoogde kans op lager geboortegewicht, lagere Apgarscore, 
en neurologische verschijnselen. Echter, de bewijskracht hiervoor is erg laag (NVOG, 2013). De langere 
termijneffecten zijn onbekend. Voor het effect van afzonderlijke benzodiazepinen verwijst de PIL naar 
de NVOG-richtlijn Benzodiazepinegebruik in de zwangerschap en tijdens de lactatie (NVOG, 2013). 
Voor benzodiazepinen geldt dat tijdens de zwangerschap een zo laag mogelijke, maar wel effectieve 
dosis gebruikt dient te worden. Er is geen duidelijke voorkeur voor een bepaald benzodiazepine 
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(NVOG, 2013). Wanneer comedicatie wordt gebruikt, dient rekening te worden gehouden met 
versterkende risico’s (NVOG, 2013). 
 
• Lithium 
Tijdens de zwangerschap is lithium als stemmingsstabilisator de eerste keuze bij de behandeling van 
een bipolaire stoornis. Geadviseerd wordt om al in de preconceptieperiode over te gaan op een 
lithiumpreparaat met een gereguleerde afgifte en dit te continueren in de zwangerschap (NVvP, 2015). 
In geval van preconceptioneel lithium gebruik dient de schildklierfunctie gecontroleerd te worden (zie 
hoofdstuk 2.7 schildklierfunctiestoornissen) Het gebruik van lithium geeft mogelijk een verhoogd risico 
op een aangeboren hartafwijking (Ebstein-anomalie), maar de absolute risico’s blijven klein (0,1-0,2%). 
Enkele onderzoeken laten zien dat er een verhoogd risico is op miskramen en vroeggeboorte, maar de 
resultaten zijn niet consistent (NVvP, 2015). Een hoge lithiumspiegel tijdens de bevalling is 
geassocieerd met meer perinatale complicaties, zoals een lagere apgarscore, langere opname in het 
ziekenhuis, en meer neurologische en neuromusculaire complicaties (NVvP, 2015). Daarom wordt 
geadviseerd om bij de start van de weeën het lithium tijdelijk te staken en weer te hervatten na de 
bevalling (NvvP, 2015). 
 
• Antipsychotica 
Goede controle van psychotische klachten in de zwangerschap is belangrijk. Als een vrouw die een 
antipsychoticum gebruikt zwanger wordt, kan het gebruik daarom beter worden voortgezet in plaats 
van het veranderen van medicatie (NVvP, 2012). Van de meeste antipsychotica zijn geen gegevens 
beschikbaar over de eventuele (schadelijke) effecten van gebruik tijdens de zwangerschap (NVvP, 
2012). Op grond van de bestaande ervaring gaat de voorkeur uit naar het gebruik van haloperidol 
tijdens de zwangerschap (NVvP, 2012; TIS). Uit onderzoek blijkt dat antipsychotica als groep zijn 
geassocieerd met een kleine toename van het risico op vroeggeboorte en een laag geboortegewicht, 
maar niet op aangeboren afwijkingen (NVvP, 2015; TIS). Thioxanthenen, difenylbutylaminen, 
fenothiazinen en atypische antipsychotica kunnen bij toepassing in het derde trimester motorische 
stoornissen bij de neonaat veroorzaken. Daarnaast kan deze medicatie bij langdurig gebruik tot aan de 
partus onthoudingsverschijnselen bij de neonaat veroorzaken (o.a. prikkelbaarheid, hypertonie, 
tremoren, onregelmatige ademhaling, slecht drinken en hard huilen) (TIS). Om bijwerkingen bij de 
neonaat te voorkomen, kan overwogen worden om in het derde trimester van de zwangerschap het 
gebruik van het antipsychoticum te stoppen (NVvP, 2012). 
 
• Interventies  
De NHG adviseert het medicatiegebruik preconceptioneel te heroverwegen en de dosering zo nodig 
aan te passen voorafgaand aan het staken van anticonceptie. Wijziging in therapie kan enige maanden 
vergen (NHG, 2011). In de preconceptieperiode moet de afweging gemaakt worden het gebruik van 
medicatie te staken of voort te zetten. Daarbij moet het risico van het gebruik van medicatie versus 
het risico van een terugval tegen elkaar afgewogen worden. Indien het noodzakelijk is om het gebruik 
van medicatie te continueren, heeft het gebruik van monotherapie de voorkeur (NVvP, 2015).  
 
De kans op terugval van een depressie of angststoornis is afhankelijk van het aantal eerdere episodes, 
de ernst, de duur (hoe vaker, ernstiger of langer bestaand des te groter de kans op terugval), de 
familiaire voorgeschiedenis wat betreft stemmings- en angststoornissen (meer aangedane 
familieleden, des te groter de kans op terugval) en psychiatrische en somatische co-morbiditeit (NVOG, 
2012). Aandacht voor voldoende sociale steun is van belang gedurende de hele perinatale periode. 
 
Als een vrouw met een psychiatrische stoornis meldt een actieve kinderwens te hebben, is het 
raadzaam om samen met de vrouw en haar partner preconceptioneel een zwangerschapsplan op te 
stellen voor de periode van de zwangerschap, de bevalling en de postpartumperiode (NVvP, 2012; 
NVvP, 2015). Het is van belang dat de vrouw tijdig overleg heeft met de gynaecoloog en/of 
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verloskundige over de mogelijkheden met betrekking tot prenatale diagnostiek. Daarnaast dient de 
zwangerschapsbegeleiding (in de eerste, tweede of derde lijn) en plaats van bevalling en het kraambed 
besproken te worden (NVvP, 2015). 
 
Onderwerpen die tijdens het preconceptieconsult aan de orde dienen te komen, zijn (NVvP, 2015): 
- De mogelijke invloed van een zwangerschap en de postpartumperiode op het beloop van de 

stoornis. 
- De mogelijke voor- en nadelen van het voortzetten dan wel stoppen van de medicatie in de 

preconceptiefase en tijdens de zwangerschap. 
- Mogelijke alternatieven voor de actueel gebruikte medicatie. 
-  De mogelijke overerving van de psychiatrische stoornis. 
 
Organisatie van zorg 
De NHG adviseert om een psychiater te consulteren bij vrouwen met een depressie, angststoornis, 
bipolaire stoornis of een (doorgemaakte) psychose, en een zwangerschap(swens). Vrouwen worden 
naar de behandelend arts verwezen om de medicatie te beoordelen (NHG, 2012a; NHG, 2012b). Er 
bestaat binnen verschillende regio’s in Nederland ook de mogelijkheid voor gecombineerde 
consultatie van psychiater, gynaecoloog en kinderarts (POP-poli; www.poppoli.nl) (NHG, 2011).  
Gezien het ontbreken van duidelijke aanwijzingen voor een toename van zwangerschaps- en 
baringscomplicaties bij het gebruik van benzodiazepine tijdens de zwangerschap, acht de NVOG 
overname of extra controles in de 2e/3e lijn niet noodzakelijk. Wanneer er sprake is van hoge dosering, 
chronisch gebruik of comedicatie, is begeleiding in de 2e/3e lijn wel geïndiceerd (NVOG, 2013). 
 
Conclusies 

- Een onbehandelde depressie, bipolaire stoornis, angststoornis of psychose kunnen 
verschillende obstetrische problemen geven. Daarnaast is er een hoge kans op een recidief 
tijdens de zwangerschap en na de bevalling. 

- Het gebruik van SSRI’s lijkt geen verband te hebben met het optreden van spontane 
miskramen, vaginale kunstverlossingen, keizersneden en overmatig bloedverlies na de 
bevalling. SSRI-gebruik leidt mogelijk tot aangeboren afwijkingen en neonatale bijwerkingen. 

- Voor benzodiazepinen geldt dat tijdens de zwangerschap een zo laag mogelijke, maar wel 
effectieve dosis gebruikt dient te worden. Het is onduidelijk of het gebruik van 
benzodiazepinen het risico op aangeboren afwijkingen verhoogt. Wanneer comedicatie wordt 
gebruikt, dient rekening te worden gehouden met versterkende risico’s. 

- Lithium is tijdens de zwangerschap de eerste keuze bij de behandeling van een bipolaire 
stoornis. Er is geen eenduidig bewijs dat het gebruik van lithium de kans op aangeboren 
afwijkingen verhoogt en leidt mogelijk tot neonatale bijwerkingen. 

- Als antipsychoticum heeft haloperidol de voorkeur tijdens de zwangerschap. Mocht de vrouw 
al een ander antipsychoticum gebruiken en zwanger worden, dan wordt geadviseerd deze 
medicatie voort te zetten. 

 
Overwegingen 
De ernst en de omvang van de psychiatrische problematiek moeten bij vrouwen met kinderwens goed 
in kaart worden gebracht. Multidisciplinair overleg en een eenduidig behandelbeleid binnen de gehele 
zorgketen (eerste, tweede en derde lijn) zijn aandachtspunten inde zorg bij psychische klachten en 
psychiatrische aandoeningen. Goede communicatie en korte lijnen tussen zorgverleners, de 
(aanstaande) zwangere en haar partner of steunsysteem zijn hierbij essentieel. 
 
Bij vrouwen die worden behandeld of die eerder zijn behandeld voor een psychiatrische aandoening 
neemt de verloskundige of gynaecoloog contact op met de huisarts om een adequaat beeld te krijgen 
van de problematiek. Met de aanstaande zwangere wordt preconceptioneel een zorgplan opgesteld. 
Binnen veel regio’s zijn multidisciplinaire overlegvormen en expertise-/ behandelcentra opgericht 
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(zoals Psychiatrie, Obstetrie, Pediatrie poli’s (POP)) om deze vrouwen te begeleiden. Preconceptioneel 
kunnen vrouwen met een psychiatrische aandoening of medicatie door de huisarts worden verwezen 
naar een POP-poli om advies te krijgen. Wanneer een POP-poli aanwezig is in de regio, zal daarmee 
worden afgestemd welke vrouwen worden verwezen. In een POP-poli team werken drie specialismen 
intensief samen: psychiater, gynaecoloog en kinderarts. In het verlengde daarvan is er sprake van een 
intensieve samenwerking met apothekers, maatschappelijk werkers, sociaalpsychiatrisch 
verpleegkundigen, consultatief verpleegkundigen, gezondheidspsychologen, pedagogisch 
medewerkers, verloskundigen, kraamzorg, Veilig thuis en de Raad van de kinderbescherming.  
Vooral de jeugdgezondheidszorg speelt bij voorkeur al voor de geboorte, maar tenminste in de 
overdracht na de geboorte en bij het casemanagement een belangrijke rol. In meerdere gemeenten 
biedt de jeugdgezondheidszorg ook een prenataal consult om de toekomstige moeder voor te 
bereiden op de komst van het kind. Het POP-poli team zal gezamenlijk een zorgplan opstellen en zal 
de toekomstige zwangere voorlichten over de mogelijke effecten van een psychiatrische stoornis op 
het beloop van de zwangerschap en kraamperiode en over de mogelijk gevolgen van het gebruik van 
medicatie en het (plotseling) stoppen van medicatie.  
 
Het Landelijk Kenniscentrum Psychiatrie en Zwangerschap (LKPZ) is een gezamenlijk initiatief van 
professionals die werkzaam zijn binnen het gebied van psychiatrie en zwangerschap. Dit 
kenniscentrum is opgericht om zowel behandelaren als patiënten op de hoogte te houden van de 
meest recente inzichten en behandelmogelijkheden op het gebied van zwangerschap gerelateerde 
psychiatrie (www.lkpz.nl). 
 
Aanbevelingen 

Aanbevelingen psychiatrische aandoeningen Aangewezen zorgverlener 
Verwijs vrouwen die behandeld worden of in het verleden behandeld zijn voor een 
psychiatrische aandoening naar de behandelend arts of de huisarts 

Alle zorgverleners die een 
preconceptieconsult uitvoeren.  
 

Bespreek met vrouwen die behandeld worden of in het verleden behandeld zijn voor 
een psychiatrische aandoening:  
• Kans op een recidief in de zwangerschap en het te verwachten natuurlijk beloop 

van de psychiatrische stoornis tijdens de zwangerschap en in de postpartum 
periode; 

• Kans op zwangerschaps- en baringscomplicaties; 
• Kans op congenitale afwijkingen bij de pasgeborene; 
• Kans op neonatale problemen op korte- en langere termijn; 
• Risico’s van het staken van de medicatie tijdens de zwangerschap en in het 

kraambed voor de psychische gezondheid van de moeder en effect ervan op het 
beloop van de psychiatrische aandoening. 

 

De behandelend arts of de 
huisarts 
 
 

Bespreek bij het voorschrijven van psychiatrische medicatie aan vrouwen in de 
vruchtbare leeftijd: 
• De impact op een eventuele zwangerschap; 
• De wenselijkheid van adequate anticonceptie; 
• De wenselijkheid van een preconceptioneel advies bij kinderwens.  
Pas eventueel de keuze van medicatie aan indien kinderwens (in de toekomst) 
eventueel overwogen wordt 

Huisarts, psychiater  

 
Meer informatie 

✓ Handboek Psychiatrie en zwangerschap. Lambregtse-van den Berg M, van Kamp I, Wennink H 
Uitgeverij De Tijdstroom, 2015. ISBN 9789058982698 
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