
Verslag Contactdag Kraambedpsychose 2019 
 

 

Datum en tijd:  Zondag 14 april 2019 van 14.00 tot 17.00 uur 

Locatie:   Onder Ons in Veenendaal 

Thema:  Volg je weg 

 

Wegens een overlijdensgeval is dit verslag veel later dan gepland opgestuurd via de 

nieuwsbrief van Stichting Me Mam. Onze excuses daarvoor... 

 

Na lang zoeken naar een geschikte locatie heeft de organisatie een 

prachtige locatie gevonden om de 5e Contactdag Kraambedpsychose 

te laten plaatsvinden. Het blijkt een plek te zijn met vele mogelijkheden, 

en besloten genoeg om ervaringen te kunnen delen. Er is zelfs een 

rode loper uitgelegd voor de moeders.. 

 

De dag is georganiseerd door drie ervaringsdeskundige moeders. Na 

de opening van de middag middels een welkomstwoord volgt het 

programma. 

 

Kennisoverdracht Kraambedpsychose 

Daarna geeft Karin den Oudsten een kort overzicht hoe 

de contactdagen zijn ontstaan. Juist omdat er veel 

nieuwe gezichten zijn, is het goed om de 

voorgeschiedenis van deze dagen – en daarmee ook het 

ontstaan van Stichting Me Mam – te vertellen.  

 

Ze geeft een korte uitleg wat – medisch gezien – een 

kraambedpsychose is, wat de risicogroepen zijn, de cijfers, de symptomen en een drietal 

misvattingen. En ze vertelt de uitgangspunten die er zijn binnen Stichting Me Mam, waar de 

Ervaringsgroep Kraambedpsychose ondergebracht is. 

  



‘Door de ogen van de ander’ – verhaal van een vader 

Theo Pronk deelt in het kort zijn verhaal over de periode dat zijn vrouw een 

kraambedpsychose doormaakte.  

“Als vader sta je dichtbij als zoiets indrukwekkends gebeurd. Het is 

geen bekend ziektebeeld en daardoor werd het niet begrepen door 

onze omgeving. Mijn verhaal gaat over mijn visie destijds, en hoe 

we die periode hebben doorstaan met de hulp die wij kregen van 

professionals en onze directe vrienden.” 

De aanwezige vaders geven een blijk van herkenning, vooral ook 

wanneer het gaat over het signaleren van bepaalde symptomen. 

Iedereen heeft natuurlijk een eigen verhaal en er worden tijdens zijn 

verhaal een aantal vragen gesteld die hij graag beantwoordt. Vlak 

erna wordt hij door een vader aangesproken en delen ze hun 

gedachtes over die periode. Zulke vergelijkbare ervaringen komen 

vaders anders niet tegen.  

 

De organisatoren vervolgen het programma met drie gespreksonderwerpen die gekoppeld 

zijn aan het thema ‘Volg je weg’: 

- Een volgend kind 

- Terug naar je werk 

- Het woud van therapieën 

 

Een volgend kind 

Er sloten veel ouders aan bij het thema 'Een volgend kind'. De gespreksleider maakte een 

kraambedpsychose door na de geboorte van haar eerste kind. Ze vertelt welke begeleiding 

ze voor, tijdens en na de zwangerschap van hun tweede kindje heeft gekregen. En welk 

begeleidingstraject zij met haar man heeft gevolgd. Na haar verhaal komen er uit deze groep 

uitspraken als 'Het is dus wel mogelijk om goed begeleid te worden', 'Het kan dus ook anders 

dan dat het nu gelopen is' en 'We zien nu hele andere mogelijkheden'. Er komen nog diverse 

vragen over de gebruikte medicatie en met name hoe lithium nu wordt ervaren. Maar er 

komen ook praktische vragen zoals 'Werden alle kosten vergoed?'. Het verhaal geeft een 

goede voorzet om met elkaar ervaringen en gevoelens te delen, over wel of niet kiezen voor 

een volgend kind. Deze stap blijft voor elke moeder best spannend en een lastige keuze. 

 

Terug naar je werk 

Bij het thema ‘Terug naar je werk’ hebben we met elkaar gesproken over de verschillende 

facetten die invloed hebben op de terugkeer naar je werk. Er komen vragen zoals ‘Hoe zet je 

de eerste stap?’, ‘Wat vertel je wel of juist niet aan je collega’s?’ en ‘Hoe kun je zorgen dat je 

verder herstelt, terwijl je ook reïntegreert?’ 

Er zijn verhalen bekend van vrouwen bij wie de reintegratie anders verliep. Zij zijn uiteindelijk 

ander werk gaan doen. Er werd gedeeld wat ze graag hadden willen weten tijdens dit proces 

en wat ze ervan geleerd hebben. Het werd duidelijk dat iedere vrouw haar eigen weg volgt. 

 



Het woud van therapieën 

De aandachtspunten die naar voren kwamen uit deze groep waren vooral de wens om een 

kraamverzorgende langer in het gezin te hebben, voor de extra benodigde ondersteuning. 

En dat er moeders zijn die zich heel erg herkennen in het onderwerp ‘hooggevoeligheid’. 

 

Deze bijeenkomst is voor meerdere partijen fijn geweest. Alles bij elkaar was het een mooie 

dag om lotgenoten tegen te komen en ervaringen te delen. Er zijn gedachtes, adviezen en 

verhalen uitgewisseld. Een inspirerende middag die goed was om bij te wonen. Doordat het 

verhaal van Theo aangekondigd was, kwamen er dit keer meer vaders mee naar de 

bijeenkomst. 

 

Na de gesprekken nemen we nog de tijd om even na te praten, maar dan is het tijd om op te 

ruimen en naar huis te gaan. We hopen dat deze dag voor iedere moeder ervoor heeft 

gezorgd dat ze een stap verder zijn in het herstelproces. En welke weg dat ook is, het is voor 

de moeder de juiste weg... 

 

Tijdens deze bijeenkomst is er een bedrag van € 37,00 opgehaald aan donaties voor 

Stichting Me Mam. We willen de donateurs hier hartelijk voor bedanken! 

 

Deze bijeenkomst werd mede gefinancierd door Stichting Me Mam. 


