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Doelgroep: 
psychiaters, psychologen, maatschappelijk 
werkenden, gynaecologen, verloskundigen, 
kinderartsen, huisartsen, verpleegkundigen  
en andere belangstellenden.  

Locatie: 
Corpus, Oegstgeest 

Kosten: 
225 euro 
(personen in opleiding en  
verpleegkundigen 125 euro) 

Accreditatie:
is aangevraagd bij de  
NVvP, NVOG, KNOV, NVK en CvAH

Aanmelden:
info@lkpz.nl

Voor de eerste 100 geïnteresseerde 
aanmelders bestaat de mogelijkheid om na 
afloop van het symposium ’een reis door de 
mens’ te maken.

Meer informatie:
www.lkpz.nl



OPRICHTINGSSYMPOSIUM LKPZ

Psychiatrie en 
Zwangerschap;
vol verwachtiging 
en uit balans

9 september 2010, CORPUS, Oegstgeest



Het ‘Landelijk Kenniscentrum Psychiatrie en Zwangerschap’ 
(LKPZ) is een gezamenlijk initiatief van professionals 
die werkzaam zijn binnen het gebied van psychiatrie en 
zwangerschap.

Het LKPZ is opgericht uit een groeiende behoefte van zowel 
patiënten als behandelaren om op te hoogte te blijven van de 
meest recente inzichten en behandelmogelijkheden op het 
gebied van de zwangerschapsgerelateerde psychiatrie.

Kijk voor meer informatie op: www.lkpz.nl

Psychiatrie en zwangerschap is een combinatie 
van schijnbare tegenstellingen die je niemand 
toewenst. Toch is het een dagelijkse realiteit 
dat het krijgen van een kind niet altijd een 
vreugdevolle gebeurtenis is. Dit geldt zowel 
voor de vrouw, haar naasten als de betrokken 
hulpverleners. Uit steeds meer onderzoek 
wordt duidelijk dat ernstige psychische 
klachten tijdens de zwangerschap, medicatie- 
en middelengebruik de zwangerschap en het 
(ongeboren) kind ongunstig beïnvloeden. 
Het helpt niet langer om de mythe van de 
‘roze wolk’ in de lucht te houden! 

Toenemende aandacht en informatie op het 
gebied van zwangerschap en psychiatrie vraagt 
om een bundeling van inzichten en eenduidige 
adviezen, die zowel toegankelijk zijn voor 
hulpverleners als patiënten. Vanuit deze 
behoefte werd het Landelijk Kenniscentrum 
Psychiatrie en Zwangerschap (LKPZ)geboren, 
een gezamenlijk initiatief van professionals 
werkzaam binnen het grensvlak van de 
psychiatrie en zwangerschap.  

In dit op de praktijk gerichte symposium komen 
onderwerpen aan bod die iedereen die werkt 
met zwangere vrouwen zou moeten weten: 
Wat maakt de combinatie zwangerschap en 
psychiatrie specifiek? 
Waar moet je als hulpverlener op letten? 
Wanneer is angst tijdens de zwangerschap nog 
normaal en wanneer wordt het pathologisch? 
Wat is schadelijker voor de zwangerschap het 
(genees)middel of de kwaal? 
Wat is een POP poli en hoe zet je die op? 
Wat gebeurt er op een psychiatrische moeder-
baby unit? 
Wat doe je met zwangere vrouwen die de 
zwangerschap in gevaar brengen en zich 
onttrekken aan psychiatrische hulp? 

Met dit symposium hopen wij het nieuwe 
specialisme ‘psychiatrie en zwangerschap’ 
op de kaart te zetten en samen met u een 
gezamenlijke inspanning te leveren om de 
balans en vreugde weer terug te brengen in 
de levens van vele zwangere vrouwen en hun 
naasten! 

Keynote speaker: prof. Ian Jones, 
hoogleraar perinatale psychiatrie aan Cardiff University in de UK.



       PROGRAMMA

   9.00 uur  Registratie en ontvangst met koffie en thee

   9.30 uur Opening: 
  dr. Mijke Lambregtse - van den Berg, psychiater, voorzitter LKPZ

  Dagvoorzitter: 
  prof.dr. Michiel Hengeveld, psychiater

   9.45 uur  Sterfte bij zwangeren en kraamvrouwen door psychiatrische   
  stoornissen Esther Hink, aios gynaecologie, VUMC, Amsterdam

10.15 uur  Perinatal psychiatry
  prof. Ian Jones, psychiater, Cardiff University, UK

11.00 uur Pauze

11.30 uur Extra begeleiden of laten lijden? 
  Diana Koster,VrouwenCoach en Verloskundige, Den Haag

12.00 uur Antidepressiva en zwangerschap; een kwetsbare combinatie 
  dr.Tessa Ververs, ziekenhuisapotheker, UMC, Utrecht

12.30 uur  Lunch

14.00 uur  Van chaos naar structuur; de ontpopping van een POP-poli  
  in een perifeer opleidingsziekenhuis 
  dr. Marieke Paarlberg, gynaecoloog, Gelre Ziekenhuizen, Apeldoorn

14.30 uur Pittige praktijkproblemen, over het belang van samenwerking
  Monique Raats, psychiater en Tom Schneider, gynaecoloog,  
  Erasmus MC, Rotterdam

15.00 uur  Pauze

15.30 uur Postpartum psychiatrie op de moeder-baby unit
  dr. Kathelijne Koorengevel, psychiater en Monica Ouwens,  
  dans- en bewegingstherapeut, Erasmus MC, Rotterdam

16.15 uur Borrel en mogelijkheid tot ‘reis door de mens’  
  (max. 100 personen op volgorde van aanmelding)  


