psyche en zwangerschap
Snelle specifieke behandeling tussen roze wolk en psychiatrie
Psyche en Zwangerschap is een kennis-, informatie- en verwijscentrum voor
psychologen die zich toeleggen op de zorg rond zwangerschap, bevalling en
infertiliteit. We behandelen lichte tot matige psychische stoornissen.
De GZ-psychologen die bij ons zijn aangesloten, hebben kennis van en affiniteit
met problematiek rond zwangerschap en zijn bekend met EMDR-behandelingen.
Verwijzers kunnen zwangere en pas bevallen vrouwen naar ons verwijzen voor snelle
en kwalitatief goede psychologische hulp.
Cliënten
Het behandelconcept van Psyche en Zwangerschap richt zich met name op cliënten met
lichte tot matige psychische stoornissen. Zij hebben bijvoorbeeld problemen of vragen
op het gebied van:
•

Somberheid en depressie

•

Angsten (bijvoorbeeld voor de bevalling of het moederschap)

•

Traumatische bevalling

•

Verwerken van verlies, rouw, miskramen

•

Psychische klachten tijdens fertiliteitsbehandeling

•

Zorgen rondom slechte uitslag 20 weken echo

•

Dilemma rond abortus

•

Werkgerelateerde problemen

•

Relatieproblemen en aanpassingsproblemen

Ons doel:
Betere psychische gezondheid van
de vrouw | Betere hechting tussen
moeder en kind | Minder complicaties
na de bevalling | Minder medisch
ingrijpen tijdens de bevalling | Minder
kans op postnatale depressie

Snelle behandeling voorkomt
complexe problemen
Door de multidisciplinaire samenwerking
in de eerste lijn (tussen verloskundige,
huisarts en psycholoog) kunnen vrouwen
met psychische klachten snel bij Psyche en
Zwangerschap-psychologen terecht.
Als verwijzing naar bijvoorbeeld een
psychiater nodig is, dan gebeurt dat op
korte termijn.
BIG-geregistreerd
Onder de paraplu van Psyche en Zwangerschap werken BIG-geregistreerde
GZ-psychologen. Zij hebben een vrijgevestigde praktijk en zijn tevens EMDRtherapeut.
De gespecialiseerde therapeuten van Psyche en Zwangerschap werken volgens
de geldende richtlijnen van de GGZ, met specifieke behandelstrategieën voor
zwangere en pas bevallen vrouwen en hun medische situatie. Zij richten zich niet op
ernstige psychiatrische stoornissen zoals een (kraambed)psychose en schizofrenie
of mensen bij wie sprake is van ernstige verslavingsproblematiek.
Aanmelding
Vind onze psychologen in uw regio via onze website op
https://www.psychezwangerschap.nl/overzichtskaart
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