
Meer informatie en/of aanmelden:

- Greet De Ceulaer, verantwoordelijke 
zorgeenheid: 03 380 25 88 of 
greet.de.ceulaer@emmaus.be
- Dr. Kristiaan Plasmans, psychiater: 03 380 30 11 
of kristiaan.plasmans@emmaus.be
- Marijs Lenaerts, psycholoog: 03 380 30 11 
of marijs.lenaerts@emmaus.be

Voor een consult kan je ook rechtstreeks contact
opnemen met:
- Dr. Bie Peuskens, psychiater, op donderdag te
bereiken op het nummer 03 380 30 11 of
bie.peuskens@emmaus.be
- Inge Van der Elst, psycholoog, te bereiken 
op het nummer 0471 34 40 79 of
inge.van.der.elst@emmaus.be

MOEDER - BABY - EENHEID

Deze voorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs
Maatschappelijke zetel:
Edgard Tinellaan 1c - 2800 Mechelen

Waar kan je ons vinden?

            De Moeder-Baby-Eenheid bevindt zich in
            het Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis
            Gebouw 4

Andreas Vesaliuslaan 39, 2980 ZOERSEL
Tel. 03 380 30 11, pzbethanienhuis@emmaus.be
www.pzbethanienhuis.be

Een route en plan van het ziekenhuis vind je op
www.pzbethanienhuis.be.

De Moeder-Baby-Eenheid is een samenwerkingsverband tussen 
het PZ Bethaniënhuis, het RIZIV en de Vlaamse Overheid.
Coördinator: Marijs Lenaerts

Verantwoordelijke uitgever: Gui Rusch 2015

            
            het Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis



Een baby krijgen is een ingrijpende gebeur-
tenis. Je maakt als jonge moeder in korte tijd 
veel veranderingen door:  lichamelijk, hormo-
naal, emotioneel en sociaal. Hierdoor kan je 
erg kwetsbaar zijn.
 
Heb je last van:
–  Sombere stemming
–  Gebrek aan interesse en initiatief
–  Extreme vermoeidheid en/of slaapmoeilijkheden
–   Weinig zelfvertrouwen en het gevoel niets waard 
    te zijn
–  Angst, schaamte en/of schuldgevoelens 
–  Weinig plezier beleven aan de baby
 – Geen band voelen met de baby of omgekeerd  
    te bezorgd zijn
– …
 Of dreig je zelf onderuit te gaan omdat je baby
voortdurend huilt en ontroostbaar is?
Dan kan het zijn dat je een postpartumdepressie 
aan het ontwikkelen bent. Meer dan 1 op 10  
moeders wordt hiermee geconfronteerd.
 
Heel soms kan je als moeder in de periode na de 
bevalling last krijgen van verwardheid, heftige ge-
moedsschommelingen, een verstoord realiteitsbe-
sef en slapeloosheid.
Dan spreken we van een 
postpartumpsychose.

De somberheid, futloosheid en het gebrek aan 
blijdschap over de baby staan in schril contrast 
met de verwachte roze wolk. Dit maakt het niet 
makkelijk om met je omgeving over je gevoelens 
te praten. En dit vergroot je isolement en versterkt 
je depressieve gevoelens.

Een tijdige herkenning van de problemen, con-
tact met deskundigen en lotgenoten kunnen 
deze negatieve spiraal doorbreken.

Wie kan bij ons terecht?

De Moeder-Baby-Eenheid is een plaats waar moe-
ders met psychische problemen in de periode 
rond of na de bevalling samen met hun baby te-
recht kunnen voor ondersteuning en behandeling.

Wat doen we?

We streven naar een kortdurende behandeling  in 
nauwe samenwerking met betrokkenen, zoals je 
partner, familie of andere hulpverleners.

Het therapeutisch programma richt zich zowel naar 
de behandeling van jouw klachten als naar de on-
dersteuning van de relatie met je baby. 

Het multidisciplinaire team maakt 
een ruim therapeutisch aanbod 
mogelijk. Afhankelijk van je spe-
cifieke noden en verwachtingen 
wordt samen met jou een thera-
peutisch programma opgesteld.

Hoe kunnen we helpen?

Dagtherapie: Je komt samen met je baby één of 
meerdere dagen naar de zorgeenheid.

Opname: Je verblijft samen met je baby dag en 
nacht op de zorgeenheid.

Consult bij psychiater of psycholoog: Naast 
behandeling op de Moeder-Baby-Eenheid kan je 
bij ons ook terecht voor een consult met een psy-
chiater of psycholoog met specifieke kennis van 
zwangerschap en postnatale problematiek.


