POP-Polikliniek
Psychiatrische zorg voor de (zwangere) vrouw
en haar pasgeboren baby
Zwanger zijn en een baby
verwachten zijn grote gebeurtenissen in het leven
van aanstaande ouders.
Hoewel de komst van een
kind vaak met blijdschap
samengaat, is dit zeker
niet altijd het geval. Een
deel van de zwangere
vrouwen vindt het moeilijk
om van de zwangerschap
en/of kraamtijd te genieten. Ze zijn bijvoorbeeld
angstig, somber, verward
of vinden het moeilijk
een band met hun kind te
voelen. Daarnaast zijn er
vrouwen die al in behandeling zijn voor psychische
klachten en die graag
zwanger willen worden
maar hier vragen over hebben of extra steun nodig
hebben.

De POP-poli is erop gericht om vrouwen die psychische problemen ondervinden te ondersteunen en begeleiden om hun zwangerschap, bevalling en kraamtijd zo goed mogelijk
te laten verlopen.
POP-Polikliniek
POP staat voor een samenwerkingsverband tussen de specialismen Psychiatrie, Obstetrie
(=Verloskunde) en Pediatrie (=Kindergeneeskunde). Samen bieden we hulp aan vrouwen
met psychische klachten voor, tijdens en/of na de zwangerschap.
Ons specialistisch team bestaat uit de volgende hulpverleners: psychiaters, psychologen,
psychotherapeuten, verpleegkundig specialisten, sociaalpsychiatrisch verpleegkundigen en PIT-verpleegkundigen. Om u de beste hulp te kunnen verlenen werken we nauw
samen met gynaecologen, medisch psychologen en kinderartsen.
De behandeling
Na aanmelding wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek met een van de leden van
ons specialistisch team. In dit gesprek staan we stil bij hoe het met u gaat en waar u
hulp bij nodig heeft. We vinden het belangrijk ook uw partner of andere naaste(n) hierbij
te betrekken en nodigen deze dan van harte uit het eerste gesprek mee te komen naar
onze polikliniek.
We bieden binnen de POP-poli verschillende vormen van begeleiding en behandeling. U
kunt hierbij denken aan voorlichting rond de bevalling en kraamtijd, psychologische behandeling (waaronder psychotherapie, cognitieve gedragstherapie, EMDR en groepsbehandelingen), sociaalpsychiatrische hulp, medicatie, psychiatrisch intensieve thuiszorg

>>

en begeleiding thuis bij de omgang met uw kind. Na het intakegesprek en het
overleg binnen ons specialistisch team bespreken we de behandel-opties met
u en stellen we samen een behandelplan op. Uw huisarts of verwijzer wordt
schriftelijk op de hoogte gebracht op het moment dat u bij onze polikliniek in
zorg komt.
Als u voor aanmelding bij onze polikliniek al voor psychische klachten in behandeling bent, wordt met uw behandelaar afgestemd wie welke hulp biedt. Wij denken
met u mee, geven advies met betrekking tot de zwangerschap, medicatiegebruik
en eventueel de verzorging van uw kind. De maximale behandelduur is een jaar
nadat u bevallen bent.
U komt in aanmerking voor behandeling:
• als u zwanger bent en psychische klachten hebt waar u hulp bij nodig hebt;
• als u pas bevallen bent en psychische klachten hebt gekregen;
• als u zwanger bent of dat wilt worden en in het verleden behandeld bent voor
psychiatrische klachten en/of medicatie gebruikt;
• als u een verhoogd risico hebt op psychische klachten tijdens of na de zwangerschap;
Aanmelden
U kunt voor behandeling aangemeld worden door uw huisarts, medisch specialist
of wijkteam bij de afdeling Entree van Reinier van Arkel. Mocht u vragen hebben
over uw aanmelding dan kunt u contact opnemen met de afdeling Entree:
T (073) 658 68 68 of entree@reiniervanarkel.nl.
Of met onze zorgadministratie:
T (073) 553 88 44 of rpl-jbz-zorgadministratie@reiniervanarkel.nl
Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur.
Wetgeving en inspraak
Reinier van Arkel kent een klachtenregeling, een klachtenfunctionaris, patiëntenvertrouwenspersonen en een Cliëntenraad. Voor meer informatie hierover kunt u
terecht op www.reiniervanarkel.nl.
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