
 

 

 University of Groningen

Pregnancy and Psychopathology
Verbeek, Tjitte

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2016

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Verbeek, T. (2016). Pregnancy and Psychopathology. [Thesis fully internal (DIV), University of Groningen].
University of Groningen.

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 24-05-2023

https://research.rug.nl/en/publications/ba3b6780-08fa-41a7-b8c0-842c34277a36


- 181 - 

 

SUMMARY / SAMENVATTING 

 

Pregnancy and Psychopathology 
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For a lot of people, because of the joy and happiness of a new life, pregnancy 
means being on cloud nine. The general population may not be aware that 
this does not apply to every woman. Psychopathology during and after 
pregnancy should not be underrated. For as much as 10-20% of all pregnant 
women, pregnancy results in black clouds, gathering over them. 
 
This thesis will discuss different aspects of psychopathology and pregnancy. 
Consequences of anxiety and depression for the offspring will be discussed, 
as well as risk factors. In the first part of this thesis (chapters 2-6), studies 
in the Netherlands and abroad will shed light on these topics. In the second 
part (chapters 7-10), effects of treatment of antenatal anxiety and 
depression using cognitive behavioural therapy on symptom level, perinatal 
outcomes, child development, and child behaviour as compared to care as 
usual will be discussed. 
 
In chapter 2, screening and treatment of psychopathology during 
pregnancy in two women were described. The cases made clear how relevant 
early screening and treatment of symptoms of anxiety and depression are 
during and after pregnancy. Awareness and screening, followed by early 
referral to a POP (psychiatry, obstetrics, and paediatrics)-team, may lead to a 
more effective treatment, which may reduce or even prevent harmful 
consequences for all family members. 
 
In chapter 3, we demonstrated that the number of negative life events was 
positively associated with symptoms of anxiety and depression during 
pregnancy. This association increases when the events happened more 
recently, except for the negative life events in the first 16 years of life (child 
traumas). Furthermore, we found that maternal aspects of low socio-
economic status: low maternal educational level, maternal unemployment, 
and low family income, not only were positively associated with symptoms of 
anxiety and depression during pregnancy but that these actually increased 
the adverse effects of negative life events. Our analyses of obstetric 
outcomes, birth weight and gestational age, showed similar trends, although 
these were mostly not statistically significant. 
 
In chapter 4, we presented that the prevalence of at least mild symptoms of 
anxiety and depression in our Nicaraguan study was three times as high as in 
our Dutch PAD-study for anxiety and for depression even higher at almost 
ten times. Furthermore, the severity of anxiety and depression, measured as 
mean symptom scores, were significantly higher in Nicaragua. However, only 
one in every ten women indicated that professional psychological help was 
available. 
 
In chapter 5, we showed associations of both the symptom levels of 
depression during and after pregnancy and the personality trait of openness 
with meeting the World Health Organisation (WHO)-recommendation of six 
months exclusive breastfeeding. The latter was only partly explained by 
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symptom levels of anxiety and depression. Additionally, we found that the 
high personality traits of agreeableness, conscientiousness and extraversion 
and low traits of neuroticism and openness were associated with symptoms 
of both anxiety and depression during pregnancy and in the postpartum 
period. 
 
In chapter 6, we demonstrated that postnatal depression is associated with 
internalising mental health problems in the offspring during adolescence. 
The relationship appeared to be specific for internalising problems because 
there was no association with externalising problems. Parental 
psychopathology did not fully explain this association, suggesting at least a 
partly direct psychological effect on the child postpartum.  
 
In chapter 7, we provided a detailed description of our randomised 
controlled trial where we assessed the effects of cognitive behavioural 
therapy provided to pregnant women with at least moderate symptoms of 
anxiety and/or depression, on maternal antenatal symptom level, perinatal 
outcomes and behavioural and developmental problems or cognitive, fine 
and gross motor development in the offspring at 18 months of age, as 
compared to care as usual. 
 
In chapter 8, we demonstrated that symptom levels of anxiety and 
depression decreased during pregnancy but we showed no differences 
between the group of women who received cognitive behavioural therapy, 
and the group of women who received care as usual. Thus, we could not 
confirm that cognitive behavioural therapy leads to a stronger reduction of 
anxiety and depressive symptoms at 36 weeks of gestation, as compared to 
care as usual. 
 
Additionally, as studied in chapter 9, we observed no differences in both 
birth weight and gestational age between both groups. However, in 
participants with a present DSM-IV anxiety diagnosis, we found that the 
mean birth weight was over 275 grams lower and the mean gestational age 
almost a week lower in the cognitive behavioural therapy group, as compared 
to care as usual. These adverse effects may partly be explained by the anxiety 
symptom level during pregnancy, which was increased in the CBT group 
relative to the women who received CAU. 
 
Furthermore, in chapter 10, our preliminary results show no differences in 
behavioural and developmental problems or cognitive, fine and gross motor 
development in the offspring at 18 months of age. 
 
In conclusion, psychopathology during and after pregnancy is an important 
personal and public health problem with adverse consequences for mother 
and child on both short term (e.g. lower probability to exclusively breastfeed 
for six months) and long term (e.g. higher change of offspring mental health 
problems during adolescence). Screening and treatment should be targeted 
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at low-income women who recently experienced negative life events, both in 
the Netherlands as in Central-America. Conversely, treatment for subclinical 
psychopathology should not be provided during pregnancy because of the 
absence of positive maternal and child developmental effects and the 
presence of possible adverse effects on perinatal outcomes. 
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Voor veel mensen geldt de zwangerschap als een mooie en blijde periode, 
vanwege de hoop op en verwachting van een nieuw leven. Zij zitten 
spreekwoordelijk op een roze wolk. Veel mensen zijn zich er niet van bewust 
dat dit niet voor iedere vrouw geldt. Psychische klachten tijdens en na de 
zwangerschap moet niet worden onderschat. Voor zo’n 10 tot 20% van alle 
zwangere vrouwen geldt dat er zwaar weer op komst is. 
 
Dit proefschrift omhelst verschillende aspecten van psychopathologie 
rondom de zwangerschap. Gevolgen van angst en depressie op het 
nageslacht worden onderzocht, naast diverse risicofactoren. In het eerste 
deel van het proefschrift (hoofdstukken 2-6) worden deze onderwerpen 
besproken middels studies binnen en buiten Nederland. In het tweede deel 
(hoofdstukken 7-10) worden de effecten  van behandeling van angst en 
depressie tijdens de zwangerschap op maternale symptomen, perinatale 
uitkomsten, ontwikkeling en gedrag van het kind vergeleken met de reguliere 
zorg. 
 
In hoofdstuk 2 wordt de screening en behandeling van psychische 
problematiek rondom de zwangerschap geïllustreerd aan de hand van twee 
casusbeschrijvingen. Deze maken duidelijk hoe relevant screening en 
vroegtijdige behandeling zijn tijdens en na de zwangerschap. Systematische 
screening, gevolgd door een laagdrempelige verwijzing naar een POP 
(psychiatrie, obstetrie en pediatrie)-team, kan leiden tot een meer effectieve 
monitoring en behandeling van psychische klachten. Uiteindelijk kan dit de 
nadelige gevolgen voor alle gezinsleden verminderen of zelfs voorkomen. 
 
In hoofdstuk 3 laten we zien dat het aantal negatieve levensgebeurtenissen 
positief is gerelateerd aan de hoeveelheid symptomen van angst en depressie 
tijdens de zwangerschap. Deze associatie is sterker wanneer de 
levensgebeurtenis korter geleden is gebeurd, al geldt dit niet voor de 
gebeurtenissen in de eerste zestien levensjaren (zogenaamde jeugdtrauma’s). 
Daarnaast zagen we dat de aan de moeder gerelateerde aspecten van de 
socio-economische status, namelijk: laag opleidingsniveau van de moeder, 
werkloosheid van de moeder en een laag gezinsinkomen, waren gerelateerd 
aan angst en depressie. Bovendien hadden deze aspecten invloed ook invloed 
op de associatie van het aantal negatieve levensgebeurtenissen met angst en 
depressie tijdens de zwangerschap: hoe lager het socio-economische niveau, 
hoe sterker het effect van de levensgebeurtenissen was op de hoeveelheid 
symptomen. We hebben deze associaties ook onderzocht met 
geboortegewicht en zwangerschapsduur als uitkomstmaat en hierin zagen we 
dezelfde trends, al waren deze niet statistisch significant.  
 
In hoofdstuk 4 presenteren we dat de prevalentie van op zijn minst matige 
symptomen van angst in ons Nicaraguaanse cohort driemaal zo hoog was als 
in ons Nederlandse cohort en voor symptomen van depressie zelfs tienmaal 
zo hoog. Bovendien was de ernst van de symptomen van angst en depressie 
statistisch significant hoger in Nicaragua. Desalniettemin gaf slechts een op 
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de tien Nicaraguaanse vrouwen aan dat er psychologische hulp beschikbaar 
is voor hen. 
 
In hoofdstuk 5 laten we zien dat zowel de symptoomniveaus van angst en 
depressie tijdens en na de zwangerschap als de persoonlijkheidstrek 
‘openheid’ onafhankelijk van elkaar zijn gerelateerd aan het geven van 
borstvoeding zonder bijvoeding (exclusieve borstvoeding) gedurende een 
halfjaar na de bevalling, zoals het advies is van de 
Wereldgezondheidsorganisatie (World Health Organisation; WHO). Ook 
zagen we dat de persoonlijkheidstrekken altruïsme, consciëntieusheid en 
extraversie positief zijn geassocieerd met symptomen van zowel angst als 
depressie rondom de zwangerschap en dat neuroticisme en openheid 
hiermee juist negatief zijn geassocieerd. 
 
In hoofdstuk 6 demonstreren we dat postnatale depressie is geassocieerd 
met internaliserende psychische problematiek bij het nageslacht, zelfs 
wanneer dit de puberteit heeft bereikt. Dit lijkt niet te gelden voor 
externaliserende psychische problematiek. Deze associatie kon niet geheel 
worden verklaard door psychische problemen bij de ouders, wat suggereert 
dat een postnatale depressie een gedeeltelijk direct effect heeft op langdurige 
psychische problemen bij het kind. 
 
In hoofdstuk 7 wordt ons gerandomiseerd onderzoek met controlegroep 
(randomised controlled trial; RCT) beschreven. Hierin hebben we de effecten 
van cognitieve gedragstherapie voor zwangere vrouwen met op zijn minst 
matige symptomen van angst en/of depressie op maternale symptomen; 
perinatale uitkomsten; cognitieve, grof- en fijnmotorische ontwikkeling en 
gedrag van het kind op 18 maanden na de geboorte vergeleken met de 
reguliere zorg. 
 
In hoofdstuk 8 beschrijven we dat in onze studie de symptoomniveaus van 
angst en depressie afnemen , maar dat er geen verschillen worden gevonden 
tussen de groep die cognitieve gedragstherapie krijgt en de groep die de 
reguliere zorg ontvangt. Hierdoor konden we niet bevestigen dat cognitieve 
gedragstherapie leidt tot een sterkere afname van symptomen van angst en 
depressie na 36 weken zwangerschap. 
 
In hoofdstuk 10 laten we zien dat er ook geen verschillen werden gezien 
tussen de beide groepen, in geboortegewicht of zwangerschapsduur. Echter, 
in de groep met deelneemsters met een diagnose die onder de DSM-IV 
classificatie van angst valt, zagen we dat het gemiddelde geboortegewicht 
meer dan 275 gram lager was en de gemiddelde zwangerschapsduur 
ongeveer een week korter was, wanneer zij cognitieve gedragstherapie 
kregen. Deze nadelige effecten zouden verklaard kunnen worden doordat het 
angstniveau tijdens de zwangerschap hoger was, mogelijk als gevolg van de 
confronterende technieken tijdens de psychotherapie. 
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Tenslotte presenteren we in hoofdstuk 10 de voorlopige resultaten van de 
uitkomsten op cognitieve, grof- en fijnmotorische ontwikkeling en gedrag 
van het kind op 18 maanden na de geboorte. Hierin worden geen verschillen 
gevonden tussen de kinderen van de deelneemsters die therapie kregen en 
van de deelneemsters die de gebruikelijke zorg ontvingen. 
 
Concluderend, psychopathologie tijdens en na de zwangerschap is een 
belangrijk gezondheidsprobleem op zowel persoonlijk als maatschappelijk 
vlak. De psychische problemen hebben gevolgen voor moeder en kind, op 
zowel korte termijn (zoals een kleinere kans op het geven van zes maanden 
exclusieve borstvoeding) en lange termijn (zoals een grotere kans op 
psychische problemen in de puberteit). Screening zou moeten worden 
gericht op vrouwen met een laag socio-economisch niveau die recentelijk 
negatieve levensgebeurtenissen hebben meegemaakt, zowel in Nederland als 
in Central-Amerika. Desalniettemin zou cognitieve gedragstherapie als 
behandeling van subklinische psychopathologie niet moeten worden 
gegeven, vanwege het ontbreken van een positief effect op maternale 
symptomen en kindontwikkeling en -gedrag en de mogelijk nadelige effecten 
op perinatale uitkomsten. 
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