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Nicotine en alcohol kunnen de placenta passeren en zo het risico op nadelige uitkomsten voor 

het ongeboren kind verhogen. Stoppen met roken en alcoholgebruik tijdens de zwangerschap 

lijkt vanzelfsprekend, maar niet alle zwangere vrouwen lukt het om te stoppen. Geschat wordt 

dat 13% van alle Nederlandse zwangere vrouwen rookt tijdens de zwangerschap. Voor alcohol 

ligt deze prevalentie tot aan de 50%. Als het vrouwen al lukt om te stoppen met roken tijdens 

de zwangerschap dan blijkt deze onthouding niet stand te houden na de bevalling. Tot 60% van 

de vrouwen die gestopt zijn met roken tijdens de zwangerschap beginnen weer met roken na 

de bevalling (terugval in rookgedrag). Deze percentages van roken en alcoholgebruik tijdens de 

zwangerschap, alsook het percentage van terugval in rookgedrag na de bevalling, komen 

overeen met de percentages gerapporteerd in andere westerse landen. Verschillende 

determinanten van zowel doorgaan met roken en alcoholgebruik tijdens de zwangerschap als 

terugval in rookgedrag na de bevalling zijn voorgesteld. We hebben gebruik gemaakt van het 

‘bio-gedragsmodel voor stoppen met roken en terugval’, dat verschillende determinanten 

verbindt aan rookgedrag. Dit model hebben we uitgebreid naar de periode van zwangerschap 

en alcoholgebruik en gebruikt om hypothesen te genereren ten aanzien van de determinanten 

van doorgaan met roken en alcoholgebruik tijdens de zwangerschap alsmede terugval in 

rookgedrag na de bevalling. Voor dit proefschrift hebben we ons gericht op situationele 

(stressvolle gebeurtenissen) en intrapersoonlijke (persoonlijkheid, angst en depressie) 

determinanten. 

 

Het laatste deel van dit proefschrift richt zich op de behandeling van angst- en 

depressieklachten tijdens de zwangerschap. Geschat wordt dat 10-20% van alle vrouwen 

klachten van angst en/of depressie ervaart tijdens de zwangerschap. Deze klachten hangen 

samen met uiteenlopende nadelige uitkomsten voor zowel de moeder als haar (ongeboren) 

kind. Wat betreft de behandeling van deze klachten blijkt uit studies gedaan onder de niet-

zwangere populatie, dat cognitieve gedragstherapie (’CBT’) een effectieve behandeling is. Tot 

dusver is er nog weinig bewijs dat CBT ook effectief is tijdens de zwangerschap. In dit 

proefschrift zijn de effecten van CBT voor de behandeling van angst- en depressieklachten 

tijdens de zwangerschap onderzocht onder een groep zwangere vrouwen met subklinische 

klachten en stoornissen en zonder hulpvraag. De therapie is specifiek ontworpen voor angstige 

en/of depressieve zwangere vrouwen, is modulair voor de behandeling van een stoornis, en 

richt zich op het identificeren en veranderen van disfunctionele cognities en schemata 

(cognitieve raamwerken die helpen bij het organiseren en interpreteren van binnenkomende 

informatie). 

 

In hoofdstuk 2 en 3 worden determinanten van doorgaan met roken en alcoholgebruik tijdens 
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de zwangerschap beschreven. In hoofdstuk 2 rapporteren we bevindingen voor de relatie 

tussen de ernst van stressvolle gebeurtenissen tijdens de zwangerschap en doorgaan met 

roken en alcoholgebruik. We hebben verschillende categorieën van stressvolle gebeurtenissen 

onderzocht, inclusief zwangerschapsspecifieke gebeurtenissen zoals het meemaken van 

obstetrische problemen (bijvoorbeeld een vaginale bloeding). Onze hypothese was dat een 

verhoogde waargenomen ernst van stressvolle gebeurtenissen tijdens de zwangerschap 

geassocieerd is met doorgaan met roken en alcoholgebruik. Daarnaast hebben we onderzocht 

of angstige en depressieve klachten tijdens de zwangerschap de onderzochte associaties 

kunnen verklaren. De ernst van stressvolle gebeurtenissen is gemeten via twee verschillende 

benaderingen: de subjectieve en normatieve benadering. Onze analyse liet een hoge correlatie 

zien tussen beide benaderingen en we hebben daarom alleen de bevindingen gerapporteerd 

die gemeten zijn via de subjectieve benadering. Uit onze resultaten bleek dat de ernst van de 

volgende categorieën geassocieerd is met alcoholgebruik tijdens de zwangerschap: ‘conflict 

met geliefden’, ‘misdaad gerelateerd’, ‘zwangerschapsspecifiek’ en de totaalscore die alle 

gebeurtenissen bevat. Angst- en depressieklachten tijdens de zwangerschap konden de 

gevonden associaties niet verklaren. We vonden geen verband tussen de ernst van stressvolle 

gebeurtenissen en doorgaan met roken. Verder vonden we ook geen relatie tussen de ernst 

van stressvolle gebeurtenissen en de hoeveelheid sigaretten of alcohol die geconsumeerd 

werd door vrouwen die doorgingen met roken of alcoholgebruik tijdens de zwangerschap. In 

hoofdstuk 3 zijn de relaties tussen persoonlijkheidstrekken en doorgaan met roken en 

alcoholgebruik tijdens de zwangerschap bestudeerd. We veronderstelden dat hogere niveaus 

van neuroticisme en extraversie en lagere niveaus van consciëntieusheid, altruïsme en 

openheid geassocieerd zijn met doorgaan met roken en alcoholgebruik. Daarnaast hebben we 

onderzocht of angst- en depressieklachten tijdens de zwangerschap de onderzochte associaties 

kunnen verklaren. We vonden dat hogere niveaus van openheid en lagere niveaus van 

consciëntieusheid geassocieerd zijn met alcoholgebruik tijdens de zwangerschap. De associatie 

tussen consciëntieusheid en alcoholgebruik tijdens de zwangerschap kon deels verklaard 

worden door zowel angst- als depressieklachten tijdens de zwangerschap. Er werd geen relatie 

gevonden tussen persoonlijkheidstrekken en doorgaan met roken. Verder vonden we ook geen 

verband tussen persoonlijkheidstrekken en de hoeveelheid sigaretten of alcohol die 

geconsumeerd werd door vrouwen die doorgingen met roken of alcoholgebruik tijdens de 

zwangerschap. 

 

Hoofdstuk 4 richt zich op de terugval in rookgedrag na de bevalling. We onderzochten de 

relaties van nadelige zwangerschaps- en geboorte-uitkomsten (‘APDO’), en overdracht van een 

geplande thuisbevalling naar een ziekenhuisbevalling (’transfer’) met terugval in rookgedrag. 
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We veronderstelden dat de ervaring van dergelijke stressvolle gebeurtenissen het risico op 

terugval in rookgedrag zou verhogen. Verder hebben we onderzocht of depressieve klachten 

na de bevalling de onderzochte associaties kunnen verklaren. In overeenstemming met onze 

hypothese lieten de resultaten zien dat de ervaring van minstens één APDO de ‘odds’ op 

terugval verdubbelde. Ook transfer was geassocieerd met terugval maar niet onafhankelijk van 

APDO. Depressieklachten na de bevalling konden de gevonden associaties niet verklaren. 

Verder hebben we vier categorieën van APDO bestudeerd en vonden een onafhankelijke 

relatie tussen nadelige neonatale uitkomsten en terugval. Verder lieten onze resultaten ook 

zien dat met iedere APDO die een vrouw meemaakte, het risico op terugval toenam. 

 

In hoofdstuk 5 en 6 worden respectievelijk het design van de ‘PRegnancy Outcomes after a 

Maternal Intervention for Stressful EmotionS’ (PROMISES) studie en de effectiviteit van 

cognitieve gedragstherapie voor de behandeling van angst- en depressieklachten tijdens de 

zwangerschap besproken. Deelneemsters aan de ‘Pregnancy Anxiety and Depression’ (PAD) 

studie werden gescreend op het hebben van angst- en depressieklachten en werden 

beoordeeld op de inclusiecriteria voor deelname aan de PROMISES studie. Slechts 30% van de 

vrouwen die uitgenodigd was om mee te doen met PROMISES stemden in met deelname. De 

resultaten lieten zien dat angst- en depressieklachten dalen tijdens de zwangerschap. We 

zagen echter geen verschil tussen de groep deelneemsters die de therapie volgde en de groep 

die de gebruikelijke zorg kreeg. Gestratificeerde analyses naar pariteit, socio-economische 

status, ernst van symptomen en DSM-IV angst of depressie diagnose lieten soortgelijke 

resultaten zien. 

 

Het proefschrift besluit met een algemene discussie (hoofdstuk 7) van onze bevindingen. 

Belangrijke methodologische overwegingen worden besproken alsmede de klinische 

implicaties van de resultaten. Verder worden er aanbevelingen gedaan voor toekomstig 

onderzoek. Alles bij elkaar genomen blijken situationele en intrapersoonlijke determinanten als 

stressvolle gebeurtenissen en persoonlijkheid geassocieerd te zijn met doorgaan met 

alcoholgebruik, maar niet met doorgaan met roken tijdens de zwangerschap. Echter, na de 

zwangerschap zijn stressvolle gebeurtenissen (APDO) wel gerelateerd aan rookgedrag, 

namelijk terugval. We hebben vrouwen geïdentificeerd met een verhoogd risico op het ervaren 

van moeilijkheden bij het stoppen met risicovol gezondheidsgedrag tijdens de zwangerschap 

en het volhouden van onthouding na de bevalling. Het kan erg gunstig zijn om strategieën 

gericht op een gezonde leefstijl tijdens de zwangerschap specifiek op deze vrouwen te richten. 

Verder blijkt uit dit proefschrift dat cognitieve gedragstherapie niet effectief lijkt voor de 

behandeling van angst- en depressieklachten tijdens de zwangerschap wanneer vergeleken 
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met de gebruikelijke zorg. Echter kunnen we niet concluderen dat deze behandeling helemaal 

niet effectief is omdat we niet goed konden onderzoeken of cognitieve gedragstherapie 

mogelijk effectief is voor vrouwen met een stoornis. Onze bevindingen roepen nieuwe vragen 

op over de behandeling van angst- en depressieklachten tijdens de zwangerschap. Ook 

suggereren onze bevindingen dat er meer bewijs nodig is voor welke zwangere vrouwen 

screening en behandeling van angst- en depressieklachten effectief kan zijn, waaronder 

vrouwen met een stoornis. 



 

 


