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Samenvatting

In een literatuurstudie worden de verschijningsvormen van de antenatale en/of pe-
ripartale psychologie en psychopathologie van het vaderschap onderzocht. Deze
psychopathologie wordt in de moderne literatuur beschreven als het couvadesyn-
droom.

Uit eigen patiëntenmateriaal wordt, voor het eerst in de Nederlandse medische
literatuur, melding gemaakt van drie mannelijke patiënten met een scala van psy-
chopathologische verschijnselen tijdens hun aanstaande ofjonge vaderschap. Kennis
van deze problematiek is nuttig voor het onderkennen en de behandeling van psy-
chiatrische stoornissen bij de man tijdens deze life-events'.

Inleiding

Peripartale psychopathologie bij de vrouw is ruimschoots bekend in de
psychiatrische praktijk en vakliteratuur. In de literatuur wordt spora-
disch informatie aangetroffen over de man in deze periode. Nadat eeu-
wenlang de moeder, en de psychologie van het moederschap, centraal
hebben gestaan in de beschouwingen over het ouderschap, komt er
meer belangstelling voor de mogelijke reacties van de man op de zwan-
gerschap en de bevalling. Veranderingen in de rolpatronen in onze
maatschappij kunnen tot gevolg hebben dat de man ook een belangrij-
ker aandeel krijgt bij de zwangerschap en bevalling van zijn partner (De
Boer 199o).

Hormonale factoren zijn van ondergeschikt etiologisch belang ge-
bleken voor peripartale psychopathologie bij de vrouw (Kortman
1983). De etiologie wordt vooral bepaald door andere factoren (consti-
tutionele, vroeg-kinderlijke ontwikkeling, sociaal-culturele, economi-
sche), die wellicht evenzo op de man van toepassing kunnen zijn.

Naast casuïstische mededelingen wordt in de literatuur de laatste
25 jaar meer systematisch wetenschappelijk onderzoek beschreven
over deze problematiek bij de man. Uit onze kliniek wordt over een
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drietal Nederlandse patiënten gerapporteerd.
In de Nederlandstalige medische literatuur zijn mannelijke patiënten

met deze specifieke problematiek niet eerder beschreven.

Psychologische fasen bij de man tijdens de zwangerschap,
bevalling en periode daarna

R.mke (1938) beschrijft in 'De levenstijdperken van de man' de %fe-
events' die naast levensfasen bij de man in de westerse cultuur kunnen
worden onderscheiden. Analoog aan de zwangerschap van de vrouw
is het aanstaande ofjonge vaderschap voor de man een belangrijk %fe-
event'. Zijn psychisch evenwicht ondergaat veranderingen om een
nieuwe psychologische balans te vinden, waarbij het kind in zijn psyche
een plaats moet gaan innemen (Jarvis 1962; Henderson 1980). Boven-
dien maakt hij een rijpingscrisis door, die hem een unieke gelegenheid
biedt tot verdere emotionele groei en ontplooiing (Groen Prakken
1980). Het merendeel van de mannen zal als gelukkige vader een ver-
sterking van de band voelen met en door het nieuwe gezin; daartegen-
over staat dat in sommige extreme gevallen hij op zwangerschap en/of
geboorte kan reageren met ernstige stoornissen die lijken op de post
partum-psychose bij de vrouw (Osofsky 1982).

Osofsky (1982) onderscheidt drie fasen die de man normaliter tijdens
het aanstaande en jonge vaderschap doormaakt.

A. Tijdens de zwangerschap — De periode tijdens de zwangerschap is voor
mannen een belastende tijd omdat voor hen veel veranderingen optre-
den, vooral als het een eerste kind betreft. De meeste mannen hebben
initieel een gevoel van spanning en trots als hun vrouw zwanger is. Een
aantal mannen maakt zich zorgen over de komende veranderingen in
hun leven, de relatie met hun vrouw en de gevoelens van rivaliteit ten
opzichte van de baby die op komst is. Zij voelen dan soms een ondraag-
lijke toename van hun verantwoordelijkheid die hen 'overspoelt'.
Enige identificatie van de man met zijn zwangere vrouw is waarschijn-
lijk universeel. Zo neemt een aantal mannen in gewicht toe; anderen
voelen zich lichamelijk in minder goede conditie dan anders en bootsen
onbewust de klachten van de echtgenote na.

In het algemeen komen gemengde gevoelens over de zwangerschap
voor, hetgeen ertoe kan leiden dat een aantal mannen in deze periode
een buitenechtelijke relatie aangaat. Een aantal mannen heeft seksuele
problemen gedurende de zwangerschap, variërend van toegenomen
seksuele ontspanning en opwinding tot toegenomen spanning en desin-
teresse in seksualiteit. Voor het eerst in hun huwelijk kunnen ze een
bepaalde mate van impotentie ervaren en voelen ze zich soms kortdu-
rend tot mannen aangetrokken (Hartman e.a. 1966).
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B. Gedurende en vlak na de partus — Een aantal zorgen die bij mannen
gedurende de zwangerschap naar voren komen, treden ook weer op
tijdens de partus. Opnieuw tobben ze erover of zij echt vader willen
worden of klaar zijn voor het vaderschap.

Soms bespeuren ze bij zichzelf ambivalente conflictueuze gevoelens:
er wordt van hen verwacht dat ze flink zijn en de echtgenote steunen,
terwijl ze zich soms kwaad maken over de aandacht die aan de moeder
en baby besteed wordt en wensen dat zij die zelf krijgen. Na de partus
ervaren de meeste mannen aanvankelijk een sterk gevoel van opwin-
ding, trots en verantwoordelijkheid. Hierna kan bij sommige jonge va-
ders een teleurgesteld gevoel ontstaan, waarbij ze minder enthousiast
zijn dan ze aanvankelijk dachten.

C. Na de geboorte — Veel van de aanpassingen aan het nieuwe ouderschap
zijn voor vader en moeder identiek. Beiden hebben het gevoel over-
spoeld te raken en vragen zich af: 'Wanneer stopt het, wanneer is alles
weer normaal?' Als aanpassingsreactie kan ook bij de man, na aanvanke-
lijke euforie, subtiel een 'blue-period' volgen met stemmingslabiliteit
zonder stemmingsdaling.

Bepaalde gevoelens komen sterker bij jonge vaders dan bij jonge
moeders voor. Zo kan een vader zich niet tot de baby aangetrokken
voelen en behoefte hebben om meer tijd met de partner alleen door te
brengen.

Vanuit hun eigen innerlijke drang een goede economische inbreng
te geven en de wens van hun echtgenote om thuis meer beschikbaar te
zijn, voelen mannen zich soms in hun vaderrol 'verscheurd' tussen werk
en gezin.

Het is niet ongebruikelijk dat ze kritiek uiten op hun vrouw in de
nieuwe moederrol en haar daarin met hun eigen moeder vergelijken en
soms uit ongerustheid de moederrol wensen over te nemen. Bovendien
ondergaat de man een grote psychologische verandering die ermee sa-
menhangt dat de vrouw, met wie hij seksueel contact heeft, nu niet
alleen zijn vrouw maar ook moeder is en hem kan herinneren aan zijn
eigen moeder. In een poging om dát terug te veroveren wat ze denken
in hun vrouw verloren te hebben, overwegen sommige mannen een
buitenechtelijke relatie.

Systematisch epidemiologisch onderzoek van somatische
en emotionele reacties bij aanstaand of jong vaderschap

Trethowan e.a. (1965) introduceerden de term couvadesyndroom naar
aanleiding van het eerste gecontroleerde onderzoek bij normale gezonde
mannen naar somatische klachten van psychische origine die verband
houden met de zwangerschap en partus van de echtgenote. De term
betekent hier dus geheel iets anders dan in de culturele antropologie.
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Sedertdien verschenen publikaties over systematische research naar
somatische en/of emotionele problematiek in het aanstaande of jonge
vaderschap van normale gezonde mannen. Ofschoon de mannen goed
op het aanstaande vaderschap waren voorbereid, trad bij zo% tot 25%
van de aanstaande vaders symptomatologie op. Op de voorgrond ston-
den lichamelijke klachten, zoals gastro-intestinale bezwaren, kiespijn
en diverse andere pijnklachten. De grootste incidentie van de klachten
was in de derde of vierde maand van de zwangerschap, in een fase dus
van emotionele acceptatie, met een afname in het tweede trimester en
een geringe toename enkele weken voor de partus als zij zich over de
aanstaande partus zorgen begonnen te maken. Er bestond geen verband
tussen het couvadesyndroom en de somatische klachten van de echtge-
note, zodat het dus geen imitatie van de klachten van de echtgenote
was, zoals voorheen gesuggereerd. Het couvadesyndroom kan dus
worden beschouwd als een somatische uiting van psychogene origine.
Het hangt samen met angst, zelfs wanneer mannen deelnemen aan een
antepartale cursus (Trethowan e.a. 1965; Bogren 1983; Quill e.a. 1984).

Systematisch prospectief onderzoek naar de emotionele aspecten van
het aanstaande of jonge vaderschap bij normale gezonde mannen is
door diverse auteurs verricht.

Gecontroleerde studies naar de emotionele reacties van aanstaande
vaders op de eerste zwangerschap van hun echtgenote toonden aan dat
het angstniveau van aanstaande vaders significant hoger was, terwijl bij
de mannen met een verlaagd angstniveau coping-mechanismen aan-
toonbaar waren die de afweer van hun angst weerspiegelden. Actieve
betrokkenheid van de man bleek een effectiever coping-mechanisme
dan passieve betrokkenheid. Bij actief betrokken mannen kwamen te-
vens minder somatische klachten voor (Gerzi e.a. 1981; Teichmann e.a.
1987). Ook postpartale emotionele reacties kwamen voor, waarbij 13%
van de mannen vooral tijdens het eerste vaderschap depressieve gevoe-
lens meldde. Er bestond een positieve relatie tussen de verstoring van
het functioneren pre partum, waarbij de verwachtingen ten aanzien van
het aanstaande kind onrealistisch hoog waren en een depressie post par-
tum ontstond (Atkinson 1984; Quadagno e.a. 1986).

Historische casuïstische beschrijvingen over
psychopathologie bij de aanstaande ofjonge vader

Sinds de introductie van het psychoanalytisch denken en met name de
klassieke publikatie van Zilboorg (1931)  zijn er casuïstische mededelin-
gen en psychodynamische verklaringen voor het stress-proces in het
aanstaande ofjonge vaderschap verschenen. Hierin komt naar voren dat
de komst of geboorte van een kind intrapsychische conflicten met pat-
hologische responses bij de man kunnen activeren. Dit kan leiden tot
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psychiatrische consultatie en/of opname tijdens de zwangerschap of tot
zes maanden na de bevalling van de partner. Geen bepaald toestands-
beeld, maar een scala van symptomen en syndromen wordt beschreven.
Angst, depressie, neurotische reacties, borderline-pathologie, psycho-
somatische klachten en psychosen, zoals schizofreniforme en paranoïde
reacties, kunnen zich voordoen (Towne 1955; Hartman 1966; Wain-
wright 1966; Retters.51 1968; Cavenar 1977).

Drie casus

Wij kunnen uit onze kliniek drie casus toevoegen aan de in de literatuur
gerapporteerde. Bij deze patiënten bestond er een chronologische rela-
tie tussen het optreden van psychopathologie en de zwangerschap, c.q.
partus van de echtgenote.

Patiënt A, 29 jaar, bezocht onze polikliniek wegens angstaanvallen. Zijn
zoon was twee jaar en zijn dochter vier maanden. Een maand voor de
geboorte van zijn dochter kreeg patiënt depressieve klachten, angst- en
paniekaanvallen en beleefde hij de omgeving soms als onwerkelijk. Te-
vens was hij bang voor dementie of een hersentumor, zag hij een en
ander in verband met de ziekte van Alzheimer van zijn moeder op haar
dertigste en was hij bang dood te gaan. Een somatische oorzaak werd
niet aangetoond. Het jaar voorafgaand was hij 4 kilo in gewicht toege-
nomen. Als aanleiding voor de klachten noemde patiënt: een periode
van slaapgebrek omdat zijn zoontje 's nachts veelvuldig wakker was, de
opname van zijn echtgenote in de achtste maand van de zwangerschap,
stress in verband met een bijscholingscursus-examen en het inrichten
van de babykamer. Hij ervoer met name de komst van de tweede baby
als een enorme druk.

Er bleek sprake te zijn van een atypische depressie. Patiënt gedroeg
zich alsof hij zijn nieuwe positie als huisvader niet aankon en ook niet
wilde aankunnen. Tijdens vervolgcontacten neigde hij tot regressief
gedrag, stelde zich enerzijds claimend en afhankelijk op, maar met een
dwingende houding anderzijds. Hij wilde zijn jeugd overdoen, niet
ouder worden, was als een klein kind overal angstig voor en schuwde
verantwoordelijkheid. De klachten van patiënt werden geobjectiveerd
en bevestigd door middel van een Psychiatric State Examination (PSE).
Wegens toenemende angst- en paniekaanvallen werd hij opgenomen.

De persoonlijkheid werd gekenmerkt door afhankelijke trekken,
mede bepaald door insufficiëntiegevoelens. Hierdoor liet hij beslissin-
gen aan anderen over (vooral zijn vrouw), nu na de geboorte van zijn
tweede kind de verantwoordelijkheden als vader van het gezin toena-
men.

Tijdens opname traden de angst- en paniekaanvallen nauwelijks op.
Patiënt bleek veel behoefte aan aandacht en veiligheid te hebben en
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toonde soms regressief gedrag door in bed te gaan liggen. In een ge-
structureerd resocialisatieprogramma werd patiënt succesvol behandeld
en na vijf maanden ontslagen met de diagnose: paniekstoornis en afhan-
kelijke persoonlijkheidstrekken met als luxerend moment de geboorte
van een kind.

Het resocialisatieprogramma werd poliklinisch gecontinueerd en na
drie maanden naar tevredenheid door patiënt beëindigd.

Patiënt B, 26 jaar, kwam onder behandeling naar aanleiding van een
tentamen suicidii. Zeven maanden na de geboorte van een zoon voerde
hij het tentamen suicidii uit, nadat hij zich vier maanden depressief en
angstig had gevoeld. Patiënt was reeds drie maanden in de ziektewet,
`omdat zijn werk in de gezondheidszorg een te zware verantwoorde-
lijkheid met zich meebracht, noch kon hij genieten van zijn kind, waar
hij zo naar had uitgezien'.

Bij psychiatrisch onderzoek was er een depressie in engere zin. De
eetlust was 'redelijk', waarbij hij tijdens de zwangerschap van zijn
vrouw 13 kilo in gewicht was toegenomen.

Tijdens de poliklinische behandeling trad verslechtering van het
beeld op en werd patiënt opgenomen. Aanvankelijk was hij bijzonder
angstig allerlei ziekten te hebben, variërend van cardiaal lijden, M.
Hodgkin tot AIDS. AIDS zou hij hebben opgedaan bij een prikacci-
dent. De echtgenote van patiënt duidde als luxerend moment stress op
zijn werk en rondom de bevalling aan. Daarnaast speelde zijn moeder
een dominerende rol in het gezin: patiënt was nog erg afhankelijk van
haar en liet zich graag door haar vertroetelen.

Bij psychologisch onderzoek scoorde patiënt hoog voor afhankelijk-
heid en onderdanigheid, borderline-cycloïde trekken, somatisatie,
angst en dysthymie. De geboorte van een zoon had het er voor patiënt
niet gemakkelijker op gemaakt. Alles verliep op strakke tijden en alle
aandacht ging uit naar het kind. Tijdens opname bleef patiënt ervan
overtuigd te lijden aan somatische pathologie. Problemen, zoals span-
ningen op het werk en de geboorte van zijn zoontje, bleken niet be-
spreekbaar. Hij maakte een opvallend passief-agressieve indruk en
toonde desinteresse bij de gesprekken met zijn ouders en echtgenote.

Na vier maanden werd hij ontslagen met de diagnose: depressie in
engere zin (gedeeltelijk in remissie) en hypochondere wanen, met als
luxerende momenten: de geboorte van zijn zoontje, spanningen op het
werk en een prikaccident. Patiënt zag af van poliklinische vervolgcon-
tacten.

Volgens informatie van de huisarts, twaalf maanden na ontslag,
waren de hypochondere wanen blijven bestaan.

Patiënt C, 32 jaar, werd verwezen in verband met een psychotische
depressie met suïcidaliteit. Hij had een dochter van bijna vier en een
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zoon van twee. De echtgenote was acht maanden in verwachting van
het derde kind. Aansluitend aan een gecompliceerde partus van het
eerste kind maakte patiënt zich ten aanzien van zijn echtgenote en baby
hierover verwijten en kreeg hij schuldgevoelens. Na acht maanden
begon hij geleidelijk van zijn dochter te genieten. Daarentegen werd
de relatie met de echtgenote slechter, mede omdat zij patiënt dwong
een keuze te maken tussen haar en zijn moeder. Deze laatste stelde zich
interveniërend op en had de waan dat zij de moeder van de pasgeborene
was (sic!). Daarnaast speelde dat hij een buitenechtelijke relatie aanging
tijdens en na de zwangerschap van het eerste kind. Ook waren er pro-
blemen op het werk: hij was gezakt voor een aantal examens en gepas-
seerd met een promotie. Hij had grote angst om de verantwoordelijk-
heid als echtgenoot, kostwinner en vader van een gezin te dragen.

Patiënt kreeg het gevoel 'in de maling' te worden genomen, dacht
dat hij zijn eigen vader was, hoorde stemmen, wist niet meer wie zijn
echtgenote was en werd toenemend angstig en onrustig. Hij had hypo-
chondere wanen en grootheidsideeën, dacht Johan Cruyff te zijn en
kopte met zijn hoofd tegen de muur. Inmiddels was zijn vrouw vier
maanden in verwachting van het tweede kind, toen hij gedurende
drieëneenhalve maand elders opgenomen werd wegens een schizofre-
niforme stoornis.

Tijdens opname was hij soms seksueel ontremd, afgewisseld door
regressief en wanhopig, kinderlijk, theatraal gedrag, geleidelijk over-
gaand in een geagiteerd depressief beeld met vitale kenmerken. Patiënt
identificeerde zich tijdens zijn psychose sterk met zijn vader. Ook
kwam zijn ambivalentie over het loskomen van zijn moeder en de rela-
tie met zijn echtgenote naar voren. Een maand voor de bevalling van
het tweede kind werd hij ontslagen met de diagnose: schizofreniforme
stoornis bij een atypische persoonlijkheidsstoornis met afhankelijke
trekken en losmakingsproblematiek van de moeder. Luxerende mo-
menten waren de geboorte van het eerste kind, het opnieuw aanstaand
vader worden en spanningen op het werk. Tijdens de poliklinische
nazorg bleef patiënt steken in neurotische passiviteit en faalangst.

Direct na de bevalling van het tweede kind was patiënt negen dagen
ernstig depressief. Omdat zijn echtgenote hem overal toe moest aanzet-
ten, kreeg zij zelf depressieve gevoelens. Om hierin verandering te
brengen nam zij weer een baan. Patiënt nam de rol van zijn echtgenote
in de huishouding over. De klachten van het echtpaar namen af en hij
keerde terug naar zijn werk. Door deze positieve ontwikkeling besloten
ze een derde kind te nemen. Er ontstonden conflicten waarbij de echt-
genote aangaf het bij een derde kind te willen laten, terwijl patiënt
aangaf te zijner tijd nog een vierde kind te wensen. Hiermee wilde hij
het bewijs leveren aan zijn ouders, vooral zijn vader, dat het hem moge-
lijk was (i.t.t. zijn ouders) een gelukkig gezin te vormen. Ondertussen
volgde patiënt allerlei cursussen in verband met zijn werk. Naar aanlei-
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ding van een krenking op het werk kreeg hij een agressieve uitbarsting
en voelde zich 'psychotisch' worden. Hij dacht onder andere dat hij de
bekende voetballer Marco van Basten was. Hij werd voor zijn groot-
heidsideeën poliklinisch behandeld, ontwikkelde ernstig depressieve
klachten en werd opgenomen onder verdenking van een psychotische
depressie met suïcidaliteit. Zijn vrouw was toen drieëneenhalve maand
in verwachting van het derde kind. Wederom was er een identiek beeld
als bij zijn vorige opname, waarbij dezelfde thema's centraal stonden.

Luxerend leken de derde zwangerschap van de echtgenote en span-
ningen op het werk. Tijdens opname waren er meerdere psychotische
en depressieve episoden. Resocialisatie bleek niet mogelijk. In verband
met ernstige neurotische problematiek, waarbij separatie/individuatie
en narcistische problematiek op de voorgrond stonden, werd patiënt na
negen maanden overgeplaatst naar een kliniek voor langdurige vervolg-
behandeling.

Psychodynamische beschouwingen

Opvallend bij deze drie patiënten is de chronologische en pathogeneti-
sche relatie tussen het optreden van psychopathologie en de zwanger-
schap c.q. de partus van de partner. Kenmerkend is dat onder andere het
aanstaande ofjonge vaderschap een luxerende factor is voor hun psychi-
sche problematiek. De klachten en symptomen van deze drie mannen
ontstonden respectievelijk in de vierde en achtste maand van de zwan-
gerschap van hun echtgenote, of direct aansluitend c.q. drie maanden
na de partus. Het spectrum van psychopathologie dat in de literatuur
wordt beschreven, wordt bij deze drie patiënten geïllustreerd. Bij de
eerste man bestond een paniekstoornis. Bij de laatste twee mannen was
sprake van een psychotische problematiek: respectievelijk depressie met
hypochondere wanen en schizofreniforme stoornis met neurotische
problematiek. De derde patiënt had een recidiverend psychiatrisch lijden
tijdens iedere zwangerschap van zijn vrouw, c.q. zijn jong vaderschap.
In psychoanalytische studies en klinische observaties worden diverse
bewuste en onbewuste psychodynamische factoren aangegeven die,
naast andere, een rol kunnen spelen in de emotionele of psychopat-
hologische reacties van de man tijdens het aanstaande of jonge vader-
schap. De hieronder beschreven thema's staan niet los van elkaar maar
zijn met elkaar verweven; de volgorde van de volgende opsomming is
arbitrair (Wainwright 1966; Lacoursière 1972; Gerzi e.a. 1981; Daven-
port e.a. 1982).

. Reactivatie van pre-oedipale ervaringen: intense afhankelijkheids-
behoefte waarbij de baby de aandacht van de moeder voor de vader
naar zich toe trekt en de veilige homeostase in de man-vrouwrela-
tie verstoord wordt; onderdrukte woede op de koele eigen ouders
met schuldgevoelens en de daaruit samenhangende angst niet zelf
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in staat te zijn om een kind op te voeden.
2.Reactivatie van infantiele fantasieën over conceptie en zwanger-

schap en angsten die daarmee samenhangen, zoals castratieangsten
of angst dat de echtgenote en foetus beschadigd worden tijdens de
coïtus.

3.Reactivatie van infantiele voortplantingsfantasieën zoals jaloezie
op de vrouw die kinderen kan dragen en baren, identificatie met
de eigen vrouw inclusief haar somatische symptomen, activatie van
fallische verdedigingsmechanismen als afweer tegen deze identifi-
catie.

4. Reactivatie van onopgeloste `sibling-rivalry' doordat de man on-
bewust de (verwachte) baby vergelijkt met een in de jeugd benijd
broertje of zusje. Dit resulteert bij een afhankelijke man in sterke
jaloezie met bijbehorende schuldgevoelens wanneer de vrouw
haar aandacht meer op het kind richt.

5 .Reactivatie van een onopgelost oedipusconflict (onbewuste in-
cestgedachten een kind te verwekken bij een vrouw die psycholo-
gisch een moeder-surrogaat is); angsten over competitie rond de
aandacht en affectie die de vrouw aan het kind zal geven.

6.Reactivatie van latente of aperte homoseksuele gevoelens; wan-
neer de pasgeborene een zoon is, kunnen angsten over een langdu-
rige afhankelijke relatie met een ander van het mannelijk geslacht
zich postnataal uiten in verminderd heteroseksueel gedrag.

7. Neurotische verwachtingen dat de baby een bindende kracht zal
worden in een onbevredigende huwelijksrelatie en de mogelijk-
heid om daaruit te ontsnappen afsluit.

Andere factoren die een belangrijke rol kunnen spelen zijn:
i .Moeite de behoefte van de vrouw te vervullen om aanwezig te zijn

en haar te steunen; angst aan huis gebonden te zijn en de toegeno-
men verantwoordelijkheid voor het gezin; angst voor financiële
consequenties.

2. Verminderde nachtrust van de jonge vader.
3.Ongehuwd vaderschap waarbij de baby al dan niet gewenst is, kan

diverse problemen geven met schuld en/of schaamtegevoelens.
4.Psychiatrisch lijden van de (a.s.) moeder kan stress geven bij de

vader.
5. Angst voor overerfbare factoren bij het kind, ingeval bij de familie

of schoonfamilie sprake is van genetisch bepaalde ziekten. Onbe-
wuste vijandigheid jegens het kind en/of de moeder kan deze reële
angst reactiveren.

Behandelingsmogelijkheden

Verscheidene auteurs geven aan op welke wijze antenatale of peripar-
tale psychische problematiek voorkómen of behandeld kan worden bij
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normale gezonde vaders of vaders met een psychiatrische voorgeschie-
denis. Dit kan variëren van preventief tot actief, waarbij zowel psychia-
trische behandeling van de man danwel obstetrische behandeling van
de vrouw als mogelijkheden naar voren komen. Naarmate de man een
meer realistische verwachting ten aanzien van de komst van het kind
heeft en beter heeft geleerd met life-events om te gaan, zal hij beter op
de geboorte van een kind reageren (Atkinson 1984).

Contraceptie wordt geadviseerd aan partners van wie de man tijdens
de vorige zwangerschap psychotisch decompenseerde en de man nog
niet adequaat behandeld is (Lacoursière 1972a, 1972b). Individueel of
in groepsvorm kan aan mannen de gelegenheid worden geboden om
over hun angst te praten en hun emotionele ondersteuning te geven.
Dit zou een aanvulling kunnen zijn op de meer praktisch gerichte pro-
gramma's waarin aanstaande vaders zich (evenals de aanstaande moe-
ders) op de geboorte van het kind kunnen voorbereiden (Gerzi 1981).
Wanneer psychosociale en relationele problematiek aan peripartale de-
pressie bij de man ten grondslag ligt, zal daar aandacht aan besteed moe-
ten worden (Harvey e.a. 1988). Actieve betrokkenheid van de man lijkt
het meest effectieve coping-mechanisme om gedurende de zwanger-
schapsperiode en daarna met stress om te gaan. Hierdoor neemt het
angstniveau af en treden er geen lichamelijke symptomen op (Teich-
mann e.a. 1987).

De actieve behandeling is veelal, afhankelijk van de onderliggende
problematiek, symptoomgericht. Om bij de individuele man inzicht in
de emotionele ontwikkeling te krijgen dienen diverse dynamische mo-
gelijkheden bekeken te worden, waarbij ook de premorbide persoon-
lijkheid betrokken moet worden. Somatische klachten die verband
houden met het couvadesyndroom verdwijnen spontaan en een speci-
fieke behandeling is niet noodzakelijk (Trethowan e.a. 1965). Daaren-
tegen is het een prognostisch ongunstig teken als een man tijdens de
zwangerschap van zijn partner buikpijn en wanen heeft; er volgde altijd
hospitalisatie (Cavenar e.a. 1978). Wanneer tijdens een volgende zwan-
gerschap een recidief optreedt van een ernstige psychiatrische ziekte bij
de man, is voor abortus bij de vrouw geopteerd (Lacoursière 1972b).
Niet mag worden vergeten dat bij sommige mannen post partum-reac-
ties secundair kunnen zijn aan de post partum-reacties van de vrouw.

Conclusie

In dit artikel worden antenatale en peripartale psychologie en patholo-
gie bij de man besproken. Aanstaand en jong vaderschap zijn belang-
rijke life-events' waarin de man een psychologische ontwikkeling of
soms een crisis doormaakt. Zijn psychische balans ondergaat een veran-
dering naar een nieuw intrapsychisch evenwicht. Dit biedt hem de mo-
gelijkheid verder uit te rijpen in volwassenheid. In het vaderschap
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wordt, zoals in het moederschap bij de vrouw, een fase bereikt waarin
de man zijn 'kind-zijn' definitief achter zich kan laten en hij onder
andere een uitweg kan vinden voor moederlijke gevoelens. Deze fase
biedt de man (alsnog) de gelegenheid te recapituleren, zichzelf verder
psychisch te ontwikkelen, een betere oplossing te vinden voor conflic-
ten uit het verleden en een relatie aan te gaan met zijn jonge gezin.
Aspecten die hierbij een rol spelen zijn a) een verandering in de relatie
met de echtgenote wegens het ontstaan van nieuwe gedeelde verant-
woordelijkheden in het gezin, b) de echtgenoten gaan een relatie aan
met een kind en c) conflictsituaties met de echtgenote of
(schoon)ouders vragen om een oplossing. Dit leidt ertoe dat véél man-
nen, vooral na het eerste kind, niet meer dezelfde zijn als daarvoor.
Sinds de introductie van het psychoanalytisch denken verschijnen di-
verse publikaties die casuïstische mededelingen doen en psychodyna-
mische verklaringen geven over psychopathologie bij de man tijdens dit
life-event'. Indien psychopathologie geluxeerd is door het aanstaande
of jonge vaderschap is dit niet geassocieerd met een bepaalde mentale
ziekte, maar kan een scala van symptomen en syndromen optreden.

In 1965 verscheen in de psychiatrische vakliteratuur het begrip `cou-
vadesyndroom'. Dit wordt gekenmerkt door somatische klachten van
psychogene origine of mentale klachten bij 20-25% van de aanstaande
of jonge vaders tijdens de zwangerschap van hun vrouw.

Systematisch epidemiologisch gecontroleerd onderzoek wordt de
laatste 25 jaar verricht. Hierbij zijn voornamelijk de emotionele reacties
van normale mannen op de zwangerschap en/of bevalling van hun
partner bestudeerd. Uit deze studies blijkt dat mannen tijdens de zwan-
gerschap tot vier maanden na de partus significant meer angst en/of
somatische klachten vertonen. In de studies waarin dit resultaat niet
gevonden wordt, spelen coping-mechanismen een belangrijke rol.
Sporadisch zijn bij mannelijke psychiatrische patiënten gecontroleerde
studies gedaan naar psychopathologische responses.

Uit onze kliniek wordt over drie mannelijke patiënten gerapporteerd
bij wie een chronologische en pathogenetische relatie bestond tussen
het optreden van psychopathologie en zwangerschap, c.q. partus van de
echtgenote. Deze patiënten met het couvadesyndroom illustreren het
spectrum van psychoproblematiek zoals in de literatuur beschreven. Bij
twee patiënten deden zich zelfs psychotische episoden voor. In de Ne-
derlandstalige vakliteratuur is casuïstiek met betrekking tot deze psy-
chopathologie bij de man niet eerder gerapporteerd.

De incidentie van psychiatrische morbiditeit bij aanstaande ofjonge
vaders is laag. Door verschuivingen in de rolpatronen in onze maat-
schappij kan dit mogelijk veranderen. Een toename van deze problema-
tiek bij de man is niet uitgesloten wanneer vaders een groter deel van
de moederrol en -taken overnemen, waarbij eventueel een groter appel
op de man wordt gedaan en van hem meer verantwoordelijkheden

Tijdschrift voor Psychiatrie 34 (1992) 5
	

349



E.S.H.M. de Boer en W.K. van Dijk

worden gevraagd. Dit is een aandachtspunt voor verdere research.
Kennis van deze problematiek is van belang voor het onderkennen

en de behandeling van psychopathologie bij de man in de antenatale en
peripartale periode van zijn partner, vooral als het het eerste kind be-
treft.
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Summary: Psychology and psychopathology during
expecting and young fatherhood

The manifestations of antenatal and/or peripartal psychology as well as psychopat-
hology in males are investigated in a literature search.

The couvade syndrome in western society has psychodynamic similarities with
the couvade rites, in primitive cultures earlier reported by anthropologists. To the
best of our knowledge this is the first report in the Dutch medical literature, on three
Dutch males with a spectrum of psychopathology during and/or after their wife's
pregnancy.

Knowledge and awareness of the occurrence and manifestations of mental illness
during expectant or young fatherhood is important for the recognition and manage-
ment of psychopathology in males.
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