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Wisselende en tegenstrijdige emoties 

Een zwangerschap en bevalling, het brengt heel 
wat veranderingen met zich mee. Niet enkel op 
lichamelijk vlak, maar ook psychisch, sociaal en 
emotioneel. 

Een zwangerschap gaat vaak gepaard met 
verschillende, soms wisselende of tegenstrijdige 
gevoelens. Je kunt sneller van slag zijn. De ene keer 
ben je heel blij, dan kun je weer verdrietig of 
somber zijn. Dit kan komen door alle veranderingen 
in je leven maar ook door de veranderingen op 
lichamelijk vlak. Meestal lukt het om deze 
gevoelens te verwerken, maar soms kan je 
problemen ondervinden om je aan te passen.   

Wanneer je psychische klachten ontwikkelt of 
indien psychische klachten uit het verleden weer 
aan de oppervlakte komen, is het goed om hulp te 
zoeken. 

In AZ Sint-Blasius kan je terecht bij een 
gespecialiseerd psycholoog-psychotherapeut. Soms 
helpt één gesprek. Soms heeft iemand nood aan 
meerdere gesprekken.   

Je kan psychologische begeleiding krijgen op 
doorverwijzing van een arts of hulpverlener, maar 
ook op eigen initiatief. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Voor wie? 
 

Het aanbod staat open voor alle moeders tijdens de 
zwangerschap en na de geboorte, die te maken 
hebben met bijvoorbeeld 
• psychologische moeilijkheden tijdens de 
zwangerschap of na de geboorte  
• een gecompliceerde kinderwens (bv bij een 
erfelijke ziekte, traumaverleden, ongeplande 
zwangerschap, tienerzwangerschap ...) 
• overlijden of doodgeboorte 
• zorgen bij adoptie of pleegzorg 
• postnatale depressie, burn-out na geboorte 
• problematische hechting, vragen over de band 
met je kindje 
• vroege signalen waarover je in vertrouwen wilt 
praten: heftige emoties, woede-uitbarstingen, 
schuldgevoelens, verwerking van een moeilijke 
zwangerschap, bevalling of kraamtijd, reacties van 
je omgeving,… 
• moeite met het vinden van een nieuw evenwicht 
 

 

Wat mag je verwachten? 
 

Tijdens een gesprek luisteren we naar je vraag en 
zoeken we samen naar een nieuw evenwicht in de 
nieuwe levensfase. We zoeken mee naar concrete 
oplossingen voor de problemen die zich stellen. We 
geven tips en handvaten om thuis mee aan de slag 
te gaan. We werken aan de verwerking van 
moeilijke zaken uit heden en verleden. Je kiest zelf 
waarover je wel of niet wilt vertellen.  
 

Na een eerste gesprek bepalen we of en hoe vaak je 
terugkomt. 
 

Je kindje mag aanwezig zijn tijdens de sessies. 
 

Praktische informatie 
 
Contactinfo: 
 

Begga Dom 
Geconventioneerd psycholoog – psychotherapeut 
dienst Patiëntenbegeleiding 
AZ Sint-Blasius 
Kroonveldlaan 50  - 9200 Dendermonde 
begga.dom@azsintblasius.be 
  
Een afspraak maken kan rechtstreeks via mail: 
begga.dom@azsintblasius.be 
of via het afsprakenbureau van AZ Sint Blasius:  
052 25 25 05 
 
Kostprijs:  
 

Deze begeleiding kunnen we dankzij een tussenkomst 
van de overheid (een ‘conventie’) aanbieden aan 
verlaagd tarief, via de derdebetalersregeling.  
Meer info hierover op www.psy-ovl.be. 
Jouw persoonlijk aandeel bedraagt 11 euro per 
sessie. Eén sessie duurt 45 minuten. 
Wanneer je in aanmerking komt voor een verhoogde 
tegemoetkoming, bedraagt je persoonlijke aandeel  
4 euro per sessie. 
 
 
Belangrijk: Vermijd annulatiekosten 
 

Ben je verhinderd voor je afspraak? 
Annuleer dan minstens 24 uur vooraf om annulatie-
kosten te vermijden. Andere patiënten zullen je 
dankbaar zijn. 
 
 

 


