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donderdag 27 mei 2010

GEZONDHEID

In de eerste weken na de geboorte zijn vaders het gelukkigst.pn pn

BRUSSEL - Een op de tien vaders verzeilt na de geboorte van zijn eerste kind in een depressie.
Tien procent van de vaders ervaart in de weken voor of na de geboorte van zijn kind depressieve
klachten. Dat heeft een analyse van 43 studies bewezen, waarbij ruim 28.000 mannen uit 16 landen
waren betrokken.
Drie maanden tot een half jaar na de geboorte voelt zelfs een kwart van de vaders zich down, meldt
het goed aangeschreven Amerikaanse vakblad Journal of the American Medical Association. Dat is
beduidend meer dan het gemiddelde percentage depressieve mannen, dat (in de Verenigde Staten)
vijf procent bedraagt.
Na een geboorte gaat de aandacht meestal naar de jonge moeder, van wie geweten is dat ze tien tot
dertig procent kans maakt op een periode van depressie na de geboorte van haar kind. Deze studie
geeft aan dat ook bij nieuwe en aanstaande vaders depressie fors kan toeslaan, zegt James Paulson,
kinderarts bij de Eastern Virginia Medical School in Norfolk, onder wiens leiding de studie in
Jama verscheen. Gevoelens van intense droefenis en nutteloosheid, vermoeidheid, en de gedachte
aan zelfmoord kunnen beide geslachten treffen, zei hij.
Uit de gebundelde onderzoeken blijkt dat mannen die voor het eerst vader worden, het gelukkigst
zijn in de eerste weken na de geboorte. Na drie tot zes maanden kan het hen allemaal echter te veel
worden - typisch de periode waarin beide ouders weer aan het werk moeten na het kraamverlof. De
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kans op een vaderlijke depressie is vooral groot als de nieuwbakken moeder ook een depressie
heeft, aldus Paulson.
Vooral het gebrek aan slaap, de nieuwe verantwoordelijkheid die de komst van een eerste kind
teweegbrengt en de steun die mannen moeten geven aan hun partner die het zelf ook niet
gemakkelijk heeft, zijn volgens de onderzoekers risicofactoren.
Bij vrouwen kan een postnatale depressie om het even wanneer in het eerste jaar na de geboorte
opduiken. Hormoonschommelingen zijn meestal de oorzaak, versterkt door slaapgebrek en
oververmoeidheid. Bij mannen is een oorzaak lastiger aan te wijzen.
(hvde)
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