
Karin den Oudsten: ‘Na het bidden ga ik dood.’ Uitgeverij Free Musketeers, 
Zoetermeer 2010. ISBN 9789048413768 (Psychose/Bevallingsproblemen/1). Zie ook 
www.freemusketeers.nl 
 
Over de schrijfster: Karin den Oudsten (1969) deed een docentenopleiding 
wiskunde en bedrijfseconomie. Ze werkte eerst voor een verzekeringsmaatschappij en 
nu als applicatiebeheerder voor een pensioenfonds. Ze woont in Capelle aan den 
IJssel samen met haar man Rick en 2 zonen Mark en Jeroen. 
 
Soort boek/stijl/ziekte: Ervaringsverhaal van Karin den Oudsten waarin zij de 
periode beschrijft, vlak na de traumatische bevalling van haar tweede zoon in 2008, 
waarin zij psychotisch raakte. Ze schreef dit boek omdat ze zelf na haar ontslag uit het 
ziekenhuis weinig ervaringsverhalen kon vinden over dit onderwerp of ze waren te 
ingewikkeld en hoogdravend. Een open eerlijk boek. 
 
Korte beschrijving: Karin den Oudsten vertelt hoe ze vijf dagen na de geboorte van 
zoon Jeroen op een avond merkte dat er wat met haar aan de hand was. Ze vroeg 
haar man Mark de kinderen naar de buren te brengen maar snel terug te komen 
omdat ze er anders misschien niet meer zou zijn. Er brak een periode aan waarin 
Karin psychotisch was. Ze beschrijft hoe ze opgenomen werd op een gesloten afdeling 
van een psychiatrische kliniek en twee dagen later werd vervoerd naar een 
academisch ziekenhuis, waar moeder en baby Jeroen bij elkaar opgenomen konden 
worden. Karin legt uit hoe haar wereld eruit zag gedurende de tijd dat ze psychotisch 
was. Het was druk in haar hoofd, ze had black-outs en geen besef van tijd, haar 
lichaam voelde anders aan, ze dacht dat ze God was en telepathische gaven had. 
Woorden kregen andere betekenissen en mensen en spullen nam ze anders waar en 
ze had geen vertrouwen meer in anderen en wilde dood. Ze bleef twee weken in deze 
psychose en vijf weken opgenomen voordat ze, mét medicatie, naar huis mocht. Dan 
heeft zij nog een lange weg te gaan met restverschijnselen waar ze last van heeft en 
ook nu, na ongeveer anderhalf jaar is zij nog steeds onder controle. 
 
Wat viel op: Dat Karin den Oudsten benadrukt dat een psychose heel wat anders is 
dan een postnatale depressie. En dat zij haar man waarschuwde om de kinderen naar 
de buren te brengen omdat ze bang was hen wat aan te doen. Dat moet vreselijk zijn. 
 
Citaten: Pag. 8: “Tijdens de psychose heb ik, in mijn overtuiging dat ik God was, 
telkens strijd moeten leveren met de Duivel. Mijn gedachten om mijn eigen kinderen 
te willen doden had met deze moeilijk strijd te maken.’ 
Pag. 10: ‘Rick ziet aan mij dat het ernst is. Hij loopt met Jeroen op zijn arm naar 
beneden en vraagt aan Mark of hij de televisie wil uitzetten. Mark vraagt wat er aan 
de hand is en Rick antwoordt heel kalm dat hij samen met Jeroen even naar de buren 
gaat, omdat mama zich niet zo lekker voelt.’ 
Pag. 19: ‘Eerder die dag had ik al kennisgemaakt met ene Maria, de vrouw die haar 
voeten voortdurend aan de deurmat afveegt. Uit de manier waarop ze naar me kijkt, 
kan ik afleiden dat zij weet dat ik God ben.’ 
Pag. 42: ‘Dit was het moment waarop ik Jeroen iets aan had kunnen doen en ik was 
dus een gevaar geworden voor mijn kinderen.’ 
Pag. 53: ‘Zelf vond ik de keuze voor een isoleercel in dit geval vrij rigoureus. De 
verpleging had mij er vast wel van kunnen overtuigen dat het nog niet handig was om 
naar huis te gaan.’ 
Pag. 62: ‘Na anderhalf jaar kan ik nog steeds merken dat ik nog niet helemaal stabiel 



ben. Volgens mijn arts ben ik in een nog erg wankele toestand.’ 
 
Recensie: A.R.(http://psychiatrie-nederland.nl/word/?p=2397) : ‘(…) Daarnaast 
voer ik een strijd met de Duivel die zich in allerlei gedaantes aan mij manifesteert. Op 
het moment dat ook mijn pasgeboren baby in de Duivel verandert, begin ik afstand 
van hem te nemen. De onrust in mijn lichaam zorgt ervoor dat ik een zwijnenstal 
maak van mijn kamer en daarbij spelen de kleuren rood, geel en groen een grote rol. 
Na bijna twee weken in een denkbeeldige glazen box geleefd te hebben, blijft er voor 
mij maar één vraag over: bevind ik me in een professioneel theatergezelschap of in 
een gerenommeerd ziekenhuis. Een bijzonder iemand geeft mij het antwoord hierop 
en dat betekent het einde van de psychose. (…) De psychose heeft mijn leven een 
andere wending gegeven. Na dit eerste boek ben ik blijven schrijven en is dit 
onbedoeld een passie van me geworden. Helaas heeft de psychose op mijn gezin een 
behoorlijke impact gehad. Zeker mijn oudste zoon heeft er veel verdriet gehad. De 
gevolgen voor mij zijn waarschijnlijk een levenslang gebruik van medicijnen, 
geheugenverlies, de kans op een bipolaire stoornis en het feit dat ik dit eventueel 
doorgegeven heb aan mijn kinderen. Ook al is een psychose behoorlijk ernstig, toch 
wil ik anderen een hart onder de riem steken om vooral niet op te geven, maar 
vooruit te kijken in plaats van achterom.’ 
 
De auteurs zelf over thema’s/boodschappen in het boek: 
 
Voor mijn boeken ‘Na het bidden ga ik dood’ en ‘Angst en Onrust’ heb ik de volgende 
thema’s: 
 
1. Dood 
Tijdens de zware kraambedpsychose heb ik meermalen gedacht dat ik dood zou gaan. 
Gek genoeg had ik daar vrede mee, omdat ik een waangedachte had en dacht dat ik 
God was. Een gebed was het laatste wat ik zou doen op aarde, vandaar de titel van 
mijn eerste boek. 
 
2. Schaamte(loos) 
Veel vrouwen schamen zich voor het feit dat ze een kraambedpsychose hebben gehad. 
Ze durven niet in het openbaar te vertellen dat ze dit ziektebeeld gehad hebben. Deze 
twee boeken kunnen hen daarbij helpen. 
Tijdens de psychose zelf is er een periode geweest dat ik geen raad wist met mijn 
emoties en deze alle kanten op gingen. Ik gedroeg me onmogelijk en schaamteloos 
naar de verpleegkundigen toe. Onderliggende emoties zoals angst en eenzaamheid 
veroorzaakten dit gedrag. 
 
3. Angst 
Niet voor niets is angst een belangrijk onderdeel van de titel van mijn tweede boek. 
Tijdens het herstellen van een kraambedpsychose merkte ik dat angsten mijn leven 
beheersten. Angst voor het bekijken van mijn spiegelbeeld, autorijden en het 
verzorgen van mijn baby. Compleet ongegrond, maar wel een vervelend 
restverschijnsel van de psychose. Mezelf met de angsten confronteren, erover praten 
en simpelweg accepteren waren de belangrijkste elementen om ermee af te rekenen. 
Door erover na te denken kwam ik tot nieuwe inzichten, namelijk dat mijn gevoel en 
verstand niet gelijk liepen met elkaar. Mijn verstand vertelde me dat mijn eigen 
spiegelbeeld me nooit iets aan zou kunnen doen, maar mijn gevoel zei iets heel 
anders. De enige oplossing was om in de spiegel te blijven kijken, ook al was ik 



doodsbang. Om mezelf ervan te overtuigen dat er niets zou gebeuren. Het 
voornaamste wat ik als mens was kwijtgeraakt, was het vertrouwen. In mezelf, in 
mijn zintuigen, in mijn omgeving en in anderen.  
 
4. Vermoeidheid 
Tijdens het herstellen van een kraambedpsychose is enorme moeheid een belangrijk 
verschijnsel. Jammergenoeg werd ik daardoor overvallen tijdens een korte vakantie 
met mijn gezin. Gedurende een week was ik niet vooruit te branden. Het liefst had ik 
een week slapend in bed doorgebracht. Achteraf gezien was het natuurlijk wel logisch 
dat dit gebeurde. Na een zware zwangerschap volgde een traumatische bevalling die 
opgevolgd werd door een kraambedpsychose met een enorme onrust in mijn lichaam 
en medicatie. Allemaal niet echt bevorderlijk voor een lichaam, dus het is niet zo 
vreemd dat er een tegenreaktie kwam. 
 
5. Medicijngebruik 
Haloperidol werd gebruikt als antipsychotica en lithium als medicijn om de psychose 
langere tijd te onderdrukken. Na twee jaar lithiumgebruik werd het mogelijk om dit 
af te bouwen. Het was toen erg spannend of ik een bipolaire stoornis eraan overhield, 
maar gelukkig was daar geen sprake van. 


