
Eileen Engels: ‘Kraamtranen: alles over postnatale depressies, PMS en 
andere hormonale problemen.’ Uitgeverij Pica, Huizen 2005. ISBN 907767072 
(Postnatale depressie ( PND)/ Verpleegkundige als ziek/1) Zie ook: 
www.kraamtranen.nl 
 
Soort boek/ziekte/stijl: Eileen Engels, zelf ervaringsdeskundige, legt in dit boek 
uit welke symptomen kunnen wijzen op een postnatale depressie, wat daarvan de 
mogelijke oorzaken kunnen zijn en hoe die behandeld zouden kunnen worden. 
Daarbij gaat zij ook in op onderwerpen als het premenstrueel syndroom ( PMS) en 
prenatale depressies. Ook zijn in het boek bij elk onderwerp verhalen opgenomen van 
vrouwen die zelf een postnatale depressie hebben gehad. Informatief, goed leesbaar 
boek. 
 
Over de schrijfster: Eileen Engels kreeg na de geboorte van haar derde kind een 
postnatale depressie. Zij is als enige verpleegkundige in Nederland opgeleid in het 
voormalig Pieter Pauwziekenhuis te Wageningen tot PPD-PMS deskundige. Eileen 
wordt regelmatig geraadpleegd door diverse hulpverleners en zoekt regelmatig de 
publiciteit. Een consult is bij haar aan te vragen. Zie ook www.kraamtranen.nl 
 
Korte beschrijving: Na een korte beschrijving van de geschiedenis van de 
postnatale depressie (PND) beschrijft Eileen hoe veelal tegen een PND aangekeken 
wordt en dat een PND daardoor vaak wordt ontkend en ook niet onderkent. In het 
boekje geeft zij veel informatie over ‘PND–zaken’. Ze legt uit wat een PND is en 
wanneer je gevoelig bent voor een PND. Wat voor oorzaken er zijn en welke de meest 
voorkomende klachten zijn waaronder irritatie. Ze gaat in op het verband tussen een 
PND en PMS en het verschil tussen een PND en postnatale uitputting. Ook worden 
adviezen gegeven om een PND te voorkomen of de kans erop minder groot te maken. 
En natuurlijk worden ook diverse therapieën toegelicht. Vaak staat aan het eind van 
een hoofdstuk een ervaringsverhaal waarin ook weer duidelijk wordt dat het genezen 
van een PND een lange weg is die meest met vallen en opstaan bewandeld wordt. 
Vrouwen worden vaak niet begrepen. Velen hebben behoefte aan meer aandacht voor 
hun emoties en gevoelens. Ook besteedt Eileen aandacht aan de rol van partners en 
omgeving in dit boek, evenals aan de kinderen van vrouwen die een PND 
hebben gehad. 
 
Wat viel op: Dat een postnatale depressie zo vaak niet wordt onderkend en wordt 
ontkend. En alle overeenkomsten en verschillen met andere klachten. Een 
informatief boek. 
 
Citaten: Pag. 59: ‘Ik had al snel door dat mijn depressies veroorzaakt werden 
doordat mijn hormonen uit balans waren, omdat rond mijn menstruatie de slechtste 
dagen waren.’ 
Pag. 88: ‘Ik hield dit allemaal een beetje verborgen voor mijn omgeving. Ik dacht ook 
niet aan een postnatale depressie vooral omdat ik een heel goede band met het kindje 
had.’ 
Pag. 129: ‘Vrouwen met een PND trekken lang niet altijd zelf aan de bel. Dat kan 
komen omdat ze denken dat ‘het er allemaal bij hoort.’ Of ze concentreren zich zó op 
hun kindje dat ze zichzelf uit het oog verliezen en zich niet realiseren hoe beroerd ze 
zich in feite voelen.’ 
Pag. 135: ‘Mijn ervaring is dat je in deze periode niet zonder hulp van familie en 
goede vrienden kunt. Het is soms letterlijk overleven en dan moeten anderen gewoon 



bijspringen. De baby naar oma en opa om zelf te kunnen bijtanken. En je moet erover 
kunnen praten om je ei kwijt te kunnen.’ 
 
Recensie: J.D., vrijwilligster bij Stichting Pandora: ‘(…). Sommige hoofdstukken 
eindigen met een persoonlijk verhaal van iemand die een van deze depressies heeft 
gehad. Lezers en lezeressen zullen in deze verhalen misschien zichzelf of een ander 
herkennen.(…) Kraamtranen is naar mijn mening een boek dat iedereen zou moeten 
lezen!’ 


