
KenBiS-bijeenkomst -15 maart 2013- WINTERSWIJK 

Deelnemersraad 

 
In ”een prachtige uithoek”van het land zijn zo’n 30 deelnemers (inclusief KenBiS-

bestuursleden) bijeengekomen voor de eerste vergadering van 2013. 

De gastgever van die dag is GGNet RCG Brengwal in Winterswijk. 

  
Voorzitter Kupka begint met het noemen van de voorgenomen beslissing om de 

locatie van de KenBis-bijeenkomsten in 2014 meer centraal te plannen. 

Dit is gerechtvaardigd omdat intussen de meeste bijeenkomsten verspreid over 
het land hebben plaatsgevonden,waarbij de deelnemende instellingen zichzelf 

konden presenteren. Daarbij komt dat men zoveel mogelijk de kennis omtrent de 

behandeling van de bipolaire stoornis, binnen het KenBiS, wil delen met zoveel 
mogelijk professionals.  

De verwachting is dat deze doelstelling beter bereikt wordt naarmate men 

centraal bijeen kan komen. 

 
Binnenkort wordt op advies van de Raad van Toezicht een zelfevaluatie binnen 

het bestuur doorgevoerd. Zodra deze is afgerond wordt de portefeuilleverdeling 

nader bepaald. 
 

Ter gelegenheid van het afscheid van Prof. Dr.W.A. Nolen,februari jl., is een 

KenBiS-Award in het leven geroepen. De bedoeling is dat deze onderscheiding 
tweejaarlijks uitgereikt wordt aan diegene/die instantie die zich uitzonderlijk 

heeft ingezet ten gunste van mensen met een bipolaire stoornis. Een reglement 

wordt opgesteld. 

 
De VMDB ,bij monde van Cécile Aelberts-van de Ven,doet melding van de 

presentatie aan het VMDB-bestuur van de KenBiS-psycho-educatiecursus door 

Dr. Raphaël Schulte,voorzitter van de KenBiS-werkgroep psychotherapie en 
VMDB-en commissielid Cécile Aelberts-van de Ven. 

De VMDB is geïnteresseerd en dringt aan op overleg met KenBiS waar het gaat 

om implementatie van deze cursus opdat zoveel mogelijk gegadigden kennis 
kunnen nemen van deze cursus. Half juni 2013 krijgen afgevaardigden van de 

VMDB, die betrokken worden bij deze KenBiS- psycho-educatiecursus, de 

informatie die zij nodig zullen hebben. 

Tijdens de laatst gehouden Landelijke Dag van de VMDB (9 maart) is door Dr. 
Raphaël Schulte eveneens uitvoerig informatie gegeven over de KenBiS-psycho-

educatiecursus. 

De VMDB is geïnteresseerd in de brochure “Cognitieve problemen bij de bipolaire 
stoornis” van de hand van oa Dr.Nienke Jabben. Gebleken is dat deze brochure 

zeer nuttige informatie bevat.  

Toegezegd wordt dat de tekst door KenBiS geautoriseerd wordt en vervolgens op 

de website gepubliceerd wordt. 
 

De discussie over het nut van on-line psycho-educatie wordt heel concreet nu er 

een aanbod aan een der deelnemers is gedaan waarin, tegen betaling,diensten 
verleend worden om op deze wijze psycho-educatie aan te bieden. 



Afgezien van het gegeven dat het systeem veel geld kost is de (belangrijkste) 

vraag of het on-line werken effect sorteert. Bovendien zijn de vele denkbare 

consequenties nog niet goed doordacht. 
In kleine kring wordt eea nader bekeken. 

 Dr. Raphaël Schulte heeft tegelijkertijd middels een literatuurstudie de Britse 

on-line psycho-educatie uitgezocht. Hij komt tot de conclusie dat er geen 
significant verschil te zien is met de “klassieke” PE-methode.  

Hij voegt er aan toe dat zijn ervaring is dat psycho-educatie des te krachtiger 

werkt als je zèlf in een groep van lotgenoten “tevoorschijn komt” met: “ik heb 

een bipolaire stoornis”!  
Maw het contact in een groep is z.i. nuttig,heilzaam en onvervangbaar 

waardevol. 

Uit de studie bleek hoe belangrijk de zèlfverklaring van een VIP kan zijn v.w.b. 
stigmabestrijding. 

 

Voor de (inhoudelijke)organisatie van de KenBiS-masterclass,om 
verpleegkundigen te scholen in alle aspecten van de bipolaire stoornis, zijn nog 

mensen nodig. Er zijn inmiddels voldoende aanmeldingen om de cursus in het as 

najaar weer aan te kunnen bieden. 

 
KenBiS gaat de deelnemende afdelingen in de instellingen toetsen op kwaliteit. 

De visitatiecommissie gaat gedocumenteerd op visitatie bij nieuwe afdelingen die 

zichzelf aanmelden om uiteindelijk KenBiS-deelnemer  te worden. 
De instelling vult tevoren een zelfevaluatieformulier in. 

Het KenBiS-deelnemerschap kan onder voorwaarde(n) verleend worden als nog 

niet aan alle criteria wordt voldaan. In dat  geval dient na twee jaar opnieuw een 
beoordeling plaats te vinden.  

Bij bestaande deelnemers alsmede bij nieuwe deelnemers die aan alle criteria 

voldoen zal een volgende beoordeling na vier jaar plaatsvinden. 

Aan de VMDB wordt gevraagd leden af te vaardigen naar de visitatiecommissie. 
Dit kan zowel iemand met de BPS als een betrokkene zijn.  

De leden van de commissie zullen worden getraind in hun commissiewerk. 

Op de volgende bijeenkomst zal een reglement “ter visitatie” ter tafel komen. 
 

Vanaf de as juni bijeenkomst zullen steeds, in de deelnemersraad, twee KenBiS-

werkgroepen inhoudelijk rapporteren over hun werkzaamheden. 

 
Het digitaal discussieforum leidt een levenloos bestaan.  

Er verschijnen sedert 13 december 2012 geen nieuwe onderwerpen ter discussie. 

Nóg eens wordt uit de doeken gedaan hoe in te loggen,hoe een onderwerp te 
plaatsen en hoe de discussie te volgen is. 

 

 
Volgende bijeenkomst: vrijdag 7 juni 2013,    Pro Persona,  locatie Wolfheze 
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Klinisch Wetenschappelijke Vergadering  KWV  KenBiS 15 maart 2013 
 

Aan het begin van de bijeenkomst wordt nog eens uitdrukkelijk gesteld dat een 

van de kerndoelen van het KenBiS is: 
 

het verspreiden van kennis omtrent de bipolaire stoornis 

 

GGNet-gefuseerd:   
Kaspar Ditters, psychiater Apeldoorn  

Dick Brouwer,   psychiater Winterswijk 

 
Het is de gewoonte dat de gastgever van de KenBiS bijeenkomst,( als we “op 

locatie” zijn) de aanwezigen informeert over de instelling waar we te gast zijn. 

 
GGNet heeft een groot verzorgingsgebied. Winterswijk is het meest oostelijk 

gelegen. In totaal gaat de zorg over 2300 patiënten.  

De oorsprong van de psychiatrische zorg dateert, in deze regio, van het jaar 

1625.Destijds werd men binnen de muren verpleegd: men verbleef in het 
“Binnengesticht”. Vanaf 1901 werd men te werk gesteld op het land: men 

verbleef in het “Buitengesticht”. 

De huidige instelling ontstond in 2007,door een fusie van de in 1925 gestichte 
St. Josephstichting met GGNet-Zutphen.  

Inhoudelijk bleek er tussen de instellingen weinig verschil. 

In het behandeltracé, gebaseerd op de bestaande richtlijnen voor de behandeling 
van de BPS,hanteert men zorgpaden. Men focust op interactieve zorg. Er wordt 

gewerkt met E-Health. Er zijn FACT-teams.  

De slogan is: zinnige en zuinige zorg. 

Er volgt steeds een somatische screening bij alle categorieën van patiënten.  
Vanaf 2010 kent men “leer- en expertkringen”oa ook voor de BPS. 

In de expertteams hebben ervaringsdeskundigen een plaats en een taak. Zij 

kunnen veel voor lotgenoten betekenen en zodoende betekent dit werk veel voor 
hen: een voorbeeld van een win-win situatie. Een van hen ontwikkelt een on-line 

systeem waardoor contact gelegd kan worden met de hulpverlener. 

 

 
Psycho-educatie (PE) 

 

Tim Peetoom klinisch Gz psycholoog in GGZ NH-Noord informeert over het 
ontstaan van het huidige prototype psycho-educatie: KenBiS-PE. 

Op verzoek van het bestuur van KenBiS kwam de werkgroep psychotherapie tot 

de commissie psycho-educatie. 
Via een zeer uitvoerige literatuurstudie is de commissie tot de keuze gekomen 

van het huidige prototype. 

Zó zijn er zijn 12 sessies ontstaan. Alle sessies kunnen bijgewoond worden door 

een betrokkene van de cursist.  
Er wordt een werkboek gemaakt voor de cursist. 

Mocht het aantal van 12 sessies te weinig zijn ,dan kan een aantal sessies als 

“boostersessie” gepresenteerd worden.. 
Dit kan ook als 12 sessies teveel zouden zijn.  



Echter! Wetenschappelijk is vastgesteld (in de literatuurstudie) dat 12 sessies 

een goed rendement opleveren. Minder dan 12 sessies is niet 

aanbevelenswaardig. 
Opgemerkt wordt het bestaan van huiskamergroepen eerder ter sprake te 

brengen dan in de laatste sessie,zodat de cursisten er bijtijds over na kunnen 

denken en bv iets kunnen organiseren. 
 

Balanspoli voor ouderen 

 

Rob Mellink psychiater,polikliniek Ouderen GGNet-Apeldoorn. 
 

De patiënt en zijn betrokkene(n) die de polikliniek binnen komt ervaart niet dat 

hij in”een gesticht” terecht komt. Niet alleen bij de inrichting is hier doelbewust 
naar gestreefd. 

Voor de oudere die naar een psychiater gaat kan die beleving nl nog heel vitaal 

zijn. 
Dat in de tenaamstelling van de polikliniek gesproken wordt van “balans” heeft te 

maken met het uitgangspunt dat er méér aan de hand is dan bv louter 

bipolariteit. 

 
Welke patiënten komen naar de poli ? 

 Zij die al (veel) langer de diagnose BPS hebben 

 Zij die vóór hun 50-ste jaar alleen depressies doormaakten (10 %) 
 Zij die laat in hun leven de diagnose BPS kregen,30-40% kent 

neurologische comorbiditeit 

 Mensen met een secundaire manie,door allerlei oorzaken, bv ziekte van de 
schildklier 

 Om een ECT te ondergaan (vaak snel effect) 

 Voor het volgen van een psycho-educatiecursus. Vaak ligt hierbij de 

nadruk op informatie verstrekking ivm een Lithiumintoxicatie,omdat er bij 
de oudere een gebrek aan kennis is hierover. 

 

Bij de oudere bipolaire patiënt wordt gestreefd naar een therapeutische 
Lithiumspiegel tussen 0,4-0,6. 

Veel ouderen slikken nog (veel) meer, andere, medicijnen. Op de gevorderde 

leeftijd verloopt het (goed) verdragen van de (bij)werking van medicijnen niet 

altijd gunstig. Soms blijkt een metabool syndroom ontwikkeld te zijn. 
 

Factoren die bij ouderen ook nog van belang kunnen zijn: 

 
 Cognitieve stoornissen 

 Meer geïsoleerd leven 

 Overbelasting van de mantelzorger.(Het is van belang de mantelzorger 
steeds bij de behandeling te betrekken) 

 Het betrekken van de huisarts is niet altijd gemakkelijk: als de huisarts 

een POH heeft (Praktijk Ondersteuner vd Huisarts) is contact,over en 

weer, vaak gemakkelijker 
 

 

 
 

 



Nieuwe Richtlijnen BPS  samenwerking NICE-NVvP-V&VN-NIP -KenBiS 

 

Prof. Dr. R.A. Kupka 
 

Bovengenoemde instanties zijn aan het werk om de laatst geschreven richtlijnen 

up to date te maken. 
Naast het Britse NICE( National Institute for Clinical Excellency) en de 

Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, NVvP, wordt samengewerkt met 

Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland,V&VN,het Nederlands Instituut 

voor Psychologen,NIP,  het Trimbos instituut ( uitvoerende taak) en 3 leden 
van de VMDB. 

In de nu gevormde commissie heeft voor het eerst in de geschiedenis van de 

BPS richtlijnontwikkeling de discipline psychologie zitting.  
In juni 2014 wil men het werk afgerond hebben. Zoals het nu uitziet zal de 

uitgave ongeveer 600 pagina’s bevatten. Er wordt gewerkt aan een handzaam, 

praktisch, formaat. 
Opdrachtgever is de NVvP. 

In de tussentijd worden geen inhoudelijke mededelingen gedaan. 

Voor de nieuwe richtlijn zullen alle relevante wetenschappelijke publicaties 

opnieuw onder de loep genomen worden. 
De eerste editie van de richtlijn voor behandeling van de bipolaire stoornis 

ontstond in ons land in 1996. 

Tot het jaar 2008 verschenen 4 edities. 
 

Richtlijnen schrijven is een vak apart! 

Maar! in 1709 schreef Boerhaave al richtlijnen voor de medische wetenschap. 
Toen was overigens insmijting in de zee de aangewezen behandeling bij 

“dolheid”.  

Met zoveel deskundigen aan dek gaat de richtlijncommissie, anno 2013, geen 

zee te hoog om op koers te blijven!    
 

 

 
 

 

Volgende KWV-KenBiS: vrijdag 7 juni 2013,      Pro Persona, locatie Wolfheze 
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