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KenBiS bijeenkomst 18 maart 2011  
 

Zie ook www.kenniscentrumbipolairestoornissen.nl 
 
De eerste bijeenkomst in 2011 van deelnemers van het Kenniscentrum 

Bipolaire Stoornissen werd gehouden in Groningen. 
 

                                     Enkele notities: 
 
De deelnemersraadsvergadering: 

 
 Verzoek aan de VMDB er op toe te zien dat de Depressielijn en –

site doorverwijst-linkt naar de VMDB; 
 De uitkomsten van het door de VMDB in december 2010 

georganiseerde Tevredenheidsonderzoek ( onder patiënten en 
betrokkenen) worden in de KWV (klinisch wetenschappelijke 
vergadering) i.e. het middaggedeelte, in juni a.s., gepresenteerd;  

 Aangekondigd is dat de VMDB in mei 2012 haar 25 jarig jubileum 
viert;  

 Er is inmiddels een digitale versie voor het bijhouden van een life-
chart gerealiseerd. In Groningen,Utrecht en Amsterdam wordt er 
aan (samen)gewerkt,weliswaar nu nog op kleine schaal,maar de 

resultaten zijn veelbelovend. Prof. Dr. W.A.Nolen leidt het project 
met veel inzet. Als patiënt kun je niet zomaar inloggen, de 

behandelaar zal in haar/zijn instelling éérst een aansluiting 
moeten laten realiseren. Hier zijn kosten aan verbonden. Zie ook 
www.lifechart.nl 

 De adressen van de instellingen die psycho-educatiecursussen 
verzorgen dienen door de VMDB bijgehouden èn verstrekt te 

worden. De KenBiS-commissie die deze cursussen momenteel 
inhoudelijk onder de loupe neemt heeft in deze bijeenkomst niet 
gesproken; 

 Over de stand van zaken omtrent de ontwikkeling van een 
Lithiummeter is laatstelijk geen informatie vernomen; 

 Het najaarssymposium Bipolaire Stoornissen,dinsdag 27 
september 2011 in Utrecht, zal in het teken staan van de 
Farmacotherapie. Een van de onderwerpen zal zijn: invloed van 

medicijnen op de rijvaardigheid:de consequenties. Er wordt ook 
een bijdrage verwacht van een ervaringsdeskundige die weet te 

verwoorden wat het betekent om medicijnen te gebruiken 
vanwege een bipolaire stoornis. 

 

 
 

 
 
Zie pagina 2 en 3 voor notities bij de Klinisch Wetenschappelijke Vergadering 

(KWV) 
 

 
 

 

http://www.kenniscentrumbipolairestoornissen.nl/
http://www.lifechart.nl/
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De Klinisch Wetenschappelijke Vergadering (KWV): 
 

Er waren 4 sprekers: 
 Mevrouw Adry Bakker,  Meander Medisch Centrum-Amersfoort, 
                                            Verpleegkundig specialist  Nefrologie. 

                                        Lithium en de nier 
Bij 20-40% van de Lithiumgebruikers komt polyurie voor : zij plassen 

 > 3 liter/24 uur. Deze patiënten drinken navenant veel (vocht). 
Bij uitdroging kan binnen 24 uur nierschade ontstaan. 
Na 10-20 jaar Lithiumgebruik kan een chronische niervergiftiging 

ontstaan. Via een Echo-onderzoek zijn dan specifieke cysten te zien. 
Op 1000 nierdialysepatiënten zijn er 2-7 Lithiumgebruikers. 

De behandeling gaat in samenspraak met psychiater,huisarts en 
nefroloog. Zo ook de terugverwijzing,het advies voor de verdere 

behandeling en de follow-up. 
De preventie richt zich op: lage Lithiumspiegels,het voorkomen van 
uitdroging en niet te veel zout in de voeding gebruiken. 

De behandelaar dient de nierfunctie via bloedonderzoek te controleren. 
Ook hart-en vaatfunctie dienen gecontroleerd te worden.  

 
 Onno Habekotté, UMC-Groningen,psychiater. 

 

            Polikliniek bipolaire stoornissen van het UCP, 
 

                      historie,werkwijze en plaats in de regio. 
 
Deze polikliniek streeft naar maximale bereikbaarheid. Werkt samen met 

de GGZ in Groningen-Stad zonder out-reachend te zijn in strikte zin. 
Interessant was de discussie over de vraag: moet een patiënt van 60 

jaar ,na jaren behandeld te zijn geweest in de afdeling 
Volwassenen,louter vanwege haar/zijn leeftijd naar de afdeling 
Ouderenzorg overgedragen worden? Het komt nl voor dat een ouderen-

psychiater minder bekend is met de bipolaire stoornis dan de patiënt 
mag verwachten. Staat tegenover dat het leven van een 60-jarige op den 

duur aanpassingen kan vereisen waar een ouderenpsychiater weer meer 
van weet… 
 

 Rocco Hoekstra, Delta Psychiatrisch Centrum –Rotterdam,  
                                 psychiater. 

 
           Health 2.0 voor de bipolaire patiënt. 
 

Rondkijkend in de zaal constateert de spreker: “er is hier niet één 
“digital native” aanwezig: alle aanwezigen zijn geboren ná 1980”. 

De aanwezigen worden in no time bijgepraat over microblogs,zoals 
twitter,videosharing,zoals YouTube,en de vlucht aan informatie zoals, 
sedert 2001, verzameld via Wikipedia. 

Men kan inmiddels spreken van een collectieve intelligentie omdat veel 
gemeenschappen veel kennis uitwisselen. Het gaat om enorme 

aantallen.“Wisdom of the Crowds”van James Surowiecki gaat hierover. 
Deze collectieve intelligentie heeft als kenmerken: -participatie-

community-netwerken. 
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De gezondheidszorg in Nederland blijft bij deze ontwikkelingen achter. 
In de VS bestaat een site “patients like me” waaruit mensen veel 

informatie halen m.b.t. hun ziektebeeld. 
In ons land heeft >90% toegang tot Internet. Velen zoeken vóór een 
bezoek aan de huisarts op Internet informatie over hun klachten. 

Zelfmanagement-empowerment-lotgenotencontact-psycho-educatie en 
technologische ondersteuning bij het bijhouden van een lifechart en/of 

een signaleringsplan zijn voorbeelden van mogelijkheden om digitaal 
collectieve kennis te verzamelen en te delen. 
NB.:farmaceuten zijn vanzelfsprekend ook geïnteresseerd in deze 

collectieve kennisvergaring. 
 

Voorbeelden: de impact van de bezwaren tegen HPV-vaccinatie bij 
tienermeisjes,via Internet,medio 2009; de communicatie via de 

infertiliteitpoli van het UMC-Nijmegen; het EPD; op 
www.zorgkaartnederland.nl 
wordt informatie over “de dokter”uitgewisseld,gesponsord door een 

zorgverzekeraar. 
 

Patiënten blijken de beveiliging van (hun) gegevens helemaal niet zo 
belangrijk te vinden. 
In de psychiatrie is e-mailen inmiddels heel gewoon. Maar een patiënt 

in nood dient een andere lijn te activeren. En face-to-face contact 
moet blijven bestaan. 

Een advies tot slot: 
 
                                   …if you can’t beat it…  join it! 

 
 

 
 Rixt Riemersma,        UMC Groningen, psychiater 

 

                  Metabool syndroom: risico-inschatting,screening,beleid 
 

Deze presentatie viel door inhoud en vorm samen met het programma- 
onderdeel casuïstiek. 
Gesproken werd over een patiënt die een metabool syndroom 

ontwikkelde na (niet eerder) gebruik van een anti-psychoticum. 
Belangrijk in de preventie is: controle van het lichaamsgewicht,de 

bepaling van het cholesterol en controle van (het ontstaan van) 
diabetes. 
Gediscussieerd werd over het dilemma:  

-doorgaan met het medicijn dat het metabool syndroom veroorzaakte?      
  Immers ,er kan een terugval in een psychose optreden.  

  Doorverwijzing naar een internist? 
-overgaan op stemmingsstabilisator (Lithium)? Helpt dit voldoende bij  
 de psychiatrische problemen?Wat is de invloed van Lithium op het  

 metabool syndroom? 
 

                                                                                    VMDB, maart 2011, 
                                                                     Cécile S.H.Aelberts-van de Ven. 

http://www.zorgkaartnederland.nl/

