
3-e bijeenkomst KENBIS 2012            28 september Amsterdam 

Deelnemersraad    ( DNR ) 

 
In een “toplocatie”aan de Keizersgracht was een groot gezelschap bijeen,om te 
beginnen voor de DNR=deelnemersraad. 

’s Middags kwamen er nog de belangstellenden voor de KWV=klinisch 
wetenschappelijke vergadering bij. 

 
Bij de mededelingen werd door de voorzitter van de VMDB,Koos van der 
Span,gemeld dat 3 VMDB-leden afgevaardigd werden in de Richtlijnencommissie 

Bipolaire Stoornissen. 
(De planning is dat deze commissie halverwege 2014 de werkzaamheden zal  

afronden. Tijdens het proces zullen geen,inhoudelijke, mededelingen gedaan 
worden. Er wordt gewerkt aan een patiëntenversie.) 
De ledenraad van de VMDB heeft 2 nieuwe bestuursleden aangesteld. 

Tevens is een hoofdredacteur voor de PLUSminus benoemd. 
  

14 februari 2013 gaat Prof. Dr. W.A. Nolen met emeritaat. In Groningen zal hij 
tijdens een symposium worden uitgezwaaid. 
 

De werkgroep farmacotherapie krijgt een onderzoek voorgelegd van een bedrijf 
dat de lithiumspiegel in hoofdhaar,over een langere termijn,kan bepalen. 

Dezelfde werkgroep krijgt eveneens de activiteiten van de “focusgroepen anti-
psychotica” voorgelegd. Deze activiteiten zijn het resultaat van de samenwerking 
tussen LpGGz (landelijk platform geestelijke gezondheidszorg), het IVM (instituut 

voor verantwoord medicijngebruik) en patiënten met een bipolaire stoornis dan 
wel schizofrenie. Zij beogen de ontwikkeling van een instrument ter 

ondersteuning bij gebruik van anti-psychotica. Van de voortgang in deze 
focusgroepen zal het KenBiS op de hoogte gehouden worden. 

 
Vragen van niet-professionals,gesteld via de KenBiS-website,worden in het 
vervolg automatisch doorgesluisd naar de VMDB. De vragensteller krijgt daar een 

melding van. 
 

Er wordt een begin gemaakt met een voorziening voor intercollegiale 
communicatie via de KenBiS-website in de vorm van een discussieforum. 
Na 3 maanden wordt geëvalueerd. 

Twee voorbeelden van onderwerpen die ter discussie kunnen staan: 
- welke criteria dienen in acht genomen te worden in geval van 

verantwoorde terugverwijzing naar de eerste lijn? 
- hoe ziet een adequaat signaleringsplan er uit?( Overigens zal het 

signaleringsplan weer opnieuw onder de aandacht van de VMDB-leden 

gebracht worden door het op de VMDB-website te laten zien). 
 

De belangstelling voor de door KenBiS uitgebrachte Life-chart boekjes blijkt zó 
groot dat afgesproken is dat een instelling uitsluitend een gelimiteerde 
hoeveelheid boekjes kan bestellen via de afgevaardigde (=deelnemer) van die 

instelling in het KenBiS. 
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Er waren 5 sprekers gepland. Van één spreker houden we het betoog te goed. 
 

Volgens de traditie werd begonnen met uitleg over de organisatie door de 
gastheer/gastvrouw. Nu dus over ARKIN/PuntP. 

Rein Holleboom en Ruud Feijen,beiden psychiater, voerden het woord. 
ARKIN is een fusieorganisatie,een “mega-instelling” voor geestelijke 
gezondheidszorg in Amsterdam. 

PuntP is binnen ARKIN het onderdeel waar alle bipolaire patiënten behandeld 
kunnen worden: locatie Amsterdam-Noord. 

Voor deze patiënten streeft men naar een geïntegreerd hulpaanbod. 
Psychiater, SPV,psycholoog en psychotherapeut werken samen.  
Via zogenaamde “zorgpaden”wordt de (ná-)zorg steeds meer gericht 

aangeboden. 
 

Martine Daniëls  GZ-psycholoog ARKIN/PuntP    Amsterdam 
CGT (cognitieve gedrags therapie) bij patiënten met een bipolaire 
stoornis:ervaringen uit de praktijk.  

 
Bij de behandelingen in PuntP komt de GZ-psycholoog in beeld indien er nog 

klachten zijn ná de basiszorg:bij comorbiditeit,PTSS (bv. door een manie of een 
psychose).Ook bij acceptatieproblemen,een negatief zelfbeeld, 

identiteitsvragen,sexuele problemen,relatie problemen en angst voor terugval 
kan CGT ingezet worden. 
De eerste stap die gezet wordt is achterhalen wat vooraf gegaan is . 

Dan wordt de drieslag gemaakt: gedachte- gevoel- gedrag:(“Don’t believe 
everything you think!”). 

Echter,CGT kan niet altijd ingezet worden. De therapie is maatwerk. Er staan 20 
zittingen voor één patiënt.  
Altijd staat voorop: stabilisering van de patiënt met een bipolaire stoornis. Dit 

bereikt men via hantering van evidence based- modellen en gebruik van 
meetinstrumenten. 

Martine Daniëls pleit voor opname van CGT in de richtlijnen. 
 
Annet Spijker  psychiater Parnassio-Bavo/ PSY-Q     Den Haag 

Cortisol exposure,cognition and clinical course in bipolar disorder. 
 

Binnenkort promoveert Annet Spijker op het onderwerp:  
Welke invloed heeft het “stresshormoon” cortisol als je gevoelig bent voor een 
bipolaire stoornis? 

Uit het verrichte onderzoek is gebleken dat bij bipolairen de cortisolspiegel 
langdurig verhoogd is waardoor men moeilijk tot rust komt. Dit komt niet 

uitsluitend voor tijdens een depressie of manie.  
Tevens is gebleken dat bepaalde hersengebieden verkleind zijn,mn waar 
aandacht en concentratie plaatsvinden. 

Eea blijkt familiair te zijn.  
Resultaten zijn verkregen dmv onderzoek van hoofdhaar. De lengte van de haar 

moet 3 cm zijn. 
Cortisol is een biomarker voor chronische stress die met veel andere zaken 
samenhangt. 
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