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In GGNet fungeren diverse “expertkringen” 

Zo ook de expertkring bipolaire stoornissen. Dorine Postma, psychiater, is 
voorzitter. 

Doelen van deze expertkring voor 2012 zijn: 
 Op alle locaties een polikliniek voor bipolairen,waar alle patiënten met 

bipolaire stoornissen door behandelaars met een specifieke deskundigheid 

op dit gebied behandeld worden; 
 Faciliteiten creëren binnen het EPD voor adequaat en overzichtelijk 

bijhouden van medicatie,lab.-uitslagen en stemming. (Het laatste mbv de 
digitale Life Charts); 

 Het maken van een zorgpad. 

 
Het aantal patiënten boven de 65 jaar zal de komende jaren flink toenemen door 

het babyboomeffect. Vooral het gebruik van Lithium bij oudere patiënten vereist 
een specifieke deskundigheid en pleit voor zorg in de 2-e lijn. 
Vanuit de expertkring streeft men dan ook naar gespecialiseerde behandeling 

binnen een polikliniek voor bipolairen van alle leeftijden. 
Bij de behandeling van deze patiënten is het probleem juist gelegen in de 

depressieve episodes zowel bij bipolair I als II. 
Bij de niet-medicamenteuze behandeling ligt het accent op voorlichting,psycho-
educatie en zelfmanagement. 

Bij de biologische behandeling zijn medicatie,lichttherapie en ECT (electro 
convulsie therapie) van belang. 

 
Carice de Wildt, ervaringsdeskundige en auteur van het boek Koosje,vertelt 

over haar keuze (“wat koos je?”)  om een reis naar Nieuw Zeeland te maken.  
Ze heeft dit als heel bijzonder ervaren èn…ze bleef “boven water” ondanks de 
jetlag,dankzij het blijven innemen van haar pillen. 

Zie ook haar column op www.tegek.nl. 
 

Gesprek tussen een ervaringsdeskundige en een verpleegkundige. 
Onderwerp van het gesprek: opname en de weg er naar toe. 
Er volgt een pleidooi voor aandacht, uitleg en openheid naar de gezinsleden toe 

,óók als er kleine kinderen zijn.  
In de isoleercel werd als het ergste ervaren dat niemand de patiënt snapte. 

Toch zou van deze ervaringsdeskundige de isoleercel niet opgeheven hoeven 
worden. Hij is er van overtuigd dat “gezonde mensen”er anders tegenaan kijken 
dan iemand die erg in de war is. 

Wat van belang is : 
 Psycho-educatie volgen; 

 Een Life Chart bijhouden; 
 Een signaleringsplan raadplegen; 
 Stoppen met alcohol drinken; 

 Registreren welke medicijnen (niet) helpen in welke situatie. 
 

Maar….hoe dan ook: je houdt de angst om opnieuw te flippen… 

http://www.deggzacademie.nl/
http://www.tegek.nl/


Prof.Dr.Pascal Sienaert, dienst ECT en dienst Stemmingsstoornissen 

Universitair Psychiatrisch Centrum, Leuven. 
Spreekt over  ECT bij bipolaire stoornissen. 

Gesteld wordt dat ECT bij een bipolaire stoornis goede resultaten laat zien. Zelfs 
even goed als een behandeling met Lithium of neuroleptica. 
ECT wordt vaak ingezet als Lithium niet verdragen wordt.  

Tevoren moet worden vastgesteld of ECT uitgevoerd kan worden. 
Onderzocht is het verschil in resultaat van de ECT bij uni-en bipolairen m.n. voor 

behandeling van depressie. Dit verschil is er niet. 
De richtlijn van NVvP adviseert, bij monde van Prof.Dr.W.A.Nolen, om ECT bij 
elke stap in de behandeling van de bipolaire stoornis te overwegen  

 
Bij katatonie,voorkomend bij schizofrenie en bipolaire stoornissen, is ECT 

succesvol als medicijnen niet helpen. 
Ná de ECT –behandeling wegens een depressie ,kan, binnen een dag, een 
(hypo)manie optreden die 2 à 3 dagen kan aanhouden. Dit is geen reden om te 

stoppen met ECT-behandelingen,maar een reden om er mee door te gaan. 
Door onderzoek is gebleken dat het vóór de ECT niet nodig is de inname van 

stemmingsstabilisatoren te stoppen. 
Onderhouds- ECT kan ook gebruikt worden als stemmingsstabilisator. 

De geheugenstoornis dient niet gedramatiseerd te worden. Immers deze wordt 
ook gezien bij depressie. 
 

Kortom: 
 ECT werkt zowel bij manie als depressie; 

 Onderhoudsbehandeling met ECT bij ernstige,terugkerende, ziektevormen 
valt te overwegen; 

 Medicijnen hoeven niet noodzakelijk gestopt te worden; 

 Door behandeling met ECT ontstaat zelden een manie. 
 

 
Dr. Rixt Riemersma-van der Lek,psychiater en postdoctoraal onderzoeker-
polikliniek voor bipolaire stoornissen Universitair Centrum Psychiatrie –

Groningen. 
Spreekt over:Chronobiologie en de bipolaire stoornis: wat zijn  

                    chronotherapeutische behandelmogelijkheden? 
In dit onderwerp is het begrip slaap-waakritme van belang. 
Veranderingen in dit ritme èn so wie so in de circadiane ritmes kunnen 

voorboden zijn voor het ontstaan van een depressie. 
Ook als er tussen episoden vaker klachten zijn kan dit een vroeg signaal zijn tot 

ontstemming. Dan is ook nog al eens minder stabiliteit te zien. 
De oorzaken van een stoornis in het slaap-waakritme en bipolariteit liggen vaak 
in de genen opgeslagen. 

De therapie bestaat uit aanvullende behandeling: CAT = chronotherapeutic 
augmentation treatment. 

Dr.Riemersma is destijds gepromoveerd op onderzoek van lichttherapie en 
melatoninegebruik bij dementerende ouderen.  
 

 
Cécile S.H.Aelberts-van de Ven-VMDB- februari 2012. 

 


