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Bij het jaarverslag van 2013 
 
De VMDB heeft zoals  alle patiëntenverenigingen  te maken met verlaging van 
de subsidie en een terugloop van het aantal betalende leden. En dat tegen de 
achtergrond van een langdurige recessie in Nederland. Je zou er pessimistisch 
van worden. 
 
Maar blader door dit jaarverslag, en je wordt getroffen door het elan binnen 
onze vereniging. De vele vrijwilligers die zich weer met hart en ziel hebben 
ingezet in  het afgelopen jaar. De vele initiatieven die in 2013 genomen zijn op 
allerlei gebieden. De vele projecten waaraan  de VMDB als gesprekspartner 
een bijdrage levert. Juist in een jaar, waarin we alle zeilen moesten bijzetten 
om financieel overeind te blijven, toont zich de kracht van de VMDB, en 
daarmee het bestaansrecht van onze vereniging: niet bij de pakken 
neerzitten, maar er nog een schepje bovenop doen.  
 
In een periode waarin er grote veranderingen binnen de geestelijke 
gezondheidszorg op stapel staan, blijft de VMDB met verve de belangen 
behartigen van de patiënt met een bipolaire stoornis, en zijn- of haar naasten. 
Het bestuur van de VMDB voelt zich vereerd om daaraan zijn bijdrage te 
mogen leveren. 
Onze dank gaat natuurlijk in de eerste plaats uit naar de vele vrijwilligers 
binnen de vereniging. Sommigen zichtbaar, maar velen achter de schermen. 
Zij vormen het fundament onder de VMDB, en zonder hen kan onze vereniging 
niet bestaan. Dank ook aan Femie Lansink, die ook het afgelopen jaar weer 
onze rots in de branding was op ons kantoor. Tenslotte een apart woord van 
dank voor Henk Ekker,  die de taak op zich heeft genomen dit jaarverslag voor 
ons samen te stellen. 
 
Saskia Storimans 
Tijdelijk Voorzitter 



 3

Uit de Inhoud  
 

4        "Om te beginnen": EERSTE WORLD BIPOLAR DAY op 30 Maart 2014 

 

5     Aard en omvang van de Vereniging 
 Vrijwilligers 
  

6  Lotgenotencontact 
 Huiskamerbijeenkomsten 
 Lotgenotenlijn 
 Landelijke bijeenkomsten 

 
11 Voorlichting en PR 

 Kwartaalblad PLUSminus 
 PR-activiteiten 
 Website 

 Forum 
 Regionale Bijeenkomsten  

 

15 Belangenbehartiging 
 Gamian 
 De politiek 
         LPGGZ 

Participatie VMDB in activiteiten van het LPGGZ 
Regiokamer 
Deelname aan het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen 
Masterclass verpleegkundigen 
 

20 Voorwaardenscheppende activiteiten 
 Bestuur: aandacht voor continuïteit 
 Versterking en ondersteuning van de vrijwilligersorganisatie  
  Vrijwilligersbeleid 
 Deskundigheidsbevordering 
 Werving vrijwilligers 

 

22   Projecten 
 Project Samen Samen Sterk Tegen Stigma 
 Project Ervaringskennis 
 Project Zelfmanagement en Dialoog 
 Project Vroege Psychose 
 Project Kansen op Werk 

   

26 Tenslotte: 
Verdere belangrijke items in 2013 
De schijnwerpers van 2014 op enkele vrijwilligers en bestuursleden 
Lijst met gebruikte begrippen en afkortingen 
Gedicht Rumi, De Herberg 

           
 



 4

 "Om te beginnen": 
 

 
EERSTE WORLD BIPOLAR DAY op 30 Maart 2014 

 
30 Maart 2014 is door de International 
Society for Bipolar Disorders (ISBD) 
uitgeroepen tot de eerste wereldwijde 
Bipolar Day (WBD). Die dag zal in het teken 
staan van de Bipolaire Stoornis, een 
aandoening waar naar schatting tussen de 2 
en 5 % van de wereldbevolking mee kampt. 
Het doel is de kennis omtrent deze ziekte te 
vergroten, en de stigmatisering die 
samenhangt met deze aandoening terug te 
dringen. 
De bipolaire stoornis, ook wel manisch- 
depressiviteit genoemd, is een vaak ernstige 
psychiatrische aandoening, die van grote 
invloed is op het welzijn van de patiënt, 
maar ook van zijn naaste omgeving. Hoewel de aandoening meer en meer 
wordt gezien als een medisch probleem, zoals diabetes of een hoge bloeddruk 
dat is, blijft het stigma dat met deze ziekte wordt geassocieerd een tijdige 
diagnose en een effectieve behandeling in de weg staan. Statistieken tonen 
aan dat slechts een derde van de patiënten een medische behandeling 
ondergaat. 
 
De World Bipolar Day is een initiatief van een drietal internationale organisaties 
die werkzaam zijn op het gebied van de bipolaire stoornis : het Asian Network 
of Bipolar Disorder (ANBD), de International Bipolar Foundation (IBPF), en de 
International Society for Bipolar Disorders (ISBD). Het initiatief wordt vanuit 
Nederland met veel enthousiasme ondersteund door de Vereniging voor 
Manisch Depressieven en Betrokkenen (VMDB) en het Kenniscentrum Bipolaire 
Stoornissen (KenBiS). Gekozen is voor 30 maart, omdat het de geboortedag is 
van Vincent van Gogh, van wie verondersteld wordt dat hij leed aan een vorm 
van deze ziekte. 
De bipolaire stoornis komt overal in de wereld voor en 
verdient dan ook een wereldwijde aanpak. 
Bovengenoemde organisaties trachten daartoe alle 
expertise waarover men beschikt te bundelen, en 
wetenschappelijk onderzoek naar oorzaken, 
genetische achtergronden, geneesmiddelen- en 
psychotherapieën te stimuleren. De samenwerking tussen onderzoekers en 
belangenverenigingen is groeiende, en vindt haar bekrachtiging in deze eerste 
World Bipolar Day. 
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Aard en omvang van de Vereniging 
 
De Vereniging voor Manisch-Depressieven en Betrokkenen (VMDB) is een 
landelijke organisatie met het doel het welzijn van mensen die lijden aan de 
Manisch-Depressieve Stoornis (MDS) en van hun direct betrokkenen te 
verbeteren. De Manisch-Depressieve Stoornis wordt ook een bipolaire stoornis 
genoemd. 
MDS kent uitersten in stemming en activiteit. Men kan enerzijds zeer uitbundig 
en daadkrachtig zijn (de manie), en anderszijds juist helemaal teruggetrokken 
en inactief (de depressie). Deze wisselingen kunnen grote gevolgen hebben 
voor de getroffene zelf, voor zijn omgeving (sociaal) en op het werk. In de 
uitersten van de stemming is opname in een psychiatrisch ziekenhuis vaak niet 
te vermijden en zelfs soms wenselijk ter bescherming van de getroffene en zijn 
omgeving. 
Volgens de Universiteit van Utrecht, zijn er ongeveer 140.000 mensen met 
MDS in behandeling.  
 
Naast de behandeling in de reguliere geestelijke gezondheidszorg, waarvan 
medicatie meestal een onderdeel is, zijn voorlichting en lotgenotencontact voor 
veel mensen met MDS en hun betrokkenen een belangrijke aanvulling. 
De ervaringsdeskundigen van de VMDB kunnen immers - zoals het woord al 
zegt - spreken vanuit hun eigen ervaringen als patiënt of betrokkene. Zij 
kennen de problematiek van binnenuit en hebben daardoor nuttige en 
praktische tips paraat voor specifieke MDS-problemen. 
 
Op 1 januari 2013 bestond het bestuur uit: Elisabeth ter Kulve (vicevoorzitter), 
Saskia Storimans (secretaris) en Henk van Bentum (penningmeester). De 
zoektocht naar nieuwe bestuursleden leverde een aantal kandidaat-
bestuursleden op waaronder Siebe Haagsma en Henri de Wit. 
 
Vrijwilligers 

De VMDB is vooral een organisatie voor en door mensen met MDS en hun 
direct betrokkenen. Veel van de vrijwilligers hebben zelf MDS en voor hen 
biedt het werken binnen de VMDB behalve veel voldoening ook structuur en 
regelmaat en eventueel ook de mogelijkheid door te groeien naar een betaalde 
baan. Voor anderen is het vooral belangrijk andere mensen met MDS en 
betrokkenen te kunnen steunen, vanuit hun vaak moeizaam verworven 
(ervarings-) deskundigheid. 
Het therapeutisch effect van werken voor de VMDB is belangrijk. 
Verspreid over het land waren er ook in 2013 ca. 165 vrijwilligers die 
werkzaamheden verrichten voor de VMDB. Op de landelijke bijeenkomst in 
december werden de vrijwilligersjubilea gevierd: 3 mensen vierden hun 15-
jarig jubileum, 3 mensen hun 10-jarig-, en 7 mensen hun 5-jarig jubileum. 
 
In 2013 is van 2847 leden contributie ontvangen. Sinds 2010 toont het 
ledental een dalende tendens. 
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Lotgenotencontact 
 
 
Huiskamerbijeenkomsten (= gespreksgroepen) 

Naast de landelijke bijeenkomsten en de regionale bijeenkomsten (zie 
”Voorlichting en PR”) organiseert de VMDB kleinschalige 
huiskamerbijeenkomsten. In een informele omgeving en op een ontspannen 

manier kunnen de deelnemers van gedachten 
wisselen over het omgaan met MDS ten aanzien 
van familie, werk, vrienden en buren, etc. In een 
huiskamergroep komen gewoonlijk 6 tot 10 
personen met enige regelmaat bij elkaar, onder 
leiding van een ervaringsdeskundige vrijwilliger. 
Er zijn verspreid over heel Nederland ongeveer 
70 huiskamergroepen actief, waaronder een 
jongerengroep. 

 

De lotgenoten- en betrokkenenlijn 
Via de Lotgenotenlijn (0900-5123456, €0.10 per minuut) verstrekken 
vrijwilligers, allen ervaringsdeskundig, aan zowel patiënten als naaste 
betrokkenen, informatie over alle aspecten van het omgaan met MDS. 
Lotgenotencontact is voor veel patiënten een bron van herkenning, erkenning,  
en informatie. Het biedt ondersteuning bij alle aspecten van de bipolaire 
stoornis, maar vooral bij het leren leven met deze aandoening. 
De vrijwilligers van de Lotgenotenlijn ontvangen een uitgebreide 
informatiemap en coaching van collega’s. Zo kunnen zij gerichte tips en 
adviezen gegeven over bijvoorbeeld (bijwerkingen van) medicijnen, 
huiskamergroepen, psycho-educatiecursussen, werk en inkomen en titels van 
boeken over MDS. Het meest belangrijk in een gesprek is echter het 
aandachtig luisteren naar wat de beller vraagt of opmerkt. Vaak gaat het 
gesprek over de moeite met het leren accepteren van en leren omgaan met de 
stoornis. Achter de verhalen zit meestal veel emotie, teleurstelling of verdriet. 
De vrijwilligers proberen met een luisterend oor en begrip tot steun te zijn voor 
deze bellers. Men deelt vooral ervaringskennis over de bipolaire 
stemmingsstoornis met lotgenoten en naastbetrokkenen en de vrijwilligers 
proberen tevens de beeldvorming van mensen met een bipolaire stoornis te 
verbeteren, en zelfstigmatisering tegen te gaan. 
 
Het 0900-nummer heeft een doorschakelfaciliteit zodat iedere vrijwilliger die 
dienst doet, vanuit zijn huis de telefoonoproep kan beantwoorden. 
De lijn is 7 dagen in de week van 11.00 -21.00 uur geopend. Per dag zijn er 6 
diensten van 2 uur die over de vrijwilligers worden verdeeld. Ongeveer 10 
vrijwilligers doen twee of meer diensten per week. 
Er zijn ongeveer 30 vrijwilligers bij de Lotgenotenlijn betrokken. Verreweg de 
meeste van deze vrijwilligers hebben zelf een bipolaire stoornis. De coördinatie 
wordt door één vrijwilliger gerealiseerd die een groot aantal taken op zich 
neemt, zoals het samenstellen van het rooster, de intakegesprekken met de 
nieuwe vrijwilligers, de administratie en het coachen en de training van het 
team.   
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Jaaroverzicht 2013 lotgenotenlijn 

 
De lotgenotenlijn had in 2013 bijna 8000 gesprekken met een gemiddelde 
gespreksduur van bijna 7 minuten per gesprek. 
 
De 0900-telefoonlijn levert de VMDB enige inkomsten op, maar deze lopen 
terug en zijn daarmee niet voldoende om de onkosten te dekken, waaronder 
bijvoorbeeld de vergoeding van € 1,00 per uur, die de vrijwilligers ontvangen  
voor hun diensten. 
 

Conclusies 
Een vergelijking van 2013 met 2012 laat enige terugloop zien. In 2012 waren 
er in totaal 8.444 telefoontjes en in 2013 7958. In 2012 was de gemiddelde 
gespreksduur 7,5 min. en in 2013 was die  6,5 min. 
 
 
Eventuele oorzaken? 
 

• er zijn ook andere hulplijnen die men kan bellen  
• de lijn is beperkt toegankelijk, niet 24/7 
• voor informatieve vragen is de lijn niet meer nodig maar kan men 

terecht op de zeer uitgebreide en informatieve site van de VMDB 
• veel jonge mensen hebben andere sociale media om met elkaar te 

communiceren 
 
Deze oorzaken zijn op zich alle positief te noemen. Voor de vrijwilligers van de 
lotgenotenlijn echter is het soms niet motiverend wanneer er door 
bovengenoemde oorzaken minder gebeld wordt.  
 
 
 

***** 
De 'Friedus Crijns Trofee' werd op 21 september uitgereikt aan  

Huub Hendriks,  al meer dan 17 jaar actief als vrijwilliger binnen de 
VMDB en in het bijzonder bij de Lotgenotenlijn. 

*****
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Lengte van de belcontacten met de LGL in juni en december 2013: 

Om de gemiddelde lengte van de gesprekken te kunnen vaststellen zijn de 
maanden juni en december als 'gemiddelden' gekozen.: 

 
 

 

 
- De hoeveelheid contacten van 1 of 2 minuten heeft te maken met 
- mogelijke pogingen die niet tot een gesprek leiden. Daarnaast worden in 

dit hoge aantal de overdrachtgesprekken van de ene vrijwilliger naar de 
andere vrijwilliger van de LGL meegeteld.  

- Er wordt gestreefd naar een gesprekstijd van maximaal 20 minuten; er is 
in beide maanden nogal een flink aantal dat ruim over deze tijd heengaat 
met in beide maanden een maximum van 1 uur of zelfs 1 van bijna 2 uur 
in juni. 

 

Aantal bellers / beltijden in 2 maanden 

2013: 

  jun-13 dec-13 
totaal aantal 

contacten:           694            765 

totale beltijd in 
minuten: 

          
3.883         4.327 

< 1 minuut 404 464 

< 2 minuten 48 49 

< 5 minuten 48 50 

< 10 minuten 53 44 

< 15 minuten 46 35 

< 20 minuten 30 31 

< 25 minuten 20 24 

< 30 minuten 17 14 

< 35 minuten 8 17 

< 40 minuten 6 9 

> 40 minuten 9 11 

  

onder wie  
1 van 

bijna 2 u 

onder wie 
1 van 

max. 1 uur 
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Landelijke Bijeenkomsten 
 
In 2013 heeft de VMDB 4 landelijke bijeenkomsten georganiseerd. De 
bijeenkomsten hadden steeds plaats in Utrecht. Verschillende sprekers hebben 
hier hun visie gepresenteerd, vanuit hun specifieke deskundigheid, op een 
onderwerp dat tevoren in het kwartaalblad van de VMDB, de PLUSminus, 
uitvoerig belicht werd. 
In 2013 is er geen betrokkenendag georganiseerd. Wel is op de algemene 
landelijke dagen meer aandacht geweest voor betrokkenen. Gebleken is dat 
betrokkenen minder behoefte hebben aan een eigen themadag. Een belangrijk 
neveneffect van de landelijke bijeenkomsten is dat lotgenoten zo gemakkelijk 
met elkaar in contact komen. 
 
Overzicht van de bijeenkomsten in 2013: 
 
Datum Thema Aantal betalende 

bezoekers 

 maart Zelf aan het stuur, 
empowerment, herstel, 
WRAP 

175 

 juni Kijkje in het buitenland, 
ontwikkelingen en onderzoek 
EU en VS 

101 

 september Ons dagelijks brood, werk en 
inkomen 

119 

 december Bipolair en zwanger, de rol 
van behandelaars en 
onderzoekers 

98 

 
Na het plenaire gedeelte in de ochtend waren er in het middagprogramma, 
afhankelijk van de belangstelling, voor de geboden thema’s drie vaste 
gespreksgroepen en gemiddeld drie workshops.   
In een gespreksgroep “nieuwe patiënten” konden deze nieuwe VMDB-leden  
hun ervaringen met elkaar delen.  Zo ook in een groep “nieuwe betrokkenen”.  
Iedere gespreksgroep werd begeleid door een getrainde en 
ervaringsdeskundige vrijwilliger van de VMDB. 
Per landelijke bijeenkomst zijn ongeveer 15 vrijwilligers en 1 medewerker van 
het bureau betrokken geweest bij de organisatie daarvan. 
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Financieel overzicht Lotgenotencontact 
 
 
 
 
 Begroting 

2014 
Exploi 
tatie 
2013 

Begroting  
2013 

Exploi 
tatie  
2012 

Begroting  
2014 

Exploi 
tatie  
2013 

Begroting  
2013 

Exploi 
tatie  
2012 

 BATEN LASTEN 

Huiskamerbijeenko
msten 

0 0 0 0 1.500 
 

1.223 1.500 0 

Lotgenotenlijn 

 

3.500 5.213 6.000 6.797 10.000 10.973 10.000 9.792 

Landelijke 
bijeenkomsten 

1.600 1.479 
 

1.600 
 

1.192 10.000 
 

9.076 10.000 17.607 

         

 5.100 6.692 
 

7.600 
 

7.989 
 

21.500 21.272 21.500 27.399 
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Voorlichting en PR 
 

Kwartaalblad PLUSminus 
De PLUSminus is het kwartaalblad van de VMDB. De redactie wordt gevormd 
door een vaste groep vrijwilligers en een betaalde eindredacteur . Samen met 
het bestuurslid dat Voorlichting en PR in de portefeuille heeft en tenminste één 
regulier redactielid vormen zij samen met de hoofdredacteur de 
redactiecommissie. De doelstelling van de PLUSminus is het informeren van de 
leden over zaken binnen de vereniging, het signaleren van nieuwe 
ontwikkelingen op het gebied van behandeling en medicatie van de manisch-
depressieve stoornis (MDS) en het dienen als platform voor discussie over 
zaken die te maken hebben met MDS. 
 
Ieder nummer heeft een speciaal thema waarover leden van de VMDB kunnen 
schrijven. Deze thema’s sluiten steeds aan bij de thema’s van de landelijke 
bijeenkomsten.  

In 2013 waren dat 
 

Zelf aan het stuur 
       Kijkje in het buitenland 

  Ons dagelijks brood 
  Bipolair en zwanger 

 
    De PLUSminus speelt een belangrijk informatieve rol in 
    relatie tot herkenning van en acceptatie voor mensen 
    die net hun diagnose hebben gekregen dan wel hun  
    dierbaren. Behalve aan leden (waaronder ook   
    werkenden in de GGZ) verstuurt de vereniging het blad 
    naar geïnteresseerden, vooral werkzaam in de GGZ.  
    De PLUSminus wordt verzonden naar diverse   
    wachtkamers van behandelaars en naar de Tweede  
    Kamerfractie van het CDA. 
 
 
PR-activiteiten 
Voor de PR heeft de VMDB in 2013 gebruik gemaakt van de volgende 
brochures: 

� De informatiekrant “Als stemmingen te extreem zijn”. 
� De patiëntenfolder “Manisch-depressief. Wat nu?”. 
� De betrokkenenfolder “U bent betrokken bij iemand die manisch-

depressief is. Een handreiking”. 
� Een patiëntenbrochure “Wat u zelf kunt doen”. 
� Een betrokkenenbrochure “Hoe u uzelf en anderen kunt helpen”. 
� Twee A3-posters. 
� Het boekje “De bipolaire stoornis voor patiënt en betrokkenen, een 

leidraad”, dat aan alle nieuwe leden wordt toegezonden. 
� De brochure “Kinderwens”. 
� De jongerenfolder. 
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Ook veel gevraagd is de DVD "Manisch Depressief". Verder de DVD “Jeanne” 
met daarop de documentaire over het leven van Jeanne, een tiener met een 
bipolaire stoornis, en een aantal korte voorlichtingsfilmpjes over Zelfhulp, 
Thuis en Omgeving en Hulpverlening. 
 
In 2013 is het team VMDB-promotie een aantal keren actief geweest om 
werving voor de vereniging  te bedrijven. Dit team verzorgt de stands van de 
VMDB op beurzen en congressen. 
 
Website 

 

De getallen 
In de onderstaande tabel staan enkele gegevens over het bezoek aan de 
website van de VMDB. 
 

Aantal 2013 2012 2011 

Aantal bezoekers 52.993 37.895 53.022 

Unieke bezoekers 36.649 25.004 35.342 

Pagina weergave 176.322 173.858 215.580 

Pagina's per bezoek 3,33 5 4 

Gemiddelde tijd op de 
site 

00:02:45 00:02:49 00.02.49 
 

Bounce percentage ** 52,17 41 46 

Percentage nieuwe 
bezoekers 

67,23 63 65 

 
[** aantal bezoekers [%]  die op een pagina binnen komen en dan ook direct 
de website weer verlaten, zonder maar een andere pagina van de site bezocht 
te hebben]. 
 
De gemiddelde tijd dat een bezoeker op de website blijft en het "bounce- 
percentage" hangen samen, maar is te laag. in 2011 werd daarom geprobeerd  
door  wijzigingen van inhoud, actualiteit en opmaak een verbetering tot stand 
te brengen en dat bleek te werken in 2012. Bezoekers bleven langer,  
5% minder verliet direct de site weer en bovendien werd in 2012 gemiddeld  
1 pagina meer opgevraagd tijdens een bezoek. De cijfers van 2013 zijn weer 
heel anders. Het bezoekersaantal steeg wel, maar het bounce percentage en 

het aantal pagina's per bezoek was ongunstiger dan in 2012. 
 
Sinead O'Connor Bipolair begaafd 

 
Jongerenwebsite 

Er is een website www.vmdbjongeren.nl speciaal voor jonge patiënten en jong 
betrokkenen. Op deze website staat alle 
informatie over MDS in een taal die voor jongeren aantrekkelijk is. Verder 
staan er veel tips, ervaringsverhalen en korte ervaringsstukjes om een beeld 
te geven hoe het voelt om bijvoorbeeld manisch of depressief te zijn. De 
website is in 2013 niet onderhouden en inmiddels is de inhoud verouderd.  
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Forum 
Het algemene forum van de VMDB is niet meer ondergebracht bij YourBB 
(vanwege slechte service en bereikbaarheid van de website), maar deze is nu 
bij de VMDB zelf ondergebracht, en volledig in eigen beheer. 
Het forum is verdeeld over diverse rubrieken en ook bestaat er een uitgebreid 
archief waarin oude maar nog steeds interessante gesprekken gelezen kunnen 
worden. Onderwerpen waarover zoal wordt gesproken zijn diagnose, 
behandeling, acceptatie, medicatie, vertel je het op je werk of aan een nieuwe 
relatie, maar ook worden er wel foto’s geplaatst bijvoorbeeld van een huisdier 
en is er plaats voor ontspanning in de zin van een woordspelletje of gewoon 
een gezellige babbel. 
 
Het forum is te bezoeken via: www.forum.vmdb.nl en heeft sinds de 
lancering (2e week van april  2014) momenteel 79 leden. Het forum is 
opgedeeld in een publiekelijk toegankelijk gedeelte en een afgeschermd 
gedeelte, waar alleen leden berichten kunnen lezen en plaatsen. Leden moeten 
na aanmelding door een beheerder worden geactiveerd, waarna ze toegang tot 
het forum hebben. 
 
Het forum is uitgebreid met "social media", waar heel actief berichten worden 
geplaatst en de "community" ook regelmatig berichten doorstuurt of reageert 
op publicaties. 
Momenteel bestaat de webredactie uit 2 personen en is er voor de takken 
"Twitter", "Facebook" en "Nieuwsbrief" elk 1 persoon actief. Het forum wordt 
beheerd door 2 anderen. 
 

 
 
Regionale Bijeenkomsten  
De regionale bijeenkomsten worden georganiseerd door de regionale 
contactpersonen (RCP) en/of het regioteam. Soms gebeurt dit ook in 
samenwerking met een instelling voor GGZ. De intensiteit van de regionale 
activiteiten verschilt sterk over het land. Naast actieve regio’s zijn er ook 
tamelijk stille regio’s. 
 
Door het regelmatig organiseren van regionale bijeenkomsten biedt de VMDB 
mensen met MDS de gelegenheid in een meer besloten sfeer (dan op de 
landelijke bijeenkomst) met elkaar te discussiëren over specifieke 
onderwerpen. De regionale bijeenkomsten zijn meestal gekoppeld aan een 
thema. Men kan “dichter bij huis” met de aanwezige deskundige(n) praten 
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tijdens de pauze en voor en na de presentatie. De regionale bijeenkomst is ook 
meer geschikt voor mensen voor wie de sfeer op de landelijke dag te massaal 
is of voor wie de afstand naar Utrecht te groot is. 
 
Regionale Bijeenkomsten per regio 

In de meeste regio’s wordt ieder jaar wel een regiobijeenkomst georganiseerd, 
zoals bijvoorbeeld in Noord-Holland, waarvan hieronder een voorbeeld 

 
**** 

Najaarsbijeenkomst VMDB regio Noord-Holland 
 

Zaterdag 7 september 2013, 14.00 - 16.15 uur 
(zaal open 13.30 uur) 

Sint Lucas Andreasziekenhuis 
Jan Tooropstraat 164 
1061 AE Amsterdam 

Auditorium 4de etage (middenzaal) 
 

‘De agenda: het werkt!’ 

 
Het signalerings- of noodplan kennen de meesten van ons wel. 

Ook de life-chart wordt door velen gebruikt. 
Echter, het signaleringsplan is niet iets dat we elke dag actualiseren en de life-chart 

wordt ingevuld als de dag voorbij is. 
Op kwetsbare momenten kan de agenda een grote meerwaarde hebben en een anker 

zijn om niet verder te ontregelen. 
Oók voor betrokkenen. De agenda kan voor hen een anker van zelfzorg zijn. 

**** 
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Financieel overzicht Voorlichting en PR 
 
 
 Begroting 

2014 
Exploi 
tatie  
2013 

Begroting 
2013 

Exploi 
tatie  
2012 

Begroting 
2014 

Exploi 
tatie  
2013 

Begroting 
2013 

Exploi 
tatie  
2012 

 BATEN LASTEN 

Kwartaal 
blad PLUS- 
MINUS 

    40.000 37.182 30.750 39.056 

Informatie 

verstrek 
king 

2.700 2.554 3.200 2.783 2.500 2.995 2.500 22.592 

Communica- 
tie via 
Internet 

    1.800 1.474 2.800 3.833 

Provinciale 
activiteiten 

    4.500 4.685 6.500 7.363 

Psycho 
Educatie 

    1.500 1.125 1.500 303 

         

 2.700 2.554 3.200 2.783 50.300 47.461 44.050 73.147 
 

 

Belangenbehartiging 
 
Deelname aan de internationale GAMIAN-organisatie. 

GAMIAN-E (Global Alliance of Mental Illness Advocacy Networks Europe) is een 
Europees samenwerkingsverband tussen patiëntenverenigingen en GGZ 
instellingen in Europa. 
In 2013 is een regionaal congres georganiseerd op 1 en 2 juni in Dublin, 
Ierland. De afgevaardigden vanuit de VMDB waren Paul Daemen en Bert Aben. 
Het thema betrof de impact van de financiele crisis op de geestelijke 
gezondheidszorg. Vanuit iedere deelnemende organisatie wordt bericht hoe de 
situatie in het land van herkomst is. Gamian-E spant zich in om signalen te 
vertalen naar het Europees netwerk van politici en belangenbehartigers. 
Gamian organiseert tevens jaarlijks een driedaagse conventie voor alle 
deelnemende landen uit Europa. Van 19 tot en met 21 september 2013  is 
deze conventie gehouden in Vilnius, Litouwen. Het thema betrof geestelijke 
gezondheid en werk. Uitgangspunt was een breed uitgezette Europese 
vragenlijst over aandacht voor problemen t.a.v. het geestelijk welbevinden op 
het werk. Namens de VMDB hebben Frans Overmeire  en Bert Aben, als 
afgevaardigden, deelgenomen aan het symposium De sprekers waren 
gevraagd vanuit de professionals als ook uit de kring van client 
ervaringsdeskundigen. Het was een goed georganiseerde bijeenkomst waar 
wederom veel uitwisseling plaats vond over de positie van de client per land in 
het algemeen en de daarbij gangbare behandelmethode. Er hebben 70 
afgevaardigden aan deelgenomen die afkomstig waren uit 28 verschillende 
organisaties. Ze kwamen uit 22 verschillende landen, 21 landen binnen Europa 
en Israel.   
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De behandelde thema's zijn te vinden op  
www.gamianeurope.eu/convention 2013. 

 
Vanuit Nederland waren de VMDB en Anoiksis aanwezig. Beide verenigingen 
hebben een bijdrage geleverd aan het programma. Hiervoor was veel 
belangstelling. Voor nadere informatie kan men zich wenden tot de website 
van Gamian-E en het daarbij behorende secretariaat in Brussel.  
Het jaarlijkse congres 2014 zal plaats vinden  in Boedapest, Hongarije. 
 

Landelijk Platform GGZ 
Het Landelijk Platform GGZ is een koepelorganisatie van 20 cliënten-, familie- 
en categorale organisaties in de GGZ. Het Platform komt niet alleen op voor de 
belangen van mensen met psychische of psychiatrische problemen, maar ook 
voor mensen in de maatschappelijke opvang en verslavingszorg. Daarbij 
worden de belangen van familie en naastbetrokkenen van mensen met 
verslavingsproblematiek meegewogen. Overigens is de betrokkenheid van het 
LPGGZ niet exclusief gericht op de GGZ -cliënt. Ook rehabilitatie en de 
levensomstandigheden van de éx-GGZ-cliënt staan op de agenda. 
 
Missie 

Het Platform opereert vanuit het besef dat psychische problematiek – tijdelijk 
of blijvend – diep ingrijpt op alle levensterreinen en zich in alle levensfasen bij 
iedereen kan openbaren, ongeacht afkomst, omstandigheden of 
levensovertuiging. Het doel is structurele verbetering in de kwaliteit van 
bestaan van (ex-) GGZ-cliënten en naastbetrokkenen te bereiken. Daarbij 
wordt zoveel mogelijk uitgegaan van zelfregie en empowerment van de (ex-) 
GGZ-cliënt en hun naastbetrokkenen. 
 
Kerndoelen 
De kerndoelen van het LPGGZ zijn: 

• landelijke belangenbehartiging en beleidsbeïnvloeding gericht op het 
 verbeteren van de positie van mensen met psychische/psychiatrische 
 problemen en hun naastbetrokkenen en het bevorderen van hun 
 participatiemogelijkheden; 

 
• verbetering van de GGZ-zorg en maatschappelijke ondersteuning 
• (WMO); 
• versterking van de activiteiten van de aangesloten lidorganisaties zoals 

zelfhulp,  
 

• lotgenotencontact en andere initiatieven, waarbij zelfregie centraal staat;  
• behartiging van de gemeenschappelijke belangen van haar leden. 

 
Om deze doelen te realiseren werkt het Landelijk Platform GGZ nauw samen 
met andere Patiënten- en Gehandicaptenorganisaties en Ouderenbonden, 
politiek en beleidsmakers, de SER, de Gezondheidsraad, GGZ Nederland, 
organisaties voor beroepsbeoefenaren in de geestelijke gezondheidszorg en 
belangstellenden voor geestelijke gezondheidszorg die niet bij een GGZ  
belangenorganisatie zijn aangesloten. 
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Projecten van het LPGGZ in 2013 

Nieuwe landelijk projecten brengt cliënten, werkbemiddelaars en werkgevers 
dichter bij elkaar . 
 

*Ketenzorg 

Als je langdurig GGZ-cliënt bent is het handig te weten waar je allemaal 
terecht kunt in de perioden dat je niet bent opgenomen. Successen 
worden in kaart gebracht en verspreid. 
 
*Ketenzorg jeugd en kennistrein 

Wat zijn de beste behandel-werk-opleidingstrajecten? 
 
*Samen Sterk tegen Stigma 
Ruim een miljoen mensen hebben te maken met GGZ-problematiek en het 
stigma dat hier op rust. 
 
*Wat doe je er aan? 
Sterren in de GGZ. 
Welke behandelaar of zorginstelling doet het goed volgens cliënten en 
betrokkenen? 
 
*Meld je zorg 

Hoe meet je de gevolgen van alle AWBZ-maatregelen in de GGZ en 
maatschappelijke opvang? Daarvoor is “Meld je zorg” in het leven 
geroepen, compleet met helpdesk, enquêtes, peilingen en rapporten. 

 
Participatie VMDB in activiteiten van het LPGGZ 

De VMDB is lid van het LPGGZ en neemt deel aan door het platform belegde 
bijeenkomsten en vergaderingen, zoals de Algemene Ledenvergaderingen, 
netwerkbijeenkomsten (uitwisseling van kennis en ervaring tussen de 
lidorganisaties) en de zogenaamde podiumbijeenkomsten (brede, 
themagerichte informatiebijeenkomsten voor alle in de GGZ actieve partijen). 
Het LPGGZ probeert als netwerkorganisatie zoveel mogelijk aan te sluiten bij 
de wensen en capaciteiten van de leden. Daarom wordt gewerkt met 
themagroepen waarin iedere lidorganisatie naar behoefte kan participeren. 
 
In een themagroep gaat het onder andere om de volgende doelen en 
activiteiten: 

• Activiteiten op elkaar afstemmen 
• Gemeenschappelijke visie of standpunt bepalen (kernboodschap) 
• Kritisch volgen van beleidsontwikkelingen m.b.t. het thema 
• Gezamenlijke strategie bepalen voor beleidsbeïnvloeding 
• Lobbywerk en collectieve belangenbehartiging. 

 
 
Het Landelijk Platform GGz 

De VMDB  heeft in 2013 in de volgende themagroepen geparticipeerd: 
1. Themagroep Familiebeleid 
2. Themagroep Dwang en Drang 
3. Themagroep Zorginkoop 
4. Themagroep Langdurige Zorg 
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5. Themagroep Rechtspositie 
 
Verder is een vertegenwoordiger van de VMDB aanwezig in de:  
 
Regiokamer 

De Regiokamer is ook een onderdeel van het Landelijk Platform GGz. 
Verschillende cliëntenorganisaties nemen hierin deel.  
Doelstelling: 
De doelstelling van de Regiokamer is dat deelnemers elkaar versterken en dat 
het Landelijk Platform GGz en deelnemers elkaar versterken. Deze onderlinge 
versterking vindt plaats door 
Kennis te ontwikkelen en informatie te delen. 
Goede praktijken te verspreiden. 
Inbreng te leveren voor elkaars beleid. 
Gezamenlijk projecten te ontwikkelen. 
Input te leveren voor lobby- en belangenbehartiging landelijk, regionaal en 
lokaal. 
 
 
Deelname aan het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen 

Het Kenniscentrum kent 17 leden, waarvan 11 
zorginstellingen, 4 universiteiten, het Trimbos Instituut 
en de VMDB. De instellingen en de universiteiten worden 
vertegenwoordigd door psychiaters en gespecialiseerde 
verpleegkundigen die de manisch depressieve stoornis tot 
hun specialisme hebben. Het Trimbos instituut wordt 

vertegenwoordigd door een wetenschappelijk medewerker  en de VMDB door 
de voorzitter en een vrijwilliger. Het KenBiS komt vier keer per jaar bijeen. 
 
De bijeenkomsten van KenBis bestaan uit een vergadering van de 
deelnemersraad, waarvan de VMDB deel uit maakt, en een wetenschappelijke 
bijeenkomst die voorheen de Lithium Plus werkgroep werd genoemd. Deze 
groep houdt zich in het bijzonder bezig met informatieverstrekking over 
wetenschappelijk onderzoek op gebied van de behandeling van en medicatie 
bij de bipolaire stoornis. Deze bijeenkomsten gebeuren vier keren per jaar om 
kennis over de nieuwste ontwikkelingen te delen. De wetenschappelijke 
bijeenkomsten zijn geaccrediteerd, hetgeen betekent dat de deelnemers 
hiervoor de vereiste ervaringspunten ontvangen.  
Aan deze bijeenkomst neemt altijd minimaal één lid van de VMDB deel. Deze 
aanwezigheid heeft tot doel om als vereniging op de hoogte te zijn van de 
laatste ontwikkelingen en om, indien aan de orde, ervaringsdeskundigheid in te 
brengen. Daarnaast komt het onderhouden van een goede relatie met 
behandelaars de leden van de vereniging ten goede. Zo zijn in voorgaande 
jaren informatieve brochures ontwikkeld en is in 2012 verder gewerkt aan het  
actualiseren van de psycho-educatiecursussen. In de loop van 2013 is de 
revisie van de opzet van de psycho-educatiecursussen gereedgekomen.   
Op de website van het Kenniscentrum voor Bipolaire Stoornissen is te zien 
waar het Kenniscentrum zich mee bezig houdt en wordt verwezen naar de 
locaties waar de expertise is te halen. 
Hierop staat ook vermeld wie de leden van het Kenniscentrum zijn. 
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Richtlijnontwikkeling 

(onderdeel van de aktiviteiten van Kenbis). 
 
De VMDB heeft in 2013 deelgenomen in de volgende commissies: 
1. Richtlijn Vroege Psychose 
2. Richtlijn Bipolaire Stoornis 
 
 
Masterclass verpleegkundigen 
De ontwikkelde expertise wordt door middel van gekwalificeerde scholing 
verder verspreid.  
Hiervoor worden via het Kenniscentrum zogenaamde Masterclasses 
georganiseerd waar verpleegkundigen verder worden geschoold in de 
behandeling van patiënten met een bipolaire stoornis en wordt het de 
deelnemers geleerd om de Psycho-Educatiecursussen te geven. 
Deze masterclasses worden twee maal per jaar gegeven. 
 

 

Bevordering van Psycho-Educatie Cursussen (PEC) (te geven door 
GGZ-instellingen) Tijdens de pycho-educatiecursussen brengen VMDB-
vrijwilligers hun ervaringsdeskundigheid in. De PEC worden inmiddels in 
diverse GGZ -instellingen gegeven. De cursuslocaties worden binnen de VMDB 
bijgehouden om deze informatie te verspreiden en zo deelname aan de 
cursussen te stimuleren. Gelijktijdig wordt de VMDB gepromoot. 
 
Deelname aan de PEC is belangrijk voor mensen met MDS en hun betrokkenen 
om een beter kennisniveau en inzicht te krijgen ten aanzien van de ziekte. Dit 
kan preventief werken tegen nieuwe ziekteperioden. 
 
De VMDB informeert de gezondheidszorginstellingen hierover en stimuleert de 
instellingen hieraan deel te nemen. Ook de organisatie van het benaderen en 
uitnodigen van deelnemers wordt verzorgd door de VMDB. 
 
Bevordering van het gebruik van een noodplan  
Het leren werken met een noodplan maakt deel uit van de psycho 
educatiecursussen (PEC). Door deelname aan de PEC te bevorderen, stimuleert 
de VMDB de invoering en het gebruik van een noodplan. Daarnaast grijpen de 
vrijwilligers van de VMDB, op basis van hun eigen ervaringen, elke gelegenheid 
aan om het gebruik van een noodplan door nieuwe leden te stimuleren. Het 
onderwerp ‘noodplan’, of aspecten daarvan, komt in vrijwel iedere voordracht 
van ervaringsdeskundigen terug en is een vast en zeer gewild thema bij 
huiskamerbijeenkomsten. In dit geval ligt het accent op het oefenen met een 
noodplan. 
Ook in gesprekken aan de Lotgenotenlijn komt het gebruik van het noodplan 
regelmatig aan de orde. 
 
Terugkoppeling van onze ervaringen naar de GGZ, door samenwerking. 
De VMDB koppelt haar ervaringen op regelmatige basis terug naar de GGZ. 
Een voorbeeld hiervan is de samenwerking met het Kenniscentrum Bipolaire 
Stoornissen, waardoor een tweerichtingsverkeer bestaat tussen de 
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patiëntenvereniging en de hulpverleners. Ook het bevorderen van de deelname 
aan de psycho-educatiecursussen is een voorbeeld waarin de samenwerking 
met de GGZ gestalte krijgt. Daarnaast grijpt de VMDB de mogelijkheden aan 
om te spreken op symposia en congressen van hulpverleners. 
 

Financieel overzicht Belangenbehartiging 
 
 Begroting 

2013 
Exploitatie 
2012 

Begroting 
2012 

Exploitatie 
2011 

Begroting 
2014 

Exploitatie 
2013 

Begroting 
2013 

Exploitatie 
2012 

 BATEN LASTEN 

Participatie 
Gamian e.a. 

0 0 0 0 1.000 
 

961 2.000 1.763 

Deelname 
Landelijk 
Platform GGZ 

0 0 0 0 750 750 750 750 

Voorwaarden
scheppende 
aktiviteitena 

      0  

         

 0 0 0 0 1.750 1.711 2.750 2.513 

 
 

 
Voorwaardenscheppende activiteiten 
 

Bestuur: aandacht voor continuïteit 
De sterke verlaging van de rijkssubsidie vanaf 2012, dwingt het bestuur zich te 
beraden op de toekomst. Meer werkzaamheden worden verricht door 
vrijwilligers, inclusief het bestuur, omdat er voor gekozen is  het huidige 
activiteitenpakket in stand te houden.  
 
Versterking en ondersteuning van de vrijwilligersorganisatie  

Vrijwilligersbeleid 
Vrijwilligers vormen een onmisbare kracht voor de VMDB. In 2013 waren 
ongeveer165 vrijwilligers actief binnen de VMDB. Door het voeren van een 
helder vrijwilligersbeleid probeert de VMDB een 
vereniging te zijn waar mensen zich graag voor 
inzetten.  
Met nieuwe vrijwilligers wordt een 
vrijwilligersovereenkomst gesloten, 
waarin ook de kostendeclaratie geregeld is. 
De meeste vrijwilligers worden in staat gesteld 
om één of meerdere trainingen te volgen opdat 
hun specifieke vaardigheden versterkt worden. 
Onder ‘Deskundigheidsbevordering’ (p.23) worden de trainingen uitgebreider 
beschreven. 
Het streven van de VMDB is, om voor iedere functie een reservevrijwilliger te 
hebben of vrijwilligers in teams te laten werken. Dit om de kwetsbaarheid door 
(tijdelijke) uitval van een vrijwilliger te verkleinen. Dit begint meer en meer 
vorm te krijgen. In 2010 is hiermee een start gemaakt voor de moderators van 
het forum en voor de vorming van een webredactie. 
In 2012 is gestart met het plaatsen van een vacaturekrant voor vrijwilligers die 
in te zien is op de website van de VMDB. Dit heeft een aantal nieuwe 
vrijwilligers opgeleverd.  
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Deskundigheidsbevordering 

Van de vele activiteiten die door vrijwilligers worden ondernomen, is er een 
aantal waarvoor het bevorderen van deskundigheid noodzakelijk is. Het gaat 
daarbij om de vrijwilligers die voorlichting geven bij psycho-educatiecursussen, 
de vrijwilligers die de lotgenotenlijn beantwoorden, begeleiders van 
huiskamergroepen en gespreksgroepen op de landelijke bijeenkomsten, 
regionale contactpersonen en de redactie van de PLUSminus. Naast het samen 
leren en oefenen is vooral ook het samenzijn en het ontmoeten van belang. 
Hierdoor wordt de teamgeest van de verschillende groepen vrijwilligers 
versterkt.  
 
Naast de door de VMDB georganiseerde trainingen was er voor vrijwilligers ook 
de mogelijkheid om deel te nemen aan (gratis) trainingen die werden 
georganiseerd door PGOSupport. Hiervan is door verscheidene personen 
gebruik gemaakt, onder wie van de LGL zeker 8 vrijwilligers. 
 
 
 

 
Werving vrijwilligers 

Het werven van vrijwilligers verloopt via verschillende kanalen. In de eerste 
plaats is dat de website, daarnaast de PLUSminus, de elektronische 
nieuwsbrief, de regionale mailingen en last but not least persoonlijke 
contacten. 
Toch zijn er nog steeds moeilijk vervulbare vacatures. Het betreft dan vooral 
redacteuren, bestuursleden en vrijwilligers voor de lotgenotenlijn. 
 

 
 

 
De oprechte dank gaat uit naar de ca. 165 vrijwilligers die, ieder op eigen 
wijze, in 2013 hebben meegeholpen de doelstellingen van de VMDB te 
verwezenlijken. 
 
 
Financieel overzicht gemengde kosten 

 
 Begroting 

2014 
Exploitatie 
2013 

Begroting 
2013 

Exploitatie 
2012 

Begroting 
2014 

Exploitatie 
2013 

Begroting 
2013 

Exploitatie 
2012 

 BATEN LASTEN 

Kantoor 
kosten, incl. 
vrijwilligers 

0 0 0 0 37.650 36.311 40.900 33.186 

Overhead- 
kosten 

0 0 0 0 19.400 16.401 23.300 17.469 

Personeel-
kosten 

    35.200 30.536 33.500 
 

91.958 

         

 0 0 0 0 92.250 83.248 
 

97.500 142.612 
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Projecten 

 
Project Samen Samen Sterk Tegen Stigma 
Hier is tijdens de Landelijk Dag in 2013 in samenwerking met de stichting 
SSTS vorm aan gegeven. In 2014 zal hier verder vorm aan gegeven worden. 
 
Project Ervaringskennis 
Op 25 januari 2011 is het Project Ervaringskennis van start gegaan. De 
doelstelling van dit Project is om via een bepaalde methode zoveel mogelijk 
ervaringskennis te verzamelen van patiënten/betrokkenen.  
Dit Project loopt tot en met 2014. 
 
Dit project wordt samen gedaan met nog 3 andere verenigingen. n.l. 

• Nederlandse Vereniging van Slechthorenden (NVVS) 
• Neurofibromatose Vereniging Nederland (NFVN) 
• Nederlandse Vereniging van Rugpatiënten (NVVR). 

 
Een werkgroep van iedere vereniging zorgt voor de uitvoering van het project 
onder leiding van een projectcoördinator. Een stuurgroep, waarin leden van 
bovengenoemde verenigingen zitten, zorgt voor de sturing van het project. 
Een projectleider van trainingsorganisatie Odyssee heeft de leiding over dit 
project. De NVVS is verantwoordelijk voor het gehele project. 
 
In 2013 hebben er twee themadagen plaatsgevonden te weten: 
-Vakantie en  
-Balans 
 
In 2013 is gestart met het ontwerpen en bouwen van de 
Ervaringskennisdatabase. Er komt een gezamenlijke database waarop iedere 
organisatie een eigen ingang krijgt. Eind 2013 was een proefversie 
beschikbaar.  
 
Project Zelfmanagement en Dialoog. 
In oktober 2011 is het bericht ontvangen dat het  Innovatiefonds 
Zorgverzekeraars en NutsOhra ons een bedrag van in totaal € 173.000 ter 
beschikking stellen om het project Zelfmanagement en Dialoog op te starten.  
Uitgangspunt in dit project is het zelfmanagement en de dialoog, waardoor de 
kwaliteit van leven voor de mens met de bipolaire stoornis verbeterd wordt.   
De patiënt-gestuurde werkwijze van dit project maakt het patiëntperspectief 
leidend in de behandeling en zet de patiënt in een sterke centrale, actieve 
positie. De behandelaar zet zijn patiënt steeds in die actieve zelforganiserende 
rol. De mens met de bipolaire stoornis vecht voortdurend tegen zichzelf. Tegen 
de terugval in therapietrouw en de soms verkeerde  leefstijl. De sleutel tot of 
zijn therapieën aansluiten bij zijn gewenste leefwijze komt bij de patiënt zelf te 
liggen. Bij die therapietrouw heeft hij de hulp van zijn mantelzorgers 
(=betrokkenen) en zijn behandelaars nodig. Dit Project loopt tot en met 2014. 
Het project wordt gedaan in nauwe samenwerking met Patiënt1 die zorgt voor 
de juiste infrastructuur. Het gaat om een pilotproject, dat indien het aan onze 
verwachtingen voldoet, zeer waarschijnlijk een plaats krijgt in de toekomstige  
behandeling. In eerste instantie was PsyQ bereid om samen met ons deze pilot 
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uit te voeren. Echter, begin 2012, toen de financiering van de pilot rond was, 
besloot PsyQ af te zien van deelname. Via de voorzitter van het KenBis is 
contact opgenomen met drie andere zorginstellingen met bipolaire poli’s, 
redelijk verspreid over het land, die wilden zorgen voor de inclusie van in 
totaal 75 patiënten en hun deelname aan deze pilot.  
 
 
Het zijn:  

� VUmc / InGeest, Hoofddorp  (prof. Kupka) 
� Altrecht,  Utrecht  (dr. Regeer) 
� UMCG, Groningen  (dr. Riemersma) 

 
De VMDB heeft dit vervolgens overlegd met de beide subsidiegevers, die 
toestemming hebben gegeven voor deze verandering van participatie in het 
project. 
Uiteraard heeft dit tot de nodige vertraging geleid. 
Een stuurgroep onder voorzitterschap van professor Kupka begeleidt de pilot. 
In deze stuurgroep zitten vertegenwoordigers van de drie instellingen, 
Patiënt1, het Trimbos instituut en de opdrachtgever = VMDB.   
In  2013 zijn het functioneel ontwerp voor het digitale instrumentarium 
ontworpen en gebouwd alsmede het onderzoeksprotocol en de aanvrage voor 
de METC’s (medisch ethische toetsingscommissies).   
 

 
Project Vroege Psychose 
De behandeling van een eerste psychose moet beter 
 
Als een patiënt voor het eerst van zijn leven een psychose doormaakt, duidt 
men  dat aan als een ‘vroege psychose’. Doorgaans treedt zo’n eerste 
psychose op in de adolescentie. Deze periode is essentieel voor iemands 
persoonlijke en sociale ontwikkeling. Een verstoring van deze periode als 
gevolg van een psychose kan enorme schade opleveren voor deze 
ontwikkeling. 
Op dit moment wordt de behandeling vaak te laat en ineffectief ingezet. Dit 
verhoogt het risico op chroniciteit. Vóór, maar juist ook ná het uitbreken van 
de eerste psychose valt er in de behandeling van psychoses nog een wereld te 
winnen. Bij een betere aanpak van een vroege psychose is de kans op terugval  
beduidend kleiner en ontwikkelt de stoornis zich minder ernstig. Bovendien kan  
een vroegtijdige en effectieve behandeling op de langere termijn uitzicht 
bieden op betere sociaal-emotionele ontwikkeling van een patiënt. 
De VMDB heeft samen met de Vereniging Anoiksis  (voor mensen met 
psychosegevoeligheid, zoals schizofrenie en de schizoaffectieve stoornis) en  
met de Vereniging Ypsilon (vereniging van familieleden en naasten van 
mensen met een verhoogde kwetsbaarheid voor psychose) in november 2013 
het initiatief genomen om een nieuwe  richtlijn te ontwikkelen voor de aanpak 
van een vroege psychose.  
Dit  initiatief is overgenomen opge door het  LandelijkeSamenwerkingsverband 
Kwaliteitsstandaarden in de ggz (LSKS GGz), dat  voor de uitwerking ervan ook  
het Trimbosinstituut in de arm heeft genomen. Wij als patiëntenvereniging 
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willen vooral de rol van de patiënt en zijn omgeving benadrukken in de aanpak 
van een eerste  psychose, en wij willen de ervaringsdeskundigheid onder onze 
leden inzetten voor het ontwikkelen van de nieuwe richtlijn. Met onze 
specifieke kennis van  en contacten binnen de doelgroep willen wij een groot 
draagvlak voor deze nieuwe aanpak creëren, en een brede verspreiding onder 
alle betrokkenen waarborgen. 
Aan het einde van 2013 lag er een duidelijke lijst met criteria waaraan de zorg 
voor mensen met een psychose moet voldoen. Die criteria moeten het 
uitgangspunt gaan vormen voor een nieuwe richtlijn met betrekking tot  de 
behandelwijze van een vroege psychose. Die richtlijn zal vervolgens in de 
tweede helft van 2015 ook beschikbaar komen in een publieksversie, gericht 
op patiënten en hun familieleden.  
 
Project Kansen op Werk 

 
In januari 2013 is het project ‘Kansen op Werk’ gestart voor mensen met een 
psychische aandoening. 
Met dit 3-jarig project worden  jongeren en volwassen met een psychische 
aandoening die graag weer aan het werk willen ondersteund. Er wordt 
geprobeerd hen via een werkervaringsplaats,  binnen een cliëntenorganisatie, 
naar betaald werk te begeleiden.  
 
De VMDB heeft zich aangemeld voor het project en een vacature opgesteld 
voor een secretaresse. Femie Lansink werd binnen de VMDB als een maatje 
ingesteld, waardoor een zeer nabij  contact werd  ingebouwd. Saskia 
Storimans werd als werkbegeleider en coach aangesteld. Binnen het project 
Kansen op Werk wordt naast werkbegeleiding gewerkt met 
werkervaringsplaatsen.  
Cliënten die werkzaam zijn op een werkervaringsplaats volgen de landelijke 
training en coaching ‘Weer aan het werk…!. Dit is een training met 
gelijkgestemde mensen. Er vond in 2013 maandelijks overleg plaats met de 
directeur van het project. De VMDB heeft twee stagiaires begeleid, één 
persoon als stagiaire secretaresse (deze trok zich na een maand terug), en 
één, die besloot het project door persoonlijke omstandigheden te onderbreken. 
Zij heeft met veel plezier bij de VMDB een leerzame stage gelopen en  gaat nu 
verder bij ons aan de slag als vrijwilliger.  
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Totaaloverzicht opbrengsten en kosten 
 
 Begroting 

2014 
Exploitatie 
2013 

Begroting 
2013 

Exploitatie 
2012 

Begroting 
2014 

Exploitatie 
2013 

Begroting 
2013 

Exploitatie 
2012 

Lotgenoten 
contact 

5.100 6.775 
 

7.600 7.709 19.000 21.272 21.500 27.399 

Voorlichting 2.700 2.554 3.200 2.783 50.300 47.461 44.050 73.147 

Belangen 
behartiging 
en 
voorwaarden 
scheppende 
aktiviteiten 

0 0 0 0 1.750 1.711 2.750 
 

2.513 

Gemengde 
kosten 

0 0 0 0 92.250 83.248 97.500 142.612 

 

Subsidie 
trainingen  
 

0 0 0 0     

Vrijval/ 
dotatie 
reserves 
voorzieningen 

0 0 
 

0 0 0 25.000 0 25.000 

Overschot 
boekjaar 

 0 0  -29.700 14.077 0 -841 

Contributie 84.800 86.334 90.000 90.926     

Rente 
opbrengst 

1.000 1.941 1.000 2.135     

Giften en 
legaten 

5.000 25.014 4.000 5.439     

Sponsoring 0 4.500 0 5.000     

Overige  
Opbrengsten 
Subsidies 

0 5.651 0 59.420     

Subsidie PGO 35.000 60.000 60.000 96.000     

         

 133.600 192.769 165.800 269.830 133.600 192.769 165.800 269.830 
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Tenslotte: 
 
 

Verdere belangrijke items in 2013:  
 

- Op 21 januari was er een training van de vrijwilligers van de 

lotgenotenlijn bij PGO Support in Utrecht. 

-  In februari 2013 vond de Introductie plaats van de wekelijkse 

‘Weekmail’ als nieuwsbrief voor de vrijwilligers van de LGL. 

- Op de landelijke dag van 9 maart vonden gesprekken plaats met de 

nieuwe websiteleden. Daarna is men echt met het bouwen van Facebook 

begonnen en is Twitter de lucht in gegaan.  

 

- Ook op 9 maart, tijdens de landelijke dag, vond een vergadering van de 

 vrijwilligers van de LGL plaats, en werd voor het eerst de nieuwe psycho- 

 educatie gepresenteerd. 

-  ‘De Circuit’, het contactorgaan voor alle vrijwilligers is 2 keer 

uitgekomen in 2013. 

- Op 14 april heeft het bestuur een Heidag gehouden waar een aanzet 

werd gemaakt voor de missie en de visie en de doelstellingen voor de 

komende vier jaar. 

- Op 25 april en 26 november werden de ledenraadsvergaderingen 

gehouden. Op de agenda stonden o.a. de jaarverslagen, het strategisch 

beleidsplan, de voortgang van de diverse projecten en de financiële 

situatie na de drastische bezuinigingen van de overheid. 

- Op 11 juni is er een vergadering met de RCP-ers en de vrijwilligers 

georganiseerd, de PE cursus kwam hier aan bod, o.l.v. Raphael Schulte 

en Cécile Aelberts.  

- Op 15 juni en 21 september vonden tijdens de landelijke dag 

vergaderingen van de vrijwilligers LGL plaats. In de 

septembervergadering was er een presentatie van de hulplijnorganisatie 

‘Sensoor’. 

 

 

 

 
********** 

De schijnwerpers van 2014 (!) op enkele vrijwilligers en 

bestuursleden: 
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Hoe is de VMDB momenteel concreet werkzaam binnen  het in Nederland 
veranderende zorglandschap?  Wie participeert namens de VMDB in de 
ontwikkeling van zorgstandaarden en richtlijnen die voor ons relevant zijn 
en hoe zorgen we er zo voor dat GGZ behandelingen effectiever  worden? 
Hoe praten we mee? 
 
- Koos van der Span zit namens de VMDB  in de LPGGz Themagroep 

Kwaliteit in Beeld en Saskia Storimans in de LPGGz Themagroep 

- Familiebeleid.  

- Saskia Storimans, Bert Aben en Jan Verheijen  hebben een 

- aanwezigheidsverdeling opgesteld van de relevante bijeenkomsten en 

vergaderingen van het LPGGz. Bert Aben heeft de VMDB in vele 

Themagroepen, Netwerkbijeenkomsten en Raden vertegenwoordigd.  

In de Richtlijn bipolaire stoornissen (een herziening van de richtlijn uit 

2008 van de Nederlandse vereniging voor Psychiatrie o.l.v. Ralph Kupka) 

zijn namens de VMDB vertegenwoordigd: Elisabeth ter Kulve, Anneke 

Hooglander en Paul Daemen. 

- In de richtlijn Vroege Psychose (voortgekomen vanuit het programma 

van het NZi)  vertegenwoordigt Saskia Storimans de VMDB. 

- De geplande invoering van het WRAP sluit aan bij de sterke opkomst van  

versterking van zelfmanagement en eigen kracht van cliënten in de GGZ 

ook bij onze leden. Saskia heeft hiervoor een plan van aanpak 2014 

geschreven.  

- Het project Zelfmanagement en Dialoog (E-Health) van de VMDB in 

samenwerking met het KenBiS: Koos en Saskia.   

- Bij het NZi/kwaliteitsinstituut via het LPGGz ligt momenteel een 

- subsidieaanvraag om via het NIVEL een instrument te ontwikkelen 

specifiek voor mensen met een bipolaire stoornis: ‘Clientparticipatie 

Gespreksvoering’.  

********** 
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Lijst met gebruikte begrippen en afkortingen 

 
Anoiksis vereniging van mensen met een schizofrene of 

psychotische stoornis 
GAMIAN Global Alliance of Mental Illness Advocacy Networks 
GGZ geestelijke gezondheidszorg 
KenBiS Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen  
LPGGZ Landelijk Platform GGZ 
LGL Lotgenotenlijn 
NZi Nederlands Zorginstituut 
MDS manisch depressieve stoornis 
Patiënt1 Organisatie persoonlijk gezondheidsdossier 
PEC Psycho-educatiecursus(sen) 
PR public relations 
RCP Regionaal contact persoon 
Stichting 
Labyrint~In 
Perspectief 

zet zich in voor familieleden en betrokkenen van mensen 
met psychische of psychiatrische problemen 

Trimbos Instituut Kennisinstituut GGZ, verslavingszorg en 
maatschappelijke zorg 

WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
WRAP Wellness Recovery Action Plan 
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De herberg 
 

Dit mens-zijn is een soort herberg  

elke ochtend weer een nieuw bezoek. 

Een vreugde, een depressie, een benauwdheid,  

een flits van inzicht komt  

als een onverwachte gast. 

Verwelkom ze; ontvang ze allemaal gastvrij! 

Zelfs als er een menigte verdriet binnenstormt,  

die met geweld je hele huisraad kort en klein slaat. 

Behandel dan toch elke gast met eerbied,  

misschien komt hij de boel ontruimen  

om plaats te maken voor extase…. 

De donkere gedachte, schaamte, het venijn,  

Ontmoet ze bij de voordeur met een brede grijns  

en vraag ze om erbij te komen zitten. 

Wees blij met iedereen die langskomt.  

De hemel heeft ze stuk voor stuk gestuurd  

om jou als raadgever te dienen. 

Jalaluddin Rumi (1207-1273)  

(vertaling: Romeck van Zeyl) 

 


