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 Welkom in het Wijkcentrum  

De Stolp  te 

's-Hertogenbosch  

 

Thema: 

Stigmatisering 

 



World Bipolar Day 30 maart 
 

• 30 Maart a.s. is door de International Society for Bipolar Disorders (ISBD) 

uitgeroepen tot de eerste wereldwijde Bipolar Day.  

 

• Die dag zal in het teken staan van de Bipolaire Stoornis, naar schatting 

kampt 2 en 5 % van de wereldbevolking met deze aandoening. 

 

• Het doel is de kennis omtrent deze ziekte te vergroten, en de stigmatisering 

die samenhangt met deze aandoening terug te dringen. 

 

• Gekozen is voor 30 maart, omdat het de geboortedag is van Vincent van 

Gogh.  



Wat doet de VMDB 30 maart? 

• (Pers)bericht WBD: via onze website, Social Media en 

verspreiding via het Kenniscentrum Bipolaire 

Stoornissen  

 

• Informeren van de VMDB vrijwilligers en onze leden: U!  

 

• Er is een nieuwe advertentie ontwikkeld  

 

• publiekslezing UMC Utrecht op 27 maart over manisch-

depressiviteit 

 

• De VMDB is vertegenwoordigd met een stand  

 



Nieuwe advertentie VMDB 



Advertentie World Bipolar Day 



Goed Bezig! 

• Op maandag 24 maart begint de Week van de Psychiatrie met de 

Breingeindag. Thema is dit jaar ‘Baas in eigen leven’, ofwel: betekenis 

geven aan ‘eigen regie’ en ‘eigen kracht’. Start in het gemeentehuis van 

Almere. 

 

• Goed nieuws! De International Society for Bipolar Disorders (ISBD) zal met 

steun van de VMDB en het KenBiS op13-16 juli 2016  - in de VU zijn 

jaarcongres organiseren.  

 

• Dat wordt samen met oa. de beroepsverenigingen ook met de 

patiëntenverenigingen georganiseerd. De Depression and Bipolar Support 

Alliance (DBSA), GAMIAN, en (vooralsnog eenmalig)  met de International 

Society for Affective Disorders (ISAD). We rekenen daarbij op zo'n 1200 

deelnemers! De eerste voorbereidingen zijn al begonnen. Stigmatisering zal 

zeker aan bod komen.  

 

 



Samenwerking met ISBD en vooral met de 

verschillende patiënten-en familieverenigingen  

The Power of Peers 



Ochtendprogramma 22 maart  
   

• 10:15 – 10:30  Welkom en opening 

Saskia Storimans, voorzitter VMDB 

 

• 10:30 – 11:10  Lezing: ‘wat te doen tegen het psychiatrisch stigma’ 

  Professor dr. Jaap van Weeghel, bijzonder  

  hoogleraar rehabilitatie en maatschappelijke  

  participatie UvT en directeur Kenniscentrum  

  Phrenos   

  

• 11:10 – 11:30    Korte pauze  

 

• 11:30 – 12:15  Lezing: Samen Sterk Tegen Stigma  

‘maak zelf het verschil’ 

Mevrouw Gerdien Rabbbers, directeur Samen Sterk 

Tegen Stigma 

  

• 12:15 – 13:00  Lunchpauze  

 



13:00u – 15:00u middagprogramma 

1. Interactieve presentatie Photovoice Stigmabestrijding 

Aan de hand van een foto vertellen deelnemers hun eigen verhaal aan een 

publiek. Centraal daarin staat wat stigma en zelfstigma met hen doet. O. l. v. 

Madeleine Prinsen. 

2. Diverse Gespreksgroepen  

- Gespreksgroep met alleen partners, dus zonder patiënten of andere  

betrokkenen: o.l.v. Jan Verheijen (kandidaat bestuurslid VMDB) 

- Gespreksgroep met betrokkenen (ouders, broers en zussen, kinderen van): 

o.l.v. Geertje de Lange (psycholoog i.o UMCU) 

- Gespreksgroep met nieuwe leden:  o.l.v. Elisabeth ter Kulve (vicevoorzitter 

VMDB) 

3. Bipolair in 2025 

 Dromen over de toekomst van de zorg rondom bipolaire stoornis. Wat zou er in 

2025 veranderd moeten zijn voor mensen met een bipolaire stoornis? 

O.l.v. Christine Dedding en Eva Maassen (Vrije Universiteit) 

15:00 uur  Einde Landelijke Dag 

 



De VMDB zoekt vrijwilligers 

De VMDB bestaat dankzij vrijwilligers. Voor tal van 

activiteiten zoeken we nog ‘denkers en doeners’!  
 

- Een Webmaster 

- Een Bestuurder of medewerker PR en Voorlichting! 

- Enthousiastelingen voor redactiewerk 

- Regionale ContactPersonen 

- Lokale vrijwilligers 

- Enthousiastelingen voor redactiewerk, schrijven van  

 artikelen, recensies & interviews (PLUSminus) 

- Liefhebbers van Facebook, Twitter  

- Jonge leden die actief willen zijn op onze 

jongerensite  
 

Meld je aan bij bureau@vmdb.nl of neem contact op met 

Femie Lansink of een van de bestuurders 
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