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1. VOORWOORD  2014-2017 

Het beleidsplan 2014- 2017 van de Vereniging voor Manisch Depressieven en Betrokkenen (hierna 

VMDB) vertoont een doorgaande lijn, voortbouwend op het beleidsplan uit de vorige planperiode. 

Veel is bereikt. De VMDB biedt waardevolle diensten voor mensen met een bipolaire stoornis, zoals 

keuzeondersteunende voorlichting, lotgenotencontact, de lotgenoten- en betrokkenenlijn, psycho-

educatie en de professionalisering van de sociale media. Ook is er een stevige relatie ontwikkeld met 

de belangrijkste externe partijen zoals het KenBiS, het Landelijk Platform GGZ, GAMIAN en PGO –

support. Ook aan E-Health is aandacht besteed, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van het project 

Zelfmanagement en Dialoog. Bij de VMDB is er in zijn algemeenheid veel specifieke ervaringskennis 

aanwezig m.b.t. het behoud en/of terugwinnen van de regie over het eigen leven en het geven van 

nieuwe betekenissen en vinden van nieuwe doelen in het leven door middel van  bijvoorbeeld 

psycho-educatie en het Welness Recovery Action Plan (=WRAP). 

Er zijn ook zaken ten dele niet bereikt. Nog steeds heeft de psychiater weinig oog voor de 

psychosociale en maatschappelijke gevolgen van de diagnose ‘bipolaire stoornis’. Ook duurt het nog 

steeds te lang eer de diagnose gesteld wordt. Overigens is het de vraag of de VMDB zich dit kan 

aanrekenen.  

Maar ook bij de behandeling  van patiënten met een bipolaire stoornis is de communicatie tussen 

patiënt, betrokkene en de behandelaars (veelal een psychiater en een sociaal - psychiatrisch 

verpleegkundige)  van grote invloed. Een goede relatie kan therapietrouw verbeteren, kan een 

patiënt  inzicht verschaffen in mechanismen die de behandeling kunnen verbeteren, en kan de 

behandelaar tijdig waarschuwen wanneer er iets in de stemming van de patiënt verandert, waardoor 

hij of zij beter in staat is om de patiënt adequaat te begeleiden. Doorslaggevend daarbij is de wijze 

waarop de behandelaar de patiënt bejegent: op basis van wederzijds respect , met 

inlevingsvermogen, en vooral met een luisterend oor en een open blik. Ons ideaal is dat iedere 

patiënt met deze stoornis in samenwerking met en gesteund door de zorgverlener, op zoek kan gaan 

naar de beste balans tussen mogelijkheden en beperkingen. (Dit is ook een belangrijk aandachtspunt 

voor de komende planperiode). 

Een punt van aandacht is dat de interne organisatie nog niet aan de verwachtingen voldoet. Tevens 

kent het ledenaantal een licht dalende trent. Het werven van nieuwe vrijwilligers blijft lastig. 

Hierdoor worden niet alle doelstellingen bereikt.  

De VMDB gaat door op de ingeslagen weg. De speerpunten van het vorige beleidsplan blijven dan 

ook actueel, maar staan wel in een nieuwe context. In het strategisch beleidsplan 2014-2017 wordt 

uitgebreid stilgestaan bij deze context en de betekenis die deze heeft voor de koers van de VMDB.  
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2. EXTERNE ONTWIKKELINGEN 

De VMDB functioneert in een sterk veranderend zorglandschap, ingegeven door ingrijpende 

bezuinigingen en hervormingen. Veranderingen die o.a. voortkomen uit het Bestuurlijk Akkoord (BA) 

‘toekomst GGZ 2012-2017’, een landelijk akkoord dat  getekend is door de relevante veldpartijen als 

VWS, cliëntenorganisaties, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en de beroepsverenigingen.  

Het BA bevat leidende afspraken met betrekking tot ambulantisering, preventie, de versterking van 

zelfmanagement en eigen kracht van patiënten in de GGZ , het verhogen van de betaalbaarheid van 

de kwaliteit van de zorg rondom de patiënt, en de betrokkenheid van naasten. Tevens worden hierin 

afspraken gemaakt t.a.v. de versterking van de eerstelijnszorg en de beperking naar de specialistische 

GGZ die m.i.v. 1 januari 2014 is ingevoerd.  Verder noem ik hier het terugdringen van 

dwangtoepassing, de afbouw van de beddencapaciteit in de psychiatrie en ook de scherpere toetsing 

van zorg m.b.t. de financiering vanuit het verzekerde pakket. Ook E-Health, een belangrijk 

aandachtspunt uit het BA, zal de VMDB met aandacht volgen, met name wat betreft de balans tussen 

transparantie en  privacybescherming, maar ook de toegankelijkheid ervan voor patiënten. 

We zien de overheveling van de AWBZ naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit 

houdt onder meer in dat m.i.v. 2015 de aanspraak op extramurale begeleiding, dagbesteding, 

kortdurend verblijf en persoonlijke verzorging uit de AWBZ verdwijnt.  Patiënten met een 

psychiatrische aandoening vanaf 18 jaar die op deze ondersteuning zijn aangewezen, kunnen dan 

een beroep doen op de Wmo, en die wordt door de gemeenten uitgevoerd.     

De transitie van de jeugd-GGZ naar Zorg voor Jeugd en natuurlijk de vergroting van de 

maatschappelijke participatie van mensen met een psychische kwetsbaarheid als gevolg van de 

Participatiewet, die m.i.v.  1 januari 2015 in werking treedt, zijn ook voor onze leden van belang. Ook 

hier wordt de gemeente  vanaf die datum verantwoordelijk voor mensen met arbeidsvermogen die 

ondersteuning nodig hebben. Kortom het zijn woelige tijden.   

Vanwege nieuwe taken veranderde het Kwaliteitsinstituut haar naam m.i.v.  1 januari 2014 in het  

Nederlands Zorginstituut, (NZi). Het instituut richt zich op het stimuleren van de steeds verdere 

verbetering van de kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland. Ook moet het NZi ervoor zorgen 

dat iedereen toegang heeft tot begrijpelijke en betrouwbare informatie over de kwaliteit van 

geleverde zorg. Het NZi streeft naar gepast gebruik van zorg. Dat wil zeggen, de juiste zorg voor de 

juiste patiënt op het juiste moment. Verder helpt het instituut partijen in de zorg, waaronder 

patiëntenorganisaties zoals de VMDB, om zich voortdurend te verbeteren. Belangrijke instrumenten 

hierbij zijn de kwaliteitsstandaarden, het toetsingskader en het register. Zo is zichtbaar wat 

zorgaanbieders, patiënten en zorgverzekeraars hebben afgesproken over wat goede zorg is. 

Mensen met een bipolaire aandoening ondervinden vaak problemen op meerdere levensgebieden. 

Zij hebben vormen van ondersteuning nodig die soms binnen de Participatiewet, soms binnen de 

Wmo en soms binnen de Jeugdwet vallen, al dan niet tegelijkertijd. 

De komende jaren zal de VMDB als patiënt- en familieorganisatie hierbij nauw betrokken blijven en 

namens haar leden invloed hierop uitoefenen. 
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3. INTERNE ONTWIKKELINGEN 

De ontwikkelingen binnen de VMDB vinden hun oorsprong in de problematiek die ook tijdens de 

vorige plancyclus speelde. Zo is het dilemma van de vrijwilligersorganisatie:  grote betrokkenheid 

enerzijds maar wisselende inzetbaarheid, en een zware belasting anderzijds nog altijd voelbaar. De 

VMDB werkt met veel vrijwilligers, maar het aantal vrijwilligers loopt terug. Ook gezien de externe 

ontwikkelingen in vrijwilligersland is verandering noodzakelijk. Er wordt daarom een vrijwilligersplan 

geschreven, waarin wordt aangegeven hoe we dit probleem willen aanpakken.  

 Een ander vertrouwd aandachtspunt is de financiële positie van de VMDB. Hoewel deze momenteel 

gezond is, blijft er zorg bestaan over de continuïteit (in inkomsten).  
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4. STRATEGISCH BELEID 20014 – 2017 

 

4.1 MISSIE 

De VMDB wil de kwaliteit van leven van en de kwaliteit van zorg voor mensen met een bipolaire 

stemmingsstoornis en hun naastbetrokkenen verbeteren. Daarnaast biedt de VMDB actuele 

doelgerichte informatie en onderling lotgenotencontact. De VMDB heeft verder als doel de 

collectieve belangen te behartigen van mensen met een bipolaire stoornis bij alle relevante partijen. 

 

4.2 VISIE 

De VMDB  wil méér dan het bereiken van goede zorg voor mensen met een bipolaire stoornis alleen. 

De VMDB wil actuele informatie bieden, met zelfsturing als uitgangspunt. De VMDB wil makkelijk 

vindbaar en laagdrempelig zijn voor iedereen. De VMDB wil duidelijke informatie bieden voor 

patiënten die net gediagnosticeerd zijn en ook voor hun betrokkenen. Verder wil de VMDB duurzame 

verbeteringen bereiken in de medische zorg, begeleiding, en behandelfaciliteiten voor de bipolaire 

stoornis in Nederland. Daarnaast is het voorkomen van  stigmatisering en zelfstigmatisering een 

belangrijk aandachtspunt. 

De VMDB wil 

De doelstelling van de VMDB is veranderd onder invloed van de maatschappelijke ontwikkelingen. Er 

vindt dan ook een verschuiving plaats binnen de behandeling naar een toenemende aandacht voor 

zelfregie/-management.  

De VMDB wil mensen met een bipolaire stoornis en hun direct betrokkenen ondersteunen bij het 

vervullen van hun maatschappelijke taken en zorgbehoeften en bijdragen aan de verbetering van de 

Nederlandse bipolaire zorg.   

De VMDB wil een onafhankelijke, moderne en extern gerichte vereniging zijn, die het voortouw 

neemt in het expliciteren van zorgvragen, het normeren van kwaliteit en innovatie van zorg voor 

bipolaire patiënten en een vereniging die goed samenwerkt met andere organisaties om de zorg, 

begeleiding en faciliteiten voor bipolaire patiënten te verbeteren.   

De VMDB biedt: 

één dak voor alle mensen met een bipolaire stoornis, en hun familieleden en partners, 

met de volgende aandachtsgebieden: 

1. Informatie over behandeling, vroegtijdige diagnose en medicatie m.b.t. de bipolaire stoornis 

2. Informatie over welzijn, zelfregie, psychosociale en spirituele aspecten m.b.t. de bipolaire stoornis 

3. Informatie en advies over werk en inkomen (o.a. door gebruik te maken van de diensten  van een 

senior juridisch adviseur ) 

4. Voorlichting en begeleiding m.b.t. overige aspecten van de bipolaire stoornis (zwangerschap, de 

dubbele diagnose, stigmatisering, communicatievaardigheden met behandelaar enz.) 
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5. Diverse vormen van lotgenotencontact 

6. Belangenbehartiging gericht op het bereiken van een waarneembare verbetering in de organisatie 

van de Nederlandse zorg voor patiënten met een bipolaire stoornis  

 

4.3 KOERS 2014- 2017          

1. Meer nadruk op belangenbehartiging : ondersteuning van iedereen met een bipolaire stoornis 

De individualisering van de zorg en de vraaggestuurde zorg hebben een grotere diversiteit in 

ondersteuningsvragen tot gevolg. De VMDB is er voor elke bipolaire patiënt (welke stoornis dan ook), 

ongeacht leeftijd, opleidingsniveau en vaardigheden, afkomst en gaat door op de ingeslagen weg van  

het geven van voorlichting en informatie. De VMDB is er voor de assertieve patiënt.  Maar de VMDB 

is er ook voor de patiënt die moeite heeft zicht te handhaven in het zorglandschap. Voor beiden blijft 

de VMDB lotgenotencontact faciliteren, maar ook nieuwe ontwikkelingen uitwerken zoals het WRAP. 

Ook de Landelijke Dagen en de vrijwilligers van de lotgenotenlijn zijn op deze niveaus afgestemd. 

Naast een toenemende individualisering in de zorg kunnen we ook een toenemend marktdenken 

constateren.  De vraag is daarbij hoe de VMDB in de markt moet opereren om haar invloed aan te 

wenden en haar doelstellingen te realiseren. Daarbij is het uitgangspunt dat de VMDB in staat moet 

zijn  waarde te creëren voor de mensen met een bipolaire stoornis. Deze constatering heeft gevolgen 

voor de taken van de VMDB en de manier waarop aan deze kerntaken wordt gewerkt. Zo zal de 

traditionele belangenbehartiging veranderen in een meer marktgerichte benadering. Deze is gericht 

op een stevige samenwerking met het LPGGz, PGO, andere patiëntenorganisaties en een grotere 

bemoeienis met de politiek.  

2. De VMDB zet in op verdere ontwikkelingen van online faciliteiten voor bipolaire patiënten en 

hun naasten 

De moderne patiënt  is veelal online. De VMDB speelt hier goed op in maar wil dat in de komende 

jaren verder ontwikkelen bijvoorbeeld door een netwerk van betekenisvolle links te kunnen bieden 

en zich meer te richten op jongeren. Het gaat daarbij om de volgende functies: kennis, werk, 

netwerk, lobby, informeren en organiseren.  

De VMDB wil bijdragen aan verbetering van de zorg, zorg van de bipolaire patiënt door kennis en 

ervaringen online beschikbaar te stellen. 

3. Continuïteit in financiën 

De VMDB heeft behoefte aan continuïteit in de inkomsten. In de komende planperiode wordt 

onderzocht hoe dit kan worden bereikt en worden concrete stappen gezet.  

4. Professionalisering van de VMDB als organisatie 

De ontwikkelingen vereisen  verdere professionalisering van de VMDB. Doel is enerzijds om de 

vrijwilligers van de organisatie sterker in hun rol te brengen. Zij doen het werk waarin zij het beste 

zijn: het begeleiden van lotgenotencontact, voorlichting geven , de lotgenotentelefoon bemensen, 

het geven van psycho-educatie etc. Anderzijds moet het landelijk bureau worden toegerust om de 

nieuwe ontwikkelingen en taken op te pakken en tot wasdom te brengen en vrijwilligers te faciliteren 
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en begeleiden. Dit moet leiden tot uitbreiding van het bestuur en vrijwilligers of tot tijdelijke inhuur 

van professionals voor projecten of bijzondere taken. Ook de faciliteiten (digitalisering VMDB) 

moeten verbeterd worden. De financiering hiervan wordt onderzocht.  

5. De VMDB zet in op verdere samenwerking 

De VMDB zoekt in de komende jaren naar partijen waarmee allianties kunnen worden aangegaan 

met een verschillend karakter. Met sommige partijen liggen strategische allianties voor de hand,  

(Labyrinth in Perspectief en de depressievereniging). Met andere partijen echter kunnen 

samenwerkingsverbanden worden aangegaan op basis van gedeelde belangen of op projectbasis. 

Doelstelling van het aangaan van allianties is het bereiken van effecten in de zorg voor bipolaire 

patiënten die nu, via lobby’s en overleg, niet worden bereikt, omdat men verwacht dat initiatieven 

verzanden in complexiteit of belangentegenstellingen. Hulp kan ingeschakeld worden bij het LPGGZ 

en PGO. 
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5. PLAN VAN AANPAK  2014- 2017 

 

5.1 LOTGENOTENCONTACT 

 

a. Lotgenoten – en betrokkenenlijn (LGL) 

Doel  -Het bieden van een luisterend oor en het kunnen beantwoorden vanuit de eigen 

ervaring zijn belangrijke aspecten van de LGL.  

-Het verstrekken van informatie over de bipolaire stoornis en de VMDB, het geven 

van gerichte tips en vooral persoonlijk contact tot stand brengen. 

Aanpak  De VMDB-Lotgenoten- en Betrokkenenlijn heeft een 0900 nummer dat gemakkelijk is 

te onthouden: 0900 – 5123456. De ervaren vrijwilligers zitten bij toerbeurt thuis 

achter de telefoon. Er wordt naar gestreefd dat iedere vrijwilliger per week een blok 

van twee of drie uren telefoondienst heeft. Aantal en duur van de gesprekken 

worden geregistreerd. In totaal werken er ongeveer 35 vrijwilligers voor de LGL, van 

wie sommigen alleen als invaller en een aantal vaste medewerkers die meerdere 

blokken per week draaien. Er is een lijst met specialismen bij bepaalde medewerkers, 

zodat specifieke vragen van bellers zo mogelijk door deze personen beantwoord 

kunnen worden.  

Resultaat Iemand die steun nodig heeft kan bij deze lijn terecht voor een luisterend oor. Ook 

mensen (leden en niet-leden) die op zoek zijn naar (algemene of meer specifieke) 

informatie over de bipolaire stoornis kunnen die krijgen bij deze lijn.   

Organisatie De vrijwilligers worden geleid en gecoacht door een coördinator, onder supervisie 

van het bestuur. Deze coördinator doet ook het digitale beheer van de lijn. Op die 

manier kunnen wijzigingen snel worden doorgevoerd. Voor inhoudelijke begeleiding 

is een (vrijwilliger) psycholoog beschikbaar. Daarnaast kunnen de medewerkers ook 

bij hun eigen collega's en de coördinator terecht. Er is een 'weekmail' als contact 

tussen de medewerkers. Met een bepaalde regelmaat zijn er teamvergaderingen en 

trainingen voor de medewerkers. 

Verwachting Te kunnen voldoen aan de behoefte en het belrooster compleet bezet te krijgen. 

Door nieuwe communicatiemedia is er een terugloop in het aantal gesprekken te 

bespeuren. Daarnaast is het gewenst dat er een reserve beheerder voor de digitale 

handelingen van het rooster komt. 

Frequentie Van 11.00 tot 21.00 uur en zeven dagen per week.  
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b. Landelijke bijeenkomsten 

Doel  Mensen met een 

brengen en het geven van voorlichting over 

telkens gericht op een thema om een podium te 

ervaringen, informatie, etc.

PLUSminus en die van de Landelijke Bijeenkomsten parallel te laten lopen 

Aanpak  ’s Ochtends, plenair, (een) deskundige spreker(s), bv een psychiater samen met één 

of meer ervaringsdeskundigen die een bepaald aspect van 

belichten. ’s Middags gespreksgroepen 

worden uitnodigingen gestuurd aan alle leden. 

Resultaat  Mensen steun en informatie geven om beter om te gaan met 

Het effect van de landelijke bijeenkomsten is dus tweeledig: voorlichting 

lotgenotencontact.

Organisatie  Organisatie door best

Verwachting  Het bestuur doet er, samen met het bureau, alles aan om de huidige belangstelling, 

frequentie en kwaliteit op peil te houden

Frequentie 4x per jaar. 

 

  

 

een bipolaire stoornis en hun betrokkenen met elkaar in contact 

brengen en het geven van voorlichting over de stoornis. De bijeenkomsten zijn 

telkens gericht op een thema om een podium te bieden voor het uitwisselen van 

informatie, etc. Er wordt naar gestreefd de onderwerpen in de 

PLUSminus en die van de Landelijke Bijeenkomsten parallel te laten lopen 

s Ochtends, plenair, (een) deskundige spreker(s), bv een psychiater samen met één 

of meer ervaringsdeskundigen die een bepaald aspect van de bipolaire stoornis

’s Middags gespreksgroepen en workshops met ieder een apart thema. Er 

digingen gestuurd aan alle leden.  

Mensen steun en informatie geven om beter om te gaan met de bipolaire stoornis

Het effect van de landelijke bijeenkomsten is dus tweeledig: voorlichting 

lotgenotencontact. 

Organisatie door bestuur en bureau.  

Het bestuur doet er, samen met het bureau, alles aan om de huidige belangstelling, 

frequentie en kwaliteit op peil te houden 
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etrokkenen met elkaar in contact 

. De bijeenkomsten zijn 

voor het uitwisselen van 

Er wordt naar gestreefd de onderwerpen in de 

PLUSminus en die van de Landelijke Bijeenkomsten parallel te laten lopen  

s Ochtends, plenair, (een) deskundige spreker(s), bv een psychiater samen met één 

de bipolaire stoornis 

workshops met ieder een apart thema. Er 

de bipolaire stoornis. 

Het effect van de landelijke bijeenkomsten is dus tweeledig: voorlichting en 

Het bestuur doet er, samen met het bureau, alles aan om de huidige belangstelling, 
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c. Provinciale bijeenkomsten 

 

Doel   In meer besloten sfeer en dichter bij huis dan de landelijke bijeenkomst, mensen met 

een bipolaire stoornis ruime gelegenheid geven met elkaar te discussiëren over het 

onderwerp van de middag of avond en over specifieke problemen ten aanzien van 

bipolaire stoornis. Men kan met de aanwezige deskundige praten in de pauze en in 

de tijd voor en na de voordracht.  

Aanpak  Er zijn één of meer deskundige sprekers die een bepaald aspect van de bipolaire 

stoornis belichten. Ook kan er een ervaringsdeskundige spreker zijn of een 

gespreksgroep. De nieuwsbrieven/uitnodigingen worden centraal vanuit het bureau 

verzorgd op aanwijzing van bijvoorbeeld de RCP. 

Resultaat  Mensen steun en informatie geven om beter om te gaan met bipolaire aandoening. 

Ook mensen de gelegenheid bieden binnen de regio een netwerk van kontakten op 

te bouwen 

Organisatie  Door vrijwilligers, onder leiding van de regiocontactpersoon. Omdat er grote 

verschillen zijn tussen de regio’s, zowel op het gebied van aantal als van kwaliteit van 

deze bijeenkomsten, zal het bestuur ook op dit gebied streven naar 

kwaliteitsverbetering. 

Verwachting  De regiobijeenkomsten nemen op den duur een meer belangrijke plaats in binnen de 

activiteiten van de VMDB. 

Frequentie  Bij voorkeur 2x per jaar, in 12 regio’s. 

 

d. Huiskamerbijeenkomsten 

 

Doel   Huiskamerbijeenkomsten worden georganiseerd op diverse plaatsen verdeeld over 

het land. Kenmerkend voor huiskamerbijeenkomsten zijn de veiligheid van de locatie 

( thuis, bij een van de deelnemers) en een over het algemeen vaste groep 

deelnemers. De  huiskamergroepen kennen diverse samenstellingen: enkel patiënten, 

enkel betrokkenen en daarnaast samengestelde groepen. 

Aanpak  Verzoeken tot deelname aan een huiskamergroep komen meestal direct binnen bij 

 de regionale contactpersonen, dan wel bij het bureau van de VMDB. Om die reden 

zijn korte lijnen met de plaatselijke GGZ-instelling van groot belang: zij zijn vaak 

degene die nieuwe aanmeldingen verzorgen. Een huiskamergroep wordt in de 

meeste gevallen opgestart door een VMDB-vrijwilliger. Hierbij is van belang dat deze 

gespreksleider ervaring heeft met de bipolaire stoornis, zelf het verwerkingsproces 

heeft doorgemaakt en voor zichzelf een weg heeft gevonden om met de ziekte om te 

gaan. Van groot belang voor het opstarten van een huiskamergroep is dat de 
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gespreksleider zich bewust is van zijn rol als vrijwilliger en hiermee het doel van een 

huiskamergroep onderschrijft. Kernbegrippen hierbij zijn: tijd, aandacht, herkenning, 

erkenning, wederkerigheid en zelfbeschikking. De vrijwilliger is zich bewust dat hij 

handelt vanuit de gedragsregels en richtlijnen van de VMDB. Anderzijds mag hij 

verwachten dat hij goed wordt ingewerkt, en ondersteuning en waardering  

ontvangt.  

Resultaat   Huiskamergroepen dienen als bron van herkenning en erkenning. Daarnaast bieden 

zij  informatie, steun en stimulans. Tevens kan deelname aan een huiskamergroep 

leiden tot het aangaan van nieuwe contacten en vriendschappen. 

Organisatie  Een huiskamergroep wordt altijd opgestart door een vrijwilliger van de VMDB. In 

overleg met de deelnemers worden afspraken gemaakt over de (wisselende) locaties,

  frequentie en doel van de huiskamerbijeenkomsten. Daarnaast is het van belang af 

te spreken of het een open ( er kunnen steeds mensen bijkomen) of een gesloten 

groep betreft. Wordt het een groep met een beperkt aantal bijeenkomsten of lopen 

de bijeenkomsten voor onbepaalde tijd door? Daarnaast: kiest de groep voor 

bijeenkomsten met een vrije of een thematische invulling? Verder is het van belang 

af te spreken of de groep kiest voor een blijvende aanwezigheid van de VMDB-

vrijwilliger of deze slechts helpend is bij het opstarten van de huiskamergroep. 

Verwachting  Verdere uitbreiding van de huiskamergroepen binnen de verschillende provincies.

 Daarnaast zal het opzetten van jongeren-huiskamergroepen een nieuwe doelstelling 

zijn. Dit  betreft een nieuwe doelgroep waarbij is gebleken dat deze wel voorziet in 

een behoefte, maar als doelgroep moeilijk te bereiken is. 

Frequentie   Bijeenkomsten wisselend tussen 4-8 weken. 
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5.2  VOORLICHTING EN SOCIALE MEDIA        

 

a. Kwartaalblad PLUSminus 

Doel   De PLUSminus is voor de vereniging een belangrijk bindmiddel. Het blad wordt door 

de meeste leden goed gewaardeerd. 

Recentelijk onderzoek naar de redenen van 

opzegging onder de leden wees uit dat voor 

hen die hun leven op de rit hebben gekregen 

de inhoud op een gegeven moment minder 

interessant wordt. ‘Er niet meer aan 

herinnerd willen worden’, is een bijkomend 

aspect om af te haken. De toon en de sfeer 

die de PLUSminus uitademt moet 

perspectiefvol zijn, zonder de ernst te 

ontkennen van een bipolaire stoornis.   

Aanpak   Vier keer per jaar verschijnt de PLUSminus. Tussen de PLUSminus en de thema’s van 

de landelijke dagen is een inhoudelijk verband. In de PLUSminus voorafgaand aan de 

landelijke dag wordt doorgaans ook inhoudelijk aandacht besteed aan het thema van 

die dag. 

Resultaat   De functie van hoofdredacteur is een betaalde functie geworden in 2012. Het blad is 

inmiddels full colour, iets wat de leden eveneens waarderen. Het blad wordt gemaakt 

met een redactie die bestaat uit vrijwilligers. Voor de komende periode moet 

onderzocht worden of  andere wijzen van distributie mogelijk zijn,  en hoe we 

jongeren meer  aan het blad kunnen binden. 

Organisatie  De hoofdredacteur is de verbindende schakel tussen redactie en bestuur. Het blad 

kent een aantal vaste onderdelen (de regio, van het bestuur, het thema, recensies, 

wetenschappelijke ontwikkelingen, de strip). 

Frequentie   vier x per jaar 

 

 

b. De VMDB-website   

 

De website wordt onderhouden door een team van vrijwilligers. Doel is het verstrekken van 

informatie over de bipolaire stoornis, over alle relevante aspecten daaraan verbonden, en over de 

VMDB en al haar geledingen. Daarbij staat voorop dat de informatie relevant, actueel en van de 

juiste kwaliteit is, en dat de informatieverstrekking eenvoudig is bij te houden. Om de site 

toekomstbestendig te maken, is het van belang om door te lichten hoe de informatiestromen binnen 

de VMDB lopen, en op welke wijze de website daarbij adequaat ingezet kan worden. 
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Het VMDB forum blijft actief onder het adres: http://forum.vmdb.nl/  

De jongerenwebsite is moet geactualiseerd worden. De initiële auteur van de jongeren-website van 

de VMDB is benaderd met het verzoek de site te screenen en te actualiseren. Hierna is het zaak om 

een team te formeren van jonge vrijwilligers (tenminste vijf mensen die jonger zijn dan dertig) die 

hier structureel werk van willen maken.  

 

c. Digitale nieuwsbrief 

 

De nieuwsbrief verschijnt maandelijks en behandelt een veelheid van relevante onderwerpen voor 

leden van de VMDB. Dit medium functioneert prima; is ook een opmaat voor het lidmaatschap (je 

kunt je hierop abonneren zonder lid te zijn van de VMDB). De vormgeving mag nog een slag 

verbeteren.   

 

d. Publiciteitsactiviteiten 

 

De VMDB zal in de komende jaren alert(er) moeten zijn om kansen te pakken zichzelf als vereniging 

voor het voetlicht te krijgen. Sociale media, variatie in lidmaatschaps- en sponsorvormen, 

gestructureerd persbeleid, variëren met het programma van de landelijke dag (inhoudelijk en qua 

vormgeving), moeten de bekendheid en aantrekkelijkheid van de VMDB versterken.  

 

e. Ontwikkeling sociale media 

 

In 2013 is de VMDB van start gegaan met Twitter en Facebook. Voor Facebook functioneert nu een 

team van vrijwilligers en lopen geplaatste berichten gestaag door. Twitter vraagt om goede bezetting 

van het team. Aandacht hebben en houden voor cross mediaal communiceren binnen de vereniging 

is van belang. Een zorg apart is het bijhouden van de berichten, niet alleen van onszelf, maar ook van 

diegenen die een platform hebben gekregen. Manieren om dit op enigerlei wijze te monitoren, dan 

wel hier goede afspraken over te maken met bloggers, twitteraars en Facebookers namens de VMDB, 

zijn van harte welkom.  

 

f. Voorlichting bij de cursussen Psycho Educatie 

 

In de cursussen Psycho Educatie wordt aandacht besteed aan alle 'in's & out's' van de VMDB. 
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g. Project Ervaringskennis  

Doel   Versterken van de basis van ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid, van waaruit 

PGO-organisaties (patiënten- en gehandicaptenorganisaties) bijdragen aan een 

betere kwaliteit van zorg en een optimale participatie in de maatschappij van mensen 

met een handicap of chronische ziekte. 

Aanpak   Ervaringskennis zichtbaar maken via het werken met zogenaamde sleutelscènes. Dat 

zijn momenten waarvan mensen merken dat ze essentieel zijn in het omgaan met de 

eigen aandoening of ziekte. Deze sleutelscènes onthullen bij uitstek iemands 

ervaringskennis. De kunst is om die kennis te benoemen zodat deze doorgegeven kan 

worden aan anderen. In de methode die dit project gebruikt, gaat het erom 

ervaringskennis naar boven te halen, vast te leggen en door te geven. De VMDB 

houdt per thema met groepen vrijwilligers ervaringssessies volgens de methode 

‘sleutelscènes’.  

 

Resultaat   De opgebouwde ervaringskennis zal via een webapplicatie toegankelijk gemaakt 

worden. 

 

Organisatie  Het project ervaringskennis is een project van de Nederlandse Vereniging van 

Slechthorenden (NVVS), de Nederlandse Vereniging van Rugpatiënten ‘de 

Wervelkolom’ (NVVR), de Vereniging voor Manisch Depressieven en Betrokkenen 

(VMDB) en de Neurofibromatose Vereniging Nederland (NFVN). 
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5.3 VRIJWILLIGERSBELEID   

Het vrijwilligersbeleid vraagt de komende jaren meer dan gebruikelijke aandacht. Er is een vergrijzing 

onder de huidige vrijwilligersgroep zichtbaar en het aantrekken van nieuwe vrijwilligers gebeurt 

mondjesmaat. 

Het is met name het vrijwilligersbestand dat het bestaansrecht van de VMDB rechtvaardigt. Om het 

vrijwilligersbestand op orde te houden en actief nieuwe vrijwilligers te werven heeft het bestuur van 

de VMDB in 2013 de functie van een coördinator vrijwilligerszaken in het leven geroepen.  

Doel    De coördinator vrijwilligerszaken is met name voor de regionale contactpersonen een 

eerste aanspreekpunt. Hierdoor kan informatie over de gang van zaken binnen de 

provincie besproken worden, knelpunten tijdig gesignaleerd worden en waar nodig 

ondersteuning geboden worden.  

Aanpak    Periodiek vindt er telefonisch contact plaats tussen de regionale contactpersonen en 

de coördinator vrijwilligerszaken. Hiermee wordt wederzijds informatie verstrekt. De 

 coördinator vrijwilligerszaken informeert vanuit lopende zaken op bestuursniveau en 

de regionaal contactpersoon vanuit lopende zaken binnen zijn regio. Dit laatste is 

belangrijk omdat hiermee de lijnen tussen bestuur en de activiteiten binnen de 

regio’s kort gehouden kunnen worden. De coördinator vrijwilligerszaken is zonder 

bestuurlijke verantwoordelijkheden aanwezig bij de bestuursvergaderingen en kan 

op deze wijze de communicatie naar zowel bestuur als de regionale contactpersonen 

garanderen. De  informatie vanuit de regio’s is belangrijk . In die zin functioneert de 

contactpersoon als een spin in het web. Hij coördineert , houdt overzicht en heeft 

contact met de andere  vrijwilligers in zijn regioteam. Voor zowel de VMDB alsmede 

de GGZ-instellingen is deze persoon het centrale aanspreekpunt. Zaken die in het 

regionale overleg tussen de coördinator vrijwilligerszaken en de regionale 

contactpersonen besproken worden zijn o.a. lopende en nieuw op te zetten 

huiskamergroepen,  lopende en nieuw op te zetten psycho-educatiecursussen  

 en komende regiobijeenkomsten.  

Minimaal één keer per jaar vindt er een gezamenlijk overleg plaats tussen alle 

regionale contactpersonen, waarin de optimale invulling van de activiteiten per regio 

besproken worden. Deze zogenaamde ‘terugkomdag’ wordt georganiseerd door de 

coördinator vrijwilligerszaken, waarbij hij verantwoording draagt voor de organisatie 

van deze dag. 

Organisatie   Jaarlijks wordt er in Utrecht een gezamenlijke dag georganiseerd voor alle 

regiocontactpersonen. Op deze dag staat een optimale invulling van de activiteiten 

per regio centraal. Hierbij krijgt de regiocontactpersoon steun en advies vanuit de 

VMDB. De coördinator vrijwilligerszaken is verantwoordelijk voor de organisatie, 

agenda en locatie van deze dag. Indien nodig kan hij beschikken over een externe 

trainer. 

Verwachting  Het up-to-date houden van de informatieverstrekking, afstemming en 

probleemsignalering. 
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Frequentie  Het informeel informeren vindt minimaal eenmaal per kwartaal plaats. Indien nodig 

gebeurt dit vaker, al naar gelang de problematiek hierom vraagt. De gezamenlijke 

trainingsdag vindt minimaal één keer per jaar plaats. 
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5.4 JONGERENBELEID 

Voor de toekomst van de vereniging is het van belang om jongeren met een bipolaire stoornis in 

contact te brengen met de VMDB.  

De voor jongeren makkelijk toegankelijke media als Twitter en Facebook moeten daarom ook 

aansprekend zijn voor deze doelgroep. 

Daarnaast moet de jongerenpagina op de website geactualiseerd worden. Daarbij moet de vraag 

gesteld worden op welke doelgroep deze zich wil richten. De huidige vormgeving lijkt teveel 

toegesneden op kinderen, en niet op adolescenten en jong-volwassenen. Er moet een webteam 

geformeerd worden, dat deze taak op zich wil nemen, en deze site wil onderhouden en vormgeven. 

Ook moet er een speciaal op jongeren gericht forum worden geopend op internet. 

De VMDB wil ook graag huiskamerbijeenkomsten voor jongeren stimuleren. Begeleiding van deze 

groepen vereist kennis van de bijzondere problematiek van deze doelgroep. De coördinator 

vrijwilligerswerk  zal een project initiëren, waarin vrijwilligers kennis en vaardigheden krijgen 

aangereikt, toegesneden op deze specifieke groep patiënten.. 
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5.5  BELANGENBEHARTIGING 

 

a. Deelname aan de internationale Global Alliance of Mental Illness 

Advocacy Networks (GAMIAN Europe) organisatie 

GAMIAN is een mondiaal samenwerkingsverband van 

patiëntenverenigingen in de GGZ. Doelstellingen zijn onder meer het 

verbeteren van de behandeling van psychiatrische ziekten en het 

verbeteren van de beeldvorming en het wegnemen van de 

misverstanden rond de psychiatrie in de samenleving. 

 

Doel   de VMDB internationaal op de kaart zetten en ervaringen uitwisselen 

Aanpak  Nederlandse behandelaars interesseren voor een te houden inleiding tijdens een 

GAMIAN conferentie 

Resultaat  Internationale informatie-uitwisseling 

Organisatie  De VMDB is lid van GAMIAN  

Verwachting  Op termijn een Europees GGZ-beleid 

Frequentie  1x per jaar een bijeenkomst 

 

b. Het Landelijk Platform GGZ 

Het Landelijk Platform GGZ is een koepel van, voor en door 20 cliënten- en familieorganisaties in de 

GGZ. De VMDB is lid. We streven ernaar de positie van onze leden met dit actieve lidmaatschap 

structureel te verbeteren. Het LPGGz is gesprekspartner van en aanspreekpunt voor politici, 

beleidsmakers, beleidsuitvoerders zorgverzekeraars en brancheorganisaties. De voorzitter van de 

VMDB of een vervanger woont de Algemene Ledenvergaderingen bij, verder is een lid van de 

vereniging in diverse LPGGz werkgroepen actief en doet hiervan verslag in verschillende 

bestuursvergaderingen.   

Doel   Gezamenlijk met andere verenigingen problemen rondom bijvoorbeeld het  

 ziektekostenstelsel, werk en inkomen, financiering voor zelfhulp en   

 lotgenotencontact, financiering van patiënten, financiering voor mantelzorg, 

gelijkwaardig en kwalitatief gemeentelijk WMO-beleid voor de komende vier jaar 

 aanpakken en beïnvloeden. Verder kunnen we gebruik maken van juridisch advies en 

 algemene consultatie.   

Aanpak  We werken op basis van diverse themagroepen, bijv. Thema groep Dwang en Drang, 

  Themagroep Familiebeleid, en andere gesubsidieerde projecten intensief samen met 

  de lidorganisaties, stakeholders en andere relevante GGZ veldpartijen. 
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Resultaat  Samenwerking, netwerken, p

  organisatie 

Organisatie  Participatie in besturen en commissies

Verwachting    Stevige marktpositie als vereniging 

Frequentie  Overlegstructuren: 4 Platformdagen per jaar bestaande uit een Podiumbijeenkomst 

  (openbaar) en een ALV óf een Netwerkbijeenkomst 

  zitting  in diverse werkgroepen.

 

 

c. Deelname aan het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen 

 

Doel:   De Stichting kent deelnemers en donateurs. De 

VMDB is deelnemer en wordt 

 vertegenwoordigd door twee personen. 

De inbreng van de VMDB bij KenBis

zaken op het gebied van ervaringsdeskundigheid 

De VMDB brengt relevante agendapunten in uit het 

 worden vier maal per jaar gehouden en bestaan uit een beslo

deelnemers en een aa

de orde komen, die betrekking hebben op de 

publicaties en disser

    

Deelnemers aan 

 VMDB.  

Behandelmethoden en medicatie voor de bipolaire pati

 uit, evenals het opstellen van behandelrichtlijnen.

Op het gebied van voorlichting wordt d

 samengewerkt. 

Aanpak  De VMDB is deelnemer in 

personen die toegang hebben tot de bijeenkomsten. Er is regelmatig

aantal leden van 

 

Samenwerking, netwerken, politieke lobby, ontwikkeling van deskundigheid als 

Participatie in besturen en commissies 

positie als vereniging t.o.v. zorgverzekeraars  

Overlegstructuren: 4 Platformdagen per jaar bestaande uit een Podiumbijeenkomst 

(openbaar) en een ALV óf een Netwerkbijeenkomst verder afhankelijk van het nut 

diverse werkgroepen. 

Deelname aan het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen   

De Stichting kent deelnemers en donateurs. De 

VMDB is deelnemer en wordt  

vertegenwoordigd door twee personen.  

De inbreng van de VMDB bij KenBis bestaat uit 

zaken op het gebied van ervaringsdeskundigheid  

De VMDB brengt relevante agendapunten in uit het beleidsplan. De bijeenkomsten 

worden vier maal per jaar gehouden en bestaan uit een besloten 

deelnemers en een aansluitende open bijeenkomst waarin allerlei onderwerpen aan 

die betrekking hebben op de  bipolaire stoornis. Recente 

publicaties en dissertaties over deze onderwerpen worden daar behandeld

    

Deelnemers aan KenBiS zijn regelmatig sprekers op Landelijke Bijeenkomsten van de 

Behandelmethoden en medicatie voor de bipolaire patiënt maken een belangrijk deel 

evenals het opstellen van behandelrichtlijnen. 

Op het gebied van voorlichting wordt door de VMDB nauw met het 

 

De VMDB is deelnemer in het KenBiS en zij wordt vertegenwoordigd door twee 

toegang hebben tot de bijeenkomsten. Er is regelmatig

van het KenBiS over medische zaken via e-mail. Zij leveren veel sprekers 

Pagina 20 

deskundigheid als 

Overlegstructuren: 4 Platformdagen per jaar bestaande uit een Podiumbijeenkomst 

verder afhankelijk van het nut 

 

beleidsplan. De bijeenkomsten 

ten vergadering van 

waarin allerlei onderwerpen aan 

bipolaire stoornis. Recente 

worden daar behandeld. 

Bijeenkomsten van de 

ënt maken een belangrijk deel 

het KenBiS  

ij wordt vertegenwoordigd door twee 

toegang hebben tot de bijeenkomsten. Er is regelmatig contact met een 

mail. Zij leveren veel sprekers 
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voor onze bijeenkomsten en wij verzorgen desgewenst ervaringsdeskundige sprekers 

voor hun congressen.  

Resultaat  De samenwerking met KenBiS is een uitstekend voorbeeld van onze goede contacten 

 met de deelnemende behandelaren in de geestelijke gezondheidszorg. 

Organisatie  Afvaardiging: één lid van het bestuur en een tweede vrijwilliger.  

Verwachting  Verbetering van de zorg voor de bipolaire patiënt 

Frequentie  4x per jaar       

 

 

d. Bevordering van psycho-educatie (PE)   

Doel: 

De VMDB stimuleert en ondersteunt dat GGZ instellingen Psycho-Educatie cursussen aanbieden en 

dat ervaringsdeskundigen van de VMDB daarin hun ervaring kunnen inbrengen. 

1. De PE-cursus verschaft de benodigde basiskennis over de ziekte en bevordert het ziekte-

inzicht, de herkenning en acceptatie.  

Voor mensen met een BPS en hun betrokkenen is het raadzaam de cursus te volgen. Er zijn 

sterke aanwijzingen dat een PE-cursus terugkeer van ziekte-episodes kan verminderen, zowel 

wat betreft de ernst daarvan als de frequentie. 

2.  Voor veel deelnemers is een PE-cursus vaak een eerste gelegenheid om in contact te komen 

met lotgenoten en met de VMDB. Ervaringen van VMDB-ers die zelf al een weg hebben 

gevonden om met de ziekte om te gaan, kunnen het herstelproces van de patiënt positief 

beïnvloeden en vormen een aanvulling op het bestaande cursusmateriaal. Het herstelproces 

wint sterk aan kracht door ervaringsdeskundige ondersteuning en uitwisseling tussen de 

cursisten. 

De VMDB zet ervaringsdeskundigen en VMDB-voorlichters in tijdens de PE-cursus om beide 

bovengenoemde doelstellingen te bereiken. De PE-cursus is een uitgelezen kans om 

potentiële VMDB-leden te treffen en hun een vervolg te bieden in de vorm van 

lotgenotencontact. 

 

Nieuwe ontwikkelingen 

 

Naast de bestaande Psycho-Educatie cursus heeft de werkgroep psychotherapie van het KenBis 

onlangs een nieuw prototype ontwikkeld. Vanaf najaar 2014 starten de eerste pilots in enkele GGZ-

instellingen. Dit nieuwe prototype is nog niet op effectiviteit getoetst.  

N.a.v. deze nieuwe ontwikkelingen heeft de Ledenraadsvergadering en het bestuur van de VMDB aan 

de nieuw opgerichte ‘werkgroep PE-cursus, Psycho-Educatie Cursussen’ de opdracht gegeven  een 

evaluatie uit te voeren m.b.t. zowel de bestaande als de nieuwe P.E. cursus en daarover advies uit te 
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brengen volgens de in de ledenraadsvergadering gemaakte afspraken. De VMDB ondersteunt beide 

cursusversies 

Bij de evaluatie zal gekeken worden naar informatie en ervaringen van deelnemers, cursusleiders en 

ervaringsdeskundigen bij zowel de bestaande als de nieuwe cursus, er van uitgaande dat beide 

versies in de evaluatieperiode worden aangeboden in GGZ-instellingen. 

Naar aanleiding van de ontstane situatie rondom de PE-cursussen, waarbij twee verschillende 

cursusversies naast elkaar worden aangeboden, streeft de werkgroep vanuit haar opdracht naar de 

realisatie van één praktische en kwalitatief hoogstaande PE-cursus waarin de kwaliteiten van de 

bestaande cursus en het nieuwe prototype samensmelten. De VMDB ondersteunt deze doelstelling. 

 

Psycho-Educatie en de nieuwe Richtlijn bipolaire stoornissen                                                                                                       

Hoewel de nieuwe richtlijn bipolaire stoornissen nog in ontwikkeling is, is het duidelijk dat ook in de 

nieuwe versie aandacht zal zijn voor de beide versies van de PE-cursus die op dit moment in 

Nederland aangeboden worden. De ervaringsdeskundigen van de VMDB die zitting hebben in de 

Richtlijncommissie zijn bij alle onderwerpen betrokken maar focussen op aandacht voor 

zelfmanagement, herstel,  inzet van ervaringsdeskundigheid, lotgenotencontact en 

naastbetrokkenen.   

Aanpak  Psycho-educatie wordt  in cursusvorm gegeven door GGZ-deskundigen. Een 

ervaringsdeskundige van de VMDB woont tenminste één van de bijeenkomsten bij  

en geeft voorlichting. Deze voorlichting gaat over de doelstellingen en de activiteiten 

van de VMDB en over het belang van lotgenotencontact. In een aantal regio’s is de 

bijdrage van VMDB-ervaringsdeskundigen aan de psycho-educatie ruimer.  

Resultaat De VMDB hoopt door haar bijdrage te bereiken dat ernst en duur van ziekte-episodes 

verminderen en dat patiënten en betrokkenen de situatie beter weten te hanteren, 

wat leidt tot een betere kwaliteit van leven. 

Na de PE-cursus houden veel deelnemers contact  met elkaar en vinden zij steun bij 

de activiteiten van de VMDB, zoals in huiskamerbijeenkomsten. 

 

Organisatie Door vrijwilligers,                                                                                                                

Landelijk: Door een coördinator Psycho-Educatie (op dit moment vacature)                                                

Regionaal: Door ervaringsdeskundigen.                                                                                   

De VMDB verzorgt trainingen voor ervaringsdeskundigen en wordt betrokken bij de 

training van professionele cursusleiders.    

                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Verwachting   Psycho-educatie moet volgens de richtlijn bipolaire stoornissen een standaard 

onderdeel  uitmaken van de behandeling. Er wordt via de regio´s door de VMDB 

gewerkt aan uitbreiding van het aantal voorlichters en ervaringsdeskundigen die dit 

ondersteunen.                                                                                                                            

Frequentie  Verschillend per provincie en instelling. 
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e. Contact en samenwerking met verwante verenigingen en organisaties 

Binnen het verband van de GAMIAN-organisatie is er met name contact met onze Vlaamse 

zustervereniging Ups & Downs en de Duitse vereniging DGBS (Deutsche Gesellschaft für Bipolare 

Störungen). Wij ontvangen uitnodigingen van congressen en bezoeken deze zoveel als mogelijk is. In 

Vlaanderen worden soms artikelen uit de PLUSminus overgenomen en in het verenigingsblad van 

Ups & Downs gepubliceerd. 

De contacten met de DGBS zijn van meer recente datum. Deze vereniging bestaat uit zowel patiënten 

en betrokkenen als uit behandelaars.  

De indruk bestaat dat samenwerking een positieve uitwerking zal hebben. 

Op het gebied van de lopende projecten wordt o.a. samengewerkt het Trimbos-instituut, het 

landelijke kennisinstituut voor geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en maatschappelijke 

zorg,  (voor het project Zelfmanagement en Dialoog) en met een aantal patiëntenverenigingen, zoals 

de NVVS (De Nederlandse Vereniging van Slechthorenden), de NVVR (de Nederlandse Vereniging van 

Rugpatiënten) en de Neurofibromatose Vereniging Nederland (in het project Ervaringskennis) . In het 

project Vroege Psychose wordt samengewerkt met de verenigingen Anoiksis en Ypsilon. 

Omdat de VMDB in hetzelfde pand in Utrecht is gehuisvest als de  Depressie Vereniging en de 

Stichting Labyrinth in Perspectief, zijn tussen onze  instituties nauwe contacten gerealiseerd. Deze 

bieden mogelijkheden voor verdere samenwerking. 

In de Vereniging Landelijk Platform GGZ wordt door ons samengewerkt met verwante 

patiëntenorganisaties in de GGZ. 

 

Doel   Gezamenlijke belangenbehartiging, leren van elkaars ervaringen en delen van  

  middelen 

Aanpak  Onderhouden van contacten op bestuurlijk niveau, deelnemen aan gezamenlijke 

  projecten 

Resultaat  Informatie uitwisseling, politieke lobby, samenwerking, aandacht in de media. 

Organisatie  Bestuurlijk, commissie en projectoverleg 

Verwachting  Steviger positie als patiëntenvereniging 

Frequentie  Afhankelijk van nut en noodzaak 
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f. Contact PGO-support 

PGO-support is een onafhankelijke netwerkorganisatie voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties 

die landelijk werken. De VMDB vraagt regelmatig advies aan een beleidsmedewerker van PGO-

support bijvoorbeeld op het gebied van bestuurlijke zaken, training en opleiding, strategische zaken 

en subsidiemogelijkheden, maar ook oefenen wij zelf invloed uit op het scholingsprogramma van 

PGO-support.  

 

Doel   Vragen van advies 

Aanpak  Vrijwilligers volgen cursussen. Ook bestuursleden Verder adviesfunctie.  

Resultaat  Verbetering kwaliteit van de organisatie en medewerkers 

Organisatie  Stuurgroep voor beleid, werkgroep met coördinator en ervaren vrijwilligers 

Verwachting     Wij vragen met name advies bij de inbreng van richtlijnen en kwaliteitstrajecten.  

Frequentie  Verschillend maar 1 x keer per maand minimaal 

 

g. Project Zelfmanagement en Dialoog 

 

Doel  Het doel van het project is het ontwikkelen van een elektronisch persoonlijk 

gezondheidsdossier (PGD), specifiek voor patiënten met een bipolaire stoornis, hun 

betrokkenen en behandelaars. Alle informatie over gezondheid, leefstijl en 

persoonlijke metingen worden overzichtelijk beheerd in een persoonlijk 

gezondheidsdossier. Het doel van het dossier is gelegen in het verkrijgen van meer 

regie over  het leven van de patiënt, en het mede richting geven aan hoe zorg en 

behandeling worden ingezet ten behoeve van zijn kwaliteit van leven, op maat 

gesteund door professionals. 

Aanpak Door middel van een studie worden het gebruik en de ervaringen van patiënten met 

een bipolaire stoornis (BS), niet-professionele betrokkenen en behandelaren met het 

PGD BS en  de verschillende modulen in kaart gebracht.  
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Organisatie  De VMDB is opdrachtgever van dit project en werkt 

samen met het Trimbos-instituut en Patiënt1, 

ontwikkelaar van het PGD BS, en met Prof. Dr. R.W. 

Kupka, voorzitter van de stuurgroep.   

Verwachting De evaluatie met de stuurgroep staat gepland in april 2015 

 

h. Richtlijncommissie Bipolaire Stoornis 

 

De richtlijn bipolaire stoornissen is een binnen de psychiatrische beroepsgroep 

overeengekomen gedragslijn en leidraad voor de wijze waarop professionals 

patiënten met bipolaire stoornissen het beste kunnen benaderen, gebaseerd 

op wetenschappelijke literatuur, inzichten van experts, klinische ervaring en 

'common sence'.  De richtlijn wordt samengesteld door de richtlijncommissie. 

Daarin nemen naast psychiaters, ook psychologen, verpleegkundigen en 

ervaringsdeskundigen deel. De drie ervaringsdeskundigen in de huidige 

richtlijncommissie (2014) zijn allen lid van de VMDB: twee als patiënt en één als 

betrokkene. In de vorige richtlijn (2008) nam eveneens een 

ervaringsdeskundige van de VMDB  deel. De richtlijn biedt de professional een 

concreet handvat voor het diagnosticeren en behandelen van patiënten met 

bipolaire stoornissen. Onderwerpen die aan de orde komen: farmacotherapie, psychotherapie, 

psycho-educatie, somatische aspecten, kinderwens, triade (=samenwerking tussen patiënt, naast 

betrokkene en behandelaar) et cetera. De leden van de commissie werken onafhankelijk en zonder 

ruggespraak. De bijeenkomsten en het daaruit voortvloeiende werk zijn aan geheimhouding 

gebonden.  

Doel  Ontwikkelen van een nieuwe behandelrichtlijn bipolaire stoornissen   

Aanpak  Door middel van een richtlijncommissie, waarin ook de VMDB participeert  

Resultaat  Een professioneel handvat bieden voor het diagnosticeren en behandelen van een 

patiënt met een bipolaire stoornis 

Organisatie  De richtlijncommissie 

Verwachting    Vernieuwde richtlijn eind 2015 

  



Beleidsplan VMDB 2014-2017  

 

i. Project Richtlijncommissie Vroege Psychose

Het vroegtijdig ingrijpen bij een psychose zorgt voor een betere prognose

Bij dit project waaraan de VMDB samen met Anoiksis en Ypsilon 

deelneemt, richten we ons maximaal op het cliënt

en het produceren en verspreiden van een publieksversie. Gedurende het 

project zal gewerkt worden om de essentiële onderdelen van dit 

perspectief en de aanwezige ervaringskennis van Vroege Psychose via de 

richtlijn en de publieksversie goed te laten landen in het veld, zowel binnen 

de hulpverlening (eerste én tweede Lijn) als in de cliënten

familiebeweging. 

 

Doel  Ontwikkelen van een nieuwe behandelrichtlijn 

Aanpak  Door middel van een richtlijncommissie, waarin 

Resultaat  Een professioneel handvat bieden voor het diagnosticeren en behandelen van een 

patiënt met een bipolaire stoornis

Organisatie  De richtlijncommissie

Verwachting    Vernieuwde richtlijn eind 2015
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roegtijdig ingrijpen bij een psychose zorgt voor een betere prognose. 
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Een professioneel handvat bieden voor het diagnosticeren en behandelen van een 

patiënt met een bipolaire stoornis 

De richtlijncommissie 

Vernieuwde richtlijn eind 2015 
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j. Ontwikkeling van methoden tot zelfregie

Het Welness Recovery Action Plan (

Herstel en Actieplan, is een zelfhulp

structuur en sterk geworteld in het herstelconcept. Het ondersteunt 

mensen om weer greep te krijgen 

dat ontregeld raakt door ernstige gebeurtenissen. Het

plan dat mensen zelf maken voor herstel 

proces wint sterk aan kracht door ervaringsdeskundige ondersteuning en uitwisseling.

Doel Het opleiden van een groep facilitators door deze vrijwilligers de basis

aan te bieden, waarna deze groep verder geschoold wordt om als facilit

leden te ondersteunen bij het volgen van de 

deze groep zal specifiek aandacht zijn voor jongeren 

VMDB. 

Aanpak  Samenstelling van een 

Phrenos   

Resultaat  Het verspreiden van de WRAPcursus

uiteindelijk doel het stimuleren van zelfregie (een gerichte aanpak van de eigen 

ervaringsdeskundigheid met o.a. aandacht voor motivatie, zingeving en de rol van 

naastbetrokkenen) en zelfmanagement

gaan met symptomen, behandeling, lichamelijke en sociale consequenties van 

bipolaire stoornis).

Verwachting     Planning basiscursus n

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

van methoden tot zelfregie 

Welness Recovery Action Plan (WRAP) of in het Nederland Welzijn 

is een zelfhulp-instrument met een heldere 

structuur en sterk geworteld in het herstelconcept. Het ondersteunt 

gen en te houden op het leven wanneer 

door ernstige gebeurtenissen. Het WRAP is een 

plan dat mensen zelf maken voor herstel van hun eigen leven. Dit 

proces wint sterk aan kracht door ervaringsdeskundige ondersteuning en uitwisseling.

Het opleiden van een groep facilitators door deze vrijwilligers de basis

aan te bieden, waarna deze groep verder geschoold wordt om als facilit

leden te ondersteunen bij het volgen van de WRAPcursus. Bij het samenstellen van 

groep zal specifiek aandacht zijn voor jongeren binnen de achterban van de 

Samenstelling van een VMDB stuurgroep en in samenwerking met 

 

Het verspreiden van de WRAPcursus onder brede lagen van de achterban, met als 

uiteindelijk doel het stimuleren van zelfregie (een gerichte aanpak van de eigen 

ervaringsdeskundigheid met o.a. aandacht voor motivatie, zingeving en de rol van 

naastbetrokkenen) en zelfmanagement (het individuele vermogen om goed om te 

gaan met symptomen, behandeling, lichamelijke en sociale consequenties van 

bipolaire stoornis). 

Planning basiscursus najaar 2014  
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uiteindelijk doel het stimuleren van zelfregie (een gerichte aanpak van de eigen 
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Beleidsplan VMDB 2014-2017  Pagina 28 

 

Lijst met gebruikte afkortingen 
 

AWBZ  Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 

BA  Bestuurlijk Akkoord 

CG-raad Chronisch zieken en Gehandicapten raad 

E-Health Hulp via de digitale middelen/internet 

GAMIAN Global Alliance of Mental Illness Advocacy Networks 

GGZ             Geestelijke GezondheidsZorg 

KenBis          Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen  

LGL  Lotgenotenlijn 

Li +              Lithium plus Werkgroep  

LP GGz   Landelijk Platform Geestelijke Gezondheidszorg 

MD   Manisch Depressief 

MDS   Manisch Depressieve Stoornis 

NPCF  Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie 

NZi  Nederlands Zorginstituut 

PEC  Psycho Educatie Cursus 

PGO   Fonds voor Patiënten-, Gehandicaptenorganisaties en Ouderenbonden 

PR  Public Relations 

RCP  Regionaal Contact Persoon 

VMDB  Vereniging voor Manisch Depressieven en Betrokkenen 

VWS  Volksgezondheid, Welzijn en Sport (ministerie van) 

WMO  Wet Maatschappelijke Ondersteuning 

WRAP  Welness Recovery Action Plan  

   

 

 


