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Inleiding: een beknopt jaarverslag. 

 
Dit jaarverslag geeft een beknopte indruk van de activiteiten van de 
vereniging VMDB - de Vereniging van Manisch Depressieven en 
Betrokkenen in 2014. Omdat het strategische beleidsplan 2014-2017* 
uitvoerig schetst welke externe- en interne ontwikkelingen de VMDB 
beïnvloeden, noemt dit jaarverslag die ontwikkelingen niet. Wie wil weten 
welke belangrijke trends spelen voor de VMDB, leze dat beleidsplan via 
www.vmdb.nl. 
 
Ook missie, visie en koers van de VMDB komen in het genoemde  
strategische beleidsplan aan de orde. Daarom worden ook die drie hier 
niet nogmaals besproken. Dit jaarverslag noemt dus vooral de 
"activiteiten" van de vereniging in 2014. 
 
Ik hoop dat de lezer een goede indruk krijgt van wat de VMDB in 2014 
heeft gedaan. 
 
Een hartelijke groet, 
Henk Ekker, voorzitter. 
 

*Met dank aan Saskia Storimans, de schrijfster van het Strategische beleidsplan  
2014-2017, uit de tekst waarvan dit Jaarverslag 2014 veelvuldig gebruik maakt. 
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Lotgenotencontact 

 
a. De Lotgenoten-en Betrokkenenlijn  
Via de Lotgenotenlijn (0900-5123456, €0,10 per minuut) verstrekken 
vrijwilligers, allen lotgenoten of betrokkenen en 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. 
Het rooster voor de vrijwilligers was in 2014 wekelijks  voor meer dan 95 
% gevuld. Een volledige bezetting van 100 % kwam zeer regelmatig voor. 
De lijn was open van 11 - 21 uur. 
 
Overzicht  aantal bellers & duur gesprekken in minuten 
 

  2013 2013 2014 2014 

  gesprekken 

tot. 

lengte gesprekken 

tot. 

lengte 

januari  587  535 4338 
februari  494  477 3319 
maart  828  534 4462 
april  675 3829 553 4041 
mei  684 4232 633 4293 
juni  693 3591 494 3954 
juli  787 3786 517 3419 
augustus  648 3984 452 3377 
september 594 3841 574 4335 
oktober  590 4099 568 5667 
november 614 4699 622 5699 
december 764 4017 444 6987 

  7958 36078 6403 53891 
   minuten  minuten 

 

Inkomsten  
 2012: € 1.276,63 
 2013: €     492,93    
 2014: €     613,39 
In 2013 verminderden de inkomsten door een 
afname van het aantal telefonische contacten en de 
hogere kosten die door de telefoonprovider in 
rekening werden gebracht. 
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Bemensing, nieuwe & vertrekkende vrijwilligers:  
In januari 2014 had de LGL 33 vaste vrijwilligers en op 31 december 
stonden er 39 namen op de lijst .. Er vonden 11 intake-procedures plaats. 
Een klein deel van de geïnteresseerden trok zich tijdens dit traject terug. 
 
Vrijwilligers  die kwamen:  
Marchien Bouwmeester 
Marlies Nederkoorn 
Ben Brouwer 
Jaap Heijnis 
Tineke Baart 
Linda Smit 
Hanny de Vaal 
Remo Castagna 

Vrijwilligers  die vertrokken:  
Géke Schoemaker,  
Margreet Keuning,  
Liesbeth Mijs, 
 

 
Er was een teamontmoetingsdag met educatief onderdeel op 12 april in 
Maastricht, een teamvergadering op 21 juni in Den Bosch en een 
teamtraining: op 10 oktober in Utrecht, voorbereid en georganiseerd door 
eigen vrijwilligers. 
 

b. Landelijke bijeenkomsten  
In 2014 heeft de VMDB 4 landelijke bijeenkomsten georganiseerd. De 
bijeenkomsten hadden plaats in Utrecht en in Den Bosch. 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 2014 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 2014: 
 
Datum Thema Aantal betalende 

bezoekers 

 maart Stigma  132 
 juni Communicatie 75 
 september Creativiteit 96 

 december Leefstijl 222 
 
Na het plenaire gedeelte in de ochtend waren er in het middag- 
programma, afhankelijk van de belangstelling, voor de geboden thema’s 
drie vaste gespreksgroepen en gemiddeld vier workshops.   
In een gespreksgroep “nieuwe patiënten” konden deze nieuwe VMDB-
leden hun ervaringen met elkaar delen. Iedere gespreksgroep werd 
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begeleid door een getrainde en ervaringsdeskundige vrijwilliger van de 
VMDB. 
Per landelijke bijeenkomst zijn ongeveer 8 vrijwilligers en 1 medewerker 
van het bureau betrokken geweest bij de organisatie daarvan. 
 

c. Regionale bijeenkomsten  
Regionale bijeenkomsten worden van tijd tot tijd op verschillende plaatsen 
gehouden. Hieronder staat het regio jaarverslag 2014 van de Regio 
Drenthe. 
>>>>> 

Verslag VMDB  Regio Drenthe 2014, geschreven door  de 
Regiocoördinatoren Dinie Kerssies en Renée Hendriksen. 
 
Sinds eind 2013 zijn we met zijn tweeën als Regionaal Contact Persoon 
voor Drenthe aan de slag gegaan.  
 
Ledenactiviteiten:  

Huiskamergroep  
In de regio Emmen bestaat al langer een huiskamergroep die om en om in 
Klijndijk en Borger bij elkaar komt. 
De huiskamergroep in Assen  draait een aantal jaren naar volle 
tevredenheid. Er zijn wat mensen bijgekomen en door overlijden 
afgevallen. Er waren nog zo veel nieuwe aanmeldingen, dat we besloten 
een tweede groep te beginnen. Die tweede huiskamergroep is in 
september gestart in Beilen en is 2x bij elkaar geweest.  
Wandelen 
In juni hebben we gewandeld vanuit Deurze, in de buurt van Assen,  met 
7 personen. Met prachtig weer, een mooie route en zinvolle en gezellige 
gesprekken. En koffie met appeltaart. 
In oktober hebben we vanuit dezelfde plaats gewandeld met 13 personen. 
Wederom een succes. 
Overige activiteiten 

Diverse Drentse leden waren in maart op de regiodag in Groningen. Op 6 
september waren we met een aantal leden vertegenwoordigd op de 
landelijke jubileumbijeenkomst van Ypsilon die in Assen werd gehouden. 
We hebben tevens een stand met informatiemateriaal bemand. Goed om 
ook eens problematiek van een ‘zusterorganisatie’ te horen.   
Bij huisartsenpraktijken en apotheek  is informatiemateriaal van de VMDB 
afgegeven, in de plaatsen Westerbork, Borger,Gasselternijveen,  Beilen, 
Smilde.  
We hebben bijeenkomsten voor Regionale Contact Personen bezocht, ook 
de landelijke bijeenkomsten en de Ledenraadbijeenkomst. 
 
***** 
En op onze website www.vmdb.nl is nog meer nieuws te vinden, ook over 
de regionale activiteiten in de andere regio's en provincies. 
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d. Huiskamerbijeenkomsten 
 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. 
 
e.WBG (Werk en Bipolaire Groep) 
Vijf maal per jaar komt een wandelgroep bij elkaar van lotgenoten die 
werk hebben maar graag met andere lotgenoten praten over hun 
ervaringen. Vragen die leven zijn bijvoorbeeld: Vertel je het op je werk? 
Wat doe je als je uitvalt? Hoe ga je om met medicatie? 
De groep varieert in grote tussen 5 en 15 deelnemers. Steeds organiseert 
één deelnemer een wandeltocht en dat kan door heel Nederland zijn. 
 

 

Financieel overzicht Lotgenotencontact 
 
 Begroting 

2015 
Exploitatie 
2014 

Begroting 
2014 

Exploitatie 
2013 

Begroting 
2015 

Exploitatie 
2014 

Begroting 
2013 

Exploitatie 
2013 

 BATEN LASTEN 

Huiskamerbij
eenkomsten 

0 0 0 0 1.500 

 

0 1.500 0 

Lotgenoten-
lijn 

4.000 5.849 3.500 5.213 10.000 9.447 10.000 10.973 

Landelijke 
bijeen-
komsten 

7.200 4.229 

 

1.600 

 

1.479 9.000 

 

6.241 10.000 9.076 

 11.200 10.078 

 

7.600 

 

6.692 

 

20.500 15.688 14.900 21.272 

 
 
Voorlichting, PR, en sociale media 

 
a. Het kwartaalblad de PLUSminus  
Vier keer in 2014 verscheen de PLUSminus. PLUSminus is het 
verenigingsmagazine van de VMDB. Ieder krijgt het blad automatisch 
toegezonden wie lid is van de vereniging. De artikelen in de PLUSminus 
informeren over de bipolaire stoornis en de gevolgen ervan. De 
onderwerpen in het blad verliezen doorgaans niet snel hun waarde. Naast 
ervaringen van betrokkenen en lotgenoten, kent de PLUSminus een aantal 
vaste rubrieken en een thema. Het thema was steevast gekoppeld aan de 
landelijke dag die doorgaans drie weken na verschijnen van het magazine 
wordt gehouden. 
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b. De VMDB-website  
De website werd onderhouden door een team van vrijwilligers. Doel was 
en is het verstrekken van informatie over de bipolaire stoornis, over alle 
relevante aspecten daaraan verbonden, en over de VMDB en al haar 
geledingen. Daarbij stond voorop dat de informatie relevant, actueel en 
van de juiste kwaliteit is, en dat de informatieverstrekking eenvoudig is bij 
te houden.  
Het VMDB forum blijft actief onder het adres: http://forum.vmdb.nl en 
wordt bijgehouden door een administrator. 
 
c. De digitale nieuwsbrief  
De nieuwsbrief verscheen maandelijks en behandelde een veelheid van 
relevante onderwerpen voor leden van de VMDB. Dit medium functioneert 
prima en is ook een opmaat voor het lidmaatschap, want je kunt op de  
nieuwsbrief abonneren zonder lid te zijn van de VMDB 
 
d. Circuit 
Circuit is een per e-mail verspreid nieuwsbulletin voor de vrijwilligers van 
de vereniging. Er staan regioberichten in, interviews, nieuwtjes en 
verslagen van regionale bijeenkomsten. Het bulletin levert een gevoel van 
verbondenheid met elkaar op, en in 2014 verscheen het 3 keer. 
 
e. Ontwikkeling sociale media  
In 2014 is de VMDB verder gegaan met Twitter en Facebook. Voor 
Facebook functioneert een team van vrijwilligers en lopen geplaatste 
berichten gestaag door. Ook meedoen met Twitter blijft vragen om een 
goede bezetting van het team.  
 
f. Project Ervaringskennis  
 

 
Ervaringrijk.nl is een nieuwe website waar je ervaringen kunt lezen van 
mensen met een bepaalde chronische aandoening. Ervaringrijk.nl is in 
2014 on line gegaan en de VMDB is een van de initiatiefnemers. 
 

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

h. Jongerenbeleid  
In 2014 is het niet gelukt een structureel jongerenbeleid van de grond te 
krijgen. [De verwachting is dat dat in 2015 wel gerealiseerd zal kunnen 
worden]. 
 
i. Vrijwilligersbeleid 
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Voor het vrijwilligersbeleid geldt hetzelfde als wat hier boven staat over 
het jongerenbeleid. 
 

j. Willem Nolenprijs voor Bipolaire Stoornissen 
De Willem Nolenprijs is een prijs voor baanbrekend onderzoek of 
buitengewone initiatieven op het gebied van de zorg voor patiënten met 
een bipolaire stoornis en hun naasten. De prijs werd op 23 september 
2014 voor het eerste uitgereikt. Genomineerd waren ook: 
Sanne te Pas en Elisabeth ter Kulve. 
In de film ‘Dwaas en Deskundig’ van documentairemaakster Sanne te Pas, 
onderzoekt Elisabeth ter Kulve wat de geleerden te zeggen hebben over 
de bipolaire stoornis waarmee zij kampt. Samen met haar neef, de 
bekende psychiater prof. Jim van Os, komt zij tot de ontdekking dat de 
opvattingen over waanzin allesbehalve eenduidig zijn, en dat er nog veel 
ruimte is voor onderzoek uit een onverwachte hoek: namelijk door degene 
die zelf een psychose heeft doorgemaakt. De opbrengst van deze 
documentaire wordt aangewend voor het eerste Users Research Centre, 
een centrum waar ervaringsdeskundigen kunnen promoveren op voor hen 
relevante onderwerpen. 
 
Financieel overzicht Voorlichting en PR 
 
 Begroting 

2015 
Exploitatie 
2014 

Begroting 
2014 

Exploitatie 
2013 

Begroting 
2015 

Exploitatie 
2014 

Begroting 
2014 

Exploitatie 
2013 

 BATEN LASTEN 

Kwartaalblad 
PLUSminus 

    39.000 39.313 40.000 37.182 

Informatie-
verstrekking 

2.100 1.873 2.700 2.554 2.500 2.617 2.500 2.995 

Communicati
e via Internet 

    1750 1.069 1.800 1.474 

Provinciale 
activiteiten 

    4.500 5.354 4.500 4.685 

Psycho 
educatie 

    1.500 1.125 1.500 1.125 

         

         

 2.100 1.873 2.700 2.554 49.250 48.353 50.300 47.461 

 

Belangenbehartiging 

 

a. Deelname GAMIAN Europe 
(Global Alliance of Mental Illness Advocacy Networks Europe).  
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. In mei 2014 werd 
in Boedapest een conferentie gehouden over schizofrenie, waarbij een 
afgevaardigde van de VMDB aanwezig was. 
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b. Deelname aan het Landelijk Platform GGZ  
Het LPGGz is de nederlandse koepelorganisatie van 20 cliënten- en 
familieorganisaties. Ook de VMDB is hier lid van en participeert in 
studiebijeenkomsten, werkgroepen en gezamenlijk overleg. Het LPGGz is 
gesprekspartner van en aanspreekpunt voor politici, beleidsmakers, 
beleidsuitvoerders zorgverzekeraars en brancheorganisaties. 
Toen in december de kwestie "Vrije Artsenkeuze", speelde was de VMDB 
daar bij betrokken, ook via het lidmaatschap van de LPGGz. En via de 
LPGGz ontmoet de VMDB dus ook andere organisaties en werkt daarmee 
samen in diverse themagroepen, bijv. Thema groep Dwang en Drang, en 
de Themagroep Familiebeleid. 
 
c. Deelname aan het Kenniscentrum Bipolaire stoornis  
Het Kenniscentrum, kortweg KenBiS, bundelt de deskundigheid van 
gespecialiseerde professionals, patiënten en naastbetrokkenen. Het nodigt 
professionals uit deel te nemen aan een groeiend netwerk van 
academische en psychiatrische centra en de patiëntenvereniging VMDB. 
De partners in het netwerk bouwen samen aan de kwaliteit van 
diagnostiek en behandeling van de Bipolaire stoornis. In 2014 zijn er 4 
bijeenkomsten geweest. Het KenBis levert bovendien vaak sprekers op de 
landelijke en regionale bijeenkomsten van de VMDB. De VMDB op haar 
beurt participeert in visitaties die gebracht worden aan centra die lid zijn 
van het KenBis. Deze samenwerking met KenBiS is een uitstekend 
voorbeeld van onze goede contacten met deelnemende behandelaren in 
de geestelijke gezondheidszorg.  
 
d. Bevordering van psycho-educatie  
De VMDB stimuleert en ondersteunt dat GGZ instellingen Psycho-Educatie 
cursussen aanbieden en dat ervaringsdeskundigen van de VMDB daarin 
hun ervaring kunnen inbrengen. 
Onlangs heeft de werkgroep psychotherapie van het KenBis 
een nieuw prototype ontwikkeld. Vanaf najaar 2014 startten 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 Psycho-
Educatie Cursussen’ in november 2014 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 brengen. De VMDB ondersteunt beide cursusversies 
 
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. 
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De contacten met de DGBS is van 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. 
 
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 PGOsupport 
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. 
 
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. 
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 
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samengesteld door de richtlijncommissie.
psychiaters, ook psychologen, verpleegkundigen en
deel. De drie ervaringsdeskundigen in de richtlijncommissie (2014) 
allen lid van de VMDB: twee als p
 
[Op 30 maart 2015, samenvallend met 
nieuwe Multidisciplinaire richtlijn bipolaire stoornissen
De Tijdstroom. Dat er stappen zijn gemaakt in het denken over de 
behandeling, blijkt ook uit de omvang. 
100 pagina’s, de nieuwe richtlijn ruim 300.
 
i. Richtlijncommissie Vroege Psy
Het vroegtijdig ingrijpen bij een psychose zorgt voor een betere prognose
Dit project waaraan de VMDB samen met Anoiksis en Ypsilon
deelneemt, richt zich maximaal op het cliënt
en verspreiden van een publieksversie
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 
familiebeweging. De vernieuwde richtlijn 
 
Financieel overzicht Belangenbehartiging
 
 Begroting 

2015 
Exploitatie 
2014 

 BATEN 

Participatie 
Gamian e.a. 

0 

Deelname 
Landelijk 
Platform GGz 

0 

Voorw.s.akt.  

 0 

 

samengesteld door de richtlijncommissie. Daarin nemen naast 
psychiaters, ook psychologen, verpleegkundigen en ervaringsdeskundigen 
deel. De drie ervaringsdeskundigen in de richtlijncommissie (2014) 
allen lid van de VMDB: twee als patiënt en één als betrokkene

samenvallend met World Bipolar Day, kwam
Multidisciplinaire richtlijn bipolaire stoornissen uit, van uitgeverij 

Dat er stappen zijn gemaakt in het denken over de 
deling, blijkt ook uit de omvang. De richtlijn van 2008

100 pagina’s, de nieuwe richtlijn ruim 300.] 

lijncommissie Vroege Psychose  
Het vroegtijdig ingrijpen bij een psychose zorgt voor een betere prognose
it project waaraan de VMDB samen met Anoiksis en Ypsilon

maximaal op het cliëntperspectief en het produceren 
en verspreiden van een publieksversie van de richtlijn. 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 

de hulpverlening (eerste én tweede Lijn) als in de cliënten
ernieuwde richtlijn wordt verwacht eind 2015

Financieel overzicht Belangenbehartiging 

Exploitatie 
 

Begroting 
2014 

Exploitatie 
2013 

Begroting 
2015 

Exploitatie 
2014 

LASTEN 

0 0 0 1.000 

 

0 0 0 750 

    

0 0 0 1.750 1.515

Daarin nemen naast 
ervaringsdeskundigen 

deel. De drie ervaringsdeskundigen in de richtlijncommissie (2014) waren 
betrokkene. 

kwam de 
uit, van uitgeverij 

Dat er stappen zijn gemaakt in het denken over de 
De richtlijn van 2008 omvatte ruim 

Het vroegtijdig ingrijpen bij een psychose zorgt voor een betere prognose 
it project waaraan de VMDB samen met Anoiksis en Ypsilon 

en het produceren 
. 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 

(eerste én tweede Lijn) als in de cliënten 
eind 2015. 

Exploitatie 
 

Begroting 
2014 

Exploitatie 
2013 

765 1000 961 

750 750 750 

 0  

1.515 1.750 1.711 
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Bijlage: Financiële overzichten 

 
Financieel overzicht gemengde kosten 

 
 Begroting 

2015 
Exploitatie 
2014 

Begroting 
2014 

Exploitatie 
2013 

Begroting 
2015 

Exploitatie 
2014 

Begroting 
2014 

Exploitatie 
2013 

 BATEN LASTEN 

Kantoorkos-
ten, incl. 
vrijwilligers 

0 0 0 0 36.500 31.054 37.650 36.311 

Overhead-
kosten 

0 0 0 0 19.400 16.539 19.400 16.401 

Personeel-
kosten 

    35.850 34.062 35.200 

 

30.536 

 0 0 0 0 91.750 81.655 

 

92.250 83.248 

 
Totaaloverzicht opbrengsten en kosten 
 
 Begroting 

2015 
Exploitatie 
2014 

Begroting 
2014 

Exploitatie 
2013 

Begroting 
2015 

Exploitatie 
2014 

Begroting 
2014 

Exploitatie 
2013 

 BATEN LASTEN 

Lotgenoten-
contact 

11.200 10.495 

 

5.100 6.775 20.500 15.688 19.000 21.272 

Voorlichting 2.100 1.873 2.700 2.554 49.250 48.353 50.300 47.461 

Belangen-
behartiging 
en voorw. 
schepp.akt. 

0 0 0 0 1.750 1.515 1.750 

 

1.750 

Gemengde 
kosten 

 

0 0 0 0 91.750 81.656 92.250 92.250 

Subsidie 
trainingen  

 

0 0 0 0     

Vrijval/dota- 
tie reserves 
en 
voorzieningen 

0 0 

 

0 0 0 0 0 25.000 

Overschot 
boekjaar 

 0 0  -28.150 

 

11.236 -29.700 14.077 

Contributies  80.800 81.847 84.800 86.334     

Rente-
opbrengsten 

1.000 2.166 1.000 1.941     

Giften en 
legaten 

5.000 22.117 

 

5.000 25.014     

Sponsoring 0 4.950 0 4.500     

Overige opbr. 
subsidies 

0 0 0 5.651     

Subsidie PGO 35.000 35.000 35.000 60.000     

 135.100 158.448 133.600 192.769 135.100 158.448 133.600 192.769 
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Lijst met gebruikte afkortingen 
 
BS Bipolaire Stoornis 
GAMIAN Global Alliance of Mental Illness Advocacy Networks 
GGZ Geestelijke GezondheidsZorg 
KenBis Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen 
LGL Lotgenotenlijn 
LP GGz Landelijk Platform Geestelijke Gezondheidszorg 
MD Manisch Depressief 
MDS Manisch Depressieve Stoornis 
PEC Psycho Educatie Cursus 
PGO Fonds voor Patiënten-, Gehandicaptenorganisaties en 
Ouderenbonden 
VMDB Vereniging voor Manisch Depressieven en Betrokkenen 
WRAP Welness Recovery Action Plan 
 
**** 
 
 
 
 30 Maart 2014 is door de International Society for  Bipolar 
 Disorders (ISBD) uitgeroepen tot de eerste  wereldwijde 
 Bipolar Day (WBD). Die dag stond in het teken van de 
 Bipolaire Stoornis, een aandoening waar naar schatting 
 tussen de 2 en 5 % van de wereldbevolking mee kampt.  

 
 
 
 


