
 

Geslaagde VMDB regio bijeenkomst voor betrokkenen in Drenthe 

Een VMDB lid vroeg of er in Drenthe al een huiskamergroep voor betrokkenen 

bestond. Nee, die is er niet. Dat dachten we, later bleek dat die er wel was. Maar 

goed, samen om de tafel, zaken doorgesproken, hoe pakken we dat aan, een 

avond vooraf leek wel nuttig. Persberichten naar een groot aantal kranten in en 

om Hoogeveen gestuurd, berichten op de VMDB site, Facebook en in de 

PLUSminus, posters bij GGZ en in wat winkels. De aanmeldingen en vragen 

kwamen al gauw binnen. 

Maandagavond 22 juni zaten 25 mensen rond een grote tafel in de bibliotheek 

van Hoogeveen, onder wie ook patiënten die met betrokkenen waren 

meegekomen. De aanwezigen kwamen uit een grote straal rond Hoogeveen. 

Hoewel de nadruk op de betrokkenen (familie, vrienden etc. rond de patiënt) lag, 

konden de patiënten toch vertellen hoe het bipolair zijn zich bij hen uitte. Aan 

deze informatie bestond grote behoefte, want de kennis over de aandoening, de 

behandeling en begeleiding bleek uiterst gering. Psycho-educatiecursus, 

signaleringsplan, noodplan, gesprekken met een SPV’er, het waren vrijwel 

onbekende begrippen. Voor patiënten bleek de voortdurende wisseling van 

personele bezetting bij de GGZ een groot probleem, patiënten weten niet waar 

ze aan toe zijn, vertellen elke nieuwe behandelaar weer opnieuw hun verhaal. 

Familie staat helemaal buiten beeld.  

Natuurlijk lagen de folders van de VMDB op tafel en had zowel de bibliotheek als 

wij zelf boeken uitgestald. Het was al met al een prima avond, met open 

uitwisseling van allerlei ervaringen. Het blijkt, dat wij als vereniging nog heel wat 

werk in Drenthe kunnen verzetten. 

Er was voldoende animo om na de zomervakantie een nieuwe huiskamergroep 

op te starten alleen voor betrokkenen. Hulde aan Bert Hansma voor dit initiatief, 

zijn inzet en voor de goede manier waarop hij het gesprek leidde. 
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