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Thema: ‘SAMEN IN GESPREK BLIJVEN’ 

Het valt tijdens of na een episode niet altijd mee om op goede wijze met elkaar 

in gesprek te blijven. Jouw naastbetrokkenen begrijpen je misschien niet of zijn 
overbezorgd. En als naastbetrokkene kan je je machteloos voelen als de ander 

niet naar je wil luisteren. 

Zijn er manieren om dan toch, in verbinding, met elkaar te blijven praten? 

Wat heb je daarvoor nodig en hoe vertel je dat de ander? 

Sander Overdevest, verpleegkundig specialist bij de academische werkplaats 
bipolaire stoornissen van GGZ inGeest, locatie Hoofddorp, heeft het thema 

ingeleid met een presentatie en is over deze vragen met ons in gesprek gegaan. 

Uit de groepjes kwam het volgende naar voren: 

WAAR LOOP IK (patiënt) TEGENAAN: 

 Mijn partner sluit zich af 

 Mijn partner denkt alleen in oplossingen 

 Ik heb het er niet over met mijn kinderen omdat ik ze wil beschermen 

 Ik praat er niet meer over vanwege reacties als: ‘Zet je schouders er nu 

eens onder’ 

 Ik heb het er al zo vaak over en wil mijn partner niet belasten met nog 
meer 

TIPS VOOR MENSEN MET EEN BIPOLAIRE STOORNIS: 

 Bespreek waar je tegenaan loopt met een ander dan je naastbetrokkene. 

Deze kan je wellicht helpen hoe op een verbindende wijze te communiceren.  

 Neem tijdens een stabiele fase een videoboodschap voor jezelf op of schrijf 
jezelf een brief. Vermeld daarin wat jij al dan niet nodig hebt van de ander 

tijdens episodes.  

 Als je alleenstaand bent zorg dan voor een goed netwerk, bouw aan 

zelfkennis en reflecteer met regelmaat op je handelen. Zoek lotgenotencontact. 

 Idee: Kijk op www.fitinjehoofd.be  

WAAR LOOP IK (naastbetrokkene) TEGENAAN: 

 Ik krijg geen reactie (depressieve periode). Contact is dan heel moeilijk. 

 Mijn partner zoekt ruzie (manische periode) Is dan onbereikbaar en 

eigengereid.  

Ontkent mijn bezorgdheid. Ik praat tegen een muur. 

TIPS VOOR NAASTBETROKKENEN VAN MENSEN MET EEN BIPOLAIRE STOORNIS: 

 Vraag tijdens een stabiele fase: ‘Hoe wil je dat ik met je omga/doe tijdens 
een (beginnende) episode?’ Zeg dan ook wat jij nodig hebt, bijvoorbeeld er met 

een ander over kunnen praten. 

 Wees geen moraalridder.  

 Heb er respect voor als de ander niet alles met je wil delen. 

 Praat vanuit een ‘ik’-boodschap, bijvoorbeeld: ‘Ik voel me machteloos als 
jij niet naar me luistert’ Dus niet: ‘Jij luistert niet naar mij’ want daarmee 

verstoor je communicatie. 

http://www.fitinjehoofd.be/

