
Uitnodiging Landelijke Dag

Voor leden, betrokkenen en belangstellenden van de VMDB 

Zaterdag 19 maart 2016 
In theater de Musketon

Hondsrug 19, 35 24 BP Utrecht
www.theaterdemusketon.nl 

geachte mevrouw, mijnheer,

het VMDB-bestuur nodigt u graag uit voor de komende Lan-

delijke Dag van de VMDB op zaterdag 19 maart 2016 in De 

Musketon te Utrecht. De entree voor deze dag bedraagt drie 

euro; het is fijn indien u dat gepast bij u hebt.

Wat staat er die dag op het programma? De ontvangst start 

rond de klok van half tien ’s ochtends, waarbij u dan uw oor 

te luister kunt leggen bij verschillende informatiestands en/of 

even een kop koffie kunt drinken voor de aanvang van het of-

ficiële programma.  De consumpties in De Musketon zijn voor 

eigen rekening.

Om kwart over tien start het programma, met in eerste instan-

tie lezingen (zie toelichting volgende pagina) in de ochtend 

en daarna werk- en gespreksgroepen na de lunch,  dat tot ’s 

middags drie uur duurt. gespreksgroepen met partners, met 

nieuwe lotgenoten, met betrokkenen. 

aanmeldingen voor deze dag ontvangen wij graag uiterlijk voor 

12 maart 2016 bij het landelijk bureau in Utrecht. Telefoon-

nummer (030) 280 30 30 of per e-mail : femie@vmdb.nl 

Met vriendelijke groet,

het bestuur van de VMDB

“Oorsprong, 
afstamming en meer”



9:30 Zaal open met: 	 •	informatiestand	VMDB
	 	 •	informatiestand	van	de	Nederlandse	Hersenbank
	 	 •	boekentafel	VMDB

10:15 Welkom en opening door de dagvoorzitter en de voorzitter van de VMDB

10:25 - 11:10  Lezing ‘Waarom genen ons lot niet bepalen’ 
Inclusief kort gelegenheid tot vragen stellen 

  BBijdrage van psychiater dr. Marco Boks. Zowel genen omgevingsinvloeden zoals jeugdtrauma hebben een 
invloed op het risico op de bipolaire stoornis, maar hoe deze factoren op elkaar inwerken is minder bekend. Nieuwe 
ontwikkelingen laten nu zien hoe omgevingsinvloeden de functie van genen kunnen veranderen. Deze effecten 
(epigenetica genoemd) maken het nodig opnieuw na te denken over hoe genen en omgeving elkaar beïnvloeden. 
Interessant is dat deze epigenetische effecten ook samen kunnen hangen met medicijnen en voedsel. In de lezing zal 
ingegaan worden op epigenetica en hoe het onze kennis van bipolaire stoornis kan veranderen.

  Marco Boks is psychiater en onderzoeker in het UMC Utrecht op de afdeling psychiatrie. hij is de coördinator van 
een grote studie over Bipolaire Stoornis (‘Bipolar genetics’). hij deed zijn opleiding tot psychiater in groningen en 
werkte daarna een paar jaar in Engeland. hij houdt zich bezig met onderzoek naar de interactie tussen genen en hun 
omgeving en in het bijzonder epigenetica. 

11:10 – 11:25 Korte pauze

11:25 – 11:40 Verenigingsactiviteiten en aanbieden project Zelfmanagement en Dialoog

11:40 – 12:25  Lezing ‘Twee kanten van het bipolaire brein: wat we weten en wat we niet weten’ 
Inclusief kort de gelegenheid tot vragen stellen.

  Bijdrage van psychiater dr. Saskia Palmen. het wetenschappelijk onderzoek is zo ver dat we weten dat de bipo-
laire stoornis een hersenaandoening is. Dankzij MrI onderzoek kunnen we verschillen zien tussen de hersenen van 
mensen met een bipolaire stoornis en de hersenen van mensen zonder deze diagnose, bijvoorbeeld in de vorm of 
activiteit van hersengebieden. Echter, wat er precies anders is in de hersenen van mensen met een bipolaire stoor-
nis, op cel- en moleculair niveau is helaas nog onbekend. Saskia palmen zal uitweiden over waarom hersenonderzoek 
(na overlijden) naar bipolaire stoornis zo belangrijk is, wat er allemaal onderzocht kan worden, wat de toegevoegde 
waarde is t.a.v. bestaand onderzoek zoals de Bipolar genetics studie, en wat we ermee hopen te bereiken.

  Saskia palmen is (kinder- en jeugd)psychiater in het UMCU hersencentrum. Zij is in 2005 gepromoveerd en heeft zich 
daarna gespecialiseerd tot psychiater en vervolgens tot kinder- en jeugdpsychiater. Sinds 2010 werkt zij in de kliniek 
waar jongeren en jong volwassen met een eerste psychose opgenomen worden. Sinds 2012 is zij ook medisch 
hoofd van de zorglijn risico & preventie waar de kliniek onder valt. Daarnaast is zij sinds 2012 klinisch coördinator 
van De Nederlandse hersenbank voor psychiatrie.

12:25 – 13:00 Pauze

13:00 – 15:00 Middagprogramma

  1. Toneelstuk STIGMANIA van toneelgroep LEVANTOneel De vooroordelen die over mensen met een psychische 
kwetsbaarheid de ronde doen zijn legio. ‘Die lui zijn het zelf schuld, zijn eng, het komt nooit meer goed’. Om ze de 
wereld uit te helpen maakte LEVONTOneel de voorstelling Stigmania. In tien scenes halen de acteurs op amusante, 
treffende en soms ook ontroerende wijze het taboe op psychisch ziek zijn onderuit.

  ‘Een uitstekende weergave van de werkelijkheid’, ‘herkenbaar’, ‘het ontroert’, ‘het zet je aan het denken’, een greep uit 
de vele reacties. 

  LEVaNTOneel is een theatergezelschap bestaande uit (ex)cliënten van de LEVaNTOgroep. De organisatie richt zich op 
herstel, zodat cliënten het heft weer in eigen hand kunnen nemen en als volwaardig burger deel uit kunnen maken van 
de maatschappij. regisseur is Maurice de Bruijn. 

  2. Diverse gespreksgroepen (u kunt zich hiervoor opgeven in de middagpauze)
 I. gespreksgroep met nieuwe lotgenoten
 II.  gespreksgroep met alleen partners, dus zonder patiënten of andere betrokkenen
 III. gespreksgroep met betrokkenen (ouders, broers en zussen, kinderen van)

15:00 Afsluiting Programma (niet plenair)

Entree 3 euro, consumpties voor eigen rekening 

Het is verstandig om u daadwerkelijk van tevoren op te geven voor de workshop en de gespreksgroepen. Er is een limiet 
aan belangstellenden die aan activiteiten in het middagprogramma kunnen meedoen.

programma Landelijke Dag 19 maart 2016: “Oorsprong, afstamming en meer”



Deze aanmeldingsbon vóór 5 maart per post,  
e-mail of fax sturen naar: Bureau VMDB, Kaap hoorn-
dreef 28 a, 3563 aT Utrecht - E-mail: femie@vmdb.nl / 
fax: (030) 280 28 80

Naam: 

adres:  

plaats en postcode: 

Voorkeur Lezing / gespreksgroep / Workshop: 

 

 

Knip deze coupon uit uw pLUSminus en laat uw vriend(in) 
of familielid een keer kennismaken met het ledenblad van 
de VMDB: PLUSminus

als u deze ingevulde coupon opstuurt, ontvangt uw relatie 
het eerstvolgende nummer van pLUSminus kosteloos. 

Naam: 

adres:  

plaats en postcode: 

Deze coupon per email sturen naar: femie@vmdb.nl 
of:
Bureau VMDB, Kaap hoorndreef 28 a, 3563 aT Utrecht 

 Aanmeldingsbon 
 landelijke bijeenkomst zaterdag 19 maart 2016   

 Kennismakingscoupon:

routebeschrijvingprogramma Landelijke Dag 19 maart 2016: “Oorsprong, afstamming en meer”
Sociaal-cultureel centrum “De Musketon” hondsrug 19, 3524 Bp Utrecht, telefoon (030) 2898204 
Theater De Musketon ligt midden in de Utrechtse wijk Lunetten, vlakbij Knooppunt Lunetten, ten zuid westen van het Winkelcentrum.

Met de auto:
Volg de borden Utrecht. rijdt vervolgens richting ring Utrecht 
Zuid (a12). Bij knooppunt Lunetten neemt u op de parallel-
baan van de a12 afslag 18, Lunetten Utrecht Zuidoost. Volg 
de borden naar de Musketon. In de buurt van het theater kunt 
u gratis parkeren.

Met het openbaar vervoer:
Mensen die met het Openbaar Vervoer willen komen naar de Musketon 
reizen naar Utrecht Centraal station en nemen om 9.26 uur of een trein 
later om 9.41 uur de Sprinter naar Utrecht Lunetten. Ze arriveren dan vier 
minuten later op station Utrecht Lunetten en lopen vervolgens in 10 minuten 
naar de Musketon. 



V E r E N I g I N g S N I E U W S

Regionale vmdb-bijeenkomst 
Op zaterdagmiddag 5 maart 2016 orga-
niseert het VMDB regioteam groningen een 
regionale bijeenkomst in de ronde Zaal van 
het UMCg te groningen. het Thema van deze 
middag zal zijn:

•  Samenwerking familie, hulpverlening 
en patiënten.

•  Wat gaat goed, wat kan beter?

Ingrid Domhof, maatschappelijk werk/rela-
tie- en gezinstherapie Universitair Centrum 
psychiatrie (UMCg), zal voor de pauze een le-
zing presenteren. Tijdens de pauze, met een 
muzikaal intermezzo, bestaat de mogelijkheid 
met elkaar en met de leden van ons regio-
team van gedachten te wisselen.

Na de pauze zullen we alle aanwezigen een 
aantal stellingen/uitspraken voorleggen. Deze 
eerst bespreken in kleinere groepjes om 
later tot een gemeenschappelijke samenvat-
ting van de verschillende reacties te komen. 
Samen zijn we tenslotte sterker dan alleen.
De VMDB leden uit groningen ontvangen te-
voren een persoonlijke uitnodiging. Leden uit 
friesland en Drenthe en hun introducees zijn 
ook zeer welkom. In verband met de planning 
wat betreft de catering verzoeken we de frie-
zen en de Drentenaren zich ruim tevoren per 
e-mail aan te melden: h.companjen@hetnet.nl

Ontvangst: vanaf 13.30 uur
Afsluiting: 16.00 uur

Namens Regioteam Groningen Hannes Companjen.




