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Zelfmanagement & Dialoog
Informatiepakket Behandelplan Bipolaire stoornis PGD-BS

Bipolaire stoornis.
Een beter leven met 
de juiste zorg

Het behandelplan Bipolaire stoornis is ontwikkeld in samenwerking met 
patiëntenvereniging VMDB (Vereniging Manisch Depressieven en Betrokkenen), 
het UMC Groningen, GGZ inGeest/ VUmc, Altrecht en het Trimbos Instituut.



Behandelplan Bipolaire stoornis wérkt, ook voor uw patiënten

Samen met professionals en patiënten ontwikkelt Patiënt1 behandelplannen voor verschillende aandoenin-

gen, zoals dermatologie, diabetes, COPD en dus ook de bipolaire stoornis. Deze behandelplannen leveren 

stuk voor stuk signi�cante gezondheidswinst en e�ciëntere zorg op. Het behandelplan Bipolaire stoornis 

maakt dit mogelijk door meer zicht te krijgen op de factoren die de stemming en psychische gesteldheid 

beïnvloeden, blijkt uit onderzoek*.

Iets voor u en uw patiënten? In deze folder leest u niet alleen de voordelen en hoe het werkt, maar ook hoe 

u er direct mee kunt starten.

1. Beter met een behandelplan

Beter voor u als behandelaar:

          volgen hoe het met uw patiënt gaat (zinvol in tijden van toegenomen klachten!)

          het klachtenverloop chronologisch in de tijd zien

          direct en beveiligd communiceren met uw patiënt, ook zónder consult in de spreekkamer

          communiceren met andere behandelaars

          verslagen toevoegen

          het medicatiegebruik van de patiënt in de gaten houden

* Pilotstudie gebruikerservaringen van patiënten, hun hulpverleners en 
naasten in drie gespecialiseerde ambulante behandelcentra, 2016.

Prof. Dr. Ralph Kupka, voorzitter stuurgroep Zelfmanagement & Dialoog, 

hoogleraar Bipolaire Stoornissen VU Medisch Centrum Amsterdam.

‘In één oogopslag op de hoogte’
De stemmingsgra�ek geeft een goed beeld van de klachtenverloop in de tijd. Een goed alternatief 
voor de bekende LifeChart boekjes, die vaak niet worden meegenomen, of zelfs zoekraken. In de 
dialoog in de spreekkamer of aan de telefoon zie ik nu in één oogopslag hoe het de laatste tijd gegaan 
is met mijn patiënt.
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Beter voor uw patiënten:

          altijd en overal hun klachten in kaart kunnen brengen

          geen losse boekjes en informatie meer kwijtraken

          medicatiegebruik bijhouden

          slaapuren invoeren en slaappatroon ontdekken

          stemmingen en betekenisvolle gebeurtenissen noteren

          

          het Signaleringsplan, gekoppeld aan de stemmingsgra�ek

          persoonlijke stemmingsgra�ek met alle feiten, ook in tijd

          direct en beveiligd communiceren met zorgverlener(s)

          verslagen lezen van zorgverleners

          zelf signalen in een vroeg stadium ontdekken
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2. Wat zit er in het behandelplan?

Samen met de patiënt en andere zorgverleners transmuraal werken aan een optimale behandeling! 

In dit behandelplan worden niet alleen alle relevante patiëntinformatie en klachten verzameld. 

Ze worden ook zo overzichtelijk weergegeven, dat er patronen kunnen worden ontdekt. Zo kan ingrijpen 

mogelijk zijn vóórdat de manische of de depressieve periode zich voordoet. 

Binnen het online behandelplan Bipolaire stoornis van Patiënt1 worden u en uw patiënt digitaal verbonden, 

eventueel ook met andere zorgverleners. 

patientpatient

Behandelplan
Bipolaire stoornis

Patiënt

Contact met 
patiënt

Stemmingsmeter

Medicijngebruik 
controleren

LifeChart
Berichten

Contact met mede-
behandelaar

Signaleringsplan

Retrospectief -
Stemmingsmeter -

Stemmingsgra�ek -



Behandelplan  Bipolaire Stoornis bevat:
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- Retrospectief

- Stemmingsmeter

- Stemmingsgra�ek

- Gebeurtenissen

- Psychische klachten

- Signaleringsplan

- Persoonlijke notities

- Patiënt informatie

- Richtlijnen en protocollen

- Verslagen

- Berichten

In één oogopslag zien hoe het met uw patiënt gaat

Geen zoekgeraakte LifeChartboekjes meer,  maar een digitale LifeChart 
(Stemmingsmeter). Gekoppeld aan de Stemmingsgra�ek is het mogelijk om 
in één oogopslag te zien hoe het met uw patiënt gaat. Ook met 3-jaren 
terugblik op het beloop van de stoornis. Een eventueel ontdekt patroon kan 
dan bijdragen aan een betere behandeling. 



Retrospectieve LifeChart
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3-jaren terugblik op het beloop van de stoornis kan de invloeden erop zichtbaar 
maken, zoals gebeurtenissen en het e�ect van medicatie. Nieuw opgediepte feiten en 
een eventueel ontdekt patroon kunnen bijdragen aan een betere behandeling. 



Stemmingsmeter
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Medicijngebruik, uren slaap, gebeurtenissen en psychische klachten worden per dag 
ingevoerd, evenals de ervaren stemmingen. Belangrijke informatie die de basis vormt 
voor de stemmingsgra�ek die overzicht én inzicht geeft.



Stemmingsmeter
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Stemmingsgra�ek 
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In de stemmingsgra�ek zijn klachten en andere gezondheidsinformatie zo 
overzichtelijk in kaart gebracht, dat het niet alleen mogelijk wordt om in één oogopslag 
te zien hoe het de patiënt vergaat, maar soms ook de aanloop naar een manische of 
depressieve periode.



Stemmingsgra�ek 
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3. Aan de slag
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Het behandelplan Bipolaire stoornis wordt gestart op een speciaal hiervoor ontwik-
kelde online omgeving, die beschermd en beveiligd is conform alle geldende wet- 
en regelgeivng. Zorgverleners werken vanuit Patient1.pro, patiënten vanuit 
Patient1.nl. De geavanceerde en unieke technologie op deze websites en de op 
maat ontworpen software zijn ingesteld op maximale veiligheid en privacy. 

Eenvoudig, snel en niet duur

• alles web-based, dus geen aanpassingen nodig van computers en servers 
• door Patiënt1 klaargezet: binnen twee weken al van start met patiënten
• behandelplannen zijn er al vanaf 1 euro per patiënt/per maand

Vanachter uw eigen computer zien hoe het behandelplan werkt voor u en uw 
patiënten, gratis en zonder verplichtingen? Bel ons voor een persoonlijke online 
demonstratie: 088 - 007 86 00.  



Aarzel niet: vraag uw zorginstelling contact met Patiënt1 op te nemen!

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie?
W: www.patient1pro.nl
E:  zorgverleners@patient1.nl
T:  088-0078600
A: Wisselweg 33 
1314 CB Almere

4. E-health en de zorgverzekering 

Het PGD-BS behoort tot de zogenoemde e-health behandelingen in de geestelijke gezond-

heidszorg. E-health valt binnen de prestatie generalistische basis GGZ, een DBC voor de gespe-

cialiseerde GGZ of de POH-GGZ. 

Hiervoor hanteren zorgverzekeraars verschillende inkoopwaarden. Het Patient1 platform sluit 

aan bij deze voorwaarden. De speci�eke voorwaarden van uw verzekeraar zijn in de regel 

bekend bij uw afdeling Inkoop of bedrijfsbureau. Ook kunt u deze opvragen bij uw verzekeraar.

5. Contactgegevens
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