
Zelfmanagement en Dialoog (Z&D) is een 
onderzoek uitgevoerd in opdracht van de VMDB 

samen met Patiënt1, het Trimbos instituut en 
de bipolaire poli’s van Altrecht, GGZ inGeest en 

UMC Groningen.

Op zaterdag 19 maart 2016 zal professor Ralph Kupka, als voorzitter 

van de Stuurgroep die het onderzoek begeleidde, het eindrapport 

overhandigen aan de heer Henk Ekker, voorzitter van de VMDB.  

Met ingang van dat moment is het Persoonlijk GezondheidsDossier voor 

patiënten met de bipolaire stoornis operationeel en gratis te gebruiken.

In deze brochure leest u meer over dit PGD.

Zelfmanagement en Dialoog



Meer weten?
Vraag het uw psychiater.

Zelfmanagement Bipolaire Stoornis
Regie over je eigen gezondheid

Bipolaire stoornis inzichtelijk
U brengt uw klachten in kaart en krijgt 
hiermee meer inzicht. U pakt de regie 
over uw gezondheid in eigen handen en 
start een e�ectieve behandeling. 

Vul uw eigen stemmingsmeter in
U voert in het behandelplan een eigen 
stemmingsmeter (LifeChart) in. Deze meter
is gekoppeld aan een signaleringsplan en
maakt persoonlijke behandeling mogelijk.

Medicatiegebruik bijhouden en delen
Hou in een speciale lijst uw medicatie-
gebruik bij. Dit bevordert een regelmatige
inname en helpt bij het bespreken van uw 
medicatie met uw behandelaar.

Ontdek de signalen in een 
vroeg stadium
Door het zelf invoeren van gegevens kunnen 
patronen worden herkend. Hierdoor zijn 
signalen van ontregeling in een vroeg 
stadium te ontdekken en aan te pakken. 

Communiceer direct met 
behandelaar
Sta in direct contact met uw behandelaar. 
Hiermee ontwikkelt u een e�ectieve en op
uw persoonlijke situatie afgestemde
behandeling.

www.patient1.nl

Zelfmanagement Bipolaire Stoornis is 
een project van de VMDB samen met:



Waarom neem je met een bipolaire stemmings-

stoornis liever zelf de regie in handen? En 

hoe doet je dat dan? Als behandelaar is Ralph 

Kupka enthousiast over de zelf manage ment- 

en communicatietools binnen het Persoonlijk 

GezondheidsDossier van Patiënt1. Hij legt 

uit waarom: ‘Uiteindelijk sta je het dichtst bij 

jezelf. En als het goed is, voel je zelf het eerste 

of je goed in je vel zit, of niet.’

‘Zelfmanagement & Dialoog’. Als je een term 

vaak hoort, vergeet je soms wat die eigenlijk 

betekent. Als voorzitter van de stuurgroep die 

in 2014-2015 het project begeleidde dat we ook 

wel kort ‘Z&D’ noemen, heb ik het wel driehon-

derd keer gezegd of gehoord: Zelfmanage-

ment & Dialoog. 

Zelf de regie in handen
Wie te stellen heeft met een bipolaire stem-

mingsstoornis, wordt geadviseerd om op een 

aantal dingen alert te blijven (hoe voel ik me de 

laatste tijd, gaat het allemaal wel lekker, slaap ik 

goed etcetera), een aantal gezonde leefregels 

in acht te nemen en zorgvuldig om te gaan met 

medicatie. Dit soort adviezen krijg je aanvankelijk 

vooral ook van je behandelaar, maar liever neem 

je de regie zelf in handen. Het is toch je eigen 

ding. Dat noemen we dus zelfmanagement. 

Een patiënte zei laatst tegen mij: ‘Hoor eens, jij 

ziet me toch maar minder dan 1% van de tijd’. 

En daar had ze helemaal gelijk in. Uiteindelijk sta 

je het dichtst bij jezelf. En als het goed is, voel 

je zelf het eerste of je goed in je vel zit, of niet. 

Dat is zeker van belang bij een aandoening die 

soms op grillige wijze en onverwacht de kop op 

kan steken. Daar wil je toch een beetje greep 

Ralph Kupka  Zelfmanagement & Dialoog: een jaar later
op krijgen en houden. Daarom vinden we zelf-

management belangrijk. 

Richtlijn
In de vorig jaar verschenen Multidisciplinaire 

Richtlijn Bipolaire Stoornissen is dan ook een 

apart hoofdstuk gewijd aan zelfmanagement 

bevorderen (zelfmanagement kun je als behan-

delaar natuurlijk niet doen, maar wel bevor-

deren). Daarin wordt een aantal aspecten van 

zelfmanagement onderscheiden: goed geïnfor-

meerd zijn over de aandoening en de behan-

deling (door psycho-educatie); gebruik van een 

signaleringsplan; actieve coping; contragedrag; 

sociale steun en hulp organiseren; leefstijl en 

het omgaan met stressvolle gebeurtenissen 

optimali seren; somatische gezondheid bewa-

ken; diverse zelfhulpmogelijkheden toepassen. 

Die richtlijn kun je overigens downloaden via 

www.nvvp.net/richtlijnen. Beetje droge kost, 

maar op de hoogte zijn van professionele richt-

lijnen vind ik ook een vorm van zelfmanage-

ment, en het is soms ook nuttig in de dialoog 

met je behandelaar, waarover later meer. 

Het PGD
In PLUSminus 15/1 stond een interview met 

Koos van der Span. Daarin zette hij uiteen wat 

het project Zelfmanagement & Dialoog inhield, 

hoe het idee over een Persoonlijk Gezondheids-

Dossier (PGD) was ontstaan, en hoe de VMDB 

hierin het initiatief heeft genomen. In het kort 

komt het erop neer dat er door het ICT-bedrijf 

Patiënt1 in samenspraak met de VMDB en ‘bipo-

laire’ professionals een PGD is ontwikkeld met 

Uiteindelijk sta je het dichtst bij jezelf. 
En als het goed is, voel je zelf het eerste of je 

goed in je vel  zit, of niet.
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de volgende onderdelen: een signaleringsplan, 

een stemmingsmeter (gebaseerd op de bekende 

LifeChart) met onder andere slaapregistratie, een 

medicatieoverzicht en een retrospectieve Life-

Chart (onderdeel Zelfmanagement, zie figuur 1). 

Daarnaast is er een berichtenmodule, waarmee 

je beveiligd met je behandelaar kunt communi-

ceren, en de mogelijkheid voor behandelaars om 

een verslag van een gesprek in het PGD te zetten 

met daarin bijvoorbeeld gemaakte afspraken over 

de behandeling (onderdeel Dialoog). 

Een uniek onderdeel is de automatische koppe-

ling tussen stemmingsmeter en signaleringsplan 

(figuur 2). Als je aangeeft dat je je licht depressief 

voelt, komt er een ‘pop-up’ met dát deel van het 

signaleringsplan waarop je alert moet zijn, en wat 

je kunt doen om erger te voorkomen. Zo wordt 

het signaleringsplan een dynamisch instrument, 

waar je echt wat aan hebt op het moment dat het 

nodig is. En het raakt ook niet zoek...

Het PGD wordt vanzelfsprekend beheerd door de 

patiënt zelf, die zijn behandelaar(s) autoriseert 

om te participeren. De behandelaar heeft een 

eigen inlogscherm (via www.patient1pro.nl ) en 

kan dus op afstand meekijken. Figuur 2 geeft een 

voorbeeld van een stemmingsgrafiek zoals die 

zichtbaar wordt voor de behandelaar. Natuur-

lijk kunnen desgewenst ook naastbetrokkenen 

partici peren in het PGD.

Test PGD met pilotstudie
Het PGD is vervolgens uitgetest in een pilot-

studie, waarbij ongeveer 75 patiënten van  

GGZinGeest (Amsterdam en Hoofddorp), Altrecht 

(Utrecht), en het UMC Groningen samen met hun 

behandelaars gedurende een jaar gebruik heb-

ben gemaakt van het PGD. Het Trimbos Instituut 

heeft het project begeleid. Gaandeweg het jaar 

zijn er nog allerlei technische dingen verfijnd en 

toegevoegd, zoals dat gaat bij een pilotstudie. 

Het was voor alle deelnemers een intensief jaar, 

en de uitkomsten van het onderzoek worden 

momen teel geanalyseerd door Silvio van den 

Heuvel als onderdeel van zijn promotieonder-

zoek. De belangrijkste voorlopige uitkomsten 

staan hieronder genoemd.

Figuur 2: voorbeeld van een stemmingsgrafiek in het PGD, zoals die 

zicht baar wordt voor de behandelaar.

Interactie stemmingsmeter 
en signaleringsplan

Figuur 1: voorbeeld van een stemmingsgrafiek in het PGD, zoals die 

zicht baar wordt voor de behandelaar.
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Voorlopige resultaten:
In deze pilotstudie was er plaats voor 75 patiënten uit 

25 per pilotafdeling binnen Altrecht, het UMC Gronin-

gen en de VU/GGZ InGeest. 66 patiënten (44♀, ± 45 jaar 

(23-64 jaar)) zijn gestart, waarvan 45 (68%) tot aan 

het eind van de studie gebruik maakten van het PGD. 

In totaal hebben 39 patiënten (59%, 23♀, ± 47 jaar 

(28-62 jaar)) uiteindelijk de eerste en laatste vragen-

lijsten ingevuld waarover de analyses zijn uitgevoerd.

Uit de voorlopige resultaten blijkt dat patiënten het 

gebruik van het PGD als zinvol ervaren. Zo meldt 

87% dat het gebruik van het PGD de communicatie 

tussen hulpverlener en patiënt heeft bevorderd. Meer 

dan 55% zegt dat het PGD positief bijdraagt aan het 

inzicht in factoren die het stemmingsverloop, het 

psychisch welbevinden en het slaap-waak ritme be-

invloeden. Gebruikers waren vooral te spreken over 

de digitale variant van de Prospectieve LifeChart die 

veelvuldig (75%) werd gebruikt.

Ten aanzien van de gebruiksvriendelijkheid valt er 

evenwel nog een slag te slaan. In de doorontwikke-

ling worden de door gebruikers genoemde knelpun-

ten, zoals het inloggen, het navigeren en het aan-

brengen van wijzigingen binnen het PGD verbeterd. 

Gestreefd wordt naar een vereenvoudiging van het 

systeem waardoor de gebruiksvriendelijkheid naar 

verwachting zal toenemen.

Het doel van het PGD is het bevorderen van de eigen 

regie en het verbeteren van de communicatie tussen 

de behandelaar en patiënt. Hierop is de studie op 

voorhand ingericht. Er kunnen daarom geen ‘harde’ 

(statistisch significante) uitspraken worden gedaan 

over de mogelijke effecten van het PGD op het 

ziekteverloop. Deels komt dit door het relatief kleine 

aantal van 39 respondenten, maar het behoorde ook 

niet tot de primaire doelstelling. Bij de evaluatie van 

de doorontwikkeling en uitrol van het PGD zal hier 

rekening mee worden gehouden.

Een onderwerp dat de aandacht trok is dat het me-

rendeel (60%) van de patiënten die het PGD tot op 

het eind hebben gebruikt in het verleden meerdere 

(3-20+) depressieve en/of (hypo)manische episodes 

hebben doorgemaakt. De onderzoekers vragen 

zich hierdoor af of de ziektelast die iemand ervaart 

van invloed is op het al dan niet gebruik maken 

van zelfmanagementinstrumenten zoals het PGD. 

Momenteel worden hiervoor aanvullende analyses 

gedaan, zodat het op de landelijke dag van de VMDB 

op 19 maart a.s. kan worden gepresenteerd.

Na afronden van het onderzoek rijst de vraag: hoe nu 

verder? Met nog een aantal kleine aanpassingen is het 

PGD geschikt voor gebruik in ruimere kring, en heeft 

de stuurgroep in overleg met de VMDB besloten om 

het PGD beschikbaar te stellen aan de instellingen 

die aangesloten zijn bij het Kenniscentrum Bipolaire 

Stoornissen (KenBiS, zie www.kenbis.nl). Patiënten die 

bij deze instellingen behandeld worden, kunnen dan 

samen met hun behandelaars gebruikmaken van het 

PGD. De (geringe) kosten zullen door de zorgverzeke-

raar worden vergoed. Daarnaast wordt het PGD in een 

‘lightversie’ (mét alle zelfmanagement-, maar zonder 

de communicatietools) kosteloos ook aan leden van 

de VMDB beschikbaar gesteld. Na een jaar zullen de 

daarmee opgedane ervaringen opnieuw worden 

geëvalueerd. 

Reacties van andere psychiaters:

‘Op een aandoening die soms op grillige wijze en onver-

wacht de kop kan opsteken, wil je toch een beetje greep 

krijgen en houden. Daarom vinden we zelfmanagement 

belangrijk’ 

‘In de dialoog in spreekkamer of aan de telefoon zie ik zo 

in één oogopslag hoe het de laatste tijd gegaan is’
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PGD in de praktijk
Het Persoonlijk GezondheidsDossier is een online medisch dossier, dat je gratis kunt aanmaken in de 

beveiligde omgeving van www.patient1.nl. Hier kom je automatisch in door je te registreren en in te 

loggen. In het PGD kun je zelf eigen (vertrouwelijke) gezondheidsinformatie plaatsen, beheren en 

desgewenst delen. 

Met het PGD kunnen behandelplannen worden opgezet tussen patiënten en behandelaars. Zo zijn 

er behandelplannen voor acne, COPD, dermatologie, diabetes en hemangioom, maar ook het Zelf-

management Bipolaire stoornis. In al deze behandelplannen werken patiënten en behandelaars nauw 

samen: het PGD wordt na instemming van de patiënt gekoppeld met het account van de betrokken 

behandelaar, werkend vanuit Patiënt1Pro. Diverse behandelplannen zijn inmiddels onderzocht en 

resulteren in significante gezondheidswinst en efficiën-

tere zorg. Een behandelplan stelt behandelaars in staat 

de effectiviteit van de behandeling te verbeteren door 

betere communicatie met de patiënt en sneller te kunnen 

reageren op behoeften en leefstijl. 

Zo kan met het Zelfmanagement bipolaire stoornis de 

bipolaire stoornis inzichtelijk worden gemaakt. Daartoe 

houd je in het PGD verschillende gegevens bij, zoals het 

invullen van een stemmingsmeter (LifeChart) en een 

signaleringsplan en het invoeren van gebruikte medica-

tie. Via de berichtenmodule - waarmee berichten worden 

verstuurd en ontvangen - vindt directe communicatie 

tussen alle betrokken partijen plaats. Daarbij wordt alle 

belangrijke informatie in het PGD overzichtelijk weer-

gegeven, waardoor patronen kunnen worden ontdekt. 

En wanneer er een patroon ontdekt wordt, kan worden 

ingegrepen vóórdat de manische of de depressieve  

periode zich voordoet.

Enthousiast over het PGD
Als behandelaar ben ik enthousiast over het PGD. Ik 

kan volgen hoe het met patiënten gaat, wat zeker 

in tijden van toegenomen klachten zinvol is, en de 

communicatie is chronologisch zichtbaar. De stem-

mingsgrafiek geeft een goed beeld over hoe het 

klachtenverloop in de tijd is, en is mijns inziens een 

goed alternatief voor de bekende LifeChart boekjes, 

die vaak niet worden meegenomen, of zelfs zoek-

raken. Je kunt in de grafiek in- en uitzoomen. In de 

dialoog in spreekkamer of aan de telefoon zie ik zo in 

één oogopslag hoe het de laatste tijd gegaan is. 

Patiënt1 heeft bovendien een uitstekende reputatie 

als het gaat om het beveiligen van dergelijke, toch 

privacygevoelige systemen. Natuurlijk gebruik ik het 

elektronisch patiëntendossier (EPD) van mijn instelling 

om de behandeling te documenteren, recepten uit te 

schrijven, etc. Soms is dat wel eens wat dubbel werk, 

maar PGD en EPD vullen elkaar aan met de patiënt en 

de behandelaar als respectievelijke regievoerders. 

Zelfmanagement & Dialoog. Ik vind het een mooie 

combinatie.

Prof. dr. Ralph Kupka, voorzitter stuurgroep Zelf-

management & Dialoog, hoogleraar Bipolaire Stoor-

nissen VU Medisch Centrum Amsterdam. 

Meningen over het PGD :

‘Mijn ervaring met het PGD is over het algemeen 

positief. Je kunt makkelijk inloggen, en er is een 

duidelijke lay-out met meer dan voldoende cate-

gorieën en ruimte om zelf informatie te plaatsen 

over stemming en gebeurtenissen. Verder is er 

ruimte om persoonlijke notities te plaatsen die  

later van nut kunnen zijn bij het beantwoorden 

van de vraag waarom mijn stemming op dat 

moment was zoals deze was. En het slaappatroon 

wordt duidelijk zichtbaar. Nadeel is wel, dat de 

pc moet worden opgestart alvorens de PGD kan 

worden ingevuld. Ik doe het meestal in de avond, 

en dan schiet het er nog weleens bij in.’ 

- Man, 51 jaar.
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VMDB-leden krijgen kosteloos een versie van het PGD 

met alle zelfmanagementtools beschikbaar gesteld met 

ingang van 19 maart 2016. Op die dag wordt het 

eindrapport van dit onderzoek door Ralph Kupka, als 

voorzitter van de stuurgroep, aangeboden aan de 

opdrachtgever in de persoon van Henk Ekker, voorzitter 

van de VMDB. 

Met de instellingen die zijn aangesloten bij het KenBiS 

(Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen) is afgesproken dat 

het PGD BS kan worden gebruikt.

Maar u kunt ook op “eigen houtje” meedoen. U mist 

dan alleen de berichtenmodule maar de instrumenten 

voor Zelfmanagement krijgt u wel.

Wilt u meedoen met het PGD voor 

de bipolaire stoornis, log dan in op:  

www.patient1.nl  waar u zich 

kunt aanmelden.

Meningen over het PGD :

‘Ik heb goede ervaringen met het PGD. Het is heel fijn om 

ermee te kunnen werken. Erg prettig is het overzicht dat 

het geeft over het beloop van de stemming. Vooral dat je 

kunt terugkijken en in- en uitzoomen van een stemmings-

grafiek over de afgelopen twee weken, naar vier weken 

tot drie maanden, een halfjaar. Het is voorgekomen dat ik 

niet naar de polikliniek kon komen terwijl het nodig was 

het effect van een medicatiewisseling te bespreken. Ik 

logde toen thuis in, en mijn behandelaar deed dat op haar 

werkplek. Zo konden we beiden naar de stemmingsgrafiek 

kijken en was het toch mogelijk het effect van de wisseling 

goed te bespreken. De berichtenmodule maakt het con-

tact met haar gemakkelijker, en dat is zeer prettig.’

- Vrouw, 61 jaar.

Het Innovatiefonds Zorgverzekeraars en Fonds 

NutsOhra hebben het onderzoek Zelfmanage-

ment en Dialoog financieel mogelijk gemaakt.
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