
Programma landelijke dag 17 december 2016 over Stress en Bipolariteit

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 met de titel: ‘De relevantie van stress en veerkracht voor bipolaire 
stoornis’

Inclusief kort de gelegenheid tot vragen stellen 

Bijdrage van dr. Christiaan Vinkers. Stressvolle gebeurtenissen kunnen iemand uit evenwicht 
brengen en verhogen het risico op een bipolaire stoornis. Ook heeft stress directe invloed op het 
verdere beloop en hoe vaak iemand opnieuw manisch of depressief wordt. Toch zitten er grote 
verschillen in stressgevoeligheid tussen patiënten met de diagnose bipolaire stoornis. Terwijl 
sommigen erg goed tegen stress kunnen, is dit bij anderen veel minder het geval. Op dit moment 
weten we niet goed hoe deze grote verschillen ontstaan. Dat heeft in ieder geval te maken met de 
omgeving (bijvoorbeeld jeugdtrauma), psychologische factoren (hoe optimistisch is iemand van 
nature?) en biologische factoren (hoe hard staat het stresssysteem aan?). In deze lezing vertelt hij 
hoe groot de invloed van stress en trauma op het ontstaan, het beloop en de behandeling van een 
bipolaire stoornis nu echt is. Ook zal hij het hebben over factoren die verschillen in 
stressgevoeligheid verklaren en de noodzaak om deze factoren te integreren.  

Dr. Christiaan Vinkers studeerde farmacie, rechten  en geneeskunde aan de Universiteit Utrecht. In 
2009 promoveerde hij op fundamenteel wetenschappelijk onderzoek naar stress en GABA (gamma-
aminoboterzuur). Na zijn specialisatie is hij in 2014 als psychiater begonnen in het UMC Utrecht. 
Zijn onderzoek is gericht op het voorspellen wie er klachten ontwikkelen door stress is en wie niet. 
Daarbij doet hij veel stressonderzoek bij bipolaire stoornis, waar hij data over de omgeving, 
psychologische factoren en biologische factoren integreert. Hij is daarnaast medeoprichter van 
www.dejongepsychiater.nl, een non-profit website gericht op het verspreiden van 
wetenschappelijke kennis in de psychiatrie.

11:10-11:25 Korte pauze

11:25-11:40    Verenigingsactiviteiten (jubilarissen) 

11:40-12:25 Lezing met de titel: ‘Keuzes maken’

Inclusief kort de gelegenheid tot vragen stellen

Bijdrage van ervaringsdeskundige Cornelie Egelie-Sprenger. Om gevoelens van stress op afstand te
houden moet zij continu keuzes maken. De belangrijkste vraag die daarbij speelt is ‘wat is goed 
voor mij?’ Maar omdat zij precies aanvoelt wat een ander nodig heeft, en zij graag bevestiging 
krijgt, neigt zij zichzelf te verliezen door voor die ander te kiezen. Dat is een rot gevoel wat leidt 
tot stress en uiteindelijk tot een ontregelde stemming. Maar niet getreurd. Zij kan zichzelf tegen 
deze stressgevoelens wapenen door bijvoorbeeld hard te lopen of op blote voeten (lekker aarden) 
in de duinen te wandelen. En door goed op haar ademhaling te letten komt zij langzaamaan weer 
dichter tot zichzelf. Haar geest wordt helder en zij krijgt inzichten die haar kracht en vertrouwen 
geven. 

http://www.dejongepsychiater.nl/


Cornelie Egelie-Sprenger (1972) is een van de eerste ambassadeurs van Samen Sterk zonder 
Stigma. Naast het moederschap houdt zij zich momenteel vooral bezig met het schrijven van een 
boek. Daarnaast maakt zij (manische) depressie en andere psychische kwetsbaarheden 
bespreekbaar in het onderwijs, bij bedrijven en instellingen. 

12:25-13:00 Pauze

13:00-15:00 Middagprogramma

I Workshops

1. Workshop Chronotherapie/ Lichttherapie ‘Iets voor u?’

Chronotherapie betekent dat bij een behandeling rekening wordt gehouden met de tijd van de dag 
en met de “interne tijd”. Met interne tijd wordt bedoeld de fase van de biologische klok. Deze klok 
is een hele kleine kern midden in de hersenen. Deze klok bepaalt ritmiek in fysiologische en 
psychologische processen en zorgt ervoor dat we slapen op de juiste tijd en optimaal presteren op 
een andere tijd. Ons lichaam is dus niet de hele dag door hetzelfde en reageert ook niet op alle 
tijden van de dag op dezelfde manier. Dat het belangrijk is om rekening te houden met “tijd” blijkt 
ook uit het feit dat verstoringen van de biologische klok, het slaap/waakritme en hieraan 
gerelateerde energieproblematiek vaak (mede) ten grondslag kunnen liggen aan (psychische) 
gezondheidsproblemen. Zo ook bij bipolaire stoornissen. In de workshop wordt ingegaan op 
chronotherapie (zoals bijvoorbeeld lichttherapie) in de praktijk. Er wordt informatie gegeven over 
de achtergronden van de chronotherapie, maar Harm-Pieter Spaans en Esmée Verwijk gaan ook 
direct in op de praktische toepassingen, de mogelijkheden en drempels, bij behandeling van 
affectieve problematiek. 

Harm-Pieter Spaans is psychiater en Esmée Verwijk is klinisch neuropsycholoog. Beiden zijn zij 
werkzaam in het Klinisch Centrum Mangostraat van Parnassia op de afdelingen 
stemmingsstoornissen en ECT. Sinds 2005 passen zij chronotherapeutische behandelprincipes toe 
binnen hun kliniek en ook daarbuiten.

2. Workshop Tai Chi ‘Tai Chi goed voor lichaam en geest en tegen stress’

Tai Chi is een Chinese bewegingsleer waarbij door ronde, vloeiende, langzaam uitgevoerde, 
harmonieuze bewegingen het lichaam ontwikkelt naar een hoger niveau van gezondheid. Door 
dagelijks en nauwkeurig de bewegingen te volgen, leer je bewust omgaan met lichaam en geest en
kan het stress doen verminderen. 

De workshop wordt gegeven door Astrid Lafour. In 1985 begon zij bij Cornelis Slotema Tai Chi 
lessen te volgen tot en met 1997. Van 1997 tot heden heeft zij nog altijd les bij Master Taing Wei. 
In 1995 heeft zij ook 5 weken les gehad van Master Chui in Beijing China. Sinds 1998 volgt zij elk 
jaar een 5-daagse Tai Chi workshop in Oberwesel Duitsland. Astrid geeft zelf Tai Chi les.  

II Diverse Gespreksgroepen 

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)

Het zou de VMDB erg helpen wanneer u zich van tevoren opgeeft en afzegt als u 
verhinderd blijkt! Aanmeldingen voor deze dag ontvangen wij graag vóór 10 december 
2016 bij het landelijk bureau in Utrecht. Telefoonnummer (030) 280 30 30 of per e-mail:
bureau@vmdb.nl

mailto:bureau@vmdb.nl

