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  Bodine de Walle genomineerd 

redactie: 
Alexandra Beunders, psychiater io, Annemieke Dols, psychiater, Tokie Kemp psycholoog 

Eindredactie: Moniek van Dijk, sociaal psychiatrisch verpleegkundige 
 

donderdag  29 november 2018  

 
18:30u inloop, 19:00u start programma 
locatie, De Nieuwe Valerius,  
Amstelveenseweg 589, 1081 JC Amsterdam 
 
SPREKERS: 
-psychiater io Alexandra Beunders  - over de werking van 
geneesmiddelen in de hersenen 
& 
-Neurowetenschapper en hoogleraar functionele 
anatomie bij Vumc  Ysbrand van der Werf,  vertelt meer 
over zijn slaaponderzoek en zijn boek 'Iedereen slaapt. 
 

Aanmelden via: 
bipolairpoli60+@ggzingeest.nl 
secretariaat poli ouderen: tel. nr. 020-7885565 

UITNODIGING  INFORMATIEAVOND 
BIPOLAIRE STOORNIS 

 

We waren super trots op Bodine de Walle  

toen we haar naam terug zagen bij de 

genomineerden voor de Willem Nolen Prijs 

voor bipolaire stoornissen 2018! Dit is een 

prijs voor baanbrekend onderzoek of 

buitengewone initiatieven op het gebied van 

de zorg voor patiënten met een bipolaire 

stoornis en hun naasten.  

Bodine is sociaal agoog en ervaringswerker 

binnen GGZ inGeest en ze is 1 van de 3 

genomineerden. Het is een prestigieuze prijs 

van het Kenniscentrum Bipolaire 

Stoornissen. 

 

 

 

 

 

 

“Door doodsgedachten bespreekbaar te maken en 
leren omgaan met negatieve gedachten kunnen 
patiënten de eigen regie op het leven vergroten” 
Bodine de Walle. 
 
De cursus “Hoe overleef ik mijn doodsgedachten?” heeft 

inmiddels 2 keer gedraaid binnen GGZ inGeest en staat 

vanaf december 2018 weer op het programma in 

Amsterdam. Begeleiding door Bodine de Walle en Agaath 

Drost, geestelijk verzorger en psycholoog. Voor informatie 

en opgave: a.drost@prezens.nl 
 

Je kunt Bodine haar ervaringsverhaal ook lezen in onze bipolaire 
cyclus  zomer 2017  - van lijden aan naar zorgen voor-  

HANDIGE LINKS 
- www.allesoverlithium.nl  
Heel veel goede informatie over lithium! 
- www.kenniscentrumbipolairestoornissen.nl  
De meest actuele kennis over bipolaire stoornis 
- www.vmdb.nl 
Website van de Vereniging voor Manisch Depressieven 
en Betrokkenen. Hier is ook een lijst te vinden van 
(jeugd)boeken, films en documentaires over bipolaire 
stoornis. 



Nieuwe behandelingen op de polikliniek Ouderen 

door Mardien Oudega, psychiater 
ZzzzzzzzZZzzzzzzzzzzzzzzzZZZZzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz 
Slaap heeft een zeer belangrijke functie in ons lichaam.  Wat slaap precies doet weten we nog niet maar onderzoekers 
denken dat slaap zorgt voor lichamelijk herstel en bevordering van het geheugen. Ook worden tijdens de slaap de 
hersenen schoongespoeld en schadelijke stoffen afgevoerd. 
Slaapproblemen komen veel voor bij gezonde ouderen. Ongeveer 20% van de vrouwen boven de 65 heeft moeite met in 
slaap komen en 25% heeft moeite met doorslapen. Bij respectievelijk 8% en 15% van de mannen boven de 65 jaar 
komen deze slaapproblemen voor. Vroeg wakker worden stijgt met de leeftijd en komt bij gezonde ouderen in een 
kwart van de gevallen voor.  
Maar hoeveel uur moet je eigenlijk slapen? En hebben ouderen minder slaap nodig? Nee eigenlijk niet, de aanbevolen 
hoeveelheid slaapduur in uren is 7-8 uur per nacht voor 65+ ers. 
Slaap is niet alleen belangrijk voor het lichamelijk herstel maar uit onderzoek blijkt ook dat er een verband is tussen 
korter slapen en stemmingsstoornissen, vetzucht, suikerziekte, botontkalking , verhoogde pijnbeleving, 
geheugenklachten of dementie. 
Dus, al met al genoeg redenen voor onze polikliniek om meer aandacht te gaan besteden aan slaap. We willen volgend 
jaar starten met een groepsbehandeling om de slaap te verbeteren. Dit noemen we de BLOK studie; Beter sLapen Op 
maat bij Klachten.  Als u mee doet krijgt u veel uitleg over slaap, u houdt uw slaaptijden bij en u krijgt thuisopdrachten 
van ons. Het doel is om uw slaap en uw stemming te verbeteren. We kijken er erg naar uit om hiermee te starten! U 
kunt zich aanmelden bij Tanja Su, psycholoog of bij Mardien Oudega, psychiater. 
Wat kunt u in de tussentijd zelf al doen om de slaap te verbeteren: 
- Zorg voor voldoende blootstelling aan natuurlijk daglicht 
- Onderneem een uur voor het slapengaan alleen nog maar ontspannende activiteiten 
- Doe geen dutjes overdag 
- Neem geen alcohol, koffie of thee (met theïne) in de uren voor het slapen gaan 
- Zorg voor een rustige en donkere kamer 
- Laat smartphone, tablet en tv weg uit de slaapkamer 
- Probeer een regelmatige tijd voor het opstaan te houden, ook in het weekend 
ZZZzzzzzzzzzzzzz ZZzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzZZ  zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz 

 

- BLOK Studie - 

 
Wilt u meer weten over BLOK studie of  wilt u zich aanmelden? 

 
Dan kan dit bij  

Tanja Su psycholoog of   
Mardien Oudega psychiater 

Polikliniek ouderen DNV 
 

Wilt u meer weten over BLOK-studie of zich aanmelden dan kan dit bij:  
Tanja Su psycholoog en Mardien Oudega psychiater  

polikliniek ouderen De Nieuwe Valerius 
- 

020-7885565 

“ongeveer 20% van de vrouwen  en 8% van de mannen boven de 65 jaar heeft moeite 

met in slaap komen”.  



 
Welke behandeling nodig is bij een bipolaire 
stoornis hangt af van de fase waarin de ziekte 
zich bevindt (zie figuur rechtsonder). 
1. Bij een bipolaire stoornis is er soms sprake 
van een acute episode (een manie, hypomanie 
of een depressie). Tijdens een acute episode is 
er acute behandeling nodig. Deze is gericht op 
het zo snel mogelijk doen afnemen van 
symptomen en het beperken van psychische, 
lichamelijke, relationele, materiële en sociale  
gevolgen. Tijdens een acute episode is vrijwel 
altijd een behandeling met medicatie nodig. Als  
er geen medicatie wordt gegeven, duurt de 
episode langer (zie stippellijn in de figuur). 
Hopelijk slaat de behandeling aan (respons) en 
gaat de episode voorbij (remissie).  
Deze fase duurt meestal weken tot enkele 
maanden, waarbij soms een (al dan niet 
gedwongen) opname nodig is. 
2. Als een episode voorbij is wordt er een 
voortgezette behandeling gegeven. Deze is 
gericht op het voorkómen van terugval of 
omslag van de episode op korte termijn, 
verdere stabilisatie van de psychische toestand 
en het bevorderen van herstel.  
Deze fase duurt ten minste 2 maanden, maar 
vaak 6 tot 12 maanden. 
3. Na herstel volgt meestal een periode 
(interval) met minder tot geen klachten. In 
deze fase wordt gezocht naar een goede 
onderhoudsbehandeling. Deze is gericht op het 
voorkómen van nieuwe episoden, het verder 
herstel van functioneren, leren leven met de 
aandoening en het oppakken van de sociale 
rollen. Ook kunnen bijkomende psychische 
klachten en aandoeningen worden behandeld.  
Deze fase duurt jaren en kent grote variatie in 
de aard en intensiteit van behandeling. 
 
Soms kan ondanks onderhoudsbehandeling een 
terugval (recidief) van een episode optreden. In 
dat geval is het interval afgelopen en is er weer 
sprake van een acute episode. Op dat moment 
moet er weer een acute behandeling worden 
gegeven. Vaak is dan tijdelijk méér medicatie 
nodig, bovenop de onderhoudsmedicatie. 



 
  

      

 
   Jeroen de Jong 
    

Je werkt al heel lang op onze poli, maar niet iedereen kent 
je, wat is je achtergrond en hoe ben je op deze plek terecht 
gekomen? 

Na een paar jaar als huisarts gewerkt te hebben ben ik in 
1992 bij de Riagg Zuid/Nieuw West komen werken, de 
voorganger van de GGZinGeest. Sindsdien ben ik als arts 
werkzaam geweest in diverse ouderenteams van de 
Riagg/GGZ. Ik heb altijd veel affiniteit gehad met 
ouderengeneeskunde en in de ouderenteams van de GGZ 
kwamen al mijn medische interesses samen:  psychiatrie, 
geriatrie, neurologie, in het bijzonder de gedragsneurologie. 

Je bent specialist ouderen geneeskunde, wat zijn je 
werkzaamheden binnen deze polikliniek? 

Mijn aandachtsgebied is dementie. Tezamen met collega’s, 
onderzoek ik mensen met cognitieve problemen 
(bijvoorbeeld vergeetachtigheid) en/of 
gedragsveranderingen en afhankelijk van de hulpvraag en de 
aard en/of ernst van de problemen behandelen en 
begeleiden wij deze mensen en hun mantelzorgers een 
poosje. Ik leid ook arts-assistenten op die zich specialiseren 
tot specialist ouderengeneeskunde en bij ons hun ambulante 
(ggz) stage komen doen. 

Is het werken  als specialist ouderen geneeskunde 
verandert de laatste jaren? 

De meeste specialisten ouderengeneeskunde in 
Nederland werken overigens in het verpleeghuis of, 
vanuit het verpleeghuis, in ‘de eerste lijn’. Met de 
komst van dementieketens in Nederland  is de inhoud 
van mijn werk als specialist ouderengeneeskunde in de 
GGZ specialistischer geworden. Wij vormen een schakel 
in die dementieketen (huisartsen, specialisten 
ouderengeneeskunde, praktijkondersteuners, 
casemanagers, thuiszorgmedewerkers) en wij worden 
gevraagd bij (heel) complexe en specialistische 
problematiek. In Amsterdam Zuid hebben wij deze 
hulpverlening bij complexe problematiek de afgelopen 
twee jaar ondergebracht bij het Fact-ouderenteam. De  
polikliniek ouderen en het Fact ouderen vormen 
tezamen het ambulante ggz-ouderenteam, ieder met 
zijn eigen doelgroep en kerntaken.   In vergelijking met 
1992 is er in de afgelopen 25 jaar veel wetenschappelijk 
onderzoek gedaan naar diverse vormen van dementie 
en behandelingen. Niet alleen de kennis van dementie 
en behandelingen is enorm toegenomen, er is in de 
diverse opleidingen en in de media gelukkig ook veel 
meer aandacht gekomen voor dit belangrijke 
onderwerp. Desondanks moet er nog veel meer 
onderzoek gedaan worden naar de oorzaken en 
behandelingen van dementie enerzijds en goede 
begeleiding van mensen met dementie en hun 
mantelzorgers anderzijds. En daar is dus nog heel veel 
geld en mankracht voor nodig.  

Wil je verder nog iets kwijt?  

Ik wil graag benadrukken dat ik het samenwerken in 
teamverband een heel aantrekkelijk aspect van mijn 
werk vind. Hechte samenwerking met collega’s uit 
andere disciplines verbetert bovendien de kwaliteit van 
de hulpverlening enorm 

Wanneer komen patiënten bij jou terecht? 

De meeste mensen worden door huisartsen verwezen, 
maar ook collega’s van binnen en buiten de instelling 
verwijzen naar ons. Afhankelijk van de vraagstelling en 
problematiek komen mensen bij óf de  polikliniek 
ouderen óf bij het Fact-ouderenteam terecht.  



IK ben de voornaamste persoon in mijn leven. 
Natuurlijk, dat ben ik en jij en jij en jij. En niet je partner, je baas of wie dan ook. 'IK" ben belangrijk,  verantwoordelijk, ten opzichte 
van mijzelf, mijn partner, mijn  kinderen, mijn ouders, mijn werkgever, noem maar op. En 'mijn' is  IK. 
 Ander thema, of goed om te vergelijken: Kort geleden zag ik 2 films en één interview met als kern: De mening van anderen en 
hetgeen ikzelf vind. 
"Sir", 'n film over hedendaags India, waar 'n man verliefd wordt op z'n even oude huishoudster, maar dit  blijkt gezien het kaste-
systeem volkomen onacceptabel voor 'de buitenwacht'."What will people say" betreft 'n Pakistaans meisje, met haar familie 
wonend in Noorwegen, die 'n eigen mening heeft en daarom snel uitgehuwelijkt wordt aan 'n Pakistaanse man in Canada, die ze 
slechts 2 minuten op Skype te zien kreeg. 
 Da's maar film, zult u zeggen. Nou, de regisseur (vrouw) van "Sir" bevestigde in 'n interview hier in Amsterdam, deels tot haar 
schaamte, dat zij haar huishoudster ook NOOIT aan haar tafel had uitgenodigd en het mensje alleen in de keuken liet zitten eten. 
Omdat ze bij God niet wist hoe zij, vooroordelen overwinnend, het verschil had kunnen maken. 
Maar:  
Echt gebeurd en autobiografisch, Debora Feldman schreef het boek: Onorthodox.  
Zie Boeken via "Uitzending gemist" van Zondag 23 september j.l. 
Geboren in 'n Jiddische familie in Brooklyn, New York, sprak zij op haar 16e nog geen woord Engels, alleen Jiddisch. Uitsluitend 
onderwezen in Jiddisch;  geboren in New York en op je 16e GEEN WOORD Engels spreken ? Heftig !! 
Op haar 16e uitgehuwelijkt en......wel, ga het zelf maar zien en zoek het op bij Uitzending gemist. U zult in die films en in dit 
boekengesprek jonge vrouwen zien, die beseffen dat ZIJ de belangrijkste personen in hun leven zijn. Want wat anderen vinden ? 
Niet onbelangrijk, maar wanneer het niet klopt, ga je er dan onderdoor ? 
 
 Tip: Leest u graag ? Ook op Internet ? Kijk dan eens op: Paradijsvogelsmagazine.nl 
De meest fantastische verhalen, kunstuitingen, hobby's en ook u kunt 'n fictie of non-fictie verhaal schrijven en indienen. 
Lezen dus. Tot de volgende keer maar weer, bipolair lang zo gek nog niet-ers. 
                                                                                                                                                                                                                                     Will Hanssen.  

“Bipolair, zo gek nog niet”  
Een ervaringsverhaal door Willem Hanssen 

WOW, Wee, Oh Wee, Wandelen op Woensdag 
door Gerdine van Til 

 
Dat bewegen goed voor je is, wordt er tegenwoordig van alle kanten ingepeperd. Met professor Scherder voorop in de stoet van 
huisartsen, fysiotherapeuten, specialisten, je ouders of kinderen, je weegschaal of misschien zelfs ook wel je eigen GGZ-
behandelaar. We weten het allemaal, maar het komt er vaak niet van.  Puntje bij paaltje is het te warm, te koud, te nat, te druk en 
morgen, ja morgen ga ik beginnen. 
WOW zet je echt in beweging, want het is ontzettend leuk, je kijkt er eigenlijk elke week naar uit. Het is ontstaan uit twee groepen, 
Braintrain en Spirit. Mensen die Braintrain hadden gevolgd, merkten een verbetering van conditie, spierkracht  en voelden zich ook 
een beetje beter in hun vel. De deelnemers van Spirit ervaarden hoe belangrijk het contact met anderen voor ze is. Al wandelend, 
zwijgzaam of pratend, babbelend of observerend, je komt HEELmaal in beweging. 
Zo begon het zomerwandelen. Als alle clubjes stilliggen en iedereen met vakantie is…. Elke woensdag verzamelen een groep van 
meest 60+ zich bij De Nieuwe Valerius, om een uur met elkaar te lopen. Iedereen die bij ons in behandeling is en zin heeft, kan  
mee., de drempel is laag. 
Een vaste kern, en steeds weer nieuwe deelnemers en zelfs een  of meerdere leuk e hondjes lopen mee! 
 
Dus elke woensdag van 12.00 tot 13.00 wandelen. Verzamelen om 11.45 op de vierde etage van DNV, de koffie staat klaar. 
Graag aanmelden bij Moniek  van Dijk of Gerdine. Van Til via het secretariaat ouderent el: 020-7885565 



Het DOBi (Dutch Older Bipolars)  is een onderzoek 

dat opgezet is vanuit de polikliniek Ouderen en zich 

focust op ouderen (50+) met een bipolaire stoornis.  

 

Achtergrond 

Er is weinig bekend over hoe een bipolaire stoornis 

over de tijd verloopt bij ouderen. Ook is het niet 

duidelijk of er bepaalde kenmerken zijn die hier 

invloed op hebben.  

 

Methode  

Voor dit onderzoek worden veel verschillende 

onderdelen afgenomen om deze groep zo 

gedetailleerd mogelijk in beeld te krijgen. Bij 101 

ouderen (60+)  met een bipolaire stoornis werd 

gekeken hoe de bipolaire stoornis is ontstaan en is 

verlopen. Na drie jaar werden 64 patiënten opnieuw 

gezien en kon worden bekeken hoe het verloop de 

afgelopen drie jaar is geweest. Door middel van 

statistische analyses werd onderzocht welke 

kenmerken een invloed hadden op het verloop van 

de bipolaire stoornis. Ook wordt er een 

neuropsychologisch onderzoek afgenomen, wordt het 

sociaal functioneren in kaart gebracht en worden 

lichamelijke gegevens verzameld.   

 

“Wanneer we meer weten over de 

karakteristieken van een bipolaire 

stoornis op latere leeftijd, hopen we de 

behandelingen nog meer op het individu af 

te kunnen stemmen. “ 

 

Resultaten 

Verloop bipolaire stoornis:  

In ongeveer de helft (44.6%) van de ouderen was een 

depressie het eerste verschijnsel van de bipolaire 

stoornis, in 54.4% was dit een manie. Wanneer het 

eerste verschijnsel een manie was,  werden mensen 

vaker opgenomen en was er vaker sprake van 

alcoholmisbruik. Terugkijkend hadden ongeveer de 

helft (47.5%) van de ouderen met name last van 

depressies en 52.5% van manieën. 

Mensen die vaker last hadden van manieën hadden 

vaak ook als eerste verschijnsel een manie en 

gedurende het leven vaker last van psychoses.  

Na drie jaar gaf ongeveer 1 op de drie mensen aan dat 

ze een depressie of manie hadden gehad in de 

afgelopen drie jaar 

 

Resultaten 

Welke kenmerken zijn van invloed op het verloop:  

Uit het onderzoek komt naar voren dat er een positieve 

relatie bestaat tussen het sociaal functioneren en het 

cognitief functioneren bij ouderen met een bipolaire 

stoornis. Dat betekent dat wanneer men beter cognitief 

functioneert, er ook sprake is van beter sociaal 

functioneren. Wanneer dan gekeken wordt naar de 

verschillende aspecten van het sociaal en cognitief 

functioneren, blijkt dat er een relatie bestaat tussen het 

algemeen cognitief functioneren en het algemeen 

sociaal functioneren. Ook blijkt dat er een relatie bestaat 

tussen het algemeen sociaal functioneren en de 

domeinen leren/geheugen en executief functioneren. 

Het is onduidelijk hoe het sociaal functioneren 

samenhangt met het cognitief functioneren bij ouderen 

met een bipolaire stoornis. Bij cognitief functioneren 

kunt u dan denken aan bijvoorbeeld het geheugen of de 

aandacht. Onder het sociaal functioneren verstaan we 

dan bijvoorbeeld bij hoeveel sociale activiteiten u bent of 

hoeveel contacten u heeft.  

 

Conclusie  verloop bipolaire stoornis: 

De mensen die meededen aan het onderzoek waren in 

behandeling en kregen medicatie. Dat 1 op de 3 

mensen een depressie of manie krijgen is daarom 

redelijk hoog. Het is belangrijk om verder in kaart te 

brengen welke kenmerken hiermee samen hangen om 

de zorg hierop aan te passen en terugval en opnames te 

voorkomen. 

 

Conclusie of er bepaalde kenmerken van invloed zijn: 

Onze bevindingen wekken de suggestie dat wanneer 

men beter functioneert op het gebied van 

leren/geheugen en executief functioneren, men ook 

beter sociaal functioneert. Om het dagelijks 

functioneren van ouderen met een bipolaire stoornis te 

verbeteren, is het belangrijk om een integratief 

behandelprogramma te ontwikkelen waarin de kwaliteit 

van het sociaal en cognitief functioneren wordt 

verbeterd.  

Heeft u vragen of wilt u deelnemen aan DOBI? 
Neem dan contact op met uw behandelaar van GGZ inGeest. 

 

Vervolg DOBI onderzoek  
door Melis Orhan en Nicole Kortten 



  
  
   
  
  
 
  
 
 
 
 

"Ik ben zo enthousiast over dit project (world bipolar day) en zijn boodschap.  Het is zo belangrijk om de wereld te 
onderwijzen en het stigma te bestrijden dat wordt geassocieerd met een psychische aandoening. Bipolair  hoeft niet 
eng te zijn. Ik ben het gezicht van een Bipolaire stoornis. Ik ben net als iedereen. Met het juiste behandelplan ben ik 
in staat om een stabiel en gelukkig leven te leiden. "- Christine Saenz, een patiënt en blogger (www.bipolarday.org). 
 

World Bipolar Day is een uitstekende gelegenheid  voor ons om patiënten, families en 
belangengroepen te bereiken en hen uit te nodigen samen te werken aan dit wereldwijde project om 
bewustwording van bipolaire stoornis te creëren en stigma tegen te gaan (www.bipolarday.org). 

 

Om Biplaire  Stoornis een gezicht te geven en stigma te verlagen  zijn we op zoek naar mensen 

zoals u om te interviewen en te fotograferen, mogelijk  samen met uw partner of andere 

belangrijke naasten. Het zullen mooie portretten  worden waar u trots op kunt zijn.  

 

Wilt u met ons aan dit project meewerken of bent u geïnteresseerd?  

 

Wend u voor meer informatie of aanmelding tot Annemieke Dols of Moniek van Dijk 

m.vandijk@ggzingeest.nl  020-7885565 

 



VAN DE REDACTIE 
Suggesties, kopij en/of opmerkingen zijn meer dan welkom. We staan ook erg open voor uw ervaringsverhalen, vragen of 
tips over medicijngebruik, therapie-effecten en/of leefstijlkwesties. Deze kunnen worden gestuurd naar 
(M.Dijk@ggzingeest.nl). De eerstvolgende nieuwsbrief verschijnt in winter 2017. 

DOBI biobank 
door Annemieke Dols 

Onze studie Dutch Bipolar Disorders is in 2012 gestart, er 
hebben toen 101 mensen ouder dan 60 jaar met een 
bipolaire stoornis meegedaan. Het in kaart brengen van 
deze specifieke doelgroep was wereldwijd nog maar 
mondjesmaat gedaan. Een belangrijke vraag was ook: “hoe 
is het beloop van een bipolaire stoornis met het ouder 
worden?”. Veel mensen denken of hopen dat 
stemmingswisselingen bij het ouder worden uitdoven.  
 
In 2015 hebben wij de deelnemers uit 2012 opnieuw 
benaderd. 64 mensen wilden meedoen en werden 
geïnterviewd. Iedereen gebruikte medicatie (meestal 
lithium of depakine). 38% van hen had minimaal 1 episode 
gehad in de periode 2012-2015, vooral depressies. 
Stressvolle gebeurtenissen en lichamelijke ziektes kwamen 
niet vaker voor bij de mensen die een terugval gehad 
hadden.  Het was ook niet zo dat het gebruik van lithium 
versus depakine een verschil maakte in terugval. Deze 
bevinden werden in november 2017 gepubliceerd in een 
Amerikaans vakblad ( The clinical course of late-life bipolar 
disorder, looking back and forward. Dols A, Korten N, 
Comijs H, Schouws S, van Dijk M, Klumpers U, Beekman A, 
Kupka R, Stek M. Bipolar Disord. 2017 Dec 11). De 
volgende stap is om te onderzoeken of er wel 
beschermende factoren waren, met als belangrijkste vraag: 
welke kenmerken hadden de patiënten zonder terugval? 
We willen bijvoorbeeld bekijken of sociale contacten en 
activiteiten beschermend zijn. 
 
In 2019 willen we de deelnemers uit 2012 voor een 
(voorlopig?) laatste keer benaderen om het beloop over 
een iets langere periode te bekijken. 
 

Wat is de DOBi BioBank? 

 

In samenwerking met het VU ziekenhuis stellen 

we nu een biobank op voor deelnemers aan 

DOBi.  
 

Het onderzoek naar eiwitten in het bloed die 

samenhangen met stemming en bipolaire stoornis is 

in volle gang en veel belovend. Ook wordt er 

steeds meer bekend over variaties in de genen die 

kunnen leiden tot een bipolaire stoornis. De 

biobank slaat bloed op voor toekomstig onderzoek, 

er moeten eerst 200 deelnemers zijn. 

 

Meedoen kan!  u kan dan eenmalig voor 

bijvoorbeeld uw lithiumspiegel geprikt worden in 

het VU ziekenhuis, er worden dan 3 extra buisjes 

bloed afgenomen (15 ml, ter vergelijking een glas 

melk is 150 ml).  

 

Informatie hierover kunt u krijgen via het DOBi team, 

er moet ook een toestemmingsformulier getekend 

worden want dit mag uiteraard niet zonder uw 

handtekening. 

 

Ik hoop dat iedereen die meewerkt aan DOBi, als 

patiënt of onderzoeker, trots is op de bevindingen 

uit deze studie.  

 

Annemiek Dols, psychiater poli Bipolair&60+ 
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