Bijeenkomst Deelnemersraad KenBiS op 30 maart 2012
Locatie Reinier van Arkelgroep in ’s Hertogenbosch
De eerste bijeenkomst van 2012 vindt plaats in een historisch belangrijke
omgeving: eind 15-e eeuw werd in ’s Hertogenbosch door de rijke heer
Reinier van Arkel als een der eersten de zorg georganiseerd voor geesteszieken.
Het gebouw waarin we bijeen zijn staat midden in het stadscentrum van Den
Bosch. Het ademt nóg de sfeer van de religieuzen die hier eeuwen lang gewerkt
en gewoond hebben.
Opnieuw is er een grote opkomst in de deelnemersraadvergadering. Aangezien
deze groeiende belangstelling inmiddels om enige regulering vraagt, heeft het
KenBiS-bestuur een voorstel geformuleerd dat o.a. de procedure van
stemgerechtigheid regelt. Dit voorstel wordt in stemming gebracht en (conform
de voorgestelde procedure) unaniem geaccordeerd.
In deze bijeenkomst wordt afscheid genomen van de bestuursleden
Dorine Postma en Jan van Zaane. In de KWV van die middag worden zij door
voorzitter Ralph Kupka op passende wijze uitgeluid. Er wordt geworven voor een
bestuurslid met zorginhoudelijke deskundigheid èn een bestuurslid dat op het
terrein van fondsenwerving van wanten weet.
De VMDB maakt gewag van haar penibele situatie nu drastische vermindering
van subsidie wordt doorgevoerd. Voor het 25 jarig bestaan is overigens bijtijds
gespaard. Op 11 en 12 mei a.s. is het feest. Voorzitter Koos van der Span
spreekt zijn waardering uit voor de bereidheid van KenBiS-leden om een bijdrage
te leveren aan de feestelijkheden.
Het najaarssymposium op dinsdag 25 september 2012 in de Jaarbeurs in Utrecht
heeft dit jaar als thema: “Symptomatisch en Functioneel herstel” Zoals altijd
wordt er bij voordrachten ook plaats ingeruimd voor de bijdrage van een
ervaringsdeskundige.
Zes KenBiS-werkgroepen brengen bij monde van een vertegenwoordiger verslag
uit van de stand van zaken en van hun plannen voor de komende tijd.
Naar voren springt hierbij het inmiddels voltooide Signaleringsplan van de
werkgroep verpleegkundigen. Dit signaleringsplan zal zowel op de website van
KenBiS als van de VMDB komen te staan. Tijdens de feestelijke bijeenkomst op
12 mei (VMDB) zal het signaleringsplan besproken worden. Ook in de
jubileumuitgave van de PLUSminus wordt een artikel opgenomen. Bovendien
wordt in het blad Sociale psychiatrie een artikel over het signaleringsplan
gepubliceerd. Afgewacht wordt of het signaleringsplan opgenomen kan worden in
het EPD. In de werkgroep psychotherapie krijgt het signaleringsplan aandacht bij
de sessies van psycho-educatie,vooral in de eerste sessies.
De visitatiecommissie is nog niet operationeel. Eerst zal het beleid tav visitatie
bepaald moeten zijn volgens de normen van het KenBiS.
Het digitale Life Chart programma is in een tweetal centra operationeel.
De jaarlijkse Masterclass is recentelijk gestart met maar liefst 23 deelnemers. Er
zijn ditmaal veel cursisten bij die op een afdeling Ouderenzorg werken.

ROM en KenBiS: Tijdens de bijeenkomst wordt besloten dat binnen twee weken,
per instelling wordt gestemd over de vraag of KenBiS actief zal participeren in
een landelijk vervolgtraject ROM-bipolaire stoornissen. Er is nogal wat discussie
ontstaan over de wijze waarop ROM-uitkomsten zullen worden gebruikt voor
“bench-marking” van instelllingen, en met name de vraag of deze gegevens
hiervoor bedoeld en geschikt zijn.
Professor Willem Nolen wordt gefeliciteerd nu hij de komende twee jaar het
voorzitterschap (president) van de International Society for Bipolar Disorders
(ISBD) zal bekleden.
Voor het opstellen van een nieuwe multidisciplinaire Richtlijn Bipolaire
Stoornissen voor de NVvP is KenBiS-voorzitter Professor Ralph Kupka gevraagd
voorzitter te worden van deze werkgroep. Er kan gesolliciteerd worden naar een
plaats in de werkgroep. Er zal worden samengewerkt met de Britse NICE
werkgroep.
Aan het einde van de bijeenkomst wordt geattendeerd op een uitgave èn een
website uit Groot-Brittannië : “A Guide of Caregivers to People with Bipolar
Disorders”, geschreven door Lesley Burke. De inhoud is gericht op naast
betrokkenen.
Volgende bijeenkomst: 29 juni 2012 in het UMC Utrecht.
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