KenBiS bijeenkomst op 9 december 2011 in Rotterdam
De vierde en laatste KenBiS- bijeenkomst van 2011 vond plaats in de Delta
Zorgboulevard in Rotterdam-Lombardijen. Toen ik vanaf het dichtbij gelegen NSstation aan kwam lopen was mijn eerste indruk dat ik in een modern shoppingcentre
liep. ’s Middags, bij de introductie van de presentatie van Rocco Hoekstra, bleek dat
de sfeer van een shoppingcentre overeenkwam met de opzet van het complex: in de
Delta Zorgboulevard is allerlei zorg “te koop”,waarbij onderlinge afstemming en
bereikbaarheid wordt nagestreefd. Zo is er naast het Maasstad Ziekenhuis o.a. een
huisartsenpost,een geboortehotel,de thuiszorgvoorziening “Aafke”, het Delta
psychiatrisch centrum o.a. voor opname van ouderen,met een afdeling spoedeisende
hulp,een mogelijkheid tot crisisbeoordeling en een lithium-/depot-poli.
De route naar de deelnemersraad (DNR) van KenBiS was duidelijk aangegeven. Er
bleek weer veel belangstelling en de deelnemers kwamen niet voor niets: er waren
maar liefst 16 agendapunten (voor 90 minuten vergadertijd).
Een keuze uit het besprokene: Twee GGZ-instellingen zijn, na een bezoek van de
KenBiS-visitatiecommissie, toegetreden tot het KenBiS: Mediant en Pro Persona.
Voor het consortium LifeChart.nl was een privacy reglement ontworpen.
Gebrainstormd werd over het thema van het Najaarssymposium in 2012.
Opgemerkt werd dat het symposium van september over farmacotherapie zeer goed
ontvangen was. Een aanvullend advies m.b.t. de bipolaire stoornis binnen het project
ROM GGZ-NL is inmiddels geformuleerd. De argumenten hiervoor werden besproken.
De herziene versie van de vragenlijst Bipolaire Stoornis (QBP-NL 2.0) werd besproken.
In de werkgroep Psychotherapie zijn de schrijftaken voor de 12 sessies psychoeducatie verdeeld. Het signaleringsplan, opgesteld door SPV-en, zal zaterdag 10
december 2011 in een workshop aan bod komen in het middagprogramma van de
Landelijke Dag van de VMDB.
Ook voor het middaggedeelte, de Klinisch Wetenschappelijke Vergadering
(KWV) was er veel belangstelling.
De 31 deelnemers van de meest recente Masterclass ontvingen op officiële en
feestelijke wijze hun certificaat. In maart 2012 kan een volgende Masterclass van
start gaan.
Koos van der Span,voorzitter VMDB, legt eind 2012 zijn functie neer. Dan heeft hij
ruim 6 jaar als voorzitter gefungeerd. Hij vraagt aandacht voor de werving van zijn
opvolger.
Er waren vier sprekers in het inhoudelijk deel van de KWV:
Rocco Hoekstra, psychiater, Delta Psychiatrisch Centrum Rotterdam,sprak over De
lithiumpoli in Rotterdam:van Hilledijk tot Zorgboulevard.
Roos Drexhage, internist in opleiding,Erasmus Medisch Centrum Rotterdam sprak over
haar promotieonderzoek Immuno-neuro-endocrine networks: A study in psychiatric
and endocrine autoimmune disease.
Fraukje Kroon, psychiater, Delta Psychiatrisch Centrum Rotterdam, sprak overVan
Klebsiella tot maligne neurolepticasyndroom: MPU Delta ZorgboulevardMaasstadziekenhuis Rotterdam
Titus Beentjes, verpleegkundige expert,Dimence Deventer,sprak over Caregiver
burden in Mania,systematic review and research protocol. De consequenties van een
acute manische episode op de naastbetrokkene.
Cécile S.H. Aelberts-van de Ven-VMDB.

