KenBiS bijeenkomst op 23 september 2011 in Zeist
De derde bijeenkomst in 2011 werd gehouden in Sanatorium Zeist, gastheer was
die dag GGZ-instelling Altrecht.
In de vergadering van de deelnemersraad (DNR) werd gesproken over de
impact van de komende bezuinigingen. Het KenBiS gaat o.a. in een werkgroep
aan de slag om een sponsorwervingplan op stellen. Gedacht wordt aan een
project dat een brug slaat naar de patientenzorg. Deelnemers werden
opgeroepen actief mee te denken v.w.b. doelgroep en sponsor.
De VMDB , bij monde van voorzitter Koos van der Span, schetste op zijn beurt
hoe met name de personele bezetting in het bureau van de VMDB er uit komt te
zien in juni 2012. De korting op de subsidie is fors. Veel (meer) werk zal dan ook
straks door vrijwilligers gedaan moeten worden.
Zowel het papieren als het digitale LifeChart kwam ter sprake. Het LifeChartboekje is weer verkrijgbaar, nu als eigen uitgave van KenBiS. Uitsluitend
instellingen en de VMDB kunnen het bestellen. KenBiS-deelnemers krijgen het
gratis, anderen betalen de kostprijs. Bestellingen kunnen worden geplaatst via
de website van KenBiS (item Life Chart).
Elektronische LifeChart project (e-LCM). Via een demonstratie van Prof.Dr.
Willem Nolen werd zichtbaar hoe de stand van zaken is. In Groningen loopt het
programma nu. In Utrecht (Altrecht) en Amsterdam/Hoofddorp (GGZinGeest)
wordt het binnenkort geïnstalleerd. Ook andere instellingen worden uitgenodigd
om van het programma gebruik te gaan maken. Koppeling aan het elektronische
patiënten dossier (EPD) zal volgens Nolen de kans op effectief gebruik verhogen.
Hoe dan ook: alles valt of staat met het invullen door de patiënt. De
verduidelijking van het ziektebeloop is bij een elektronische LifeChart zo mogelijk
nog groter dan bij de papieren versie.
In het kader van het aspirant lidmaatschap van KenBiS worden momenteel twee
instellingen gevisiteerd door de KenBiS-visitatiecommissie.
In de komende jaren zal de richtlijn bipolaire stoornissen vernieuwd worden. Hetr
initiatief hiertoe ligt bij de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Vanuit het
KenBiS zou het toegejuicht worden als er gelijktijdig gewerkt wordt aan een
tweede editie van het Handboek Bipolaire Stoornissen.
De KenBiS Website is inmiddels “opgefrist”. Onderwerpen zijn daardoor beter
vindbaar.
Verschillende werkgroepen deden verslag. De werkgroep Jongeren is o.a. bezig
met richtlijnen m.b.t. diagnostisering en behandeling. De leden van de
werkgroep verpleegkundige zorg zijn beschikbaar in een klankbordfunctie voor
verplegingswetenschappelijke onderzoekers. Het signaleringsplan zal, zodra het
klaar is, aangeboden worden aan de VMDB, o.a. voor publicatie in de “PLUSminus”. Het signaleringsplan zal ook voor publicatie in het lijfblad van de SPV-en,
“Sociale Psychiatrie” ,aangeboden worden.
In de werkgroep psychotherapie wordt gewerkt aan een nieuwe opzet van de
psycho-educatie cursus.
De Masterclass Bipolaire Stoornissen is weer succesvol met zo’n 30 deelnemers.
Inmiddels is de opleiding met een certificaat geaccrediteerd. Waarschijnlijk kan
in maart 2012 opnieuw een masterclass georganiseerd worden.
In de aansluitende klinisch wetenschappelijke vergadering (KWV) kwamen
zoals gebruikelijk vier sprekers aan het woord:

Joma Prinsen, verpleegkundig specialist bij Altrecht,sprak over het retrospectief
dossieronderzoek naar De incidentie van post-partum stemmingsepisodes bij
vrouwen in behandeling voor een bipolaire stoornis.
Susanne Demacker, GZ-psycholoog bij Altrecht, sprak over De rol van de
psycholoog bij de multidisciplinaire behandeling van bipolaire stoornissen.
Tjitske Visser, Msc bij Pricewaterhouse Coopers Amsterdam,sprak over
Informatisering in het MDS-zorgproces.
Kwok Hung Wong, psychiater in opleiding bij Altrecht,sprak over Bipolaire
stoornis en spiritualiteit: steun of last?
Cécile S.H. Aelberts-van de Ven-VMDB.

