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Achtergrond

• Prevalentie Bipolaire stoornis

• Noodzaak (gedwongen) opname 

• Farmacotherapie in combinatie met intensieve begeleiding

• Literatuur patiënten ervaringen is beperkt

• Verpleegkundige zorg sluit mogelijk onvoldoende aan

• Verbetering verpleegkundige zorg



Doel

• Het doel van deze studie is inzicht verkrijgen in hoe patiënten, 

gediagnosticeerd met bipolaire ӏ stoornis en opgenomen op een gesloten 

afdeling vanwege een manische episode, de verpleegkundige zorg hebben 

ervaren.



Methode

• Fenomenologisch design

• Februari-Juni 2016

• Werving bij Pro Persona, Dimence en GGNet

• Open interviews

• Topiclist

• informatie, communicatie, tijd voor interactie,  behoud van waardigheid, grenzen, motivatie
medicatiegebruik, structurering dag-nacht ritme, contact met naastbetrokkenen

• Analyse volgens de Stevick-Collaizzi-Keen methode



Bevindingen

• 12 participanten

• Karakteristieken participanten

• Gemiddelde leeftijd; 44.9 jaar

• Gemiddelde opnameduur; 41.1 dagen

• Zeven vrouwen

• Zeven onvrijwillige opnames

• Zes verblijf  in separeer/ ICU



Bevindingen

• Afdelingskenmerken

“Humor van de verpleegkundigen maakt de situatie houdbaar”

• Onvrijwillige opname/ separatie

“Ik werd plotseling op de grond gegooid, alsof ik een misdadiger was….” 

“Je bent afhankelijk van hen, en voelt een soort liefde of  kameraadschap voor hen”

“Ik werd daardoor meer en meer opgefokt en belde een tweede keer en een derde”

“De tijd is enorm, ik leefde in paniek en chaos, en de verpleegkundige schreef op : 
wanneer eten, wanneer roken, dat was een reliëf in de tijd..”



Bevindingen

• Kenmerken van de verpleegkundigen

“In het begin was er een jonge man die zei mij: “Wij gaan  hier nooit meer 

weg, ik geloofde hem want ik dacht dat hij verpleegkundige was””

“Hoe rustiger zij reageerden, hoe rustiger ik werd”

“Ik had meer richting kunnen gebruiken, ik had zelf  weinig richting…” 

“Ze leek wel een politieagent” 



Bevindingen

• Opname en verblijf

“Twee verpleegkundigen ontvingen mij vriendelijk, ik kreeg koffie en mijn 
huisdier kon bij mij blijven, dit gaf  mij een prettig gevoel”

“Veel dingen van het begin van mijn opname kan ik mij niet meer herinneren”

“Dit is bemoedigend, als je hoort dat het goed met je gaat, toen durfde ik over 
naar huis gaan te denken”

“Als ik het had geweten, dan had ik gerichte plannen kunnen 
maken…..bijvoorbeeld, hoe ik had kunnen bereiken dat ik met ontslag zou gaan”



Bevindingen

• Verpleegkundige interventies 

• Medicatie verstrekking

“Het zijn goede onderhandelaars” 

• Basis zorg

“Er was veel lege tijd, de tijd ging langzaam..”

• Begeleiding van patiënten

“Ik weet, zij willen het beste voor mij…” 

“Ik was woest, dacht dat mijn vriendin mij bedrogen had, door gesprekken met 
verpleegkundigen kreeg ik een andere visie..”



Discussie/ conclusie

• Verpleegkundigen eerste aanspreekpunt

• Respectvolle bejegening

• Communicatie belangrijke vaardigheid 

• Verbetering herkenbaarheid 

• Opmerkelijk verschil ervaringen traditionele separeer en ICU



Aanbevelingen

• Betere herkenbaarheid verpleegkundigen

• Aanwezigheid huiskamer

• Goede balans team;  jongere/oudere verpleegkundigen

• Definiëren behandeluitkomst

• Verdere transformatie van traditionele separeer in ICU’s

• Reflectie op periode in separatie



Vragen?


