
Wat is de manie(r)?

Rita de Velde Harsenhorst
Verpleegkundige in opleiding tot Specialist (VIOS)



SCBS, Dimence

Verpleegkundige onderzoekslijn:

• Bipolair en zelfmanagement

- Coördinator: Peter Goossens

Deelgebied:

‘Verpleegkundige zorg aan patiënten 

met een bipolaire stoornis, die met een acute 

manie op een opnameafdeling verblijven’.
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Drie kwalitatieve onderzoeken

Verpleegkundige zorg aan opgenomen patiënt met 

een acute manie vanuit het perspectief van:

• Verpleegkundigen (Daggenvoorde et al., 2015);

• Patiënten (Van Lankeren, 2016);

• Naastbetrokkenen (Testerink, 2016).
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Onderzoeksvraag

Wat is de gewenste verpleegkundige zorg

aan patiënten met een bipolaire stoornis, 

die met een acute manie opgenomen zijn op

een gesloten opnameafdeling, vanuit het 

perspectief van zowel de patiënten, 

naastbetrokkenen als professionals?
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Onderzoeksdoelstelling

 Het bereiken van consensus.

 Een handreiking wat betreft de verpleegkundige 

zorg aan patiënten met een bipolaire stoornis, die 

met een acute manie zijn opgenomen op een 

gesloten opnameafdeling.
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Delphi-onderzoek

• Panel van deskundigen

• Streven: 25 respondenten per deelpopulatie

• Stellingen

• Drie rondes

• Websurvey

• 1 oktober 2017 – 1 februari 2018
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Inclusiecriteria Exclusiecriteria

Patiënt

• is gediagnosticeerd met Bipolaire I stoornis volgens 

criteria DSM V;

• is ≥ 18 jaar;

• is in staat om Nederlands te lezen, te spreken en te 

begrijpen;

• is opgenomen geweest in de periode van 2015 tot 

2017 op een gesloten afdeling vanwege een acute 

manie.

Naastbetrokkene

• draagt zorg voor een patiënt met een bipolaire 

stoornis I, die met een acute manie opgenomen is 

geweest op een gesloten afdeling in de periode van 

2015 tot 2017;

• is in staat om Nederlands te lezen, te spreken en te 

begrijpen.

• is zelf opgenomen geweest op een 

psychiatrische afdeling in de 

afgelopen vijf jaar;

• is werkzaam of geweest als 

professional op een psychiatrische 

afdeling nu of in de afgelopen tien 

jaar.

Professional

• is werkzaam op een gesloten opnameafdeling in een 

psychiatrisch ziekenhuis;

• heeft in de periode van 2015 tot 2017 

verpleegkundige zorg en/of behandeling geboden 

aan een opgenomen patiënt met een acute manie.



• VRAGEN?

• OPMERKINGEN?
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Deelnemen?

• Intekenlijsten

• Visitekaartjes

• Mailen

• Bellen

• Via Peter Goossens
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Rita de Velde Harsenhorst,

Verpleegkundige in opleiding tot Specialist (VIOS)

Telefoon: 06-40570227

E-mail: r.develdeharsenhorst@dimence.nl

mailto:r.develdeharsenhorst@dimence.nl
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Hartelijk 
bedankt 

voor

jullie 
aandacht!


