
Zwolle, augustus 2017 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

Mijn naam is Rita de Velde Harsenhorst. Ik ben Verpleegkundige in opleiding tot Specialist (VIOS) en 

werkzaam bij Dimence, een GGZ-instelling in Overijssel. In het kader van mijn opleiding verricht ik 

onderzoek naar de verpleegkundige zorg aan patiënten met een bipolaire stoornis, die met een acute 

manie zijn opgenomen op een gesloten opnameafdeling. De officiële titel luidt: ‘Wat is de manie(r)?’. 

Het onderzoek wordt in opdracht van Dimence uitgevoerd. 

Ik wil u als professional, patiënt of als naastbetrokkene hierbij vragen om deel te nemen aan dit 

onderzoek, dat van groot belang is om de kwaliteit van zorg te kunnen verbeteren. 

 

Aanleiding voor het onderzoek  

Binnen het Specialistisch Centrum Bipolaire Stoornissen (SCBS) van Dimence zijn drie onderzoeken 

verricht. Een eerste onderzoek is uitgevoerd onder verpleegkundigen naar de verpleegkundige zorg 

aan patiënten met een bipolaire stoornis, die met een acute manie op een opnameafdeling 

verbleven (Daggenvoorde et al., 2015). Daarnaast is er een tweede onderzoek verricht, waarbij 

onderzocht is hoe patiënten, opgenomen op een gesloten opnameafdeling tijdens een acute manie, 

de verpleegkundige zorg hebben ervaren (Lankeren, 2016)2. Het derde onderzoek heeft de 

ervaringen onderzocht van naastbetrokkenen met betrekking tot de verleende verpleegkundige zorg 

aan hun naasten tijdens een opname op een gesloten afdeling vanwege een acute manie (Testerink, 

2016)3. 

 

Doel van het onderzoek 

In aansluiting op deze drie onderzoeken wordt een Delphi-onderzoek uitgevoerd met als doel het 

bereiken van consensus onder patiënten, naastbetrokkenen en professionals over de gewenste 

verpleegkundige zorg aan patiënten met een bipolaire stoornis, die met een acute manie opgenomen 

zijn op een gesloten opnameafdeling. Hiermee kan de kwaliteit van zorg worden verbeterd en 

kunnen aanbevelingen worden gedaan betreffende de verpleegkundige zorg aan opgenomen 

patiënten met een acute manie. 

 

1  Daggenvoorde, T., Geerling, B., & Goossens, P.J.J. (2015). A Qualitative Study of Nursing Care for Hospitalized Patiënts 

with Acute mania. Archives of Psychiatric Nursing, 29(3): 186-191. 
2 Lankeren, J.E. van (2016). Patient experiences with nursing care during a manic episode: a phenomenological study. 

Universiteit van Utrecht, Faculty of Medicine Theses. 
3  Testerink A.E. (2016). Caregiver experiences of nursing care for their hospitalized relative due to mania. Universiteit van 

Utrecht, Faculty of Medicine Theses. 



Wat houdt het onderzoek voor u in?   

Voor het Delphi-onderzoek worden drie groepen deskundigen gevraagd deel te nemen: patiënten 

met een bipolaire stoornis die met een acute manie opgenomen zijn geweest, naastbetrokkenen en 

professionals.  

 

 Ik zoek patiënten die kunnen deelnemen onder voorwaarde dat zij opgenomen zijn geweest op 

een gesloten afdeling vanwege een acute manie in de periode van 2015 tot 2017. 

 Ik zoek naastbetrokkenen die kunnen deelnemen, wanneer zij naastbetrokkene zijn van iemand 

die opgenomen is geweest op een gesloten afdeling vanwege een acute manie in de periode van 

2015 tot 2017. Deelname is uitgesloten wanneer zij zelf opgenomen zijn geweest op een 

psychiatrische afdeling in de afgelopen vijf jaar. Ook is deelname uitgesloten wanneer zij 

werkzaam zijn of zijn geweest als professional op een psychiatrische afdeling nu of in de 

afgelopen tien jaar. 

 Ik zoek professionals die kunnen deelnemen, wanneer zij als professional werkzaam zijn op een 

gesloten opnameafdeling in een psychiatrisch ziekenhuis. Voorwaarde voor deelname is dat zij in 

de periode van 2015 tot 2017 verpleegkundige zorg en/of behandeling geboden hebben aan een 

opgenomen patiënt met een acute manie. 

 

Er zal aan de deelnemers driemaal een vragenlijst worden toegestuurd, die bestaat uit stellingen die 

betrekking hebben op de verpleegkundige zorg aan patiënten met een bipolaire stoornis, die met 

een acute manie opgenomen zijn op een gesloten opnameafdeling.  

De stellingen zijn voortgekomen uit de resultaten van de eerder genoemde drie onderzoeken.  

U wordt gevraagd deze stellingen te beoordelen aan de hand van een 5-punts schaal (van zeer mee 

oneens tot zeer mee eens). Bij iedere stelling is er een mogelijkheid om in een toelichting 

inhoudelijke opmerkingen te maken. Afhankelijk van de scores worden de stellingen aanvaard of 

verworpen danwel worden de stellingen door de onderzoekers hergeformuleerd op basis van de 

opmerkingen van de deelnemers. De scores van de derde Delphi-ronde bepalen de definitieve 

resultaten. 

 

De eerste vragenlijst kost u naar schatting 30-45 minuten om deze te beantwoorden. De tweede en 

derde ronde zullen beduidend minder tijd in beslag nemen, doordat de vragenlijsten veel minder 

stellingen zullen bevatten. De vragenlijsten worden u via een link naar de enquête per mail of op 

verzoek per post toegezonden. Uw gegevens worden geanonimiseerd, waarmee uw privacy 

gewaarborgd is.  

 



Het onderzoek vindt plaats tussen 1 oktober 2017 en 1 februari 2018. 

 

Vrijwillige deelname  

U bent vrij deelname aan dit onderzoek toe te staan of te weigeren. Ook indien u toestemming geeft, 

kunt u deze te allen tijde zonder opgave van redenen weer intrekken.  

 

Contact 

Mocht u willen deelnemen aan het onderzoek, wilt u zich dan aanmelden vóór 15 september 2017 

via onderstaande contactgegevens.  

 

Ook indien u nog vragen heeft, wil ik u uitnodigen om contact met mij op te nemen via onderstaand 

mailadres of telefoonnummer: 

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

Telefoon: 06-40570227 

E-mail: r.develdeharsenhorst@dimence.nl 

 

Ik zou uw deelname zeer op prijs stellen! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Rita de Velde Harsenhorst. 
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