
Psycho-educatie cursus;

Blended care

Vrijdag 23 maart 2018 KENBIS
Noreen Arends, SPV Centrum Bipolair GGzE

Lisette Rops, psychiater, manager Centrum Bipolair GGzE



Inhoud

• Centrum bipolair GGzE

• PE blended

• Voor en nadelen Blended care
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Team Bipolair GGzE 2018
• Ruim 400 cliënten

• 2 psychiaters 2 x V.S

• 2 ambulant verpleegkundigen 1 x SPV

• 1 ervaringsdeskundige, 1 systeem-therapeut

• 1 GZ-psycholoog, 1 metabool vpk/ 1 traject begl.

Totaal 8,2 Fte





Wat vooraf ging aan de blended versie

• 2014

• Januari 2015 eerste blended care PE







95% vd clienten



95% vd cliënten  

50% vd cliënten



Cijfers

• 6a7 groepen per jaar

• Ongeveer 90 deelnemers per jaar (cliënten en naasten)

• Uitval 



We nemen een kijkje:



Online sessie 1 Welkoms module online

Groepssessie 2 Introductie Bipolaire stoornis, welkom

Online sessie 3 Introductie Bipolaire stoornis, welkom

GroepsSessie 4 Medicatie

Online sessie 5 Medicatie

Groepssessie 6 Zelfmanagement Life chart / signaleringsplan

Online sessie 7 Zelfmanagement Life chart / signaleringsplan

Groepssessie 8 Leefstijl

Online sessie 9 Zelfmanagement Leefstijl

Groepssessie 10 Bipolaire stoornis en de naasten

Online sessie 11 Bipolaire stoornis en naasten

Groepssessie 12 Afsluiting terugblik, VMDB, zelfhulpnetwerk, 

Online sessie 13 Afsluiting samenvatting terugblik



https://ggze.training.minddistrict.com/
https://ggze.training.minddistrict.com/


Tevredenheid onderzoek  
Cliënt en naasten PE blended

• Periode februari 2016 - juni 2017 ( 16 maanden)

• 8 groepen -59 cliënten en 29 naasten-

• Iedere laatste (6e ) sessie, steeds 6 dezelfde vragen gesteld.



Vragen aan cliënt en naasten

1. Hoe vond u de informatie vooraf

2. Voldeed de cursus aan uw verwachtingen

3. Hoe ervaarde u het e-platform minddistrict

4. Wat vond u van de hoeveelheid informatie

5. Wat vond u van de snelheid van de cursus

6. Zou u de cursus aanbevelen

7. Zou u nog behoefte hebben aan een extra training groeps-
sessie





Verschil met KENBIS PE

PE Blended PE KENBIS

6 groepsbijeenkomsten, 7 online 12 groepsbijeenkomsten

Online, opdrachten ook online Werkboek

PE blended niet los zien van 
vervolg cursus GRIP OP JE STEMMING
6 groepsbijeenkomsten 
1 terugbijeenkomsten

5 sessies 
- Zelfmanagement
- stressmangement
- Signaleringsplan

Losse thema avonden Meer aandacht voor
- executieve functies / werk



Nadelen van de blended versie

•Beperkte mogelijkheden Minddistrict

• Technische problemen ( computer, browser)

•Veelheid aan informatie voor cliënten

• Toch lastiger voor ouderen.



Extra aandacht werkt drempel verlagend

- Digitale ondersteuning ( E-bar)

- Samen inloggen na advies gesprek

- Elke sessie Mindistrict bespreken en openen 



Voordelen:
Hoge opkomst!!!!

Versterkt de werkrelatie en daarmee de bereidheid tot 
behandeling.

Zorg op maat, individuele feedback

Drempel verlagend door 6 avonden

Variatie in de vorm van het aanbod aan informatie

Betrekken van meer naasten mogelijk



Dank voor uw aandacht!

Lisette.Rops@ggze.nl
Noreen.Arends@ggze.nl
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