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Het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen streeft ernaar in Nederland de zorg voor mensen met een 
bipolaire (manisch-depressieve) stemmingsstoornis te verbeteren. Een tweede doel is de meest 

actuele kennis over deze aandoening te verzamelen, ontwikkelen en verspreiden.  
 
Het Kenniscentrum, kortweg KenBiS, bundelt de deskundigheid van gespecialiseerde professionals, 
patiënten en naastbetrokkenen. Het nodigt professionals uit deel te nemen aan een groeiend 
netwerk van academische en psychiatrische centra en de patiëntenvereniging VMDB. De partners in 
het netwerk bouwen samen aan de kwaliteit van diagnostiek en behandeling. 
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VOORWOORD 

Voor u ligt het jaarverslag 2017 van het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen.   

Ons streven naar een dynamisch netwerk met een landelijke dekking wordt geleidelijk gerealiseerd. 
Deelnemende centra worden elke vier jaar gevisiteerd om te toetsen of zij nog voldoen aan de door 
KenBiS gestelde criteria voor het deelnemerschap. Zelfevaluatie en visitatie stimuleren om de kwaliteit 

van zorg op hoog niveau te brengen en te houden, en daarnaast te werken aan kennisverspreiding of 
wetenschappelijk onderzoek.  

De Zorgstandaard Bipolaire stoornissen was een terugkerend onderdeel van gesprek in de 
Deelnemersraden. Dit bood input aan de commissie die zich met de ontwikkeling daarvan bezighield. De 
zorgstandaard is in 2017 opgeleverd en KenBiS zal nu het voortouw nemen in de implementatie daarvan 
in de dagelijkse praktijk. De landelijke ontwikkelingen ten aanzien van de organisatie van de GGZ zijn 
ook binnen KenBiS onderwerp van levendige discussie.  

Wat deden wij nog meer? Een belangrijk ontmoetingspunt zijn de altijd goed bezochte én gewaardeerde 
Klinisch-Wetenschappelijke Vergaderingen. Zij worden viermaal per jaar georganiseerd, steeds door een 
van de deelnemende centra. Op die manier blijven we op de hoogte van elkaars werkwijze en inzichten. 
In dit jaarverslag vindt u de onderwerpen van de presentaties, die ook zijn terug te vinden op onze 

website www.kenbis.nl. In 2017 organiseerde KenBiS opnieuw de 5-daagse Masterclass Bipolaire 
Stoornissen, en voor het eerst ook de 1-daagse Masterclass Light. Steeds vaker worden mensen met een 
bipolaire stoornis buiten de gespecialiseerde centra behandeld. Om up-to-date kennis over diagnostiek en 

behandeling te borgen binnen FACT-teams, basis-GGZ en op opnameafdelingen heeft KenBiS deze 
Masterclass Light ontwikkeld. De eerste editie werd door de deelnemers als bijzonder waardevol ervaren.  

Het bestuur heette in 2017 twee nieuwe leden welkom. Peter van Leeuwen is verpleegkundig specialist 
GGZ bij Pro Persona. Dick van Norren voegde zich als naastbetrokkene bij het bestuur. Met hun komst 
was het bestuur weer compleet en vanuit alle geledingen goed vertegenwoordigd.  

In dit jaarverslag leest u verder over het erfelijkheidsproject dat in 2017 is gestart en in 2018 verder 
vorm zal gaan krijgen, de activiteiten rondom World Bipolar Day en de jaarlijkse uitreiking van de Willem 
Nolen Prijs.  

Ook in 2017 heeft KenBiS met veel inzet en enthousiasme gewerkt aan het realiseren van haar 
belangrijkste doelstelling: het verbeteren van de zorg voor mensen met een bipolaire stemmingsstoornis. 

 

Ralph Kupka 
Voorzitter Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen 
Hoogleraar Bipolaire Stoornissen VU MC 
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   KLINISCH WETENSCHAPPELIJKE VERGADERINGEN 

 

Elk kwartaal is een van de deelnemende instellingen gastheer voor de vergaderingen van KenBiS. Op 

deze kwartaalbijeenkomsten wordt, naast de reguliere vergaderingen van onder andere het bestuur en 

de verschillende werkgroepen, de deelnemersraadvergadering gehouden. In deze vergadering worden 

ervaringen uitgewisseld tussen de verschillende deelnemende instellingen. Actuele kwesties rond 

behandeling, organisatie en beleid worden gesproken. In de middag is er aansluitend de Klinisch-

Wetenschappelijke Vergadering, geaccrediteerd door NVvP, V&VN en VSR.  

 

In 2017 vonden de goed bezochte en levendige bijeenkomsten plaats in Sneek (Antonius Ziekenhuis), 

Enschede (Mediant), Zeist (Altrecht) en Maastricht (MUMC+). Hieronder een overzicht van de sprekers en 

onderwerpen tijdens de Klinisch Wetenschappelijke Vergaderingen in 2017. 

 

10 maart 2017 – PAAZ Antonius Ziekenhuis Sneek 

Lithium bij ouderen; wat als de nierfunctie verslechtert?  Anna Krikke 

Het ontregelde brein; een psycho-immunologische  

benadering van de bipolaire stoornis     Benno Haarman 

SWITCH-BD: actigrafie en dagboekstudie naar slaap en stemming Rixt Riemersma 

Dagboekstudie naar het stemmingsbeloop bij de bipolaire stoornis Fionneke Bos 

 

16 juni 2017 – Mediant Enschede 

ROM bij bipolaire stoornissen, stand van zaken KenBiS 2017  Janwillem Renes 

Herstel in Twente       Linda Dijk 

WELLBE-BD, De inzet van mobiele technologie ter bevordering  

van zelfmanagement en veerkracht bij een bipolaire stoornis  Bart Geerling 

Wat is de manie(r)?       Rita de Velde Harsenhorst 

Update psycho-educatie: resultaten van de pilot en vervolg  Rixt Riemersma 

 

22 september 2017 – Altrecht Zeist 

Groepsinterventie voor mensen met een bipolaire stoornis en   Susanne Demacker en 

hun partners.        Eline Regeer 

Herziene psycho-educatie cursus KenBiS/VMDB: resultaten van  

pilot onderzoek en daaruit voortgekomen aanpassingen  Raphael Schulte 

Uitkomsten van de basismeting van het onderzoek ‘Treatment  

of bipolar disorder in the Netherlands and concordance with  

treatment guidelines’.       Janwillem Renes 

 

15 december 2017 – MUMC+ Maastricht 

Surveyonderzoek naar prodromen, strategieën en stemming en  Jonne Oldenburg en  

hun onderlinge correlatie in het kader van bipolaire stoornis  Sarah Hershko 

Insight in mood and cognition during daily life –  

an experience sampling study.      Nienke Jabben 

Bipolaire stoornis en het metabool syndroom, resultaten van een  

cross sectionele studie       Marasha de Jong 

De hersenontwikkeling van kinderen na blootstelling aan lithium  

of antipsychotica tijdens de zwangerschap.    Eline Poels 
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ZORGSTANDAARD BIPOLAIRE STOORNISSEN 
 

De ontwikkeling van de Zorgstandaard Bipolaire Stoornissen is aangevraagd door KenBiS en NVvP. Het 

doel van dit project was om, voortbouwend op de in 2015 ontwikkelde richtlijn, de kwaliteit en de 

doelmatigheid van de zorg voor mensen met een bipolaire stoornis te verbeteren. Daarnaast beoogde het 

project de toepassing te bevorderen van aanbevelingen voor herkenning, diagnostiek, behandeling en 

rehabilitatie voor verschillende stadia van bipolaire stoornissen. Het doel was verder om coherentie en 

afstemming binnen de zorg voor en behandeling bij bipolaire stoornissen te versterken. 

 

Ruim negen maanden nadat de werkgroep Zorgstandaard Bipolaire Stoornissen haar eindproduct heeft 

afgeleverd, is de zorgstandaard door alle beroepsverenigingen geautoriseerd. Met een feestelijk festival 

werd de zorgstandaard bipolaire stoornissen en de meeste andere stoornisspecifieke zorgstandaarden en 

generieke modules op 30 november in Tivoli Vredenburg gepresenteerd.  

 

Interactief met het publiek werd, onder leiding van Ralph Kupka, een dilemma uit de behandeling van de 

bipolaire stoornis door twee acteurs neergezet, daarbij aangevend hoe de zorgstandaard kan helpen door 

gebruik te maken van zowel evidence-based als experience-based kennis.  

 

De ontwikkeling van de Zorgstandaard werd uitgevoerd door een multidisciplinaire werkgroep in 

samenwerking met het Trimbos Instituut. De werkgroep bestond uit psychiaters, psychologen, 

verpleegkundigen (voor een groot deel professionals betrokken bij KenBiS) en ervaringsdeskundigen 

vanuit de patiënten- en betrokkenen vereniging VMDB. 

 

 

 

 

Alle beschikbare kwaliteitsstandaarden zijn bereikbaar via een database met slimme zoekfunctie die 

onderlinge verbanden openlegd. De zorgstandaarden zijn te vinden op https://www.ggzstandaarden.nl.  
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MASTERCLASS LIGHT 
 

Sinds 2007 wordt ieder jaar door het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen (KenBiS) de goed bezochte en 

gewaardeerde masterclass bipolaire stoornissen georganiseerd. In 2017 heeft de werkgroep masterclass 

van KenBiS het initiatief genomen tot de organisatie van een masterclass light. Deze masterclass light 

werd goed bezocht én beoordeeld.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inhoud masterclass light 
 
De masterclass light is een eendaagse cursus waar 

de onderwerpen diagnostiek, zelfmanagement en 

farmacologie ten aanzien van de bipolaire stoornis 

centraal staan. 

Een bipolaire stoornis is een ernstige aandoening. 

Veelal worden mensen met een bipolaire stoornis 

behandeld in de specialistische ggz of de 

topreferente ggz. Toch worden steeds meer 

mensen na een stabiele periode verwezen naar de 

basisGGZ of zelfs helemaal terug naar de huisarts. 

De basiskennis met betrekking tot de bipolaire 

stoornis is vaak onvoldoende aanwezig. 

 
 

Doel masterclass light 
 

Het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen heeft zich 

tot doel gesteld de kennis over de bipolaire 

stoornis te verzamelen, te ontwikkelen en te 

verspreiden. Door het aanbieden van deze 

masterclass light hoopt KenBiS de zorg voor 

mensen met een bipolaire stoornis verwezen naar 

de basisGGZ of de huisarts te verbeteren. 

 

 
Doelgroep 
 

De masterclass wordt georganiseerd voor 

praktijkondersteuners (POH-GGZ) 

en verpleegkundigen, verpleegkundig 

specialisten en ervaringsdeskundigen werkzaam 

binnen FACT-teams, op opnameafdelingen of in de 

basisGGZ. 

 
 

Vervolg 
 

Op basis van de evaluatie van de masterclass light - 

die voor het eerst georganiseerd werd op 25 

september 2017 in Utrecht - zal de inhoud van de 

masterclass light verder worden verbeterd.  

 

De uitkomsten van de evaluatie geven aan dat er 

voorzien wordt in een behoefte aan scholing over de 

bipolaire stoornis binnen de verschillende 

instellingen. 

 

De werkgroep heeft daarom besloten de masterclass 

light elk jaar aan te gaan bieden. 
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DEELNEMERS EN DONATEURS 

KenBiS kent deelnemers en donateurs die helpen de doelstellingen van KenBiS te realiseren.  

Een van de deelnemende instellingen over het deelnemerschap aan KenBiS 

Rixt Riemersma, bestuurslid KenBiS, sprak met Anna Krikke,  

psychiater PAAZ Antoniusziekenhuis Sneek, over de  

toegevoegde waarde van het deelnemerschap aan KenBiS. 

“Het deelnemerschap aan KenBiS brengt met zich mee dat  

je scherp blijft op de landelijke richtlijnen voor behandeling  

van mensen met een bipolaire stoornis. In de drukte van iedere  

dag helpt het deelnemerschap, met een visitatie eens in de  

3-4 jaar, om hier ook daadwerkelijk uitvoering aan te geven.  

Zowel in de communicatie intern binnen de medische staf van het ziekenhuis, als de communicatie naar 

externe ketenpartners, zoals zorgverzekeraars, biedt deelname aan KenBiS dat je zichtbaar kunt maken 

dat de behandeling van mensen met een bipolaire stoornis aan de richtlijn voldoet. Het netwerk van 

deskundigen waarmee 4x per jaar contact onderhouden wordt geeft bovendien de gelegenheid tot 

collegiale toetsing en overleg. Ook het kunnen deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek binnen het 

netwerk van KenBiS wordt als heel waardevol ervaren. Een klein perifeer ziekenhuis heeft niet de 

middelen om zelf onderzoek op te zetten. Deelnemen aan onderzoeken van andere instellingen biedt op 

deze manier toch de kans om betrokken te zijn bij nieuwe ontwikkelingen.” 

Deelnemende instellingen 

KenBiS bedankt de deelnemende instellingen dat zij KenBiS ondersteunen met menskracht, financieel 

en/of organisatorisch. Geïnspireerde en gemotiveerde professionals zijn de onmisbare schakel tussen de 

individuele patiënt met een bipolaire stoornis en het landelijk KenBiS-netwerk dat beoogt de kwaliteit van 

zorg voor deze patiënt steeds verder te verbeteren. 

 

De deelnemers aan KenBiS in 2017: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer informatie over de deelnemers is te vinden op onze website www.kenbis.nl.  

 

http://www.kenbis.nl/
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Donateurs 

KenBiS bedankt haar donateurs voor hun belangstelling en hun bijdrage aan KenBiS. Ook zij helpen, vaak 

al jarenlang, bij het realiseren van de doelstellingen van KenBiS.  

 

Onze donateurs zijn van harte welkom bij de klinisch wetenschappelijke vergaderingen die elke drie 

maanden georganiseerd worden. Voor deze vergaderingen wordt altijd accreditatie aangevraagd bij de 

NVvP, VSR en V&VN. Verder ontvangen de donateurs de KenBiS nieuwsbrief die elk kwartaal verschijnt. 

 

De nieuwsbrieven van KenBiS zijn terug te vinden op onze website, www.kenbis.nl.  

 

 

 

 

  

http://www.kenbis.nl/
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WILLEM NOLEN PRIJS 2017 

 

Op 21 november 2017 werd in Amersfoort tijdens het 14e najaarssymposium Bipolaire Stoornissen de 

Willem Nolenprijs voor Bipolaire Stoornissen uitgereikt aan Petra d’Huy. De prijs heeft de vorm van een 

bronzen beeldje gemaakt door Jennifer Hoes. Dit jaar waren er twee genomineerden die beiden laten zien 

dat er hoop is voor patiënten met een bipolaire stoornis: door het taboe te doorbreken en stigma tegen 

te gaan én door de oorzaken te onderzoeken en te bestrijden. 

 

Petra D’Huy werd in 1997 na afronding van haar studie  

communicatie getroffen door psychische problemen en  

uiteindelijk werd enkele jaren later de diagnose bipolaire  

stoornis gesteld. Ze moest hierdoor stoppen met werken  

en verhuisde van de Randstad naar het rustiger Zeeland.  

Dit was voor haar het begin van een zoektocht naar haar  

‘gebruiksaanwijzing’: “Wie ben ik en wat heb ik nodig, en  

vooral wat niet, om het maximale uit mijn leven te halen,  

samen met de bipolaire stoornis?”    

 

Ze doet dat door met haar achtergrond als communicatiedeskundige publiekelijk aandacht te vragen voor 

de bipolaire stoornis, onder meer via haar veel bezochte website www.Petraetcetera.nl, via haar 

Facebookgroep ‘Petra etcetera’, een lotgenotengroep met zo’n 800 leden, als ambassadrice voor het 

Fonds Psychische Gezondheid en Mind, en als regionaal contactpersoon voor de VMDB. Zij is hierdoor 

voor velen met een bipolaire kwetsbaarheid een voorbeeld en rolmodel. 

 

De andere genomineerde was de Groningse psychiater Benno Haarman voor zijn in maart 2017 met een 

cum laude gehonoreerde proefschrift “The dysregulated brain; a psychoimmunological approach to 

bipolar disorder”.  

In zijn onderzoek toont hij aan dat er bij de bipolaire stoornis tijdens stemmingsepisodes sprake is van 

een verhoogde ontstekingsactiviteit in het bloed en in de hippocampus, een onderdeel van het limbisch 

systeem. Een belangrijke vraag daarbij is of het in de behandeling zinvol zou zijn deze 

ontstekingsactiviteit tegen te gaan. Als steun hiervoor vond hij dat lithium – een veelgebruikt medicijn bij 

bipolaire stoornissen – bij patiënten met een bipolaire stoornis onder meer een herstellend effect heeft op 

de immuunactiviteit. En na zijn promotieonderzoek hij gaat daarop door: hij wil nu gaan onderzoeken of 

een ontstekingsremmer (acetylsalicylzuur) inderdaad een gunstig effect heeft.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    De ‘Willem Nolenprijs voor Bipolaire Stoornissen’ 

Willem Nolen is emeritus hoogleraar psychiatrie in het  

UMC Groningen. Een belangrijk deel van zijn loopbaan  
heeft hij gewijd aan de zorg voor patiënten met een  
bipolaire (manisch-depressieve) stoornis en aan  
wetenschappelijk onderzoek naar deze aandoening.  
Bij zijn emeritaat in 2013 is, mede op initiatief van het  
KenBiS, de ‘Willem Nolenprijs’ in het leven geroepen,  

een prijs die jaarlijks wordt uitgereikt. Projecten worden  
beoordeeld op hun bijdrage aan de verspreiding van  
kennis over deze aandoening, de verbetering van de zorg  
aan bipolaire patiënten en hun verwanten, en op de  
mate waarin zij stigmatisering tegengaan. 

 

http://www.petraetcetera.nl/
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WORLD BIPOLAR DAY 
 

Elk jaar op 30 maart, de geboortedag van Vincent van Gogh, is het World Bipolar Day. Vincent van Gogh 

werd postuum gediagnosticeerd als mogelijk een bipolaire stoornis te hebben gehad. De boodschap van 

World Bipolar Day is om wereldwijd aandacht te vragen voor de bipolaire stoornis en stigma tegen te 

gaan. Door internationale samenwerking is het doel om wereldwijd informatie te geven over de bipolaire 

stoornis om zo meer begrip voor en kennis over de stoornis te creëren. 

 

     In 2017 organiseerden de deelnemende instellingen door het hele land  

      bijeenkomsten waar de film ‘Je leven op zijn kop’ werd vertoond. In deze   

      indrukwekkende voorlichtingsfilm vertelt Marijn over de invloed van de  

      ziekte op de band met haar moeder en de invloed op het gezinsleven. Na  

      de filmvertoning was er ruimte voor nabespreking. De avonden werden  

      goed bezocht én gewaardeerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Meer over de film ‘Je leven op zijn kop’ 

 

Er is veel bekend over de gevolgen van bipolaire 

stemmingsstoornissen voor degene die aan deze 

aandoening lijdt. Minder is bekend over de 

gevolgen voor de naastbetrokkenen. Daarover gaat 

deze film. 

 

De dochter vertelt hoe zij worstelde met de 

manische en depressieve episoden van haar 

moeder. Dat die verliefd werd op haar leraar vond 

zij een van de pijnlijkste gebeurtenissen. 

De dochter schetst hoe het gezin indertijd deze 

crisis is doorgekomen, en dat zij daarbij veel steun 

kreeg van haar vader.  

De behandeling van haar moeder door de GGZ 

bleek effectief te zijn en zij is alweer jaren stabiel. 

De relatie tussen dochter en moeder is helemaal 

hersteld. 

 

 

 

Professionele hulp voor de dochter en haar broer 

vanuit de KOPP-groep van de GGZ sloot helaas 

weinig aan bij waar zij toen behoefte aan 

hadden. Zij geeft aan hoe dat beter kan. Naar 

haar oordeel is hulp aan kinderen van groot 

belang om de negatieve gevolgen van de 

bipolaire stoornis van een ouder op het gezin te 

beperken. Zij ziet ook een positieve kant: in het 

beste geval zullen kinderen de gebeurtenissen 

goed verwerken en er sterker en zelfbewuster 

uitkomen. In ieder geval heeft zij dit zelf zo 

ervaren.  

 

Zij wil graag het taboe rondom psychiatrische 

stoornissen doorbreken, maar omdat dit taboe 

momenteel nog te sterk heerst, heeft zij er voor 

gekozen om anoniem te blijven. 

 

 

 

 

 

 
 De film ‘Je leven op z’n kop’ is beschikbaar 

via de website van KenBiS, www.kenbis.nl. 

http://www.kenbis.nl/
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PROJECT ERFELIJKHEID 

In 2016 fietsten Nick Bronstring en Nienke van Houwelingen van Haarlem naar Santiago de Compostella 

om geld in te zamelen voor onderzoek naar erfelijkheid bij de bipolaire stoornis. Met hun initiatief ‘Als 

juffrouw Vlinder kon fietsen’ zamelden zij geld in met als doel voor de toekomst de bipolaire stoornis 

beter te begrijpen en beter te kunnen behandelen. 

Het door hen verzamelde sponsorgeld werd aangeboden aan het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen 

(KenBiS) om het doel van hun tocht te realiseren. Door KenBiS werd in 2017 het opgehaalde bedrag 

verdubbeld en er werd een projectgroep opgestart. In samenspraak met Nick Bronstring en Nienke van 

Houwelingen is de projectgroep gestart met de ontwikkeling van een website om patiënten en hun 

familieleden informatie te verstrekken omtrent erfelijkheid van de bipolaire stoornis en veel voorkomende 

vragen te beantwoorden.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De website, waar met name kennisoverdracht centraal zal staan, is ontwikkeld in samenwerking met 

patiënten, betrokkenen, psychiaters en klinisch geneticus en zal medio 2018 beschikbaar komen.  
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ORGANISATIE KENBIS 

Het KenBiS kent een bestuur en een raad van toezicht, ondersteund door een aantal 

bureaumedewerkers. De leden van de raad van toezicht, het bestuur en de deelnemersraad van het 

Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen zijn onbezoldigd.  De bureaumedewerkers worden gedetacheerd 

vanuit een van de deelnemende instellingen aan KenBiS of zijn freelance medewerkers. Zij ontvangen 

een vergoeding voor verrichte werkzaamheden. 

Samenstelling bestuur 2017 

De heer prof. dr. R.W. (Ralph) Kupka, psychiater, hoogleraar bipolaire stoornissen VUmc, voorzitter 

De heer dr. R. (Ronald) Vonk, psychiater, penningmeester 

Mevrouw drs. A.W.M.M. (Anja) Stevens, psychiater, secretaris 

Mevrouw dr. R.F. (Rixt) Riemersma, psychiater, lid 

Mevrouw I. (Irma) Otto, ervaringsdeskundige, lid 

De heer prof. dr. D. (Dick) van Norren, naastbetrokkene, lid (vanaf 02-03-2017) 

De heer P. (Peter) van Leeuwen, verpleegkundig specialist GGZ, lid (vanaf 02-03-2017) 

 

Samenstelling raad van toezicht 2017 

De heer F.R. (Frits) Loomeijer, bestuurder, voorzitter 

De heer prof. dr. W.A. (Willem) Nolen, emeritus hoogleraar emotionele stoornissen RUG, psychiater, lid 

De heer H.M. (Hans Maarten) Bolle, lid 

Mevrouw A. (Antoinette) Laan, lid (tot 23-11-2017) 

 

Samenstelling bureau 2017 

Mevrouw P. (Paula) Rinkema, manager bureau 

Mevrouw T.J. (Tanja) Dijk, management assistente 

De heer M. (Matthijs) Abeelen, webmaster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           KenBiS, juni 2018 


