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Titel:
Het beste van twee werelden: specialistische behandeling en werken aan herstel voor alle patiënten.
Naam Functie Instelling:
Dr. P.F.J. (Raphael) Schulte, psychiater, leadexpert bipolaire stoornissen GGZ Noord-Holland-Noord
Toelichting en leerdoel:
GGZ-NHN heeft na intensieve voorbereiding vanaf september 2017 de specialistische behandelteams
en FACT-teams opgeheven om vervolgens wijkgerichte GGZ teams op te richten. Na de lezing weet u
wat het doel van deze reorganisatie is, hoe de zorg voor mensen met een bipolaire stoornis is
georganiseerd en op welke manier expert-netwerken de specialistische kennis waarborgen.

Titel:
Vs ggz-behandeling binnen de basisggz: Protocol voor de behandeling van patiënten met een
bipolaire stoornis en lithiumgebruik
Naam Functie Instelling:
Tamira Pronk MSc, verpleegkundig specialist GGZ, lid expertnetwerk bipolaire stoornissen GGZ-NHN
Toelichting en leerdoel:
Sinds de herstructurering van de ggz is er sprake van om stabiel functionerende patiënten door te
verwijzen voor behandeling binnen de basisggz. Deze opvatting betreft ook de behandeling van
patiënten met een bipolaire stoornis die lithium gebruiken. Hierover zijn uiteenlopende opvattingen. Dit
protocol is niet bedoeld om hierover een standpunt in te nemen. Het is uitsluitend ontwikkeld om daar
waar de keus voor behandeling in de basisggz gemaakt wordt, dit op een veilige manier te doen. In
acht beknopte hoofdstukken worden behandeling en organisatorische voorwaarden beschreven. De
bijlagen geven nadere uitleg. Na deze presentatie kent u in grote lijnen de inhoud van het protocol en
weet u waar volgens dit protocol de grenzen van de mogelijkheid tot behandeling van genoemde
doelgroep binnen de basisggz liggen.

Titel:
Nieuwe beroepsprofielen voor verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten.
Naam Functie Instelling:
Marjo Pouls, verpleegkundig specialist GGz Breburg en Thea van Troost, verpleegkundig specialist,
PsyQ Den Haag
Toelichting en leerdoel:
De huidige beroepsprofielen stammen uit 1999. In de tussentijd is de zorg flink veranderd. Patiënten
zijn mondiger geworden en de zorgvraag is ingewikkelder geworden, de zorgvraag vindt dichterbij huis
plaats, er is meer kennis en techniek speelt een grotere rol. Deze veranderingen vragen om andere
competenties. Het belangrijkste doel van de nieuwe beroepsprofielen is er voor zorgen dat
zorgprofessionals goed toegerust zijn voor de huidige zorgvraag en die van de toekomst. Volgens de
planning worden de nieuwe beroepsprofielen in 2020 opgenomen in de nieuwe wet BIG.

Klinisch Wetenschappelijke Vergadering
Toelichting en leerdoelen
Vrijdag 15 maart 2019 – GGZ Noord Holland Noord
_______________________________________________________________
Titel:
Somatische comorbiditeit bij ouderen met een bipolaire stoornis
Naam Functie Instelling:
Alexandra Beunders, arts in opleiding tot psychiater, GGZ inGeest
Toelichting:
Het hebben van een bipolaire stoornis is geassocieerd met een kortere levensverwachting, gemiddeld
tot maar liefst 20 jaar korter dan de algemene bevolking. De grootste oorzaak hiervan is sterfte door
algemene lichamelijke aandoeningen. Onderzoekers denken dat er sprake zou kunnen zijn van
accelerated aging (versnelde veroudering).
In dit praatje bespreek ik het concept van frailty (kwetsbaarheid) en accelerated aging (versnelde
veroudering) op basis van beschikbare literatuur. Vervolgens bespreek ik onze studie bij GGZ
inGeest, waarbij somatische ziekten worden vergelijken tussen ouderen met een bipolaire stoornis en
gezonde ouderen. In beide groepen werd de somatische comorbiditeit op baseline en na 3 jaar
bepaald.
Leerdoel:
Kennis opdoen over somatische comorbiditeit bij bipolaire stoornis en mogelijke oorzaken hiervan.
Kennismaken met concepten frailty en accelerated aging.

