
 

 

 

 

Donateur worden van het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen  

U overweegt om donateur te worden van het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen (KenBiS). De 

doelstellingen van het KenBiS zijn het verbeteren van de kwaliteit van zorg en het verspreiden van 

kennis ten aanzien van de diagnostiek en behandeling van bipolaire stoornissen. Daarnaast is het 

doel om wetenschappelijk onderzoek te initiëren, stimuleren en faciliteren. In het KenBiS zijn de 

belangrijkste actoren op het gebied van de bipolaire stemmingsstoornissen in ons land verenigd, 

zowel vanuit de professionele organisaties (GGZ-instellingen en academische afdelingen en het 

Trimbos Instituut) als vanuit de patiëntenvereniging (plusminus).  

Geaccrediteerde klinisch-wetenschappelijke bijeenkomsten  

Het donateurschap geeft aan professionals toegang tot de klinisch-wetenschappelijke 

bijeenkomsten van het KenBiS, die vier maal per jaar plaatsvinden en voor psychiaters, 

verpleegkundig specialisten en verpleegkundigen geaccrediteerd zijn door de respectievelijke 

wetenschappelijke verenigingen. Het programma van deze bijeenkomsten wordt door het bureau 

van KenBiS verzonden aan de donateurs en wordt op de website van KenBiS geplaatst. 

Toekenning van accreditatiepunten is voorbehouden aan betalende donateurs, die hun 

aanwezigheid tijdens elke bijeenkomst registreren en na de bijeenkomst een evaluatieformulier 

invullen. Na een eerste bezoek kan men zich via de website inschrijven als donateur. Indien dit 

binnen een week na de bijeenkomst gebeurt kunnen er nog accreditatiepunten worden toegekend.  

Soorten donateurs  

Wij onderscheiden twee soorten donateurs: ten eerste professionals die zich bezighouden met 

behandeling van mensen met een bipolaire stoornis en ten tweede niet-professionals, die de 

doelstellingen van het KenBiS ondersteunen.  

De hoogte van de donatie bedraagt jaarlijks € 50,- voor academisch opgeleiden (zoals artsen, 

psychiaters en psychologen) en € 25,- voor anderen (zoals verpleegkundigen, maatschappelijk 

werkenden en professionals in opleiding). Van niet-professionals wordt een minimale bijdrage van 

€ 15,- gevraagd.  

Het donateurschap is persoonlijk en staat daarmee op naam van de donateur, dus niet van de 

instelling waar de donateur werkzaam is.  

Facturatie 

Een factuur voor het donateurschap zult u jaarlijks van MKB Assist in Houten ontvangen, zij voeren 

de financiële administratie van KenBiS. KenBiS vraagt nieuwe donateurs of zij voor hun donatie 

een automatische incasso willen afgeven. Vanzelfsprekend is dit geen verplichting en is het ook 

mogelijk zelf de donatie over te maken. 

Meer informatie 

Wilt u meer informatie over het donateurschap? Neem dan contact op met het bureau van KenBiS 

via info@kenbis.nl. 
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