Stichting Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen
Klinisch Wetenschappelijke Vergadering
Vrijdag 10 december 2021 van 14.00 – 17.00 uur
De klinisch wetenschappelijke vergadering kan via Zoom gevolgd worden. Het is van belang dat u zich aanmeldt
via info@kenbis.nl met vermelding van uw naam, mailadres en BIGnummer. Nadat u zich heeft aangemeld
ontvangt u de link naar de Zoom-meeting. Toekenning van accreditatiepunten is voorbehouden aan betalende
donateurs.

__________________________________________________________________________________

PROGRAMMA
14.00 – 14.10

Opening en mededelingen vanuit bestuur, deelnemersraad en plusminus
Prof. dr. Ralph Kupka, hoogleraar bipolaire stoornissen Amsterdam UMC,
psychiater GGZ inGeest en Altrecht, en voorzitter KenBiS

14.10 – 14.20

Afsluiting masterclass bipolaire stoornissen 2021
Peter Goossens, voorzitter werkgroep masterclass KenBiS

14.20 – 14.30

Terugblik eerste KenBiS Young Science netwerkdag
Ronald Vonk, bestuurslid KenBiS en voorzitter werkgroep KenBiS Young Science

14.30 – 15.00

Het aanleren van zelfmanagement bij een bipolaire stoornis
Silvio van den Heuvel, docent bij Hogeschool Saxion in Deventer, promoveerde in
januari 2021 op zijn proefschrift ‘Searching for order in disorder: Selfmanagement education for persons with bipolar disorders and their informal
caregivers’

15.00 – 15.30

Goed leven met een bipolaire stoornis
Jannis Kraiss, assistant professor aan de Universiteit van Twente, department of
psychology, health en technology, promoveerde in november op zijn proefschrift
‘Living well with bipolar disorder – integrating positive psychology and personal
recovery into the treatment of bipolar disorder’

15.30 – 15.45

pauze

15.45 – 16.15

E-health bij mensen met een ernstige psychiatrische aandoening
Titus Beentjes, verpleegkundig specialist GGZ bij Dimence, promoveerde in
januari 2021 op zijn proefschrift ‘E-health and Severe Mental Illness: A
Painstaking Process, E-health Added to the Illness Management and Recovery
Program’

16.15 – 16.45

Het nut van dagboekmetingen op de smartphone in de behandeling van
bipolaire stoornis
Fionneke Bos, wetenschappelijk coordinator en postdoc onderzoeker UMCG,
promoveerde in september op haar proefschrift ‘Ecological momentary
assessment as a clinical tool in psychiatry - Promises, pitfalls, and possibilities’

16.45 – 17.00
Afsluiting
__________________________________________________________________________________
Accreditatie: voor deze bijeenkomst is accreditatie aangevraagd bij de Nederlandse Vereniging voor
Psychiatrie en het Kwaliteitsregister voor verpleegkundigen en verzorgenden en voor verpleegkundig
specialisten.

