
De masterclass is opgezet door het KenBiS. Voor 
informatie over deze masterclass kunt u contact 
opnemen met Ank de Haan, 030-2308617,  mailen 
naar masterclass@altrecht.nl, of kijken op de website 
van het KenBiS (www.kenbis.nl).

Informatie

Masterclass bipolaire stoornissen
bestemd voor verpleegkundigen
(accreditatie in het kwaliteitsregister V&V is aangevraagd)
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Verpleegkundigen worden steeds 

meer betrokken bij de 

behandeling en zorg voor 

patiënten met een bipolaire 

stoornis. De zorg voor deze 

patiënten is specialistenwerk 

waarin ook een grote rol voor 

verpleegkundigen is weggelegd. 

Het Kenniscentrum Bipolaire 

Stoornissen (KenBiS) onderkent 

deze tendens en juicht deze van 

harte toe. Het KenBiS heeft het 

initiatief genomen voor deze 

verpleegkundigen een 

masterclass op te zetten. 

Doelgroep

De masterclass is bedoeld voor 
verpleegkundigen (HBO-niveau) die zich 
willen specialiseren in de zorg voor de 
patiënten met een bipolaire stoornis (en 
hun naastbetrokkenen). Verpleeg-
kundigen die al langer met deze doel-
groep werken en benieuwd zijn naar de 
nieuwste inzichten zijn ook van harte 
welkom, evenals andere professionals. 
Voor andere professionals ontbreekt 
echter de accreditatiemogelijkheid.

Doel

De masterclass heeft meerdere doelen: 
het vergroten van specialistische kennis 
en kunde over het behandelen en 
verplegen van patiënten met een 
bipolaire stoornis, het bevorderen van 
multidisciplinaire samenwerking, het 
opzetten van intervisie en het 
standaardiseren van verpleegkundige 
zorg. 

Het masterclassaanbod

In de masterclass komen de volgende 
onderwerpen aan bod:

•Psychiatrische en verpleegkundige 
diagnostiek;
•Medicamenteuze behandeling en 
begeleiding;
•Compliance (therapietrouw);
•Verpleegkundige interventies; 
•Cognitieve klachten bij de bipolaire 
stoornis;
•Psychologische- en 
psychotherapeutische behandelingen;

•Meten is weten: de meest gangbare 
meetinstrumenten;
•Comorbiditeit zoals middelenmisbruik, 
angst- en persoonlijkheidstoornissen en 
somatische comorbiditeit; 
•Psychiatrie en zwangerschap: 
kinderwens, effecten van medicatie op 
de vrucht, borstvoeding;
•Verpleegkundige zelfmanagement 
strategieën;
•Arbeidsgerelateerde vraagstukken 
(ziektewet, UWV, regelgeving);
•De bipolaire stoornis vanuit het 
perspectief van de patiënten en hun 
naasten;
•Het klinisch pad als hulpmiddel ter 
verbetering van de zorg.

De training wordt onder andere 
vormgegeven door te werken met 
casussen en intervisie.

Opzet van de masterclass

De vijfdaagse masterclass bestaat uit 
drie cursusblokken. De eerste twee 
blokken zijn twee aaneengesloten dagen 
inclusief overnachting. Na ieder blok 
vindt een evaluatie plaats en na het 
laatste blok krijgen de deelnemers een 
schriftelijke toets mee naar huis. 
 
Na deelname aan deze masterclass en 
het maken van een voldoende toets (= 
60% goed), wordt een certificaat uit-
gereikt op de eerstvolgende bijeen-
komst van de Klinisch Wetenschap-
pelijke vergadering van het 
Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen, 
het landelijk platform van specialisten. 
Het is de bedoeling dat er na een half 
jaar een terugkombijeenkomst wordt 

georganiseerd om met de cursisten een 
intervisiegroep te vormen.

De docenten die deze masterclass 
verzorgen zijn professionals die met de 
beide benen in de praktijk staan. Zij 
zullen niet alleen hun kennis ten toon 
spreiden, ze zullen de deelnemers ook 
uitnodigen tot het delen van hun kennis, 
zoals het in een masterclass gebruikelijk 
is.

Data masterclass

7 en 8 september, 11 en 12 oktober en 
7 november 2011. 

Locatie masterclass

Hotel en congrescentrum De Bergse 
Bossen, Traaij 299 te Driebergen. 
( www.bergsebossen.nl )

Kosten masterclass

De kosten voor deze masterclass zijn 
€1.750,-. Voor deelnemers van 
instellingen die aan het KenBiS 
deelnemen geldt een gereduceerd tarief 
van € 975,- voor betalende instellingen 
en € 1.350,- voor niet betalende 
instellingen.Dit bedrag is inclusief 
studiemateriaal, kosten van 
overnachtingen en maaltijden.
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