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Signaleringsplan



Inhoud

• Doel signaleringsplan

• Zelfmanagement en vroegsignalering bij een bipolaire 
stoornis

• Beschrijving van de kenmerken/signalen per fase

• Stressfactoren

• Acties en interventies

• Betrokkenheid van naasten 

• Evaluatie 



Doel signaleringsplan

• Signaal: Een teken om iets te doen of na te laten

• Signaalfunctie: De aandacht op een bepaalde ontwikkeling 
vestigen

• Doel: Terugval of decompensatie voorkomen

• Gebruik van signaleringsplan geeft regie over de ziekte 



Zelfmanagement

• Persoonlijk proces 

• Inzicht krijgen in de vroege voortekenen

• Verantwoordelijkheid

• Tijdig inzetten van de juiste interventie, ook door naasten

• Signaleringspan een belangrijk hulpmiddel



Het werken met een signaleringsplan:

• Confrontatie, weerstand, ontkenning, acceptatie, verdriet

• Start met het signaleringsplan wanneer de tijd er rijp voor is….

• Samenwerkingsrelatie lijkt van groot belang

• Het plan biedt overzicht, houvast, regie

• Bewustwording

• Individuele afstemming door professional, maatwerk

• Het signaleringsplan bevordert de communicatie met naasten

(Daggenvoorde 2013, et al.)



Hoe doen jullie het in de 
praktijk?



o Beschrijf concreet waarneembare signalen

o Breng vooral de vroegsignalen goed in kaart!!

• Mentale functies (energie, slaap, stemming, denken, 
eetlust, driften, uitvoeren van taken)

• Activiteiten (dagstructuur, zelfzorg, functioneren)

• Eigenwaarde (gedachten en (schuld)gevoelens 

• Karakteristiek gedrag (veranderingen).

o Levend document, blijf aanvullen

Kenmerken/signalen per fase





Verschillende formats

• Stoplicht model 

• Signaleringsplan voor manische en de depressieve fase 
(kenbis.nl)

• Welke lijkt jullie het best passend voor je eigen patient?

• Probeer maatwerk te bieden.

• Zet hulpmiddelen in, gebruik voorbeelden.



Voorbeeld





Stressfactoren

• Wees er van bewust dat bepaalde stressfactoren ook 
een episode kunnen uitlokken.

• Belangrijk om deze in kaart te brengen!

• Denk aan: Verandering in de leefomstandigheden, 
gezondheid, relaties, trauma’s, eigen grenzen 
bewaken



Acties en interventies

• Breng beschermende factoren in kaart

• Inzetten van contragedrag

• Benoem de acties zo concreet mogelijk. 

• Geen algemene interventies maar zorg dat dit het plan van de 
patiënt wordt!

• Maak gebruik van eerdere ervaringen

• Denk aan veiligheid, tijdig inzetten van zn medicatie, IHT, enz.



Betrokkenheid van naasten

• Erg belangrijke informatie!

• Nodig hen altijd uit

• Bespreek gezamenlijk de signalen en de interventies

• Heb ook voor de draagkracht/last van de naasten

• Zorg dat de naasten ook weten waar zij terecht kunnen
wanneer zij zich zorgen maken



Evalueren

• Blijf het plan evalueren en aanvullen

• Maak afspraken over wie het plan heeft en wanneer
er contact gezocht moet worden

• Zorg dat het plan altijd te vinden is!



Zijn er nog vragen????????



• Kenbis.nl

• Handboek bipolaire stoornissen

• Handleiding bij het opstellen van een signaleringsplan 
SCBS

• https://www.kenniscentrumbipolairestoornissen.nl/wp-
content/uploads/2019/12/Signaleringsplan.pdf
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