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Life charting

Het in kaart brengen van relevante gegevens over 
het dagelijks leven van een persoon.

Bij bipolaire stoornis: 

• Functioneren

• Stemming

• Alle mogelijk beinvloedende factoren



Twee vormen van life charting

Retrospectief: in het kader van diagnostiek en 
zoeken naar patronen in het beloop van de 
ziekte.

Prospectief: In het kader van het aanleren van 
zelfmanagement vaardigheden en het evalueren 
van de effecten van behandeling



Definitie zelf-management

Het individuele vermogen om te gaan met 
symptomen, behandeling, lichamelijke en 
psychosociale consequenties en 
leefstijlveranderingen inherent aan het leven met 
een chronisch gezondheidsprobleem. 

Barlow, J. et al.  (2002). Self-management approaches for people with chronic conditions: a review. 
Patient Education and Counseling, 48, 177-187.



Doel van life charting

•Inzicht verkrijgen in stabiliteit / balans / evenwicht

•Inzicht krijgen in het beloop van de stoornis

•Inzicht verkrijgen in vroege voortekenen van manie/ depressie

•Inzicht krijgen in wat kan helpen

•Evaluatie van behandeling
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Maar euhh…

• …Kan dat niet digitaal???

• Ja, maar niet eenvoudig;

• Verschillende pogingen in NL 
gedaan

• Eerste kwartaal 2021 
beschikbaar



Interactie stemmingsmeter 
en signaleringsplan



Ambulante patiënten houden de life-chart vaak 
niet bij.

• Kwalitatieve studie n = 14

• “Can you tell me about your experiences with working with the LCM?”

• Introductie van de life chart: Vaak het eerste waar de behandelaar mee
aan komt; patient is er niet klaar voor. Zit nog in het begin van de 
acceptatiefase.

• Werken met de life chart: Dagelijkse confrontatie. Weerstand of start 
acceptatie. Lastig in te schatten hoe je moet scoren. Niet constant meer
maar bij kwetsbare momenten.

• De rol van de professional: Niet bewust van de overval. Steunen en 
uitleggen. Gevoel van controle. Instrument om tot samenwerking te
komen

• Ervaren meerwaarde van de LCM: waardevol, zeker als de life chart 
gepersonaliseerd is.

van Bendegem M.A., van den Heuvel S.C.G.H. Kramer L.J. Goossens P.J.J. (2014) Attitudes of Patients with a Bipolar Disorder towards 
Use of Life Chart Methodology: A Phenomenological Study. Journal of the American Psychiatric Nursing Association



Literatuur tip!

Hoofdstuk 8: De bipolaire stoornis: de Life Chart Methode

Peter Goossens, Bart Geerling & Micha van Bendegem beschrijven aan de hand van een 
casus de toepassing van de life chart als onderdeel van zelf-management educatie en 
ondersteuning. Op een zeer praktische wijze lichten de auteurs de verschillende 
toepassingsmogelijkheden toe van zowel de retrospectieve als de prospectieve life chart. De 
tekst is doorspekt met praktische tips en trics en geeft verpleegkundige goede handvatten bij 
het implementeren en toepassen van deze methode.
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