
 

 

SCBS Bipolaire Stoornissen 

Het Specialistisch Centrum Bipolaire Stoornissen verzorgt gespecialiseerde diagnostiek en behandeling 

voor patiënten met een complexe bipolaire stoornis. Ook verricht het centrum seconds opinions en 

consultaties. Door middel van onderzoek, kennisoverdracht en innovatie wil het centrum de zorg voor 

cliënten met een bipolaire stoornis verder optimaliseren. Wat het SCBS Bipolaire Stoornissen voor jou 

kan betekenen, dat lees je in deze folder. 

 

Wat is een bipolaire stoornis? 

Pieken en dalen horen bij het leven. Soms bruist 

iemand van de vrolijkheid en energie, soms 

voelt iemand zich somber. Als de pieken echter 

extreem hoog zijn en de dalen diep en donker, 

kan er sprake zijn van een bipolaire stoornis. 

 
Doel 

Het SCBS Bipolaire Stoornissen streeft naar het 

leveren van kwalitatief hoogstaande, 

geïntegreerde zorg. Om anderen in staat te stellen 

hun zorg te verbeteren geeft zij voorlichting, 

second opinions en consultaties.  

Het specialistisch centrum is voortdurend bezig 

met de verbetering van de kwaliteit van zorg voor 

cliënten met een complexe bipolaire stoornis. Dit 

doet zij onder andere door het uitvoeren van 

wetenschappelijke onderzoekslijnen, het 

ontwikkelen van innovaties, het uitdragen van 

kennis aan derden, permanente educatie en 

innovatie gericht op uitbreiding of verbetering van 

de behandelmethoden. 

 

Voor wie? 

Wanneer je te maken krijgt met een bipolaire 

stoornis, kan het centrum je mogelijk verder 

helpen. Het centrum biedt hulp, behandeling en 

ondersteuning aan: 

• Cliënten met een (mogelijk) complexe 

bipolaire stoornis 

• Cliënten met een postpartum psychose of 

depressie 

• Behandelteams van Dimence Groep 

• Verwijzers 

• Onderzoekers op het gebied van bipolaire 

stoornissen.  

 

Aanbod 

Het SCBS Bipolaire Stoornissen biedt 

gespecialiseerde diagnostiek en behandeling voor 

de genoemde doelgroepen. Ook worden second 

opinions en consultaties verzorgd.  

 

De behandelingen worden vormgegeven volgens 

de laatste wetenschappelijke inzichten. Het SCBS 

Bipolaire Stoornissen onderscheidt zich door haar 

verpleegkundige behandelmethoden. 

 

Op het gebied van onderzoek en innovatie behoort 

het SCBS Bipolaire Stoornissen bij de koplopers 

van het land. 

 

SCBS Bipolaire Stoornissen werkt nauw samen 

met partners zoals kenniscentra, hogescholen, 

universiteiten en andere specialistische centra. 

Het SCBS Bipolaire Stoornissen ontvangt 

verwijzingen uit het hele land. 

 

De behandeling vindt bij voorkeur plaats binnen 

het werkgebied van Dimence, zodat er bij een 

eventuele crisis snel hulp kan worden geboden. 

 

 

TOPGGz keurmerk 

Het SCBS Bipolaire Stoornissen is onderdeel van het netwerk Dimence Bipolair samen met de teams 

bipolaire stoornissen Almelo, Zwolle en Deventer. Gezamenlijk hebben zij in 2020 het keurmerk 

toegekend gekregen. Daarvoor had het SCBS Bipolaire Stoornissen zelf al twee keer het keurmerk 

ontvangen. 

 

Het SCBS Bipolaire Stoornissen is op de volgende locaties bereikbaar: 
 

SCBS Bipolaire stoornissen 
- Westerdok, Haven Noordzijde 45 7607 ES Almelo 

& 
- Pikeursbaan 3, 7411 GT Deventer 
T  0546 684 179 
M secretariaatscbs@dimence.nl   
I  www.dimence.nl/scbs 
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