
Refereermiddag Dimence

Monitoring bij bipolaire stoornissen

22 juni 2021

De ontwikkeling van de digitale Lifechart: 
een spannende zoektocht

Eline Regeer

Psychiater en onderzoeker bij Altrecht Bipolair



Verloop episoden en fasering van de 

behandeling



Aspecten van de behandeling

• Medicatie

• Psycho-educatie

• Zelfmanagement

• Psychotherapie

• Meten effect van behandeling en monitoren beloop
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Zelfmanagement en dialoog: 

Persoonlijk Gezondheidsdossier Bipolaire Stoornissen (PGD-BS)



Zelfmanagement en Dialoog bij mensen

met een bipolaire stoornis

• Persoonlijk Gezondheidsdossier – PGD (online):

• Aandoeningen en allergieën

• Medicatie

• Belangrijke heelkundige ingrepen en operaties

• Contact bij nood

• Persoonsgegevens, inclusief bloedgroep en zorgverzekering

• Meetwaarden (bloeddruk, gewicht, glucose)

• Zorgverleners



Zelfmanagement en Dialoog bij mensen

met een bipolaire stoornis

• Behandelplan bipolaire stoornissen:

• Stemmingsgrafiek

• Signaleringsplan

• Sociaal-ritme meter

• Bloeduitslagen

• Berichtenmodule

• Informatie over de bipolaire stoornis



Pilot

• 3 centra, 75 patiënten, 12 maanden

• Hypothese: 
• Door gebruik van het PGD-BP meer regie over eigen leven en 

functioneren.

• Verbetering kwaliteit van leven, vermindering symptomen

• Meetinstrumenten (begin en eind)
• NEL: gevoel van empowerment

• MANSA: kwaliteit van leven

• IDS: ernst depressieve symptomen

• YMRS: ernst manische symptomen

• OQ-45: psychisch,sociaal functioneren, psychische klachten



Pilot

• Gedurende de pilot:
• Stemmingsgrafiek (lifechart), dagelijks/wekelijks door patient

• CGI BP en Gaf bij elk consult

• Vragenlijst bij niet inloggen patiënt, door behandelaar in te 

vullen

• Ervaringen met gebruik van PGD door patiënten, 

naastbetrokkenen en behandelaren met PGD:
• Kwalitief dmv interviews

• Kwantitatief: gebruik van de verschillende onderdelen van het 

PGD



Stemmingsgrafiek

cyclingdysfore

manie



Signaleringsplan



Interactie 

stemmingsmeter en 

signaleringsplan



Stemmingsgrafiek: 2 weken



Stemmingsgrafiek: 4 weken



Stemmingsgrafiek: 3 maanden



Stemmingsgrafiek: 6 maanden



Stemmingsgrafiek: 1 jaar



Geen verschil in:

- Kwaliteit van leven

- Empowerment

- Symptoomscores

- Ziektelast



Waarom niet gebruiken?

Niet gebruikersvriendelijk, te veel werk, moeilijk om in te loggen, 

technische problemen, geen toegevoegde waarde, te confronterend, 

ernstige stemmingsepisode, liever op papier

Blijvend gebruik bij rapid cycling beloop, meer suïcidepogingen en minder psychotische episoden 



Gebruikerservaringen

• Deelnemers (N=39)
• Stemmingsgrafiek meest gebruikt (88.9%)

• Signaleringsplan (50%)

• De meeste mensen geven aan door te gaan en het een ander 
aan te raden

• Cijfer 7 (1-10)

• Behandelaren (N=10)
• Positief over wisselen in tijdseenheid

• Samen naar verloop in de tijd kunnen kijken (ook tijdens TC)

• Interactie met signaleringsplan

• Indruk dat deelnemers meer controle over 
stemmingswisselingen en relatie tot uitlokkende factoren kregen



Toekomst : deels heden

• Vereenvoudigde versie- app

• Interactie Lifechart en signaleringsplan behouden

• Lifechartmethodiek voor andere psychiatrische klachten
inzetten

• Verzamelde gegevens beschikbaar voor onderzoek

• Inner Lifechart app van Ivido



Bevorderende en belemmerende factoren

• Bevorderende factoren:
• Motivatie en uithoudingsvermogen

• Positieve ervaringen gebruikers 

• Vanuit perspectief hulpverlener: verbinding met EPD

• Samenwerking (nu Dimence-Altrecht-InGeest-Ivido)

• Belemmerde factoren:
• ‘gratis’ apps

• Veranderende technologieën/ benodigde doorontwikkeling

• Concurrentie PGD’s/PGO’s



Dank voor de aandacht: Vragen?


