
TOPGGz als onderdeel van het landelijk 
KenBiS netwerk voor bipolaire stoornissen

De TOPGGz afdelingen bipolair werken al jaren samen in 
het landelijke KenBiS netwerk om de zorg voor patiënten 
met een bipolaire stoornis en hun naasten te verbeteren. 

Dat doen zij onder andere op het gebied van 
wetenschappelijk onderzoek en innovatie.

Netwerk Dimence 
Bipolair 
Deventer / Almelo / Zwolle
Bart Geerling, MANP 
Prof. dr. Peter Goossens

Het onderscheidende vermogen van het 
netwerk ligt op het gebied van de verpleegkun-
dige zorg voor mensen met een bipolaire stoor-
nis. Het toevoegen van verpleegkundige waarde 
aan het vakgebied bipolaire stoornissen, ook in 
wetenschappelijk onderzoek en 
innovatie, is de focus van het netwerk.    

Academische Zorglijnen 
Bipolair en Ouderen 
Amsterdam / Hoofddorp
Prof. dr. Ralph Kupka
Dr. Ursula Klumpers
Dr. Annemieke Dols

De structurele samenwerking van GGZ inGeest 
en Amsterdam UMC binnen de Academische 
Werkplaatsen biedt een optimale omgeving 
voor de integratie van zorg, innovatie, 
onderzoek en onderwijs.

Expertisecentrum 
Depressie 
Nijmegen

Prof. dr. Jan Spijker
Drs. Marc Lochmann van Bennekom

Het Expertisecentrum Depressie van Pro Persona 
biedt erkende TOPzorg voor mensen met een 
hardnekkige unipolaire of bipolaire depressie. 
Wij doen dit door kwalitatief hoogwaardige en 
innovatieve behandel-interventies op zowel 
biologische als psychotherapeutische grondslag.

Altrecht Bipolair 
Utrecht en Woerden
Dr. Eline Regeer 
Drs. Janwillem Renes

Sinds 2008 mogen we het keurmerk voeren, 
dat is een mooie gezamenlijke prestatie waar 
ons hele team aan bijdraagt. Het samen met de 
patiënt en naasten vertalen van vragen uit de 
dagelijkse praktijk naar onderzoek en innovatie 
is wat ons motiveert.

De TOPGGz afdelingen bipolair werken al jaren onderling samen om de zorg voor patiënten met een bipolaire 
stoornis en hun naasten te verbeteren. Dat doen zij onder andere op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en 

innovatie. Tevens is er een landelijke samenwerking met verschillende specialistische bipolaire behandelteams en 
patiënten- en naastenvereniging plusminus, georganiseerd in het levendig landelijk netwerk van het 

Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen (KenBiS).



Wetenschappelijk onderzoek bij de  
TOPGGz afdelingen bipolaire stoornissen

Lithium nefropathie  (multicenter i.s.m. Radboudumc)

Bipolaire Stoornissen bij Ouderen (DOBi cohort)

Stadiering van Bipolaire Stoornissen 
(i.s.m. UMC Utrecht en Erasmus MC) 

Bipolaire Stoornissen zonder medicatie 
(Bi-Zonder studie)

Naturalistisch cohort onderzoek naar:
-   de behandeling in de dagelijkse praktijk en de  

relatie met richtlijnen 
-   interepisodisch functioneren en factoren van  

invloed op herstel en vergroten veerkracht 
-  voorspellers voor lithium respons

Dit betreft de volgende cohort-studies: 
- Stanley Foundation Bipolar Network 
- Treatment of Bipolar Disorders in the Nether-

lands 
- Dutch Bipolar Dynamic Cohort (Altrecht, GGZ 

inGeest)

Psychologische mechanismen die een rol spelen bij 
de ontwikkeling van een manie

Vroegherkenning van de bipolaire spectrum 
stoornis (oa met NEMESIS-data en in 
samenwerking met het Trimbos-Instituut)

Zorgpad voor tijdige herkenning bipolaire 
depressie onder patiënten met een depressieve 
stoornis (Early BiRD; Early Bipolar Recognition and 
Diagnosis)

Schematherapie bij bipolaire stoornissen waarbij 
er ook sprake is van trekken of milde vormen van 
persoonlijkheidsproblematiek 

rTMS bij bipolaire depressie (T-BIDE studie), ont- 
wikkeld ism GGZ inGeest, Altrecht en Radboudumc.

SLEEPREG-BD, De invloed van slaapverstoring 
tijdens de zwangerschap en rondom de bevalling 
op het functioneren in de periode na de bevalling 

WELLBE-BD, de inzet van mobiele technologie ter 
bevordering van welbevinden en zelfmanagement 

Ervaringen met de crisisdienst: hoe ervaren 
patiënten met acuut psychotische en/of manische 
symptomen, en hun naastbetrokkenen, de eerste 
interventies van de crisisdienst?

Onderzoek naar verpleegkundige zorg aan 
patiënten met een bipolaire stoornis die met een 
acute manie op een opnameafdeling verblijven. 
Onderdeel hiervan is de filminterventie ‘de mens 
achter de ziekte’.

Samenwerking TOPGGz afdelingen wetenschappelijk onderzoek

•  rTMS (GGZ inGeest, Pro Persona, Altrecht, PsyQ, UCP/
UMCG, Radboudumc)

•  Mindfulness-Based Cognitive Therapy (Altrecht, Pro 
Persona, Dimence, PsyQ Rotterdam en Den Haag, 
Mondriaan, Radboudumc)

•  Digitale life-chart in combinatie met het signaleringsplan 
van Ivido (Altrecht, Dimence en GGZ inGeest) 

•  Schematherapie bij bipolaire stoornissen waarbij 

er ook sprake is van trekken of milde vormen van 
persoonlijkheidsproblematiek (Altrecht en Pro Persona)

•  Goed leven met een bipolaire stoornis 
 (GGZ inGeest, UCP/UMCG, Mediant en Dimence)
•  Niet rennen maar plannen (Altrecht, GGZ inGeest en 
 GGZ-NHN)
•  Partner-relatiegroep; een pilotstudie naar uitvoerbaarheid 

en effect (Altrecht, GGZ inGeest en GGZ NHN)


