
Voor wie? 

Deze folder is bedoeld voor mensen die de diagnose bipolaire stoornis hebben gekregen of waarbij er een sterk 

vermoeden is dat er van een bipolaire stoornis sprake zou kunnen zijn. 

 

“Het vraagt veel van mijzelf en mijn omgeving om de bipolaire stoornis te managen,  

gelukkig helpt de behandeling mij om dat te bereiken.” 

 

Wat is een bipolaire stoornis? 

Iedereen voelt zich wel eens blij, gelukkig en vol energie, en ook wel eens lusteloos, neerslachtig of in de put. 

Dit zijn normale gevoelens, passend bij mee- of tegenvallers en geluk of problemen in het leven. Het zijn 

normale variaties van de stemming. Als iemand langere tijd afwisselend te uitgelaten en vol energie is, of juist 

veel te somber is zonder zich erover heen te kunnen zetten, kan er sprake zijn van een manisch-depressieve 

stoornis, ook wel bipolaire stoornis genoemd vanwege de wisselende stemmingen aan beide uiteinden (polen) 

van de stemming. De stemmingsepisoden (manie of depressie) kunnen af en toe optreden, met tussendoor 

periodes van een normale stemming, maar ze kunnen ook snel achter elkaar optreden. Bij sommige mensen 

staan de manieën op de voorgrond, bij anderen de depressies. Een manische episode kan worden gevolgd door 

een depressie, maar andersom is ook mogelijk. De bipolaire stoornis openbaart zich vaak voor het eerst rond het 

20e levensjaar. Maar ook bij kinderen en jongvolwassenen of ouderen kunnen de verschijnselen die op de 

bipolaire stoornis wijzen voor het eerst optreden. 

 

Wat (kunnen) de oorzaken zijn? 

In de meeste gevallen is het niet mogelijk één oorzaak aan te geven van stemmingsstoornissen. Het gaat 

meestal om een combinatie van biologische, psychologische en sociale factoren. 

 

Is het erfelijk? 

Uit onderzoek blijkt dat de kans om een bipolaire stoornis te krijgen voor een deel erfelijk bepaald kan zijn. 

Naarmate er meer mensen in de familie zijn met een bipolaire stoornis wordt de kans groter dat iemand een 

bipolaire stoornis ontwikkelt.  

 

Hoe wordt de bipolaire stoornis behandeld? 

Hoewel er nog geen uitzicht is op totale genezing voor dit ziektebeeld, kunnen de ziekteverschijnselen in goede 

banen worden geleid. Ook kunt u leren om op een goede manier met uw ziekte om te gaan. Een bipolaire 

stoornis hoeft u er niet van te weerhouden een ‘gezond’ leven te leiden. 

 

Omdat iedereen uniek is, kijkt en kiest u samen met u behandelaar naar de behandelmethoden die het beste bij 

u aansluiten. 
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SCBS producten en diensten 

Behandelingen 

Behandeling van complexe bipolaire stoornissen 

Niet alle patiënten met een bipolaire stoornis kunnen 

voldoende worden behandeld in de generalistische of 

specialistische ggz. Indien de behandeling 

onvoldoende effectief is, in termen van 

symptoomreductie en herstel van rollen en functies, 

kunnen patiënten worden verwezen naar SCBS 

bipolaire stoornissen. Vaak gaat het om patiënten met 

comorbide stoornissen, somatische 

behandelcomplicaties en adolescenten (zie hieronder). 

SCBS heeft behandelaren met de kennis en expertise 

om mensen met deze meer complexe problematiek te 

behandelen. Behandelingen vinden uitsluitend plaats 

op locaties van SCBS (Almelo, Deventer en Zwolle). 

 

Behandeling van adolescenten met een bipolaire 

stoornis 

De adolescent met een bipolaire stoornis onderscheidt 

zich van andere patiënten door het vaker voorkomen 

van gemengde episodes en dysfore manie. De 

behandeling van jongeren vraagt om een ander 

gebruik van terminologie en er is sprake van 

specifieke, leeftijdsgebonden thematiek die het beloop 

van de stoornis kan beïnvloeden en vice versa. SCBS 

bipolaire stoornissen biedt leeftijdsspecifieke 

behandeling van deze jongeren, waaronder een goed 

beoordeelde psycho-educatiecursus voor adolescenten 

en hun ouders. Behandelingen vinden uitsluitend 

plaats op locaties van SCBS (Almelo, Deventer en 

Zwolle). 
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Zorgpaden 

Het zorgprogramma Bipolaire stoornissen is afgeleid van de landelijke richtlijn voor de behandeling van bipolaire 

stoornissen en biedt 5 zorgpaden aan. In elk zorgpad is beschreven wie wat wanneer doet en geeft richting aan 

de verschillende fasen van de behandeling. 

 

I diagnostiek  Met behulp van gesprekken en vragenlijsten vaststellen of er al dan 

niet sprake is van een bipolaire stoornissen.  

II start behandeling; Start van de behandeling van de bipolaire stoornis, vaak het eerste 

jaar.  Hierin is veel aandacht voor het instellen op medicatie, hoe u 

zelf de stemming stabiel kunt houden (zelfmanagement) en het 

accepteren van de diagnose. 

III vervolgbehandeling  Dit is de onderhoudsbehandeling volgend op zorgpad II, waarin 

zelfmanagement  en medicatiecontroles op de voorgrond staan.  

IV vervolgbehandeling laag intensief  Dit is de onderhoudsbehandeling, waarbij de behandeling voornamelijk 

uit medicatiecontroles bestaat. 

V tijdelijk intensief Mocht het (tijdelijk) minder goed met u gaan en u heeft meer zorg 

nodig dan intensiveren we de behandeling om u zo snel als mogelijk 

weer op de been te krijgen. 

 

De behandeling bestaat uit een combinatie van medicamenteuze behandeling, het maken van een 

signaleringsplan, het bijhouden van een lifechart, het volgen van een psycho-educatiecursus en gesprekken.    

Een psychiater en verpleegkundige zullen uw behandelaar zijn. Daarnaast kan, op indicatie, behandeling bij een 

psycholoog plaatsvinden. Het kan dan gaan om cognitieve gedragstherapie, systeemtherapie, interpersoonlijke 

therapie en/of sociaal-ritme therapie. Ook kunt u, als dat nodig is,  worden verwezen naar bijvoorbeeld een 

diëtiste, een creatief therapeute of een psychomotore therapeut. 

 

Van alle behandelingen zijn aparte folders beschikbaar.  

 

Wie doet wat in de behandeling? 

U heeft de belangrijkste rol in uw behandeling. Samen met u en uw (eventuele) partner/naasten wordt de 

behandeling vormgegeven door een psychiater en een verpleegkundige. Indien nodig voegen andere 

behandelaren in (psychologen of vaktherapeuten). In het overzicht ziet u wie welke behandeling uitvoert. 
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Voortgang van de behandeling 

 

Minimaal elk jaar wordt de behandeling met u en met het behandelteam geëvalueerd en bijgesteld waar nodig.   

Om de voortgang goed te kunnen meten zullen wij u vragen jaarlijks een aantal vragenlijsten in te vullen. Dit 

kan online of voor of na een behandelcontact. Het is van groot belang dat u deze lijsten invult. 

Uw geanonimiseerde gegevens kunnen ook gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek. 

 

Verder lezen? 

http://www.vmdb.nl/  

(Vereniging voor Manisch Depressieven en Betrokkenen) 

 

http://www.kenniscentrumbipolairestoornissen.nl  

(landelijk kenniscentrum) 

 

http://centrumbipolairestoornissen.dimence.nl 

(topreferent centrum bipolaire stoornissen Dimence) 

 

http://www.lkpz.nl/  

(landelijk kenniscentrum psychiatrie en zwangerschap) 

 

http://www.psychischegezondheid.nl/action/azitem/175/bipolaire_stoornis.html  

(fonds psychische gezondheid) 

 

http://www.nvvp.net/website/richtlijnen/overzicht-richtlijnen  

(Nederlandse vereniging voor Psychiatrie, richtlijnen) 

 

 
 


