
Patiënt- en naastenpanel Dimence Bipolair 

 

Help mee de zorg te verbeteren voor patiënten met een bipolaire stoornis en hun 

naasten.  

Wil jij met ons meedenken over de ontwikkelingen van de zorg? Het netwerk Dimence 

Bipolair is op zoek naar leden voor het patiënt- en naastenpanel. 

Wat houdt dit in? 

Het netwerk Dimence Bipolair vindt participatie van patiënten en naasten van groot belang. 

We willen weten hoe je de behandeling beleeft en wat voor jou belangrijk is. Dat is de reden 

dat wij een patiënt- en naastenpanel willen oprichten. De leden van dit panel denken mee 

en geven advies over vraagstukken binnen de organisatie, zoals de inhoud van de zorg en de 

communicatie vanuit het netwerk. Verder wordt het panel actief betrokken bij actuele 

ontwikkelingen rondom deskundigheidbevordering, innovatie en wetenschappelijk 

onderzoek. 

Wie zoeken we? 

We zijn op zoek naar zowel patiënten als naasten die op vrijwillige basis willen deelnemen 

aan het panel.  Bij voorkeur willen we een afvaardiging vanuit de verschillende teams 

binnen het netwerk Dimence Bipolair.   

Als lid van het panel ben je:  

- Patiënt met de diagnose bipolaire stoornis die in zorg is binnen het netwerk, óf… 

- patiënt die in het afgelopen jaar (2020) is uitgeschreven, óf…  

- naaste van een patiënt in behandeling binnen het netwerk Dimence Bipolair of in  

  het afgelopen jaar (2020) is uitgeschreven. 

Organisatie van het panel 

Om te kunnen starten streven we naar een bezetting van minimaal 4 leden. We hopen in 

het najaar van 2021 de eerste bijeenkomst te kunnen organiseren met de leden van het 

panel en een vertegenwoordiging vanuit het netwerk Dimence bipolair. Deze zal zich richten 

op kennismaking en het vaststellen van speerpunten. Ook zullen we dan gezamenlijk 

bespreken wat een goede frequentie is voor het panel om samen te komen, in welke vorm 

dit zal zijn en hoe de bijeenkomsten inhoudelijk vorm kunnen krijgen. Het panel wordt 

ondersteund door professionals vanuit het netwerk.  

Wat gebeurt er met het advies? 

De adviezen vanuit het panel zullen worden ingebracht in de vergaderingen van de 

netwerkraad Dimence Bipolair en zorgprogrammacommissie bipolaire stoornissen. 

Vanzelfsprekend volgt er een terugkoppeling aan de panelleden. Op termijn streven we naar 

een afvaardiging vanuit het patientpanel in de netwerkraad Dimence Bipolair. 

Belangstelling 

Heb je belangstelling en wil je een bijdrage leveren aan het nieuwe patiënt- en 

naastenpanel? We horen het graag via jouw behandelaar.   

 

 

 

  



Patiënt- en naastenpanel Dimence Bipolair 

 

Over het netwerk 

Het netwerk Dimence Bipolair bestaat onder andere uit de teams bipolaire en psychotische 

stoornissen Almelo en Zwolle, team Angst en Stemming Deventer en het SCBS Bipolaire 

Stoornissen in Deventer en Almelo. Daarnaast is Mindfit deelnemer aan het netwerk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het netwerk is deelnemer aan het landelijk Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen (KenBiS).  

KenBiS streeft ernaar landelijk, in samenwerking met veel aangesloten GGZ-instellingen en 

patiëntenvereniging plusminus, de zorg voor patiënten met een bipolaire stoornis en hun 

naasten te verbeteren en kennis over de aandoening te ontwikkelen en verspreiden.  

Het netwerk heeft een TOPGGz erkenning verworven in 2020. Daarmee toont het netwerk 

aan dat zij zeer gespecialiseerde patiëntenzorg combineert met het ontwikkelen van nieuwe 

behandelmethoden, wetenschappelijk onderzoek en structurele kennisoverdracht.  

 


