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“Kent iedereen elkaar hier?”  

Eindredactie: 
Alexandra Beunders, basisarts; Moniek van Dijk, sociaal psychiatrisch verpleegkundige; Annemieke Dols, psychiater 

UITNODIGING  INFORMATIEAVOND  
BIPOLAIRE STOORNIS 
Wanneer:  Dinsdag 10 april 2018     

Hoe laat:   18:30u inloop, 19:00u start programma 
Waar:   De Nieuwe Valerius, op de begane grond 
           Amstelveenseweg 589, 1081 JC Amsterdam 
 
SPREKERS: 
-Renske Althuisius     
 maatschappelijk werker V.O./seksuoloog NVVS 
“Lets talk about sex!” 
-Prof. Dr. Erik Scherder  (interview op film)   
hoogleraar Neuropsychologie Vumc  
over het verband tussen lichamelijke (in)activiteit en gedrag  
(geheugen, slaapritme en humeur) 
 
Voor kleine hapjes en muzikale begeleiding wordt gezorgd. 

 
Aanmelden via: 
bipolairpoli60+@ggzingeest.nl of  
secretariaat poli ouderen: tel. nr. 020-7885565 
 
 
 
 
 

Informatieavond september 2017 

Voor u ligt een heel nieuw jaar, maar ook een nieuwe editie van de Bipolaire 
Cyclus. Het verschijnen van deze nieuwe uitgave betekent dat er ook weer een 
nieuwe informatieavond aan zit te komen! Na twee succesvolle avonden kunnen 
we inmiddels wel van een traditie spreken. Een nieuwkomer vroeg zich af “waarom 
iedereen elkaar leek te kennen…” Dit bleek door de allereerste informatieavond in 
januari te komen, die blijkbaar verbroederend had gewerkt. Tijdens de 
informatieavond werd onder andere een korte film vertoond, waarin op ‘Klokhuis-
achtige wijze’ dr. Marc Vervloet in het VUmc opgespoord werd om iets te vertellen 
over het effect van lithium op de nieren. Op de volgende informatieavond zal de 
beroemde prof. dr. Erik Scherder op dezelfde manier aan de tand gevoeld worden.. 
Al met al kunnen we terugkijken op een geslaagde avond met hoge opkomst. We 
hebben nu al erg zin in de volgende editie! Komt u ook weer? 

Door Annemieke Dols & Moniek van Dijk 

mailto:bipolairpoli60+@ggzingeest.nl


Psychiater spreekt op congres over 
sekse-specifieke gezondheidszorg 
door Caroline Sonnenberg, psychiater GGZ inGeest Polikliniek Ouderen 

Ook in de gezondheidszorg is merkbaar 

dat sekse- en genderverschillen weer 
volop in de aandacht staan. Op dit 
moment wordt er in de 
gezondheidszorg te weinig rekening 
gehouden wordt met verschillen tussen 
mannen en vrouwen.  

Hare Majesteit Koningin Máxima neemt het rapport over de 
effecten van 5 jaar Alliantie Gender & Gezondheid in ontvangst. 

Met 
koningin 
Máxima! 

Op 5 oktober j.l. vond een landelijk congres plaats 

georganiseerd door de Alliantie Gender & 
Gezondheid. Op dit goedbezochte congres werd 
terug- en vooruitgeblikt, en werd het rapport van vijf 

Meer informatie? Zie de website  www.womeninc.nl  

Bijvoorbeeld: sommige ziekten kunnen zich heel 
anders voordoen bij mannen dan bij vrouwen. Ook 
zijn medicijnen lange tijd uitsluitend op (jonge) 
mannen getest, waardoor de resultaten soms 
minder toepasbaar zijn op vrouwen. De Alliantie 
Gender & Gezondheid, die nu vijf jaar bestaat, 
probeert deze sekse-specifieke aspecten van 
gezondheid onder de aandacht te brengen en doet 
onderzoek naar genderverschillen. 

jaar Alliantie, getiteld ‘A Gender Agreement’, uitgereikt aan beschermvrouwe Koningin Maxima. Daarnaast werden 
lezingen en workshops gegeven over de nieuwste kennis op het gebied van genderspecifieke gezondheidszorg. Ook ik 
mocht een praatje geven, omdat ik veel onderzoek heb gedaan naar sekseverschillen bij ouderen met een depressie. Ik 
vertelde dat vrouwen vaker depressief zijn dan mannen, maar dat zij ook eerder het label ‘depressie’ krijgen, omdat zij hun 
emoties meer uiten. Bij depressieve mannen is vaker sprake van een verslaving of agressief gedrag. Bij het geven van 
medicijnen hebben vrouwen soms lagere doseringen nodig dan de standaarddosering. De standaarddosering is namelijk 
veelal op mannen berekend. Al met al vond ik het een heel inspirerende dag en een bijzondere ervaring om voor koningin 
Máxima te spreken! 

HANDIGE LINKS 
*www.allesoverlithium.nl 

Heel veel goede informatie over lithium! 

*www.kenniscentrumbipolairestoornissen.nl 

De meest actuele kennis over bipolaire stoornis 

*www.vmdb.nl 

Website van de Vereniging voor Manisch 

Depressieven en Betrokkenen.  

Hier is ook een lijst te vinden van boeken, films en 

documentaires over bipolaire stoornis. 

http://www.womeninc.nl/
http://www.womeninc.nl/
http://www.womeninc.nl/
http://www.womeninc.nl/
http://www.womeninc.nl/


 

Het secretariaat 
 

Hoe zijn jullie op deze plek terecht 
gekomen? 

“We hebben allemaal een andere achtergrond, 
Annemieke was in een grijs verleden dansdocent en 
danseres. Chrétienne heeft een achtergrond in het 
maatschappelijk werk en Nico in de psychologie. Nico 
en Chrétienne zijn gedetacheerd en gaan helaas 
binnenkort weg. Gelukkig worden zij vervangen door 
nieuw, eigen personeel. Via omzwervingen zijn we 
uiteindelijk allemaal in de zorgadministratie 
terechtgekomen”.  

Wat doen jullie precies (en wat niet)? 

“We hebben een vrij divers takenpakket: we bieden 
ondersteuning voor alle behandelaren op de 
polikliniek. Je moet dan denken aan afspraken maken 
en verzetten, telefoontjes afhandelen, maar ook 
zorgen dat de wet- en regelgeving wordt nageleefd. 
De praktijk en de wet kan wel eens op gespannen 
voet staan met elkaar. Wat doen we eigenlijk niet? 
Goede vraag!”. 

Wat vinden jullie leuk aan dit werk? 
En wat niet? 

“Het persoonlijk contact met de cliënten van de 
poli is leuk! Daarnaast is er sprake van veel 
diversiteit in ons werk. Iedere dag is anders en 
hierdoor blijft er ook voldoende uitdaging in 
ons werk”. 

Willen jullie verder nog iets kwijt?  

“Het is leuk werken in een klein team! We 
kennen elkaar goed en dat maakt het werken 
op de afdeling tot een plezier. De 
behandelaren zijn ook erg betrokken bij hun 
patiënten, bijvoorbeeld door het organiseren 
van de bipolaire avonden”. 

Hebben jullie nog tips voor de 
patiënten over hoe zij de 
Zorgadministratie kunnen helpen? 

“Een beetje begrip en geduld met ons, dan zijn 
we al heel tevreden. En op tijd uw 
herhaalrecept aanvragen”.  

Van links naar rechts: 
Nieuw team: Anita, Emelie, Thea 
Still going strong:  Annemieke 
Oud team: Nico en Chrétienne  

 Wisseling van de wacht 

Per maart 2018 zijn Chrétienne en Nico 

helaas niet meer werkzaam op de 

polikliniek Ouderen. Anita, Emelie en Thea 

zijn onze nieuwe aanwinsten en worden 

goed ingewerkt. En Annemieke, onze 

topper sinds jaar en dag, blijft gelukkig bij 

ons! 
 



VAN DE REDACTIE 
Suggesties, kopij en/of opmerkingen zijn meer dan welkom. We staan ook erg open voor uw ervaringsverhalen, vragen of 
tips over medicijngebruik, therapie-effecten en/of leefstijlkwesties. Deze kunnen worden gestuurd naar 
(M.Dijk@ggzingeest.nl). De eerstvolgende nieuwsbrief verschijnt in herfst 2018. 

Ditjes en Datjes 

In mijn manische periodes 'durfde' ik dingen te doen, waar ik nu niet aan moet denken. Zoals: Dafne Schippers 'n bericht sturen, dat ik 
haar wel wil begeleiden op haar vakantie, wanneer haar vrienden en familie verhinderd zouden zijn. Geen antwoord. Of: In de tram aan 
iedere 'beetje allochtoon uitziende persoon ' die instapte vragen naar zijn of haar land van oorsprong. Verrassend vaak werd lachend 
antwoord gegeven.  
Tja, depressieve momenten waren er natuurlijk ook, echter nooit zo dramatisch als wat ik wel eens van anderen hoorde of las. Meestal 
was de depressie een reactie op 'daden' mij aangedaan, die ik ook in 'n gezonde situatie zou weigeren te accepteren. Heel voornaam in 
mijn 'bipolaire begintijd' was de manier, hoe ik ontwaakte. Dat gevoel bleef vaak de hele dag, en helaas ook, wanneer het niet fijn voelde. 
Gelukkig merkte ik op een gegeven moment, dat de combinatie van medicijnen wel vaker niet met elkaar strookte en wonder boven 
wonder, vanaf dat moment werd ik zelden somber wakker. Eén keer was de grote boosdoener Macro Gol, 'n bekend middel tegen 
obstipatie, dat uitgerekend bij mij averechts werkte. De rillingen lopen nog steeds over mijn rug, wanneer ik aan die periode terugdenk. 
Ik werd met tranen in mijn ogen wakker, voorvoelde al, hoe slecht ik me voelde en steunde: Nee hè, niet weer zo'n dag. Voor het eerst in 
vele jaren dacht ik na over de dood en hoe die 'n einde aan de ellende zou maken. Gelukkig duurden die gedachten maar even, want 
zelfmoord is wel het laatste dat ik mijn kinderen zal aandoen. Het bracht wel het besef en begrip dichterbij voor mensen, die mijn 
probleem in overtreffende trap hadden gehad, misschien zonder kinderen of familie dichtbij en ja, dan kan het je gebeuren op je zwartste 
dag ooit.  
Maar niet bij mij: Bijkomend fortuin is het feit, dat ik me er steeds van overtuig, dat IKzelf de verandering kan maken en brengen. Door 
zelf dingen uit te zoeken, te googlen, whatever, en niet passief 'in mijn nest'  liggen te somberen, maar actief aan verbetering werken. 
Van 'n ander kun je hulp verwachten, anders moet je die hulp vragen, maar het initiatief ligt steeds bij jou. 
"IK ben de voornaamste persoon in mijn leven" leerde ik ooit, in eerste instantie door anderen als egoïsme afgedaan, totdat je het uitlegt. 

Dat doe ik volgende keer, in deel 3 van ‘Bipolair, lang zo gek nog niet’.   
(nov 2017) 

“Bipolair, lang zo gek nog niet”  
Een vervolg-ervaringsverhaal door Willem Hanssen 

De lente komt van ver, ik hoor hem komen 
en de boomen hooren, de hooge trilboomen, 
en de hooge luchten, de hemelluchten, 
de tintellichtluchten, de blauwenwitluchten, 
trilluchten. (…) Herman Gorter, Verzen 1890 

gedicht 

recept 
De psycho-educatieve strip ‘Alles en Niets’ is 
gemaakt door drie psychiaters en een bioloog. 
Dit stripverhaal legt het ABC van de bipolaire 
stoornis uit (ook bekend als manisch-
depressieve ziekte). Bedoeling is om de 
wonderlijke werking van de hersenen beter te 
begrijpen, maar ook wat er fout kan gaan en wat 
daaraan kan gedaan worden. Zowel geschikt 
voor mensen met een bipolaire stoornis als voor 
hun gezinsleden. 
 
Verkrijgbaar via www.bol.com voor €12,50 
Auteurs: Marc De Hert, Geerdt Magiels, Erik 
Thys en Sabien Wyckaert 

 

strip 
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“Ik zou anders niet zo vaak gewandeld hebben  

en daar voel ik me juist goed door”  

Nieuwe behandelingen op de polikliniek Ouderen 

door Sigfried Schouws, klinisch neuropsycholoog 
 
Afgelopen najaar zijn we gestart met de cursus Braintrain. Deze 
cursus is bedoeld voor mensen met een bipolaire stoornis die 
last hebben van cognitieve problemen, dus die moeite hebben 
met concentreren, onthouden of plannen. In dit programma 
werd uitlegt gegeven over cognitieve problemen en werd 
geoefend met opdrachten hoe daar beter mee om te kunnen 
gaan. Ook was er een praktisch gedeelte dat bestond uit 
bewegen. Het wordt steeds duidelijker hoe belangrijk bewegen 
is om de hersenen in een goede conditie te houden, daarom 
werd er ook flink gewandeld. Dat gebeurde in de buurt van de 
Nieuwe Valerius, in het park of in het Amsterdamse Bos. We 
hebben in die paar maanden de natuur enorm zien veranderen! 
Van een nazomerse dag met de bomen nog in bloei tot een 
decemberdag met kale takken in de sneeuw. Omdat het een 
hele nieuwe cursus betrof waren we erg benieuwd naar de 
reacties van de deelnemers. Die waren heel positief: “Ik heb 
beter geleerd om te gaan met mijn klachten” ”Ik kan  nu beter 
luisteren naar anderen”, “Ik zou anders niet zo vaak gewandeld 
hebben en daar voel ik me juist goed door”.  
 
Wegens succes geprolongeerd dus! In het voorjaar willen we 
weer starten met de cursus Braintrain. Bent u 60 jaar of ouder 
en ervaart u cognitieve klachten dan kunt u in aanmerking 
komen om aan de cursus mee te doen. 

- Brain Train - 

Mocht u vragen hebben 
hierover of zich willen 
aanmelden neemt u 

contact op met:  
Sigfried Schouws, 

klinisch 
neuropsycholoog of 

Annemiek Dols, 
psychiater.  

 
 

Bel:  020-7885565 
Mail:  

bipolairpoli60+@ 
ggzingeest.nl 



Seksualiteit kan een bron van vreugde en plezier zijn, 

een belangrijk aandeel in herstel; maar dit is niet 

altijd vanzelfsprekend. Veel mensen hebben vragen of 

piekeren over seks.  Ook cliënten van de GGZ.  

 

Binnen de psychiatrie hebben mensen vaak vragen 

over de invloed van  medicatie  op  seksueel 

functioneren,  maar ook over de gevolgen van  

psychiatrische  problemen, de invloed van negatieve 

seksuele ervaringen en het invullen van intimiteit  en 

seksualiteit. Er is vaak schroom en gêne  bij  

patiënten, maar ook  bij behandelaren om over dit 

onderwerp in gesprek  te gaan. 

 

“Seksualiteit kan een bron van vreugde 

en plezier zijn, een belangrijk aandeel 

in herstel; maar dit is niet altijd 

vanzelfsprekend.” 
 

Meer in het algemeen komen mensen bij de 

seksuoloog voor vragen over veel voorkomende 

seksuele  problemen zoals ‘geen zin’,  verschil in 

verlangen, pijn bij het vrijen, erectiestoornissen, 

vroegtijdig klaarkomen, vaginisme, geen orgasme 

kunnen krijgen en het stellen en/of aan kunnen 

geven van  wensen en grenzen. Bij het ouder worden 

kunnen weer nieuwe seksuele vragen ontstaan. De 

invulling van seks verandert namelijk vaak bij het 

ouder worden of als de partner ziek is of wordt. 

Bekend is dat ouderen meer behoefte hebben aan 

intimiteit als zij ouder worden en dat de focus minder 

ligt op seks zelf.  

 

Seks is een bio-psycho-sociaal gebeuren. Dat wil 

zeggen dat hoofd, lijf en de context (relatie, geloof, 

cultuur) invloed hebben op het prettig kunnen invullen 

van seksualiteit.  

Je kan stellen dat seks complex is; er moet een 

context zijn waarin men bereid is of ontvankelijk is 

om open te staan voor seksuele stimuli (prikkels) 

voordat men over kan gaan tot seksuele activiteit. 

De partnerrelatie, communicatie, de 

beschikbaarheid van een partner, situationele 

omstandigheden, waarden en normen vanuit 

opvoeding, cultuur en geloof spelen hierbij allen een 

belangrijke rol. 

Daarnaast is het essentieel dat er adequate 

seksuele stimuli (externe prikkels) aanwezig zijn. 

Denk hierbij aan visuele, tactiele maar ook aan 

interne prikkels, zoals herinneringen en fantasieën. 

Tenslotte is een intact seksueel systeem nodig om 

deze prikkels te kunnen verwerken. 

 

Het is bekend dat veel psychiatrische aandoeningen 

het seksueel functioneren kunnen veranderen. Ook 

kunnen seksuele problemen verdwijnen als de 

psychiatrische  klachten over zijn. Het zou fijn zijn als 

behandelaren vragen stellen over mogelijke 

seksuele problemen. Gevoelens van schaamte, 

schuld, angst en paniek kunnen een rol spelen  bij 

de cliënt om hier niet zelf over te beginnen. Toch is 

het belangrijk ook deze onderwerpen aan te 

kaarten.  

Let’s talk about Sex 
door Renske Althuisius 

Maatschappelijk werker V.O./ seksuoloog NVVS bij GGZ inGeest 

Meer weten? 
Er is veel informatie beschikbaar op internet. Een 
goede website is bijvoorbeeld www.seksualiteit.nl, 
waar alle aspecten van seksualiteit besproken worden. 
Ook op de website van onze instelling GGZinGeest is 
informatie over seksualiteit beschikbaar, zie hiervoor 
https://www.ggzingeest.nl/thema/seksualiteit/ . 
Zo nodig kunnen, na verwijzing van de eigen 
behandelaar, ook een aantal gesprekken met de 
seksuoloog van onze instelling plaatsvinden. 

Wist u dat? 
57% van de mannen en 50% van de vrouwen voelt zich op 

vakantie meer aangetroken tot de partner 

                        Uit het Amsterdamse rioolwater blijkt dat 60% van alle Viagra die in de stad wordt geslikt illegaal is verkregen 

Intimiteit en seksualiteit niet hetzelfde is? En er volgens 

www.seksualiteit.nl 9 verschillende vormen van intimiteit bestaan? 

http://www.seksualiteit.nl/
https://www.ggzingeest.nl/thema/seksualiteit/

