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Beste lezers,
U ontvangt een vervroegde voorjaarseditie van de Nieuwsbrief van onze Kenniscyclus.
Een bijzondere editie, in een bijzondere tijd.
Normaal gesproken zou deze nieuwsbrief gekoppeld zijn aan een bijeenkomst. Die hadden we ook al
gepland, ergens in mei of in juni. Maar door het corona-virus is alles anders, en is er voorlopig ook geen
bijeenkomst.
Maar we hebben toch, of beter gezegd, juist wél, een nieuwsbrief gemaakt. Om u te laten weten dat wij
u niet vergeten ook al kunt u niet naar ons toe komen. En om op deze manier te proberen u steun te
geven, en ook tips voor wat je juist wel en beter niet kan doen in deze vreemde weken.
In deze moeilijke tijd kunnen we ons ongerust, onzeker, en ook angstig voelen. Hoe zal het met ons en
onze naasten gaan? Met onze familie, gezinnen, vrienden, buren, collega’s. Maar ook met onze
maatschappij: kunnen wij dit aan en blijven we voor elkaar zorgen, komen we niet tegenover elkaar te
staan?
En na de eerste reactie van ongeloof schrik dat onze wereld in korte tijd zo enorm op z’n kop kan worden
gezet, zijn we aan het zoeken hoe we ons leven nu moeten inrichten. Wat altijd zo gewoon was: de deur
uit gaan, zorg thuis krijgen, mensen ontmoeten; die dingen zijn ineens niet vanzelfsprekend.
Maar we zien gelukkig ook dat heel veel mensen blijven doen wat ze moeten doen. Dat kan hun werk
zijn, maar ook het bieden van zorg aan naasten. Er ontstaan vele mooie initiatieven om op allerlei
manieren hulp te bieden: kinderen die bloemen en kaartjes brengen, een boodschappencirkel voor wie
niet naar buiten mag, of telefoonlijnen voor een luisterend oor. We hopen dat iets van die initiatieven en
hulp ook voor u beschikbaar is en dat u zich niet al te angstig en alleen voelt.
Extra zorg moet er zijn voor degenen die kwetsbaar zijn. Dat zijn ouderen en mensen die lichamelijk
ziek zijn. Maar ook als je psychische klachten hebt, kun je erg lijden onder de situatie en meer last
krijgen van je klachten. Daarom is onze polikliniek ook open gebleven. Niet letterlijk, we zijn niet in het
gebouw, maar we werken thuis en bellen van daar uit naar degenen die ons nodig hebben. En daarom
hebben we ook nu deze nieuwsbrief gemaakt.
Namens alle medewerkers van de polikliniek willen we u een hart onder de riem steken: houd moed en
houd vol! Als we weer bij elkaar mogen komen gaan we weer een prachtige avond voor u organiseren.
Tot die tijd zijn we er telefonisch voor u.
Veel leesplezier en tot ziens!
Moniek van Dijk en Caroline Sonnenberg

Save the date
Publieksdag 7 november. Geheugenklachten bij depressie. Sprekers: Erik Scherder,
Annemieke Dols en Odile van den Heuvel.
Redactie: Gerdine van Til, sociaal psychiatrisch verpleegkundige, Moniek van Dijk, sociaal psychiatrisch
verpleegkundige VSio, Annemieke Dols, psychiater, Dore Loef, junior onderzoeker

De COVID-19 pandemie en emotioneel welzijn: tips voor
gezonde routines en ritmes gedurende een
onvoorspelbare periode
Aanbevelingen afkomstig van de ‘International Society Of Bipolar Disorders (ISBD), Task
Force on Chronobiology and Chronotherapy’ en de ‘Society for Light Treatment and
Biological Rhythms (SLTBR). Vertaalde tekst in opdracht van Marijke C.M. Gordijn,
Chrono@Work;

De
COVID-19
pandemie
is
een
ernstige
wereldwijde
gezondheidsbedreiging. Regeringen implementeren in reactie hierop een
verscheidenheid aan beleidsplannen, waaronder zelfquarantaine,
zelfisolatie en ‘social distancing’. Hoewel dit op medisch gebied
noodzakelijk is om de verspreiding in te perken, kunnen dergelijke
maatregelen vele stabiele factoren, die ondersteunend zijn voor onze
geestelijke gezondheid, verstoren.
Eén van de belangrijkste hersensystemen die bijdraagt aan ons dagelijks
welzijn, is de interne biologische klok van ons lichaam. De biologische klok
synchroniseert ons lichaam en gedrag met de 24-uurs licht-donker cyclus.
Terugkerende routines en voorspelbare dagelijkse tijdschema’s helpen de
biologische klok optimaal te blijven functioneren. Wanneer onze biologische
klok optimaal functioneert, voelen we ons beter. Onderzoek wijst uit dat een
verstoorde biologische klok geassocieerd is met vele lichamelijke en
psychische gezondheidsproblemen, waaronder depressie, diabetes,
obesitas en kanker.
Wanneer men geconfronteerd wordt met grote veranderingen in het leven -- zoals veroorzaakt wordt door de COVID-19 pandemie --- ondervindt onze
biologische klok meer moeite met het vasthouden van het reguliere
biologische ritme. Bij de afwezigheid van de reguliere sociale routines op
het gebied van werk, kinderopvang en sociaal gedrag, raakt ons biologische
ritme ontregeld of verstoord. Hierdoor kunnen negatieve symptomen die
lijken op een jet lag ervaren worden, zoals een verstoorde slaap, eetlust,
energieniveau en stemming.
Onderzoek wijst uit dat wanneer je een stemmingsstoornis zoals een
depressie of bipolaire stoornis hebt, je een gevoelige biologisch klok hebt.
Je biologische klok is dan sneller geneigd om het besef van tijd te verliezen
als de omgeving verstoord wordt. Een verstoord biologisch ritme kan weer
leiden tot stemmingsstoornissen. Aandacht besteden aan routines kan juist
cruciaal zijn in periodes van stress, om de biologische klok en stemming te
stabiliseren.
Je biologische klok helpen om in de pas te blijven lopen gedurende grote
verstoringen van het dagelijks leven, zoals tijdens de COVID-19 pandemie,
kan ervoor zorgen dat je je beter voelt. Hieronder enkele eenvoudige tips
om de regelmaat van je routines te bevorderen, zelfs wanneer het voelt alsof
niets in je leven regelmaat heeft.

Zelfmanagement-strategieën voor het bevorderen van
regelmaat van dagelijkse routines


















Stel routines op voor jezelf terwijl je in quarantaine bent of wanneer
je vanuit huis werkt. Routines helpen om je biologische klok te
stabiliseren.
Sta iedere dag op hetzelfde tijdstip op. Op vaste tijden opstaan is de
belangrijkste input om je biologische klok te stabiliseren.
Zorg ervoor dat je elke dag enige tijd buitenshuis besteedt, juist in
de vroege ochtend. Je biologische klok heeft de behoefte om het licht
in de ochtend te “zien”, om te weten “hoe laat” het is. Wanneer je niet
naar in staat bent naar buiten te gaan, probeer dan minstens 2 uur
bij een raam te zijn, waarbij je kijkt naar het daglicht en focust op het
bewaren van je kalmte.
Stel tijden in waarop je iedere dag een aantal terugkerende
activiteiten doet, zoals lesgeven of krijgen, telefonisch contact met
vrienden, of koken. Doe deze activiteiten iedere dag op hetzelfde
tijdstip.
Sport iedere dag, idealiter iedere dag op hetzelfde tijdstip.
Eet je maaltijden iedere dag op hetzelfde tijdstip. Wanneer je geen
honger hebt, eet dan in ieder geval een tussendoortje op het
voorgeschreven tijdstip.
Sociale interacties zijn belangrijk, zelfs bij ‘social distancing’. Zoek
sociale interacties op, waarbij je je gedachten en gevoelens met een
ander kan delen in real-time contact. Videoconferenties,
telefooncontact, of zelfs real-time chatten genieten de voorkeur boven
het scrollen door berichten. Plan deze interacties iedere dag op
hetzelfde tijdstip.
Vermijd dutjes overdag, vooral later op de dag. Wanneer je toch een
dutje wil doen, beperk dit tot 30 minuten. Het doen van dutjes
bemoeilijkt ‘s nachts het inslapen.
Vermijd felle lichten (in het bijzonder blauw licht) in de avond.
Hieronder vallen ook computerschermen en smartphones. Het blauwe
deel van het licht onderdrukt het hormoon dat ons helpt in slaap te
vallen.
Houd vast aan het hanteren van een vaste tijd waarop je gaat slapen
en wakker wordt, wat past bij je natuurlijke ritme. Wanneer je een
avondmens bent, kun je wat later naar bed gaan en wat later op staan
dan anderen in je huishouden. Zorg er echter voor dat je iedere dag op
dezelfde tijd naar bed gaat en op staat.

Tip: Helpdeks Welkom Online van het ouderenfonds
Gratis hulplijn om te ondersteunen bij digitale problemen.
Vanwege het coronavirus is er een Helpdesk Welkom Online opgezet waar u naar toe kunt bellen met
online en digitale vragen. Wij beantwoorden vragen zoals: hoe kan ik videobellen, hoe houd ik contact
via social media en hoe kan ik online spelletjes spelen met anderen? En wij helpen u ook met vragen
als: waar vind ik de laatste informatie over het coronavirus? U kunt de Helpdesk Welkom Online bereiken
op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur op 088-344 2000. Of neem alvast een kijkje op de website:
www.welkomonline.nl

Geven en nemen, wij zijn allen aan zet
Door Bodine de Walle, ervaringsdeskundige

De kwetsbaren hebben extra steun en aandacht nodig. Wij, mensen met een psychiatrische
aandoening hebben het al zo zwaar en dan nog de Corona erbij. De ouderen onder ons zitten
nog meer vast dan ze al zitten Maar wie zijn in deze Corona tijd eigenlijk de kwetsbaren? Zou
het zo kunnen zijn dat mensen die psychiatrische problemen kennen mogelijk een voorsprong
hebben in deze tijd?
Wij kennen het isolement van een depressie of psychose of de verterende en verlammende
angst. Wij kennen het gevoel afgesneden te zijn, geen winkels meer in te durven gaan, wij
kennen de wanhoop, het totaal niet zien zitten met jezelf, het gevoel geen bruggen te kunnen
slaan naar de wereld die voor gewoon doorgaat, wij kennen de zwaarte en de zinloosheid van
alle dagelijkse handelingen die bewegingloos maakt. Wij kennen het weken en maanden
thuiszitten, wij kennen het niet meer willen leven maar we zijn er nog. We leerden er mee om te
gaan, we leerden stap voor stap verzetten, we leerden de pijn te verduren en de tijd dan maar
een kans te geven. We namen onszelf bij de teugels om niet uit het leven te vallen, we bleven
op de bok zitten.
Dit alles maakt de persoon met een psychiatrische kwetsbaarheid mogelijk tot iemand die
ervaring en wijsheid kan géven in plaats van krìjgen.
Wat kunnen we onze hulpverleners geven, hoe kunnen we ze een hart onder de riem steken?!
En dan nog iets.
Corona confronteert met eigen kwetsbaarheid. Iedereen moet eraan geloven of je nu gek wordt
gemaakt door de contactloosheid of door zeurende kinderen. Een ieder wordt geconfronteerd
met de grenzen van geduld en volhouden en van een beschaafd zelf.
Wij kennen die kwetsbaarheid tot diep in onze tenen. We kennen het lijden. Onze kwetsbaarheid
is te beschouwen als een gave, die in deze tijd wellicht alleen maar tot meer begrip voor en
verbinding met elkaar kan leiden.
Geven en nemen, we zijn allen aan zet.

Lithium en het Corona (Covid-19) virus
Prof. dr. Ralph Kupka, psychiater & Dr. Rocco Hoekstra, psychiater
Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen (www.kenbis.nl)

Algemene informatie over de lithiumspiegel
Het is van belang dat de concentratie van lithium in het bloed, de lithiumspiegel,
regelmatig wordt gecontroleerd. Bij een te lage lithiumspiegel kan het beschermende
effect minder zijn, bij een te hoge spiegel kunnen vervelende bijwerkingen ontstaan.
Voor de meeste mensen ligt de juiste lithiumspiegel tussen 0,6 en 0,8 mmol/L,
gemeten 12 uur na inname van de laatste lithiumtablet. Sommige mensen ervaren al
een goed effect bij 0, 4 mmol/l, anderen hebben juist een iets hogere spiegel nodig om
stabiel te blijven, bijvoorbeeld 1.0 mmol/l of maximaal 1,2 mmol/l.
Verschijnselen die kunnen wijzen op een te hoge lithiumspiegel zijn de volgende:
•
•
•
•
•

Minder eetlust, misselijkheid, overgeven, diarree;
Spierzwakte, toename van het trillen van de handen, spierschokjes, moeite
met lopen en onduidelijk spreken;
Slaperigheid, sufheid, sloomheid;
Tragere hartslag;
Dronkemansgang.

Aandachtspunten bij de Corona (Covid-19) epidemie
Door de Corona-epidemie is het nu soms moeilijker om bloed te laten afnemen om de
lithiumspiegel te controleren. Poliklinieken zijn veelal gesloten en bij de bekende priklocaties probeert men de toestroom zo veel mogelijk te beperken.
Meestal is het niet een groot probleem om de bloedafname enige tijd uit te stellen.
Maar in een aantal situaties doet u er toch goed aan, na overleg met uw huisarts of
psychiater, extra het bloed te laten controleren. Dit is vooral het geval als:
•
•
•

De dosis van lithium wordt veranderd;
U met medicijnen begint waarvan bekend is dat het de lithiumspiegel kan
verhogen (uw apotheek kan u daarop wijzen);
U klachten heeft die kunnen wijzen op een te hoge lithiumspiegel (zie
hierboven).

Als u ziek zou worden door besmetting met het Corona-virus is het
volgende van belang:
•

Gebruik bij koorts bij voorkeur paracetamol. De meeste andere pijnstillers en
koortsverlagende medicijnen kunnen de lithiumspiegel verhogen. Dit geldt in
het bijzonder voor middelen zoals ibuprofen (Advil, Brufen), diclofenac
(Voltaren, Cataflam) en naproxen (Aleve).

•

Drink voldoende water. Door koorts, braken en diarree kunt u snel uitgedroogd
raken en dat kan de lithiumspiegel verhogen;

•

Drink af en toe een kopje bouillon. Door zweten en diarree verliest u ook zout,
waardoor de lithiumspiegel te hoog kan worden (dus: als u zout verliest, kan
de lithiumspiegel juist stijgen);

•

Bij koorts boven 39 graden, braken of diarree is het meestal verstandig om de
inname van lithium een keer over te slaan. U doet er goed aan in deze situatie,
na overleg met huisarts of psychiater, de lithiumspiegel extra te laten
controleren.

Als opname in het ziekenhuis nodig is vanwege een Corona-infectie meld dan altijd
dat u lithium gebruikt. De artsen moeten daarmee rekening te houden, bijvoorbeeld bij
het voorschrijven van andere medicijnen.

Erik Scherder: ‘Ons beloningssysteem werkt nu even niet zo
goed’
Jim Jansen, Parool 28 maart 2020

De verplichte sociale onthouding valt
velen zwaar. Uitzicht op een
einddatum werkt belonend voor het
brein,
zegt
hoogleraar
neuropsychologie Erik Scherder. Tot die
tijd: vergeet niet te bewegen.

Bijna iedereen zit thuis. U zegt: neem dat
niet te letterlijk.
"Zitten heeft een ongunstig effect op je
afweersysteem. Als je niet beweegt, gaat dat
afweersysteem achteruit, terwijl je het juist
op peil moet houden. Liefst zelfs versterken!
We mogen nog naar buiten, dus ga een stuk
fietsen of wandelen. En stel dat we over een
tijdje toch niet meer naar buiten mogen, dan
is bewegen binnen ook mogelijk."

Wat raadt u mensen verder aan in deze
situatie?
"Zoek afleiding tussen het werk en de
schoolopdrachten door, dat is goed voor de
stressreductie. Zet je favoriete muziek op, ga
met iemand een potje schaken, maak samen
een kruiswoordpuzzel. Voor ouderen: als je
niet meer in staat bent om naar buiten te
gaan, loop met je rollator een paar rondjes
om de tafel. Of doe wat oefeningen met een
zak met rijst: zak in de hand en dan de arm
zijwaarts, voorwaarts en omhoog bewegen.
Het gaat erom dat het hart sneller gaat
kloppen en de bloedsomloop toeneemt.
Daardoor worden de nk-cellen, de natural
killers, geactiveerd en die cellen houden van
alles tegen waarvan je niet wilt dat het in het
lichaam terechtkomt. Alles draait in deze tijd
om een goed afweersysteem. Dat is van
levensbelang. Let dus ook op voldoende
nachtrust en een goede voeding met veel
flavonoïden, dat zijn stoffen die je
bloedsomloop bevorderen en ze zitten onder
andere in veel groente- en fruitsoorten."

Veel mensen hebben moeite met het
uitzichtloosheid van deze situatie. Hoe werkt
dat in de hersenen?
"We leven nu in onzekere tijden, en dat leidt
tot onvoorspelbaarheid en onrust. Daardoor
functioneert het beloningssysteem in ons
brein niet. Voorspelbaarheid werkt belonend
voor het brein. Zodra je een lichtje aan het
eind van de tunnel ziet, zeg 6 april, dan geeft
dat een goed gevoel en denk je: die twee
weken, dat is te doen."

Dit is voor iedereen een zware periode, wat doet
dit met de hersenen?
"Sommige mensen reageren hier juist goed op.
Die tobben normaal over veel dingen, maar
komen nu tot rust - er ontstaat zelfs een bepaalde
creativiteit. De meesten - ik hoor ook tot die groep
- hopen dat alles snel bij het oude is."
"Een van de directe gevolgen van de coronacrisis
is dat gezinnen veel meer en dichter bij elkaar
zijn. Die situatie kennen we niet en in de literatuur
wordt dit ook wel 'cabin fever' genoemd. Je zit
dicht op elkaar, gewoontes vallen weg, je bent
niet in staat om je terug te trekken en spanningen
nemen toe. Een geruststelling voor de mensen
die dit ervaren: u bent niet uniek, iedereen heeft
hier last van."

Waar kijkt u het meeste naar uit?
"Dat ik mensen weer kan omhelzen, dat zit
heel erg in mijn natuur, dat ben ik gewend. Nu
doe ik even niks, maar het is een fijn
vooruitzicht om dat straks wel weer te doen."

Verslag vorige bijeenkomst
Door Aart Stijntjes

Met belangstelling had ik in de afgelopen jaren de bijeenkomsten van de
Bipolaire cyclus gevolgd.
Eind november 2019 stond er een Kenniscyclus over gezonde voeding en
behandeling van trauma op de agenda. De bijeenkomst zou al om half zeven
starten; snel at ik nog even een broodje om op tijd bij de Nieuwe Valerius te
zijn. Bij de Bipolairen waren er doorgaans lekkere koekjes en koffie…

Eenmaal bij GGZ aangekomen, bleek de opkomst groot. In plaats van koekjes
presenteerde men gezonde etenswaren; met een glimlach serveerden de
kenniswerkers tomaatjes, komkommer en worteltjes. Marjolein Visser (van
het voedingscentrum) leerde ons wat goed is voor onze gezondheid en wat
niet… Dat wij onder invloed van bepaalde medicatie de neiging hebben om
veel te snoepen dat mocht dan wel zo zijn, het zou beter zijn als we onze
gewoonten aan zouden passen: vooral niet te veel zout en suiker, geen
fastfood maar zelf groenten en fruit op tafel zetten. Er waren veel vragen en
discussies (over eten). Mijn maag begon te knorren; ik had trek in wat hartigs
en gelukkig gaf Annemieke aan dat het pauze was.
Ook in de pauze was het rauwkost wat de klok sloeg!! Het was druk en na de
pauze zou Nina Roosenschoon ons vertellen over de behandeling van
trauma’s je die bijvoorbeeld kunt behandelen met EMDR en dat er in Amerika
onderzoek is gedaan naar het gunstige effect van XTC op trauma’s…
Is dat wel verstandig, XTC tegen een trauma? En goede voeding tegen
depressie? Vol van kennis en rauwkost liep ik over de Amstelveense weg
richting de parkeerplaats. In mijn ooghoek zag ik dat de “Frietfabriek” nog
geopend was. Ik had al bijna een jaar geen friet gegeten, maar nu kon ik mij
niet beheersen:
Ik sloot de avond af met een kleine friet en een heerlijke kroket!! Voldaan reed
ik huiswaarts.

Berichten uit de wetenschap

Fysieke activiteit en hersenveroudering
Bron: The American Academy of Neurology; ggznieuws.nl

Oudere mensen die regelmatig wandelen, tuinieren, zwemmen of dansen,
hebben volgens een onderzoek mogelijk grotere hersenen dan hun inactieve
leeftijdsgenoten. De onderzoekers zeggen dat deze activiteiten de veroudering
van de hersenen met vier jaar kan vertragen.
Het onderzoek gebruikte MRI-scans (Magnetic Resonance Imaging) om de hersenen
van mensen met een reeks activiteiten te meten, inclusief degenen die inactief waren
vergeleken met degenen die zeer actief waren. Uit de scans bleek dat minder actieve
mensen een kleiner hersenvolume hadden.
“Deze resultaten suggereren dat mensen mogelijk krimp van de
hersenen en de effecten van veroudering op de hersenen kunnen
voorkomen door simpelweg actiever te zijn of te worden”, aldus Yian
Gu,van Columbia University in New York “Recente studies hebben
aangetoond dat fysieke activiteit het risico op cognitieve achteruitgang
en dementie kan verminderen naarmate mensen ouder worden.”
Het onderzoek omvatte 1.557 mensen met een gemiddelde leeftijd van
75 jaar. Onderzoekers verdeelden de deelnemers in drie groepen: degenen
die inactief waren; degenen die enigszins actief waren, wat betekent dat ze
elke week ongeveer twee en een half uur lichamelijke activiteit met lage intensiteit,
anderhalf uur matige fysieke activiteit of een uur fysieke activiteit met hoge intensiteit
hadden; en degenen die het meest actief waren, wat betekent dat ze elke week ofwel
zeven uur weinig intensieve fysieke activiteit, vier uur matige fysieke activiteit of twee
uur hoge intensiteit fysieke activiteit hadden.
Onderzoekers beoordeelden vervolgens de MRI-hersenscans van alle deelnemers. Na
correctie voor variabelen zoals leeftijd, geslacht en opleiding, ontdekten zij dat de
gemiddelde hersengrootte voor degenen die inactief waren 871 kubieke centimeter is,
vergeleken met 883 kubieke centimeter voor degenen die het meest actief waren, een
verschil van 12 kubieke centimeter of 1,4 procent. Dat komt overeen met bijna vier jaar
hersenveroudering, volgens de bevindingen van de studie.
“Onze resultaten dragen bij aan het bewijs dat meer fysieke activiteit gekoppeld is
aan een groter hersenvolume bij oudere mensen”, zei Gu. “Het bouwt ook voort op
het bewijs dat het vaker bewegen van je lichaam gedurende je hele leven kan
beschermen tegen verlies van hersenvolume.”
Wel merkte Gu op dat deze studie vanwege het specifieke onderzoeksontwerp niet
bewijst dat lichaamsbeweging hersenkrimp voorkomt. Het toont een verband.

Wandel mee!
Na het coronavirus zal de wandelgroep weer worden
opgepakt. Elke woensdag om 12 uur wandelt een groep
cliënten een uur samen met medewerkers van de polikliniek
ouderen naar het Amsterdamse bos of een park in de buurt.
Aanmelden kan via Gerdine van Til, 020-7885565

Jaarlijks sterven in Nederland meer dan 20.000 mensen door roken of meeroken.
Daarmee is roken een van de grootste veroorzakers van ziektes in ons land. Daarom
heeft GGZ Nederland samen met ruim 70 maatschappelijke organisaties het Nationaal
Preventieakkoord ondertekend. Afspraak: in 2025 zijn alle ggz-instellingen die bij GGZ
Nederland zijn aangesloten, rookvrij. Een ambitieuze doelstelling, waar nu veel
zorgorganisaties hard aan werken.
Jentien Vermeulen werkt als postdoc en projectleider rookvrij bij
het academisch ziekenhuis Amsterdam UMC. Recentelijk
promoveerde ze op het onderwerp ‘roken in de psychiatrie’. Uit
haar onderzoek bleek onder andere dat veel mensen met een
psychiatrische aandoening roken.

Vermeulen is niet te spreken over een
sigaret als zelfmedicatie. “Roken kan
veel doen met iemand die psychische
problemen heeft. Ik heb daar ook
onderzoek naar gedaan. Er werd in de
psychiatrie lang verondersteld dat
patiënten er qua symptomen en
cognitief functioneren baat bij hebben
om te roken. Tijdens mijn onderzoek,
naar de impact op de lange termijn,
vond ik geen bewijs dat mensen hier
baat bij hebben. We weten niet of een
sigaret 0% effect heeft op de kwaliteit
van nadenken, maar wel weten we dat
iedere sigaret een nicotine piek
oplevert. Vervolgens volgen er na
iedere sigaret momenten van ontwenning. En dat maakt rokers juist
onrustig. Er wordt gezegd dat een
sigaret kalmeert, maar het kan dus ook
zijn dat je de hele dag bezig bent om je
ontwenningsverschijnselen weg te
roken. Dat wordt dan, onterecht, positief
geduid onder zelfmedicatie. Opvallend
is dat de tabaksindustrie veel onderzoek
gefinancierd heeft naar zelfmedicatie.”

Wat zijn volgens Vermeulen de gouden tips
om een zorginstelling rookvrij te maken?
“Focus op preventie en een gezonde zorgomgeving. Niet iedereen stopt met roken, wel
wordt er veel minder gerookt. En mensen die
niet roken, beginnen niet met roken tijdens
opname. Het valt achteraf enorm mee zodra
het beleid doorgevoerd is. Begin gewoon.
Het lijkt een enorme stap, maar je kunt
hiermee een groot verschil maken voor een
enorm kwetsbare groep.”

Interview met Anke Dijkstra
Door Welmoed Krudop

Anke Dijkstra (foto) studeerde neurowetenschappen aan de VU en is
daarna
gepromoveerd
op
het
bestuderen van moleculaire processen
in de ziekte van Parkinson met behulp
van post-mortem materiaal. Welmoed
Krudop, psychiater in opleiding van de
polikliniek ouderen, stelt haar enkele
vragen over haar werk bij de
Nederlandse Hersenbank.

Wat doet de Nederlandse Hersenbank?
De Nederlandse Hersenbank (NHB) registreert mensen als hersendonor. Dit kunnen
gezonde mensen zijn, of mensen met een psychiatrische of neurologische
aandoening. Op het moment dat zij komen te overlijden, haalt de NHB ze op en worden
in het Amsterdam UMC (locatie VUmc) de hersenen uitgenomen. De overledene gaat
daarna weer terug naar de nabestaanden. De NHB houdt het hersenweefsel om dit
gedetailleerd te karakteriseren en vervolgens beschikbaar te stellen aan onderzoekers
van over de hele wereld.
Waarom is dat belangrijk?
Het onderzoek in menselijk weefsel is belangrijk omdat we nog weinig begrijpen van
wat er precies gebeurt in de hersenen bij mensen met neurologische en psychiatrische
klachten. In dier- en cel modellen wordt veel onderzoek verricht, maar deze modellen
kunnen niet altijd goed rekening houden met de complexiteit van het menselijk brein.
Vaak spelen meerdere factoren mee die een hersenziekte kunnen veroorzaken, en dat
kunnen we alleen goed bestuderen in humaan materiaal.

Kun je een voorbeeld noemen van een medicijn of behandeling die of dat
door hersenweefselonderzoek ontdekt is?
Medicijnen of behandelingen niet, maar wel inzichten die zijn verkregen met behulp
van onderzoek met humaan hersenweefsel. Zo is gevonden dat zenuwcellen in de
hersenen van mensen met Schizofrenie een verkeerd signaal afgeven, wat ervoor
zorgt dat er bij hen minder contactpunten zijn tussen zenuwcellen dan bij gezonde
mensen. Een ander voorbeeld is dat in hersenweefsel van mensen met autisme is

gevonden dat zenuwcellen in de hersenschors op een andere manier georganiseerd
zijn dan bij gezonde mensen. Dit soort ontdekkingen kunnen aanknopingspunten
geven voor eventuele nieuwe behandelingen in de toekomst.

Zijn er voldoende mensen die hieraan mee willen werken of zijn er eigenlijk
meer donoren nodig?
Van sommige ziektebeelden zijn zeker meer donoren nodig, zoals zeldzame vormen
van dementie, multiple sclerose en psychiatrische ziektebeelden. Daarnaast zijn er
altijd gezonde controles nodig, omdat we daar het hersenweefsel van mensen die wel
een ziektebeeld hebben, daarmee willen vergelijken. Ook is het belangrijk om binnen
een ziektebeeld meerdere donoren te hebben zodat we beter begrijpen wat er in de
hersenen gebeurt.

Hoe gaat het praktisch gezien in zijn werk? Kunnen nabestaanden wel op een
prettige manier afscheid nemen van de degene die hersendonor besluit te zijn?
Als de donor is overleden, is het belangrijk dat de NHB snel gebeld wordt. Echter, we
halen de overledene altijd op in overleg met de nabestaanden, zodat iedereen die eerst
nog afscheid wil nemen hier de gelegenheid voor krijgt. De gemiddelde tijd tussen het
overlijden en het uitnemen van de hersenen is 6-7 uur. Dat is vrij kort, maar wel heel
belangrijk om zo goed mogelijk onderzoek te kunnen doen. De donor wordt vervolgens
opgehaald en overgebracht naar Amsterdam waar de neuropatholoog via een snede
op het achterhoofd de donatie kan uitvoeren. Dit gebeurt ook ’s nachts, om er voor te
zorgen dat de donatie zo snel mogelijk gebeurt en de donor ook snel weer terug naar
de familie kan. De donor wordt dan teruggebracht naar de locatie die de nabestaanden
willen. Dit kan een uitvaartcentrum zijn, maar ook gewoon thuis. De snede is op het
achterhoofd, en daardoor vrijwel onzichtbaar en daardoor kan er afscheid worden
genomen in een open kist.

Ben je automatisch ook orgaandonor of kun je ook alleen je hersenen doneren?
Je bent niet automatisch orgaandonor, dit verloopt via een ander programma.
Orgaandonatie gaat namelijk over donatie voor transplantatie doeleinden. Hersenen
vallen daar niet onder. Iemand kan wel zowel orgaandonor als hersendonor zijn.
Ook is hersendonatie iets anders dan het lichaam ter beschikking stellen aan de
wetenschap. Als iemand het gehele lichaam ter beschikking stelt, gaat het lichaam
naar een universitair ziekenhuis waar het met name wordt gebruikt voor onderwijs. Om
de hersenen te doneren aan wetenschappelijk onderzoek, moet men zich apart
registreren als donor bij de NHB.

Neurologische hersenziekte kun je aantonen in het hersenweefsel, maar hoe
zit dat eigenlijk met psychiatrische aandoeningen?
In donoren met psychiatrische aandoeningen zien we ook veranderingen, maar deze
zijn uiteraard minder uitgesproken vergeleken met mensen met dementie. Onder de
microscoop kunnen we zien dat er bijvoorbeeld bepaalde hersencellen minder
aanwezig zijn in mensen met schizofrenie dan bij mensen zonder schizofrenie. Ook
andere aandoeningen lijken afwijkingen te hebben in hoe de cellen met elkaar
communiceren. Als we beter begrijpen waar het knelpunt zit is het ook beter mogelijk
om gerichte medicatie te ontwikkelen.
aandoening heeft genomen?
Kun je aan hersenen onder de microscoop ook zien of iemand bijvoorbeeld
langdurig medicijnen voor een psychiatrische aandoening heeft genomen?
Daar is meer onderzoek voor nodig. Gelukkig is er in Nederland goede zorg waarbij
medicatie en therapieën beschikbaar zijn, waardoor het merendeel van de donoren
medicatie heeft gekregen. Het is daarom ook belangrijk dat we meer donoren krijgen,
ook zonder langdurige medicatie, om dit vraagstuk te beantwoorden. De Nederlandse
Hersenbank vraagt na het overlijden van een donor zijn of haar medische dossier bij
de behandelend artsen op. Hier wordt een samenvatting van gemaakt die,
geanonimiseerd, beschikbaar wordt gesteld aan de onderzoekers. Hierdoor zijn de
onderzoekers op de hoogte van welke medicatie de donor heeft gebruikt en hoe lang,
en kan dit meegenomen worden in het onderzoek.

Wat zijn de vraagstukken bij bijvoorbeeld bipolaire stoornissen, autisme of
posttraumatische stressstoornissen die jullie met hersenweefselonderzoek
hopen te ontrafelen?
Bij veel psychiatrische stoornissen kijken we naar de gebieden waarvan we van ander
onderzoek, bijvoorbeeld MRI studies weten dat er verschillen gevonden zijn. Hier
kijken we of we afwijkingen in de cellen en verbindingen kunnen zien, en welke eiwitten
meer of juist minder voorkomen. Hierdoor kunnen we in kaart brengen welke
verbindingen aangedaan kunnen zijn, en daar in de toekomst beter op ingrijpen.

Meer informatie is te lezen
op de site van de
Hersenbank:
https://www.hersenbank.nl/
Foto: Henk Stoffels, Herseninstituut

Onderzoek en methodisch behandelen
Mardien Oudega

Psychische klachten komen veelvuldig voor bij ouderen. Door de
vergrijzing zal het aantal ouderen met een psychische stoornis
toenemen. Tot op heden is de geestelijke gezondheidszorg (GGZ)
onvoldoende voorbereid op deze ontwikkeling. Ook het aantal
wetenschappelijke onderzoeken dat specifiek gericht is op
behandeling van psychische klachten bij ouderen is beperkt. Veel
richtlijnen voor behandeling zijn gebaseerd op onderzoek uit het
buitenland of bij patiënten jonger dan 60 jaar. Er is nog
onvoldoende kennis over de uitkomsten van behandeling van
psychiatrische stoornissen bij ouderen. Daarom is het van belang
om onderzoek te doen bij ons eigen patiënten, zodat onze zorg
aansluit bij uw klachten en behoeften.

Om de doeltreffendheid en kwaliteit van behandelingen te
waarborgen is het essentieel om de resultaten van behandelingen
te evalueren. Dit kan worden gedaan door middel van onderzoek en
routine outcome monitoring (ROM). Dit laatste houdt in dat we het
beloop van uw psychische klachten in kaart brengen door middel
van vragenlijsten die door u en/of uw behandelaar worden ingevuld.
Het doel is om inzicht te krijgen in de kwaliteit van zorg, zodat de
behandeling waar nodig kan worden verbeterd. Door regelmatig te
monitoren hoe het met u gaat, houden we in de gaten of de
behandeling werkzaam is voor u of dat we deze moeten bijstellen.

Op dit moment worden de effecten van behandelingen onvoldoende in
kaart gebracht. Hier willen we verandering in brengen door het resultaat
van de behandeling op onze polikliniek te evalueren aan de hand van
meetbare effecten die van belang zijn voor u als patiënt. Hieronder valt
bijvoorbeeld uw lichamelijke gezondheid, uw kwaliteit van leven, uw
psychisch en algeheel functioneren en uw zorgbehoefte. Het is dus goed
mogelijk dat u gedurende uw behandeling op de polikliniek ouderen
wordt gevraagd om vragenlijsten in te vullen. Daarnaast kunnen we, als
u hier toestemming voor geeft, uw ROM-metingen gebruiken voor
wetenschappelijk onderzoek. Door wetenschappelijk onderzoek komen
we nog meer te weten over behandelingen en psychische klachten, wat
in de toekomst bijdraagt aan de verbetering van zorg.

BrainFit
Studie

De BrainFit studie is een onderzoek waarbij
onderzocht wordt of een online cognitieve training
helpt bij klachten als vergeetachtigheid, moeite met
het overzicht bewaren of de concentratie voor
ouderen (50+) met een stemmingsstoornis (bipolair
of depressie).
In het vorige Kenniscylus-krantje heeft u al uitgebreid
gelezen wat de studie inhoudt. Destijds waren we
druk bezig met de laatste voorbereidingen. Inmiddels
zijn we begonnen en willen we u graag een update
geven.

Waar gaat de studie over?

Door Margot
Wagenmakers

Patiënten met bovenstaande klachten krijgen thuis
op hun eigen computer een online training. Drie keer
per week zijn zij bezig met het trainen van de
hersenen gedurende 8 weken. De training is vertaald
naar een game, waardoor het uitdagend en
tegelijkertijd leuk is om te doen. Voorafgaand en na
afloop van de training vragen we de deelnemers om
een aantal vragenlijsten in te vullen en een
neuropsychologisch onderzoek te doen. Zo kunnen
we goed in kaart brengen wat het effect is van de
training.

Hoe gaat het tot nu toe?
De eerste deelnemers zijn inmiddels begonnen met
de training en de reacties zijn positief. Sommige
deelnemers hadden niet zo veel met de computer,
maar dat gaat inmiddels al heel goed. Ook geeft de
training structuur aan de week en vindt men het erg
leuk om te doen. Er wordt getraind op zowel laptops,
vaste computers als tablets.

Hoe kan ik mij aanmelden voor BrainFit?
Als u geïnteresseerd bent in deze studie, dan kunt u
een mail sturen naar: kenniscyclus@ggzingeest.nl .
Ook kunt het erover hebben met uw behandelaar.
Op de poli vindt u ook informatiefolders.

Interview met Gerdine van Til
Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige

Wat is je achtergrond en hoe ben je op
de polikliniek terecht gekomen?
Ik heb best een saai CV, want ben al 29 jaar
bij mijn baas. In het jaar 81 van de vorige
eeuw begon mijn opleiding tot Averpleegkundige in Breda, het oude Ignatius
Ziekenhuis, nu Amphia. Wij kregen massaontslag vanwege een overschot aan
verpleegkundigen. Daar kun je je nu niets
meer bij voorstellen. Ik heb er nog een jaar op
de couveuse afdeling gewerkt, maar vertrok
naar Amsterdam om hier de 2-jarige verkorte
HBO-V te volgen. Hierna heb ik met mijn gezin
een jaar in Frankrijk gewoond en heb ik
gewerkt op een geriatrische afdeling. Terug in
Amsterdam, op zoek naar wat ik nou wilde,
kwam ik in via uitzendbureaus op veel
plekken, als wijkverpleegkundige of in
ziekenhuizen. Zo kwam ik ook in de
Valeriuskliniek op de ouderen afdeling waar
een vacature kwam en ik ben er gebleven. Ik
heb elf jaar gewerkt in een geweldig team,
steeds in ontwikkeling en stond bijvoorbeeld
aan de wieg van de herinvoering van de ECTbehandeling. In 2002 heb ik met een klein
team de deeltijdbehandeling voor ouderen
opgezet. Dat was een fantastische tijd van
pionieren en in groepen werken, iets nieuws
beginnen, een transmurale voorziening die
helaas na 3 jaar werd wegbezuinigd. Intussen
volgde ik de SPV opleiding en werkte ik in het
Ambulant Wijkteam op het Osdorpplein en nu
dus al vele jaren op de polikliniek ouderen in
de Nieuwe Valerius.

Waar ligt je expertisegebied?
Als SPV zijn wij breed inzetbaar, vaak
geroemd vanwege de praktische insteek.
Onze insteek niet alleen de psychische
ziekte, maar we zien dit ook in de sociale
context. Wat betekent het voor je omgeving
dat je een depressie hebt bijvoorbeeld, en
vise versa. Welke factoren spelen een rol
bij het ontstaan of voortbestaan van je
ziekte. Hoe ga je daarmee om. Wat kun je
veranderen aan je dagbesteding, heb je
andere ondersteuning nodig, hoe vraag je
hulp en waar vind je die in de wijk
bijvoorbeeld.
In
onze
gesprekken
gebruiken we onderdelen van diverse
behandelvormen, bijvoorbeeld uit de IPT,
CGT, ACT, oplossingsgerichte therapie. En
daarnaast hebben we natuurlijk ook oog
voor de lichamelijke gezondheid, hoe gaat
het met de medicijnen, zijn er bijwerkingen,
hoe bevorder je een gezonde levensstijl.

Kan je wat meer vertellen over je
werkzaamheden op de poli?

Wat trekt je aan in het werken met
ouderen?

Ondanks dat saaie CV is mijn werk verre van
eentonig. Op maandag werk ik op de
geheugenpoli waar wij middels een
“dagscreening”
onderzoek
doen
naar
cognitieve stoornissen. Ik coördineer en
participeer hier in de diagnostiek. De rest van
de week voer ik gesprekken met patiënten in
de spreekkamer, alleen of met hun naaste. En
op woensdag speel ik voor de “akela” van de
wandelgroep.

Ik houd van mensen, en ben nieuwsgierig.
Ouderen hebben een enorme bagage aan
levenservaring en vaak mag ik dichtbij
komen en helpen om weer goed op de rit te
komen. Om te helpen narigheid te
accepteren
en
zelfredzaamheid
te
versterken. Ik leer veel, vooral dat je nooit
te oude bent om te leren 😊.

Doe-tips in tijden van Covid-19


Puzzelen



Schoonmaakactiviteiten



Klusjes binnenhuis



Iets voor een ander betekenen (bijvoorbeeld www.voorelkaarinamsterdam.nl of
www.amstelveenvoorelkaar.nl)



Tekenen of schilderen



Lezen



Schrijven (een gedicht, verhaal, brief of dagboek)



Patience (ouderwets met speelkaarten)



Muziek luisteren of maken



Koken / bakken



Plantjes op het balkon, of in de tuin werken



Wandelen of fietsen in een rustige omgeving



In beweging blijven in huis, via: Nederland in beweging op televisie (op werkdagen 9:15
uur), filmpjes via YouTube, dansen op muziek, ontspanningsoefeningen of mindfulness
oefeningen



Bel of app iemand



Films kijken: Filmnet is gratis toegevoegd (KPN (ook Telfort en XS4all) 246, 247 en 248
en Ziggo 101 tot 104)



Luisterboek

luisteren:

De

Luisterbieb

biedt

tijdelijk

gratis

luisterboeken

https://www.onlinebibliotheek.nl/luisterbieb/titels-in-de-luisterbieb.html


Podcast luisteren via www.podcastluisteren.nl



Documentaires

kijken:

Idfa

heeft

200

documentaires

online

https://www.idfa.nl/en/info/watch-filmsonline-1


Online activiteiten bij het Van Gogh museum: https://www.vangoghmuseum.nl/

gezet

Doolfhof

Sudoku

Woordzoeker thema lente

Psychiatrische klachten maken het
leven complex en soms eenzaam.
Door meer over psychiatrische
klachten te begrijpen, ze effectief te
verlichten en stigma te verminderen,
willen wij de effecten van deze
psychiatrische klachten op het leven
van mensen verminderen. Voor onze
projecten kunnen wij uw steun goed
gebruiken. Alle giften worden gewaardeerd op IBAN:
NL46 INGB 0000 0048 18 Stichting
VUmc Fonds, Amsterdam o.v.v.
kenniscyclus in de psychiatrie.

