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Voor
ligt alweer
de negende
editie
vanu de
kenniscyclus nieuwsbrief! Een nieuwsbrief in een tijd waarin
het vaccinatieprogramma flink op stoom is geraakt en er langzaam steeds meer maatregelen worden
versoepeld.
Gelukkig konden we tijdens de lockdown de zorg op onze polikliniek grotendeels laten doorgaan, voor
sommigen van u deels online, voor anderen al op de polikliniek. Ook onze groepen liepen letterlijk goed
door! Zoals de wandelgroep op woensdag, deze groep blijft enorm populair en bleek ook belangrijk toen
veel andere activiteiten in buurthuizen niet door gingen.
Nu er groen licht is vanuit het RIVM hebben we besloten weer een fysieke publieksavond te organiseren.
Op dinsdag 12 oktober gaan we terug de collegebanken in! We hebben professor Theo van Tilburg,
hoogleraar Sociologie, bereid gevonden college te geven. Prof. Van Tilburg doet al dertig jaar onderzoek
naar eenzaamheid onder zowel ouderen als jongeren en volgens hem rust er op dit onderwerp nog
steeds een groot taboe. Hij zal ons die avond meenemen in de epidemiologie van eenzaamheid en de
veranderende samenleving en wat er volgens hem nodig is om weer in verbinding te komen met
anderen.
Onze andere spreker op deze avond is Maria Hoefnagel, zij is preventiewerker bij GGZ inGeest en
projectleider van Soelaas expertisecentrum verlies en veerkracht, wij hebben haar gevraagd iets te
komen vertellen over het familie spreekuur binnen GGZinGeest.
Middels deze nieuwsbrief willen we u ook op de hoogte stellen van de laatste updates uit de wetenschap,
en geven we u een kijkje in de keuken van onze polikliniek.
We zien er naar uit u weer op de polikliniek te mogen begroeten.
Veel leesplezier!

Kenniscyclus bijeenkomst
dinsdag 12 oktober
Voor wie: voor betrokkenen en geïnteresseerden
Kosten: er zijn geen kosten aan verbonden
Sprekers: Theo van Tilburg en Maria Hoefnagel
Waar: Amstelzaal Amsterdam UMC, locatie VUmc
Aanmelden: kenniscyclus@ggzingeest.nl of 020-3017502

Redactie: Annemieke Dols, Mardien Oudega, Caroline Sonnenberg, Moniek
van Dijk, Bodine de Walle, Dore Loef en Margot Wagenmakers

Psychiatrische symptomen tijdens de COVID-19
uitbraak bij ouderen met een bipolaire stoornis
Door Melis Orhan

Tijdens de COVID-19 pandemie worden
ouderen vaak gezien als de meest
kwetsbare groep. Ouderen met een
bipolaire stoornis zijn extra kwetsbaar bij
een COVID-19 infectie op verschillende
manieren. Zo heeft een COVID-19 infectie
direct als gevolg dat zij ziek kunnen
worden en mogelijk kunnen komen te
overlijden. Maar ook indirect zijn er
negatieve gevolgen. Zo zorgt de COVID19 pandemie voor een verminderde
toegang tot gezondheidszorginstellingen
(bezoek aan bijvoorbeeld ziekenhuis of
huisarts is lastiger) en ook hebben de
COVID-19 richtlijnen sociale isolatie als
gevolg. Om deze redenen is het voor deze
groep essentieel om zich aan de richtlijnen
te houden, zoals deze zijn opgesteld door
de Nederlandse overheid. Deze richtlijnen
kunnen echter grote gevolgen hebben
voor het psychisch welzijn van deze
groep. De COVID-19 pandemie biedt de
unieke mogelijkheid om te bestuderen
welke factoren er nu precies voor zorgen
dat ouderen met een bipolaire stoornis
meer of juist minder psychiatrische
symptomen hebben. Ofwel: wat maakt
iemand
nu
kwetsbaar,
of
juist
veerkrachtig?
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Onze studie heeft 81 ouderen met een
bipolaire stoornis geïnterviewd in April
2020 waarbij er verschillende vragenlijsten
zijn afgenomen. De deelnemers waren
allemaal 50 jaar of ouder. Zij werden
geïncludeerd vanuit het bestaande ‘Dutch
Older Bipolars’ (DOBi) cohort, waarbij zij al
in 2017/2018 verschillende vragenlijsten
hebben ingevuld. De vragenlijsten uit
2017/2018 zijn vergeleken met de
vragenlijsten die zij tijdens de eerste
maanden van de COVID-19 pandemie
hebben ingevuld. Uit de resultaten blijkt dat
de deelnemers minder somber, angstig en

manisch waren in April 2020 dan in
2017/2018. Daarnaast hebben we nog
gekeken welke factoren nu een relatie
hebben met de stemming van de
deelnemers. Daarbij zagen we dat het niet
hebben van kinderen, meer eenzaamheid,
minder gevoel van controle en het meer
passief omgaan met problemen waren
geassocieerd met meer somberheid en
angst tijdens de eerste maanden van de
COVID-19 pandemie.
Onze resultaten laten gebieden zien waar
behandelaren tijdens deze pandemie
extra alert op zouden moeten zijn, om een
toename van psychiatrische symptomen
te voorkomen tijdens de COVID-19
pandemie in deze groep.

Pilot: nieuw groepsaanbod voor mensen met
een bipolaire stoornis en hun partners

De polikliniek voor ouderen en
neuropsychiatrie in de Nieuwe Valerius
heeft een nieuw aanbod voor mensen
met een bipolaire stoornis én hun
geliefden!
Het kan soms erg moeilijk zijn om de
relatie goed te houden als één van
beiden een bipolaire stoornis heeft. De
stemmingsproblemen drukken vaak
een stempel op de relatie.
Onze collega’s in Utrecht hebben deze
relatietherapie groep al een aantal keer
met succes gegeven en hebben nu
andere centra gevraagd om mee te doen
aan een onderzoek, waarbij met behulp
van vragenlijsten de effectiviteit en
haalbaarheid van deze therapie in kaart
wordt gebracht.

Partner
Relatie
Therapie

Moniek van Dijk (SPV) en Fatima Kabia
(psychiater in opleiding) zijn onlangs
gestart met de eerste groep enthousiaste
deelnemers en de eerste reacties zijn
positief!
Vooral het betrekken van de partner bij
de behandeling werd gewaardeerd. De
groepsleden herkenden veel van elkaars
verhalen en naast dat er natuurlijk
serieus wordt gekeken naar welke
problemen zich voordoen en hoe hier
anders mee om te gaan, was er gelukkig
ook genoeg ruimte voor humor en leuke
anekdotes.

Mocht u zelf interesse hebben in deze therapie, meldt het dan
bij uw behandelaar.

Het Top Cohort
Door 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 psychotherapie en
medicamenteuze therapieën worden alleen getest bij volwassenen tot 60
jaar. Om onze kennis te vergroten hebben we het Top Cohort gestart op
onze polikliniek. Hiermee willen we de uitkomsten van behandeling van
psychiatrische stoornissen bij ouderen vanaf 60 jaar onderzoeken.
Doet u ook mee?
We zullen u binnenkort benaderen om het Top Cohort uit te leggen en te
bespreken met u.

Koorddansers,
leven met een bipolaire stoornis.

Boeken
tip

Eén à twee procent van de Nederlanders is manisch-depressief
Vincent van Gogh, Kanye West, Joost Zwagerman. Bijna iedereen heeft gehoord van deze of andere
beroemde kunstenaars of artiesten die lijden of leden aan een bipolaire stoornis, ook wel manischdepressiviteit genoemd. Eén à twee procent van de Nederlanders is manisch-depressief. In elke
kennissenkring zit dus wel iemand met deze aandoening. Maar bijna niemand weet wie dat is! En
hoewel er sinds de jaren zestig van de vorige eeuw veel geschreven en gefilmd is om psychiatrische
stoornissen uit de taboesfeer te halen, merken mensen die er aan lijden daar vaak nog maar weinig
van. Er is nog steeds veel onbegrip en schaamte, zowel bij de patienten zelf als bij hun directe
omgeving en binnen de samenleving als geheel.
Reden voor psychiater Annemieke Dols en sociaal psychiatrisch verpleegkundige Moniek van Dijk
om verhalen te verzamelen van de mensen zelf, hun naatsen en hun hulpverleners. De fotos in het
boek zijn van de hand van fotografe Carla Kogelman (zilveren camera/worldpress).
Het boek is verkrijgbaar in de boekwinkel of via boompsychologie.nl en bol.com.

Bart Chabot Spreken is goud voor Koorddansers
Ik ken een aantal mensen met een bipolaire stoornis, om het gemakshalve bij die kwalificatie te houden.
En had helaas een vriend die kampte met dit probleem, een worsteling die niet goed afliep. We kenden
elkaar enkele decennia. Ik was zeer op hem gesteld. Dat hij soms door een diep dal ging, was me bekend.
Zo schreef hij me eens een dusdanig onsamenhangende en warrige nachtelijke mail, dat het me zorgen
baarde en ik een gemeenschappelijke vriend belde. Die had een soortgelijke mail ontvangen, en hij belde
de afzender om uit te vogelen hoe de vlag erbij hing. De rust keerde weer. Een rust van betrekkelijk korte
duur.
Een poosje later trof ik mijn oude vriend na afloop van een festival waar we beiden optraden. Hij sprak
honderduit en met een niet te beteugelen enthousiasme over zijn nieuwe plannen, nog nieuwere plannen
en over zijn komende vaderschap. Zijn eetlust hield gelijke tred met zijn geestdrift: ik haalde zo’n vijf keer
een uitsmijter voor hem in de tent die als artiestenfoyer dienstdeed. ‘Wil je met kaas, ham of spek?’ ’Maakt
me niet uit. Doe alles maar.’ Het was een bruisend samenzijn, en bruisend namen we afscheid van elkaar.
Nee, met deze vriend was niks mis, die zag het leven helemaal zitten. We hoefden ons geen zorgen te
maken, dit kwam goed. Twee maanden later beroofde hij zichzelf van het leven.
Het was iemand die openlijk uitkwam voor zijn periodes van depressiviteit. En dat laatste is belangrijk. Van
cruciaal belang zelfs.
Verstop je niet, verzwijg jezelf niet, maar ‘bring it out in the open’, die bipolaire stoornis – praat erover. En
je mag boos zijn, je mag vinden dat er niet genoeg wordt gedaan, je mag allerlei gevoelens van onvrede
en onmacht hebben. Maar vertel het, geef daar uiting aan en hou het niet voor jezelf, dompel het niet onder
in een stilzwijgen dat per saldo niets oplevert. Luider uitgedrukt: PRAAT EROVER.

Het vinden van een balans:
veerkracht na depressie bij ouderen
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In januari 2020 zijn we gestart met het onderzoeksproject “Veerkracht na depressie bij ouderen”. Dit
project is in maart 2021 afgerond. Het woord ‘veerkracht’ betekent dat mensen ondanks negatieve
ervaringen toch positief weten te herstellen. Het doel van het project was om, door middel van
semigestructureerde interviews, veerkrachtfactoren te ontdekken die vanuit het perspectief van de
ouderen zelf bij hebben gedragen aan het herstel van de depressie en het voorkomen van terugval.
Uiteindelijk hebben we 25 ouderen, die eerder deelnamen aan de Nederlandse Studie naar
Depressie bij Ouderen (NESDO), gesproken die gedurende langere tijd hersteld zijn van depressie.
Uit deze interviews zijn vier thema’s naar voren gekomen die belangrijk bleken voor veerkracht: het
nemen van eigenaarschap over de depressie, het hebben en onderhouden van sociale contacten en
sociale activiteiten, individueel activiteiten ondernemen en het beheersen van gedachtenprocessen.
Vooral het vinden van een balans tussen deze factoren lijkt belangrijk voor veerkracht: een balans
tussen rust en activiteit, tussen je gezien voelen door anderen en zelf initiatief nemen, en tussen het
(gedeeltelijk) toelaten van negatieve gevoelens en het loslaten van negatieve gedachten. Bij
veerkracht lijkt het kunnen leren van de eerdere ervaring(en) met depressie ook een belangrijke rol
te spelen, vooral bij het voorkomen van terugval.
Op basis van dit onderzoek hebben we een rapport met een samenvatting van de bevindingen en
aanbevelingen voor behandelaren geschreven. Daarnaast voltooien we een Engelstalige,
wetenschappelijke publicatie. Indien u interesse heeft in dit rapport of graag op de hoogte wilt blijven
van verdere ontwikkelingen, kunt u mailen naar: onderzoek@ggzingeest.nl. Tevens zijn we gestart
met een vervolgstudie, waarin we onderzoeken of veerkracht na depressie bestendig is tijdens de
coronacrisis. Wordt vervolgd dus!
Didi Rhebergen, hoofdonderzoeker NESDO
Almar Kok, onderzoeker ‘Veerkracht na depressie bij ouderen’
Lieneke Glas, uitvoerend junior onderzoeker ‘Veerkracht na depressie bij ouderen’

De onderzoekers van het onderzoeksproject “Veerkracht na
depressie bij ouderen” hebben na aanleiding van hun
bevindingen onderstaande informatiesheet gemaakt om de
wetenschappelijke bevindingen ook toepasbaar te maken voor u.

Budget voor onderzoek naar elektroconvulsieve therapie
Een onderzoeksgroep onder leiding van Annemiek Dols heeft 600.000 euro ontvangen
van ZonMw, een organisatie voor gezondheidsonderzoek. Met deze subsidie zullen de
klinische onderzoekers zich inzetten om de kennis en reputatie van elektroconvulsieve
therapie te verbeteren voor mensen die lijden aan een depressie.

Een depressieve stoornis, vooral wanneer het gekenmerkt wordt door
ernstige symptomen en een terugkerend patroon, is een zware last voor
zowel patiënten als hun dierbaren. Hersenstimulatie met
elektroconvulsieve therapie (ECT) is een effectieve methode om
depressieve symptomen te behandelen, zelfs als psychotherapie en
medicamenteuze interventies niet succesvol zijn. Tijdens ECT is de
patiënt onder narcose en worden er kleine stroomstoten toegediend die
zorgen voor veranderingen in het brein, waardoor symptomen
verlichten.
Het gebruik van ECT is verbazingwekkend laag in Nederland, ondanks
de bewezen effectivteit. Redenen hiervoor zijn: de berperkte kennis over
de methode en de kosteneffectiviteit, de angst voor bijwerkingen en de
achterhaalde reputatie van ECT. De onderzoeksgroep zal zich inzetten
om deze punten te verbeteren.

De onderzoeksgroep: Annemiek Dols,
Philip
van
Eijndhoven,
Indira
Tendolkar, Harm-Pieters Spaans, Ben
Wijnen, Metten Somers, Jeroen van
Waarde, Esmée Verwijk & Bart Schut.

AANKONDIGING

In het project zullen de effectiviteit en
bijwerkingen van ECT worden geanalyseerd in
een groot cohort van mensen met depressie die
behandeld zijn met ECT. Daarnaast zal ECT
met antidepressiva worden vergeleken op
gebied van uitkomst en kosten. Het uiteindelijke
doel is om een online hulpmiddel over ECT te
bewerkstelligen.
In
samenwerking
met
patiënten, dierbaren en verwijzers zal een
informatieve en op behoeften gebaseerde
website over ECT worden ontworpen. Op deze
website zal een gepersonaliseerd instrument
kunnen helpen bij het nemen van een
beslissing over het al dan niet starten met ECT.
Het doel is om het negatieve stigma rondom
ECT te verminderen en de kennis over de
effectiviteit en veiligheid van ECT te vergroten.

Wilt u meer weten over wat ECT nou precies inhoudt. Op de
website van GGZ inGeest kunt u een informatiefilm vinden.

Elk jaar op 30 maart, de geboortedag van
Vincent van Gogh, vindt ‘World Bipolar Day’
plaats. Vincent van Gogh werd na zijn dood
gediagnosticeerd met het mogelijk hebben van
een bipolaire stoornis. Het doel van World
Bipolar Day is om wereldwijd aandacht te vragen
voor de bipolaire stoornis. Dit helpt het stigma te
verminderen door mensen te informeren en ze
de aandoening beter te laten begrijpen.
Een bipolaire stoornis heeft invloed op iemands
stemming, waardoor deze kan schommelen
tussen extremen: manische en depressieve
episodes. De bipolaire stoornis, ook wel bekend
als een manische depressie, veroorzaakt vaak
significante verstoringen in iemands leven en
zijn functioneren. Er zijn echter verschillende
medicamenteuze behandelingen die een
uitkomst kunnen bieden.
Deze bewustwordingsdag is een initiatief
georganiseerd door de ‘International Bipolar
Foundation’ in samenwerking met de ‘Asian
Network of Bipolar Disorder’ (ANBD) en de
‘International Society for Bipolar Disorders’
(ISBD). Er wordt geschat dat de wereldwijde
prevalentie van bipolaire stoornissen tussen de
1 en 2% ligt. Om dit internationale probleem aan
te pakken is ook een internationale oplossing
nodig. In samenwerking met toonaangevende
experts van over de hele wereld ondersteunen
groepen als ANBD en ISBD onderzoek naar
biologische
oorzaken,
medicamenteuze
behandelingen, betere behandelingen, betere
methoden voor diagnose, de genetische
component van de ziekte, en strategieën voor
leven met een bipolaire stoornis.

Dit jaar pakten het Kenniscentrum
Bipolaire
Stoornissen
(KenBiS),
plusminus en Ups en Downs groots uit
met een digitale World Bipolar
Talkshow met als thema ‘Kunst en
cultuur in Nederland en België’. Hier
was onze eigen psychiater Annemiek
Dol bij te gast om te vertellen over
haar boek ‘Koorddansers’.

Leven met een bipolaire
stoornis zonder medicatie
Door Alexandra Beunders

In de richtlijn voor bipolaire stoornis
wordt een langdurige behandeling met
onderhoudsmedicatie geadviseerd om
terugval te voorkomen. Echter, vooral
onder 50-plussers is er een groep
patiënten die met de medicatie is
gestopt of nooit is begonnen. Deze
groep is onzichtbaar voor
behandelfaciliteiten en daardoor
uitgesloten van onderzoek. En dat
terwijl deze mensen juist waardevolle
informatie kunnen verschaffen over hoe
het is om te leven met een bipolaire
stoornis zonder medicatie.
Het is bekend dat een aanzienlijke
groep personen vrijwillig besluit om te
stoppen met medicatie of nooit
medicatie heeft gebruikt. Welke
afweging hebben zij gemaakt toen zij tot
deze keuze kwamen? Beschikken zij
over specifieke strategieën om stabiel
te blijven? Of hebben zij wellicht in het
verleden ten onrechte de diagnose
bipolaire stoornis gehad?

Naar wie zijn we op zoek?
We zijn op zoek naar mensen die aan de
volgende 3 criteria voldoen:
1. (binnenkort) 50 jaar of ouder zijn
2. minimaal 5 jaar geleden een diagnose
/classificatie bipolaire stoornis of manischdepressiviteit hebben gekregen (de persoon zelf
hoeft het hier niet mee eens te zijn!)
3. minimaal 5 jaar geen medicijnen gebruikt
voor de bipolaire stoornis. Slaapmedicatie is wel
toegestaan.
Inhoud van het onderzoek
Het onderzoek wordt
uitgevoerd door Alexandra
Beunders (arts in opleiding tot
psychiater en promovendus)
en Tokie Kemp
(onderszoeksassistente). Het BI-zonder
onderzoek bestaat uit twee gedeelten.
In het eerste gedeelte verrichten de BIzonder deelnemers dezelfde metingen als bij
het DOBI-onderzoek: een zelf-invul vragenlijst,
een gesprek over psychische klachten en
lichamelijke ziekten en een neuropsychologisch
onderzoek.
Vervolgens worden twee groepen met elkaar
vergeleken: een groep die wél medicatie
gebruikt (DOBI) en een groep die géén
medicatie gebruikt (BI-zonder).
-In het tweede gedeelte wordt een deel van de
BI-zonder deelnemers uitgenodigd voor een
individueel open diepte-interview over hoe hoe
het is om te leven zonder medicijnen en hoe de
persoon hiermee omgaat.

Doel
Uit dit onderzoek zal naar voren komen wat de klinische en persoonlijke karakteristieken zijn van
de subgroep van mensen met bipolariteit die zonder medicijnen leven. Met deze kennis kunnen
we richtlijnen voor bipolaire stoornis aanpassen. Ook zou het gedeelde besluitvorming over
onderhoudsmedicatie alsmede psycho-educatiecursussen kunnen verbeteren met nieuwe
strategieën voor zelfmanagement.
We zoeken nog deelnemers!
Dus stuur dit bericht vooral door naar mensen die misschien in aanmerking komen. Voor
vragen of aanmeldingen: mail naar bizonder@ggzingeest.nl.

Bodine de Walle
Ervaringdeskundige

Allemachtig Veerkrachtig?
Een doorgewinterde lijder of lijdster aan depressies zal even moeten slikken
bij het horen van dat woord. Is veerkracht niet wat hem of haar juist ontbeert?
Veerkracht is een mooie wezenstrek van de mens. Zo zie je voor je hoe een
kind valt waarover die maar vallen kan en vervolgens met wiebelige armen en
benen en met het kontje omhoog vastbesloten weer opstaat.
Al groter wordend krijg je door dat vallen nou niet de meest elegante
beweging is.
En erger nog, het opstaan wordt steeds moeilijker en gaat niet meer zo
vanzelf.
Er worden handen uitgestoken maar alleen in balletvoorstellingen zie je hoe
dat mooi kan uitpakken.
Wat is veerkracht precies? Op zoek gegaan naar betekenis kom je uit bij een
verwijzing naar het engelse ‘resilience’ (herstellingsvermogen) om te eindigen
bij het Latijnse werkwoord resileren dat terugspringen of terugveren betekent.
Veerkracht is het vermogen om te herstellen van stress en tegenslag, om
jezelf uit te deuken na een botsing met het leven.
We hebben het allen beslist in voorraad. Hoeveel tegenslagen in een
mensenleven worden er al niet overwonnen door veerkracht! Degenen die het
zwaar moesten verduren zijn vaak het meest gesterkt in veerkracht,
terugveren en herstel.
Tijdens een depressie lijkt de veerkracht buiten werking gesteld en valt
menigeen achterover in bed zonder eruit op te veren.
Hoe machteloos kun je je dan voelen als de mensen om je heen een beroep
doen op je veerkracht: “Kom op..”, “Ga mee, hier is je jas..”, “Ik sta om 10 uur
op je stoep..”,
“Kom je een hapje mee-eten!”
Er is weinig tot niets van je veerkracht over, je motoriek is zelfs aangetast, je
vitale automatische piloot is ontslagen. Je leent kracht en energie van
anderen en moet het verder van je wilskracht hebben. Vooral doorgaan en
volharden en tegen jezelf zeggen dat dit verlammende en ondermijnende
gevoel zal verdwijnen. Je geestkracht kan je nog bijstaan. Je weet, in je
afgesneden staat, nog hoe je je verbonden kunt voelen met het leven. Als die
herinnering eindelijk weer werkelijkheid wordt, veert de veerkracht terug.
Op de bodem van je levensloosheid ligt je veerkracht op je te wachten, heel
voorzichtig tilt die je op uit de depressie en blijft met je mee bewegen met
stapjes het leven weer in.

?

Lezersvraag
Afbouw antidepressiva
Door M.C. van Heteren, psychiater

Lezersvraag
Hoe kijken jullie als behandelaar aan tegen afbouwen van antidepressiva? Hoe gaat dat in zijn
werk, en wanneer doe je dat?
Waarom wel stoppen?
• Een belangrijke reden om te stoppen kunnen de bijwerkingen zijn, die wellicht te
verdragen zijn in het herstelproces maar in de onderhoudsfase niet meer opwegen tegen
de voordelen van het medicijn.
• De richtlijn voor behandeling van depressieve stoornissen beveelt aan te overwegen de
medicatie 6-12 maanden na herstel af te bouwen. Desondanks gebruiken veel mensen
decennia lang antidepressiva.
• Antidepressiva zijn niet verslavend, omdat de inname van het middel niet gepaard gaat
met een belonende ervaring, zoals met roken of drinken van alcohol. Een patiënt vergeet
nog wel eens zijn medicatie, een roker nooit zijn sigaret.
• Nb het preventieve effect van antidepressiva is vooral in de eerste 4 maanden na herstel
aanwezig. Er lijkt voor deze periode een duidelijk voordeel te bestaan de medicatie door
te blijven slikken, vandaar het minimum van 6 maanden.
Waarom niet stoppen?
Reden om dit niet te doen is dat er sprake was van een ernstig depressieve stoornis waarbij ook
sprake was van gevaar, door bijv. ernstige suïcidaliteit of ernstige verwaarlozing (bv niet eten en
drinken). Een andere reden kan zijn dat een patiënt bij herhaling is teruggevallen na het
stoppen met de medicatie, al blijkt uit recente evaluaties dat doorslikken geen extra
bescherming biedt boven psychotherapie.
Besluitproces
De patiënt moet in overleg met zijn behandelend psychiater de persoonlijke afweging maken of
de risico’s van het afbouwen opwegen tegen de voordelen, waarbij het van belang is de
partner/familie van de patiënt te betrekken.
Afbouwen
Er zijn geen officiële, wetenschappelijk vastgestelde, afbouwschema’s.
Onttrekkingsverschijnselen zijn vooral afhankelijk van eliminatiehalfwaardetijd, welke onderling
sterk kan verschillen.
Langzame groep: halfwaardetijd >43 uur bijvoorbeeld fluoxetine (Prozac), kan zonder probleem
worden gestopt.
Middengroep: Met name grotere doseringen kunnen leiden tot onttrekking (citalopram,
escitalopram, mirtazapine, sertraline, fluvoxamine, TCA’s, bupropion).

Snelle groep: halfwaardetijd <12 uur. De meest gebruikte voorbeelden zijn
venlafaxine (Efexor) en paroxetine (Seroxat). Ook na staken bij de laagst
beschikbare dosis kan toch nog onttrekking optreden. In dat geval kan de
psychiater met taperingstrips, druppels (paroxetine), of tijdelijke switch naar
langzame groep de onttrekking worden ondervangen.
Onttrekkingsverschijnselen
Bij te snelle afbouw krijgt 50% van patiënten krijgt last van
onttrekkingsverschijnselen.
Optreden van onttrekkingsverschijnselen is niet hetzelfde als de terugkeer van
angst en depressie. Onttrekkingsverschijnselen hangen samen met het stoppen
van het middel en zijn zelflimiterend.
Verschijnselen kunnen zijn:
• Griepachtige verschijnselen
• Maagdarm verschijnselen
• Extrapiramidale verschijnselen (neurologisch bv spierspasme, -stijfheid, schokken)
• Psychiatrische symptomen (bv prikkelbaarheid, stemmingswisseling, angst)
• Slaapstoornissen (inslaapstoornissen, nachtmerries)
• Gevoelsstoornissen
• Overig (cognitieves toornisse, harritme stoornissen
Afbouw-poli
U kunt ook aan het onderzoek meedoen op de afbouw poli van collega psychiater
Christiaan Vinkers, die het afbouwen van antidepressiva onderzoekt.
Signaleringsplan
Indien er gevaar kan worden verwacht als gevolg van een recidief depressie dient
men te zorgen voor een recent en adequaat signaleringsplan. Kijk nogmaals naar
het bestaande signaleringsplan, bespreek dat met de behandelaar, of vraag om
dat op te stellen.
In het signaleringsplan worden symptomen, hulpmiddelen en acties benoemd in 3
fasen (stabiele, twijfel-, alarmfase) als mede telefoonnummers van behandelaren,
crisisdienst en mantelzorgers genoemd.

Heeft u nou ook een interessante lezersvraag? Dan
beantwoorden wij die graag in een volgende nieuwsbrief. Stuur
uw vraag in via: kenniscyclus@ggzingeest.nl

Naar een gerichtere aanpak van eenzaamheid
Een studie van Tamara E. Bouwman en Theo G. van Tilburg (2020)
Samengevat door Indiana Buenting en Margot Wagenmakers
BERICHTEN
UIT DE
WETENSCHAP

Eenzaamheid onder de ouderen
komt (te) vaak voor. Om deze
eenzaamheid te verminderen of zelfs
voorkomen, zijn verschillende interventies ontwikkeld.
De vraag is dan, hoe werken deze interventies
precies, en misschien nog wel belangrijker: kunnen
we bepaalde onderdelen van deze interventies
misschien zelf toepassen in ons dagelijks leven? Een
onderwerp wat in de huidige tijd extra relevant is
gebleken.
Bouwman en van Tilburg (2020) bekeken onlangs
verschillende eenzaamheidsinterventies. Zij maken
in hun studie onderscheid tussen twee soorten
eenzaamheid, namelijk sociale eenzaamheid en
emotionele eenzaamheid. Sociale eenzaamheid kan bestaan wanneer u
bijvoorbeeld niet onderdeel bent van een groot sociaal netwerk, terwijl u daar wel
behoefte aan heeft. Emotionele eenzaamheid is het verlangen naar hechtere relaties
met anderen. Het blijkt dat er grofweg vier doelen te onderscheiden zijn waar
verschillende eenzaamheidsinterventies op gebaseerd zijn:
1)
2)
3)
4)

Het verbeteren van uw sociale netwerk (sociale eenzaamheid)
Het vergroten van uw gevoel erbij te horen (sociale eenzaamheid)
Het vergroten van intimiteit met anderen (emotionele eenzaamheid)
Het vergroten van het gevoel betekenis te hebben (emotionele eenzaamheid)

Hoe kunnen we deze doelen dan bereiken? De studie heeft alle
eenzaamheidsinterventies goed onderzocht en uiteindelijk bleken er zeven
verschillende werkzame elementen te bestaan die bijdragen aan het bereiken van
deze doelen.
1) Bezigheden: Wanneer u plezier en afleiding haalt uit uw bezigheden, kan het
zijn dat u de eenzaamheid minder negatief ervaart. Ook kunnen uw
bezigheden bestaan uit sociale activiteiten, wat eveneens eenzaamheid kan
verminderen. De activiteiten waar u zich mee bezig kunt houden zijn erg
afhankelijk van uw eigen interesses en mogelijkheden.
2) Ontmoeten: Nieuwe sociale contacten kunnen aangaan en zo uw netwerk
uitbreiden. Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door
groepsbijeenkomsten bij te wonen maar ook op sociale media.
3) Praktisch ondersteunen: Steun krijgen bij praktische zaken kan het gevoel
van eenzaamheid ook verminderen. U staat er namelijk niet alleen voor als u

4)

5)

6)

7)

tegen een probleem aanloopt. De steun hoeft niet persé herhaaldelijk of
telkens van dezelfde persoon te zijn.
Betekenisvol contact: Een vertrouwensband opbouwen met een persoon door
regelmatig positief contact met hem of haar te hebben. Het is hierbij van
belang dat de relatie diepgang heeft en persoonlijk is. In
eenzaamheidsinterventies wordt dit niet altijd toegepast met een persoon,
maar kan het ook gaan om bijvoorbeeld een huisdier.
Sociale vaardigheden: Het vergroten van uw sociale vaardigheden kan
bijdragen aan het verminderen van eenzaamheid. Hierdoor kan u het aantal
sociale interacties misschien vergroten of bestaande relaties meer diepgang
geven.
Realistische verwachtingen: Wanneer uw verwachtingen van een relatie
onrealistisch zijn, kan het zijn dat u het sociale gedrag van een ander niet
goed interpreteert. Het is van belang dat de verwachtingen van een relatie
voor alle betrokkenen in één lijn staan. Wat is de gewenste frequentie of
inhoud van het contact? Het is niet goed uzelf te overvragen of juist teniet te
doen in een relatie.
Betekenisvolle rol: Door anderen te ondersteunen of te helpen, kunt u uw
gevoel van betekenis vergroten. Het gevoel van belang te zijn kan uw
zelfverzekerdheid en zelfwaardering vergroten. Wanneer een ander zijn
waardering en dank uitspreekt, wordt dit effect nog groter.

Voor de wetenschap is het nog van belang dat elk van deze zeven werkzame
elementen worden onderzocht. Hoe goed werken ze en hoe werken ze dan? Dit is
nog niet helemaal duidelijk, dus het is van belang om de resultaten van de studie
met voorzichtigheid te interpreteren. Maar de zeven verschillende elementen
spreken wel tot onze verbeelding, en mogelijk kunnen deze elementen u in het
alledaagse leven helpen om eenzaamheid beter te begrijpen. Daarnaast kunt u
misschien nadenken over mogelijke manieren om uw eigen eenzaamheid, of de
eenzaamheid van een ander, te verminderen of te voorkomen.
Wilt u meer leren over dit onderwerp? Dan nodigen we u graag uit op onze
kenniscyclus bijeenkomst. Theo van Tilburg zal tijdens deze avond meer over dit
onderwerp vertellen. Elders in deze nieuwsbrief leest u hier meer over.
Bouwman, T. E., & van Tilburg, T. G. (2020). Naar een gerichtere aanpak van
eenzaamheid: Zeven werkzame elementen in eenzaamheidsinterventies.
Gerontologie en Geriatrie(51), 1-8.

Waarschijnlijk weet u wel dat Vincent van Gogh een Nederlandse schilder was.
Waarschijnlijk ook dat hij zijn eigen linkeroor afsneed en dat hij uiteindelijk zelfmoord
pleegde. Maar weet u ook van welke psychische klachten hij last had? En welke diagnoses
hij waarschijnlijk zou hebben gekregen als hij vandaag de dag door een psychiater
onderzocht zou worden?

‘Zelfportret met verbonden oor en pijp’
Vincent van Gogh, 1889.

Als u het antwoord op die laatste vragen niet weet, is dat niet zo gek. Sinds de dood van Vincent
van Gogh op 29 juli 1890 hebben zeer veel onderzoekers zich dat afgevraagd. Vele medische en
psychologische verklaringen zijn in de loop der jaren geopperd. De vele brieven die door Vincent
van Gogh zijn geschreven werden voer voor verhitte debatten over mogelijke diagnoses. Vier
zeer ervaren Nederlandse artsen besloten samen met gepensioneerd neuroloog/ epileptoloog
Piet Voskuil om ook een duit in het zakje te doen. Zij verrichtten met zijn vieren een uitgebreide
onderzoek naar de psychische problemen van Vincent van Gogh. Ze publiceerden hun resultaten
in 2020 in het International Journal of Bipolar Disorders.
Mag je iemand postuum diagnosticeren?
Het eerste wat het onderzoeksteam bekeek, was of het überhaupt wel was toegestaan om
iemand een psychiatrische diagnose te geven als men die niet zelf heeft gesproken. Hoewel de
Amerikaanse Vereniging voor Psychiatrie (APA) in 2020 een duidelijk statement uitbracht dat dit
niet is toegestaan, menen de auteurs dat ze tóch met zekerheid sommige diagnosen kunnen
verwerpen en anderen meer waarschijnlijk konden achten. Des te meer omdat ze gebruik hebben
gemaakt van 902 brieven die Vincent heeft geschreven, waarvan er 820 gericht waren aan zijn
broer Theo of aan andere familieleden. In de brieven beschrijft Vincent heel nauwkeurig zijn
psychische problemen en hoe hij het leven ervaart.
Wat hebben de artsen precies onderzocht?
De onderzoekers hebben gebruik gemaakt van verschillende diagnostische onderzoeken, die op
dit moment in de praktijk gebruikt worden als hulpmiddel om psychiatrische diagnosen te stellen.
Iedere onderzoeker interviewde drie kunsthistorici, die samen zeer veel wisten over Vincent van
Gogh als persoon en al zijn brieven goed kenden. Allereerst was psychiater Willem Nolen aan de
beurt. Deze specialist in Bipolaire Stoornissen nam de gehele SCID-IV vragenlijst af bij de
kunsthistorici, waarbij verschillende DSM-diagnosen de revue passeerden. Elk mogelijke
psychische klacht werd gescoord als “zeker niet”, “mogelijk”, “waarschijnlijk”, of “zeker” aanwezig.
Bij de uitspraken van de kunsthistorici over psychische symptomen werden passende citaten uit
Vincent van Goghs brieven gezocht. Als tweede interviewde Erwin van Meekeren - een
psychiater gespecialiseerd in persoonlijkheidsstoornissen- de kunsthistorici en nam verschillende
vragenlijsten af voor persoonlijkheidsproblematiek. Als laatste interviewde Piet Voskuil neuroloog en specialist in epilepsie - de drie experts om te onderzoeken of er een lichamelijke
oorzaak ten grondslag zou kunnen liggen aan het gedrag van Vincent, zoals epilepsie.

Wat zijn de resultaten van het onderzoek?
De onderzoekers concluderen dat Vincent van Gogh waarschijnlijk een stemmingsstoornis had sinds
de vroege volwassenheid (waarschijnlijk bipolaire stoornis) in combinatie met een borderline
persoonlijkheidsstoornis als onderliggende kwetsbaarheid. Zijn toestand verslechterde waarschijnlijk
door een alcoholverslaving in combinatie met ondervoeding. Ook waren er psychosociale
spanningen: hij had zorgen over of zijn broer Theo hem financieel zou blijven ondersteunen en
misschien piekerde hij ook wel over de gezondheid van deze broer. Daarnaast vond Vincent dat hij
gefaald had omdat hij geen gezin gesticht of schildersgroep had opgericht en bovendien geen enkel
succes had als schilder (hij verkocht in zijn leven slechts één schilderij). Al deze problemen samen
hebben waarschijnlijk geleid tot een crisis waarin hij zijn oor heeft afgesneden. Waarschijnlijk heeft
hij vervolgens twee keer een alcohol-onthoudingsdelier ontwikkeld (een plotselinge verwardheid met
verlaagd bewustzijn, geheugenproblemen en hallucinaties door abrupt stoppen met alcohol). Vanaf
dat moment maakte hij ernstige depressieve episoden mee (met minstens één met psychotische
kenmerken), waarvan hij niet volledig herstelde en die uiteindelijk leidden naar zijn zelfmoord. Het
kan door de onderzoekers niet worden uitgesloten dat er, naast al deze problemen, mogelijk óók nog
sprake was van focale (temporale kwab) epilepsie.
Wat willen de onderzoekers verder nog kwijt?
De onderzoekers willen benadrukken dat ondanks al deze problemen en ziekten, Van Gogh ook vele
positieve kanten had. Hij was een geweldige en zeer invloedrijke schilder en heeft mensen over de
hele wereld geïnspireerd met zijn werk. Daarnaast was Vincent ook een intelligente man met een
enorme wilskracht, veerkracht en doorzettingsvermogen. Hij had compassie voor mensen die minder
bedeeld waren dan hij. Ook was hij een gepassioneerde man met een sterk temperament. Hij bleef
jaar in jaar uit schilderen, ook tijdens zeer moeilijke perioden van zijn leven. Alleen tijdens de meest
ernstige psychotische episoden stopte hij tijdelijk met werken.

‘boomwortels', Vincent van Gogh, juli 1890.

Van Gogh’s laatste meesterwerk, het is niet afgemaakt. Hij schilderde het vlak voordat hij zelfmoord pleegde.
Schrijvers denken dat deze wortels mogelijk zijn worsteling met het leven tonen, maar kunsthistorici vinden die
theorie onwaarschijnlijk.
Meer weten?
Het volledige (Engelstalige) artikel is gratis te downloaden via:
https://doi.org/10.1186/s40345-020-00196-z.
In het artikel en in de ‘supplementary information’ (los van het artikel online te downloaden) staan ook mooie citaten beschreven uit de
brieven van Vincent van Gogh.
Bron:
Willem A. Nolen, Erwin van Meekeren, Piet Voskuil and Willem van Tilburg. New vision on the mental problems of Vincent van Gogh;
results from a bottom-up approach using (semi-) structured diagnostic interviews. International Journal of Bipolar Disorders 8, 30
(2020) Het volledige onderzoeksartikel is gratis toegankelijk via: https://doi.org/10.1186/s40345-020-00196-z

De Frontoffice

IN THE
SPOTLIGHT

Niet alleen zijn zij het eerste contactpunt voor alle patiënten, ook zorgen ze
ervoor dat alle afspraken op rolletjes lopen. Hoog tijd dus om meer te weten te
komen. We spraken met Brigitte de Haan, vaste medewerker van de frontoffice.

Brigitte de Haan (links)
en Jennifer Klemmer
(rechts). Erna Vogel, ook
vaste medewerker, staat
niet op de foto.

Hoe ben je op deze plek
terechtgekomen?
Vroeger heb ik in het bankwezen gewerkt, maar
hier ben ik mee gestopt nadat mijn dochter
geboren werd. Via een vriendin ben ik in 2014
begonnen als flexwerker bij GGZ inGeest waar ik
eerst op verschillende locaties heb gewerkt. Vanuit
het bankwezen was het wel een hele omschakeling
naar de zorg. Vanaf 2019 ben ik aangesteld als
vaste medewerker bij de frontoffice van GGZ
inGeest.

Hoe ziet je werkdag eruit?
Elke werkdag is anders en je weet van tevoren niet
hoe het zal gaan lopen wat het werk ook leuk
maakt. Er is een grote variëteit aan
werkzaamheden: het welkom heten van alle
patiënten, behandelaren over de afspraak mailen,
medicatieverzoeken verwerken, crisistelefoontjes
afhandelen, afspraken afzeggen, afspraken
verzetten, een ID check wanneer mensen een
intake hebben. Overigens behoort het maken van
afspraken niet tot ons takenpakket, want deze
worden door de backoffice ingepland.

Wat vind je leuk aan het werk? En
wat is minder leuk?
Het leukste is het persoonlijk contact met mensen.
Op een gegeven moment ken je de patiënten bij
naam en dit is fijn voor zowel de patiënt als ons
team. Door het persoonlijk contact merk je het
echter ook wanneer het minder goed gaat met
iemand of wanneer iemand achteruit gaat. Verder
zijn er soms lastigere telefoontjes waarbij emoties
hoog kunnen oplopen. Ik weet echter hoe ik hier
mee om moet gaan en als team kunnen we ook
altijd bij elkaar terecht. Momenteel hebben we een
vast en stabiel team en dit werkt erg prettig.

Heb je nog tips voor de patiënten
hoe zij de frontoffice een handje
kunnen helpen?
Eigenlijk helpen de patiënten ons al heel goed.
Veel ouderen hebben erg beleefde
omgangsvormen en ze komen vaak met een
zoon of dochter. Voor de ouderenpoli is er
natuurlijk wel een hele omschakeling geweest
toen de receptie daar wegging. Voor ons
betekende dat taken erbij en de ouderen moesten
hier ook aan wennen en liepen eerst nog wel
eens door naar boven, terwijl ze zich nu eerst bij
ons kunnen melden. Tegenwoordig gaat dit
gelukkig erg goed!

Depressie, wat kunt u zelf doen?
1. Blijf niet piekeren
in uw hoofd. Zoek
afleiding, praat
met mensen.

3. Behandel uw mentale
gezondheid net als uw
lichamelijke gezondheid.
Het is bewezen dat
regelmatige
lichaamsbeweging zoals
wandelen helpt bij
depressie. Eet gezond en
matig uw alcoholgebruik.

5. Onderschat de
kracht van een
goed gesprek
niet. Praat met
mensen om u
heen.

7. Als u zichzelf
niet goed voelt
blijf dan aardig
voor uzelf.

2. U staat er niet
alleen voor.
Accepteer
hulp van
anderen.

4. Leer om uw
hoofd tot rust
te brengen
middels
beweging /
yoga /
minfulness/
meditatie.

6. Ook u heeft
veerkracht.
Put kracht
uit uw
verhaal.

8. Kom tot
rust en
zoek de
natuur op.

Handige websites

Hoop

Een knuffel

Balans

Steun

Geduld

Humor

Moed

Liefde

•

Een schouder

•
•

Verandering

•
•

kenniscyclus.nl
allesoverlithium.nl - alles wat je moet weten over lithium
plusminus.nl - de patiëntenvereniging voor mensen met een bipolaire stoornis
kenbis.nl - de meest actuele kennis over bipolaire stoornissen
petraetcetera.com - uitgebreide informatieve site waarin alles staat over het leven
met een bipolaire stoornis
psychosenet.nl - hét platform over psychosegevoeligheid, stemming en herstel
wijzijnmind.nl - over het voorkomen van psychische problemen voorkomen en het
ondersteunen van mensen die hiermee te maken hebben
mindblue.nl - alles over somberheid en depressie
wijzijnmind.nl/mind-atlas – bent u op zoek naar een organisatie bij jou in de buurt,
voor bijvoorbeeld (lotgenoten)contact, trainingen of advies? Op de MIND Atlas vind
je zo'n 450 cliënten- en familieorganisaties vanuit het hele land.
hersenstichting.nl/hersenaandoeningen/depressie - informatie over depressie en
angststoornissen

Rust
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