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Stemmingsstoornissen: 
Bipolaire stoornissen



Bipolaire stoornissen

• Kenmerken 

• Inleving en stigma

• Types 

• Diagnose + tests

• Oorzaken 

• Behandeling



Bipolaire stoornissen: Kenmerken



Bipolaire stoornissen: Inleving en Stigma

• Docu Ingewikkeld: 
https://www.poolhert.com/ingewikkeld

• Docu Gioia: 
https://www.2doc.nl/documentaires/series/2doc/2019/se
ptember/gioia.html (minuut 5,05 + 18,30, telkens 3min)

https://www.poolhert.com/ingewikkeld
https://www.2doc.nl/documentaires/series/2doc/2019/september/gioia.html


Bipolaire stoornissen: Types

• Bipolaire I

• Bipolaire II

• Rapid cycling

• Cyclothyme stoornis



Manische episode DSM5
• A. Een duidelijk herkenbare periode met een abnormale en persisterend verhoogde, expansieve of prikkelbare stemming, en een abnormaal en persisterend 

verhoogde doelgerichte activiteit of energie, gedurende minstens één week en het grootste deel van de dag, bijna elke dag aanwezig (of elke duur wanneer opname 
in een ziekenhuis noodzakelijk is).

•
B. Tijdens de periode van de stemmingsstoornis en de toegenomen energie of activiteit zijn drie (of meer) van de volgende symptomen (vier indien de stemming 
alleen prikkelbaar is) significante mate aanwezig en wijken deze opvallend af van het normale gedrag:

1. Opgeblazen gevoel van eigenwaarde, of grandiositeit.

2. Verminderde slaapbehoefte (bijvoorbeeld voelt zich uitgerust na slechts drie uur slaap).

3. Spraakzamer dan gebruikelijk of spreekdrang.

4. Gedachtevlucht of de subjectieve beleving dat de gedachten gejaagd zijn.

5. Verhoogde afleidbaarheid (dat wil zeggen: de aandacht wordt te gemakkelijk getrokken door onbelangrijke of niet ter zake doende exterene prikkels), volgens de 
betrokkene zelf, of door anderen waargenomen.

6. Toename van doelgerichte activiteit (ofwel sociaal, op het werk of op school ofwel seksueel) of psychomotorische agitatie (dat wil zeggen: nutteloze niet-doelgerichte 
activiteit).

7. Zich excessief bezighouden met activiteiten waarbij een grote kans bestaat op pijnlijke gevolgen (bijvoorbeeld ongeremde koopzucht, seksuele onbezonnenheid of 
onbezonnen zakelijke investeringen).

•
C. De stemmingsstoornis is voldoende ernstig om duidelijke beperkingen in het sociale of beroepsmatige functioneren te veroorzaken, werk, of opname in een 
ziekenhuis noodzakelijk te maken om schade voor zichzelf of anderen te voorkomen, of er zijn psychotische kenmerken.

• D. De episode kan niet worden toegeschreven aan de fysiologische effecten van een middel (zoals een drug, medicatie of een andere behandeling) of, een 
somatische aandoening.



Hypomane episode DSM5
• A. Een duidelijk herkenbare periode met een abnormale en persisterend verhoogde, expansieve of prikkelbare stemming, en een abnormaal en persisterend 

verhoogde doelgerichte activiteit of energie, gedurende minstens vier achtereenvolgende dagen en het grootste deel van de dag, bijna elke dag aanwezig.

• B. Tijdens de periode van de verhoogde stemming en de toegenomen energie of activiteit zijn drie (of meer) van de volgende symptomen (vier indien de stemming 
alleen prikkelbaar is) persisterend en in significante mate aanwezig en wijken deze opvallend af van het normale gedrag:

1. Opgeblazen gevoel van eigenwaarde, of grandiositeit.

2. Verminderde slaapbehoefte (bijvoorbeeld voelt zich uitgerust na slechts drie uur slaap).

3. Spraakzamer dan gebruikelijk of spreekdrang.

4. Gedachtevlucht of de subjectieve beleving dat de gedachten gejaagd zijn.

5. Verhoogde afleidbaarheid (dat wil zeggen: de aandacht wordt te gemakkelijk getrokken door onbelangrijke of niet ter zake doende exterene prikkels), volgens de 
betrokkene zelf, of door anderen waargenomen.

6. Toename van doelgerichte activiteit (ofwel sociaal, op het werk of op school ofwel seksueel) of psychomotorische agitatie.

7. Zich excessief bezighouden met activiteiten waarbij een grote kans bestaat op pijnlijke gevolgen (bijvoorbeeld ongeremde koopwoede, seksuele onbezonnenheid of 
onbezonnen zakelijke investeringen).

•
C. De episode gaat gepaard met een onmiskenbare verandering in het functioneren die niet kenmerkend is voor de betrokkene wanneer deze symptoomvrij is.

D. De verhoogde stemming en veranderingen in het functioneren kunnen door anderen worden waargenomen.

• E. De episode is niet ernstig genoeg om duidelijke beperkingen in het sociale of beroepsmatige functioneren te veroorzaken of opname in een ziekenhuis noodzakelijk 
te maken. Als er psychotische kenmerken aanwezig zijn, is de episode per definitie manisch.

• F. De episode kan niet worden toegeschreven aan de fysiologische effecten van een middel (zoals een drug, medicatie of een andere behandeling).



Cyclothyme stoornis DSM5
• A. Minstens twee jaar (één jaar bij kinderen en adolescenten) zijn er talrijke perioden met lichte manische 

symptomen geweest die niet voldoen aan de criteria van een hypomanische episode, en talrijke perioden met 
depressieve symptomen die niet voldoen aan de criteria voor een depressieve episode

• B. Gedurende bovengenoemde tijdspanne van twee jaar (één jaar bij kinderen en adolescenten) zijn de 
perioden met lichte manische en depressieve symptomen minstens de helft van de tijd aanwezig geweest en is 
de betrokkene niet langer dan twee maanden achtereen symptoomvrij.

• C. Er is nooit voldaan aan de criteria voor een depressieve, manische of een hypomanische episode.

• D. De symptomen in criterium A kunnen niet beter worden verklaard door een schizoaffectieve stoornis, 
schizofrenie, een schizofreniforme stoornis, een waanstoornis of een andere gespecificeerde of 
ongespecificeerde schizofreniespectrum- of andere psychotische stoornis.

• E. De symptomen kunnenniet wordne toegeschreven aan de fysiologische effecten van een middel (zoals een 
drug of medicatie) of een somatische aandoening (zoals hyperthyreoïdie).

• F. De symptomen veroorzaken klinisch significante lijdensdruk of beperkingen in het sociale of beroepsmatig 
functioneren of in het functioneren op andere belangrijke terreinen.



Oefening: Diagnose van manie

• Wat valt je op aan dit type diagnostisch instrument?

• Wat zou de verklaring hiervoor zijn?

• Wat zie je als voor- en nadelen?

• Wat zijn aandachtspunten bij afname?
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Bipolaire stoornissen: Diagnose
• Piek tussen 18 en 35 jaar

• Prevalentie

• Comorbiditeit

• Mortaliteit
• Inschatting suïciderisico

• Vragenlijsten en manie

• Life-chart



Bipolaire stoornissen: Oorzaken

• Erfelijkheid

• Biologisch ritme

• Seizoenen

• Sociodemografische factoren

• Stressor



Bipolaire stoornissen: Behandeling

• Structuur

• Stemmingsstabilisatoren

• Profylactische behandeling

• Psycho-educatie:

• Therapietrouw

• Signalen

• Apps



Oefening: Gespreksvaardigheden

• Als iemand zich aanmeldt met depressieve klachten, is 
het eigenlijk belangrijk te weten of er ook ooit sprake 
was van (hypo)mane symptomen. Hoe zou je hiernaar 
polsen in een intakegesprek?

• Rollenspel in kleine groepen.

• Aandachtspunten bespreken in grote groep.
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Extra’s

• Documentaires

• Gioia

• Ingewikkeld

• Shocktherapie



Schizofreniespectrumstoornissen



Schizofreniespectrumstoornissen (hoofdstuk 
11)

• Kenmerken

• Types

• Diagnose

• Oorzaak

• Behandeling

• Preventie

• Continuüm



Schizofreniespectrum: Kenmerken p.354-362 
(11.2.3-11.2.6)

• Wanen

• Hallucinaties

• Gedesorganiseerd denken en spreken

• Abnormaal motorisch gedrag

• Negatieve symptomen



Schizofreniespectrum: Types p.351-353+ 377-
381(11.2 +11.5)
• Functionele versus organische

• Gradaties van ernst

• Waanstoornis

• Korte psychotische stoornis

• Schizofreniforme stoornis

• Schizofrenie

• Schizoaffectieve stoornis



Schizofreniespectrum: DSM 5



Schizofreniespectrum: DSM 5



Schizofreniespectrum : Diagnose

• Prevalentie 

• Comorbiditeit

• Differentiële diagnostiek

• Enkele tests: Oefening



Schizofreniespectrum: Oorzaak



Schizofreniespectrum: Oorzaak

• Combinatie

• Biologisch
• Neuro-ontwikkelingsstoornis
• Erfelijkheid
• Delen van hersenen
• Neurotransmitters
• Non-specifieke factoren tijdens zwangerschap en geboorte
• Cannabis

• Sociaal
• Gezin
• Migratie
• Armoede

• Psychologisch
→ Diathese-stressmodel



Schizofreniespectrum: Oorzaak



Schizofreniespectrum: Behandeling

• Remissie

• Anti-psychotica

• Cognitieve gedragstherapie

• Psycho-educatie

• Gezinsinterventie (open dialogue)

• Arbeidsrehabilitatie – Sociale revalidatie

• Vaardigheidstraining

• Ambulant of residentieel?



Schizofreniespectrum: Behandeling



Schizofreniespectrum: Preventie

• Prodromen



Schizofreniespectrum: Continuüm
• Veel voorkomende hallucinaties en wanen

• Stigma

• Religie en spiritualiteit

• Paranormaliteit

• Interculturele verschillen



Discussie

• Ted talk: seeing mental illness

• Andere benadering van psychoses?



Oefening

• Apps als hulpmiddel in klinisch werkveld?

• Vraag maar

• PsyMate

• Gevoelsthermometer

• Temstem

• Houvast

• Gschema

• Backup
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Meer inlevingsvermogen?

• Pearson My Lab

• Film “Verloren jaren” 
http://www.verlorenjaren.nl/verloren-jaren-de-film.html

• Serie “I know this much is true” (Telenet)

• Artikel: Getuigenis schizofreniepatiënt

http://www.verlorenjaren.nl/verloren-jaren-de-film.html

