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Leerpunten casus Carry Mathison

Diagnostiek van manie: 
vorm is (nog) belangrijker dan inhoud

‘niet normaal’ wordt vooral herkend door iemand die de patiënt kent

Ziekte-inzicht is een complex concept
klinisch inzicht (“ik heb een stemmingsstoornis”)

cognitief inzicht (“ik merk dat ik manisch wordt”)

Sociale consequenties van de stoornis zijn vaak groot
“moet ik het op mijn werk vertellen?”



bipolaire stoornis (manisch-depressiviteit)
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Stemmingsstoornissen in DSM-IV

Bipolair I

Bipolair II
Dysthymie

Cyclothymie

Depressieve Stoornis



Bipolaire I stoornis

Bipolaire II stoornis

Cyclothyme stoornis

Depressieve stoornis

Dysthyme stoornis

manie

depressie

hypomanie

depressie

depressie

“Bipolaire” en “unipolaire” stoornissen



24,3

1,4

13,1

1,2

0 5 10 15 20 25

depressie

bipolair

mannen

vrouwen

%

I en II

Lifetime Prevalentie in Nederland conform DSM-IV                                        

bij 18-64 jarigen (n=6646)

NEMESIS 2 (2007-2009), De Graaf, ten Have & van Dorselaar (2010)







Wanneer begint een bipolaire stoornis? 

Age at first episode of bipolar disorder (Stanley Foundation Bipolar Network)

N = 539

Age range 18 - 82

Mean age 42.5 (SD 11.5)

Mean age of onset 23.4 (SD = 10.7)



1 jaar

Manie

Depressie

Polariteit en cycliciteit zijn de kernelementen van bipolaire stoornissen

1 jaar

SFBN 500-018



• depressieve stemming

• verlies van plezier

• waardeloosheid en schuldgevoel

• initiatiefloosheid en gebrek aan energie

• slapeloosheid

• suicidaliteit

Manie

Manie en depressie

Depressie

Hypomania

• eufore / prikkelbare / expansieve stemming

• toegenomen activiteit / energie

• toegenomen zelfvertrouwen / grootheidsideeën

• roekeloos gedrag

• afgenomen slaapbehoefte

• verlies van inzicht

destructie

suïcide





Een bipolair brein?





De behandeling 

van bipolaire stemmingsstoornissen



Behandeling van de patiënt met een bipolaire stoornis

“Klinische intuïtie”

“Wetenschappelijke evidentie”



Behandeling van bipolaire stoornissen
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Behandeling van bipolaire stoornissen: grondplan





Lithium is nog steeds nummer 1



Psychotherapie bij bipolaire stoornissen

Gezinsgerichte 

Therapie

(FFT)

Cognitieve 

Therapie

(CGT)

Interpersonal & 

Social Rhythms 

Therapy

(IP-SRT)

Psychoducatie

(PE)

http://www.amazon.com/gp/reader/1593852045/ref=sib_dp_pt/104-4890679-0021552#reader-link
http://www.amazon.com/gp/reader/1593852045/ref=sib_dp_pt/104-4890679-0021552#reader-link


5 jaar

Patient 1

Patient 2

Patient 3

Patient 4

Bipolaire stoornis: heterogeen longitudinaal beloop
NIMH-LifeCharts® from the Stanley Foundation Bipolar Network

Gunstig beloop

Ongunstig beloop



Richtlijnen voor Diagnostiek en Behandeling







Patiënten informatie op Thuisarts.nl



Depressie en Manisch-Depressiviteit  zijn aandoeningen van alle 

tijden en van alle mensen.

Mensen met een diagnose bipolaire stemmingsstoornis zijn 

allemaal anders.

Een bipolaire stemmingsstoornis is niet te genezen maar wel te 

behandelen. 

De gevaren van depressie (suïcide) en van manie (destructie) 

worden vaak (ernstig) onderschat. 

Naast symptomatisch herstel moet er aandacht zijn voor 

functioneel, maatschappelijk en persoonlijk herstel

Conclusies



Dank voor uw aandacht


