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Voorwoord

Meer dan enige andere aandoening herinnert de bipolaire stoornis ons eraan dat de psychiatrie 
het medisch specialisme is dat zich uiteindelijk richt op de essentie van het mens-zijn. Hierin 
een verstoring te ondervinden kan de vanzelfsprekendheid die wij in het leven van alledag 
ervaren op korte termijn doen verbleken tot een vage herinnering. Iedereen is ervaringsdeskun-
dige als het gaat om het fenomeen van verandering van interne representaties van de buiten-
wereld door factoren die de stemming beïnvloeden. Zo vanzelf als alles lijkt te gaan als we een 
positief gevoel kunnen genereren, zo moeizaam gaat de dag voorbij als de negatieve tegenpool 
domineert. Gegeven het feit dat een voortdurende emotionele gelijkmatigheid niet bestaat 
– wellicht het resultaat van natuurlijke selectie – blijft geen mens passief in het ondergaan 
van stemmingsfluctuaties. Wij hunkeren naar de positieve pool, en creëren situaties die hier-
mee worden geassocieerd, gebruikmakend van actieve en passieve coping. Het mag een klein 
wonder heten dat voor veel mensen deze voortdurende fluctuatie van stemmingen binnen 
beheersbare grenzen blijft, niet voorbij de uitschieters die de belangrijkste mijlpalen van het 
leven begeleiden. Toch is de laatste decennia onder invloed van het werk van wetenschappers 
als Jules Angst en Hagop Akiskal duidelijk geworden dat tussen bipolaire stoornis en alledaagse 
stemmingsvariatie een epidemiologisch meetbare distributie ligt van bipolariteit, het resultaat 
van complexe interacties tussen persoon en omgeving, die ons veel kan vertellen over de onto-
genese van de ziekte die wij bij onze patiënten behandelen. 
Voor ons ligt een handboek dat deze patiënten nadrukkelijk aan het woord heeft gelaten, zodat 
de schakering van epidemiologische, neurobiologische en klinische informatie uiteindelijk ge-
integreerd kan worden op het niveau van de narratieve identiteit van de persoon die met ons 
spreekt over zijn klachten. Het is aangenaam om bij het lezen van dit boek niet alleen te ervaren 
dat over structuur en inhoud goed is nagedacht, maar ook dat de redacteuren heel hard heb-
ben gewerkt om een hoge standaard consistent tot expressie te laten komen. Ralph Kupka, Elise 
Knoppert-van der Klein en Willem Nolen hebben de enorme taak om de explosie aan kennis 
en kunde op het gebied van pathologische stemmingswisselingen overzichtelijk en didactisch 
te ordenen, tot een goed einde gebracht. Het is een boek geworden dat ondanks de brede basis 
bescheiden en uitnodigend is, dat zich ondanks het multi-auteurschap gemakkelijk laat ontslui-
ten, en dat ondanks de technische aspecten dicht bij de praktijk wil staan van de clinicus practi-
cus die interacteert met zijn patiënt en diens naasten. Het is niet beperkt door a priori grenzen 
van diagnostische labels: raakvlakken met depressie, schizofrenie en normale stemmingsvaria-
ties worden niet geschuwd. Nederlands who is who op het gebied van de bipolaire stoornis, een 
groep van meer dan 40 personen, heeft de handen ineengeslagen om ons te vertellen wat er de 
afgelopen twintig jaar is gebeurd waarvan wij weet moeten hebben om beter voor onze patiën-
ten te kunnen zorgen. Deze lezer dankt hen voor dit belangrijke en geslaagde initiatief.

Prof.dr. Jim van Os
Hoogleraar psychiatrie aan de Universiteit van Maastricht





Ten geleide

Het Handboek bipolaire stoornissen is de eerste Nederlandstalige monografie die is gewijd aan 
deze chronisch recidiverende aandoening, vaak aangeduid als manisch-depressieve stoornis. 
Het is gericht op de Nederlandse behandelpraktijk, en geheel in overeenstemming met de nieu-
we richtlijn voor de diagnostiek en behandeling van bipolaire stoornissen, die de Nederlandse 
Vereniging voor Psychiatrie vrijwel gelijktijdig publiceert.
Het boek is opgezet in vijf delen: classificatie en diagnostiek, etiologie en pathogenese, behan-
deling, speciale populaties en het perspectief van patiënt en betrokkenen. De auteurs van dit 
handboek hebben uitgebreide ervaring met de behandeling van patiënten met een bipolaire 
stoornis, en/of hebben zich beziggehouden met wetenschappelijk onderzoek naar aspecten van 
deze aandoening. Het laatste deel is tot stand gekomen in samenwerking met de Vereniging 
voor Manisch Depressieven en Betrokkenen en is geheel geschreven door ervaringsdeskun-
digen. In een afsluitend hoofdstuk hebben wij beoogd om de stand van zaken nogmaals samen 
te vatten en een vooruitblik te geven op toekomstige ontwikkelingen.
Het boek is bestemd voor iedereen die zich bezighoudt met de behandeling van mensen met 
een bipolaire stoornis. Wij hopen dat het zal bijdragen aan de kwaliteit en de effectiviteit van 
deze behandeling.
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