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Bipolaire stoornis

Klinische ervaring: gedeelde frustratie over de behandeling

• Lithium vermindert risico op terugval met 34%

• Toegevoegde psychologische behandelingen met 26%

Richtlijn (Goodwin, 2016): aanbeveling verbeteren psychologische behandelingen

Hales et al (2018)



Consensus
• Noodzaak verbeteren CGT

Toekomst:

• Syndromale en sub-syndromale stemmingswisselingen

• Co-morbide angst

• Identificeren van cognitieve “key features” die beiden aandrijven

(Goodwin, 2016)



Oproep Holmes, Craske, & Graybiel, 2014

• Geen nieuwe psychologische behandeling

• Maar verbeteren bestaande door:

- Onderzoek naar werkingsmechanismen
- Discipline overstijgend onderzoek



Imagery

FRUIT

Imagery = perceptuele informatie uit het geheugen, waardoor de ervaring  “het voor zich zien” 
In tegenstelling tot ervaren door waarneming, (Kosslyn et al. 2001)



Uit experimenteel onderzoek blijkt
Imagery is belangrijk in CGT omdat imagery:

1. een  grotere impact op emotie heeft dan verbale cognities 
(Holmes & Mathews, 2005 en 2008)

2. perceptuele equivalentie heeft met echte experience (“low-
level” sensory stimuli; Pearson et al., 2015)

3. een effect heeft op emotie en gedrag (Libby et al., 2007) 



Imagery in bipolaire stoornis

• Theory van Holmes: imagery as emotional amplifier

• stemmingswisselingen hangen samen met imagery
• hangen samen met intensiteit/levendigheid

• hangen samen met onmiddellijke betekenis 

Imagery heeft effect op emotie in BD omdat:

“Within this model mental imagery amplifies emotion, drawing on Clark’s cyclical panic model 
[(1986)”

Holmes et al, (2008) adviseert: vergelijk mood states
en ook BD met andere groepen



conclusies eerdere studie
Imagery lijkt inderdaad belangrijk bij bipolairen

• imagery is transdiagnostisch fenomeen

• verschil tussen ziek/niet ziek bij veel imagery lijken de 
betekenissen

• maar effect van imagery op emotie en gedrag lijkt sterker in 
bipolairen (depressief en manisch)

• belangrijk om interventie aan imagery te matchen
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ImCT studie GGzE

• RCT

• N=60

• Twee condities PE & ImCT

• T0-T5

• Wekelijkse metingen

• Dagelijkse metingen

Hypothese: ImCT vermindert stemmingswisselingen



Het ImCT team:

Esther ten Bloemendal Ingrid Albers Karin van den Berg Susan Konings Philippe Jacques



PE
•Blended groep

•6 weken

Onderzoek:

- ImCT

- Effect op stemming en niveau van functioneren



ImCT: 3 fases

1: Mapping

2: Imagery interventies

3: Terugval preventie



Mapping

Problematische beelden

Holmes: cognitive micro-surgery

micro-formulering



Imagery interventies

kwaliteit van imagery metacognitieve imagery

positieve compassievolle imagery

rescripting



Terugval preventie



De eerste ervaringen

• Twee ervaringen met ImCT

• film 1: verminderen van te hoge stemming/irritatie

• film 2: niet alleen effect op emotie maar ook gedrag



Januari 2020



Flashforward



Vragen?


