Rob Giel Onderzoekcentrum

- Vooraankondiging SYMPOSIUM

Van groei naar krimp in de GGZ
Trends en transities in de zorg

3 december 2013, 12.30 uur, zaal De Steerne, Deventer, Dimence Groep

Van groei naar krimp in de GGZ - Trends en transities in de zorg

Sinds 1973 worden anonieme gegevens van mensen die gebruik maken van
voorzieningen in de GGZ, vastgelegd in het Psychiatrisch Casus Register NoordNederland (PCR-NN). In de 40 jaar dat het casusregister bestaat, zijn er grote
aantallen gegevens opgeslagen. Wat kunnen we eigenlijk met deze data? En hoe
kunnen we deze gegevens gebruiken voor onderzoek? Vandaag laten we een
aantal onderzoekers aan het woord die onderzoek met registerdata gedaan
hebben. Daarnaast besteden we aandacht aan de ambulantisering in de GGZ. Is
de zorg in de ambulante situatie nog steeds toereikend? En hoe gaat de zorg er in
de nabije toekomst uitzien? Het symposium wordt voorgezeten door Sineke ten
Horn, zelfstandig onderzoeker en adviseur medische sociologie, oud-hoogleraar
zorgmanagement in de psychiatrie aan de Universiteit Utrecht. Zij heeft zelf
onderzoek gedaan met registerdata en is daarop in 1982 gepromoveerd bij Rob
Giel.
De eerste spreker, Ellen Visser, senior onderzoeker bij het RGOc (UCP/UMCG),
beheert het PCR-NN en maakt registerdata beschikbaar voor tal van
onderzoeken. Zij is ook betrokken bij de ontwikkeling van het datawarehouse van
het RGOc/UCP. Met behulp van data uit het PCR-NN laat zij trends en
verschuivingen in de zorg zien, met bijzondere aandacht voor de verhouding
tussen opnamedagen en ambulante contacten en veranderingen in de
zorgtrajecten.
Fabian Termorshuizen, onderzoeker psychiatrische epidemiologie en docent
klinische epidemiologie bij het Julius Centrum van het UMC Utrecht, doet
onderzoek met de data van het Psychiatrisch Casus Register Midden Nederland.
Hij koppelt deze data aan bevolkingsgegevens van het CBS, in het bijzonder
gegevens omtrent doodsoorzaken. Hij laat zien dat patiënten met psychotische

stoornissen een verhoogd overlijdensrisico hebben voor zowel suïcide als voor
natuurlijke doodsoorzaken ongeacht hun leeftijd of ziekteduur.
Vervolgens spreekt Frederike Jörg, senior onderzoeker bij GGZ Friesland en
postdoc bij het ICPE en RGOc (UCP/UMCG), over de koppeling van registerdata
met gegevens van TRAILS - een langlopend cohort onderzoek naar de
ontwikkeling van psychische (on)gezondheid bij jongeren vanaf 10 jaar. Uit haar
onderzoek blijkt in hoeverre er sprake is van over- of onderbehandeling van
jongeren in de GGZ.
Charlotte de Heer, senior onderzoeker bij het lectoraat Rehabilitatie van de
Hanzehogeschool en GGZ Friesland, laat haar licht schijnen op het thema
ambulantisering. In het MOVE onderzoek volgt zij gedurende drie jaar
intramurale cliënten die de komende jaren zelfstandig gaan wonen. Van deze
cliënten worden de effecten van ambulantisering op hun leven in kaart gebracht,
en dan met name op het gebied van maatschappelijke participatie en herstel.
Vanmiddag laat zij de eerste resultaten zien.
Dankzij de registergegevens weten we dat er de laatste jaren een lichte
terugloop is van het aantal mensen dat een beroep doet op de GGZ. Ernst
Klunder, lid van de Raad van Bestuur van Dimence, gaat in op de laatste
ontwikkelingen in de GGZ, in het bijzonder de ambulantisering die al jaren
gaande is. Kunnen wij nog wel goede zorg leveren als de patiënt meer thuis is, of
is ambulant behandelen juist heilzaam? Klunder laat zien hoe de Dimence Groep
met ambulantisering is omgegaan en wat de plannen voor de komende jaren zijn.
Wij heten u van harte welkom bij dit symposium. Vanaf 11.30 uur staat er een
verse lunch voor u klaar, gemaakt door de cateringafdeling van Dimence. Zij
verzorgen ook de hapjes en drankjes na afloop. Kortom, alle ingrediënten voor
een geslaagde middag zijn aanwezig. Wij hopen u te treffen op dinsdagmiddag 3
december!

Programma:
Voorzitter: Mw. dr. Sineke ten Horn, Oud-hoogleraar Zorgmanagement UU

12.30

Ontvangst en registratie

13.00

Opening :
Raad van Bestuur, Dimence Groep

15.00

Pauze
Ambulantisering en gevolgen voor patiënten en organisatie

15.30

Inleiding
Mw. dr. Sineke ten Horn, Oud-hoogleraar Zorgmanagement UU

15.45

Psychiatrisch casusregister Noord Nederland: trends en
toepassingen in onderzoek
13.15

Inleiding
Mw. dr. Sineke ten Horn, Oud-hoogleraar Zorgmanagement UU

Monitoring the MOVE: eerste resultaten van een studie naar
de effecten van ambulantisering op cliënten met langdurige
psychiatrische problemen die zelfstandig gaan wonen

13.30

Wie krijgt welke zorg: meer zicht op zorggebruik met behulp
van het Psychiatrisch Casusregister

Mw. dr. Charlotte de Heer-Wunderink, Senior onderzoeker,
Hanzehogeschool Groningen/GGZ Friesland

Mw. dr. Ellen Visser, Senior onderzoeker,
RGOc/UMCG

16.15

Beter worden doe je thuis
Drs. Ernst Klunder, Raad van Bestuur, Dimence Groep

14.00

Over- of onderbehandeling van jongeren in de GGZ?:
Koppeling van TRAILS aan het Psychiatrisch Casusregister
Mw. dr. Frederike Jörg, Senior onderzoeker,
GGZ Friesland/RGOc/UMCG

14.30

Suïcide en andere doodsoorzaken bij patiënten met een
psychotische stoornis: vergelijking met de algemene bevolking
Dr. Fabian Termorshuizen, Epidemioloog/Assistant Professor,
Julius Centrum/UMCU

16.45

Afsluiting met hapje en drankje

Doelgroep
Dit symposium is bedoeld voor verpleegkundigen, psychiaters, artsassistenten, psychologen, onderzoekers, beleidsmedewerkers,
patiëntenorganisaties van de noordelijke ggz-instellingen en het UMCG.
Andere belangstellenden zijn overigens van harte welkom.
Inschrijving
De toegang tot het symposium is gratis. U kunt zich aanmelden tot 26
november 2013, via het aanmeldingsformulier op www.rgoc.nl. Na uw
aanmelding ontvangt u per e-mail een bevestiging van inschrijving.
Mocht u na inschrijving onverhoopt verhinderd zijn, dan stellen wij het op
prijs als u ons hiervan tijdig in kennis stelt.
Wanneer en waar
Dinsdag 3 december 2013 in zaal De Steerne, Dimence, Brinkgreverweg te
Deventer.
Ontvangst met lunch: vanaf 11.30 uur.
Inschrijving: vanaf 12.00 uur. Het programma begint om 13.00 uur.

Routebeschrijving
Een routebeschrijving vindt u op de website van het RGOc.
Informatie openbaar vervoer: 0900-9292 of 9292.nl.
Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd bij de Nederlandse Vereniging voor
Psychiatrie (NVvP), de Federatie Gezondheidszorg Psychologen (FGzP), en
het Verpleegkundig Specialisten Register.
Congrescommissie
Mw. dr. Sineke ten Horn, dr. Richard Bruggeman, mw. Martha
Messchendorp, dr. Sjoerd Sytema, mw. dr. Ellen Visser
Rob Giel Onderzoekcentrum
Het Rob Giel Onderzoekcentrum is een samenwerkingsverband van
Lentis, GGZ Friesland, GGZ Drenthe, Dimence, Mediant en het Universitair
Centrum Psychiatrie van het UMCG, met als doel bestaand
wetenschappelijk onderzoek in de noordelijke provincies te bundelen en
te versterken, en nieuw onderzoek te ontwikkelen op het gebied van
psychiatrische zorg.
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