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Voorwoord 
 
 
 

Beste lezer! 

 
Voor u op het scherm staat het RGOc jaarverslag 2019 waarin kunt u lezen of 

doorheen scrollen voor de belangrijkste activiteiten van het afgelopen jaar. 

 
Als het gezamenlijke onderzoekscentrum van de vijf grote ggz-instellingen van 

Noordoost-Nederland en het UCP, zijn we er ook in 2019 weer in geslaagd om 

samen gedegen onderzoek te doen met als belangrijkste doel: de zorg beter te 

maken. 

 

Innovatieve psychosociale therapieën, biologische interventies en de grote 

beloopstudies wisselen elkaar af en worden steeds vaker onderling 

gecombineerd. 

 
2019 is ook het jaar geweest waarin hard gewerkt is aan een duurzame 

toekomst van het RGOc, waarbij de nadruk nog sterker komt te liggen op 

gezamenlijkheid en interactie en op zorg-onderzoek en zorg-innovatie,  

 

U kunt het allemaal lezen in dit jaarverslag. 

 
Namens de onderzoekers van het RGOc wensen wij u veel lees- en 
doorklikplezier! 

 
Martha Messchendorp en Berta Oosterloo,         Richard Bruggeman, 

communicatiemedewerkers RGOc         hoofd RGOc 
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Inleiding  
 

 
Het RGOc is opgericht in 2000 als samenwerkingsverband tussen de GGZ 
instellingen (GGZ Friesland, GGZ Drenthe, Lentis, Dimence Groep, Mediant en 
UCP) in Noordoost Nederland.  
Deze instellingen committeren zich elke vijf jaar opnieuw voor een nieuwe 
periode. In 2018 en 2019 is er binnen de verschillende overlegorganen 
nagedacht over de koers van het RGOc voor de komende jaren. Verschillende 
scenario’s zijn uitgewerkt en besproken.  
 
Het RGOc 2020-plan voor duurzame toekomst is de weerslag van de gevoerde 
discussies.  Het plan geeft aan hoe we de komende jaren invulling gaan geven 
aan de opdracht die is gegeven aan het RGOc: het verrichten van hoogwaardig 
onderzoek dat de kwaliteit van de ggz zorg ten goede komt. Kort samengevat, 
komt het plan op het volgende neer. 
De drie klinische netwerken (psychosen, stemming- en angststoornissen en 
ouderen psychiatrie) blijven de ruggengraat vormen van de organisatie. Het Data 
Science Centre is daarbij verantwoordelijk voor een goede dataverzameling en –
verwerking. Het netwerk Cliëntparticipatie wordt verder geprofessionaliseerd en 
het E-health netwerk wordt overgedragen aan de Hogescholen. Het 
Doelmatigheidsonderzoek wordt geïntegreerd binnen de drie klinische 
netwerken waarbij de consultfunctie wordt belegd bij de netwerk-
coördinatoren. De RGOc academie krijgt de opdracht om kostendekkend te gaan 
opereren, gebruikmakend van bestaande scholingsbudgetten.  
Een belangrijk punt is de interactie met de individuele ggz instellingen - 
onderling en met het RGOc. Om deze interactie te intensiveren, zal voor ieder 
van de samenwerkende GGZ instelling een RGOc staf medewerker als 
contactpersoon optreden. 
 
Een belangrijke taak van het RGOc is ook om de verbinding tussen de regio en 
het UMCG verder te verstevigen en het zorg-gerelateerde onderzoek blijvend te 
stimuleren. Daarvoor is in 2019 door het ROGc de RGOc-leerstoel Zorginnovatie 
ingesteld bij het UCP. Als eerste leerstoelhouder is Danielle Cath benoemd. Zij is 
werkzaam bij GGZ Drenthe als psychiater, onderzoeker en opleider.  
 
Veel van de voorbereidingen voor deze nieuwe, flexibelere organisatie zijn al in 
2019 doorgevoerd. In 2019 hebben alle RGOc instellingen zich opnieuw 
uitgesproken voor het plan RGOc 2020-plan voor een duurzame toekomst. Op 12 
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november 2019 hebben de Raden van Bestuur van de RGOc instellingen hun 
handtekening gezet onder de nieuwe RGOc Samenwerkingsovereenkomst voor 
de komende vijf jaar. Daarmee onderstrepen zij het belang van samen optrekken 
als het gaat om wetenschappelijk onderzoek ter verbetering van de zorgen.  

 
De Stuurgroep RGOc bij het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst 

voor de jaren 2020 t/m 2024. 

 
Op de foto v.l.n.r.: Richard Bruggeman (hoofd RGOc), Ton Dhondt (Raad van Bestuur  

GGZ Friesland), Peter van der Noord (Directie GGZ Drenthe), Arien Storm (Raad van 

Bestuur Lentis), Guus Janssen (bestuurder UCP). Zittend: Herma van der Wal (Raad van 

Bestuur Dimence Groep). Niet op de foto: Geert Uijterwaal (Mediant) en Robert  

Schoevers (hoofd UCP). Zij hebben op een ander moment getekend. 

 

In 2019 zijn studies afgerond, zijn nieuwe studies gestart, zijn subsidies voor 

nieuwe studies binnen gehaald en zijn de beloopstudies verder geïntegreerd 

binnen de onderzoeksnetwerken. De data-handling is geoptimaliseerd en 

verloopt geheel conform de nieuwe privacywetgeving AVG. Onderzoekers 

kregen ondersteuning vanuit de consultfunctie en cliënten werken inmiddels 

mee bij alle fasen van onderzoek. Er is veel gepubliceerd op internationaal en 

Nederlands niveau en er zijn proefschriften verschenen. De RGOc academie 

verzorgde in 2019 opnieuw een groot aantal cursussen en nascholingen.  

 

In dit jaar verslag vindt u een overzicht van deze gebeurtenissen   
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De RGOc netwerken 
 
 

Netwerk Psychotische Stoornissen  
Binnen het Netwerk Psychotische Stoornissen (NPS) is het onderzoek zoveel 
mogelijk ondergebracht in het overkoepelende thema 'het sociale brein in de 
sociale context'. Speciale aandacht is er voor de onderwerpen Cognitie, 
Negatieve Symptomen, Healthy Ageing en Herstel. Wetenschappelijk onderzoek 
binnen de noordelijke regio, wordt zoveel mogelijk tijdens de maandelijkse 
netwerkvergaderingen afgestemd, met een steeds grotere inbreng van 
ervaringsdeskundigen binnen dit overleg. Omdat er een toenemend aantal 
onderzoekers binnen dit werkveld actief zijn, zijn er procedures ontwikkeld 
omtrent databeheer, anonimisering en publicaties. 
 
In 2019 zijn de meeste doelstellingen uit het jaarplan behaald, zowel wat betreft 
beloopstudies als interventiestudies. De grote beloopstudie van het NPS, het 
Routine Outcome Monitoring project (PHAMOUS) loopt nog steeds goed. 
Meerdere papers die gebruik maakten van PHAMOUS-data zijn ingediend, zoals 
een paper over een herstelmodel met daarin beloopdata van zowel klinisch, 
maatschappelijk als persoonlijk herstel en bijbehorende transities en een paper 
over kwaliteit van leven in relatie tot cannabis; nagenoeg afgerond is een paper 
over sociale steun als voorspeller van het beloop van negatieve symptomen. Er 
werden in 2019 ruim 3000 mensen geïncludeerd. Nu mensen die stabiel zijn 
steeds meer worden terugverwezen naar de huisarts, zal het patiëntvolgsysteem 
zich hieraan moeten aanpassen.  
 
De GROUP-studie sluit deels aan bij de beloopstudies. Een landelijk 
samenwerkend consortium van universitaire en niet-universitaire instellingen, 
samen met mensen die lijden aan een psychose en hun familieleden, werkt al 
meer dan tien jaar aan dit onderzoek. 
 
Er zijn een groot aantal interventiestudies uitgevoerd naar negatieve 
(Apathiestudies) en cognitieve symptomen, zoals de cognitieve adaptatie 
training (CAT), sociaal functioneren en herstel (IRB-onderzoek en Hospitality-
project), cognitieve remediatie (MindSet), weerbaarheid en stigma (BeatVic), 
werken met een beslistool (TREAT), leefstijlinterventies, innovatieve 
medicatiestudies en eHealth behandelstudies voor paranoïde wanen en sociale 
cognitie (Virtual Reality Therapy). De meeste studies zijn afgerond, de data 
worden geanalyseerd en publicaties worden voorbereid. Het artikel over CAT is 
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geaccepteerd voor publicatie in Schizophrenia Bulletin. Inmiddels kunnen CAT-
trainingen worden gegeven aan geïnteresseerde hulpverleners. Ook incompany 
trajecten zijn mogelijk. Het implementatieonderzoek voor cognitieve adaptatie 
training werd uitgevoerd bij GGZ Friesland, Dimence, GGZ Breburg en Parnassia 
Den Haag.  
 
In de implementatie van Vroegdetectie volgens de zorgstandaard Psychose zijn 
het afgelopen jaar mooie stappen gezet. Steeds meer patiënten die hoog scoren 
op een ervaringenlijst, worden uitgenodigd voor aanvullende diagnostiek; de 
Ultra High Risk (UHR) patiënten krijgen daarna een CGT-UHR behandeling 
aangeboden. De hieraan gekoppelde beloopstudie On the Road is na drie jaar 
gestopt. Deze studie kwam onvoldoende van de grond omdat mensen eerder uit 
zorg gingen dan verwacht waardoor het niet goed lukte hen te volgen. Een 
deelstudie, het Mirorr-onderzoek van Hanneke Wigman dat zich onder andere 
richt op ultra-hoog-risico patiënten, is wel met voldoende inclusies afgesloten. 
De deelstudie POWER, naar krachten waaruit mensen met psychische 
problemen kunnen putten zoals coping, zelfvertrouwen of sociale steun, is in 
verslagjaar gestart bij patiënten van Dimence bij wie een CAARMS is afgenomen.  
In 2017 is de grote landelijke studie HAMLETT gestart naar het discontinueren 
van antipsychotica bij mensen met een eerste psychose (initiatief van o.a. Iris 
Sommer, Wim Veling). De inclusie loopt goed en wordt gecoördineerd vanuit 
Groningen.    
 
Een aantal nieuwe onderzoeken gingen van start in het verslagjaar.  
De GUTS-studie richt zich op de onderzoeksvraag of het immuunsysteem met 
probiotica kan worden gestabiliseerd bij mensen met een psychotische of 
bipolaire stoornis, met mogelijk positieve effecten op psychotische en cognitieve 
klachten. Het idee is namelijk dat bij sommigen de darm te doorlaatbaar is, 
waardoor indirect de hersenen immunologisch ontregeld raken.  
In september 2019 is het onderzoek naar cognitieve remediatie in combinatie 
met tDCS van start gegaan (promovendus Anika Poppe). Het pilotonderzoek 
naar de psychosociale interventie 'Dit Ben Ik' heeft persoonlijk herstel als 
belangrijke uitkomstmaat.  
De nieuwe MindSet studie, uitgevoerd door promovendus Lana Otto, richt zich 
op jongeren met een psychotische stoornis die cognitieve problemen 
ondervinden tijdens hun studie.  
Er worden veel studies gedaan naar de mogelijkheden van Virtual Reality. Zo 
begon in oktober de Topic-studie, die ‘Virtual Reality + CGT’ vergelijkt met ‘CGT 
as usual’.  
Rondom het thema therapeutische relatie, worden meerdere focusgroepen 
gehouden met professionals, ervaringswerkers en cliënten binnen de RGOc-
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lidinstellingen. De VOICE-studie (Valuing Opinions in Communication 
Experiences van Steven de Jong) wil zo zicht krijgen op het opzetten en 
behouden van een goede therapeutische relatie bij psychose.  
De implementatie van de Wet Verplichte GGz (WVGGz) wordt gevolgd met een 
procesonderzoek door Ineke Haakma. Meerdere cliënten, naasten en 
professionals zullen worden bevraagd over hun ervaringen met deze nieuwe wet 
(multiple casestudie).  
De VAT-studie ten slotte richt zich op verschillende (psychologische) factoren die 
herstel van mensen met een psychose belemmeren en bevorderen (Jojanneke 
Bruins). 
 
In verslagjaar zijn subsidies verkregen, waarvan we er hier enkele noemen.  
Wim Veling en Iris Sommer hebben van ZonMw €1,5 miljoen subsidie ontvangen 
voor het vervolg van Hamlett, genaamd Ophelia. Het Psychosecircuit van GGZ 
Drenthe heeft € 100.000 subsidie ontvangen van het Zorgondersteuningsfonds 
voor de implementatie van de in Eindhoven ontwikkelde signaleringsapp ‘Mijn 
Oplossingen’. Deze app zorgt ervoor dat patiënten eenvoudiger actie kunnen 
ondernemen als ze waarschuwingssignalen opmerken die opgenomen zijn in 
hun signaleringsplan. Ook zijn er bij het Psychosecircuit Assen subsidies 
ontvangen voor onderzoek naar het koor Enjoy (€ 27.700), naar Optimaal leven 
(€ 100.000) en voor een gecombineerde promotie-GZ-plek gericht op psychose 
en dissociatie (€ 100.000). Lisette van der Meer heeft een subsidie (€ 162.000) 
gekregen voor effectonderzoek naar het ART-model en een subsidie (€ 120.119) 
voor onderzoek naar het gecombineerde effect van cognitieve remediatie en 
tDCS (transcraniële Direct Current Stimulation). 
 
De tweejaarlijkse nascholing psychosen in Oranjewoud was wederom succesvol, 
met thema’s als neuroscience, biologische behandelingen en virtuele realiteit. 
Verder behandelden Simon Groen, Theo Bouman en Wim Veling psychosen 
vanuit het transculturele aspect. Er waren korte pitches en demonstraties van 
onderzoekers, zoals ‘Dit Ben Ik’ en de TMS-studie. 
In het avondgedeelte sprak Marie-José van Tol over verlies aan motivatie en 
initiatief vanuit transdiagnostisch perspectief. Iris Sommer sloot de nascholing af 
met een presentatie over haar nieuwe boek over de zeven zintuigen. De 
nascholing werd met een 8,7 beoordeeld voor inhoud en locatie.    
 
Het Netwerk Vroege Psychose, onder voorzitterschap van Nynke Boonstra, heeft 
in samenwerking met leden van het RGOc Netwerk Psychotische Stoornissen, 
Mind, Anoiksis en Psychosenet het initiatief genomen om de internationale 
Psychose Awareness Day ook in Nederland te introduceren met als doel meer 
aandacht te genereren voor psychose en vooroordelen weg te nemen. Vanaf nu 
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zal 24 mei ook in Nederland te boek staan als de Psychose Awareness Day.  
 
Wim Veling, Nynke Boonstra en Alice Vegter hebben het initiatief genomen voor 
@ease in Noord-oost Nederland. Dit preventieproject is erop gericht jongeren 
tussen 12 en 25 jaar met (beginnende) psychische problemen kosteloos 
anonieme en laagdrempelige zorg aan te bieden. Uitgangspunt is problemen te 
normaliseren waar mogelijk en te interveniëren waar nodig. @ease Groningen 
zal in het voorjaar van 2020 van start gaan met een subsidie van de gemeente 
Groningen. De gemeente Leeuwarden is ook enthousiast en zal hiermee naar 
verwachting in het najaar van 2020 starten, na de evaluatie van de landelijke 
pilots. 
 
In januari is de Alliantie Kwaliteit in de Geestelijke Gezondheidszorg (AKWA GGz) 
operationeel geworden. AKWA GGz heeft als doel de kwaliteit van de zorg te 
borgen middels het ondersteunen, onderhouden en implementeren van 
zorgstandaarden en generieke modules. Tevens heeft AKWA GGz de opdracht 
gekregen om landelijk de ROM ‘nieuwe stijl’ door te ontwikkelen. Stynke 
Castelein is benoemd tot bestuurslid. 
 
De cliëntvertegenwoordigers, Grietje Hadders-Prins en Suzan Vos, hebben o.a. in 
Oranjewoud gepresenteerd hoe zij in elke fase van het onderzoek een rol 
kunnen vervullen, zoals bij het opstellen van herstelschalen voor het PHAMOUS-
onderzoek, het meewerken aan ‘filmpjes’ voor een VR-bril voor jongeren met 
een psychosegevoeligheid, het meeschrijven aan onderzoeksvoorstellen (zoals 
‘Financieel fit’) en bij het participeren in een klankbordgroep (FOCUS). Ook zitten 
zij in de redactie van de website herstel-verhalen.nl (zie verderop).  
Om meer voeling met hun achterban te krijgen, zijn ze begonnen met het 
voorbereiden van een netwerkbijeenkomst met ervaringsdeskundigen van de 
verschillende RGOc-instellingen. 
 

 

Netwerk Stemmings- en Angststoornissen (NSA) 

Tijdens één van de vergaderingen van het Netwerk is besloten de naam Noord-

Nederlands Netwerk Stemming en Angst (NNNSA) te wijzigen in RGOc Netwerk 

Stemming en Angst (NSA). De namen van de andere twee netwerken zijn 

conform deze naam ook aangepast. 

 

In 2019 is voor het Netwerk daarnaast een visiedocument opgesteld. De 

coördinator van het RGOc Netwerk Stemming en Angst heeft een rondgang 

gemaakt langs betreffende instellingen en betrokkenen gevraagd naar hun visie 



10  

op de toekomst van de invulling van het Netwerk. Hierbij lag de focus op rollen 

die het Netwerk moet vervullen en hoe deze rollen concreet ingevuld moeten 

worden. Ook is gesproken over verbindende factoren tussen deelnemers en hoe 

deze versterkt kunnen worden. Op basis van deze input een visiedocument 

geschreven dat handvatten biedt om de samenwerking tussen instellingen en 

betrokkenen verder te verbeteren. Binnen het Netwerk zijn beloopsstudies en 

grote interventie studies een belangrijk onderdeel van de lopende onderzoeken. 

Samenwerking rondom een nieuw onderzoek zou in een vroeg stadium, bij 

voorkeur al bij het ontstaan van een idee of schrijven van een subsidieaanvraag, 

gezocht moeten worden. Ook zijn er een aantal verbindende thema’s opgesteld. 

Van elk thema is een themagroep voorgesteld, waarbinnen onderzoekers met 

interesse binnen dat thema elkaar sneller kunnen vinden. De volgende 

themagroepen zijn met hun vertegenwoordigers worden voorgesteld: 

Psychiatrie en somatiek, psychotherapie, biologische mechanismen, 

behandelalgoritmen, behandeling met focus op therapieresistentie en add-on 

behandeling, trauma en herstelgerichte zorg. 

 

De MOPHAR-studie is een belangrijke cohortstudie binnen het Netwerk. 

MOPHAR is ontwikkeld door GGZ Drenthe in samenwerking met het Wilhelmina 

Ziekenhuis Assen, maar er zijn eerste stappen gezet om de studie uit te breiden 

naar andere GGZ-instellingen van het NSA. MOPHAR staat voor Monitoring 

Outcomes of PHARmacotherapy en is gericht op het monitoren van 

medicatiegebruik en lichamelijke gezondheid bij mensen met stemmings- of 

angststoornissen. Omdat MOPHAR zal plaatsvinden bij steeds meer patiënten 

met een affectieve stoornis die behandeld worden bij een van instellingen die bij 

het RGOc zijn aangesloten, is het een belangrijke infrastructuur waar ander 

onderzoek op zou kunnen aanhaken. Zo is er een pilot bij een paar deelnemers 

om een leefstijlinterventie te ontwikkelen voor patiënten die bij MOPHAR-

screening afwijkingen op metabole parameters laten zien. Ook is een 

infrastructuur opgesteld om bij alle deelnemers aan MOPHAR een extra buis 

bloed af te nemen voor DNA-onderzoek, waarmee in 2020 gestart zal worden. 

Tot slot wordt er in samenwerking met het I-SHARED-project een nieuw rapport 

opgesteld, waarbij gegevens uit RoQua op een visueel aantrekkelijke manier aan 

patiënten gepresenteerd kunnen worden. 

 

Het Netwerk is in 2019 viermaal bijeengekomen. Tijdens de vergaderingen zijn 

een aantal oproepen gedaan voor het werven van deelnemers bij andere 
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studies, namelijk de Psilocybine studie naar add-on behandeling van depressie, 

de OPERA-studie naar het sneller afbouwen van antidepressiva, de Therapi-I 

studie naar het ondersteunen van psychologische behandeling middels 

herhaalde metingen en de HOPES studie naar de neurale basis van suïcide. Door 

Peter Goossens van Dimence is een interessante presentatie gehouden over zijn 

onderzoek naar herstelgerichte zorg. Tot slot is er bij de laatste vergadering een 

nieuwe cliënt-vertegenwoordiger gestart.  

Op 13 september 2019 is in het Groninger Museum het NNNSA symposium 

‘Trauma bij stemming- en angst stoornissen: nieuwe inzichten en 

behandelmogelijkheden’. Dit symposium werd bezocht door 80 mensen, die het 

symposium positief beoordeelden met gemiddeld 8,1. 

 

 

Netwerk Ouderenpsychiatrie 

Binnen het Netwerk Ouderenpsychiatrie is in 2019 veel aandacht uitgegaan naar 

de uitvoering van twee centrale studies, te weten: (1) het door ZonMw 

gesubsidieerde DoelmatigheidsOnderzoek naar de (kosten)effectiviteit van 

Schema-Focused groeps-Therapie (SFT) aangevuld met psychomotore therapie 

voor ouderen met een persoonlijkheidsstoornis, en (2) de Routine Outcome 

Monitoring for Geriatric Psychiatry & Science (ROMGPS) studie naar beloop en 

behandeling van affectieve stoornissen in de ambulant ouderenpsychiatrie. 

Hiermee is het zwaartepunt van het overleg binnen het Netwerk verschoven 

naar de projectgroepen die deze twee studies aansturen en waarin de 

deelnemende ggz-instellingen zijn vertegenwoordigd door een 

projectcoördinator. Hiernaast zal het Netwerk Ouderenpsychiatrie periodiek bij 

elkaar blijven komen om de ontwikkelingen in het onderzoek en nieuwe 

mogelijkheden te bespreken. 

De inclusie voor de SFT-studie is inmiddels afgerond, waarbij we met een inclusie 

van 145 patiënten net boven het beoogde aantal van 140 zijn uitgekomen. Dit 

heeft een forse inspanning gevraagd van alle betrokken partijen. De laatste 

behandelgroepen zullen doorlopen tot medio 2020 en de dataverzameling, 

inclusief 1-jaars follow-up, tot medio 2021. De behandeling wordt op acht 

locaties uitgevoerd, te weten GGZ Drenthe (Assen en Emmen), GGZ 

Friesland/Van Andel Ouderenpsychiatrie, Mediant, Dimence, Molemann Mental 

Health, GGZ Rivierduinen en UCP/UMCG samen met Lentis. Bij het onderzoek 

zijn twee promovendi aangesteld: Martine Spruit-Veenstra, die zich richt op de 

(kosten)effectiviteit van de interventie en Renske Bouman, die kwalitatief 

onderzoek doet naar de ervaringen van de patiënten en therapeuten met de 

https://www.rgoc.nl/onderzoek/samenvattingen-onderzoek?filter=SFT
https://www.rgoc.nl/onderzoek/samenvattingen-onderzoek?filter=romgps
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therapie en in het bijzonder de psychomotore therapie aanvulling op de Schema-

Focused Therapie. Een artikel over de opzet van de SFT-studie is verschenen in 

het tijdschrift BMC Psychiatry. 

 

De ROMGPS-studie loopt bij zeven GGZ-instellingen, te weten GGZ Drenthe, 

Mediant, UCP/UMCG, GGZ Noord-Holland-Noord, GGZ Centraal, GGNet en Pro 

Persona. In dit onderzoek wordt bij nieuwe cliënten van de ambulante 

ouderenpsychiatrie een gestandaardiseerde intake uitgevoerd, op basis waarvan 

kan worden nagegaan of er bij deze cliënten sprake is van een affectieve stoornis 

(d.w.z. depressie-, angst-, of somatoforme stoornis) en of zij in aanmerking 

komen voor de tweede fase van het onderzoek. In deze tweede fase worden de 

cliënten gevolgd gedurende hun behandeling en een jaar daarna. Eind 2019 

waren voldoende cliënten in deze studie geïncludeerd (circa 1500 in de 

intakefase en 180 in de gehele behandelfase) om de dataset open te stellen voor 

analyseplannen van onderzoekers of mensen in opleiding bij de betrokken GGZ-

instellingen. Over de opzet van de ROMGPS studie is inmiddels ook een artikel 

verschenen in het tijdschrift BMC Psychiatry. 

 

Tot slot werd op 7 mei 2019 het symposium ‘Depressie-Plus: de vele kleuren van 

depressie bij ouderen’ georganiseerd, waarin de grote verscheidenheid centraal 

stond van de manier waarop depressie zich bij ouderen uit. Ingegaan werd op de 

manier waarop de depressie wordt gekleurd door het gelijktijdig optreden van 

bijvoorbeeld lichamelijke veroudering, cognitieve stoornissen, eenzaamheid of 

persoonlijkheidsproblematiek. Het symposium werd door 114 mensen bezocht, 

die het symposium positief waardeerden en gemiddeld rapportcijfer van 7,6 

gaven. Het symposium maakte duidelijk dat bovengenoemde invloeden 

depressies bij ouderen een eigen kleur geven, die aandacht vraagt in de 

behandeling, naast de algemeen geldende richtlijnen voor 

depressiebehandeling. Deze specifieke kenmerken van de ouderenpsychiatrie 

zullen ook in de toekomst centraal staan in de symposia en het onderzoek van 

het RGOc Netwerk Ouderenpsychiatrie. 

 

 

Data Science Center 
Het Data Science Center is een samenwerkingsverband van het RGOc 

(inhoudelijk) en RoQua (techniek). Zorggegevens (DIS-leveringen van de 

instellingen) worden hier gecombineerd met ROM-gegevens en andere 

https://www.rgoc.nl/onderzoek/data-science-center
https://www.rgoc.nl/onderzoek/samenvattingen-onderzoek?filter=roqua
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onderzoeksdatabases en na verwerking analyseklaar gemaakt. De werkwijze van 

het Data Science Center voldoet aan de huidige wetgeving op het gebied van 

privacy en bescherming van persoonsgegevens (AVG mei 2018; researchcode 

van het UMCG) en daarom wordt samengewerkt met een Trusted Third Party, 

ZorgTTP. 

 

Zoals bekend profiteren de grote multicenter beloopstudies van deze data-

infrastructuur: PHAMOUS (jaarlijkse screening van patiënten met een 

psychotische stoornis), PROGR-S (een eerste screening van mensen met een 

psychotische stoornis), ROM-GPS (beloopstudie van ouderen met een 

psychiatrische stoornis), Vroegdetectie/On the Road (vroegtijdige herkenning 

van mensen met een verhoogd risico op een psychotische stoornis) en MOPHAR 

(eerste en jaarlijkse screening van patiënten met een stemmings- of 

angststoornis). Daarnaast maken ook individuele onderzoekers van de 

instellingen gebruik van deze faciliteit van het RGOc en worden zorggebruik- en 

uitkomstgegevens door bestuurders gebruikt als onderdeel van stuurcijfers. 

 

Instellingen blijven zelf eigenaar van de data en uitgifte aan onderzoekers komt 

dus pas tot stand wanneer de governance procedures van het Data Science 

Center goed zijn gevolgd. In deze procedure koppelt ZorgTTP pas data nadat 

instellingen schriftelijk toestemming hebben gegeven. Naast het IMPROVE 

onderzoeksdomein is nu ook het PHAMOUS onderzoeksdomein gerealiseerd en 

heeft een eerste data uitgifte plaatsgevonden. Het is de bedoeling dat het PCR-

NN (Psychiatrisch Casusregister Noord-Nederland) komend jaar wordt 

toegevoegd aan de DIS-gegevens (2010 - heden) zodat zorggegevens vanaf 2000 

tot nu beschikbaar komen. 

 

In het Data Science Center wordt het RGOc vertegenwoordigd door Ellen Visser 

(senior data scientist) en RoQua door Erwin Veermans (programmaleider) en 

Dennis Raven (research coördinator). 

 

 
EHealth Netwerk Noord-Nederland 

In 2019 is het eHealth-netwerk als netwerk van en binnen het RGOc opgeheven. 

Met de netwerkdeelnemers is besloten mogelijkheden te verkennen om in een 

andere vorm verder te gaan. Hogeschool Windesheim en de Noordelijke 

Hogeschool Leeuwarden nemen hierin het voortouw. 

 

https://www.rgoc.nl/onderzoek/data-science-center
https://www.umcg.nl/EN/Research/Researchers/General/ResearchCode/Paginas/default.aspx
https://www.umcg.nl/EN/Research/Researchers/General/ResearchCode/Paginas/default.aspx
https://www.rgoc.nl/onderzoek/samenvattingen-onderzoek?filter=phamous
https://www.rgoc.nl/onderzoek/samenvattingen-onderzoek?filter=progr-s
https://www.rgoc.nl/onderzoek/samenvattingen-onderzoek?filter=gps
https://www.rgoc.nl/onderzoek/samenvattingen-onderzoek?filter=road
https://www.rgoc.nl/onderzoek/samenvattingen-onderzoek?filter=mophar
https://www.rgoc.nl/onderzoek/data-science-center
https://www.rgoc.nl/onderzoek/data-science-center
https://www.rgoc.nl/onderzoek/samenvattingen-onderzoek?filter=pcr-nn
https://www.rgoc.nl/onderzoek/samenvattingen-onderzoek?filter=pcr-nn
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De RGOc consultatiefunctie 
 
Behandelaars, onderzoekers en mensen in opleiding bij de RGOc-instellingen 
kunnen bij het RGOc terecht met vragen over onderzoek dat ze willen uitvoeren. 
Het kan hierbij gaan om korte vragen om advies of om wat langduriger 
begeleiding bij de uitvoering van het onderzoek. In 2019 lag deze 
consultatiefunctie nog bij de RGOc-medewerkers Rob van den Brink, Klaas 
Wardenaar en Jooske van Busschbach. Bij hen kon men terecht afhankelijk van 
de gevraagde expertise en/of het onderwerp van onderzoek. Vanaf 2020 is de 
consultatiefunctie belegd bij de contactpersoon voor de specifieke instellingen 
of, waar meer passend, de coördinator van het relevante netwerk. Op deze 
manier wordt gezorgd voor korte lijnen met in onderzoek geïnteresseerde 
medewerkers binnen de instellingen. Instellingen worden opgeroepen om hun 
medewerkers te wijzen op deze consultatiefunctie van het RGOc, met name als 
binnen de instelling de specifieke expertise rondom onderzoeksmethodologie en 
statistiek ontbreekt.  
In 2019 is net als in eerdere jaren meerdere malen een beroep gedaan op de 
consultatiefunctie van het RGOc. Naast begeleiding bij onderzoek uitgevoerd in 
het kader van de opleiding tot Verpleegkundig Specialist en die van Klinisch 
Psycholoog, werd er bijvoorbeeld advies gegeven over het gebruik van 
geavanceerde statistische methoden, werden power analyses gedaan en was er 
ondersteuning bij METC aanvragen. Eind 2019 is tijdens de RGOc studiedag extra 
aandacht geweest voor het onderzoek dat binnen de RGOc instellingen 
plaatsvindt. In korte presentaties werd het onderzoeksbeleid door elke instelling 
toegelicht. Ook werden op initiatief van de RGOc 62 posters verzameld waarmee 
een overzicht werd gegeven van welk onderzoek er zo al binnen de instellingen 
loopt.  

 

 
Cliëntenparticipatie 
 
Sinds de start van het RGOc worden cliënten op verschillende manieren bij het 
RGOc betrokken. In de eerste plaats worden cliëntenraden, cliëntenorganisaties 
en organisaties voor naasten via de nieuwsbrief en het jaarlijkse RGOc 
symposium op de hoogte gehouden van ontwikkelingen binnen het RGOc. 
Daarnaast worden cliënten bij verschillende onderzoeksprojecten betrokken. 
Niet alleen zijn zij actief als onderzoeksdeelnemer, ook praten zij mee over de 
opzet en uitvoering van onderzoek. 



15  

 

Meike Bak is sinds 2015 aangesteld als ‘aandachtsfunctionaris 

cliëntenparticipatie in wetenschappelijk onderzoek’ om de cliëntbetrokkenheid 

binnen het RGOc te versterken. Zij stimuleert een kritische blik vanuit 

cliëntperspectief op lopend en nieuw op te zetten onderzoek binnen het RGOc 

en legt verbindingen tussen cliënten en onderzoekers als het gaat om 

cliëntenparticipatie. Daarnaast bevordert zij onderzoek dat aansluit bij vragen 

van cliënten(raden), waarbij ook het consultatieloket kan worden ingezet ter 

ondersteuning. 

 

In 2019 is cliëntenparticipatie binnen het RGOc verder vergroot. Voor alle RGOc 

netwerken geldt dat één of twee cliëntvertegenwoordiger(s) structureel 

deelnemen aan de netwerkoverleggen. Zij praten mee over de ontwikkeling en 

voortgang van verschillende onderzoeken. Daarnaast praten zij mee over het 

onderzoeksbeleid tijdens de jaarlijkse RGOc Invitational Conference en zijn zij 

aanwezig bij verschillende RGOc symposia en studiedagen.  

 

Deze cliëntvertegenwoordigers hebben, samen met Richard Bruggeman en 

Meike Bak namens het RGOc, een werkwijze document en een 

samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Hierin staan onder meer de rol van 

de cliëntvertegenwoordigers en de wederzijdse verwachtingen omschreven. 

Twee keer per jaar vindt een overleg plaats tussen de cliëntvertegenwoordigers 

van de netwerken met als doel het uitwisselen van ervaringen en tips 

betreffende hun rol. Ook de samenwerking met het RGOc krijgt hierbij de 

aandacht. 

 

Naast participatie binnen de netwerken hebben cliënten actief meegedacht over 

de opzet en ontwikkeling van verschillende onderzoeken. Zij namen deel aan 

focusgroepen (IMPROVE, PETRA), een klankbordgroep (FOCUS) of 

onderzoeksoverleggen (VR SOAP, FINFIT, I-SHARED, MOPHAR, PHAMOUS).  

 

Op initiatief van één van de betrokken cliënten is het project ‘Herstelverhalen’ 

gestart, waarvan de projectgroep wordt gevormd door 

cliëntvertegenwoordigers. Hierbij is de website www.herstel-verhalen.nl 

ontwikkeld, met als doel cliënten te ondersteunen in hun herstelproces. 
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Ook heeft in 2019 opnieuw een rondgang langs de cliëntenraden van de RGOc 

lid-instellingen plaatsen gevonden. Hierbij vond uitwisseling plaats over de stand 

van zaken op het gebied van (cliëntenparticipatie bij) onderzoek en was ruimte 

voor het bespreken van onderzoeksideeën vanuit de raden. 

 

Tot slot zijn door de aandachtsfunctionaris verbindingen verstevigd met de 

Leidende Coalitie Patiëntenparticipatie en het bestuur van UMCG, met als doel 

kennis en ervaringen uit te wisselen en patiëntenparticipatie binnen 

wetenschappelijk onderzoek UMCG breed verder te versterken. 

 

De cursus ‘Cliëntenparticipatie in wetenschappelijk onderzoek’ wordt bij 

voldoende belangstelling gegeven. Geïnteresseerde cliënten worden hierbij 

geschoold in wat wetenschappelijk onderzoek inhoudt en welke rollen men als 

cliëntvertegenwoordiger kan vervullen. 

 

 

Doelmatigheid 
 
Een kosteneffectiviteitsanalyse parallel aan nieuwe trials geeft direct inzicht in 

de doelmatigheidsaspecten van de onderzochte behandelingen. Hiervoor 

onderhoudt het RGOc samenwerkingen met de Health Technology Assessment 

(HTA) unit van het UMCG en anderen zoals het Trimbos-instituut. Voorbeelden 

van recente studies zijn de kosteneffectiviteitsstudie van de individuele 

rehabilitatie benadering (IRB), en de kosteneffectiviteitsanalyse van LION, een 

leefstijlstudie die tussen 2014 en 2016 werd uitgevoerd. Beide studies zijn 

inmiddels afgerond en bezig resultaten te publiceren. Lopende studies gaan over 

de behandeling van ouderen met een persoonlijkheidsstoornis met schema 

therapie en psychomotorische therapie (SFT studie, 

https://www.rgoc.nl/onderzoek/samenvattingen-onderzoek/doelmatigheid), 

behandeling bij personen met complexe PTSS in de traumakliniek in Leeuwarden 

en een dagboekstudie met gepersonaliseerde terugkoppeling bij mensen op de 

wachtlijst voor een depressiebehandeling (de Zelf-i trial).  

 

 

 
 

https://www.rgoc.nl/onderzoek/samenvattingen-onderzoek?filter=IRB
https://www.rgoc.nl/onderzoek/samenvattingen-onderzoek?filter=lion
https://www.rgoc.nl/onderzoek/samenvattingen-onderzoek/doelmatigheid
https://www.rgoc.nl/onderzoek/samenvattingen-onderzoek?filter=zelf-i
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IMPROVE  
 
IMPROVE (Improving Mental Health care using Personalized treatment based on 

analyses of Routine data for Optimal Value and Effectiveness) is een 

samenwerkingsproject van het RGOc, het UCP, de HTA¬unit van het UMCG, GGZ 

Friesland, het Trimbos-instituut, MIND en De Friesland Zorgverzekeraar. Het 

doel van IMPROVE is het beter in kaart brengen van de doelmatigheid en 

kosteneffectiviteit van psychiatrische behandelingen binnen een grote regio. 

Andere RGOC instellingen, namelijk Lentis, GGZ Drenthe en Synaeda zijn sinds 

2017 aangesloten. Uitgebreide informatie is te vinden op de projectwebsite 

(https://www.improve-nl.nl) en hieronder. Het project loopt van 2015 tot en 

met einde 2020. 

 

De bij IMPROVE betrokken partijen beschikken ieder over verschillende zorg 
gerelateerde data en expertise. Om te kunnen sturen op kwaliteit en 
doelmatigheid is het van groot belang om deze gegevens en kennis samen te 
brengen, met waarborging van optimale privacy en regelgeving. Door het 
toepassen van nieuwe mogelijkheden in ICT en Health Technology Assessment 
(HTA) kan een betere clinical decision making worden gerealiseerd. De 
opbrengst van dit project is dat de unieke samenwerking tussen partijen in de 
Friese ggz optimaal wordt benut om te komen tot kwalitatief optimale zorg voor 
patiënten in het juiste echelon van de gezondheidszorg tegen aanvaardbare 
kosten.  
IMPROVE bestaat uit vier deelprojecten:  
1. Een innovatieve screener (CATJA) 
2. Een behandelkeuze instrument voor depressie 
3. Zorgoptimalisatie op mesoniveau (managementinformatie i.s.m. ROQUA)  
4. Simulatiemodellen op macroniveau.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.improve-nl.nl/
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RGOc Academie 
 
 
 
De RGOc Academie is het trainings- en opleidingscentrum van het RGOc. Door 
het aanbieden van cursussen, nascholingen, opleidingen en trainingen aan 
medewerkers van bij het RGOc aangesloten ggz instellingen, dragen wij bij aan 
de continuïteit, verdere groei en ontwikkeling van het onderzoek. De RGOc 
Academie is in het najaar van 2012 opgericht. 
 
De doelgroep van de RGOc Academie bestaat uit verpleegkundigen en andere 
behandelaren, onderzoeksassistenten, studenten en onderzoekers. Er worden 
scholingen en trainingen georganiseerd voor het gebruik van diagnostische 
instrumenten zoals de PANSS en de MINI SCAN, maar ook voor trainingen voor 
specifiek onderzoek zoals de basistraining PHAMOUS. Ook worden er 
consensusbijeenkomsten en ‘traindetrainer’ cursussen georganiseerd.  
 
Alle trainingen worden gegeven door gekwalificeerde docenten en zijn bedoeld 
voor medewerkers en studenten van de RGOcinstellingen. Anderen kunnen 
desgewenst de trainingen tegen vergoeding bijwonen. De RGOc Academie 
organiseert daarnaast ook studie en (na)scholingsdagen voor behandelaren en 
onderzoekers in Noord-Nederland. 
 
In 2019 is een begin gemaakt met het kostendekkend maken van de RGOc 
Academie. Voor cursisten buiten de RGOc instellingen werd al een financiële 
bijdrage gevraagd voor de trainingen, maar vanaf 2020 zal ook voor 
medewerkers binnen het RGOc een bijdrage gevraagd worden. Dit wordt in het 
jaarverslag verder toegelicht.  
 
Op de website van de RGOc Academie staat een actueel overzicht van het 
trainingsaanbod. Ook cursussen verzorgd door in het RGOc participerende 
instellingen kunnen hier vermeld worden. Na afloop van een training of 
nascholing ontvangen de deelnemers een certificaat van deelname. Alle 
activiteiten van de RGOc Academie worden geëvalueerd. De resultaten worden 
naar de docenten en overige betrokkenen teruggekoppeld.  
 
In 2019 heeft de RGOc Academie 17 cursussen, trainingen en 
consensusbijeenkomsten georganiseerd. Er waren in totaal 146 cursisten, 
waaronder 12 studenten of stagiair(e)s. In de diagrammen hieronder vindt u 
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overzichten van het aantal cursisten per training en per instelling. Er zijn 
uitsluitend trainingen opgenomen die in 2019 zijn gestart. Meerdaagse 
trainingen die in 2019 begonnen waren en doorliepen in 2019, zijn hierin niet 
opgenomen. Sommige trainingen werden meer dan één keer georganiseerd, 
zoals de PANSS en de EPS training. De trainingen vonden plaats in het UMCG, 
GGZ Friesland en Dimence.   
 
 
De e-learning Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK), 
wordt sinds het voorjaar van 2018 ook via de RGOc Academie aangeboden. Deze 
e-learning SOLK is een interactieve onderwijsmodule voor behandelaren binnen 
de gezondheidszorg en is ontwikkeld door het team van prof. Judith Rosmalen.  

 
Naast de trainingen organiseerde de RGOc Academie ook diverse symposia en 

nascholingen. Zie pagina 24 voor een beschrijving 
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Het jaar 2019 

 
In memoriam: Prof. dr. Durk Wiersma 

In 2019 is prof. dr. Durk Wiersma, emeritus-hoogleraar klinische epidemiologie 
van psychiatrische stoornissen en een van de grondleggers van het RGOc, 
overleden. Durk Wiersma (Leeuwarden, 1947) studeerde na het Gymnasium-α 
westerse sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen met als specialisatie 
medische sociologie. Vanaf 1974 was hij verbonden aan de afdeling Sociale 
Psychiatrie van de Rijksuniversiteit Groningen en promoveerde hij in 1979 bij 
professor Rob Giel op een proefschrift getiteld ‘Psychosociale stress en langdurige 
arbeidsongeschiktheid’. In 1986 werd hij universitair hoofddocent en in 2002 werd 
Durk Wiersma benoemd tot bijzonder hoogleraar in de Klinische epidemiologie 
van psychiatrische stoornissen.  

 
Als onderzoeksleider was hij een inspiratiebron en voorbeeld voor velen. Zijn 
persoonlijke drijfveer was het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor mensen 
met een ernstige psychiatrische aandoening. Dit was ook de missie van de 
onderzoeksgroep die hij tot medio 2011 leidde. Veel collega-onderzoekers prezen 
Durk om zijn verbindende capaciteiten en hij speelde een belangrijke rol bij de 
oprichting van het RGOc. Met de oprichting van het RGOc heeft Durk Wiersma het 
onderzoek naar kwaliteit en effectiviteit van psychiatrische behandeling in de 
noordelijke geestelijke gezondheidszorg een enorme impuls gegeven, met name 
voor mensen met chronisch psychiatrische stoornissen. Daarbij stimuleerde hij 
binnen het RGOc vooral ook onderzoek naar interventies om de last van dergelijke 
stoornissen voor mensen zelf en hun naaste betrokkenen te verlichten. Vanaf de 
oprichting in december 2000 tot juli 2011 was Durk RGOc programmaleider. 
Daarnaast was hij was actief in tal van bestuurlijke functies in binnen- en 
buitenland op het gebied van chronische psychiatrie, psychiatrische epidemiologie 
en rehabilitatie. Ook was hij lid van het bestuur van het Kenniscentrum Phrenos.  
 
Voor zijn werk op het terrein van de evaluatie van opname-vervangende  
dagbehandeling en de ontwikkeling van een schaal voor de meting van sociaal 
gedrag, werd hij In 1991 hij onderscheiden met de Ramaer-medaille van de 
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Bij zijn emeritaat en afscheid als 
programmaleider van het RGOc werd Durk Wiersma benoemd tot Officier in de 
Orde van Oranje-Nassau. Op 10 april 2013 werd hij benoemd tot Lid van 
Verdienste van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. 
 
Op 6 mei 2019 is Durk Wiersma op 71-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen 
van een ernstige ziekte. 
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Stynke Castelein gekozen tot vrouw in de media 2018 
Stynke Castelein, bijzonder hoogleraar herstelbevordering bij ernstige psychische 

aandoeningen en hoofd onderzoek bij Lentis, heeft in 2019 de Vrouw in de Media 

Award 2018 voor de regio Groningen ontvangen. Zij kreeg deze prijs omdat zij zich 

volgens de stemmers het beste in de media heeft geprofileerd.  Zij kreeg de prijs 

op 7-2-2019 uitgereikt op Radio Noord. 'Dit is een heel mooi moment', is de 

reactie van Castelein. 'Het onderzoek dat wij doen is belangrijk. Een op de vier 

mensen in Nederland heeft psychische klachten. Wij kijken ernaar wat we kunnen 

doen om hun herstel te bevorderen.' Castelein heeft de award gewonnen omdat 

zij zich volgens de stemmers het beste in de media heeft geprofileerd, opkomt 

voor kwetsbare patiëntengroepen en hen een stem geeft. Ze zorgt voor 

vernieuwing in de geestelijke gezondheidszorg, ze is voor velen een rolmodel en 

kan als geen ander moeilijke materie begrijpelijk overbrengen. Vorig jaar werd de 

award gewonnen door Jojanneke Bruins, senior onderzoeker bij Lentis. 

 

 
Website Vroegdetectie On The Road 

In 2019 werd de website van het Vroegdetectieproject gelanceerd: 

www.ontheroadvroegdetectie.nl. Op deze website is de informatie over 

vroegdetectie van bijzondere ervaringen en behandeling in Noord-Nederland 

gebundeld. Daarnaast is er informatie te vinden over het aan vroegdetectie 

gekoppelde onderzoeksproject On The ROAD voor zowel deelnemers als 

professionals. De website is in 2019 ca. 3500 keer bezocht. 

 
 

 Daniëlle Cath benoemd tot hoogleraar Zorginnovatie in de ggz 
Dr. Daniëlle Cath, is benoemd tot bijzonder hoogleraar Zorginnovatie in de GGZ. 

Deze leerstoel is ingesteld door het Rob Giel Onderzoekcentrum in samenwerking 

met de participerende instellingen en het Universitair Medisch Centrum 

Groningen. 

Daniëlle Cath zal binnen het RGOc werkzaam zijn op het gebied van zorginnovaties 

die zullen bijdragen aan het verhogen van de effectiviteit van behandelingen 

binnen de ggz. Hiermee stimuleert de leerstoel onderzoek in Noordoost-

Nederland, met als doel de toegang tot de zorg te verbeteren. 

Danielle Cath is psychiater en Opleider Psychiatrie bij GGZ Drenthe. Zij is een 

gedreven onderzoeker op het gebied van stemming- en angststoornissen met 

speciale aandacht voor dwangstoornissen. (Foto: GGZ Drenthe). 

Foto: GGZ Drenthe  

https://www.ontheroadvroegdetectie.nl/
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Website herstel-verhalen.nl online 

Vanuit het RGOc heeft een groep enthousiaste cliëntvertegenwoordigers de 

website herstel-verhalen.nl gemaakt; een idee van Jeroen Bastiaansen. Het doel 

van deze website is mensen te helpen bij hun herstel door hen (h)erkenning, 

hoop, inspiratie en een positief voorbeeld te geven. Daarnaast kan het de 

schrijvers helpen om inzicht te krijgen in hun herstelproces, te verwerken wat zij 

hebben meegemaakt en hun kwetsbaarheid een plek te geven. 

 

Aan de website wordt nog gewerkt en er worden regelmatig nieuwe 

herstelverhalen geplaatst. Het plan is om uiteindelijk een verhalen-zoekmachine 

te bouwen. Mensen die kampen met psychische klachten kunnen dan een 'best 

passend' herstelverhaal vinden door te zoeken op bijv. type klachten, ziekteduur, 

mate van ernst, leeftijd. De cliëntvertegenwoordigers achter deze website worden 

vanuit het RGOc ondersteund door Meike Bak, coördinator cliëntenparticipatie 

wetenschappelijk onderzoek. 

 

 

Subsidies 
 

 

PAD 

Prof. dr. Marieke Pijnenborg heeft samen met dr. Rafaele Huntjens bij PPO een 
subsidie gekregen voor het vervolg van het PAD (psychosis and dissocation) 
project, waarop Selwyn Renard vorig jaar is gepromoveerd. Dit project is gericht 
op verschillen en overeenkomsten tussen schizofreniespectrum en dissociatieve 
stoornissen, door o.a. fMRI onderzoek en een fenomenologische studie naar AVH 
met behulp van ESM. 

 

 

 

Fellowship GGz subsidie voor psychiater Benno Haarman 

Psychiater Benno Haarman heeft een Fellowship van de ZonMw 

Onderzoeksprogramma GGz ontvangen voor zijn onderzoek voor verbetering in de 

behandeling van de bipolaire stoornis en schizofrenie. 

Samen met hoogleraar Iris Sommer zal Haarman een nieuwe studie starten om te 

onderzoeken of behandeling met probiotica de klachten vermindert bij patiënten 

met een bipolaire stoornis of schizofrenie. Met de ZonMW fellowship zullen zij 

gaan onderzoeken of het behandeleffect voorspeld kan worden door ontsteking in 

https://www.herstel-verhalen.nl/
https://www.rgoc.nl/onderzoek/samenvattingen-onderzoek?filter=pad
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en doorlaatbaarheid van de darmwand en de bacteriepopulatie in de stoelgang bij 

deze groep patiënten, en of probiotica van invloed zijn op de behandeluitkomsten. 

 

 

Overige subsidies: 

- Lisette van der Meer heeft drie subsidie binnengehaald. Voor het onderzoek naar 

cognitieve remediatie werd een subsidie verkregen van €120.119 van Stichting tot 

Steun VCVGZ; een subsidie  van € 162.000 voor effectonderzoek naar het ART-

model;  voor de implementatietour van “Dit Ben Ik” werd een subsidie van €5000 

verkregen van Stichting Socialrun. 

 Wim Veling en Iris Sommer hebben van ZonMw 1,5 miljoen euro subsidie 
ontvangen voor het vervolg van Hamlett, genaamd Ophelia, om mensen met een 
eerste pscyhose langdurig te kunnen volgen.  

 Het Psychosecircuit van GGZ Drenthe heeft € 100.000 subsidie ontvangen van 
het Zorgonderzoekfonds voor de implementatie van de in Eindhoven ontwikkelde 
signaleringsapp “Mijn Oplossingen”. Deze app zorgt ervoor dat patiënten 
eenvoudiger actie kunnen ondernemen als ze waarschuwingssignalen opmerken 
die opgenomen zijn in hun signaleringsplan.  

 Ook zijn er bij het Psychosecircuit Assen subsidies ontvangen voor onderzoek 
naar het koor Enjoy (€27.700), naar Optimaal leven (€100.000) en voor een 
gecombineerde promotie-GZ-plek gericht op psychose en dissociatie (€100.000).  
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Symposia en Studiedagen 
 
 
Naast trainingen organiseert de RGOc Academie ook symposia, nascholingen en 

studiedagen. In 2019 waren dat er vijf. Voor deze bijeenkomsten werd een 

kostendekkende bijdrage aan de deelnemers gevraagd. Een uitzondering waren 

de vroegdetectie infomiddag en het jaarlijkse RGOc symposium, die gratis voor 

alle deelnemers waren. In 2019 waren er in totaal 385 deelnemers aan de 

symposia en studiedagen. 
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1-10-2019: RGOc infomiddag Vroegdetectie van psychose 

Voor behandelaren en onderzoekers betrokken bij het Vroegdetectieproject was 

er op 10 januari 2019 een middagsymposium met een klinische les van Marieke 

Pijnenborg. Ook werd het hoe en waarom van vroegdetectie toegelicht door 

Nynke Boonstra en Marieke Pijnenborg en kwamen ervaringen uit de praktijk 

aan de orde, gepresenteerd door Henriette Horlings. De NVvP en het 

Verpleegkundig Specialisten Register hebben deze bijeenkomst met twee 

punten geaccrediteerd. De bezoekers beoordeelden de infomiddag met het 

rapportcijfer 7,8. 

 

 

7 en 8 maart 2019: Tweedaagse nascholing Psychosen 

Op 7 en 8 maart 2019 vond voor de elfde keer de tweedaagse nascholing 

psychosen plaats. De locatie is net als de twee voorgaande keren Hotel Tjaarda 

in Oranjewoud. De thema's waren neuroscience en biologische behandeling bij 

psychosen, mensen en computers en transculturele psychiatrie, aangevuld met 

een workshop "nieuwe middelen, veranderende inzichten, nieuwe partijen". In 

de lunchpauze waren er demonstraties van onderzoekers van Lentis, zoals Dit 

Ben Ik en de TMS studie. Donderdagavond sprak Marie José van Tol over verlies 

aan motivatie en initiatief vanuit transdiagnostisch perspectief. Iris Sommer 

sloot de nascholing af met een presentatie over de zeven zintuigen. De 

nascholing werd met het rapportcijfer 8,7 door de aanwezigen beoordeeld. Ook 

over de locatie, hotel Tjaarda in Oranjewoud, waren de deelnemers zeer 

tevreden. 

De nascholing psychosen is met 13 punten geaccrediteerd door het 

Verpleegkundig Specialisten Register, met 12 punten door het Register 

Vaktherapie, en met 11 punten door de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie 

(NVvP) en de Federatie Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten 

(FGzPt). 
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7-5-2019: Studiedag Ouderenpsychiatrie "Depressie-Plus: de vele kleuren van 

depressie bij ouderen 

De studiedag van het Netwerk Ouderenpsychiatrie 2019 stond in het teken van 

depressie, de meest gestelde diagnose binnen de ouderenpsychiatrie. Onder het 

label depressie blijkt een kleurrijk palet aan (comorbide) (psycho)pathologie te 

liggen. Elk met een eigen insteek voor behandeling. Aan de orde kwamen 

depressie gekleurd door veroudering, angst, catatonie of psychomotore 

symptomen, door cognitieve stoornissen, eenzaamheid, persoonlijkheid, of 

systeemproblematiek, en de hierbij passende behandelingen.   

De studiedag is met vijf punten geaccrediteerd door het Accreditatie Bureau 

Algemene Nascholing (ABAN), het Accreditatiebureau Verpleegkundig 

Specialisten Register, het register Vaktherapie en de Federatie 

Gezondheidszorgpsychologen en psychotherapeuten (FGzPt). De studiedag werd 

met het rapportcijfer 7,6 beoordeeld door de bezoekers.  

 

 

13-9-2019: NNNSA symposium: Trauma bij stemming- en angst stoornissen: 

nieuwe inzichten en behandelmogelijkheden? 

Het NNNSA symposium op 13-9-2019 in het Groninger Museum stond in het 

teken van traumagerelateerde stemmings- en angststoornissen. PTSS en trauma 

zijn relatief onderbestudeerde fenomenen in relatie met stemmings- en 

angstklachten. Keynote sprekers Rafaele Huntjens (RUG) en Eric Vermetten 

(LUMC) belichtten o.a. de gevolgen van onverwerkt trauma voor later 

functioneren, de samenhang met neurobiologie, en de behandeling van ernstig 

trauma en de impact ervan op depressie en angststoornissen. Daarnaast waren 

er workshops over trauma en ander onderzoek binnen het NNNSA. Hier vindt u 

het programma. 

Dit symposium is geaccrediteerd door de Federatie 

Gezondheidszorgpsychologen en psychotherapeuten (FGzPt) met 7 punten en 

door het Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register, de 

Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) en het register Vaktherapie met 

5 punten. De deelnemers beoordeelden het symposium met het rapportcijfer 

8,1. 

 

http://www.rgoc.nl/files/pdf/2019-09-13_Programma_Symp_NNNSA_2019.pdf
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10-12-2019: RGOc symposium: Leren van elkaar - de betekenis van 

wetenschappelijk onderzoek voor de zorg in de GGZ 

Op het RGOc symposium "Leren van elkaar - de betekenis van wetenschappelijk 

onderzoek voor de zorg in de GGZ" stonden de volgende vragen centraal: 

- Hoe lukt het ons om onderzoekvragen aan te laten sluiten bij de zorg? 

- Hoe kunnen de resultaten van ons onderzoek maximaal bijdragen aan een 

betere zorg? 

Voor dit symposium kozen we voor een iets andere opzet dan gebruikelijk. De 

vragen werden in korte lezingen beantwoord door de RGOc instellingen zelf. 

Daarnaast was er een levendige postermarkt met maar liefst 55 posters. Het was 

een vruchtbare middag met veel mogelijkheden om verbindingen te leggen 

tussen onderzoekers van de verschillende instellingen met gezamenlijke 

interesses binnen het RGOc. 

Een van de aanwezige ervaringsdeskundigen schreef een verslag van dit 

symposium, u vindt het hier. 

Hier vindt u het overzicht van de gepresenteerde posters. De meeste posters zijn 

ook als pdf beschikbaar. 

 

Voor dit symposium werd geen accreditatie aangevraagd. De bezoekers 

beoordeelden het symposium met het rapportcijfer 7,6. 

  

https://www.rgoc.nl/files/pdf/2019-12-10_VerslagLerenvanElkaar.pdf
https://www.rgoc.nl/files/pdf/2019-12-10_Posters_thema.pdf
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Promoties 

 

 
16-9-2019: Promotie Laura Steenhuis: Social predictors of psychotic 

experiences in adolescence 

Promotors: prof. dr. G.H.M. Pijnenborg, prof. dr. A. Aleman, prof. dr. M.H. Nauta 

Copromotor:dr. A.A. Bartels-Velthuis 

 

Op 16 september promoveerde Laura Steenhuis op haar proefschrift "Social 

predictors of psychotic experiences in adolescence. The role of social cognition, 

social functioning, parenting and religiosity in the emergence and course of 

adolescent psychotic experiences".   

Laura Steenhuis onderzocht het vóórkomen en het beloop van psychotische 

ervaringen in de algemene bevolking, zowel bij kinderen en adolescenten. 

Zij keek naar sociale factoren die kunnen samenhangen met psychotische 

ervaringen, zoals sociale cognitie, sociaal functioneren en religiositeit. De 

verwachting was dat een verminderde sociale cognitie een kwetsbaarheid zou 

zijn voor de ontwikkeling van psychotische ervaringen in de adolescentie, maar 

hiervoor werd geen bewijs gevonden. Verminderd sociaal functioneren hing wel 

samen met meer psychotische ervaringen. Religieuze activiteit en het opzoeken 

van sociale contacten zouden daarentegen manieren kunnen zijn om beter met 

psychotische ervaringen om te gaan. Uit het onderzoek bleek verder dat de 

zelfrapportage vragenlijst over auditieve hallucinaties valide en betrouwbaar kan 

worden ingezet bij de behandeling en in onderzoek. Zie ook het SPoPE 

onderzoek.  

 

 

30-9-2019: Promotie Kim van Slobbe-Maijer: Auditory hallucinations in youth 

Promotors: prof. dr. I.E.C. Sommer 

Copromotor:dr. A.A. Bartels-Velthuis 

 

Op 30 september 2019 promoveerde Kim van Slobbe-Maijer op haar proefschrift 

‘Auditory hallucinations in youth: occurrence, clinical significance and 

intervention strategies’. 

Het onderzoek van Kim van Slobbe-Maijer laat zien dat bijna een op de tien 

mensen ooit een auditieve hallucinatie ervaart. Dit gebeurt vaker in de kindertijd 

en adolescentie dan op latere leeftijd. Auditieve hallucinaties bij jongeren zijn Foto: De Bascule, Twitter  

https://www.rgoc.nl/onderzoek/samenvattingen-onderzoek?filter=experiences
https://www.rgoc.nl/onderzoek/samenvattingen-onderzoek?filter=experiences
https://www.rgoc.nl/onderzoek/samenvattingen-onderzoek?filter=predictors
https://www.rgoc.nl/onderzoek/samenvattingen-onderzoek?filter=predictors
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vaak van voorbijgaande aard. Maar ze kunnen ook ernstig lijden veroorzaken of 

zelfs een symptoom van psychopathologie zijn. Samen met collega’s en 

patiënten ontwikkelde Van Slobbe een nieuwe psychotherapie Sterker dan je 

Stemmen. Deze behandeling is bedoeld voor jeugdigen van 8 tot 18 jaar die last 

hebben van stemmen horen ongeacht de onderliggende oorzaken. Uit haar 

onderzoek blijkt dat de invloed van stemmen horen bij de deelnemers inderdaad 

vermindert. Ook de behandelaren waren enthousiast, ook omdat de therapie 

goed toepasbaar is zonder uitgebreide training vooraf of supervisie gedurende 

de behandeling. Verder pleit Van Slobbe voor een laagdrempelige screening 

naar psychiatrische symptomen. 

 

 

28-10-2019: Promotie Elise van der Stouwe: Victimization in psychosis 

Promotors: prof. dr. G.H.M. Pijnenborg, prof. dr. A. Aleman 

Copromotor:dr. J.T. van Busschbach 

 

Op 28 oktober verdedigde Elise van der Stouwe haar proefschrift "Victimization 

in psychosis, a body-oriented and social cognitive approach". A body-oriented 

and social cognitive approach". Van der Stouwe werkte mee aan het 

ontwikkelen en onderzoeken van een psychomotorische weerbaarheidstherapie 

(BEATVIC) bij mensen met een psychotische stoornis. Deelnemers 

rapporteerden positieve effecten van BEATVIC op verschillende risicofactoren 

van victimisatie en ook in de fMRI sub-studie werden op hersenniveau postitieve 

bevindingen gevonden. Alhoewel dit promotieonderzoek geen direct bewijs voor 

de effectiviteit van BEATVIC levert, is het te vroeg om hier stellige conclusies aan 

te verbinden. Een volgende stap is het onderzoeken van de langetermijneffecten 

van BEATVIC. 

 

 

https://www.rgoc.nl/onderzoek/samenvattingen-onderzoek?filter=beatvic
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4-12-2019: Promotie Simon Groen: Victimization in psychosis 

Promotors: prof. dr. W.L.J.M. Devillé, prof. dr. J.M. Richters  

Copromotor:dr. C.J. Laban (✝) 

 

Op 4 december 2019 verdedigde Simon Groen, cultureel antropoloog, 

hulpverlener en onderzoeker bij de Evenaar GGZ Drenthe zijn proefschrift 

"Cultural identity and trauma. Construction of meaning among Afghan and Iraqi 

refugees under treatment in Dutch mental health care" aan de Universiteit van 

Amsterdam. 

Psychische klachten van vluchtelingen moeten in de context worden geplaatst 

van hun persoonlijke verhaal. Dat leidt tot beter begrip, duidelijker zicht op de 

diagnose en betere vooruitzichten in de behandeling van trauma’s. Groen 

toonde aan dat niet alleen meegemaakte schokkende gebeurtenissen, maar ook 

problemen in een gastland als Nederland grote, vaak nog duidelijker, van invloed 

zijn op psychische klachten. Normen en waarden bleken van groot belang bij de 

psychische problematiek bij deze patiënten. Een gesprek over persoonlijke, 

etnische en sociale aspecten van de culturele identiteit bracht duidelijkheid waar 

die eerst ontbrak en zorgde voor gedragsverandering bij de patiënt. Vergeleken 

met Afghanen en Irakezen die niet in behandeling waren, bleken er duidelijke 

verschillen. Focus op de betekenis en culturele achtergrond van psychische 

klachten leidde tot meer begrip tussen patiënten en behandelaren en betere 

vooruitzichten in de behandeling van traumatische klachten. Simon Groen werd 

vanuit het RGOc begeleid door dr. J.T. van Busschbach. 
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Samenwerking met andere organisaties en afdelingen 
 

 

 
Naast de samenwerking tussen de RGOc-instellingen onderling, werkt het RGOc 
ook samen met andere ggz-instellingen, universitaire afdelingen, kennis-, 
expertise- en researchcentra, zowel op landelijk als op internationaal niveau. Het 
RGOc ondersteunt en faciliteert de uitvoering van deze onderzoeksprogramma's 
in de noordelijke ggz. Hieronder volgt een korte opsomming van de belangrijkste 
samenwerkingsverbanden. 

 
 

NESDA 

The NEtherlands Study of Depression and Anxiety (NESDA) is een grote landelijke 

studie naar depressie en angststoornissen, geïnitieerd door VUmc, UMCG en 

LUMC. Hieraan nemen verder verschillende ggz-instellingen deel, waaronder 

GGZ Friesland, GGZ Drenthe en Lentis. In samenwerking met VUmc en LUMC, 

worden er regelmatig NESDA- Noord bijeenkomsten gehouden, waarin 

onderzoekers elkaar treffen. De NESDA data worden ook door RGOc-

onderzoekers gebruikt om onderzoeksvragen te beantwoorden. 

 
 

NESDO   

De NEderlandse Studie naar Depressie bij Ouderen (NESDO) is een onderzoek 

onder depressieve en gezonde mensen van 60 jaar en ouder, waarin men 

gedurende 6 jaar worden gevolgd. De studie sluit aan bij NESDA, waardoor ook 

de gegevens van beide studies tezamen kunnen worden onderzocht. NESDO is 

een samenwerking van VUMC, LUMC, Radboud UMC, UMCG en een aantal ggz-

instellingen, waaronder Lentis. Over de NESDO gegevens wordt regelmatig door 

onderzoekers uit het Noorden gepubliceerd. 

 
 

GROUP 

De GROUP-studie bestudeert het beloop van mensen met een psychose en hun 

familieleden. GROUP-partners UMCG, UMCU, AMC en MUMC werken nog 

steeds samen met een groot aantal ggz-instellingen. Over de gegevens van de 

derde meting wordt inmiddels gepubliceerd. GROUP heeft in 2018 - met 

ondersteuning van het RGOc en 

https://www.nesda.nl/
https://nesdo.onderzoek.io/
https://www.nesda.nl/
https://www.rgoc.nl/%23home/onderzoek/samenvattingen%20onderzoek?filter=group
https://www.nesda.nl/onderzoeksteam/researchers/umcg-rug/
https://nesdo.onderzoek.io/
https://www.group-project.nl/
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RoQua - een online vervolgmeting voorbereid. 

De centrale database van GROUP wordt beheerd binnen het Data Science 

Center. De Genetische Database van GROUP wordt sinds 2018 weer door UMC 

Utrecht beheerd. Om de gezamenlijke onderzoekstructuur ook voor de toekomst 

te behouden wordt de Psychosen Stichting opgericht. 

 

 
Phrenos 
Veel RGOc-instellingen zijn actief lid van Phrenos, het kenniscentrum dat beoogt 
het persoonlijk herstel en de maatschappelijke participatie van mensen met 
psychotische of andere ernstige en langdurige aandoeningen te bevorderen. 
Waar mogelijk wordt samengewerkt op het gebied van nascholingen en 
onderzoek, zoals het gezamenlijk onderzoek naar CAT, de validering van de iROC 
Het ZONMW project naar de kosteneffectiviteit van de Individuele Rehabilitatie 
Benadering (IRB) in samenwerking met Altrecht GGZ (dr. W. Swildens) en Tranzo 
(J. van Weeghel, naast Phrenos ook Tranzo/Tilburg University) werd in 2019 
afgerond. 

 

 
Trimbos 
Met het Trimbos-instituut (Ti) als het landelijk kennisinstituut op het gebied van 
de geestelijke volksgezondheid en geestelijke gezondheidszorg is een lange 
traditie van samenwerking o.a. op het gebied van onderzoek in de langdurige 
zorg. Het IMPROVE project is een hecht samenwerkingsverband tussen het 
RGOc, het Trimbos- instituut, GGZ Friesland en De Friesland Zorgverzekeraar.  
Vanuit eerdere samenwerkingsprojecten met het Trimbosinstituut (dr. H. 
Michon) rondom arbeidsrehabilitatie/Individuele Plaatsing en Steun werd 
deelgenomen aan publicaties van promovendi van de UvA/GGZ Ingeest (M. 
Vukadin, T.T. Juurlink). In het verlengde hiervan werd op vraag van GGZ Drenthe 
ook over implementatie en onderzoek naar IPS geadviseerd.   

 

 
RIBW Alliantie 

Via het lectoraat maatschappelijke participatie van mensen met psychische 

beperkingen van dr. Charlotte Wunderink aan de Hanzehogeschool bestaat er 

nog verbinding met instellingen die zijn aangesloten bij de RIBW alliantie. Het 

betreft hier 

vooral onderzoek naar herstelgericht werken en sociale inclusie van mensen met 

EPA in het beschermd en begeleid zelfstandig wonen. 

https://roqua.nl/
https://www.rgoc.nl/%23home/onderzoek/Data%20Science%20Center
https://www.rgoc.nl/%23home/onderzoek/Data%20Science%20Center
https://www.hanze.nl/nld/onderzoek/profielen/lectoren/charlotte-heer
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                                Psychose Consortium 
Het landelijke Psychose Consortium richt zich op klinisch onderzoek naar 
behandelstrategieën bij mensen met een psychose. Het gaat om biologische, 

psychotherapeutische en psychosociale interventies. 

Het consortium wordt gecoördineerd door onderzoekers van het UMCG, UMCU, 

AMC, ErasmusMC en het MUMC. Er zijn regelmatig gezamenlijke gezamenlijke 

onderzoekspresentaties geweest. In 2018 ging onder de vlag van het Psychose 

Consortium een onderzoek van start naar medicatie na een eerste psychose: 

HAMLETT. Regie en coördinatie ligt in Groningen bij prof. dr. Iris Sommer en 

prof. dr. Wim Veling. 

 
 
 

Hogescholen in Nederland 
De laatste jaren is de samenwerking met de hogescholen in het Noorden sterk 
geïntensiveerd via zogenaamde RAAK-projecten en via promotietrajecten van 
hogeschooldocenten bij (co)promotores gelieerd aan het RGOc. 

Met de Hanzehogeschool wordt o.a. samengewerkt in het project Community 
participation through education Effectiveness of Supported Education 
(COMPARE; dr. J. van Busschbach in begeleidingscommissie).  

Het RGOc werkt in verschillende projecten nauw samen met de Hogeschool 
Windesheim Zwolle. Het RGOc (dr. J.A.J. van der Krieke) was consortiumpartner 
in het door SIA-RAAK gefinancierde project naar “EHealth in de wijk: 
Ondersteuning voor de wijkverpleegkundige bij het indiceren van eHealth”. 

Met het lectoraat Bewegen, Gezondheid en Welzijn is verbinding via de lector, 
dr. J.T. van Busschbach (ook werkzaam bij het RGOc). Binnen het project vanuit 
RAAK-Publiek gelden gefinancierde project “Patient Reported Outcome 
Measures voor Psychomotorische Therapie: Doen en Meten” wordt 
samengewerkt met Dr. E.H. Bos van het ICPE en met het RoQua team dat een 
portal bouwde waarmee zelfstandig gevestigde psychomotorisch therapeuten 
(PMT-ers) hun behandeling kunnen evalueren en de betrokkenheid van de cliënt 
bij het beloop van de behandeling kunnen vergroten. In het door Het RAAK-PRO 
gefinancierde onderzoek ”Seksueel trauma bij mensen met een licht 
verstandelijke beperking (LVB): de inzet van psychomotorische therapie” wordt 
samengewerkt met de VU en de Radboud Universiteit.  

Dr. E.C.D. van der Stouwe, MSc, promoveerde in 2019 op het project naar de 
resultaten van een psychomotorische weerbaarheidstraining gericht op het 
voorkomen van (re) victimisatie van mensen met een psychotische 

http://www.psychoseconsortium.nl/home
https://www.umcutrecht.nl/nl/Subsites/Hamlett/Home-nl
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kwetsbaarheid (BeatVic), een onderzoek waarbij het RGOc samenwerken met de 
Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen (prof. dr. M. Pijnenborg) en 
dit lectoraat. 

 

                       Sinds 2019 werkt het RGOc ook met hogeschool Viaa in Zwolle samen. En 
specifiek met  de Academie Social Work & Theologie, en daarbinnen het 
lectoraat Centrum voor Samenlevingsvraagstukken dat tevens Werkplaats 
Sociaal Domein is voor de regio Zwolle. Brugfunctie in deze 
samenwerking vervult F.A. Haarsma-Wisselink MA, die naast haar rol als docent-
onderzoeker bij Viaa, in april 2019 een start maakte met haar vijfjarige 
promotieonderzoek ‘Het goede leven van mensen met psychosegevoeligheid die 
begeleid of beschermd wonen’ bij het RGOc. Dit phd-traject maakt deel uit van 
de door NWO gesubsidieerde FOCUS studie die als titel draagt ‘Fostering social 
integration for people with psychosis: How to create effective collaborative 
working in community care and supported housing. Eerste promotor, tevens 
hoofdonderzoeker, is prof. dr. R. Bruggeman (RGOc), tweede promotor prof. dr. 
T. Abma (Amsterdam UMC). Co-promotoren zijn dr. G.F. Bos (Amsterdam 
UMC) en dr. J.A.J. van der Krieke (RGOc). 
 

  
Met de Hanzehogeschool, het Lectoraat Rehabilitatie (lector dr. E. L. Korevaar) 

en het Lectoraat Maatschappelijke participatie van mensen met psychische 

beperkingen (lector dr. C. Wunderink) wordt samengewerkt onder andere 

binnen een groot gezamenlijk project rond Ambulantisering van de ggz in 

samenwerking met een groot aantal RIBW instellingen (dr. E. Visser). 

 
Afdelingen binnen het UMCG 

Met de vakgroep Epidemiologie wordt nauw samengewerkt: op het gebied van 

Health Technology Assessment met dr. Talitha Feenstra, voor de genetische 

epidemiologie met dr. Behrooz Alizadeh en voor metabole stoornissen met dr. 

Eva Corpelijn. 

 
Binnen het Cognitive Neuroscience Center is met name prof. dr. André Aleman 

mede-initiator van een groot aantal klinische studies binnen de RGOc-

instellingen, vooral op het gebied van de psychotische stoornissen. Ook Marie-

José van Tol is vanuit het NIC actief als initiator van klinisch depressieonderzoek. 

 
Met de vakgroep Bewegingswetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen 

https://www.hanze.nl/nld/onderzoek/kenniscentra/hanzehogeschool-centre-of-expertise-healthy-ageing/lectoraten/lectoraten/rehabilitatie
https://www.hanze.nl/nld/onderzoek/kenniscentra/hanzehogeschool-centre-of-expertise-healthy-ageing/lectoraten/lectoraten/rehabilitatie/organisatie/over-het-lectoraat/lectoraatcharlotte
https://www.hanze.nl/nld/onderzoek/kenniscentra/hanzehogeschool-centre-of-expertise-healthy-ageing/lectoraten/lectoraten/rehabilitatie/organisatie/over-het-lectoraat/lectoraatcharlotte
https://www.rug.nl/research/epidemiology/
https://bscs.umcg.nl/nl/faciliteiten/cognitive-neuroscience-center/
https://www.rug.nl/umcg/education/human-movement-sciences/
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wordt samengewerkt rondom de ontwikkeling en onderzoek naar de Methode 

voor Stem-Stoot-Stamp (dr. C. Boerhout, dr. J.T van Busschbach) en rondom een 

bewegingsgerichte interventie voor vluchtelingen (Dr. E Hartman).  

 
 

Er is een goede samenwerking met het Interdisciplinair Centrum voor 

Psychopathologie en Emotieregulatie (ICPE),waar onderzoekers van het UCP zich 

in hebben verenigd, die zich vooral bezig houden met stemming- en 

angststoornissen. 
 

Bij de ouderenpsychiatrie verricht dr. Marij Zuidersma de iCASE-studie: een 

onderzoek naar de behandeling van depressie bij mensen met cognitieve 

problemen. 

 
Ook het Netwerk EHealth werkt nauw samen met onderzoekers van het ICPE. 

Hier is in 2015 een gezamenlijk promotie onderzoek gestart onder leiding van 

prof. dr. Marieke Wichers (Trans-ID). Een tweede gezamenlijk promotietraject 

van RGOc en ICPE is het 

onderzoek naar de toepassing van de Experienced Sampling Methode bij de 

diagnostiek van mensen met een bipolaire stoornissen en bij mensen met een 

eerste psychose. 

 
Daarnaast maakt het ICPE o.a. voor de TRAILS-studie en de ARIADNE-studie 

gebruik van het Data Science Center van het RGOc. 

 

                                EU-GEI 
Het EUropean network of national schizophrenia networks studying Gene-
Environment 

Interactions (EU-GEI) is een groot Europees project waarin het RGOc via GROUP 

participeerde. Deze studie is inmiddels afgerond. De coördinatie van dit project 

ligt bij de Universiteit Maastricht. Vanuit GROUP wordt nog met andere 

partners, met vergelijkbare cohorten, samengewerkt. 

 
DISCoVR 

Bij mensen met een psychotische aandoening komt het vaak voor dat zij 

problemen hebben in sociaal contact. Een belangrijke reden hiervoor is dat zij 

moeite kunnen hebben om zich te verplaatsen in de ander: het kan moeilijk voor 

hen zijn om in te schatten wat de ander denkt, voelt of wil. Doel van DiSCoVR is 

https://www.icpe.nl/
https://www.icpe.nl/
https://www.icpe.nl/
https://www.rgoc.nl/onderzoek/samenvattingen-onderzoek?filter=icase
https://www.rgoc.nl/onderzoek/netwerk-e-health
https://www.rgoc.nl/onderzoek/samenvattingen-onderzoek?filter=trans
https://www.rgoc.nl/onderzoek/samenvattingen-onderzoek?filter=dagboek
https://www.trails.nl/
https://www.rug.nl/news/2016/11/kind-met-depressieve-ouder-hoog-risico-op-depressie
https://www.rug.nl/news/2016/11/kind-met-depressieve-ouder-hoog-risico-op-depressie
https://www.rgoc.nl/onderzoek/data-science-center
http://www.eu-gei.eu/
https://vrmentalhealth.nl/sociale-interactie-training/
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om deze problemen in de sociale cognitie te verminderen, door middel van een 

Virtual Reality-training van 16 sessies. Geoefend wordt met sociale situaties in 

een virtuele omgeving. 

 
Momenteel wordt de effectiviteit van DiSCoVR onderzocht in een randomized 

controlled trial (gerandomiseerde gecontroleerde klinische effectstudie) door 

deze te vergelijken met een virtual reality-ontspanningstherapie. Aan deze 

studie nemen naast RGOc- instellingen UCP van het UMCG en GGZ Drenthe ook 

GGZ Delfland en Zeeuwse gronden deel. We zijn vooral geïnteresseerd in 

mogelijke verbeteringen in de sociale cognitie en het sociaal functioneren. 

 
 
BeatVic 

Mensen met een diagnose in het psychosespectrum lopen een verhoogd risico 

slachtoffer te worden van geweld. Op basis van een victimisatiemodel dat 

bestaat uit verschillende factoren die geassocieerd lijken te zijn met vicitimisatie, 

is een psychomotorische weerbaarheidstraining met kickboks-oefeningen 

ontwikkeld. 

Door middel van een RCT wordt gekeken naar het effect van de interventie op 

de verschillende risicofactoren van victimisatie door middel van interviews, 

vragenlijsten en MRI-scans. Met follow-up metingen zullen we het effect op 

victimisatie en enkele 

generieke maten op lange termijn in kaart brengen. Momenteel worden de 

resultaten van BEATVIC geanalyseerd. 

 
Het BeatVic project is een samenwerking van GGZ Drenthe, UCP, GGZ Friesland, 

Lentis, Dimence en Arkin. 

 
CAT 
In het voorjaar van 2017 zijn alle metingen in het kader van het onderzoek naar 
Cognitieve Adaptatie Training afgerond. Het artikel waarin de resultaten worden 
gepresenteerd zal begin 2020 worden gepubliceerd. Uit het onderzoek is 
gebleken dat CAT helpt bij het verbeteren van het dagelijks functioneren, 
opvallend genoeg werd er ook een kleine verbetering van de cognitie 
waargenomen.  
De multicenter RCT heeft ook inzichten gegeven in de belemmerende en 
bevorderende factoren voor de implementatie van CAT in de reguliere zorg. Om 
de implementatie van CAT in de reguliere zorg goed vorm te geven, is in het 

https://beatvic.com/
https://compenserenkunjeleren.nl/
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najaar van 2018 een implementatieonderzoek gestart. Het implementatiemodel 
dat wordt getoetst in dit onderzoek zal naar verwachting ook 
aanknopingspunten bieden voor de implementatie van andere psychosociale 
interventies. In 2019 is het grootste deel van de data verzameld. In 2020 zal dit 
verder uitgewerkt worden in publicaties en een proefschrift.  
 
Het CAT-implementatie onderzoek wordt uitgevoerd door drs. Michelle van 
Dam. Het promotieteam bestaat uit dr. Lisette van der Meer, dr. Ellie van Setten, 
prof. dr. Marieke Pijnenborg, prof. dr. Jaap van Weeghel en prof. dr. Stynke 
Castelein. 
 

 
Dit Ben Ik 
Wanneer je een lange tijd verblijft in een ggz-instelling, kan het zijn dat je je 
eigen rollen, talenten en kwaliteiten vergeet. Er is subsidie beschikbaar gesteld 
om een nieuwe interventie te ontwikkelen die mensen kan ondersteunen om 
aan de hand van hun levensgeschiedenis vergeten of verloren eigenschappen en 
kenmerken van zichzelf te (her)ontdekken. Het ontwikkelen van een passende 
interventie heeft in een veelzijdig team plaatsgevonden, bestaande uit 
onderzoekers, hulpverleners, (familie)ervaringsdeskundigen, cliënten, en experts 
in verschillende gebieden. De ontwikkeling van de interventie is in 2018 
afgerond. Op de website deontdekkingsreisvanmijnleven.nl wordt nieuws over 
de interventie gepubliceerd. In 2019 is een implementatietour gestart, 
gesponsord door de Social Run. Deze tour is binnen drie Lentis-locaties voor 
beschermd wonen gekoppeld aan een kwalitatief feasibility onderzoek, waarvan 
begin 2020 de nameting zal worden afgerond. In 2019 is bij NWO subsidie 
aangevraagd voor een grootschalig effectiviteitsonderzoek en voor de 
digitalisering van Dit Ben Ik, in samenwerking met Dr. Hanneke Muthert van de 
faculteit Religiewetenschappen (RuG), zodat zingeving nog meer aandacht krijgt 
in het project.  

 
Het onderzoeksteam bestaat uit Tessa Jonker (onderzoeker), Heleen Wadman 
(ervaringsdeskundige), Marjon Huiting (familie-ervaringsdeskundige), dr. Ellie 
van Setten, dr. Lisette van der Meer, dr. Charlotte Wunderink, dr. Hanneke 
Muthert, prof. dr. Marieke  
Pijnenborg, en prof. dr. Jaap van Weeghel. 

 

 

 

https://deontdekkingsreisvanmijnleven.nl/
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ART 

In juni 2016 werd het werkboek ART gepubliceerd: Actief heRstel in de Triade. 
ART is een zorgmodel dat een vernieuwend kader biedt voor de langdurige ggz 
en waarin het denken in termen van herstel en herstelondersteunende zorg een 
prominente plek heeft gekregen. Dit vernieuwende kader is bedoeld om de zorg 
voor mensen met een psychiatrische aandoening die al lang binnen ggz- en 
RIBW-instellingen wonen en bij wie het herstel is gestagneerd te verbeteren. 
 
De kunst van ART gaat over echt contact maken en weer aansluiting vinden bij 
de oorspronkelijke wensen en behoeften. Daarvoor is een actieve triade nodig 
die zorgt voor een uitdagende omgeving waarin cliënten zich uitgenodigd en 
uitgedaagd voelen om te werken aan herstel en naast hulpverlening vooral ook 
hoopverlening ervaren. ART zal zich de komende jaren verder ontwikkelen. Het 
werkboek beschrijft het model volgens de inzichten van vandaag, inclusief een 
modelgetrouwheidsschaal en is geschreven voor professionals, cliënten en hun 
naasten. 
 
In een samenwerking tussen stichting HIC, stichting Phrenos, GGZ Breburg, 
VUMC en Lentis wordt onderzoek gedaan naar de validiteit en betrouwbaarheid 
van de ART-monitor. Dat onderzoek is in 2017 van start gegaan en is in 2019 
afgerond. Op basis van de resultaten bleek dat de ART monitor een valide en 
betrouwbaar instrument is om de implementatie van ART binnen teams te 
meten. 

 

 
 
 

http://art-psy.nl/
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Over Het Rob Giel Onderzoekcentrum 
 
 

Historie 

Het Rob Giel Onderzoekcentrum, opgericht in 2000 door GGZ Friesland, GGZ 

Drenthe, Lentis en het Universitair Centrum Psychiatrie van het UMCG, heeft als 

doel gezamenlijk onderzoek te doen naar de kwaliteit van de zorg in de 

noordelijke geestelijke gezondheidszorg. Met de toetreding van de Dimence 

Groep en Mediant in 2011 is het RGOc gebied uitgebreid met de provincie 

Overijssel. 

 
Naamgever Rob Giel was van 1969 tot 1994 hoogleraar Sociale Psychiatrie in 

Groningen. Zijn onderzoek richtte zich vooral op de evaluatie van beleid, 

organisatie en structuur van de regionale instellingen voor geestelijke 

gezondheidszorg. 

 
Het RGOc richtte zich de eerste jaren vooral op zorgonderzoek naar chronische 

psychiatrische aandoeningen. Deze koers wijzigde in 2012. Het onderzoek strekt 

zich nu uit over drie domeinen van de ggz, te weten de psychotische stoornissen, 

de stemmings- en angststoornissen en de ouderenpsychiatrie.  

 
Het onderzoeksprogramma kenmerkt zich nu door grote beloopstudies, met 

daarbinnen unieke mogelijkheden voor multicenter behandelstudies. 

 
De sterke band met de hogescholen in Noord-Nederland vormt een goede 

stimulans voor praktijk gebonden onderzoek. Tegelijkertijd faciliteert het RGOc 

binnen de intensieve samenwerking met de universiteit ook onderzoek naar 

onderliggende mechanismes. 

 
Door de lange traditie met het Psychiatrisch Casus Register Noord-Nederland en 

de belangrijke centrumfunctie in het noorden, is het RGOc bij uitstek geschikt 

om de kwaliteit en (kosten-)effectiviteit van de zorg over langere periodes in 

kaart te brengen.  

 
 

 



40  

Missie RGOc 

De missie van het RGOc is het verrichten van wetenschappelijk onderzoek op het 

gebied van zorg voor mensen met psychiatrische aandoeningen. Dat doen we 

binnen een regionaal samenwerkingsverband van ggz-instellingen, die zorg 

verlenen aan mensen met deze aandoeningen. 

 
Het RGOc streeft naar kwalitatief hoogstaand onderzoek dat voldoet aan de 

geldende internationale wetenschappelijke standaarden. De verbinding tussen 

wetenschap en praktijk staat hierbij centraal. 

 
Het RGOc heeft een brugfunctie: het zorgt er enerzijds voor dat premissen en 

werkwijzen die zich in de zorgpraktijk hebben ontwikkeld wetenschappelijk 

worden getoetst, en anderzijds dat vernieuwende (theoretische) zienswijzen 

kunnen worden onderzocht door toepassing in de praktijk. Hierin voelt het RGOc 

de verantwoordelijkheid om een instellings-overstijgende data-infrastructuur te 

faciliteren. Omdat het RGOc behandelaren en cliënten zo direct mogelijk wil 

laten profiteren van het onderzoek ligt de focus op zorg gerelateerd onderzoek. 

 
Werkwijze RGOc 

Het RGOc bevordert de interactie tussen wetenschap en praktijk. De RGOc- 

onderzoekers beantwoorden niet alleen onderzoeksvragen die vanuit de praktijk 

gesteld worden, maar toetsen tegelijkertijd wetenschappelijke vragen in de 

klinische praktijk. 

Deze wisselwerking is essentieel om de kwaliteit van zorg te kunnen verbeteren. 

 
Het RGOc heeft de (onderzoeks)focus op psychotische stoornissen, stemming en 

angst-stoornissen en ouderenpsychiatrie. Rondom deze onderzoekslijnen zijn 

netwerken geformeerd waarin onderzoekers en/of behandelaren met 

onderzoektijd en -ambitie uit de RGOc- instellingen bijeenkomen om gezamenlijk 

onderzoeksplannen te ontwikkelen zodat een state of the art zorgpraktijk kan 

ontstaan. De netwerken worden gecoördineerd door RGOc-onderzoekers. 
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Daarnaast hebben onderzoekers van het RGOc de verantwoordelijkheid voor het 

opzetten, onderhouden en analyseren van het zogenaamde Data Science Center 

met longitudinale datasets over zorggebruik en behandelaanbod van het 

merendeel van de in het RGOc deelnemende instellingen. Hiermee kunnen 

veranderingen in de zorg en actuele vragen rondom behoefte aan zorg, 

aangeboden zorg en behandelevaluatie en - uitkomsten worden onderzocht. 

Deze datasets kunnen daarbij ook gebruikt worden als toevoeging of 

vergelijkingsgroep bij nieuw te verzamelen data. 

 
 

Organisatie 
De Stuurgroep van het RGOc bestaat uit de leden van de Raden van Bestuur van 
de betrokken noordelijke ggz-instellingen en de hoogleraar/afdelingshoofd van 
het Universitair Centrum Psychiatrie van het UMCG, met het hoofd RGOc als 
adviseur. De Stuurgroep komt gemiddeld driemaal per jaar bijeen en is 
verantwoordelijk voor de voorwaarden waaronder het onderzoeksprogramma 
kan worden uitgevoerd. 

 
Het Rob Giel Onderzoekcentrum bestaat uit een groot aantal wetenschappelijke 

en ondersteunende medewerkers van de Dimence Groep, GGZ Drenthe, GGZ 

Friesland, Lentis, Mediant en het Universitair Centrum Psychiatrie van het 

UMCG, die participeren in bij het RGOc passend onderzoek. Samen vormen zij 

het wetenschappelijk platform van het RGOc, waarin behandelaren in de praktijk 

van de noordelijke ggz en wetenschappelijke onderzoekers werken aan 

gemeenschappelijke onderzoeksvraagstellingen. 

 
De algehele coördinatie, afstemming en leiding van het onderzoekcentrum 

berust bij het hoofd van het RGOc, prof. dr. Richard Bruggeman. Bruggeman 

treedt daarnaast op als adviseur van de Stuurgroep. De kernformatie bestaat 

naast het hoofd RGOc uit (senior) onderzoekers, een databasemanager en 

secretaresse/communicatie- medewerker.  

De kernformatie is actief betrokken bij de verschillende projecten door middel 

van begeleiding, methodologische ondersteuning en bij analyse van data en 

schrijven van rapporten en artikelen. Naast de kernformatie is er een groot 

aantal (parttime) aanstellingen van onderzoekers en promovendi. 

 
De RGOc staf wordt gevormd door de coördinatoren van de Netwerken Ouderen 

psychiatrie, Stemmings- en Angststoornissen en Psychotische Stoornissen en het 

https://www.rgoc.nl/onderzoek/data-science-center
https://www.rgoc.nl/onderzoek/data-science-center
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Data Science Center, de coördinator Cliëntenparticipatie en de communicatie-

medewerker en de programmaleider. Deze staf overlegt op vaste momenten 

over de voortgang en onderlinge afstemming van de projecten. 

 
De voortgang wordt bewaakt in maandelijks overleg met één van de 

Stuurgroepleden (afdelingshoofd UCP), regelmatig overleg met de voorzitter van 

de RGOc Stuurgroep en tijdens de RGOc Stuurgroepvergaderingen. 

 

Binnen het Wetenschappelijk Beraad (WB), bestaande uit (senior) onderzoekers 

van de instellingen en van het RGOc, worden de hoofdlijnen van het 

onderzoeksprogramma en de lopende onderzoeken in de zes ggz-instellingen 

besproken en op elkaar afgestemd. Het WB staat garant voor goede 

betrekkingen met de ggz-instellingen en kan waar nodig invloed uitoefenen. Het 

WB werkt samen met Lentis-Research, Wetenschappelijk Onderzoek en 

Opleiding (WO & O, GGZ Friesland), COP (GGZ Drenthe), de Commissies 

Wetenschappelijk Onderzoek (CWO) van de Dimence Groep en van Mediant. Het 

Wetenschappelijk Beraad vergadert tweemaal per jaar. Eén van die 

vergaderingen valt samen met de jaarlijkse Invitational Conference, die in juni 

wordt gehouden. De andere vergadering gaat vooraf aan of valt samen met het 

jaarlijkse RGOc symposium in december. Met ingang van de nieuwe vijfjaren-

cyclus in 2020 wordt naar een nieuwe structuur toe gewerkt, waarbij 

onderzoekers in de instellingen, directer bij het RGOc betrokken worden door de 

RGOc contactpersonen.  

 
Op de jaarlijkse Invitational Conference wordt het jaarverslag gepresenteerd en 

worden onderzoeksplannen voor het komende jaar besproken. Ook worden hier 

nieuwe ontwikkelingen en veranderingen binnen het RGOc aan de leden 

voorgelegd. Dit kan om inhoudelijke en organisatorische zaken gaan. Voor deze 

jaarvergadering worden leden van het WB, de Stuurgroep en 

vertegenwoordigers van de verschillende cliëntenraden uitgenodigd. De 

Werkgroep Cliëntenparticipatie vergadert zelf in ieder geval ook twee keer per 

jaar. 

 
Naast bovengenoemde bijeenkomsten zijn er vergaderingen van de RGOc-

netwerken; zie hiervoor pag. 6 in dit jaarverslag. 
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Financiën 

Het wetenschappelijk onderzoek van het RGOc wordt gefinancierd door de 

jaarlijkse bijdragen van de participerende instellingen, ca. € 500.000. Het budget 

van het RGOc behelst de structurele bekostiging van de kernformatie. De 

begroting wordt ieder jaar voorgelegd aan de RGOc Stuurgroep. Ook wordt aan 

de Stuurgroep jaarlijks verantwoording afgelegd door het hoofd van het RGOc 

middels een financieel jaarverslag. 

 
Elk onderzoek heeft vaak een eigen (aanvullende) financiering die bestaat uit 

een mix van 1e (UMCG), 2e (ZonMw, NWO), 3e (overheid, particuliere fondsen) 

en 4e (industrie) geldstroom. De omvang van deze extra financiële middelen 

bedroegen in het verslagjaar naar schatting € 600.000 (los van de financiering 

door de ggz-instelling zelf). De verantwoordelijkheid voor deze vorm van 

financiering berust bij de betrokken projectleider. 
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De samenstelling van de diverse gremia in 2019 
 

Stuurgroep 

Dr. A.D.F. Dhondt, Raad van Bestuur GGZ Friesland 

Drs. P. van der Noord, Raad van Bestuur GGZ Drenthe 

Prof. dr. R.A. Schoevers, psychiater, afdelingshoofd UCP (UMCG)  

Drs. A.H. Storm, lid Raad van Bestuur Lentis 

Drs. G. Uijterwaal-op 't Rood, lid Raad van Bestuur Mediant 

Drs. H. van der Wal (voorzitter), Raad van Bestuur Dimence Groep 

 

Kernformatie van het RGOc 

Prof. dr. R. Bruggeman, senior onderzoeker/psychiater en hoofd RGOc (0,6 fte) 

Prof. dr. D.C. Cath, hoogleraar zorginnovatie/psychiater (0,2 fte) 

M. Bak, aandachtsfunctionaris cliëntenbetrokkenheid RGOc (0,11 fte) 

Dr. A.A. Bartels-Velthuis, netwerkcoördinator/senior onderzoeker (0,8 fte) 

Dr. R.H.S. van den Brink, netwerkcoördinator/senior onderzoeker (0,8 fte) 

Dr. J.T. van Busschbach, netwerkcoördinator/senior onderzoeker (0,2 fte) 

Dr. E.J. Liemburg, netwerkcoördinator/senior onderzoeker (0,6 fte) 

M. Messchendorp, coördinator RGOc Academie/comm.medewerker (0,8 fte) 

Dr. E. Visser, onderzoeker (1,0 fte) 
 
Wetenschappelijk Beraad 

Drs. J. Arends, psychiater GGZ Drenthe 

Dr. I.D.C. van Balkom, directeur Jonx, kinder- en jeugdpsychiater Lentis 

Dr. M.K. de Boer, psychiater UMCG 

Dr. N. Boonstra, opleider verpleegkundig specialisten GGZ Friesland/lector    

zorginnovatie   

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden 

Prof. dr. S. Castelein, senior onderzoeker Lentis Research  

Dr. D.C. Cath, psychiater, a-opleider GGZ Drenthe 

Dr. B.C.M. Haarman, psychiater en hoofd behandelzaken UMCG  

Dr. F. Jörg, senior onderzoeker GGZ Friesland 

Dr. L. Kronenberg, opleider verpleegkundig specialisten/onderzoeker  

Dimence Groep  

Dr. P.D. Meesters, ouderenpsychiater Van Andel Ouderenpsychiatrie/ 

GGZ Friesland  

Prof. dr. G.H.M. Pijnenborg, senior onderzoeker GGZ Drenthe/RUG/UMCG 

Dr. B. Sizoo, senior onderzoeker Dimence Groep 
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Prof. dr. W.A. Veling, psychiater en senior onderzoeker UMCG  

Drs. A.A. Verlinde, psychiater Mediant 

Dr. A. Wunderink, psychiater en senior onderzoeker GGZ Friesland 

 
RGOc Netwerk Psychotische Stoornissen 
Prof. dr. A. Aleman, hoogleraar Cognitieve Neuropsychiatrie Neuro Imaging 
Center UMCG 
Drs. J. Arends, psychiater en onderzoeker GGZ Drenthe 
Dr. A.A. BartelsVelthuis, senior onderzoeker RGOc/CIP Lentis 
Dr. N. Boonstra, lector Noordelijke Hogeschool Leeuwarden en onderzoeker 
GGZ Friesland 
Prof. dr. R. Bruggeman, hoofd RGOc en psychiater Universitair Centrum 
Psychiatrie UMCG en hoogleraar Psychotische Stoornissen RUG 
Dr. J.T. van Busschbach, senior onderzoeker RGOc en Lector Windesheim 
Prof. dr. S. Castelein, hoogleraar Herstelbevordering bij EPA RUG en hoofd Lentis 
Research 
G. Hadders-Prins, cliëntvertegenwoordiger 
Dr. F. Jörg, senior onderzoeker GGZ Friesland/RGOc/ICPE  
Dr. H. Knegtering, psychiater en senior onderzoeker Lentis 
Dr. E.J. Liemburg, senior onderzoeker Lentis/RGOc/UMCG 
Drs. I. Oosterholt, klinisch psycholoog en onderzoeker Dimence Groep 
Prof. dr. M. Pijnenborg, hoogleraar klinische psychologie RUG en gz-
psycholoog/onderzoeker GGZ Drenthe 
Prof. dr. I.E.C. Sommer, psychiater en hoogleraar psychiatrie UMCG 
Prof. dr. W. Veling, psychiater en onderzoeker Universitair Centrum Psychiatrie 
UMCG en hoogleraar De Sociale Context Van Psychose UMCG 
Dr. E. Visser, senior onderzoeker UMCG 
Drs. ing. S. Vos, cliëntvertegenwoordiger 
Dr. J.T.W. Wigman, onderzoeker ICPE/RGOc/GGZ Friesland 
Dr. A. Wunderink, psychiater en senior onderzoeker GGZ Friesland 
 
Samenstelling Netwerk Ouderenpsychiatrie 

Dr. M.L. Boshuisen, ouderenpsychiater Lentis 

R. Bouman, promovendus ouderenpsychiatrie Universitair Centrum Psychiatrie 
UMCG 

Dr. R.H.S. van den Brink, psycholoog, senior onderzoeker RGOc 

Drs. P. van Dalen, ouderenpsychiater Dimence Groep 

Drs. S.D.M van Dijk, promovendus ouderenpsychiatrie Universitair Centrum 
Psychiatrie UMCG 

Dr. H.W. Jeuring, ouderenpsychiatrie Universitair Centrum Psychiatrie UMCG 
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P. Hilkhuysen, cliëntvertegenwoordiger 

Drs. A. Lugtenburg, ouderenpsychiater GGZ Drenthe 

Dr. P.D. Meesters, ouderenpsychiater Van Andel Ouderenpsychiatrie, GGZ 
Friesland 

Prof. dr. R.C. Oude Voshaar, hoogleraar ouderenpsychiatrie Universitair Centrum 
Psychiatrie UMCG 

Drs. M.S. Spruit-Veenstra, promovendus ouderenpsychiatrie Universitair 
Centrum Psychiatrie UMCG  

Drs. A.A. Verlinde, ouderenpsychiater Mediant 

Dr. M. Zuidersma, bioloog, postdoc Universitair Centrum Psychiatrie UMCG 

 
Samenstelling NNNSA 
Dr. E.J. Liemburg, onderzoeker, netwerk coördinator 
Dr. A.A. Bartels-Velthuis, psycholoog, senior onderzoeker RGOc/Lentis 
Dr. J. Bastiaansen, onderzoeker UMCG/GGZ Friesland 
J.W.J. Bastiaansen, cliëntvertegenwoordiger Depressievereniging 
Dr. M.K. de Boer, psychiater, UCP, UMCG 
Dr. D.C. Cath, psychiater, A-opleider GGZ Drenthe/RGOc 
Drs. M. Chrispijn, psychiater, Dimence 
Dr. B. Doornbos, psychiater, onderzoeker, GGZ Drenthe 
Dr. B.C.M. Haarman, psychiater, UCP, UMCG 
Drs. E. van ’t Hag, onderzoeker UCP/UMCG 
Dr. W. van Hout, psycholoog RuG/Lentis 
Dr. L. Lommen, psycholoog, RuG/GGZ Drenthe 
Dr. H. Mulder, ziekenhuisapotheker, Wilhelmina Ziekenhuis Assen 
L. van Nuil, Clientvertegenwoordiger Dimence 
Drs. N. Schimmel, onderzoeker UCP/UMCG 
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Overzicht van lopende projecten  
 

In dit overzicht vindt u alle onderzoeken waarbij het RGOc betrokken is met een 

link naar de onderzoeksbeschrijving. 

Doelmatigheid HY Stemming- en Angst 

IMPROVE  Immune Cannabidiol studie 

KEA-IRB MERIT I-SHARED 

SFT-studie MIRROR Ketaminestudie 

 Personality and Coping MOPHAR 

EHealth  PHAMOUS NESDA 

Dagboekstudie  Pilot Functionele 

remissie 

NESDO 

DiSCoVR (pilot)  Power-pilot NEW-PRIDE 

DiSCoVR (RCT)  PROGR-S RELATE-TRD 

TREAT PSYCHE SLEEPREG-BD 

 RAF STEPPS-BD 

Ouderenpsychiatrie Social Predictors of 

Psychotic Experiences 

TRANS_ID afbouw 

iCASE  STEM TRANS-ID herstel 

SFT-PMT TRENSS Yoga en depressie 

ROM-GPS Virus, ontsteking en 

psychose 

Zelf-i 

Voeding en 

ouderenpsychiatrie 

Virtual Reality  

 VRET.P Overig onderzoek 

Psychosen SVH Doen en meten 

AVHRS-Q  Duurzaam verblijf 

BeatVic Register/RoQua KIM 

CAT PCR-NN MOVE 

C-Remediatie RoQua/ROM  

FEDOZ   

GROUP-studie   

GUTS-studie   
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https://www.rgoc.nl/onderzoek/samenvattingen-onderzoek?filter=kim
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https://www.rgoc.nl/onderzoek/samenvattingen-onderzoek?filter=remediatie
https://www.rgoc.nl/onderzoek/samenvattingen-onderzoek?filter=rom
https://www.rgoc.nl/onderzoek/samenvattingen-onderzoek?filter=fedoz
https://www.rgoc.nl/onderzoek/samenvattingen-onderzoek?filter=group
https://www.rgoc.nl/onderzoek/samenvattingen-onderzoek?filter=guts
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