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Op weg naar goede zorg
voor mensen met ernstige psychiatrische problematiek

Opening prof dr Durk Wiersma

9de RGOc symposium
Het Rob Giel Onderzoekcentrum

www.rgoc.nl
GGZ Drenthe, Assen, 1-12-2009
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Huishoudelijke Mededelingen

• GSM uitzetten

• Accreditatie NVvP (3 punten)

• Koffie en thee en borrel na afloop: in de hal

• Evaluatie formulier invullen

3

w
w

w
.rgoc.nl

• Leermeester voor vele 
schizofrenie hulpverleners 

• Grondlegger psychiatrisch 
epidemiologisch onderzoek

• Oprichter afdeling psychiatrie 
(UMC) Ethiopie

• Adviseur vele landen (WHO)

• Aandacht en zorg voor individuele 
patient

Rob Giel 1930 - 2009
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Missie en Doelstellingen RGOc

• Patientgebonden en zorggericht onderzoek

• Kwaliteit en (kosten-) effectiviteit van interventies 
van farmacologische, psychologische en sociale 
aard

• Bijdrage aan Evidence Base van de psychiatrie en 
de geestelijke gezondheidszorg (o.a. richtlijnen)
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Aantal onderzoeken in 2008
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Aantal onderzoeken in 2008, 
naar stoornis
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Aantal onderzoeken in 2008,
naar type
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De 3R’s: RGOc, RoQua en Register

• Stuurgroep van het RGOc besloten tot verlenging 
met 5 jaar (2010-2014)

• Budget ~ 300K 

• Programmaleider (Wiersma), senior-onderzoekers 
(van den Brink, Bruggeman, van Busschbach, 
Sytema), junior-onderzoeker (wisselend), database 
manager (Veermans) en secretaresse/PR 
(Messchendorp)
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De 3R’s: RGOc, RoQua en Register

• RoQua (routine outcome and quality assessment): 
convenant en overeenkomst inzake testmanager, 
opzet en uitvoering van ROM (routinematige 
uitkomst meting) in 6  instellingen: Lentis, GGz 
Friesland, GGz Drenthe, UCP, Symfora en 
Meerkanten 

• Budget  ~ 300K pj

• Projectleider (Sytema), databasemanager 
(Veermans) en programmeurs (Esposito, Hegeman, 
Veldthuis)
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De 3R’s: RGOc, RoQua en Register

• Psychiatrisch Casus Register Noord Nederland: 
PCR NN

• Ministerie VWS budget ~100K per jaar
• Projectleider (Sytema) en senior-onderzoeker 

(Visser)
• Samenwerking met registers in Maastricht, 

Rotterdam en Utrecht
• Analyse van trends in ggz-gebruik en specifieke 

onderwerpen 
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Schizofreniecongres

• De Schizofreniestichting: jaarlijkse Rob Giel Lezing 
• Op het Schizofreniecongres van 19 nov jl. is de 2de

RG lezing gehouden door dr Jos Dröes: Nieuwe 
namen voor een oude dame; over herstel, 
rehabilitatie, behandeling en schizofrenie (vooral 
over kenmerken van herstel-ondersteunende zorg 
en rehabilitatie, over nieuwe namen voor 
schizofrenie)

• Schizofreniestichting + Kenniscentrum Rehabilitatie 
= Kenniscentrum Phrenos, 

behandeling, rehabilitatie en herstel bij ernstige 
psychische aandoeningen 12
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Enkele highlights

• Promotie Marieke Pijnenborg “Cognitive 
impairments in schizophrenia: social cognition and 
cognitive rehabilitation from a clinical perspective”, 
december 2008

• Promotie Stynke Castelein “Guided support groups 
for psychosis”, maart 2009

• Promotie Hugo Wolters “Desired and undesired 
effects of antipsychotic treatment from a patient’s 
perspective”,  27 jan 2010
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Rapportages RGOc reeks

• Betrokkenheid in kaart gebracht (familie triade 
kaart), RGOc  20, 2009

• Verslag 2de fase UTOPIA: DE RIBW doet mee (over 
functioneren en tevredenheid van clienten), RGOc 
22, 2009

• Nait soez’n moar deurbroez’n met elkaar (over de 
psychiatrische woonzorg in Groningen) RGOc 19, 
2009

14

w
w

w
.rgoc.nl

Nieuwe Subsidies in 2009

• ZonMw (€ 450K) voor 4 jaar in kader van programma 
Diseasemanagement en IT: My Care (projectleider 
Soerd Sytema, AIO Lian van der Krieke, 
samenwerking met faculteit Wis- en Natruurkunde, 
Informatica)

• GGz Friesland, Jansen Cilag & RGOc (€ 80K) 
vervolg van Mesifos cohort

• UMCG doelmatigheidsfonds (€ 60K): pilot naar 
vaktherapieen (Liza Aerts)

• UMCG psychosenafdeling, Lentis, RGOc: CAT (Piotr 
Quee)

• Verhuizing van RGOc, ROQua en Register van de “5de” (afdeling 
sociale psychiatrie) naar het Triade-gebouw, ingang 24, 1ste 
verdieping

Helaas of Hoera? 

UCP
Triade


