
Programma Expertgroependag

RoQua: 
is meten ook 
weten?

Dag: 27 mei 2011
Locatie: UMCG Groningen (Rode Zaal, Onderwijscentrum)



Expertgroependag RoQua; 

is meten ook weten?

Thema: Vele instellingen zijn bezig met het invoeren van Routine 
Outcome Monitoring (ROM) en in de noordelijke regio is een eigen 
systeem daarvoor ontwikkeld (RoQua). De implementatie in de 
klinische praktijk is weerbarstig en het uitwisselen van best practices 
is nuttig en nodig. Welke lessen kunnen inmiddels worden geleerd 
uit de opgedane ervaringen, hoe zijn hulpverleners en patiënten te 
motiveren, en hoe kan ROM dus productief worden gemaakt voor de 
praktijk? 
Een tweede aspect betreft de evaluatie van behandelingen en hoe we 
daaraan wetenschappelijk onderzoek kunnen verbinden. Wat zijn de 
ervaringen in den lande, welke methodologische bezwaren en voor
delen zitten er aan ROM data, en hoe kunnen deze worden gebruikt 
om zorg te verbeteren en dit wetenschappelijk te onderbouwen? 

Organisatie: Sjoerd Sytema en Robert Schoevers (dagvoorzitter)



Programma

	 	 Ochtend
	 09.00		 Ontvangst	met	koffie	in	de	Rode	Zaal	pauze	ruimte	

	 09.30	 Opening	door	dagvoorzitter	Robert	Schoevers

	 09.40	 Sjoerd	Sytema,	programmaleider	RoQua
	 	 Inleiding	thema	en	presentatie	visie	op	verbinding	tussen	zorgprogramma’s,	
	 	 ROM	en	onderzoek.	

	 09.50	 Sybold	Okke	de	Vries,	hoofd	zorgprogramma	depressie	GGZ-Friesland	
	 	 Presentatie	zorgprogramma	en	implementatie	i.c.m.	ROM	

	 10.20	 Fennie	Zwanepol,	hoofdbehandelaar	zorgprogramma	Stemming	en	Angst	
	 	 GGZ-Centraal	Presentatie	zorgprogramma	en	implementatie	i.c.m.	ROM

	 10.50	 Pauze

	 11.10	 Meinte	Vollema,	hoofd	psychologisch	onderzoek	GGZ-Centraal	
	 	 Presentatie	gestandaardiseerde	diagnostiek	met	de	miniSCAN.	

	 11.40	 Peter	de	Jonge,	hoogleraar	psychiatrie	UMCG	
	 	 Achtergronden	en	resultaten	herhaalde	metingen	bij	de	individuele	patiënt;		
	 	 het	ROM	model	voor	de	toekomst?	

	 12.10	 Discussie	over	het	ochtendprogramma

	 12.30	 Lunch	in	de	Ronde	zaal

	 	 Middag
	 13.30	 Parallelsessies	RoQua	expertgroepen	(zie	volgende	pagina)

	 14.30	 Pauze	

	 14.45	 Frans	Zitman,	hoogleraar	en	afdelingshoofd	psychiatrie	te	Leiden	
	 	 Wetenschappelijk	onderzoek	met	ROM	data;	een	overzicht	van	resultaten,		
	 	 mogelijkheden	en	kanttekeningen.	

	 15.45	 Discussie	en	afsluiting



Overzicht parallelsessies door drie RoQua 
expertgroepen: 

Ouderenpsychiatrie: Richard Oude Voshaar, hoofd ouderen
psychiatrie van het UCP zal het ROM protocol presenteren zoals dat 
in deze expertgroep is vastgesteld en in RoQua geïmplementeerd is. 
Hij zal tevens de verbinding maken met onderzoek: op welke thema’s 
kunnen we inzetten?

Psychosen: Lex Wunderink, psychiater, Aopleider en hoofd onder
zoek van de GGZFriesland zal het zorgprogramma SMI van de 
GGZFriesland presenteren en hoe ROM en onderzoek daarin worden 
geïntegreerd. 

Kinder en Jeugdpsychiatrie: Startbijeenkomst van de expertgroep 
o.l.v. Sjoerd Sytema. Inleider en trekker van ROM in de kinder en 
jeugdpsychiatrie is nog vacant. Onderwerpen: uitwisselen van 
er varingen met ROM, instrumentarium (HoNOSCA; Spsy; Kidscreen).  

Deelname

Leden van de verschillende RoQua expertgroepen 
Medewerkers van de in RoQua participerende instellingen
(Praktijk)onderzoekers 
Deelname is kosteloos
Wel graag aanmelden voor 20 mei via email op onderstaand adres 
i.v.m. ruimte reservering en catering
Routebeschrijving: http://www.rgoc.nl/files/pdf/RouteTriade.pdf

Graag aanmelden bij: 
Sjoerd Sytema 
s.sytema@med.umcg.nl

Contact:
Rob Giel Onderzoekcentrum
Martha Messchendorp
T (050) 361 20 79
info@rgoc.nl
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