Doelgroep
Dit symposium is bedoeld voor psychiaters, arts-assistenten,
onderzoekers, psychologen, verpleegkundigen, managers,
beleidsmedewerkers en cliëntenraden van de noordelijke
ggz-instellingen en het UMCG. Andere belangstellenden zijn
overigens van harte welkom.
Inschrijving
De toegang tot het symposium is gratis. U kunt zich
aanmelden tot 30 november a.s., via www.rgoc.nl of met de
aanmeldingskaart.
Na aanmelding ontvangt u per e-mail een bevestiging van
inschrijving.
Mocht u na inschrijving onverhoopt verhinderd zijn, dan stellen
wij het op prijs als u ons hiervan tijdig in kennis stelt.
Wanneer en waar
Dinsdag 6 december 2011 in de Adventskerk op het terrein van
GGZ Drenthe, Dennenweg 9, 9404 LA Assen.
Aanvang 13.30 uur, ontvangst vanaf 13.00 uur.
Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd bij de Nederlandse Vereniging
voor Psychiatrie (NVvP) en de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen (FGzP)
Programmacommissie
Dr. R. Bruggeman, dr. R.H.S. van den Brink,
dr. J.T. van Busschbach en dr. S. Sytema

Routebeschrijving
Auto
Als u met de auto komt, neem dan vanaf de A28 afslag AssenZuid en volg de borden ‘Wilhelminaziekenhuis’ of ‘GGZ
Drenthe’.
Openbaar vervoer
GGZ Drenthe is goed bereikbaar met de trein en de bus. Vanaf
vanaf het NS-station is het ongeveer 15 minuten lopen.
Op http://www.ggzdrenthe.nl/ vindt u onder de knop ‘contact’
naast een uitgebreide routebeschrijving ook een plattegrond van
het terrein van GGZ Drenthe.
Rob Giel Onderzoekcentrum
Het Rob Giel Onderzoekcentrum is een samenwerkingsverband
van Lentis, de stichtingen GGZ Friesland en GGZ Drenthe en het
Universitair Centrum Psychiatrie van het UMCG, met als doel
bestaand wetenschappelijk onderzoek in de drie noordelijke
provincies te bundelen en te versterken, en nieuw onderzoek te
ontwikkelen op het gebied van psychiatrische zorg.
Contact
UMCG, UCP (CC72)
Postbus 30.001
9700 RB Groningen
Telefoon: (050) 3612079
Fax: (050) 3619722
E-mail: rgoc@med.umcg.nl
Website: www.rgoc.nl

Geweld van en

Rob Giel Onderzoekcentrum

tegen ggz-cliënten:
de bijdrage van
onderzoek en
implicaties
voor behandeling

6 december 2011, 13.30 uur
Adventskerk, GGZ Drenthe

Geweld van en tegen ggz-cliënten; de bijdrage van onderzoek en
implicaties voor behandeling
Geweld is een belangrijk onderwerp voor de ggz. Er komt
steeds meer aandacht voor ggz-cliënten als slachtoffer
van geweld. En daarnaast wordt in toenemende mate
een beroep gedaan op de ggz om plegers van geweld te
behandelen. In dit elfde RGOc symposium wordt ingegaan
op de bijdrage van onderzoek op beide thema’s. Daarbij
worden de resultaten gepresenteerd van studies die recent
binnen het RGOc zijn uitgevoerd en wordt stilgestaan
bij de waarde van interventies in de praktijk van de
hulpverlening.

Allereerst komt de vraag aan de orde in hoeverre mensen met
psychiatrische problemen een groter risico lopen om slachtoffer
te worden van geweld. Een overzicht zal worden geboden van
Nederlands en Europees onderzoek naar slachtofferschap onder
mensen met ernstige psychiatrische problematiek. Aansluitend
worden de eerste (voorlopige) resultaten gepresenteerd van een
inventariserend onderzoek naar victimisatie bij mensen met een
psychotische stoornis, dat is uitgevoerd bij de drie Noordelijke
ggz’en en het UCP. Tot slot wordt ingegaan op de rol van de ggz
bij het signaleren en begeleiden van cliënten die slachtoffer zijn
van geweld en de mogelijkheden om te komen tot preventieve
interventies.

In het tweede deel van het symposium staat de groep cliënten
centraal die in de ambulante forensische psychiatrie wordt
behandeld voor gewelddadig of ander delictgedrag. Deze groep
is de laatste jaren sterk toegenomen maar over de cliënten waar
het dan om gaat is maar weinig bekend. De RACE-studie van
het RGOc biedt hier inzicht in. Deze studie is de afgelopen
jaren uitgevoerd in de Ambulante Forensische Psychiatrie
van GGZ Friesland, GGZ Drenthe en Lentis/Forint. Naast een
beschrijving van de cliëntengroep zullen de resultaten worden
gepresenteerd van het gerandomiseerde onderzoek naar het
effect van een interventie om de behandeling zo goed mogelijk
af te stemmen op de risico- en beschermende factoren van
de cliënt voor delictgedrag. De afkorting RACE staat voor
risicotaxatie (Risk Assessment), die als basis genomen wordt
voor een gezamenlijke evaluatie van het behandelplan door
behandelaar en cliënt (Care Evaluation). Nagegaan is of de
RACE-interventie leidt tot een vermindering van gewelddadig en
ander delictgedrag van cliënten. Op het symposium zal tot slot
worden ingegaan op de uitvoerbaarheid van de interventie in de
praktijk en de betekenis van de bevindingen van de RACE studie
voor de ambulante forensisch-psychiatrische zorg.

Programma
Voorzitter: dr. Richard Bruggeman
13.30

Opening

14.55

Interventies ter voorkoming van geweld tegen cliënten
in de ggz: welke mogelijkheden zijn er?
Dr. C.J. Slooff
Psychiater, senior-onderzoeker bij GGZ Drenthe en het Rob
Giel Onderzoekcentrum

15.10

Pauze

Onderzoek naar victimisatie
13.40

14.10

14.30

Prevalentie en predictoren van geweld tegen mensen
met ernstige psychiatrische problematiek; een overzicht
uit de literatuur aangevuld met recent Nederlands.
onderzoek
Mw. dr. A. Kamperman
Psycholoog, post-doc bij O3 Research Center Mental
Healthcare Rijnmond en het Erasmus MC Rotterdam
Over geweldsincidenten en vermaatschappelijking:
resultaten van een Europese studie in de beschermende
woonvormen, de DEMOB-studie.
Mw. dr. E. Visser
Bewegingswetenschapper en verpleegkundige, senioronderzoeker bij het Rob Giel Onderzoekcentrum
Signalering van victimisatie via routine outcome
monitoring: opbrengsten van het VICTROM onderzoek
in de drie Noordelijke regio’s.
Mw. dr. J.T. van Busschbach
Pedagoog, senior-onderzoeker bij het Rob Giel Onderzoekcentrum

Onderzoek in de ambulante forensische psychiatrie
15.40

16.05

16.30

17.00

Samen beslissen over de zorg, ook in de ambulante
forensische psychiatrie?
Dr. R.H.S. van den Brink
Psycholoog, senior-onderzoeker bij het Rob Giel Onderzoekcentrum
Effecten van delictrisicotaxatie en samen beslissen over
de zorg op gewelddadig en delictgedrag van ambulante
forensich-psychiatrische cliënten
Mw. drs. N.A.C. Troquete
Psycholoog, promovendus bij het Rob Giel Onderzoekcentrum
RACE in de praktijk; mogelijkheden en implicaties van
de bevindingen
Dr. T.W.D.P van Os
Psychiater, plaatsvervangend A-opleider GGZ Friesland,
senior onderzoeker RGOc
Afsluiting met hapje en drankje

Postzegel
niet nodig
Naam

m/v

Functie
BIG-registratienummer
Instelling
Postadres
Postcode en plaats
Telefoon
E-mail*

* Uw e-mailadres wordt gebruikt voor de bevesting van
inschrijving en voor eventuele aanvullende informatie over
het symposium

Rob Giel Onderzoekcentrum
UMCG, Universitair Centrum
Psychiatrie, CC72
Antwoordnummer 339
9700 VB Groningen

Aanmeldingskaart voor het symposium

Geweld van en tegen ggz-cliënten; de bijdrage
van onderzoek en implicaties voor behandeling
van het RGOc op 6 december 2011

Voor deze bijeenkomst wordt voor drie uur accreditatie
aangevraagd bij de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie
(NVvP) en de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen (FGzP).
Indien u voor accreditatiepunten in aanmerking komt, verzoeken
wij u uw BIG-registratienummer op het inschrijfformulier in te
vullen. Aanmelden kan ook via www.rgoc.nl.
Aanmeldingskaart a.u.b. vóór 30 november 2011 opsturen

