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Nieuwe ontwikkelingen staan centraal deze middag. In 
een korte inleiding zullen de belangrijkste thema’s en 
aandachtsgebieden van het RGOc voor de komende jaren 
worden toegelicht door de nieuwe programmaleider. Sinds 
kort zijn er drie onderzoekslijnen binnen het RGOc: psychosen, 
ouderenpsychiatrie en affectieve stoornissen. Twee van deze 
onderzoekslijnen zullen vandaag voor het voetlicht komen.
Allereerst is het woord aan het RGOc-Netwerk Psychotische 
Stoornissen. U krijgt een beknopt overzicht van de activiteiten 
binnen dit netwerk. 
Eén van de belangrijkste aandachtsgebieden van de psychose-
onderzoekers op dit moment vormen de negatieve symptomen: 
energieverlies, lusteloosheid en geen plezier meer aan dingen 
kunnen beleven. Negatieve symptomen zijn vaak moeilijk te 
behandelen en hebben ernstige consequenties voor iemands 
sociaal functioneren. André Aleman zal ‘apathie’ als kernbegrip 
van deze symptomen toelichten en zijn plannen ontvouwen voor 
verder onderzoek naar de onderliggende pathologie, onderzoek 
dat dankzij twee grote subsidies mogelijk wordt gemaakt. 
Veelbelovend zijn de ontwikkelingen op het gebied van de 
psychotherapeutische en psychosociale interventies. Marieke 
Pijnenborg belicht een aantal interventies gericht op de aanpak 
van negatieve symptomen die op dit moment binnen het Netwerk 
onderzocht worden. Ten slotte bespreekt Rikus Knegtering 
enkele nieuwe medicamenteuze strategieën, die aangrijpen op 

het glutamaat systeem, waarbij hij dieper in zal gaan op een nog 
lopende medicatiestudie met partners binnen het RGOc.
Na de pauze zal Richard Oude Voshaar de plannen van het nieuw 
opgerichte Netwerk Ouderenpsychiatrie uit de doeken doen. 
De ouderenpsychiatrie is een belangrijk groeigebied binnen 
de psychiatrie en het sluit aan bij het Healthy Ageing thema. 
Een centraal begrip in de nieuwe onderzoekslijn is ‘frailty’: 
breekbaarheid of kwetsbaarheid. Richard Oude Voshaar zal dit 
concept verder uitwerken en aangeven hoe onderzoek hiernaar er 
uit zal moeten gaan zien. Ista Bogers zal daarna een eerste deel 
van haar onderzoek naar suïcide binnen de ouderenpsychiatrie 
presenteren. Als laatste spreekt Lia Verlinde over haar onderzoek 
naar doodswens bij ouderen.
De middag wordt voorgezeten door de nieuwe voorzitter van de 
Raad van Bestuur van GGZ Friesland, Adriaan Jansen. 
Een uitgebreide borrel sluit de middag af. 
Wij hopen u te treffen op dinsdagmiddag 11 december!

De congrescommissie,
Jooske van Busschbach
Rob van den Brink
Richard Bruggeman
Martha Messchendorp
Sjoerd Sytema

RGOc next!



Programma:

Voorzitter: drs. A. Jansen, voorzitter Raad van Bestuur, 
psycholoog, GGZ Friesland

12.30 Ontvangst en registratie

13.00 Opening: Het RGOc - de plannen voor 2013
 Dr. R. Bruggeman, psychiater/onderzoeker UMCG/RGOc, 

programmaleider RGOc

 Onderzoekslijn psychosen

13.15 Inleiding 
 Dr. R. Bruggeman, zie hierboven 

13.30 Apathie bij schizofrenie: het concept
 Prof. dr. A. Aleman, hoogleraar cognitieve 

neuropsychologie, NeuroImaging Center, UMCG

13.55 Psychosociale interventies bij negatieve symptomen
 Mw. dr. G.H.M. Pijnenborg , GZ-psycholoog, 

NeuroImaging Center, UMCG, RUG, Psychosecircuit GGZ 
Drenthe

14.20 Medicamenteuze interventies bij negatieve symptomen
 Dr. H. Knegtering, psychiater/onderzoeker bij Lentis, RGOc 

en Neuroimaging Center, UMCG

14.45 Pauze

 Onderzoekslijn Ouderenpsychiatrie

15.15 Inleiding 
 Prof. dr. R.C. Oude Voshaar, hoogleraar 

ouderenpsychiatrie, UMCG

15.30 Frailty nader onderzocht
 Prof. dr. R.C. Oude Voshaar, zie hierboven

15.55 Gedachten over dood en suïcide bij depressieve 
ouderen nader bekeken

 Mw. drs. C.H.M. Bogers, ouderenpsychiater, Lentis

16.20 Doodswensen bij ouderen nader bekeken
 Mw. drs. A.A. Verlinde, ouderenpsychiater en manager 

behandelbeleid, Circuit Ouderen, Mediant

16.45 Afsluiting met hapje en drankje



Doelgroep
Dit symposium is bedoeld voor verpleegkundigen, psychiaters, 
arts-assistenten, psychologen, onderzoekers, beleids-
mede werkers, patiëntenorganisaties van de noordelijke 
ggz-instellingen en het UMCG. Andere belangstellenden zijn 
overigens van harte welkom.

Inschrijving
De toegang tot het symposium is gratis. U kunt zich aanmelden 
tot 5 december 2012, via het aanmeldingsformulier op www.
rgoc.nl of met de aanmeldingskaart. Na uw aanmelding 
ontvangt u per e-mail een bevestiging van inschrijving.
Mocht u na inschrijving onverhoopt verhinderd zijn, dan stellen 
wij het op prijs als u ons hiervan tijdig in kennis stelt.

Wanneer en waar
Dinsdag 11 december 2012 in de Rode Zaal, Onderwijscentrum, 
UMCG, Hanzeplein 1 te Groningen.
Ontvangst en inschrijving: vanaf 12.30 uur. Het programma 
begint om 13.00 uur.

Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd bij de Nederlandse Vereniging voor 
Psychiatrie (NVvP), de Federatie Gezondheidszorg Psychologen 
(FGzP), en Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland 
(V&VN): Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals, 
en het Verpleegkundig Specialisten Register.

Congrescommissie
Dr. R. Bruggeman, dr. R.H.S. van den Brink, mw. dr. J.T. van 
Busschbach, mw. M. Messchendorp, dr. S. Sytema

Routebeschrijving
Auto
Als u met de auto komt, volg dan de ANWB-wegwijzers richting 
UMCG Noord. U komt dan automatisch in Parkeergarage 
P-Noord (betaald parkeren). Van daaruit volgt u de beweg-
wijzering naar Ingang 11. Hierna volgt u de borden naar de Rode 
Zaal.

Openbaar vervoer
U kunt het UMCG goed bereiken met het openbaar vervoer. 
Stadsbus lijn 22 (P+R Citybus) rijdt vanaf het Centraal Station in 
ongeveer tien minuten naar het UMCG. Lijn 8 rijdt vanaf Station 
Europapark/ Euroborg naar het UMCG. Informatie openbaar 
vervoer: 0900-9292 of www.9292ov.nl.

Rob Giel Onderzoekcentrum
Het Rob Giel Onderzoekcentrum is een samenwerkingsverband 
van Lentis, GGZ Friesland, GGZ Drenthe, Dimence, Mediant 
en het Universitair Centrum Psychiatrie van het UMCG, met als 
doel bestaand wetenschappelijk onderzoek in de noordelijke 
provincies te bundelen en te versterken, en nieuw onderzoek te 
ontwikkelen op het gebied van psychiatrische zorg.

Contact
UMCG, UCP (CC72)
Postbus 30.001
9700 RB Groningen
Telefoon: (050) 3612079
Fax: (050) 3619722
E-mail: info@rgoc.nl
Website: www.rgoc.nl



Aanmeldingskaart voor het 
symposium van het RGOc  op  
11 december 2012

Voor deze bijeenkomst wordt voor 
drie uur accreditatie aangevraagd 
bij de Nederlandse Vereniging voor 
Psychiatrie (NVvP),  de Federatie 
van Gezondheids zorgpsychologen 
(FGzP) en bij Verplegenden en 
Verzorgenden Nederland (V&VN) 
voor de registers Verpleegkundig 
Specialisten en Kwaliteitsregister 
V&V en Register Zorgprofessionals. 
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.

Naam:   m/v

Functie:  

BIG-registratienummer: 

Instelling:

Postadres:

Postcode en plaats: 

Telefoon:

E-mail*: 

* Uw e-mail wordt gebruikt voor een bevestiging van inschrijving en aanvullende informatie over het symposium.

Aanmeldingskaart a.u.b. vóór 3 december 2012 opsturen



 

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

Postzegel niet nodig




