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9700 RB Groningen
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De voorzitter:
Drs. E.S. van der Haar, psychiater, is lid van de Raad van Bestuur van de
Stichting GGZ Drenthe
De sprekers:
Prof. dr. Durk Wiersma, socioloog, is hoogleraar klinische
epidemiologie van psychiatrische stoornissen en programmaleider van
het Rob Giel Onderzoekcentrum
Dr. S. Sytema, socioloog, is projectleider van het Psychiatrisch CasusRegister Noord-Nederland
Dr. Y.J. Pijl, psycholoog, is onderzoeker bij het Psychiatrisch CasusRegister Noord-Nederland
Dr. J. Broer, arts-epidemioloog, is werkzaam als arts en onderzoeker bij
de GGD-Groningen
Dr. P.C.A.M. den Boer, psychiater, is werkzaam als hoofd behandelzaken
regiomanagement Groningen bij Verslavingszorg Noord Nederland
Drs. A. Wunderink, psychiater, is werkzaam als hoofd onderzoek/
A-opleider bij de Stichting GGZ Friesland

Rob Giel Onderzoekcentrum
Het Rob Giel Onderzoekcentrum is een samenwerkingsverband van de
stichtingen GGz Groningen, 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.

Routebeschrijving
Auto
Als u met de auto komt, volg dan de ANWB-wegwijzers naar het UMCG.
U komt dan in de parkeergarage die onder de ontvangsthal ligt. U kunt
hier betaald parkeren. De betaalautomaat staat in de ontvangsthal.
Openbaar vervoer
U kunt het UMCG goed bereiken met het openbaar vervoer. Stadsbussen
– lijn 4 (Oosterpark) en 7 (Station Noord) – rijden vanaf het Centraal
Station in ongeveer tien minuten naar het UMCG. Informatie openbaar
vervoer: 0900-9292.

Rob Giel Onderzoekcentrum
UMCG, UCP
Postbus 30.001
9700 RB Groningen
Telefoon (050) 3612074
Fax (050) 3619722
E-mail: rgoc@med.umcg.nl
Website: www.rgoc.nl
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Voorwoord
In het Psychiatrisch Casus-Register Noord-Nederland (PCR-NN)
worden sinds het jaar 2000 zorggegevens verzameld van alle GGZ- en
verslavingszorginstellingen in de drie noordelijke provincies. Eind 2006
zijn de gegevens bijgewerkt tot en met 2005, een geschikt moment om
een overzicht te presenteren over deze inmiddels zes jaar omvattende
periode.
In het licht van de steeds belangrijker wordende registratie van
zorggegevens zal Durk Wiersma in zijn inleiding ingaan op het nut en de
noodzaak van het casusregister.
De onderzoekers van het PCR-NN zullen cijfers presenteren over
prevalentie en incidentie, trends en regionale verschillen. Ook zal de
toepassing van de registergegevens door de ‘klanten’ van het PCR-NN
worden belicht, met name voor het ontwikkelen van beleid.
Sinds enkele jaren levert het casusregister ook gegevens ten behoeve
van het Gezondheidsprofiel, dat wordt samengesteld door de GGDGroningen. Het is een beleidsondersteunend instrument voor de
provincie, waarin de gezondheidstoestand van de Groningers wordt
gemeten. Jan Broer, de hoofdsamensteller hiervan, zal laten zien hoe
psychische gezondheid samenhangt met de mate van gebruik van GGZvoorzieningen en met andere gezondheidsindicatoren.
Peter den Boer zal laten zien of GGZ en Verslavingszorg
communicerende vaten zijn of juist gescheiden werelden. Beide
werkvelden hebben elkaar nodig, kunnen van elkaar leren, maar hoeven
niet in alles hetzelfde te doen.
Lex Wunderink zal vertellen hoe de zorg voor de patiënt met ‘complexe
psychiatrische problematiek’ in Friesland gestalte gaat krijgen. De
definiëring van deze groep, omvang en kenmerken ervan, en welke zorg
zij krijgt, zijn bepaald met behulp van de PCR-NN data.

Doelgroep
Dit symposium is bedoeld voor psychiaters, arts-assistenten,
onderzoekers, psychologen, verpleegkundigen, managers, beleids
medewerkers en cliëntenraden van de noordelijke ggz-instellingen en
UMCG. Andere belangstellenden zijn overigens van harte welkom.
Inschrijving
De toegang tot het symposium is gratis. Aanmelding is mogelijk tot
10 december a.s.
• met de aanmeldingskaart
• per e-mail: rgoc@med.umcg.nl
U ontvangt géén 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
12 december 2006 in de Rode Zaal van het Universitair Medisch
Centrum Groningen
Aanvang 13.30 uur, ontvangst vanaf 13.00 uur in de Rode Zaal.
Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd bij de Nederlandse Vereniging voor
Psychiatrie
Programmacommissie
Prof. dr. D. Wiersma, dr. S. Sytema en prof. dr. R.J. van den Bosch

Programma
Voorzitter: Erik van der Haar
13.30

Opening en inleiding
Durk Wiersma

13.45

Gebruikersgroepen in de GGZ: regionale verschillen?
Sjoerd Sytema

14.15

Trends in de groei van het GGZ-gebruik: wat zijn de oorzaken?
Bram Pijl

14.45

Psychische gezondheid, zorggebruik en samenhang
gezondheidsindicatoren
Jan Broer

15.15

Pauze in de Ronde Zaal

15.45

Verslavingszorg en GGZ: communicerende vaten of gescheiden
werelden?
Peter den Boer

16.15

Zorgstructuur voor de patiënt met complexe psychiatrische
problematiek
Lex Wunderink

16.45

Discussie

17.00

Afsluiting met hapje en drankje in de Ronde Zaal

Hierbij meld ik aan voor het symposium van het RGOc
op 12 december 2006
Naam:												

m/v

Functie:
Naam:												
		
Functie:

m/v

Naam:												

m/v

Functie:
Instelling:
Postadres:
Postcode en plaats:
Telefoon:
E-mail:

Aanmeldingskaart vóór 10 december 2006 opsturen

