Rob Giel Onderzoekcentrum
Symposium

‘Ik zorg, dus ik PHAMOUS’
31 januari 2013, 13.30 uur, Rode Zaal UMCG

Tijdens dit symposium wordt de rol belicht van ROM PHAMOUS in het zorgproces van
patiënten met een psychose. ROM PHAMOUS is vooral bedoeld als instrument voor de
jaarlijkse evaluatie van de zorg en het bijstellen van het behandelplan. Er wordt gekeken
naar psychische en lichamelijke klachten, kwaliteit van leven en de (on)gewenste effecten
van medicatie. Daarnaast kan het instrument voor andere doeleinden worden ingezet, zoals
wetenschappelijk onderzoek.
De vragen waarom dit belangrijk is, hoe dit kan worden gedaan en wat de uitkomsten van
studies met PHAMOUS data zijn, komen in dit symposium aan bod.

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.

Programma

Programma
Voorzitter: dr. R. Bruggeman
programmaleider RGOc en projectleider PHAMOUS
13.00

Ontvangst (met koffie en thee)

13.30

Opening door de dagvoorzitter
dr. R. Bruggeman

13.35

Follow-up ROM (FUR) gesprekken
Marga van Leersum (verpleegkundig specialist UCP)

13.55

Motiveren van behandelaren
drs. Manja Hof (psychiater GGZ Drenthe Emmen)

14.15

PHAMOUS in de toekomst: Samen keuzes maken en computer adaptief testen
drs. Lian van der Krieke (onderzoeker RGOc)

14.35

Hoe geeft ROM het behandelplan vorm? Voorbeeld ROM aan de hand van een casus
drs. Frank van Es (psychiater UCP)

14:55

Vragen uit het publiek

15.05

Pauze

15.30

PHAMOUS-gene
drs. Edith Liemburg en Geertje Liemburg (onderzoekers RGOc)

15.50

ELIPS: Het effect van een leefstijlinterventie op cardiovasculaire risico’s bij langdurig opgenomen SMI patiënten
dr. Frederike Jörg (onderzoeker GGZ Friesland)

16.10

Nieuw licht op vitamine D bij schizofrenie
Gert Wolters (onderzoeker Lentis)

16.30

Vragen uit het publiek

16.45

Afsluiting met hapje en drankje

17.15

Einde

Info

Doelgroep
Dit symposium is bedoeld voor verpleegkundigen, psychiaters, arts-assistenten, psychologen,
onderzoekers, beleidsmedewerkers, 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 20 januari 2013, via het
aanmeldingsformulier op http://www.rgoc.nl.
Na uw aanmelding ontvangt u een e-mail met 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
Donderdag 31 januari 2013 in de Rode Zaal, Onderwijscentrum, UMCG, Hanzeplein 1
te Groningen.
Ontvangst en inschrijving: vanaf 13.00 uur. Het programma begint om 13.30 uur.
Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd bij de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), het Accreditatie
bureau Verpleegkundig Specialisten Register en het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en
verzorgenden (V&VN).
Programmacommissie
dr. A.A. Bartels-Velthuis, A. de Vos MSc, B. Hut-Kiewiet, dr. R. Bruggeman
Organisatiecomité
Barja Hut, Annerieke de Vos, Martha Messchendorp, Agna Bartels
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 bewegwijzering
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.

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

