Inschrijving

Doelgroep

U kunt zich aanmelden voor het
symposium door middel van het online
aanmeldingsformulier op www.rgoc.nl/
sym0110. De inschrijvingen worden
verwerkt op volgorde van binnenkomst.
U ontvangt per e-mail een bevestiging
van uw aanmelding. Het maximale aantal
deelnemers is 100 personen. Wanneer dit
aantal bereikt is, wordt u op de reservelijst
geplaatst. Ook hiervan ontvangt u bericht
per e-mail. Mocht u na inschrijving
onverhoopt verhinderd zijn, dan stellen wij
het op prijs als u ons hiervan tijdig in kennis
stelt via rgoc@med.umcg.nl.

Psychiaters, psychologen, verpleegkundigen
en andere geïnteresseerden.

Wanneer en waar

Woensdag 27 januari 2010, van 12.00 tot
14.30 uur in de Senaatskamer van het
Academiegebouw van de Rijksuniversiteit
Groningen, Broerstraat 5 te Groningen.
Een routebeschrijving vindt u op www.rug.nl
(Over de RUG / Adresinformatie & zoeken /
Academiegebouw).
Kosten

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd bij de NVvP.
Voorzitter

Prof.dr. Durk Wiersma, Universitair
Centrum Psychiatrie en Rob Giel
Onderzoekcentrum van het Universitair
Medisch Centrum Groningen (UMCG).
Organisatie

Dr. Rikus Knegtering, psychiater,
Prof. Dr. Durk Wiersma, Pieter Jan Mulder,
consulent schizofrenie, Lentis, het Rob
Giel Onderzoekcentrum en het Universitair
Centrum Psychiatrie van het Universitair
Medisch Centrum Groningen.
Contact

Mw. E. Klein, Lentis, telefoon (050) 5223583,
e-mail g.klein@lentis.nl of
Mw. M. Messchendorp, RGOc, telefoon
(050) 3612079, e-mail rgoc@med.umcg.nl.

Uitnodiging
Het Universitair Centrum Psychiatrie en
het Rob Giel Onderzoekcentrum van het
UMCG, samen met Lentis en GGz Friesland
organiseren in het kader van de promotie
van Hugo Wolters op 27 januari 2010 een
symposium onder de titel:

Voor- en nadelen
van antipsychotica
in de visie van de
patiënt

Deelname aan het symposium en de lunch is
kosteloos. Het symposium wordt financieel
mogelijk gemaakt door een Unconditional
Grant BCN (Rijkuniversiteit Groningen), Eli
Lilly BV en Janssen-Cilag Nederland.

Woensdag 27 januari, 12:00-14:30 uur
In de Senaatskamer van het Academiegebouw
Broerstraat 5, Groningen

Programma
12:00 Ontvangst en opening door dagvoorzitter
Prof.dr. Durk Wiersma, hoogleraar klinische epidemiologie van psychiatrische
stoornissen bij het Universitair Centrum Psychiatrie van het UMCG en
programmaleider van het Rob Giel Onderzoekcentrum
12:10 Subjectieve ervaringen bij antipsychotica gebruik, wat niet weet maar wel
deert?
Prof.dr. Erik Hoencamp, hoogleraar afdeling psychiatrie Rijksuniversiteit van
Leiden en psychiater van de Parnassia Bavo groep.
Veel patiënten klagen over het zich niet goed voelen bij gebruik van antipsychotica.
Hoewel de psychose verbetert dreigen ze, mede om voor hen vaak moeilijk te
omschrijven zombie-gevoelens of zich vlak voelen, te stoppen. Gevaar is dat
patiënten dan weer opnieuw psychotisch worden. In de jaren zeventig ontstond
voor het eerst aandacht voor dit belangrijke klinische probleem. In de literatuur
vinden we dan termen als ‘subjectieve bijwerkingen’, ‘deficit syndrome’ en
andere. De discussie ging over in hoeverre deze ervaringen medicatie- dan wel
ziektegerelateerd zijn. Erik Hoencamp geeft een historisch overzicht met als
ondertitel: Wat je niet weet, wordt niet gezien. Wat niet gezien wordt, wordt niet
geweten.
12:35 Het meten van gewenste en ongewenste ervaringen bij antipsychoticagebruik
met de SRA

12:55 Subjectieve ervaringen, soft science
Dr. Lieuwe de Haan, Afdeling Psychiatrie, Zorglijn psychosen, Academisch Medisch
Centrum Amsterdam, Universiteit van Amsterdam
Aanvankelijk gaf de term ‘subjectieve ervaringen bij antipsychoticagebruik’ het
onderzoek ernaar een soft imago. Toch blijken juist deze subjectieve ervaringen
van patiënten overeen te komen met objectieve maten als dopamineblokkade,
effectiviteit van de behandeling, en therapietrouw. Lieuwe de Haan praat ons bij
over theorie en consequenties voor de behandeling.
13:20 The patient’s perspective of antipsychotic treatment
Prof.dr. Dieter Naber, Professor and Chairman of Psychiatry Department of the
Hamburg University, Germany
De ‘Subjective Wellbeing on Neuroleptics’ (SWN) vragenlijst is een van de eerste
instrumenten die de ervaringen van patiënten tijdens antipsychoticagebruik
vastlegde. De SWN is een belangrijk stuk gereedschap geworden voor zowel
klinisch onderzoek als ook ter ondersteuning van de behandelpraktijk. Welke
inzichten levert onderzoek met de SWN op voor de praktijk van de behandeling met
antipsychotica?
13:45 Lunch

Drs. Hugo Wolters, GGz Friesland
14:45 Openbare verdediging van het proefschrift
Om beter te begrijpen wat patiënten ervaren tijdens het gebruik van antipsychotica
werd de Subjects’ Reaction to Antipsychotics (SRA) vragenlijst ontwikkeld.
Bijzonderheid is dat deze vragenlijst zowel gewenste als ongewenste ervaringen bij
antipsychoticagebruik meet. De meerderheid van de patiënten kan de vragenlijst
bovendien goed zelf invullen. De achtergrond van de ontwikkeling van deze
vragenlijst, de relatie met farmacologische eigenschappen van de medicatie en de
plaats van de SRA in de praktijk komen aan de orde als opmaat naar de promotie
van Hugo later deze middag.

Desired and Undesired Effects of Antipsychotic Treatment From a Patients’
Perspective
door drs. Hugo Wolters

