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Op weg naar goede zorg voor mensen met ernstige psychiatrische problematiek
Op dit negende RGOc symposium bieden we u een aantal uiteenlopende presentaties van ons
onderzoeksprogramma aan, die een beeld geven van waarmee we bezig zijn en wat het kan
opleveren. In al die verscheidenheid van presentaties is een rode draad zichtbaar, namelijk het
ontstaan van (mogelijk) ernstige psychopathologie en de consequenties ervan voor het dagelijkse
leven van hen die dat betreft, en uiteraard hoe die problemen zo goed mogelijk kunnen worden
opgelost.
Er zijn vier wat uitgebreidere verhalen over het lopende empirische onderzoek naar stemmen horen
bij kinderen, over herstelgerichte zorg in residentiële voorzieningen, de behandeling van mensen
met psychische stoornissen en delictgedrag en over het landelijke onderzoek naar mensen met een
recente psychosen en hun familie. Tenslotte sluiten we dit symposium af met vier korte presentaties
over onderzoek dat net in gang is gezet; een staalkaart van interessante ontwikkelingen waarop u
met enkele vragen op kunt reageren.
Het grootste deel van het symposium is gewijd aan de bevindingen van al geruime tijd lopende
onderzoekingen. Eerst komt aan bod het onderzoek naar het horen van stemmen bij kinderen
van 7 en 8 jaar; het gaat hier om iets wat bij schizofrenie en psychotische stoornissen vaak een
kernsymptoom wordt genoemd: auditieve hallucinaties. Het blijkt dat dit bij 9% van de kinderen
in die leeftijd al voorkomt, en de grote vraag is of het na enige tijd nog aanwezig is (of slechts van
voorbijgaande aard) en of het gevolgen heeft voor het dagelijkse functioneren van die kinderen.
Agna Bartels rapporteert over het opnieuw bevragen van die kinderen na vijf jaar wanneer ze in de
leeftijd van 12 en 13 zijn gekomen.
Annemarie Caro vertelt over de uitvoering van het Europese onderzoek naar de ontwikkeling van
een vragenlijst voor de meting van herstelgerichte zorg in psychiatrische woonvoorzieningen. Zij
gaat vooral in op het Nederlandse aandeel in dit onderzoek en contrasteert de uitkomsten van de
vragenlijst op afdelingsniveau (hoe sterk is de afdeling herstelgericht in de ogen van de manager)
met de meningen van de bewoners hierover en over hun eigen functioneren (hoe autonoom en
‘empowered’ voelen zij zich).
De derde lezing gaat over de ambulante forensische psychiatrie in het noorden van het land.
Er is een trial gestart om na te gaan wat voor effect het heeft als periodieke delictrisicotaxatie
en behandelevaluatie worden ingevoerd in de hulpverlening aan mensen die op basis van
psychiatrische problemen een verhoogd risico hebben op het (opnieuw) plegen van een delict
(agressie, zedendeledict, etc.). Risicotaxatie betreft het systematisch beoordelen van de factoren
die bijdragen aan dit verhoogde risico. In de trial worden deze factoren vervolgens centraal gesteld
in de behandelevaluatie samen met de patiënt. Nadine Troquete bericht over de eerste fase van dit
interventie onderzoek onder meer dan 600 patienten.
Vervolgens gaat Richard Bruggeman in op het grootscheepse landelijke onderzoek naar mensen
met een eerste of recente psychotische stoornis (de GROUP-studie: Genetic Risk and Outcome of
Psychosis), bij wie vooral wordt gekeken naar beschermende en risicofactoren die mogelijk het
verdere beloop zullen kunnen bepalen. Om dat goed te kunnen doen zijn ook broers en zusters en
ouders gevraagd om aan dit onderzoek mee te doen. Richard Bruggeman legt uit hoe de groep
patienten er uit ziet, wat de rol van de genetica in dit onderzoek is en aan welke vraagstellingen
wordt gewerkt.

Programma
Voorzitter: dr. Rikus Knegtering
13.30

Opening en inleiding
Durk Wiersma

13.50

Stemmen horen bij 7- en 8-jarige kinderen: de follow-up na 5 jaar
Agna Bartels

14.20

Autonomie en empowerment binnen psychiatrische woonvoorzieningen
Annemarie Caro

14.50

Risicotaxatie en behandelevaluatie in de ambulante forensische psychiatrie
Nadine Troquete

15.20

Pauze

15.50

De GROUP-studie naar patiënten met een (recente) psychose en hun
familieleden
Richard Bruggeman

16.20

Korte presentaties van nieuwe ontwikkelingen
MyCare: Kan IT de autonomie van de patiënt bevorderen?
Sjoerd Sytema
CAT: een nieuwe revaliderende techniek
Piotr Quee
Vaktherapieën: wat is de meerwaarde?
Liza Aerts
Duurzaam Verblijf: een kostbare maar noodzakelijke voorziening?
Rob van den Brink

17.00

Afsluiting met hapje en drankje

De voorzitter
Dr. Rikus Knegtering, psychiater bij Lentis en senior-onderzoeker bij het
het Rob Giel Onderzoekcentrum en Lentis
De sprekers
Prof.dr. Durk Wiersma, socioloog, is hoogleraar klinische epidemiologie
van psychiatrische stoornissen en programmaleider van het
Rob Giel Onderzoekcentrum
Mw. drs. Agna Bartels, psycholoog, is onderzoeker/promovendus bij het
Rob Giel Onderzoekcentrum
Mw. drs. Annemarie Caro-Nienhuis, socioloog, is onderzoeksassistent
bij het Rob Giel Onderzoekcentrum
Mw. drs. Nadine Troquete, psycholoog, is promovendus bij het
Rob Giel Onderzoekcentrum
Dr. Richard Bruggeman, psychiater/senior-onderzoeker bij het Universitair Centrum Psychiatrie van het UMCG en bij het Rob Giel Onderzoekcentrum
Dr. Sjoerd Sytema, socioloog, is senior-onderzoeker bij het
Rob Giel Onderzoekcentrum
Drs. Piotr Quee, psycholoog, is promovendus bij het
Rob Giel Onderzoekcentrum
Mw. drs. Liza Aerts-Roorda, politicoloog, is junior-onderzoeker bij het
Rob Giel Onderzoekcentrum
Dr. Rob van den Brink, psycholoog, is senior-onderzoeker bij het
Rob Giel Onderzoekcentrum
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.

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. Aanmelding is mogelijk tot
25 november a.s.
• via www.rgoc.nl  
• of met de aanmeldingskaart
U ontvangt alleen een bevestiging van inschrijving per e-mail wanneer u een
e-mailadres heeft opgegeven.
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 1 december 2009 in zaal De Brink 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
Programmacommissie
Prof. dr. D. Wiersma, dr. S. Sytema en prof. dr. R.J. van den Bosch


Hierbij meld ik aan voor het symposium van het RGOc op 1 december 2009
Voor deze bijeenkomst wordt voor drie uur accreditatie aangevraagd bij de
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. 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*
Naam

m/v

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

* als u uw e-mail adres invult, onvangt u een bevestiging van inschrijving
Aanmeldingskaart a.u.b. vóór 25 november 2009 opsturen

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

postzegel
niet
nodig

Routebeschrijving
Auto
Als u met de auto komt, neem dan vanaf de A28 afslag Assen-Zuid en
volg de borden ‘Wilhelminaziekenhuis’ of ‘GGZ Drenthe’.
• indien u uit de richting Groningen komt gaat u onderaan de afrit
linksaf de Haarweg op (borden naar Hooghalen/Assen-Zuid) en
vervolgens bij de eerste stoplichten rechtsaf.
• indien u uit de richting Hoogeveen komt gaat u bij de eerste stop
lichten rechtsaf.
• daarna bij de volgende stoplichten rechtdoor.
• daaropvolgende stoplichten (Wilhelminaziekenhuis) ook rechtdoor.
• na een ongeveer 500 meter rechtsaf, de spoorwegovergang over.
• direct weer rechtsaf. Dit is de Dennenweg.
• na ongeveer 200 meter vindt u aan de rechterkant van de weg een
overzichtskaart van het terrein aan de Dennenweg. Links ziet u de
Adventskerk. Verderop, aan uw linkerhand is het hoofdgebouw. Vanaf
hier kunt u de bewegwijzering van het terrein volgen.
Openbaar vervoer
GGZ Drenthe is goed bereikbaar met de trein en de bus. Vanaf vanaf het
NS-station is het ongeveer 15 minuten lopen.
• vanuit het NS-station gaat u linksaf en volgt u de Overcingellaan
ongeveer 500 meter.
• bij de tweede straat linksaf het spoor over.
• meteen na de spoorwegovergang gaat u rechtsaf. Dit is de
Dennenweg.
• na ongeveer 200 meter vindt u aan de rechterkant van de weg een
overzichtskaart van het terrein aan de Dennenweg. Links ziet u de
Adventskerk. Verderop, aan uw linkerhand is het hoofdgebouw. Vanaf
hier kunt u de bewegwijzering van het terrein volgen.
Op www.ggzdrenthe.nl vindt u onder de knop ‘contact’ naast de routebeschrijving ook een plattegrond van het terrein van GGZ Drenthe.
Rob Giel Onderzoekcentrum
UMCG, UCP
Postbus 30.001
9700 RB Groningen
Telefoon: (050) 3612079
Fax: (050) 3619722
E-mail: rgoc@med.umcg.nl
Website: www.rgoc.nl

