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SymposiumDe voorzitter

Prof.dr. Robert Schoevers, psychiater en bestuurslid onderzoek en 
onderwijs bij het Universitair Centrum Psychiatrie van het UMCG

De sprekers

Prof.dr. Durk Wiersma, socioloog, hoogleraar klinische epidemiologie 
van psychiatrische stoornissen en programmaleider van het Rob Giel 
Onderzoekcentrum

Drs. Luuk Sietsma, bewegingswetenschapper, voorzitter Federatie 
Vaktherapeutische Beroepen 

Dr. Stynke Castelein, socioloog, senior-onderzoeker bij Lentis en het 
Rob Giel Onderzoekcentrum 

Mw. drs. Liza Aerts-Roorda, politicoloog, onderzoeker bij het Rob Giel 
Onderzoekcentrum

Drs. Cees Boerhout, bewegingswetenschapper, onderzoeker bij Lentis en 
het Rob Giel Onderzoekcentrum 

Dr. Sjoerd Sytema, socioloog, senior-onderzoeker bij het Rob Giel 
Onderzoekcentrum

Dr. Lex Wunderink, psychiater, hoofd opleiding en onderzoek bij GGZ 
Friesland en senior-onderzoeker bij het Rob Giel Onderzoekcentrum en 
GGZ Friesland

Dr. Rikus Knegtering, psychiater en hoofd onderzoek bij Lentis en 
senior-onderzoeker bij het Rob Giel Onderzoekcentrum 

Dr. Richard Bruggeman, psychiater en senior-onderzoeker bij de 
afdeling psychosen van het Universitair Centrum Psychiatrie van het 
UMCG en het Rob Giel Onderzoekcentrum

Dr. Cees Slooff, psychiater en senior-onderzoeker bij GGZ Drenthe en 
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.

Routebeschrijving

Maakt u gebruik van een navigatiesysteem om naar de locatie Zuidlaren 
te komen dan kunt u het beste Stationsweg 163 invoeren. Recht 
tegenover dit adres vindt u de hoofdingang van het Lentisterrein te 
Zuidlaren.
 
Vanuit Groningen
A28 richting Assen, afslag N34 Zuidlaren/Emmen; N34 vervolgen tot 
afslag Zuidlaren/Tynaarlo. Ga linksaf. U rijdt het dorp Zuidlaren binnen. 
Ongeveer 150 meter na de eerste rotonde vindt u aan de rechterkant van 
de weg de ingang van het terrein.
 
Vanuit Assen
A28 richting Groningen, afslag Zuidlaren/Tynaarlo. Einde afrit linksaf 
richting Zuidlaren. Weg vervolgen tot u het dorp Zuidlaren binnen rijdt. 
Ongeveer 150 meter na de rotonde vindt u aan de rechterkant van de weg 
de ingang van het terrein.
 
Openbaar vervoer, vanuit Groningen
Centraal Station NS: Q-liner, lijn 318, richting Annen. U kunt met de 
Q-liner tijdens kantooruren twee maal per uur vertrekken. U stapt dan 
uit bij de halte Tienelsweg. De busreis vanuit Groningen naar Zuidlaren 
duurt ruim 20 minuten. Er is geen treintaxi beschikbaar.
 
Openbaar vervoer, vanuit Assen
Hoofdstation NS: lijn 58 richting Zuidlaren. 
Op werkdagen rijdt de bus eens per uur. De busreis vanuit Assen naar 
Zuidlaren duurt ruim 30 minuten. Er is geen treintaxi beschikbaar.

Op www.lentis.nl vindt u onder Locaties en Kop van Drenthe naast de 
routebeschrijving ook een plattegrond van het terrein van Lentis. 
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7 december 2010, 13.30 uur, D
e Kimme, Lentis

Over Vaktherapie en over 

Routine Outcome Monitoring (ROM) 

met een blik op de toekomst



 Doelgroep

Dit symposium is bedoeld voor psychiaters, arts-assistenten, 
vaktherapeuten, onderzoekers, psychologen, verpleegkundigen, managers, 
beleidsmedewerkers 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 30 
november a.s.
• via www.rgoc.nl  
• of met de aanmeldingskaart
Na 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 7 december 2010 in theater De Kimme op het terrein van Lentis, 
E70, 9471 KA Zuidlaren. Er is voldoende parkeergelegenheid aanwezig.
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.A. Schoevers

Contact
 
Rob Giel Onderzoekcentrum
UMCG, UCP (CC72)
Postbus 30.001
9700 RB Groningen
Telefoon: (050) 361 2079
Fax: (050) 361 9722
E-mail: rgoc@med.umcg.nl
Website: www.rgoc.nl

Over Vaktherapie en over ROM, met een blik op de toekomst

Het programma van dit tiende RGOc-symposium is gewijd aan twee 
belangwekkende onderwerpen, belangwekkend omdat ze betrekking hebben op 
de verdere onderbouwing van de effectiviteit en transparantie van de geestelijke 
gezondheidszorg in Nederland in een tijd die nadrukkelijk vraagt om toepassing 
van evidence based richtlijnen en om benchmarking teneinde de bekostiging van 
de zorg te onderbouwen. Het eerst komt de betekenis van de vaktherapieën aan 
de orde. Het is in dit verband opmerkelijk dat vaktherapieën weliswaar al jaar en 
dag op tamelijk grote schaal worden toegepast in ambulante en (dag)klinische 
settings,  terwijl nog weinig onderzoek gedaan is waaruit duidelijk wordt wat hun 
specifieke werking is en wat het bijdraagt aan het herstel van patiënten. Toch is 
de opvatting tamelijk algemeen dat deze therapieën - psychomotorische therapie, 
beeldende therapie, muziektherapie, dramatherapie en danstherapie – nuttig 
en waardevol zijn en ook aan veel patiënten worden gegeven. Het belang van de 
vaktherapieën wordt nog eens voor het voetlicht gebracht door Luuk Sietsma, 
docent & onderzoeker aan de Hogeschool Windesheim te Zwolle. Stynke 
Castelein, senior-onderzoeker bij Lentis en het UCP zet de beschikbare evidentie 
van deze therapieën op een rij en de betekenis daarvan voor de multidisciplinaire 
richtlijnen voor o.a. angst, depressie en schizofrenie. Een pilotonderzoek onder 
vaktherapeuten en patiënten in de drie noordelijke provincies laat zien wat er 
momenteel in deze sector van behandeling gebeurt en wat de plannen zijn voor 
verder onderzoek. Liza Aerts, junior-onderzoeker bij het RGOc, vertelt hierover. 
Tenslotte gaat Cees Boerhout, behandelaar-onderzoeker bij Lentis, in op een 
specifieke vorm van psychomotorische therapie bij mensen met eetstoornissen en 
de evaluatie daarvan in een gecontroleerde studie.

Ons tweede onderwerp is de Routine Outcome Monitoring, kortweg ROM of ook 
wel routinematige uitkomst meting genoemd. Sjoerd Sytema, senior-onderzoeker 
bij het RGOc en programmaleider van RoQua, zal schetsen onder welke 
voorwaarden ROM haar beloften kan waarmaken. Hij zal de relaties aangeven 
tussen evidence based behandelen, (gerandomiseerd) onderzoek en ROM. 
Vervolgens wordt één van de meest ontwikkelde protocollen: het PHAMOUS 
protocol voor psychosen, in detail onder de loep genomen. Lex Wunderink, 
psychiater, opleider en hoofd onderzoek van GGZ Friesland, illustreert hoe dit 
ROM protocol wordt toegepast in een gerandomiseerde trial, de ACT+ trial in 
Leeuwarden. Rikus Knegtering, psychiater en hoofd onderzoek bij Lentis zal 
laten zien hoe dit protocol is geïntegreerd in het Patiënt Volg Systeem. Richard 
Bruggeman, psychiater en senior-onderzoeker bij de afdeling psychosen van 
het Universitair Centrum Psychiatrie van het UMCG en Cees Slooff, psychiater 
en senior-onderzoeker bij het cluster psychosen van GGZ Noord-Drenthe, 
zullen laten zien hoe de gegevens van de patiëntenzorg kunnen leiden tot  
wetenschappelijk onderzoek, en hoe dit onderzoek weer aanbevelingen op kan 
leveren voor een betere zorg aan de patiënt.
Tenslotte zal Robert Schoevers, psychiater en sinds 1 maart 2010 afdelingshoofd 
van het Universitair Centrum Psychiatrie, het symposium besluiten met een korte 
beschouwing over de toekomst van het RGOc in relatie tot de onderzoekslijnen 
van het UCP en de intensieve contacten met de regionale instellingen. 

Programma 

Voorzitter: Robert Schoevers

13:30 Durk Wiersma
 Inleiding met een korte terugblik op de afgelopen 10 jaar

13:50 Luuk Sietsma
 Vaktherapie, de moeizame weg van geitenwol naar evidence based...

14:15 Stynke Castelein
 Vaktherapieën in de richtlijn schizofrenie, angst en depressie: zit er 

muziek in? Of is het drama?

14:35 Liza Aerts 
 De eerste resultaten van een pilotstudie naar de effectiviteit van 

vaktherapie

14:55 Cees Boerhout
 PMT en agressieregulatie bij eetstoornissen: een RCT

15:15 Pauze
 
15:45 Sjoerd Sytema
 ROM: de dynamiek van evidence-based behandelen

16:00 Lex Wunderink
 ROM in Fryslân als onderzoeksinstrument bij ACT+ trial

16:15 Rikus Knegtering
 Hoe pakt ROM uit in Lentis als Patiënt Volg Systeem (PVS)?

16:30 Richard Bruggeman/Cees Slooff
 ROM en het PHAMOUS project: van patiëntenzorg naar wetenschappelijk 

onderzoek en weer terug.

16:45 Robert Schoevers
 Het RGOc: klaar voor de toekomst?

17:00 Afsluiting met hapje en drankje in de foyer

Aanmeldingsformulier voor het symposium van het RGOc op 7 december 2010

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 
aanmeldingsformulier 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*  

* Uw e-mailadres wordt gebruikt voor de bevesting van inschrijving en voor 
eventuele aanvullende informatie over het symposium

Aanmeldingskaart a.u.b. vóór 30 november 2010 opsturen


