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De ouderdom komt met gebreken 

Ouderen zijn kwetsbaar door verlies van lichamelijke, cognitieve en vaak ook psychosociale 
reserves. De invloed van deze kwetsbaarheid, ook wel frailty genoemd, op de psychiatrische 
behandelingen is nauwelijks bekend. Zijn behandelingen in deze groep even effectief als in 
andere groepen? Speelt frailty een rol bij triage naar eerstelijns, basis of specialistische GGZ 
voor ouderen? Deze vragen staan centraal op de eerste nascholingsmiddag van het Netwerk 
Ouderenpsychiatrie van het RGOc. 



Het Netwerk Ouderenpsychiatrie heeft tot doel behandelaars en onderzoekers samen te brengen 
uit de ouderenpsychiatrie van de bij het RGOc aangesloten instellingen. Gezamenlijk kan dan een 
programma worden opgezet van gedegen wetenschappelijk onderzoek dat is afgestemd op de 
vragen uit de dagelijkse zorgpraktijk. Onder andere door nascholingsactiviteiten wordt geprobeerd 
zoveel mogelijk behandelaars uit de ouderenpsychiatrie hierbij te betrekken en hen te informeren 
over de activiteiten van het Netwerk. 

Het programma van de eerste nascholingsmiddag biedt allereerst een lezing van professor Joris 
Slaets over het begrip ‘frailty’ en de betekenis hiervan voor de zorg aan ouderen. Professor Slaets 
is hoogleraar ouderengeneeskunde bij het UMCG en is vooral bekend om zijn kritische visie op de 
prioriteiten die gesteld dienen te worden in de zorg aan kwetsbare ouderen. 

Centraal in het programma staan zogenaamde ‘elevator pitches’. Dit zijn korte presentaties van 
3 minuten waarin clinici of onderzoekers uit de deelnemende RGOc instellingen u proberen te 
winnen voor hun onderzoeksideeën. Dit programmaonderdeel biedt inzicht in de verschillende 
onderzoeksactiviteiten die worden uitgevoerd binnen de afdelingen ouderenpsychiatrie van de 
bij het RGOc aangesloten instellingen. In de hierop volgende pauze bestaat de gelegenheid de 
presentatoren aan te spreken op hun ideeën. We nodigen iedereen uit een ‘elevator pitch’ te 
houden. Opgeven kan tot 15 mei via info@rgoc.nl.

Het programma wordt afgesloten met een workshop van dr. Roelof Risselada (GGZ Friesland) en 
prof. Richard Oude Voshaar (UCP/UMCG) over een recent gestarte screening op ‘frailty’ bij intake 
in de ouderenpsychiatrie van GGZ Friesland. In een begeleidend onderzoek wordt deze screening 
vergeleken met expertoordelen over de ‘frailty’ van de patiënt op basis van dossierinformatie.
Wij hopen dat wij u mogen begroeten op deze eerste nascholingsmiddag en dat het een vruchtbare 
middag zal zijn voor u en het zorgonderzoek in de ouderenpsychiatrie in Noord-Nederland.

De nascholingscommissie,
Richard Oude Voshaar
Rob van den Brink

mailto:info@rgoc.nl


Programma

Voorzitter: Dr. R. Bruggeman, programmaleider RGOc

12.30	 Ontvangst	en	registratie	met	broodjes

13.00	 Inleiding	
 Dr. R. Bruggeman

13.15	 Kwetsbaarheid,	ziekte	en	leefplezier
 Prof. dr. J.P.J. Slaets, hoogleraar Ouderengeneeskunde 

UMCG

14.00 ‘Elevator	Pitches’	over	onderzoek	binnen	het	Netwerk	
Ouderenpsychiatrie	RGOc 

 Diverse sprekers 
 Voorzitter: Dr. R.H.S. van den Brink, RGOc

14.45 Pauze	en	gelegenheid	presentatoren	‘Elevator	Pitches’	
nader	te	spreken

15.30 Workshop	Screening	op	‘frailty’	in	de	ouderenpsychiatrie	
 Dr. R. Risselada, GGZ Friesland, en Prof. dr. R.C. Oude 

Voshaar, UCP/UMCG

16.30	 Afsluiting	
 Dr. R. Bruggeman

16.45	 Hapje	en	drankje



Doelgroep
Deze nascholingsmiddag is bedoeld voor (ouderen)psychiaters, arts-assistenten, psychologen, 
verpleegkundigen, andere behandelaren en onderzoekers uit de ouderenpsychiatrie van de bij het 
RGOc aangesloten instellingen. Andere belangstellenden zijn overigens van harte welkom.

Inschrijving
Deelname aan deze nascholingsmiddag kost ¤60. U kunt zich aanmelden tot 20 mei 2014, via het 
aanmeldingsformulier op www.rgoc.nl. Na uw aanmelding ontvangt u per e-mail een bevestiging 
van inschrijving.

Wanneer en waar
Dinsdag 27 mei 2014 in de congreszaal van Het Kasteel, Melkweg 1, 9718 EP Groningen. Ontvangst 
en registratie met broodjes vanaf 12.30. Het programma begint om 13.00 uur.

Route
Het Kasteel ligt op loopafstand van het Centraal Station van Groningen (circa 15 min.). Informatie 
over openbaar vervoer en parkeren vindt u op www.hetkasteel.com/contact

Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd bij de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) en de Vereniging 
van Specialisten Ouderengeneeskunde en Sociaal Geriaters (Verenso) 

Organisatiecommissie
Prof.dr. R.C. Oude Voshaar, dr. R.H.S. van den Brink, mw. M. Messchendorp 

Rob Giel Onderzoekcentrum
Het Rob Giel Onderzoekcentrum is een samenwerkingsverband tussen de ggz-instellingen Lentis, 
GGZ Friesland, GGZ Drenthe, Dimence, Mediant, GGZ Noord Holland Noord, Verslavingszorg 
Noord Nederland en het Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) van het UMCG. Het doel is 
bestaand wetenschappelijk onderzoek in de noordelijke provincies te bundelen en te versterken, en 
nieuw onderzoek te ontwikkelen op het gebied van psychiatrische zorg. Door dezelfde instellingen 
wordt samengewerkt bij de opleiding en na- en bijscholing van GGZ professionals. Tevens bestaan 
meer of minder geformaliseerde samenwerkingen in patiëntenzorg, second opinions en 
over name van behandelingen. We willen deze samenwerking verder uitbouwen, met 
als doel effectieve en doelmatige zorg in de noordelijke regio, door goed opgeleide 
professionals die elkaar weten te vinden.

Contact
Rob Giel Onderzoekcentrum
UMCG, UCP (CC72)
Postbus 30.001
9700 RB Groningen
Telefoon (050) 3612079
info@rgoc.nl
www.rgoc.nl

https://www.rgoc.nl/academie/ouderenpsychiatrie/
http://www.hetkasteel.com/contact/
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