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Tijdmachines zijn spannende, maar riskante dingen. Michael J. Fox 
reist in de film ‘Back to the Future’ terug in de tijd, waar hij de loop 
der dingen probeert te beïnvloeden met de kennis van later. Maar 
hij brengt de relatie van zijn toekomstige ouders in gevaar, en 
daarmee zijn eigen bestaan. Moet je dat wel willen, tijdreizen?

Jazeker. Bij dit symposium reizen wij ook in de tijd. We verplaatsen 
ons van 2014 naar 1989, toen de afdeling Psychosen werd 
gestart in het Academisch Ziekenhuis Groningen. Wat heeft 
25 jaar zorg voor psychosen gebracht? Wat is er gebeurd, welke 
ontwikkelingen hebben patiënten en hun familie verder geholpen, 
waar zijn we gekomen met de kennis van toen?

Maar we doen meer dan terugreizen. In één moeite schakelen 
we door naar 2039 (of zoiets, tijdmachines zijn moeilijk in te 
stellen). Schizofrenie bestaat niet meer, psychosen zijn beter 
te voorkomen, mechanismen zijn opgehelderd door scans en 
ecologische moment metingen, diagnosen en medicijnen zijn 
gepersonaliseerd, en behandelingen worden virtueel of mobiel 
gedaan.

Back to the future. Dit symposium is een tijdreis waarin u een 
feestelijke terugblik en een spannende toekomstvisie krijgt op 
diagnostiek en behandeling van psychosen. U bent van harte 
uitgenodigd om in te stappen in de tijdmachine, maar… op eigen 
risico.

Dr. Wim Veling, psychiater en hoofd behandelzaken,  
afdeling Psychosen, UCP
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a 11.15 - 12.15  Psychosenonderzoek:  

de volgende 25 jaar

  ‘Roads? Where we’re going we don’t 
need roads‘  
Virtual Reality bij psychose

  Wim Veling, psychiater en hoofd 
behandelzaken afdeling Psychosen

  Vroegdetectie van psychosen 
voorkomt verrassingen

 Frank van Es, psychiater UCP

  Hoe het een tot het ander leidt, een 
netwerkperspectief op psychose

  Marieke Wichers, UHD Maastricht 
University/UCP

12.15 Afsluiting ochtend programma

12.30- 14.15  Lunch, kennismarkt en 
posterpresentaties in de Fonteinpatio

14.15- 15.15  Eerste ronde workshops en 
onderzoekspresentaties

15.15- 15.45  Koffie/ theepauze in de Fonteinpatio

15.45- 16.45  Tweede ronde workshops en 
onderzoekspresentaties

16.45- 17.15 Plenaire afsluiting

Dagvoorzitters: 
Wim Veling, psychiater en hoofd behandelzaken afdeling 
Psychosen
 Pieter Jan Mulder, verpleegkundig consulent psychosenzorg

9.00 - 9.30    Ontvangst en inschrijving in  
de Fonteinpatio

9.30 Welkomstwoord
     Fons Tholen, lid Dagelijks Bestuur UCP

9.45 - 10.45  Psychosenonderzoek:  
de afgelopen 25 jaar

  25 jaar, wat zijn we er beter van geworden?
  Richard Bruggeman,  

psychiater UCP, hoofd Rob Giel Onderzoek-
centrum

                                    
  25 jaar Geneesmiddelenonderzoek:  

(n)iets nieuws onder de zon?
  Rikus Knegtering,  

psychiater Lentis, hoofd opleiding Lentis 
Research

  ‘Van hallucinaties tot apathie:   
een neuroimaging kijk op schizofrenie’

  Andre Aleman,  
hoogleraar neuropsychologie, hoofd 
NeuroImaging Center, UMCG/RUG

10.45 Koffie/ theepauze in de Fonteinpatio



Workshops
(14.15-15.15 uur en 15.45-16.45 uur):

1.  Shared Decision Making in de ROM-meting 
 Marga Veenstra

2.  Vroegdetectie in de praktijk  
 Maarten Vos   

3. Werken met stemmen   
 Marije van Beilen en Rosemarie de Boer   

4. Gesprekstechniek: van Loss- naar Goalframe 
 Frank van Es, Stynke Castelein        

5. VRET.P: VirtualReality als therapie 
 Wim Veling 
  

Onderzoekspresentaties deel 1  
(Blauwe Zaal, 14.15-15.15 uur):

a. Lifestyle kan je leren
 Frederike Jorg
b. Het ontstoken brein
 Hans Klein
c.  To blow, or not to blow:  

Cannabisgebruik bij psychotische aandoeningen
     Jojanneke Bruins

Onderzoekspresentaties deel 2  
(Blauwe Zaal, 15.45-16.45 uur):

d. Emotieregulatie bij risico voor psychose
 Jorien van der Velde 
e. Hoe behandel je apathie bij schizofrenie?
 Claire Kos
f. Inzicht: onderzoek naar ‘dingen die er niet zijn’
 Marouska van Ommen     

•	 	Deelname	aan	dit	congres	en	de	workshops	is	kosteloos.	Echter,	voor	onze	planning	is	het	nodig	dat	u	zich	aanmeldt;	
het aantal deelnemers is door de grootte van de zaal beperkt.

•	 	Deelname	aan	de	workshops:	U	kunt	uw	voorkeur	aangeven,	mocht	deze	vol	zitten	kunnen	we	u	in	de	2e	ronde	
plaatsen. 

•	 	U	kunt	zich	aanmelden	door	het	bijgevoegde	aanmeldingsformulier	op	te	sturen	vóór	10	oktober	2014,	of	door	u	
digitaal in te schrijven op w w w . r g o c . n l

•	 	Plaatsing	gebeurt	op	binnenkomst	van	aanmelding.

•	 	Mocht	u	na	inschrijving	onverhoopt	verhinderd	zijn,	dan	stellen	wij	het	op	prijs	als	u	ons	hiervan	tijdig	in	kennis	stelt.

•	 	Op	de	dag	van	het	symposium	hangen	er	lijsten	met	de	indeling	van	de	workshops.



Plaats en tijd
Het congres vindt plaats op donderdag 23 oktober 
2014 in de Blauwe Zaal van het UMCG, Hanzeplein 1 te 
Groningen. Volg de interne bewegwijzering vanaf de 
hoofdingang naar de Fonteinpatio (ontvangst).

Adressering
De lijst met geadresseerden is door ons zo zorgvuldig 
mogelijk samengesteld. Mocht u deze uitnodiging ten 
onrechte hebben ontvangen, dan bieden wij u hiervoor 
onze excuses aan.
Soms kan iemand vanwege deelname aan meerdere 
onderzoeken de uitnodiging twee keer krijgen. We 
proberen dit zo veel mogelijk te voorkomen.

Doelgroep
Het congres is bedoeld voor professionals die actief 
zijn in de behandeling/begeleiding/rehabilitatie 
en vroegdetectie van mensen met een psychose-
gevoeligheid (o.a. verpleegkundigen, psychologen, 
psychiaters, artsen, maatschappelijk werkers, POH-ggz, 
vaktherapeuten, trajectbegeleider, FACT-medewerkers,  
IPS’ers, ervaringsdeskundigen, woonbegeleiders).
Leden van Anoiksis en Ypsilon in het noorden/oosten des 
lands.
Patiënten (ex) en/of hun partners en familieleden van 
de afdeling Psychosen van het UCP worden van harte 
uitgenodigd ook zoveel mogelijk samen deel te nemen 
aan het symposium. Men kan ook een deel van de dag 
aanwezig zijn.

Daarnaast is het symposium van belang voor iedereen die 
geïnteresseerd is in de ontwikkeling van de psychosezorg 
in Noord-Nederland.

Organisatie 
Afdeling psychosen en bestuur UCP.

Informatie
Voor informatie over het congres kunt u terecht bij:
•	  dhr. Pieter Jan Mulder, tel. (050) 361 20 68,  

e-mail: p.j.mulder@umcg.nl 
•	  mw. Erna van ‘t Hag, tel: (050) 361 41 06,  

e-mail: e.van.t.hag@umcg.nl

Kosten/Aanmelding
•	  Aanmelden kan via het digitale aanmeldformulier 

op w w w . r g o c . n l, tot 20 oktober a.s. Wij verzoeken 
u zich zoveel mogelijk digitaal aan te melden, lukt 
dat niet dan kunt u de antwoordkaart invullen en 
opsturen tot uiterlijk 10 oktober a.s.

•	  Deelname aan dit congres is kosteloos. Echter, voor 
onze	planning	is	het	nodig	dat	u	zich	aanmeldt;	het	
aantal deelnemers is door de grootte van de zaal 
beperkt.

•	  Deelname aan de workshops. U kunt uw voorkeur 
aangeven, mocht deze vol zitten dan kunnen we u in 
de 2e ronde plaatsen.

•	  U ontvangt géén bevestiging van inschrijving, als u 
niets van ons hoort bent u geplaatst.

•	  Op de dag van het symposium wordt de  lijst met de 
indeling van de workshops bekend gemaakt.

•	 Plaatsing gebeurt op binnenkomst van aanmelding.
•	  Mocht u na inschrijving onverhoopt verhinderd zijn, 

dan stellen wij het op prijs als u ons hiervan tijdig (per 
e-mail of telefonisch) in kennis stelt.

•	  Accreditatie is aangevraagd bij de NVvP, de FGzP en 
het VSR.



Routebeschrijving

Met de auto naar het UMCG 
Voor bezoekers van congressen, refereeravonden of andere 
evenementen beschikt het UMCG over Parkeergarage Noord 
(betaald parkeren). Om deze parkeergelegenheid te bereiken 
kunt u vanaf de Ring de borden ‘UMCG-Noord’ volgen.

Met het openbaar vervoer 
U kunt het UMCG goed bereiken met het openbaar 
vervoer. Zowel stads- als streekbussen rijden vanaf 
het Centraal Station in ongeveer tien minuten naar het 
UMCG. Er zijn bussen die bij de hoofdingang stoppen, 
bij de zij-ingang aan de Oostersingel en bij ingang Noord 
te bereiken via de Vrydemalaan (vlakbij de afdelingen 
Psychiatrie en Orthodontie). U kunt het UMCG ook goed 
bereiken met de P+R Citybus. Omdat de busdiensten aan 
veranderingen onderhevig zijn, verwijzen wij u voor actuele 
vervoersinformatie naar www.9292ov.nl.

Interne bewegwijzering
Voor het symposium Back to the future: 25 jaar afdeling 
psychosen volgt u in het UMCG vanaf de beide parkeergarages 
de (interne) bewegwijzering naar de Fonteinpatio of de 
Blauwe Zaal.
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