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Stormachtige ontwikkelingen volgen elkaar snel op in een sterk 
veranderend GGZ-landschap. 
De GGZ zelf lijkt daarbij onvoldoende in staat om duidelijk 
te maken wat goede zorg oplevert voor de patiënt en voor de 
maatschappij. Zolang dat niet gebeurt, zullen beleids maat-
regelen zich vooral richten op de kosten en niet op de baten. 
Goed opgezet doelmatigheidsonderzoek kan helpen om dit 
proces bij te sturen.
 
Het bevorderen van doelmatigheid begint met het bepalen 
ervan. Hoe vertaal je een klinisch probleem naar een goed doel-
matigheidsonderzoek? Welke uitkomsten en perspectieven kies 
je daarbij? Hoe zorg je er vervolgens ook voor dat je onderzoek 
in de richtlijnen komt? En ten slotte, hoe kom je er achter of de 
klinische praktijk ook echt iets doet met de nieuwe interventie? 
Een aantal sprekers zullen deze vragen aan de hand van boeiende 
ervaringen en eigen onderzoek toelichten.

De uitkomsten van (kosten)effectiviteit worden steeds 
belangrijker bij de inrichting van de zorg. De zorgaanbieder 
moet aantonen dat de instelling zorg van goede kwaliteit levert 
tegen een juiste prijs.  De zorgverzekeraar moet kwalitatief goede 
zorg tegen een goede prijs inkopen. De patiënt wil toegang 
houden tot kwalitatief goede en doelmatige zorg. De dynamiek 
die dit alles met zich meebrengt, komt na de pauze aan de orde.

Tenslotte zullen subsidiegevers onderzoek moeten stimuleren 
dat de gevolgen van beleidsmaatregelen voor de zorg scherp in 
kaart kan brengen. En, het veld zal zelf grote doel matigheids-
studies op moeten zetten. De laatste twee sprekers zullen ingaan 
op de vraag hoe de GGZ kan laten zien dat zij haar geld meer dan 
waard is. 

Wij heten u van harte welkom bij dit symposium. Vanaf 12.30 uur 
zijn de zaal en de inschrijfbalie geopend. Er staat een kopje koffie 
of thee voor u klaar. Na afloop zijn er hapjes en drankjes in 
de foyer van De Kimme. Kortom, alle ingrediënten voor een 
geslaagde middag zijn aanwezig. Wij hopen u te treffen op 
dinsdag middag 2 december!

Doelmatigheidsonderzoek in de GGZ: pitfalls and possibilities 
 



Programma:

12.30 Ontvangst en registratie

 Voorzitter: 
 Drs. Wouter Teer, lid Raad van Bestuur GGZ Friesland

13.00 Doelmatigheidsonderzoek - waarom nu?
 Dr. Richard Bruggeman, hoofd RGOc

13.25 IPS en IRB als voorbeelden van RGOc-doel matig heids-
onderzoek

 Dr. Jooske van Busschbach, senior onderzoeker RGOc/
UMCG en lector Hogeschool Windesheim 

 Dr. Dennis Stant, senior onderzoeker Epidemiologie, UMCG

13.50 Doelmatig werken, hoe dan …
 Dr. Rikus Knegtering, senior onderzoeker Lentis Research, 

RGOc/UMCG 

14.15 Wat kunnen we leren van de farmaceutische industrie 
 Drs. Michel van Agthoven, HTA-onderzoeker bij Janssen-

Cilag 

14.40 Pauze

 Voorzitter: 
 Dr. Paul Krabbe, universitair hoofddocent HTA, UMCG 

afdeling Epidemiologie

15.10 Doelmatigheidsonderzoek, of de overleving van  
de psychiatrie

 Drs. Peter Dijkshoorn, lid Raad van Bestuur Accare

15.35 Sturen op doelmatigheid
 Bas de Bruijn, Manager GGZ, Achmea 

16.00 ZonMw programma doelmatigheidsonderzoek: 
lessons learned en prioriteiten voor de komende jaren

 Dr. Mariëlle Snijders, Programma coördinator cluster 
Doelmatigheid ZonMw

16.25 De RGOc-regio: de ideale proeftuin voor 
doelmatigheidsonderzoek

 Prof.dr. Robert Schoevers, hoofd Universitair Centrum 
Psychiatrie UMCG

16.50 Afsluiting met hapje en drankje



Doelgroep
Dit symposium is bedoeld voor beleidsmedewerkers, financiële 
deskundigen,  verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten, 
psychiaters, arts-assistenten, psychologen, onderzoekers, 
patiëntenorganisaties van de noordelijke ggz-instellingen en 
het UMCG. Andere belangstellenden zijn overigens van harte 
welkom.

Inschrijving
De toegang tot het symposium is gratis. U kunt zich aanmelden 
tot 25 november 2014, via het aanmeldingsformulier op 
www.rgoc.nl. Na uw 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 2 december 2014 in zaal De Kimme, Lentis, E 70, 
9471 KA Zuidlaren. 
Ontvangst en inschrijving: vanaf 12.30 uur. Het programma
begint om 13.00 uur.

Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd bij de Nederlandse Vereniging voor 
Psychiatrie (NVvP), de Federatie Gezondheidszorg Psychologen 
(FGzP), de Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde.

Routebeschrijving
Een routebeschrijving vindt u op de website van theater 
De Kimme.
Informatie openbaar vervoer: 0900-9292 of 9292.nl.

Congrescommissie
Dr. Richard Bruggeman, dr. Jooske van Busschbach, Martha 
Messchendorp.

Rob Giel Onderzoekcentrum
Het Rob Giel Onderzoekcentrum is een samenwerkingsverband 
van Lentis, GGZ Friesland, GGZ Drenthe, Dimence, Mediant, 
GGZ Noord-Holland Noord , Verslavingszorg Noord Nederland 
en het Universitair Centrum Psychiatrie van het UMCG, met als 
doel bestaand wetenschappelijk onderzoek in de noordelijke 
provincies te bundelen en te versterken, en nieuw onderzoek te 
ontwikkelen op het gebied van psychiatrische zorg.

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

https://www.rgoc.nl/academie/RGOc/
http://www.theaterdekimme.nl/home/7
http://www.theaterdekimme.nl/home/7
http://9292.nl/
mailto:info@rgoc.nl
http://www.rgoc.nl/
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