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Op 29 januari 2015 wordt voor de tweede keer het PHAMOUS 
symposium gehouden, voor iedereen die bij het PHAMOUS 
onderzoek betrokken is of hierin is geïnteresseerd. De sprekers 
zijn alle PHAMOUS behandelaren en/of onderzoekers.

ROM PHAMOUS is een instrument dat wordt ingezet voor 
de jaarlijkse evaluatie van de zorg voor patiënten met een 
psychotische stoornis. Op basis daarvan wordt samen met de 
patiënt het behandelplan bijgesteld. Doordat ROM PHAMOUS 
nu al een aantal jaren operationeel is, zijn inmiddels veel data 
verzameld waarmee wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan.

In dit tweede PHAMOUS symposium laten we u zien hoe de 
PHAMOUS screening zich door de jaren heen heeft ontwikkeld 
en geven we een beschrijving van de patiëntenpopulatie. 
Vervolgens worden resultaten van onderzoek met de PHAMOUS-
data gepresenteerd. Wat heeft de screening op vitamine D 
opgeleverd? Hoe kunnen we metabole stoornissen behandelen 
of voorkomen? Welke rol speelt een goede cognitie tijdens 
een eerste psychose? Zijn negatieve symptomen in meerdere 
domeinen te onderscheiden? En kunnen we met de PHAMOUS-
screening de behandeling daadwerkelijk verbeteren? Kortom, 
leidt beter meten daadwerkelijk tot beter zorgen? Oordeelt u zelf !
 
Wij heten u van harte welkom bij dit symposium. Vanaf 13.00 
uur zijn de zaal en de inschrijfbalie geopend. Er staat koffie en 
thee voor u klaar. Na afloop is er gelegenheid tot netwerken en 
napraten onder het genot van een hapje en drankje. Kortom, 
alle ingrediënten voor een geslaagde middag zijn aanwezig. Wij 
hopen u te treffen op donderdagmiddag 29 januari!

Agna Bartels
Richard Bruggeman
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Programma

13:00 Ontvangst en registratie
	 Voorzitter:	
 Dr. Rikus Knegtering, senior	onderzoeker	Lentis	Research,	

RGOc/UMCG 

13:30 Opening
 Dr. Rikus Knegtering, senior	onderzoeker	Lentis	Research,	

RGOc/UMCG 

13:35 PHAMOUS door de jaren heen: een beschrijving van de 
populatie 

 Dr. Agna Bartels en dr. Ellen Visser, senior	onderzoekers	
RGOc/UMCG

14:00 Twee sub-domeinen van negatieve symptomen: 
onderzoek in een chronisch sample 

 Dr. Edith Liemburg, senior	onderzoeker	RGOc	en	
NeuroImaging	Centrum	(NIC),	UMCG	

14:25 Prevalentie en behandeling van metabole stoornissen 
 Jojanneke Bruins MSc, promovenda	RGOc/UMCG

14:50 Vitamine D, van margarinebesluit tot neuro-endocrine 
activiteit

 Dr. Annette Stellinga-Boelen, psychiater	Lentis

15:15 Pauze

15:45 Herstellen patiënten die goed cognitief functioneren 
tijdens eerste psychose beter?

 Marga Veenstra, verpleegkundig	specialist	UCP/UMCG

16:10 ROM-PHAMOUS en evidence-based werken:  
Van screenen naar behandelen 

 Magda Tasma MSc, promovendus	Lentis	Research

16:35 Wrap up
 Rikus Knegtering 

16:45 Afsluiting met hapje en drankje



Doelgroep
Dit symposium is bedoeld voor verpleegkundigen, 
psychiaters, arts-assistenten, psychologen, onderzoekers, 
beleidsmedewerkers, 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 28 januari 2015, via het aanmeldingsformulier op http://www.
rgoc.nl. 
Na uw aanmelding ontvangt u een  e-mail met 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
Donderdag 29 januari 2015 in De Nieuwe Buitensociëteit, 
Stationsplein 1, 8011 CW Zwolle.
Ontvangst  en inschrijving: vanaf 13.00 uur. Het programma 
begint om 13.30 uur.

Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd bij de Nederlandse Vereniging voor 
Psychiatrie (NVvP), het Accreditatiebureau Verpleegkundig 
Specialisten Register.

Programmacommissie
Dr. R. Bruggeman, dr. A.A. Bartels-Velthuis

Organisatiecomité
dr. A.A. Bartels-Velthuis, M. Messchendorp

Routebeschrijving
Auto
Als u met de auto komt, volg dan de aanwijzingen van de 
routeplanner op http://www.nieuwebuitensocieteitzwolle.nl/
bereikbaarheid/.
Openbaar vervoer
U kunt De Nieuwe Buitensociëteit goed bereiken met het 
openbaar vervoer. Het complex ligt tegenover het station van 
Zwolle. 

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
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