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Het e-health netwerk van het RGOc bestaat nu ongeveer twee jaar 
en het zal zich in dit RGOc symposium voluit presenteren. Naast de 
RGOc instellingen participeren ook de hogescholen Windesheim, 
Hanzehogeschool en de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden in 
dit netwerk. Ook het Zorg Innovatie Forum (ZIF), een netwerk 
organisatie voor zorginnovatie in het Noorden, doet actief mee. 
De coördinator van het e-health netwerk, Lian van der Krieke, zal het 
symposium voorzitten. 
Het doel van het symposium is om een overzicht te geven van e-health 
onderzoek en van e-health activiteiten in de RGOc instellingen. Dit 
laatste gaan we doen met twee rondes van rapid-fire presentaties van 
alle participanten van het e-health netwerk. De presentaties zullen 
exact 3 minuten duren.
Het netwerk zelf heeft, met als trekker Windesheim, het afgelopen 
jaar een subsidie verworven voor een kwalitatief onderzoek naar 
beeldbellen in de zorg (met name in FACT teams). Een methode 
die wordt toegepast is participerende observatie. Dit onderzoek is 
inmiddels zeer goed op stoom en de eerste resultaten zullen worden 
gepresenteerd door projectleider Ruud Janssen en promovenda 
Annemarie van Hout. 
Nynke Boonstra, gepromoveerd bij het RGOc, is onlangs benoemd 
tot lector van het lectoraat GGZ van de Noordelijke Hogeschool 
Leeuwarden. Een speerpunt in haar lectoraat zal zijn de toepassing 
van nieuwe technologie in de GGZ. Zij zal dit in haar presentatie nader 
uiteenzetten.

E-mental health: nieuwe ontwikkelingen in onderzoek en praktijk binnen het RGOc

Wim Veling, als psychiater werkzaam in het UCP, geniet landelijke 
en internationale bekendheid met zijn virtual reality projecten voor 
mensen met psychosen. Samen met klinisch psycholoog Maarten 
Vos zal hij laten zien hoe virtual reality in de behandeling van 
psychiatrische aandoeningen kan worden ingezet.
In het Interdisciplinary Center of Psychopathology and Emotion 
regulation (ICPE) van het Universitair Centrum Psychiatrie, UMCG, 
wordt baanbrekend onderzoek gedaan op basis van dagboekstudies. 
De volgende stap is naar de toepassing hiervan in de klinische praktijk. 
Dit is typisch het terrein van het RGOc. Evelien Snippe en Lian van 
der Krieke zullen de opzet en doelstelling van een recent gestart 
multicenter onderzoek uit de doeken doen, waarin patiënten met een 
smartphone dagboekjes invullen en daarop direct feedback krijgen.

Wij heten u van harte welkom bij dit symposium. Vanaf 12.30 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 
dinsdagmiddag 1 december!

Richard Bruggeman
Lian van der Krieke
Sjoerd Sytema



Programma

 Voorzitter: dr. Lian van der Krieke

13:00 Opening 
 • dr. Lian van der Krieke, voorzitter e-Health Netwerk RGOc 

en postdoc bij het ICPE en RGOc, Universitair Centrum 
Psychiatrie UMCG

 
13:05 Beeldcommunicatie in (F)ACT en bij Intensief 

Psychiatrische Gezinsbegeleiding: een multicenter 
onderzoek.  

 Tweeluik:
 • drs. Annemarie van Hout, docent verpleegkunde en 

onderzoeker bij Hogeschool Windesheim, en
 • dhr. Koert Prohl, casemanager met beeldzorg-ervaring bij 

FACT Lentis.
 
13:50 Rapid fire presentations deel 1 

 • GGZ Drenthe
 • GGZ Friesland
 • Lentis
 • UCP
 • Accare
 • Dimence

 
14:20 Ontwikkelingen op het gebied van digitale innovaties 

in zorg en welzijn. Noordelijk onderzoek van het 
Lectoraat Zorg & Innovatie in de psychiatrie, Noordelijke 
Hogeschool Leeuwarden.

 · Dr. Nynke Boonstra, lector Zorg & Innovatie in de psychiatrie 
NHL hogeschool i.s.m. GGZ Friesland

 · Dr. Job van ’t Veer, associate lector iHuman
 
14:50 Pauze
 

15:20 Virtual Reality in de behandeling van psychiatrische 
aandoeningen

 • dr. Wim Veling, psychiater bij het Universitair Centrum 
Psychiatrie UMCG

 • dr. Maarten Vos, klinisch psycholoog  bij het Universitair 
Centrum Psychiatrie UMCG

 
15:50 Rapid fire presentations deel 2 
 • GGZ NHN 
 • VNN
 • Windesheim
 • Hanzehogeschool
 • NHL Hogeschool
 • ZIF
 
16:20 De mogelijke waarde van smartphone-based 

dagboekonderzoek voor de klinische praktijk/GGZ 
instellingen

 • dr. Evelien Snippe, post doc onderzoeker  bij het Universitair 
Centrum Psychiatrie, RGOc, ICPE, UMCG

 • drs. Fionneke Bos, AIO bij het Universitair Centrum 
Psychiatrie, RGOc, UMCG

 
16:50 Wrap up 
 door dr. Lian van der Krieke
 
17:00 Borrel



Doelgroep
Deze nascholingsdag is bedoeld voor psychiaters, arts-assistenten, psychologen, 
verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en andere behandelaren, 
beleidsmedewerkers, managers en onderzoekers van de bij het RGOc aangesloten 
instellingen. Andere belangstellenden zijn overigens van harte welkom.

Inschrijving
Deelname aan het symposium is gratis. U kunt zich aanmelden tot 27 november 
2015, via het aanmeldingsformulier op www.rgoc.nl. Na uw aanmelding ontvangt u 
per e-mail een bevestiging van inschrijving.

Wanneer en waar
Dinsdag 1 december 2015 in de Adventskerk, GGZ Drenthe, Lindelaan 49, 9404 KR 
Assen. Ontvangst en registratie vanaf 12.30 uur. Het programma begint om 13.00 uur 
en eindigt om ca. 17.00 uur.

Route
De Adventskerk ligt op loopafstand van het station Assen (circa 15 minuten). Het 
adres van de Adventskerk is Lindelaan 49, 9404 KR Assen. Op het terrein van GGZ 
Drenthe is voldoende parkeergelegenheid. Informatie over openbaar vervoer en 
parkeren vindt u hier.

Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd bij de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), 
het Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register en de Federatie 
Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt).

Programma- en organisatiecommissie
Dr. R. Bruggeman, dr. J.A.J. van der Krieke, dr. S. Sytema, mw. M. Messchendorp.

Rob Giel Onderzoekcentrum
Het Rob Giel Onderzoekcentrum is een samenwerkingsverband van Lentis, GGZ 
Friesland, GGZ Drenthe, Dimence, Mediant, GGZ Noord-Holland Noord, 
Verslavings zorg Noord Nederland en het Universitair Centrum Psychiatrie van het 
UMCG, met als doel wetenschappelijk onderzoek te verrichten 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/ehealth/
https://www.ggzdrenthe.nl/locatie/assen/dennenweg/adventskerk/
mailto:info@rgoc.nl
http://www.rgoc.nl/
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