Rob Giel Onderzoekcentrum

Verslaving en Ouderen
RGOc Nascholingsdag
Ouderenpsychiatrie
24-5-2016 • 09.00 - 17.00 uur
Het Kasteel
Melkweg 1, Groningen
Info

Verslaving en Ouderen
Na een leven van hard werken volgt Het Eeuwige Weekend, waarin dagelijks van een
welverdiende borrel kan worden genoten. Naast genieten lijkt alcohol voor sommige
ouderen ook de oplossing van allerlei problemen die te maken hebben met ouder
worden. Thema’s als pensioen, zorg en hulpverlening, verlies en rouw, gezondheid
en zingeving aan vrije tijd spelen daarbij een belangrijke rol.
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 met als
doel wetenschappelijk onderzoek
te verrichten op het gebied van
psychiatrische behandeling.

Niet alleen alcohol, maar ook stoornissen in het gebruik van andere middelen
zijn een toenemend gezondheidsprobleem bij ouderen, waar tot op heden relatief
weinig wetenschappelijke en klinische aandacht aan besteed is. Dat werd en wordt
in de hand gewerkt door onderdiagnostiek. Wellicht doordat het deels ‘stille
problematiek’ is, maar daarnaast ook door een vergoelijkende houding van de
omgeving en scepsis bij hulpverleners over therapeutische mogelijkheden.
Hoe omvangrijk is verslavingsproblematiek onder ouderen eigenlijk en welke
middelen betreft het? Hoe kunnen we aan verslaving gerelateerde afwijkingen in het
brein zichtbaar maken? Wat zijn de gevolgen van verslaving voor het brein en het
gedrag van ouderen? Wat zijn (mogelijk) zinvolle behandelstrategieën?
Deze vragen staan centraal op de nascholingsdag georganiseerd door het Netwerk
Ouderenpsychiatrie van het Rob Giel Onderzoekcentrum. Met trots bieden we u een
gevarieerd programma, geboden door een combinatie van toponderzoekers en
clinici uit de praktijk.
Wij hopen dat wij u mogen begroeten op deze nascholingsdag en dat het een
vruchtbare dag zal zijn voor u en het zorgonderzoek in de ouderenpsychiatrie en de
verslavingszorg in Noord-Nederland.
De nascholingscommissie,
Richard Oude Voshaar
Rob van den Brink

Programma

Programma
Dagvoorzitter
dr. Roelof Risselada, ouderenpsychiater Verslavingszorg Noord Nederland (VNN)
9:00

Ontvangst en registratie

9:30

Welkom en introductie
Prof. dr. Gabriël Anthonio, hoogleraar Sociologie van leiderschap, organisaties
en duurzaamheid, voorzitter van de Raad van Bestuur van VNN

9:45

Verslaving bij ouderen, een overzicht
Dr. Roelof Risselada, ouderenpsychiater VNN

10:30

Koffiepauze

10:45

Moleculair beeldvormend hersenonderzoek: wat heeft het ons geleerd
over verslaving?
Prof. dr. Jan Booij, hoogleraar experimentele nucleaire geneeskunde AMC

11:30

Neuropsychologische aspecten van verslaving
Drs. Jeroen Kok, klinisch neuropsycholoog Lentis

12:15

Lunch en posterpresentaties

13:15

Misbruik van opioïden op recept
Dr. Jan van Amsterdam, Senior wetenschappelijk medewerker UVA

14:00

Verslaving aan benzodiazepinen
Prof. dr. Richard Oude Voshaar, hoogleraar Ouderenpsychiatrie UMCG

14:45

Theepauze

15:15

Schadelijke gevolgen van alcoholmisbruik bij ouderen
Dr. Rob Kok, ouderenpsychiater Parnassia

16:00

De alcohol polikliniek
Drs. Jaap Nanninga, ouderenpsychiater, en Annie van der Kooij, psychiatrisch
verpleegkundige, GGz Centraal

16:45

Wrap-up
Prof. dr. Richard Oude Voshaar en dr. Roelof Risselada

17:00

Afsluiting met hapje en drankje

Info

Doelgroep
Deze nascholingsdag 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 nascholingsdag kost € 100. U kunt zich aanmelden tot 19 mei
2016, via het aanmeldingsformulier op www.rgoc.nl. Na uw aanmelding ontvangt u
per e-mail een bevestiging van inschrijving.
Wanneer en waar
Dinsdag 24 mei 2016 in de Congreszaal van Het Kasteel, Melkweg 1, 9718 EP
Groningen. Ontvangst en registratie vanaf 9.00 uur. Het programma begint om
9.30 uur en eindigt om ca. 17.00 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/.

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

Accreditatie
Deze nascholing is met zes punten geaccrediteerd door zowel de Nederlandse
Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) als het Accreditatiebureau Verpleegkundig
Specialisten Register en de Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland
(VVGN). Verder is accreditatie aangevraagd bij de Federatie Gezondheidszorg
psychologen en psychotherapeuten (FGzPt).
Congrescommissie
Prof. dr. R.C. Oude Voshaar, dr. R. Risselada, dr. R.H.S. van den Brink,
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,
Verslavingszorg Noord Nederland en het Universitair Centrum Psychiatrie van het
UMCG, met als doel wetenschappelijk onderzoek te op het gebied van psychiatrische
behandeling.

