
 Rob Giel Onderzoekcentrum 

PHAMOUS SYMPOSIUM

10 JAAR PHAMOUS:   
DÉ ROM VAN NOORD-NEDERLAND
  

30 mei 2017, 13.00 uur, DOT, Groningen



Op 30 mei 2017 wordt voor de derde keer het tweejaarlijkse 
PHAMOUS symposium gehouden, voor iedereen die bij het 
PHAMOUS onderzoek betrokken is of hierin is geïnteresseerd.  
De sprekers zijn allemaal bij PHAMOUS betrokken behandelaren 
of onderzoekers.

ROM PHAMOUS is een instrument dat wordt ingezet voor de 
jaarlijkse evaluatie van de zorg voor patiënten met een psychotische 
stoornis. Op deze manier kan samen met de patiënt het behandel
plan worden bijgesteld. Met ROM PHAMOUS worden veel 
gegevens verzameld waarmee ook wetenschappelijk onder zoek 
kan worden gedaan.

In dit derde PHAMOUS symposium nemen we de stelling in dat 
ROM zoals we dat inzetten bij de PHAMOUSscreening zeker 
moet blijven! Tevens presenteren we een aantal bevindingen uit 
het onderzoek met de PHAMOUSdata.
 

PHAMOUS symposium ‘10 JAAR PHAMOUS: DÉ ROM VAN NOORD-NEDERLAND!’ 

Wij heten u van harte welkom op dit symposium. Vanaf 12,45 uur 
zijn de zaal en inschrijfbalie geopend. Er staat koffie en thee voor 
u klaar. We besluiten de bijeenkomst met een drankje. Kortom, 
deze middag mag u niet missen! Wij hopen u te treffen op 
dinsdagmiddag 30 mei!

Agna Bartels
Richard Bruggeman
Renee Stelwagen
Marga Veenstra



Programma

Voorzitter: 
 Marga Veenstra, voorzitter
	 Verpleegkundig	specialist	UMCG/UCP
 
12:45 Ontvangst en inschrijving

13:15 Welkom door de voorzitter

13:20 Dr. Jojanneke Bruins 
	 Senior	onderzoeker	Lentis-Research
 ‘Cannabis, vitamine D en het metabool risico van mensen met 

een psychotische aandoening’

13:50 Drs. Anne Looijmans
	 PhD	student	UMCG
 ‘Lifestyle interventions in persons with a severe mental illness’

14:20 Pauze

14:50 Lukas Roebroek MSc
 Onderzoeker(promovendus)	Lentis-Research
 ‘TREAT: een computerized clinical decision support system voor 

de behandeling van patiënten met een psychotische stoornis’

15:20 Thalia Herder MSc
	 Psychiater	in	opleiding	en	seksuoloog	NVVS	in	opleiding		

‘Seksueel functioneren en de SRA’

15:50 Dr. Richard Bruggeman
	 Hoofd	RGOc	en	projectleider	PHAMOUS
 ‘10 jaar ROM: the best is yet to come’

16:20 Wrap-up door de voorzitter

16:30 Borrel

17:00 Einde

Aanmelden

https://www.rgoc.nl/aanmelden/formulier/10JAARPHAMOUS


Doelgroep
Dit symposium is bedoeld voor verpleegkundigen, psychiaters, 
vaktherapeuten, artsassistenten, psychologen, onderzoekers, 
beleidsmedewerkers, patiëntenorganisaties van de noordelijke 
ggzinstellingen en het UMCG. Andere belangstellenden zijn 
overigens van harte welkom.

Inschrijving
De toegang tot het symposium is gratis. U kunt zich aanmelden tot 
28 mei 2017, via het aanmeldingsformulier op http://www.rgoc.nl. 
Na uw aanmelding ontvangt u een email 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
Dinsdag 30 mei 2017 bij DOT, Vrydemalaan 2, 9713 WS Groningen. 
(zie ook www.dotgroningen.nl). 
Ontvangst en inschrijving: vanaf 13.00 uur. Het programma begint 
om 13.15 uur.

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

Symposiumcommissie
Agna Bartels, Richard Bruggeman, Renee Stelwagen, 
Marga Veenstra.

Routebeschrijving
Voor een routebeschrijving kijk op http://www.dotgroningen.nl/ 
contact. Komt u met de auto, dan kunt u parkeren in parkeer
garage Boterdiep of PNoord van het UMCG. 

Rob Giel Onderzoekcentrum
Het Rob Giel Onderzoekcentrum	is een samenwerkingsverband 
van Lentis, GGZ Friesland, GGZ Drenthe, Dimence, Mediant 
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
Email: info@rgoc.nl
Website: www.rgoc.nl
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