
RGOc middagsymposium
 

‘Samenwerken aan veerkrachtige 
jongeren, voorkomen van psychische 
aandoeningen’

Datum: 17-4-2018

Tijd: 13.00-17.00

Locatie: Adventskerk, GGZ Drenthe, Assen

Info



Vanuit de psychiatrie is er de afgelopen jaren steeds meer 
aandacht voor vroegtijdig opsporen en behandelen van jongeren 
met psychische klachten. Want hoe eerder psychische klachten 
worden behandeld, hoe beter de prognose. We weten inmiddels 
dat wanneer we op tijd starten met behandelen, we in veel 
gevallen een ernstig psychische aandoening kunnen voorkomen. 
Dit is een belangrijke bevinding die breed gedeeld mag worden, 
zeker nu deze werkwijze tot de standaard zorg van specialistische 
GGZ instellingen gaat behoren (in lijn met de Zorgstandaard 
Psychose). Deze zorg is niet alleen gericht op het verminderen 
van psychische klachten, maar ook op het verbeteren van 
maatschappelijke participatie. GGZ instellingen kunnen dit niet 
alleen; nauwe samenwerking met ketenpartners en naasten is 
nodig. 

Tijdens dit symposium komen verschillende partijen die op 
dit moment zorg en ondersteuning bieden aan jongeren met 
psychische en of maatschappelijke problemen aan het woord: 
van mensen uit de GGZ tot medewerkers van de gemeentelijke 
overheid en het voortgezet onderwijs. Het doel van dit symposium 
is het verbeteren van samenwerking tussen deze partijen, met 
als doel de veerkracht van jongeren te vergroten en ernstig 
psychische aandoeningen te voorkomen.

Stuurgroep Vroegdetectie RGOc
Nynke Boonstra, Richard Bruggeman, Lana Otto, 
Marieke Pijnenborg, Hanneke Wigman, Lex Wunderink 

RGOc middagsymposium  

‘Samenwerken aan veerkrachtige jongeren, voorkomen van psychische aandoeningen.’

Vroegdetectie alleen is niet genoeg; samenwerken 

om veerkracht  bij jongeren te bevorderen



12:30 Ontvangst en inschrijving
13:00 Opening door de dagvoorzitters Prof. dr. Marieke Pijnenborg en dr. Nynke Boonstra
13:10 Hoe is vroegdetectie van psychische aandoeningen opgezet  

in Nederland, achtergrond 
Prof. dr. Mark van der Gaag, hoogleraar klinische psychologie, 
Parnassia/Vrije Universiteit

13:40 Hoe werkt vroegdetectie in de praktijk in Noord Nederland,  
het On The Road project

Prof. dr. Marieke Pijnenborg, hoogleraar klinische psychologie, 
Rijksuniversiteit Groningen, GGZ Drenthe, UMCG

14:00 Samenwerken aan de participatie van jongeren in het 
onderwijs - school als werkplaats best practices

Dr. Janneke Metselaar, lector Noordelijke Hogeschool Leeuwarden

14:20 De visie op ontwikkelingen in het jeugddomein vanuit het 
perspectief van de gemeente Groningen

Lonneke Kamp, beleidsmedewerker gemeente Groningen

14:40 pauze
15:10 Ixta Noa Stephanie Verstraeten van Ixta Noa, werken vanuit ervarings

deskundigheid
15:30 Jimmy’s, maatschappelijke ondersteuning Lia Dekker en Marloes Dekker, Jimmy’s
15:50 Vroegdetectie alleen is niet genoeg; hoe gaan we verder? Dr. Nynke Boonstra, lector Noordelijke Hogeschool Leeuwarden en 

senior onderzoeker GGZ Friesland
16:10 Afronding Prof. dr. Marieke Pijnenborg en dr. Nynke Boonstra
16:20 Theatraal intermezzo Kris Vesseur, muzikant, schrij fster en zangeres
16:40 Netwerkborrel
17:15 Eind

Ter bevordering van het netwerken is er tijdens de inloop en de pauze de mogelijkheid om informatiemateriaal te presenteren op een tafel.  
Mocht u hier interesse in hebben neem dan contact op met het RGOc: info@rgoc.nl of telefoon (050)3612079.

Programma:

mailto:info@rgoc.nl


Doelgroep
Het symposium is bedoeld voor mensen die betrokken zijn bij 
de jeugdzorg en ggz-instellingen in Noord-Nederland en voor 
psychiaters, artsassistenten, psychologen, verpleegkundigen, 
verpleegkundig specialisten, vaktherapeuten, huisartsen 
en andere behandelaren, beleidsmedewerkers, managers 
en onderzoekers. Ook leden van de clientenraden van RGOc 
instellingen en andere belangstellenden zijn van harte welkom.

Inschrijving
Deelname aan het symposium kost € 70. U kunt zich aanmelden tot 
11 april 2018, via het aanmeldingsformulier op www.rgoc.nl. Na uw 
aanmelding ontvangt u per e-mail een bevestiging van inschrijving.

Wanneer en waar
Dinsdag 17 april 2018 in de Adventskerk op het terrein van GGZ 
Drenthe, Assen, Lindelaan 49, 9404 KR Assen. De ontvangst is 
vanaf 13.00 uur. Het programma begint om 13.00 uur en eindigt 
om ca. 16.40 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. Voor een route planner klik hier.

Accreditatie
Voor dit symposium wordt accreditatie aangevraagd bij de Neder-
landse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), het Accreditatie bureau 
Verpleegkundig Specialisten Register, het Kwaliteits register 
V&VN en het Accreditatiebureau Vaktherapie.

Programma- en organisatiecommissie
Prof. dr. G.H.M. Pijnenborg, dr. N. Boonstra, dr. A. Wunderink, 
prof. dr. R. Bruggeman, M. Messchendorp.

https://www.rgoc.nl/aanmelden/formulier/Vroegdetectie2018
https://www.google.nl/maps/place/Lindelaan+49,+9404+KR+Assen/@52.9844668,6.5708216,686m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x47c824f9960ac97b:0xf2ae2c63cf83e8ac


Rob Giel Onderzoekcentrum
Het RGOc is het gezamenlijke onderzoekcentrum van de 
Noordelijke GGZ instellingen Lentis, GGZ Friesland, GGZ 
Drenthe, Dimence, Mediant 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

Aanmeldingsformulier

mailto:info@rgoc.nl
http://www.rgoc.nl/
https://www.rgoc.nl/aanmelden/formulier/Vroegdetectie2018
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