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Verschillende benaderingen stellen het welbevinden van de 
cliënt in de zorg centraal. Zo verlegt de nieuwe opvatting van 
gezondheid de aandacht van problemen in de gezondheid naar 
een ‘positieve gezondheid’ in brede zin. Hierbij kan gedacht 
worden aan initiatieven ter bevordering van een gezonde leefstijl, 
herstelgerichte zorg en wonen in de wijk. Maar ook voor de 
organisatie van de zorg kan het grote gevolgen hebben als het 
welbevinden van de cliënt centraal wordt gesteld. Regels ter 
vermijding van risico’s, het gemak van verzorgers en het afleggen 
van verantwoording moeten soms wijken voor het aansluiten bij 
de wensen van de cliënt. 

Wat zijn de ervaringen met experimenten zoals leefstijlinter
venties, herstelgerichte zorg en wonen in de wijk in de ouderen
psychiatrie? Is er onderzoek naar gedaan? Hoe denken cliënten 
en hun naastbetrokkenen erover? En vooral, wat kunnen we 

daarvan leren voor het centraal stellen van het welbevinden van 
de cliënt in onze eigen langdurige zorg aan ouderen? Dit zijn de 
vragen waarop deze studiedag een antwoord probeert te geven.

Met trots richten we de ‘spotlights’ deze keer op de langdurige 
zorg voor oudere cliënten; een onderwerp dat buiten de ggz 
toe nemend in de belangstelling staat maar binnen de ggz 
nauwelijks wordt onderzocht. Na de emancipatie van de ouderen
psychiatrie gericht op de drie grote D’s (Depressie, Dementie en 
Delirium), is het nu tijd voor de ‘grande psychiatrie’ van ouderen 
met een ernstige psychiatrische aandoening zoals een bipolaire 
stoornis of schizofrenie. Deze dag is daarom volledig gewijd 
aan initiatieven die genomen worden om de behandelingen en 
voorzieningen voor deze doelgroep te verbeteren.

Wij hopen dat wij u mogen verwelkomen op 29 mei en dat het 
een geslaagde dag zal zijn voor u en het zorgonderzoek in de 
ouderenpsychiatrie in NoordNederland.

De congrescommissie,

Lia Verlinde
Marjolein Boshuisen
Rob van den Brink
 

Welbevinden van de cliënt centraal in de langdurige geestelijke gezondheidszorg voor ouderen: 

Ervaringen uit de praktijk



Ochtendvoorzitter: Lia Verlinde (Mediant)

09.00 Ontvangst en inschrijving
09.30 Welkom en inleiding door ochtendvoorzitter 
09.45 Welbevinden centraal

	 •	 De	betekenis	van	verhalen	voor	het	versterken	van	
welbevinden	van	oudere	cliënten	van	de	langdurige	
geestelijke	gezondheidszorg	Gerben Westerhof 
(Universiteit Twente)

10.45 Pauze

11.15 Leefstijl
 • Leefstijlinterventies	in	de	langdurige	geestelijke	

gezondheidszorg	voor	ouderen
  Marjolein Boshuisen, John Nijburg, Merel Brink (Lentis) 

12.30 Lunch

Middagvoorzitter: Marjolein Boshuisen (Lentis)

13.30 Herstelgerichte zorg
 •  Active	Recovery	Triad	(ART)	in	de	ouderen-	

psychiatrie Lisette van der Meer (Lentis)
 •		 Rehabilitatiegerichte	benadering	in	ouderen-	

psychiatrie	van	Mediant	Lia Verlinde (Mediant)

14.45 Pauze

15.15 Wonen in de wijk
 •  De	ervaringen	met	Hamrikheem Marjolein Boshuisen (Lentis)

 •  ‘De	nieuwe	club’	Paul David Meesters (Van Andel Ouderen
psychiatrie / GGZ Friesland):  

16.30 Discussie met de zaal
 • Wat	ga	je	met	al	deze	voorbeelden	doen	in	je	eigen	situatie?		

o.l.v. Marjolein Boshuisen en Lia Verlinde

17.00 Afsluiting met hapje en drankje

Programma



De voorzitters
Drs. A.A. Verlinde, ouderenpsychater, opleider psychiatrie, Mediant
Dr. M. Boshuisen, psychiater, directeur behandelzaken Ouderenpsychiatrie, KEP en Team290, Lentis

De sprekers
Prof. dr. G.J. Westerhof, Hoogleraar Narratieve Psychologie en Technologie, Universiteit Twente
Dr. M. Boshuisen, psychiater, directeur behandelzaken Ouderenpsychiatrie, KEP en Team290, Lentis
J. Nijburg, verpleegkundig specialist i.o., Lentis Ouderenpsychiatrie
Drs. L.M. Brink, basispsycholoog, Lentis
Dr. L. van der Meer, senior onderzoeker, Lentis
Drs. A.A. Verlinde, ouderenpsychater, opleider psychiatrie, Mediant
Dr. P.D. Meesters, ouderenpsychiater, Van Andel Ouderenpsychiatrie (GGZ Friesland)



Doelgroep
Deze studiedag is bedoeld voor (ouderen)psychiaters, arts 
assistenten, psychologen, verpleegkundigen, verpleegkundig 
specialisten, vaktherapeuten, huisartsen en andere behandelaren, 
beleidsmedewerkers, managers en onderzoekers. Ook leden van de 
cliëntenraden van RGOc instellingen en andere belangstellenden  
zijn van harte welkom.

Inschrijving
Deelname aan de studiedag kost € 130. U kunt zich aanmelden tot 
22 mei 2018, via het aanmeldingsformulier op www.rgoc.nl. Na uw 
aanmelding ontvangt u per e mail een bevestiging van inschrijving.

Annuleringen of wijzigingen
Wijzigingen of annuleringen kunt u doorgeven door middel van een 
email naar info@rgoc.nl. 

Kosteloos annuleren is mogelijk tot 01052018. Bij annulering 
na deze datum kan het betaalde inschrijfgeld niet meer 

teruggestort worden. Wijzigingen kunnen tot 225
2018 doorgegeven worden.

Wanneer en waar
Dinsdag 29 mei 2018 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.
 
Accreditatie
Voor deze dag wordt accreditatie aangevraagd bij het 
Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) van 
het KNMG, het Accreditatiebureau Verpleegkundig 
Specialisten Register, het register Vaktherapie en de Federatie 
Gezondheidszorgpsychologen en psychotherapeuten (FGzPt).

Congrescommissie
Dr. M. Boshuisen, drs. A.A. Verlinde, dr. R.H.S. van den Brink, 
mw. M. Messchendorp 

https://www.rgoc.nl/aanmelden/formulier/NOP2018
mailto:info%40rgoc.nl?subject=
http://www.hetkasteel.com/contact


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 wetenschappelijk onderzoek te verrichten 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%40rgoc.nl?subject=
www.rgoc.nl
https://www.rgoc.nl/aanmelden/formulier/NOP2018
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