8e Tweedaagse nascholing psychosen Noord Nederland Hotel Zwartewater, Zwartsluis
Donderdag 14 maart 2013
09:00 09:30 Ontvangst en inschrijving
dagvoorzitter: Richard Bruggeman

09:30 -

12:00 Moderator: Rikus Knegtering
Nieuwe ontwikkelingen op farmacologisch gebied: "van categoriaal naar
dimensioneel"
- Peter de Boer

12:00 -

13:00 Lunch

13:00 -

17:00 Moderator: Robert Schoevers
Negatieve symptomen en apathie
- Rethinking Emotion In Schizophrenia: Richard Bruggeman
- Twee sub-dimensies van negatieve symptomen in schizofrenie: uitgangspunt
voor verder onderzoek? Edith Liemburg
- De behandeling van negatieve symptomen met TMS-de TRENSS studie: Leonie
Bais
theepauze en postersessie
- Emotieverwerking en regulatie in groepen met een verhoogd risico op
schizofrenie: Jorien van der Velde
- Depressie en schizofrenie: two of a kind? Katja Taxis en Irene Lako

13:00 13:30 -

13:30
14:15

14:15 -

15:00

15:00 15:30 -

15:30
16:15

16:15 -

17:00

17:00 -

18:00 Pauze

18:00 -

20:00 Diner

20:00 -

22:00 Moderator: Gerrit Glas
Het seniore brein en de vrije wil
- André Aleman

Vrijdag 15 maart 2013
dagvoorzitter: Rikus Knegtering
09:00 -

10:15 -

12:15 Naar kracht in plaats van klacht!
Nieuwe ontwikkelingen in psychosociale interventies bij psychosen
- Inleiding: Marieke Pijnenborg
- ELIPS: Effectiviteit van een leefstijlinterventie bij langdurig opgenomen
patiënten: Frederike Jörg
10:30 koffiepauze
- Psychomotorische therapie bij patiënten met schizofrenie: Thomas Scheeuwe
- Innovatie in de zorg: met de patiënt in de lead is de professional professioneel?
Philippe Delespaul
- Afsluiting: Stynke Castelein

12:30 -

13:30 Lunch

13:30 -

15:30 Moderator: Jacqueline Quak
Vroegdetectie in Noord Nederland
- Het nut van vroegdetectie: Mark van der Gaag
- Vroege opsporing en interventie bij risico op ernstige psychopathologie in Noord
Nederland: implementatie van de infrastructuur en mogelijkheden voor
onderzoek: Lex Wunderink

15:30
15:45

15:45 Evaluatie
16:15 Afsluiting met een verfrissing

Sprekers, voorzitters en moderatoren:




















prof.dr. André Aleman, psycholoog, hoogleraar Neuroimaging Center UMCG
drs. Leonie Bais, psycholoog en onderzoeker Lentis
dr. Peter de Boer, Senior Director Experimental Medicine, Janssen Research and Development,
Belgium
dr. Richard Bruggeman, psychiater UMCG en hoofd RGOc
dr. Stynke Castelein, socioloog en senior onderzoeker Lentis
prof.dr. Philippe Delespaul, klinisch psycholoog, hoogleraar Maastricht University
prof.dr. Mark van der Gaag, psycholoog, hoogleraar klinische psychologie Universiteit van
Amsterdam en Parnassia
prof.dr. Gerrit Glas, psychiater Dimence en hoogleraar christelijke filosofie Vrije Universiteit
drs. Irene Lako, medisch bioloog en promovendus Farmacotherapie en Klinische Farmacie RUG
en RGOc
dr. Frederike Jörg, psycholoog en senior onderzoeker GGZ Drenthe en ICPE (UCP) en RGOc
dr. Rikus Knegtering, psychiater Lentis, senior onderzoeker Neuroimaging Center UMCG en
RGOc
dr. Edith Liemburg, medisch bioloog en postdoc Neuroimaging Center UMCG en RGOc
dr. Marieke Pijnenborg, klinisch psycholoog GGZ Drenthe, universitair docent RUG, Psychologie,
senior onderzoeker Neuroimaging Center UMCG
drs. Jacqueline Quak, psychiater en hoofd behandelzaken psychosen UCP, UMCG
dr. Thomas Scheeuwe, hogeschoolhoofddocent psychomotorische therapie/bewegingsagogie,
Hogeschool Windesheim
prof.dr. Robert Schoevers, psychiater UMCG en hoofd UCP
prof.dr. Katja Taxis, klinisch farmacoloog, hoogleraar Farmacotherapie en Klinische Farmacie,
RUG
MSc Jorien van der Velde, psycholoog en promovendus Neuroimaging Center UMCG
dr. Lex Wunderink, psychiater en senior onderzoeker GGZ Friesland, UMCG (UCP) en RGOc

Informatie over de aanmelding:
De kosten van deelname bedragen € 250,-- per persoon. Dit bedrag is inclusief deelname aan de
nascholing op donderdag èn vrijdag, het diner op donderdagavond en een overnachting van
donderdag op vrijdag in Hotel Zwartewater. Wanneer u niet aan alle onderdelen deelneemt, kan
helaas geen korting gegeven worden.
U kunt zich aanmelden door het aanmeldingsformulier op de website van het RGOc
(https://www.rgoc.nl/academie/PsychZS2013/) in te vullen. Wanneer u bij het onderdeel betaling
kiest voor een machtiging, bent u verzekerd van deelname aan de nascholing. Uw bevestigingsemail
is uw bewijs van inschrijving.
Wanneer u kiest voor zelf overboeken, is uw aanmelding definitief wanneer het inschrijfgeld ad €
250,-- ontvangen is door het UMCG. U wordt verzocht om dit bedrag zo spoedig mogelijk maar in elk
geval vóór 1 maart 2013 over te maken op rekeningnummer 65.15.75.079 ten name van Universitair
Medisch Centrum Groningen, o.v.v. kostenplaats 6538, Zwartsluis, en naam van de deelnemer. Na
ontvangst van de inschrijfgelden ontvangt U een bewijs van inschrijving per e-mail. Door aanmelding
en/of betaling van de inschrijfkosten gaat u akkoord met de aanmeldingsvoorwaarden zoals in deze
uitnodiging vermeld staan.
Het aantal deelnemers aan deze nascholing is beperkt: er zijn maximaal 70 plaatsen beschikbaar.
Aanmelding gaat op volgorde van binnenkomst van de machtigingen c.q. betalingen.
Uw e-mailadres zal gebruikt worden voor de ontvangstbevestiging en om u op de hoogte te stellen
van eventuele wijzigingen in het programma of nadere informatie over de nascholing.
Annuleren
Annuleren kan tot uiterlijk 1 maart 2013 , schriftelijk naar: RGOc, UMCG, UCP, CC72, Antwoordnr.
339, 9700 VB Groningen, of per e-mail naar info@rgoc.nl.
Bij niet-annuleren en afwezigheid tijdens de nascholing blijven de deelnamekosten verschuldigd.
Vervanging is mogelijk middels een brief naar het RGOc of een e-mail naar info@rgoc.nl, mits deze
brief of e-mail uiterlijk 1 maart 2013 ontvangen is door het RGOc.

Overige informatie:
Postersessies
In één van de congresruimten heeft u de mogelijkheid om poster(s) op te hangen. Tussen de
verschillende programmaonderdelen is er ruimschoots gelegenheid om uw onderzoeksresultaten of
nieuwe projecten te presenteren.
Locatie
 Hotel Zwartewater, De Vlakte 20, 8064 PC Zwartsluis, tel. 038 38 66 444
Er is voldoende parkeergelegenheid aanwezig.
Routebeschrijving: http://www.hotelzwartewater.nl/nl/contact/route-auto of

http://www.hotelzwartewater.nl/nl/contact/route-openbaar-vervoer
Bij meer dan 50 deelnemers worden er ook deelnemers ondergebracht in:
 Hotel Waanders, Rijksweg 12, 7951 DH Staphorst, Tel: 0522 - 46 18 88
Routebeschrijving: http://www.hotel-waanders.nl/nl/algemeen/contact/
Accreditatie
Er is accreditatie aangevraagd bij de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, de Federatie
Gezondheidszorgpsychologen en het Verpleegkundig Specialisten Register. De toegekende
nascholingspunten worden d.m.v. GAIA bijgeschreven. Hiervoor is het nodig dat uw BIG-nummer
bekend is bij de organisatie van het symposium (info@rgoc.nl).
Organisatie en algemene coördinatoren:
Rikus Knegtering, Richard Bruggeman i.s.m. met het Rob Giel Onderzoekcentrum. Secretariële
ondersteuning: Martha Messchendorp (RGOc)
Contact:
Rob Giel Onderzoekcentrum
UMCG, UCP (CC72)
Postbus 30.001
9700 RB Groningen
Telefoon: (050) 3612079
Fax: (050) 3619722
E-mail: info@rgoc.nl
Website: www.rgoc.nl

Evenals andere jaren wordt deze nascholing mede mogelijk gemaakt door financiële en logistieke
ondersteuning van Janssen Pharmaceuticals.

