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De depressieve stoornis is de meest gestelde diagnose binnen de ouderen-

psychiatrie. Hoewel voor de oudere zelf een depressie als een grijze wolk over 

het leven hangt, ligt onder dit label een kleurrijk palet aan (comorbide) (psycho)

pathologie. Elk met een eigen insteek voor behandeling. In dit symposium nemen 

we u mee naar de verschillende kleuren van de ouderdomsdepressie. In welke mate 

wordt deze depressie gekleurd door veroudering (Richard Oude Voshaar, Astrid 

Lugtenburg), door angst (Date van der Veen), door catatonie of psychomotore 

symptomen (Didi Rhebergen), door cognitieve stoornissen (Marij Zuidersma), 

door eenzaamheid (Natasja Schutter), door persoonlijkheid (Silvia van Dijk), of 

systeemproblematiek (Luc van de Ven). Immers, wanneer we de juiste kleur van 

de depressie beter kunnen vaststellen, kunnen we ook een betere ingang vinden 

om het leven van de patiënt weer kleur te geven.

Depressie-Plus: de vele kleuren van depressie bij ouderen



Dagvoorzitters: Richard Oude Voshaar & Astrid 
Lugtenburg

09:00	 Ontvangst	en	inschrijving		

09:30	 Welkom	en	inleiding	door	de	dagvoorzitters

09.45	 Depressieve stoornis bij ouderen – Trends 
over de tijd
Hans	Jeuring

10:15	 Is het depressie? Of ouderdom?
Richard	Oude	Voshaar	&	Astrid	Lugtenburg

11:00	 Pauze

11:30	 Is het depressie? Of angst?
Date	van	der	Veen

12:00		Is het depressie? Of catatonie?
Didi	Rhebergen

12:30		 Lunchpauze	en	posters

13:30	 Is het depressie? Of dementie?
Marij	Zuidersma

14:00		Is het depressie? Of eenzaamheid?
Natasja	Schutter	

14:30	 Pauze

15:00	 Is het depressie? Of persoonlijkheid?
Silvia	van	Dijk

15:30	 Is het depressie? Of een ziek systeem?
Luc	van	de	Ven	(systeemtherapeut,	Leuven)

16:15	 Discussie	met	de	zaal

16.45	 Afsluiting	met	hapje	en	drankje	

Programma



Voorzitters en sprekers

•	 drs.	A.	Lugtenburg,	ouderenpsychiater, GGZ Drenthe
•	 prof.	dr.	R.C.	Oude	Voshaar,	ouderenpsychiater, UMCG

•	 drs.	H.	Jeuring,	psychiater, Medisch Centrum Leeuwarden
•	 drs.	D.C.		van	der	Veen,	klinisch psycholoog, UMCG
•	 dr.	D.	Rhebergen,	psychiater, VUmc/GGZinGeest
•	 dr.	M.	Zuidersma,	senior onderzoeker, UMCG
•	 drs.	N.	Schutter,	ouderenpsychiater, Arkin
•	 drs.	S.D.M	van	Dijk,	klinisch psycholoog, UMCG
•	 drs.	L.		van	de	Ven,	klinisch ouderenpsycholoog, UPC KU Leuven



Doelgroep
Dit	symposium	is	bedoeld	voor	(ouderen)
psychiaters,	arts-	assistenten,	psychologen,	
verpleegkundigen,	vaktherapeuten	en	
andere	behandelaren	en	onderzoekers	uit	
de	ouderenpsychiatrie	van	de	bij	het	RGOc	
aangesloten	instellingen.	Andere	belangstellenden	
zijn	overigens	van	harte	welkom.

Inschrijving
Deelname	aan	dit	symposium	kost	€ 130.	U	
kunt	zich	aanmelden	tot	1	mei	2019,	via	het	
aanmeldingsformulier	op	www.rgoc.nl.	Na	uw	
aanmelding	ontvangt	u	per	e-	mail	een	bevestiging	
van	inschrijving.	

Wijzigingen of annuleringen
Voor	wijzigingen	of	annuleringen	zie	onze	
algemene	voorwaarden.

Wanneer en waar
Dinsdag	7	mei	2019	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	dit	symposium	wordt	accreditatie	aangevraagd	
bij	het	Accreditatie	Bureau	Algemene	Nascholing	
(ABAN),	het	Accreditatiebureau	Verpleegkundig	
Specialisten	Register,	het	register	Vaktherapie	
en	de	Federatie	Gezondheidszorgpsychologen	en	
psychotherapeuten	(FGzPt).

Congrescommissie
Prof.	dr.	R.C.	Oude	Voshaar,	dr.	R.H.S.	van	den	
Brink,	drs.	A.	Lugtenburg,	M.	Messchendorp	

http://www.rgoc.nl/files/pdf/2018-11_RGOcAlgemeneVoorwaarden.pdf
http://www.hetkasteel.com/contact


AanmeldingsformulierRob 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	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

https://www.rgoc.nl/aanmelden/formulier/NOP2019
mailto:info%40rgoc.nl?subject=
http://www.rgoc.nl
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