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RGOc stuurgroep
‐ hoe duurzaam is RGOc ?

Klopt dat plaatje eigenlijk wel??
Doel: wetenschappelijk onderzoek naar
psychiatrische stoornissen.
praktijk en wetenschap dichter bij elkaar,
Maar…...
• In de deelnemende instellingen meer
wetenschappelijke kennis/bewustzijn en organisatie

Stuurgroep: bestuurders deelnemende instellingen + bestuurslid UCP/UMCG
Stuurgroep beslist over de financiële randvoorwaarden voor de uitvoering van
onderzoeksprogramma
• In 2017 onderzoek + advies externe adviseur
• In 2018 gesprekken in de instellingen

• Ook meer onderzoek in samenwerking met
andere onderzoekscentra

• In 2018/2019 nieuw ontwerp voor komende jaren

• Meer kritische geluiden over de relatie
inbreng/opbrengst
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RGOc 2020 plan voor duurzame toekomst
• Drie kernnetwerken
• Data center
• Clientenparticipatie
• Coördinatoren zijn kontakt‐personen met
nadrukkelijk de taak om connectie te zijn voor en
met de instellingen
• Twee leerstoelen
• Instellingen/bestuurder dichter betrokken bij
evaluatie, coördinatie en opbrengst netwerken
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Transitie :
• Consultfunctie naar coordinatoren ;
• e‐Health netwerk wordt voortgezet door Hoge
Scholen .
• Doelmatigheid gaat verder als RGOc project.
RGOc projecten:
• maken gebruik van RGOc infrastructuur
• instelling overstijgend
• niet binnen 1 netwerk
• eigen financiering

• Onderzoek naar losmaken RGOc‐academie
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RGOc medewerkers zijn kontakt‐persoon “verbindingsofficier” ,
die RGOc vertegenwoordigt in de instelling en de instelling binnen
RGOc
•
•
•
•
•
•

Lentis
GGZ Drenthe
GGZ Friesland
Dimence Groep
Mediant
UCP

Agna Bartels
Edith Liemburg
Ellen Visser
Jooske van Busschbach
Rob vd Brink
Richard Bruggeman

• Wat heeft het RGOc de instelling te bieden,
• wat vraagt de instelling zelf ?
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DE RGOc ACADEMIE
• Aanbod:
per jaar 22 trainingen en 3 symposia ;
e‐learning modules ; promovendi‐event

• Bekostiging:
deels RGOc budget, deels bijdrage deelnemers.

• Bedoeling:
volledig kostendekkend vanuit scholingsbudget
breder aanbod voor Noord Oost Nederland
toegankelijk ook voor niet‐RGOc deelnemers
binnen 2 jaar eigenstandige organisatie vorm
onderwijsinstelling met eigen bestuur

RGOc anno 2014

Doelstellingen
RGOc‐ anno 2014
doelstellingen
RGOc onderzoek draagt bij aan:
– kwaliteit en effectiviteit van GGZ in Noord Nederland.

Twee leerstoelen
• RGOc Leerstoel Programmaleider:
bekleedt eigen leerstoel ingesteld door RGOc

RGOc is academische werkplaats
– Brug tussen behandelaren en onderzoekers

• RGOc Leerstoel
innovatie in de Zorg
ingesteld door RGOc bij UMCG
wordt bekleed onderzoeker/behandelaar
verbonden aan RGOc instelling
steeds voor 5 jaar

RGOc bevordert onderzoek naar:
– Beloop van psychiatrische stoornissen
– Innovatieve interventies

RGOc 2020
doelstellingen
RGOc onderzoek draagt bij aan:

– kwaliteit en effectiviteit van GGZ in Noord Nederland.

RGOc is marktplaats
– voor onderzoekers , behandelaren, clienten,
beleidsmakers

.
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Beloop studies: jongeren (2) ouderen, psychose, stemming
Hoe lukt het ons om onderzoekvragen aan te laten
sluiten bij de zorg?
‐ En, hoe kunnen de resultaten van ons onderzoek
maximaal bijdragen aan een betere zorg?

Effectstudies: interventies met VR (4) gericht op cognitieve
beperkingen (4), traumagericht (2) schemafocus therapie (1)
gericht op fysieke activiteit (2) medicamenteus (4),
Clientenperspectief & inzet ervaringsdeskundigen (5)
Herstel: herstelgerichte zorg (2), vragenlijsten (2)
E‐health interventies (5)
Dwang: maatregelen in de zorg, onvrijwillige opname, separatie.(3)
Beschrijvend onderzoek rondom specifieke clientenpopulatie:
Acute Manie, ASS, Bipolaire stoornis, Malan syndroom, plegers
grensoverschrijdend gedrag, PTSS

Lentis
Dimence
UCP

Christien Slofstra
Linda Kronenberg
Marrit de Boer

GGZ Friesland
Mediant
GGZ Drenthe

Frederike Jörg
Lia Verlinde
Danielle Cath

Overig onderzoek met overzicht over instelling (2; Mediant,
Forensische) of thema (slaap, orale hygiene2)

Hoe lukt het ons om onderzoekvragen aan te laten sluiten
bij de zorg?
‐ En, hoe kunnen de resultaten van ons onderzoek
maximaal bijdragen aan een betere zorg?

RGOC PROJECTEN
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• Stemming‐en angst
• Ouderen psychiatrie
• Psychosen

Edith Liemburg / Danielle Cath
Rob vd Brink / Richard Oude Voshaar
Agna Bartels / Richard Bruggeman

• Data science center

Ellen Visser

• Clientenparticipatie

Meike Bak

•
•
•
•

Richard Bruggeman
Martha Messchendorp
Anje Knapper‐Zuidema
Martha Messchendorp/Berta Oosterloo

Programmaleider
Secretariaat
Beheer
RGOc academie

• RGOc hoogleraar

Te benoemen.
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