RGOc symposium

Leren van elkaar

De betekenis van wetenschappelijk onderzoek
voor de zorg in de GGZ

Datum: 10 december 2019
Tijd: 13.00-17.00
Locatie: UMCG, Rode Zaal
Info

Leren van elkaar - de betekenis van wetenschappelijk onderzoek
voor de zorg in de GGZ
Op 10 december 2019 zal in Groningen het jaarlijkse RGOc symposium plaatsvinden,
waarin de volgende vragen centraal staan:
Hoe lukt het ons om onderzoekvragen aan te laten sluiten bij de zorg?
Hoe kunnen de resultaten van ons onderzoek bijdragen aan een betere zorg?

Dit jaar kiezen we voor een iets andere opzet van het symposium
dan gebruikelijk. We willen deze vragen laten beantwoorden
door de RGOc instellingen zelf. Hoe hebben zij het onderzoek
georganiseerd, wat zijn hun speerpunten en doelen voor de
komende jaren?
Dat doen we met korte lezingen en een levendige postersessie.
Hiermee willen we binnen de RGOc instellingen ook meer
verbinding leggen tussen onderzoekers en clinici met gemeen
schappelijke interessegebieden.
Bovenstaande wordt aangevuld met een reflectie op het
onderzoek zoals dat vorm heeft gekregen vanaf de start van
het RGOc en de betekenis van dit onderzoek voor de zorg. Tot
slot gaan we in op de vraag hoe het RGOc de komende jaren de
krachten het beste kan bundelen, om samen verder te groeien
en van elkaar te blijven leren!

U bent u van harte welkom bij dit symposium. Vanaf 12.30 uur
zijn de zaal en de inschrijfbalie geopend. Er staat koffie en thee
voor u klaar. Ook is er voldoende gelegenheid tot netwerken en
napraten onder het genot van een hapje en drankje. Kortom,
alle ingrediënten voor een geslaagde middag zijn aanwezig. Wij
hopen u te treffen op dinsdagmiddag 10 december!

Jooske van Busschbach
Rob van den Brink
Edith Liemburg
Martha Messchendorp
Richard Bruggeman

Programma

Programma:

12:00 - 12:30

Ophangen posters

Fonteinpatio

12:30 - 13:00

Ontvangst en inschrijving

Fonteinpatio
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Voorzitter: Ton Dhondt, Raad van Bestuur GGZ Friesland.
13:00 - 13:05

Richard Bruggeman: Opening

Rode Zaal

13:05 - 13:30

Jooske van Busschbach: Leidt inzicht en verandering tot
betere zorg? Reflectie op twee decennia onderzoek in het RGOc.

Rode Zaal

13:30 - 14:15

Presentaties van drie instellingen (1)
» Lentis: Jojanneke Bruins
» Dimence: Linda Kronenberg
» UCP: Marrit de Boer

Rode Zaal

14:15 - 14:45

Pauze, met posters

Fonteinpatio

14:45 - 15:30

Presentaties van drie instellingen (2)
» GGZ Friesland: Frederike Jörg
» Mediant: Lia Verlinde
» GGZ Drenthe: Daniëlle Cath

Rode Zaal

15:30 - 16:00

Richard Bruggeman: Wrap up en videoboodschap van
Robert Schoevers

Rode Zaal

Postermarkt met hapje en drankje

Fonteinpatio

16:00 - 17:00

Info

Doelgroep
Dit symposium is bedoeld voor psychiaters, arts-assistenten,
psychologen, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten,
vakt herapeuten, huisartsen en andere behandelaren, beleids
medewerkers, managers, onderzoekers en vertegenwoordigers
van cliëntenraden van de bij het RGOc aangesloten instellingen.
Andere belangstellenden zijn overigens van harte welkom.
Inschrijving
Deelname aan het symposium is gratis. U kunt zich aanmelden tot
9 december 2019, via het aanmeldingsformulier op www.rgoc.nl.
Na uw aanmelding ontvangt u per e-mail een bevestiging van
inschrijving.

Route
Auto
Als u met de auto komt, volg dan de ANWB-wegwijzers richting
UMCG Noord. U komt dan automatisch in Parkeergarage P-Noord
(betaald parkeren). Van daaruit volgt u de bewegwijzering naar
Fonteinstraat 11 of de Winkelstraat. De inschrijving vindt plaats in
de Fonteinpatio. Hierna volgt u de borden naar de Rode Zaal.
Zie ook de website UMCG bereikbaar.
Openbaar vervoer
U kunt het UMCG goed bereiken met het openbaar vervoer vanaf
het Hoofdstation of vanaf de P+R locaties. Informatie openbaar
vervoer: 0900-9292 of https://9292.nl/.

Wanneer en waar
Accreditatie
Dinsdag 10 december 2019 in het UMCG, Rode Zaal, Hanzeplein 1, Voor dit symposium wordt geen accreditatie aangevraagd.
9713 GZ Groningen. De ontvangst is vanaf 12.30 uur. Het
programma begint om 13.00 uur en eindigt om ca. 17.00 uur.
Programma- en organisatiecommissie
Dr. R.H.S. van den Brink, prof. dr. R. Bruggeman,
dr. J.T. van Busschbach, dr. E.J. Liemburg, M. Messchendorp.

Info

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 en nieuw onderzoek te
ontwikkelen op het gebied van psychiatrische zorg.
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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
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