
Rob Giel Onderzoekcentrum 

PHAMOUS symposium

PHAMOUS zijn we allemaal!
betere zorg, meer onderzoek

Datum: 30-01-2020

Tijd: 13.00-17.00

Locatie: UMCG, Ronde Zaal / Rode Zaal



PHAMOUS symposium

Wij heten u van harte welkom bij het inmiddels 

traditionele PHAMOUS symposium. Juist tijdens 

de stormen in de ggz is PHAMOUS extra belangrijk 

gebleken op zoek naar de beste zorg voor kwetsbare 

mensen in de ggz. PHAMOUS is onze rots in de 

branding.

PHAMOUS is al jarenlang een goede thermometer voor de 
kwaliteit van de zorg en helpt de zorg voor het individu te 
verbeteren. Daarnaast wordt veel onderzoek gedaan met door 
PHAMOUS verkregen data. We zijn dan ook verheugd dat we 
u op dit symposium een breed scala aan presentaties kunnen 
aanbieden, sommige klinisch en andere meer wetenschappelijk. 
Extra goed om ons te realiseren dat we met zijn allen bijdragen 
aan PHAMOUS. PHAMOUS zijn we allemaal!

Vanaf 12.30 uur zijn de zaal en de inschrijfbalie geopend. Er 
staat koffie en thee voor u klaar. Na afloop is er gelegenheid 
tot netwerken en napraten onder het genot van een hapje en 
drankje. Kortom, alle ingrediënten voor een geslaagde middag 
zijn aan  wezig. Wij hopen u te treffen op donderdagmiddag 
30 januari 2020!

Agna Bartels
Richard Bruggeman
Rikus Knegtering



Programma

Voorzitter: Drs. Johan Arends, psychiater, waarnemend opleider 
psychiatrie, manager behandelzaken langdurige zorg 
GGZ Drenthe

Ronde Zaal
12:30 Ontvangst en inschrijving

Rode Zaal
13:00 Welkom door de voorzitter

13:15 Prof. dr. Stynke Castelein, Hoofd Lentis Research & Bijzonder 
hoogleraar Herstelbevordering bij EPA 

 Symptomatisch, maatschappelijk en persoonlijk herstel 
in één model!

13:45 Sjoerd Vogel MSc, Promovendus Lentis
 Tevredenheid met het sociale netwerk als voorspeller van 

symptomatisch en functioneel beloop

14:15 Dr. Melissa Chrispijn, psychiater en senior onderzoeker Dimence
 Resultaten van somatische screening bij Dimence

Ronde Zaal
14:45 Pauze

Rode Zaal
15:15 Judith van Wijk, ROM-verpleegkundige GGZ Friesland en  

Betty de Graaf, Verpleegkundig Specialist, FACT Drachten Zuid
 Sizzen is neat, mar dwaan is in ding 

15:45 Lukas Roebroek MSc, Promovendus Lentis
 Gebruikerservaringen van de digitale beslistool TREAT

16:15 Dr. Kor Spoelstra, Psychiater Lentis
 Slaap en psychose, psychose en slaap

16:45 Discussie o.l.v. de voorzitter

Ronde Zaal
17:00 Afsluiting met hapje en drankje

  

Aanmelden

https://www.rgoc.nl/aanmelden/formulier/PHAMOUS2020


Doelgroep
Deze nascholingsdag is bedoeld voor verpleegkundigen, 
verpleegkundig specialisten, psychiaters, arts-assistenten, 
psychologen, vaktherapeuten, huisartsen en andere 
behandelaren, onderzoekers en vertegenwoordigers van 
cliëntenraden van de bij het RGOc aangesloten instellingen. 
Andere belangstellenden zijn overigens van harte welkom.

Inschrijving
Deelname aan het symposium kost 75 euro, maar 
ROM-PHAMOUS verpleegkundigen hebben gratis toegang. 
U kunt zich aanmelden tot 29 januari 2020, via het 
aan meldingsformulier op www.rgoc.nl. Na uw aanmelding 
ontvangt u per e-mail een bevestiging van inschrijving.

Wanneer en waar
Donderdag 30 januari 2020 in het UMCG, Rode Zaal, Hanzeplein 
1, 9713 GZ Groningen. De ontvangst is vanaf 12.30 uur in de 
Ronde Zaal (1e verdieping, bereikbaar vanuit Winkelstraat 1, 
UMCG. Volg daarna de borden naar de Ronde Zaal). Het 
programma begint om 13:00 uur in de Rode Zaal (2e verdieping) 
en eindigt om ca. 17:00 uur.

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 beweg-
wijzering naar de Winkelstraat. Hierna volgt u de borden naar de 
Ronde 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/. 

Accreditatie
Voor dit symposium wordt accreditatie aangevraagd bij het 
Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) en het 
Accreditatie  bureau Verpleegkundig Specialisten Register.

Programma- en organisatiecommissie
Dr. A.A. Bartels-Velthuis, dr. H. Knegtering,  
prof. dr. R. Bruggeman, M. Messchendorp.

https://www.rgoc.nl/aanmelden/formulier/PHAMOUS2020
https://www.umcg.nl/NL/UMCG/overhetumcg/bereikbaarheid/UMCG/Paginas/default.aspx
https://9292.nl/


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.

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

mailto:info@rgoc.nl
http://www.rgoc.nl/
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