
RGOc symposium

20 jaar RGOc: 
Zorginnovatie en implementatie 
We vieren onze samenwerking

Datum: 22 juni 2021

Tijd: 9.30 - 15.30

Locatie: Forum, Groningen



‘Leiden zorginnovaties tot de verwachte verbeteringen voor 
cliënten?’, ‘Hoe gaat het met cliënten die we over langere tijd 
volgen?  ‘Hoe kunnen we nieuwe kennis over het beloop en de 
werkzaamheid van interventies inzetten in de behandeling?’ 
Al twintig jaar verbindt het Rob Giel Onderzoekcentrum 
praktijk gerichte en universitaire onderzoekers binnen de 
GGz-instellingen in het noorden van het land die met deze vragen 
aan de slag zijn. Speerpunten daarbij zijn grotere beloopstudies 
en onderzoeken naar innovaties in de zorg, waarbij zowel 
werkzaamheid en effectiviteit, als de betekenis hiervan voor 
(naast-)betrokkenen centraal staan. 

Tijdens deze jubileumeditie van het jaarlijkse RGOc symposium, 
op 22 juni 2021 in Groningen, presenteren onderzoekers een 
aantal actuele studies naar zorginnovaties. De nadruk zal hierbij 
liggen op de betekenis van de gevonden effecten voor de zorg 
en de aandachtspunten én knelpunten bij de implementatie van 
zorginnovaties.

Het symposium vindt plaats conform de richtlijnen van het RIVM 
en indien nodig zal het symposium digitaal plaatsvinden.

Het symposium wordt geopend door Prof. dr. Marjan Joëls, 
decaan Medische Wetenschappen aan de Rijksuniversiteit 
Groningen. Hierna volgen presentaties over een vijftal actuele 
studies. 
De middag wordt om 14.15 uur in het Academiegebouw van de 
Rijksuniversiteit Groningen voortgezet met de oratie van de 
eerste RGOc hoogleraar Daniëlle Cath, psychiater en opleider 
psychiatrie bij GGZ Drenthe en bijzonder hoogleraar GGZ met 
Leerstoel Zorginnovatie in Noord-Nederland op het gebied 
van angst en stemming. De oratie maakt onderdeel uit van het 
programma van het symposium en kan ook via een livestream 
worden gevolgd in het Forum.
Wilt u persoonlijk aanwezig zijn bij de oratie dan is een aparte 
aan  melding nodig.  Meer informatie over de oratie vindt u op de 
website van de RUG. 

Onderzoekers, hulpverleners, cliënten en andere betrokkenen 
en geïnteresseerden worden van harte uitgenodigd dit gratis 
toegankelijke symposium bij te wonen. Vanaf 9.00 uur zijn 
de in  schrijfbalie en de zaal geopend en staat er koffie en thee 
voor u klaar. Naast de presentaties biedt het programma ruim 
gelegenheid tot netwerken en bij- en napraten tijdens de koffie- en 
lunc hpauze. Alle reden om u aan te melden voor deze bijzondere 
jubileumeditie van het RGOc symposium op 22 juni 2021!

20 jaar RGOc: zorginnovatie en implementatie
We vieren onze samenwerking

https://www.rug.nl/about-ug/latest-news/events/inauguration/2020/


Programma

Dagvoorzitter, Ton Dhondt, Raad van Bestuur GGZ Friesland

 9.00 Ontvangst en inschrijving Atrium 
 9.30 RGOc en de regio  Ton Dhondt, GGZ Friesland en Richard Bruggeman, RGOc  Rabozaal
 9.40 UMCG en de Regio Marjan Joëls, UMCG Rabozaal
 10.00 Positieve psychologie Lieke Christenhusz, Dimence, Pauline Schuffelen, Mindfit en  Rabozaal
  Karin Timmerman, Mediant 
 10.30 CAT - Cognitieve rehabilitatie bij mensen met een ernstige psychische aandoening: effectiviteit Rabozaal
   & implementatie Lisette van der Meer, Lentis en Michelle van Dam, RUG  
  
 11.00 Koffiepauze Atrium 
 
 11.30 PETRA - Samen dagboekjes inzetten voor een gepersonaliseerde behandeling Harriëtte Riese, UCP en Rabozaal
  Fionneke Bos, RGOc 
 12.00 I-SHARED - De ontwikkeling en implementatie van een instrument ter ondersteuning van de Rabozaal
  behandelkeuze voor depressie Frederike Jörg, GGZ Friesland en Kaying Li-Kan, RGOc 
 12.30 Somatische predictiemodellen in de psychiatrie Lude Franke, UMCG Rabozaal

 13.00 Afsluiting  door voorzitter Ton Dhondt Rabozaal 
 13.15 Lunch en eventueel verplaatsen naar oratie Atrium 

 14.15 Aanvang oratie Daniëlle Cath in Academiegebouw RUG en/of volgen via livestream in Forum

 15.30  Einde programma en borrel



Doelgroep
Dit symposium is bedoeld voor medewerkers van GGz 
instellingen, cliënten en vertegenwoordigers van cliëntenraden 
van de bij het RGOc aangesloten instellingen. Andere belang-
stellenden zijn ook van harte welkom.

Inschrijving
Deelname aan het symposium is gratis. U kunt zich aanmelden 
tot 16 juni 2021 via het aanmeldingsformulier op www.rgoc.nl. 
Na uw aanmelding ontvangt u per e-mail een bevestiging van 
inschrijving.

Waar en wanneer
Dinsdag 22 juni 2021 in het Forum, Nieuwe Markt 1, 9712 KN 
Groningen.
De ontvangst is vanaf 9.00 uur. Het programma begint om 
9.30 uur en eindigt om 15.30 uur. Om 14.15 uur vindt de oratie 
plaats van Prof. dr. Daniëlle Cath in het Academiegebouw, 
Rijksuniversiteit Groningen, Broerstraat 5, 9712 CP Groningen. 
De oratie maakt onderdeel uit van het programma van het 
symposium en kan ook via een livestream worden gevolgd in het 
Forum.

In het kader van de coronamaatregelen bestaat er de mogelijkheid 
dat er circa 95 deelnemers in de Rabozaal (hoofdzaal) het 
symposium kunnen bijwonen en dat de overige deelnemers 
via een livestream in een bioscoopzaal de presentaties kunnen 
volgen. 

Parkeren
Auto 
U kunt de auto gratis parkeren in de parkeergarage aan de 
Schoolstraat 16, 9712 JS Groningen. De garage is geopend van 
7.00 uur in de ochtend tot 02.00 uur ’s nachts. Zie info. 

Openbaar vervoer
U kunt het Forum goed bereiken met het openbaar vervoer vanaf 
het Hoofdstation of vanaf de P+R locaties. Informatie openbaar 
vervoer: 0900-9292 of https://9292.nl/.

Fiets
De fietsenstalling van het Forum is bereikbaar via de Popken-
straat. De stalling is gratis en geopend van 7.00 uur ’s ochtends 
tot 2.00 uur ’s nachts.

Accreditatie
Voor dit symposium wordt accreditatie aangevraagd bij de 
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), het Register 
Vaktherapie, het Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten 
Register en de Federatie Gezondheidszorgpsychologen en 
psychotherapeuten (FGzPt).

Programma- en organisatiecommissie
M. Bak, dr. A.A. Bartels-Velthuis, dr. R.H.S. van den Brink,  
prof. dr. R. Bruggeman, dr. J.T. van Busschbach, prof. dr. D. Cath, 
P. Hilkhuysen, dr. E.J. Liemburg, K. Li-Kan (Msc).

http://www.rgoc.nl
https://forum.nl/nl/praktisch/route-en-parkeren
https://9292.nl/


Aanmelden

Rob Giel Onderzoekscentrum

Het Rob Giel Onderzoekcentrum is een samenwerkingsverband 
van Lentis, GGZ Friesland, GGZ Drenthe, Dimence, Mediant en 
het Universitair Centrum Psychiatrie ( 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 (HPC- CC72)
Postbus 30.001
9700 RB Groningen
Telefoon: (050) 3612079
E-mail: info@rgoc.nl
Website: www.rgoc.nl

https://www.rgoc.nl/aanmeldformulieren/aanmeldformulier-symposium-20-jaar-rgoc-zorginnovatie-en-implementatie-forum-groningen/
https://www.lentis.nl/over-lentis/
https://www.ggzfriesland.nl/over-ons
https://ggzdrenthe.nl/over-ggz-drenthe
https://www.dimence.nl/overdimence
https://www.mediant.nl/over-mediant
https://www.umcg.nl/NL/UMCG/Afdelingen/Universitair_Centrum_Psychiatrie/UCP/AlgemeneInformatie/Paginas/default.aspx
http://www.rgoc.nl
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