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Voorwoord                           
                                        

Beste lezer,  
  

 Het nieuwe digitale RGOc jaarverslag 2021 staat op uw scherm.  

Al een aantal jaren doen we het nu zonder de papieren versie die wellicht nog bij u in de 

boekenkast staat.  

De stijl is wat bondiger geworden. U treft korte beschrijvingen aan van wat er zoal op het 

gebied van onderzoek is gebeurd binnen het RGOc. Voor uitgebreidere informatie, kunt 

u doorklikken naar onze website, www.rgoc.nl. 

Daar vindt u ook de beschrijvingen van alle lopende onderzoeken en kunt u de 

publicaties terugvinden van het afgelopen jaar.  

In 2021 blikten we terug op 20 jaar RGOc en verstevigden we onze samenwerking voor 

de toekomst. 

Wij wensen u veel leesplezier! 

 

Riëtte Conijn 

Richard Bruggeman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rgoc.nl/
https://www.rgoc.nl/onderzoek/
https://www.rgoc.nl/publicaties/
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          Inleiding 
 

In 2021 hebben we het 20 jarig bestaan gevierd met een mooi symposium in het Forum 

in Groningen, met als titel “20 jaar RGOc Zorginnovatie en implementatie”. Door corona 

weliswaar een jaar later dan gepland, maar actueler dan ooit. Ga maar na, een regionaal 

netwerk dat al 20 jaar bestaat, dat nog steeds springlevend is, dat onderzoekers, 

behandelaren en cliëntvertegenwoordigers met elkaar verbindt en dat onderzoek aflevert 

dat aan de hoogste eisen voldoet.  

 

De drie klinische netwerken zijn nog steeds de marktplaatsen waar het onderzoek en de 

GGZ praktijk elkaar vinden. De grote cohortstudies lopen gestaag door tezamen met een 

grote waaier aan interventiestudies. Het Data Science Center vormt daarbij de 

ruggengraat en het schakelpunt van al dat onderzoek. Steeds meer wordt de waarde 

gezien van onze jarenlange samenwerking, waardoor nu een enorme, verrijkte database 

is ontstaan, helemaal AVG proof. De betrokkenheid van cliëntvertegenwoordigers is 

inmiddels op alle niveaus van onderzoek een vanzelfsprekendheid. De RGOc academie 

is ondanks corona een grote aanbieder van nascholing gebleven. 

 

De betrokkenheid van de RGOc instellingen is groot. De RGOc contactpersonen spelen 

hierbij een belangrijke schakelrol tussen onderzoekers, behandelaren en bestuurders. In 

het jaarlijkse monitorgesprek wordt gekeken waar de reciproke samenwerking nog 

verder verdiept kan worden.    

 

Als hét GGZ onderzoeksinstituut voor Noordoost-Nederland staat het RGOc nu als een 

huis. Dat schept verplichtingen, maar vooral ook nieuwe mogelijkheden. In dit 

jaarverslag 2021 leest u daarom wat we zoal gedaan hebben en geven we meteen een 

vooruitblik over wat we willen gaan doen in het nieuwe jaar.  

 

 

 

      
 

Het 20-jarig RGOc symposium in het Forum in Groningen was een groot succes! 

 
 

 

https://www.rgoc.nl/eerdere-symposia/22-juni-2021-rgoc-symposium-20-jaar/
https://www.rgoc.nl/onderzoek/data-science-center/
https://www.rgoc.nl/onderzoek/clientparticipatie/
https://www.rgoc.nl/rgoc-academie/
https://www.rgoc.nl/eerdere-symposia/22-juni-2021-rgoc-symposium-20-jaar/
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De RGOc-netwerken  

Netwerk Psychotische Stoornissen 

 

Netwerk 

Het overkoepelende thema van het RGOc Netwerk Psychotische Stoornissen (NPS) is 

‘het sociale brein in de sociale context’. Het onderzoek wil bijdragen aan een beter 

begrip en betere behandeling van mensen met een psychose in relatie tot hun 

omgeving. Hierbij richt het onderzoek zich op preventie, behandeling en 

werkingsmechanismen van psychotische stoornissen en op herstel.  

 

Binnen het NPS speelt het PHAMOUS-cohort een belangrijke rol. In PHAMOUS worden 

patiënten met een psychotische stoornis jaarlijks gescreend op mentaal en somatisch 

gebied, en wordt hun mate van herstel en sociale situatie in kaart gebracht. PHAMOUS 

vormt samen met MOPHAR (angst- en depressiecohort) en ROM-GPS 

(ouderenpsychiatriecohort) onderdeel van Mindlines. Het doel van Mindlines is een 

gezamenlijke datastructuur met een gezamenlijke aansturing om van hieruit 

gezamenlijke transdiagnostische onderzoeksvragen te beantwoorden naar beloop van 

psychische aandoeningen. De eerste stap is nu gemaakt met het harmoniseren van de 

dataverzameling binnen PHAMOUS, MOPHAR en ROM-GPS, de cohorten van de drie 

RGOc netwerken. 

 

Successen 

• Harmonisatie van PHAMOUS met MOPHAR en ROM-GPS ten behoeve van 

Mindlines 

• Zichtbaarheid uitkomsten NPS-onderzoek en NPS-leden in diverse (landelijke) media 

• Gehonoreerde subsidies, o.a. gehonoreerde ZonMw fellowship voor behandeling van 

stemmen met virtual reality 

• Cliëntvertegenwoordigers goed ingebed zowel binnen het RGOc als binnen het 

UMCG 

• PHAMOUS-publicaties in wetenschappelijke tijdschriften met hoge impact (o.a. 

British Journal of Psychiatry, Epidemiology and Psychiatric Sciences) 

• Meerdere afgeronde en nieuw gestarte promoties 

• Organisatie congressen, o.a. internationaal congres over hallucinaties (ICHR) in het 

UMCG en nascholing psychosen in Oranjewoud  

 

Jaardoelen 2022 

• Gezamenlijke publicaties waaraan alle RGOc-instellingen bijdragen, o.a. opiniërende 

stukken  

• Afstemming over dataverzameling en scholing in Mindlines 

• Beloopstudies met ondersteuning vanuit het RGOc Netwerk Psychotische 

Stoornissen; zij worden benut voor publicaties over o.a. predictie/beloop, 

https://www.rgoc.nl/onderzoek/netwerk-psychosen/
https://www.rgoc.nl/onderzoek/samenvattingen-onderzoek/samenvattingen-onderzoek-psychotische-stoornissen/
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optimaliseren behandeling en doelmatigheidsstudies; de beloopstudies dragen bij 

aan een duurzame onderzoekstructuur 

• Het netwerk speelt een belangrijke coördinerende functie bij de onderlinge 

afstemming voor de nieuwe interventiestudies, die includeren volgens hun eigen 

schema 

• Onderzoek binnen het RGOc Netwerk Psychotische Stoornissen gaat zich ook 

richten op veranderingen in het zorglandschap 

 

 

 

                                   
Stynke Castelein en Lukas Roebroek van Lentis presenteren tijdens het  

RGOc Symposium op 22 juni 2021 hun studies Phamous en Treat. 

https://www.rgoc.nl/eerdere-symposia/22-juni-2021-rgoc-symposium-20-jaar/
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Netwerk Stemming en Angst   

 

Netwerk 

Het overkoepelende thema van het RGOc Netwerk Stemming en Angst is 'Beloop, 

behandeling & profilering'. Hierbij richt het onderzoek zich op oorzaken, beloop, 

preventie en behandeling en biologische en psychologische mechanismen van 

depressie en angst, georganiseerd in vijf themagroepen: Trauma, Herstel, Hardnekkige 

depressie, Psychiatrie en Somatiek en Bipolair. Het doel daarbij is: uitwisseling op het 

gebied van kennis, zorg en onderzoek tot stand te brengen tussen gelijkgestemde 

onderzoekers van verschillende instellingen. De themagroepen van het NSA 

functioneren onafhankelijk en rapporteren tijdens de twee NSA vergaderingen telkens 

terug aan alle vertegenwoordigers van het NSA. 

 

Binnen het NSA speelt MOPHAR een belangrijke rol als Routine Outcome Monitoring 

cohort, waarin gegevens rondom somatiek, symptomen, herstel en andere 

levensthema’s van cliënten verzameld worden. MOPHAR is een van de pijlers van het 

Mindlines initiatief, waarbij de verschillende langlopende RGOc cohorten binnen  

Noord-Nederland worden geharmoniseerd m.b.t. dataverzameling. Het uiteindelijke doel 

is een gezamenlijke aansturing om van hieruit gezamenlijke en transdiagnostische 

onderzoekvragen te beantwoorden naar het beloop van psychische aandoeningen. De 

eerste stap is nu gemaakt met het harmoniseren van de dataverzameling binnen 

PHAMOUS, MOPHAR en ROM-GPS, de cohorten van de drie RGOc netwerken. Zie hier 

het Netwerk Stemming en Angst: 

 

 
Sheet van Edith Liemburg en Daniëlle Cath uit hun presentatie over het NSA Netwerk.  

De structuur van het netwerk is hier verduidelijkt. 

 

 

https://www.rgoc.nl/onderzoek/netwerk-stemmings-en-angststoornissen/
https://www.rgoc.nl/onderzoek/samenvattingen-onderzoek/samenvattingen-onderzoek-stemmings-en-angststoornissen/
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Successen 

• MOPHAR is geharmoniseerd met andere cohorten, waaronder PHAMOUS en  

ROM-GPS. 

• Gezamenlijke onderzoeksaanvraag rondom trauma gehonoreerd. 

• Succesvol netwerksymposium dat als aftrap werd gezien van NSA nieuwe vorm. 

• Cursus Eigen Regie en Herstel via themagroep Herstel ondergebracht bij RGOc 

academie. 

• Gezamenlijke onderzoeksprojecten waarbij contacten tussen onderzoekers via NSA 

liepen. 

 

 
Daniëlle Cath 

 
Edith Liemburg 

 

Jaardoelen 2022:  

• De themagroepen zijn volledig actief en er is zicht op gezamenlijke ontwikkelingen. 

• Opzetten nieuwe themagroep rondom slaap. 

• Intensievere samenwerking met Huisartsengeneeskunde. 

• Brede implementatie van MOPHAR binnen instelling en verdere harmonisatie van 

gebruikte instrumenten en vragenlijsten. 

• MOPHAR krijgt meer vorm binnen Mindlines, met een project rondom 

farmacogenetica als belangrijke, eerste project. 

• Eerste publicaties o.b.v. data MOPHAR database. 

• Opzetten en uitbreiden van add-on studies van MOPHAR, naar leefstijl, frailty en 

angst conditionering. 

• Dagboekstudies naar optimale behandeling voor verschillende probleemgebieden in 

de behandelpraktijk. 
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Netwerk Ouderenpsychiatrie 
 

Netwerk 
Het Netwerk Ouderenpsychiatrie is gericht op onderzoek van (niet-primair cognitieve) 

psychiatrische stoornissen bij ouderen, stemming, angst, somatoforme en 

persoonlijkheidsstoornissen. Nagegaan wordt welke invloed specifieke kenmerken van 

een oudere populatie, zoals toegenomen lichamelijke kwetsbaarheid (‘frailty’), 

medicatiegebruik en cognitieve problemen hebben op het effect van bestaande 

behandelingen en hoe deze behandelingen beter kunnen aansluiten bij de doelgroep 

ouderen. 
 

 

Successen 

• De eerste periode van de ROM-GPS studie (tot de coronapandemie) heeft een rijke 

dataset opgeleverd met gestandaardiseerde intakegegevens van ruim 1000 

ambulant behandelde ouderen met stemming, angst of somatoforme stoornissen 

en behandel- en beloopgegevens van 200 van hen die instemden met onderzoek 

gedurende het eerste jaar van hun behandeling. Deze dataset staat open voor 

aanvragen van onderzoekers die hiertoe een onderzoekvoorstel kunnen indienen. 

• Honorering door ZonMw van twee voorstellen voor Voorbereidende Doelmatigheid 

studies, te weten: (1) de REACT studie naar Acceptance and Commitment Therapy 

(ACT) voor fysiek zeer  kwetsbare ouderen, in samenwerking met de afdeling 

Geriatrie van het UMCG, en (2) de ESM-studie naar dagboekmetingen per 

smartphone (Experience Sampling Methode) als aanvulling op behandeling met 

antidepressiva bij ouderen. 

• Voltooiing van de beoogde inclusie van 145 ouderen met 

persoonlijkheidsstoornissen in de door ZonMw gefinancierde Doelmatigheid studie 

naar groepsgewijze Schematherapie aangevuld met psychomotore therapie bij 

ouderen. Door de coronapandemie konden de laatste 43 geïncludeerde patiënten 

niet volgens protocol behandeld worden. Zij zullen apart worden geanalyseerd. 

• Een drietal mooie publicaties over het meten van ‘frailty’ (lichameljke 

kwetsbaarheid) in de LifeLines dataset, het beloop van frailty gedurende de 

levensloop en de relatie tussen frailty en depressie. De frailty maat is toegevoegd 

aan de LifeLines dataset en kan nu ook door andere onderzoeksgroepen worden 

gebruikt. 

 

Jaardoelen 2022:  

• Opstarten van de geactualiseerde ROM-GPS 2.0 studie in de ambulante 

ouderenpsychiatrie van tenminste zes ggz-instellingen en het stimuleren van 

deelname van zoveel mogelijk RGOc-instellingen hieraan. 

• Rapportage in o.a. een drietal proefschriften van de resultaten van de 

Schematherapie studie naar kosteneffectiviteit van groeps-schematherapie met 

PMT bij ouderen met een persoonlijkheidsstoornis. 

https://www.rgoc.nl/onderzoek/netwerk-ouderenpsychiatrie/
https://www.rgoc.nl/onderzoek/samenvattingen-onderzoek/samenvattingen-onderzoek-ouderenpsychiatrie/
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• Uitvoering van de REACT en ESM studies en - indien de resultaten daar aanleiding 

toe geven -  aanvragen van ZonMw Doelmatigheid subsidies als vervolg op deze 

door ZonMw gesubsidieerde pilotstudies. 

• Stimuleren dat medewerkers en mensen in opleiding bij de RGOc-instellingen 

gebruik gaan maken van de bestaande datasets voor hun onderzoek. 

• Het betrekken van cliëntvertegenwoordigers bij alle onderzoeken die worden 

uitgevoerd binnen het Netwerk Ouderenpsychiatrie. 

• Opstarten van een nieuwe onderzoekslijn over euthanasievraagstukken bij ouderen 

met psychische problemen. 

• Het organiseren, samen met GGZ-Friesland, van het door corona meermaals 

uitgesteld netwerksymposium over ‘Ouderen met een psychose’, op 22 september 

2022 in het Thialf stadion in Heerenveen.  

  



______________________ 
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Cliëntenparticipatie RGOc 
  

Binnen het RGOc wordt veel waarde gehecht aan cliëntenparticipatie bij onderzoek. 

Cliëntvertegenwoordigers en naasten worden zowel passief als actief betrokken bij het 

RGOc. In de eerste plaats worden zij via de nieuwsbrief en het jaarlijkse RGOc 

symposium op de hoogte gehouden van ontwikkelingen binnen het RGOc. Daarnaast 

praten zij mee over de opzet en uitvoering van verschillende onderzoeksprojecten.  

In 2021 hebben cliëntvertegenwoordigers een belangrijke bijdrage geleverd aan de 

ontwikkeling van verschillende onderzoeken door kritisch vanuit cliëntperspectief mee te 

praten binnen verschillende onderzoeksgroepen en binnen de RGOc netwerken.  

 

 

 
Meike Bak 

 

 

“Eind 2015 heb ik de functie ‘coördinator 

cliëntenparticipatie’ binnen het RGOc gekregen.  

Ik ben van mening dat de ervaringskennis van 

cliënten onmisbaar is bij het opzetten van relevant 

en haalbaar wetenschappelijk onderzoek. Het 

actief betrekken van cliëntvertegenwoordigers bij 

de ontwikkeling, uitvoering en afronding van 

onderzoek verhoogt de kwaliteit van onderzoek en 

moet naar mijn idee dan ook de norm zijn.” 

 

   

Successen 

• Cliëntvertegenwoordigers zijn actief betrokken bij een groot aantal onderzoeken, 

waaronder FOCUS, VR SOAP, REACT, FINFIT, MOPHAR, PHAMOUS, PETRA, 

VRelax XL, PROSPECTS, DOEN en KOPPeling.  

• Vier keer per jaar vindt een netwerkbijeenkomst plaats, waaraan bijna twintig 

cliëntvertegenwoordigers en ervaringsdeskundigen deelnemen vanuit de 

verschillende RGOc lid-instellingen.  

• Het aantal actieve clientvertegenwoordigers is gegroeid: acht van hen nemen 

structureel deel aan één van de RGOc netwerkbijeenkomsten en zijn daarnaast 

betrokken bij verschillende onderzoeksprojecten. De cliëntvertegenwoordigerspool 

bestaat uit zes enthousiaste (ex-) cliënten. 

• Stagiaire Roos Dortmond heeft kwalitatief onderzoek gedaan naar de samenwerking 

tussen clientvertegenwoordigers en onderzoekers binnen het RGOc. Op basis van 

de gevonden succesfactoren en knelpunten heeft zij drie aanbevelingen gedaan die 

in het najaar van 2021 zijn opgepakt door cliëntvertegenwoordigers. 

• In samenwerking met Lentis Research wordt herstelverhalen.nl ingezet voor 

wetenschappelijk onderzoek naar de impact van het lezen en/of horen van 

ervaringsverhalen op cliënten. 

https://www.rgoc.nl/onderzoek/clientparticipatie/
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• De RGOc cursus ‘Cliëntenparticipatie in wetenschappelijk onderzoek’ is gegeven 

aan het cliëntenpanel van UNO-UMCG. 

 

Doelen 
• Realiseren van betrokkenheid van cliëntvertegenwoordigers in alle fasen van 

onderzoek bij het RGOc, alsmede terugkoppeling over de voortgang van het 

onderzoek. 

• Handhaven van de huidige omvang van de groep cliëntvertegenwoordigers bij het 

RGOc. 

• Vergroten van de zichtbaarheid van cliëntenparticipatie bij onderzoek middels een 

pagina op de RGOc website, een eigen nieuwsbrief en bijdragen aan de nieuwsbrief 

van het RGOc. 

• Bevorderen van de vaardigheden van cliëntvertegenwoordigers die participeren in 

onderzoek, door het maken van een handboek met vaktermen op het 

onderzoeksgebied en het bespreken van onderzoektermen in de cursus Onderzoek 

voor cliëntvertegenwoordigers. 

• Uitbouwen van het bestaande netwerk van cliëntvertegenwoordigers vanuit de 

verschillende RGOc lid-instellingen, waarin zij elkaar ondersteunen bij participatie in 

onderzoek en het contact met hun achterban. 

 



______________________ 
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Data Science Center  
 

 
Ellen Visser 

 
“Wat ik vooral leuk vind aan het werk voor het 
Data Science Center is dat de data van alle 
onderzoekslijnen hier bij elkaar komen en 
ik daardoor betrokken ben bij 
allerlei onderzoeksprojecten. Het meeste 
onderzoek is gericht op het verbeteren en het 
behouden van een goede kwaliteit van zorg. 
Hoe we hierin als onderzoekers van meerdere 
instellingen kunnen blijven 
samenwerken, beschouw ik op dit moment als 
de grootste uitdaging in mijn werk.” 

  
In het Data Science Center worden zorggegevens van het PCR-NN Psychiatrisch 

Casusregister Noord-Nederland, ROM-gegevens (o.a. via RoQua) en andere onderzoek 

databases beheerd, verwerkt en geanalyseerd. Het RGOc werkt hiervoor samen met 

RoQua en maakt daarbij intensief gebruik van de AVG-proof data infrastructuur 

genaamd RQ-MIS (RoQua Management Informatie Systeem). Het DSC fungeert als 

centraal punt voor datalevering en dataverwerking van de grote multicenter RGOc 

(beloop)studies. 

 

Successen 

• Een (open source) behandelkeuze tool voor patiënten met een depressie en hun 

behandelaren voor het I-SHARED project 

• Governance structuur voor RoQua- en/of RGOc instellingen 

• BOPZ / Wet verplichte GGZ data in samenwerking met Rechtbank Noord-Nederland 

• Datashield structuur ten behoeve van Psychosen Cohort Noord-Nederland 

• Harmonisatie multicenter beloopstudies van het RGOc (MindLines) 

 

Doelen 2022: 

• Continuïteit DIS-leveringen borgen 

• Aanpassen huidige data infrastructuur aan nieuwe bekostiging met ZPM 

• DIS-/ZPM verrijking met onder andere teamcodes en diagnose informatie realiseren 

• Opzetten van een RGOc onderzoek loket  

 

 

https://www.rgoc.nl/onderzoek/data-science-center/


______________________ 
 

   RGOc jaarverslag 2021  14

RGOc Academie   
  

In 2021 werkt de RGOc Academie kostendekkend en wordt er aan medewerkers 

van RGOc-instellingen voor het deelname aan de trainingen/cursussen een bijdrage 

gevraagd. Voor externe cursisten werd dit al gedaan. Om het scholingsaanbod 

verder uit te breiden is er in 2021 onderzocht of bij de RGOc-instellingen behoefte 

bestaat voor een gezamenlijk scholingsplatform voor trainingen, cursussen en 

nascholing. Hiervoor zijn medewerkers van de afdelingen Leer & Ontwikkelingen 

geïnterviewd. Dit heeft geresulteerd in de oprichting van een Netwerk Hoofden 

Leren en Ontwikkelen met vertegenwoordigers uit alle RGOc-instellingen. Het 

netwerk buigt zich over de uitbreiding en toetsing van nieuw en bestaand 

scholingsaanbod voor de RGOc Academie. Het streven is met de RGOc Academie 

een scholingsplatform te creëren voor de GGZ in Noord-Nederland. Niet alleen voor 

medewerkers van de aangesloten RGOc instellingen maar ook voor medewerkers 

van externe partijen. Inmiddels is er goedkeuring vanuit de Stuurgroep en het 

Tjaarda Beraad voor het nieuwe scholingsplatform. 

 

De gelden van de RGOc academie worden beheerd door Stichting Psychiatrisch 

Epidemiologisch Onderzoek (SPEO). Het SPEO-bestuur is actief betrokken bij de 

inhoudelijk, juridische, fiscale en bestuurlijke aspecten van de eventuele 

verzelfstandiging.  

 

 
In 2021 ontwikkelden Fionneke Bos en Harriët Riese een  

nieuwe training: PETRA. 

Meer informatie over de trainingen vindt u op de site. 

https://www.rgoc.nl/rgoc-academie/
https://www.rgoc.nl/rgoc-academie/
https://www.rgoc.nl/rgoc-academie/
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De doelgroep van de RGOc Academie bestaat uit verpleegkundigen, 

verpleegkundig specialisten, psychologen, psychiaters, onderzoeksassistenten, 

studenten en onderzoekers, en andere geïnteresseerden. Er worden scholingen en 

trainingen georganiseerd voor het gebruik van diagnostische instrumenten zoals de 

PANSS en HoNOS, maar ook voor trainingen voor specifiek onderzoek zoals de 

basistraining PHAMOUS en de EPS-training. Daarnaast worden er 

consensusbijeenkomsten en ‘train de trainer’ cursussen georganiseerd. Voor 

behandelaren en onderzoekers in Noord-Nederland organiseert de RGOc 

Academie studie en scholingsdagen.  

  

De trainingen worden gegeven door gekwalificeerde docenten en na afloop van een 

training ontvangen de deelnemers een certificaat van deelname. Op de website van 

de RGOc Academie staat een actueel overzicht van het trainingsaanbod.  

 

 

https://www.rgoc.nl/rgoc-academie/
https://www.rgoc.nl/rgoc-academie/
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Trainingen en symposia in 2021 
 

Trainingen  
Door corona zijn er in 2021 veel activiteiten niet doorgegaan en was er minder 

scholingsaanbod dan in voorgaande jaren. In het najaar is het gelukt het merendeel 

van de bestaande trainingen online aan te bieden. Op de website, www.rgoc.nl bij de 

RGOc Academie staat het actuele aanbod van de trainingen. In 2021 zijn de volgende 

trainingen aangeboden: PANSS, Kwalitatief Onderzoek, Miniscan, Cursus trainer van 

Eigen Regie en Herstel training, EPS, CAARMS training en E-learning SOLK.  

  

RGO Symposium 20-jarig bestaan 
Op 22 juni is het 20-jarig bestaan van het RGOc gevierd, een jaar later dan gepland in 

verband met corona. Vanuit het Forum in Groningen is het een mooie online editie 

geworden met als titel ‘Zorginnovatie en Implementatie’, onderzoekers presenteerden 

alle actuele studies naar zorginnovaties. En dat is gelijk de kern van waar het RGOc 

voor staat: vernieuwing in onderzoek voor de toekomst. Dit jaarverslag weerspiegelt 

deze vooruitgang. Tijdens dit symposium kondigt Richard Bruggeman aan dat hij in 

2022 met pensioen gaat. Hij gaat op zoek naar een goede opvolger voor de functie van 

RGOc programmaleider. 
  

 

 

 
Richard Bruggeman van het RGOc en Robert Schoevers 

van het UCP tijdens het RGOc symposium op 22 juni 2021 in het Forum 

 

 

NSA Symposium  
Op 24 september 2021 is het ‘live’ symposium voor het netwerk Stemming en Angst in 

de Puddingfabriek georganiseerd. Het thema was ‘De magie van de succesvolle 

behandeling’. Na een lange periode van thuis en online werken was dit een van de 

eerste symposia die weer live plaatsvond. 

http://www.rgoc.nl/
https://www.rgoc.nl/rgoc-academie/
https://www.rgoc.nl/eerdere-symposia/22-juni-2021-rgoc-symposium-20-jaar/
https://www.rgoc.nl/onderzoek/
https://www.rgoc.nl/eerdere-symposia/save-the-date-nsa-symposium-24-september-2021/
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ICHR Symposium 
Het ICHR symposium vond plaats op 22,23 en 24 september 2021.  

De titel van dit symposium was ‘Hallucinations across Diagnoses’. De o 

Het ICHR2021 congres werd in het UMCG Groningen.  

In verband met de COVID maatregelen werd het congres in hybride vorm georganiseerd 

door het Groningse comité bestaande uit: Iris Sommer, André Aleman, Brani Curcic-

Blake, Agna Bartels, Marieke Begemann, Theresa Marshall en Trix van der Sluis. De 

organisatie werd ondersteund door het RGOc.  

 

Er kwamen 40 Deelnemers in Groningen uit Groot Brittannië, Noorwegen, Frankrijk, 

Quatar en Nederland  en online hadden zich 91 deelnemers geregistreerd.  

Op 22 september presenteerden de leden van de ECHR (jonge academici), de in 2020 

gevormde ECHR werkgroepen, een update van hun onderzoek. De dag werd afgesloten 

door de keynote lezing van professor Kenneth Hugdahl. 

 

Op 23 en 24 september was de dag verdeeld in keynote lezingen door Paul Allen, Flavie 

Waters, Frank Laroi, Susan Rossell, Teus van Laar, Philip Corlett, Dominic Ffytch, Jan 

Dirk Blom, Karin Slotema en Mascha Linszen en updates van de ICHR werkgroepen. 

Tevens verzorgden op woensdag 23 september professor Charles Fernyhough en 

ervaringsdeskundige Rinke van de Brink de avondlezing. 

 

 

 
Flyer ICHR Symposium 

  

  

https://www.rgoc.nl/eerdere-symposia/22-23-en-24-september-2021-ichr-symposium/
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De RGOc consultatiefunctie 

 
 

 

Behandelaars, onderzoekers en mensen in opleiding bij de RGOc-instellingen 

kunnen bij het RGOc terecht met vragen over onderzoek dat ze willen uitvoeren: de 

RGOc consultatie. Het kan hierbij gaan om korte vragen voor advies of om wat 

langduriger begeleiding bij de uitvoering van het onderzoek. In 2021 zijn er weer veel 

vragen binnengekomen, vooral van klinisch psychologen, arts-assistenten en 

verpleegkundig specialisten in opleiding. De vragen gingen over welk 

onderzoeksdesign het best passend is bij bepaalde onderzoeksvragen en over 

statistiek. We ontvangen veel vragen over statistische ondersteuning bij  

ESM-analyses (expierence sampling method, de zogenoemde dagboekstudies). 
  

 

https://www.rgoc.nl/onderzoek/
https://www.rgoc.nl/onderzoek/consultatie-rgoc/
https://www.rgoc.nl/onderzoek/consultatie-rgoc/
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Over Het Rob Giel Onderzoekcentrum  
 

Het Rob Giel Onderzoekcentrum is opgericht in 2000 door GGZ Friesland, GGZ 

Drenthe, Lentis en het Universitair Centrum Psychiatrie van het UMCG om 

gezamenlijk onderzoek te doen binnen de noordelijke geestelijke gezondheidszorg. 

Met de toetreding van de Dimence Groep en Mediant in 2011 is het RGOc gebied 

uitgebreid tot Noordoost-Nederland.  

  

Naamgever Rob Giel was van 1969 tot 1994 hoogleraar Sociale Psychiatrie in 

Groningen. Zijn onderzoek richtte zich vooral op de evaluatie van beleid, organisatie en 

structuur van de regionale instellingen voor geestelijke gezondheidszorg.  

  

Het RGOc richtte zich onder leiding van Durk Wiersma de eerste jaren vooral op 

zorgonderzoek naar chronische psychiatrische aandoeningen. Deze koers wijzigde 

na zijn vertrek in 2011. Het onderzoek strekt zich nu uit over drie domeinen van de 

GGZ, te weten de psychotische stoornissen, de stemmings- en angststoornissen en 

de ouderenpsychiatrie.   

 

De missie 
De missie van het RGOc is het verrichten van wetenschappelijk onderzoek op het 

gebied van zorg voor mensen met psychiatrische aandoeningen, met als doel de 

kwaliteit van die zorg te verbeteren.    

  

Het RGOc streeft naar kwalitatief hoogstaand onderzoek dat voldoet aan de geldende 

internationale wetenschappelijke standaarden. De verbinding tussen wetenschap en 

praktijk staat hierbij centraal.  

 

https://www.rgoc.nl/over-het-rgoc/
https://www.rgoc.nl/onderzoek/
https://www.rgoc.nl/over-het-rgoc/over-rob-giel/
https://www.rgoc.nl/over-het-rgoc/over-durk-wiersma/
https://www.rgoc.nl/onderzoek/netwerk-psychosen/
https://www.rgoc.nl/onderzoek/netwerk-stemmings-en-angststoornissen/
https://www.rgoc.nl/onderzoek/netwerk-ouderenpsychiatrie/
https://www.rgoc.nl/onderzoek/
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Fionneke Bos 

 

De werkwijze 
Om behandelaren en cliënten zo direct mogelijk te laten profiteren van het onderzoek 

ligt de focus op zorggerelateerd onderzoek.  

  

Het RGOc bevordert de interactie tussen wetenschap en praktijk.  

RGOc- onderzoek beantwoordt onderzoeksvragen die vanuit de praktijk gesteld 

worden, maar toetst ook wetenschappelijke vragen in de klinische praktijk. Deze 

wisselwerking is essentieel om de kwaliteit van zorg te kunnen verbeteren.  

  

De focus ligt op psychotische stoornissen, stemmings- en angststoornissen en 

ouderenpsychiatrie. Rondom deze onderzoekslijnen zijn netwerken geformeerd 

waarin onderzoekers en/of behandelaren met onderzoektijd en ambitie gezamenlijk 

onderzoeksplannen ontwikkelen zodat een state of the art zorgpraktijk kan ontstaan. 

De netwerken worden gecoördineerd door RGOc onderzoekers.  

  

Daarnaast heeft het RGOc de verantwoordelijkheid voor het opzetten, onderhouden 

en analyseren van het zogenaamde Data Science Center met longitudinale datasets 

over uitkomsten van de zorg (ROM), zorggebruik en behandelaanbod van het 

merendeel van de in het RGOc deelnemende instellingen. Zo kunnen veranderingen 

in de zorg en actuele vragen rondom behoefte aan zorg worden onderzocht.   

 

De organisatie  
De Stuurgroep van het RGOc bestaat uit de leden van de Raden van Bestuur van de 

betrokken noordelijke GGZ-instellingen en het afdelingshoofd van het Universitair 

Centrum Psychiatrie van het UMCG. De programmaleider van het RGOc schuift aan 

als adviseur. De Stuurgroep komt vier maal per jaar bijeen en is verantwoordelijk 

voor de voorwaarden waaronder het onderzoeksprogramma kan worden uitgevoerd. 

https://www.rgoc.nl/onderzoek/netwerk-psychosen/
https://www.rgoc.nl/onderzoek/netwerk-stemmings-en-angststoornissen/
https://www.rgoc.nl/onderzoek/netwerk-ouderenpsychiatrie/
https://www.rgoc.nl/onderzoek/data-science-center/
https://www.rgoc.nl/over-het-rgoc/organisatie/
https://www.rgoc.nl/over-het-rgoc/organisatie/
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De algehele leiding van het onderzoekscentrum ligt bij de programmaleider van het 

RGOc, de heer prof.dr. Richard Bruggeman. 

    

De RGOc staf wordt gevormd door de coördinatoren van de Netwerken  

Ouderenpsychiatrie, Stemmings- en Angststoornissen en Psychotische Stoornissen 

en het Data Science Center, de coördinator Cliëntenparticipatie, de 

communicatiemedewerker en de programmaleider. Deze staf overlegt op vaste 

momenten over de voortgang en onderlinge afstemming van de projecten. Naast de 

kernformatie zijn er een groot aantal aanstellingen van onderzoekers en promovendi.  

  

De voortgang wordt door de programmaleider bewaakt in een maandelijks overleg met 

het afdelingshoofd UCP, tijdens regelmatig overleg met de voorzitter van de RGOc 

Stuurgroep en tijdens de RGOc Stuurgroep vergaderingen.  

  

Jaarlijks wordt een RGOc jaarplan opgesteld met duidelijk doelen dat wordt 

voorgelegd aan de RGOc Stuurgroep. Over het voorgaande jaar wordt vervolgens 

verantwoording afgelegd middels het RGOc jaarverslag.   

  

Om de interactie tussen de instellingen en het RGOc te bevorderen, heeft elke 

RGOc instelling een eigen RGOc contactpersoon. De contactpersoon voert in het 

najaar een monitorgesprek met vertegenwoordigers van de betreffende 

wetenschappelijke commissie en de Raad van Bestuur. De aanbevelingen uit deze 

monitorgesprekken worden opgenomen in het RGOc jaarplan.  

 

De financiën 
Het wetenschappelijk onderzoek van het RGOc financieren de participerende 

instellingen middels jaarlijkse bijdragen. Het budget van het RGOc behelst de 

structurele bekostiging van de kernformatie. De begroting wordt ieder jaar 

voorgelegd aan de RGOc Stuurgroep. Ook wordt aan de Stuurgroep jaarlijks 

verantwoording afgelegd door het hoofd van het RGOc middels een financieel 

jaarverslag.  

  

Elk onderzoek heeft vaak een eigen financiering die bestaat uit een mix van 1e 

(UMCG), 2e (ZonMw, NWO), 3e (overheid, particuliere fondsen) en 4e (industrie) 

geldstroom.  
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De samenstelling van de diverse gremia in 

2021    
 

RGOc Stuurgroep  
Dr. A.D.F. Dhondt, Raad van Bestuur GGZ Friesland  

Dr. E.J. Mulder, Directie GGZ Drenthe  

Prof. dr. R.A. Schoevers, afdelingshoofd UCP (UMCG)   

Drs. A.H. Storm, Raad van Bestuur Lentis  

Drs. G. Uijterwaal, Raad van Bestuur Mediant  

Drs. A.G.M. Busstra, Raad van Bestuur Dimence Groep  

  

SPEO bestuur  

Drs. A.H. Storm, Raad van Bestuur Lentis  

Drs. S. Wijngaards, jurist Dimence Groep  

E.C. Olthof, financieel deskundige Mediant   

A.N.Slagter, MCM, hoofd Leren en Ontwikkelen GGZ Drenthe  

 

RGOc netwerk psychotische stoornissen 

Prof. dr. A. Aleman, hoogleraar Cognitieve Neuropsychiatrie Neuro Imaging Center 

UMCG  

Drs. J. Arends, psychiater/ onderzoeker GGZ Drenthe 

Dr. A.A. Bartels-Velthuis, senior onderzoeker RGOc/CIP Lentis  

Dr. N. Boonstra, lector Noordelijke Hogeschool Leeuwarden en onderzoeker GGZ 

Friesland  

Prof. dr. R. Bruggeman, hoofd RGOc, psychiater, hoogleraar Psychotische Stoornissen 

RuG 

    Dr. J.T. van Busschbach, senior onderzoeker RGOc en Lector Windesheim  

    Prof. dr. S. Castelein, hoogleraar Herstelbevordering bij EPA RUG en hoofd Lentis  

                                   Research 

G. Hadders-Prins, cliëntvertegenwoordiger  

Dr. F. Jörg, senior onderzoeker GGZ Friesland/RGOc/ICPE  

Dr. H. Knegtering, psychiater en senior onderzoeker Lentis  

Dr. E.J. Liemburg, senior onderzoeker RGOc 

Drs. I. Oosterholt, klinisch psycholoog en onderzoeker Dimence Groep  

Prof. dr. M. Pijnenborg, hoogleraar klinische psychologie RUG en 

GZpsycholoog/onderzoeker GGZ Drenthe  

Drs. W. van der Plas, psychiater en directeur behandelzaken GGZ Friesland 

Prof. dr. I.E.C. Sommer, psychiater en hoogleraar psychiatrie UMCG  

Prof. dr. W. Veling, psychiater, hoogleraar De Sociale Context van Psychose UMCG  

Dr. E. Visser, senior onderzoeker RGOc 

Drs. ing. S. Vos, cliëntvertegenwoordiger  

Dr. J.T.W. Wigman, onderzoeker ICPE en RGOc  
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RGOc Netwerk Ouderenpsychiatrie  
Dr. R.H.S. van den Brink, psycholoog, senior onderzoeker RGOc  

Drs. P. van Dalen, ouderenpsychiater Dimence Groep  

Dr. H.W. Jeuring, ouderenpsychiatrie UCP, UMCG  

P. Hilkhuysen, cliëntvertegenwoordiger  

Dr. M. Lammers, specialist ouderengeneeskunde Mediant  

Drs. A. Lugtenburg, ouderenpsychiater GGZ Drenthe  

Dr. P.D. Meesters, ouderenpsychiater Van Andel Ouderenpsychiatrie, GGZ Friesland 

H. van Velsen, cliëntvertegenwoordiger  

Prof. dr. R.C. Oude Voshaar, psychiater, hoogleraar Ouderenpsychiatrie UCP, UMCG  

Dr. S.O. de Vries, psychiater Van Andel Ouderenpsychiatrie, GGZ Friesland  

 

RGOc Netwerk Stemming en Angst (NSA)  
Dr. A.A. Bartels, RGOc, UMCG/Lentis  

J.W.J. Bastiaansen, cliëntvertegenwoordiger  

Dr. J. Bastiaansen, GGZ Friesland  

Dr. E. Blijd-Hoogewys, INTER-PSY  

Dr. M.K. de Boer, Synaeda  

Dr. H. Burger, huisartsengeneeskunde, UMCG  

Dr. J.T. van Busschbach, RGOC, UMCG en Lector, Windesheim  

Prof. Dr. D.C. Cath, GGZ Drenthe/RGOc, UMCG  

Drs. M. Chrispijn, Isala Zwolle  

Dr. M. van Dijk, Dimence  

Dr. B. Doornbos, GGZ Drenthe  

Dr. W. Franzen, Psy-Q/Lentis  

B. Geerling, Dimence  

Prof. P. Goossens, Dimence  

Dr. S. Groen, GGZ Drenthe  

Dr. B.C.M. Haarman, UCP/UMCG  

Drs. E. van ’t Hag, UCP/UMCG  

M. Heller, cliëntvertegenwoordiger  

Dr. H.J.R. Hoender, psychiater, hoofd CIP Lentis  

Dr. W. van Hout, Psychologie, RuG/Lentis  

Drs. L. Hüning, Mediant  

Dr. P. de Jong, Psychologie, RuG  

Dr. F. Jörg, GGZ Friesland/RGOc, UMCG  

Drs. H. Kamphuis, Psy-Q/Lentis  

Drs. A. Kamstra, GGZ Friesland  

Dr. E.J. Liemburg, RGOc, UMCG 

Dr. M. Lommen, RuG/GGZ Drenthe  

Drs. H. Mulder, Dimence  

L. van Nuil,cliëntvertegenwoordiger  

Drs. M. Oosterhoff, Acare  

Drs. T. Opdam, Psy-@/Lentis  

Dr. H. Riese, UCP, UMCG  

Drs. N. Schimmel, UCP, UMCG/INTER-PSY  

Prof. Dr. R.A. Schoevers, UCP, UMCG  

Dr. E. Smit, GGZ Drenthe  
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Dr. M.J. van Tol, CNC, UMCG  

Dr. D. van der Veen, UCP, UMCG  

Dr. S.O. de Vries, GGZ Friesland  

 

Samenstelling netwerk Cliëntenparticipatie 
Ellie van Setten, ervaringsdeskundige senior Onderzoeker Lentis  

Marianne Heller, lid CDR Stadskanaal Lentis              

Michael Kaptein, ervaringsdeskundige HBO met overstijgend takenpakket,  

Herstelcentrum GGZ Friesland  

Henk Keuning, lid Cliëntenraad GGZ Friesland        

Jakob de Boer, ervaringsdeskundige Lentis  

Marcel Niezen, ervaringswerker GGZ Drenthe, docent Hanzehogeschool,  

onderzoeker Optimaal Leven, vicevoorzitter Vereniging van Ervaringsdeskundigen              

Suzan Vos, cliëntvertegenwoordiger RGOc  

Peter Hilkhuijsen, cliëntvertegenwoordiger RGOc, lid Cliëntenraad UCP       

Grietje Hadders-Prins, cliëntvertegenwoordiger RGOc  

Jeroen Bastiaansen, cliëntvertegenwoordiger RGOc   

Lieneke van Nuil, cliëntvertegenwoordiger RGOc          

Harry van Velsen, cliëntvertegenwoordiger RGOc   

Dinette Noordhof-Vogelzang, cliëntvertegenwoordiger RGOc  

Margreet Timmer, Zelfstandig HBO ervaringsdeskundige  

Ewout Jager, Lid cliëntenraad Lentis  
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Colofon  
  

Eindredactie  
   Richard Bruggeman, Frederike Jörg, Riëtte Conijn  

Rob Giel Onderzoekcentrum  
Universitair Centrum Psychiatrie, locatie Triadegebouw (ingang 24), 1e verd., K-vleugel  

Universitair Medisch Centrum Groningen  

HPC CC72, Postbus 30.001 9700 RB Groningen  

  

Telefoon: 050 361 20 79  

Fax: 050 361 97 22  

E-mail: info@rgoc.nl Website: www.rgoc.nl 

  

Het Rob Giel Onderzoekcentrum is een samenwerkingsverband tussen Lentis, GGZ 

Friesland, GGZ Drenthe, Dimence Groep, Mediant en het Universitair Centrum 

Psychiatrie van het Universitair Medisch Centrum Groningen.  
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