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RGOc studiemiddag Oog voor betrokkenen: Samenwerken met en
ondersteunen van naasten van mensen in zorg bij de ggz
Al heel lang weten we dat de rol van naastbetrokkenen bij de
begeleiding en behandeling bij de hulpverlening belangrijk is.
Daarom is samenwerking met de familie en naastbetrokkenen
onderdeel van het beleid. Een voorbeeld hiervan is de gerichte
ondersteuning voor kinderen van ouders met psychiatrische
problemen (KOPP). Maar helaas worden in de praktijk de directe
naasten niet altijd betrokken bij de begeleiding en behandeling.
En ondanks dat er vaak gesproken wordt over het gezin en de
gezinsleden, blijkt uit onderzoek vaak het tegendeel: zowel
opvoedingsvragen als vragen en behoeften van de kinderen zelf,
blijven vaak buiten beeld.
Wat kunnen we doen om de samenwerking en ondersteuning
van het primaire netwerk van mensen die in behandeling
zijn bij de GGZ, te verbeteren? Dat is de vraag die centraal
staat op de RGOc studiemiddag Oog voor betrokkenen. De
resultaten van recente onderzoeken hiernaar komen aan de
orde. Ook praktijkervaringen met nieuwe interventies gericht
op samenwerking zullen besproken worden. Recent zijn een
tweetal proefschriften verschenen van Louisa Drost en Peter
van der Ende. Zij vertellen deze dag over hun onderzoek naar
de ondersteuning aan de kinderen en de ondersteuning aan de
ouders.

Daarnaast is er aandacht voor de resultaten van onderzoek naar
de samenwerking en ondersteuning van familie en naasten. Zij
zijn van grote betekenis als mantelzorger, ervaren van nabij hoe
belastend psychiatrische problemen kunnen zijn en kunnen
die ook helpen verlichten. Vanuit ons onderzoek hopen we
een positieve bijdrage te leveren aan het contact tussen direct
betrokkenen en hulpverleners en de betekenis die zij voor elkaar
kunnen hebben.
Wij heten u van harte welkom op deze studiemiddag. Vanaf
12.30 uur zijn de inschrijfbalie in de Fonteinpatio en de Rode
Zaal 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 aanwezig. Wij hopen u te treffen op dinsdagmiddag
12 december!

Jooske van Busschbach
Stynke Castelein
Richard Bruggeman

Programma

Programma
12:30 Ontvangst en inschrijving in de Fonteinpatio
Manieren om de samenwerking met familie
en andere naasten te versterken

Ouderschap in de GGZ: ondersteuning van cliënten
èn hun kinderen

Voorzitter: Bert Stavenuiter, directeur Ypsilon

Voorzitter: prof. dr. Stynke Castelein, hoogleraar herstelbevordering
bij ernstige psychische aandoeningen, Lentis Research

13:00 Opening door de voorzitter
13:05 Meike Bak, onderzoeksmedewerker en aandachtsfunctionaris
cliëntenraden RGOc en dr. Jooske van Busschbach, senior
onderzoeker RGOc; lector Bewegen, Gezondheid en Welzijn
Hogeschool Windesheim
Meer zicht op ieders inbreng: effecten van de invoering
van de Triadekaart op de samenwerking tussen naasten,
cliënten en hulpverlening
13:35 Dr. Christien Slofstra, psycholoog; senior onderzoeker, Lentis
Samen voor Herstel – steungroepen bij ernstige psychische
aandoeningen

15:00 Petra Havinga MSc, promovendus Universitair Centrum
Psychiatrie, UMCG
Over de noodzaak om in de volwassenen GGZ ook oog te
hebben voor de kinderen en preventieve programma’s voor
deze doelgroep
15:30 Dr. Peter van der Ende, senior onderzoeker/hogeschooldocent
Hanzehogeschool
Ondersteuning van ouders met psychiatrische
problematiek: eigen strategieën en het effect van een
nieuwe interventie

14:05 Sietske van der Weg, familie-ervaringsdeskundige GGZ Friesland
Herstellen doe je samen

16:00 Dr. Louisa Drost, senior onderzoeker RGOc
Survival Kid(s): ervaringen met online ondersteuning van
jongeren uit gezinnen met psychiatrische problematiek

14.35 Pauze

16:30 Discussie
16:45 Afsluiting met hapje en drankje
Info

Doelgroep
Deze studiemiddag is bedoeld voor psychiaters, artsassistenten, psychologen, verpleegkundigen, verpleegkundig
specialisten, vaktherapeuten, huisartsen en andere
behandelaren, beleidsmedewerkers, managers, onderzoekers
en vertegenwoordigers van cliëntenraden van de bij het RGOc
aangesloten instellingen. Cliënten, hun naasten en alle andere
geintereseerden worden van harte uitgenodigd deel te nemen aan
dit symposium.
Inschrijving
Deelname aan de studiemiddag is gratis. U kunt zich aanmelden
tot 11 december 2016, via het aanmeldingsformulier op
www.rgoc.nl. Na uw aanmelding ontvangt u per e-mail een
bevestiging van inschrijving.
Wanneer en waar
Dinsdag 12 december 2017 in het UMCG, Rode Zaal, Hanzeplein 1,
9713 GZ Groningen. De ontvangst is vanaf 12.30 uur in de
Fonteinpatio. Het programma begint om 13.00 uur en eindigt om
ca. 16.50 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 bewegwijzering naar
Ingang 11. Hierna volgt u de borden naar de Rode Zaal.
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 www.9292ov.nl.
Accreditatie
Voor deze studiemiddag wordt accreditatie aangevraagd
bij de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), het
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register en
het Register Vaktherapie.

Programma- en organisatiecommissie
Dr. J.T. van Busschbach, prof. dr. S. Castelein,
prof. dr. R. Bruggeman, 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.
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

