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PROGRAMMA 
09.30 Ontvangst en registratie 
10.00 Opening en introductie op het programma 
 Richard Bruggeman, dagvoorzitter 
10.10 Meer data, minder hokjes?  Van nieuwe benaderingen in de wetenschap naar toepassing in de 

zorg 
Marieke Wichers 

10.45 Data-driven health care: Using data to change practice, the experience of Clalit Health Services 
  Becca Feldman 
11.20 Pauze 
11.50 De toekomst is nu; een inkijk in actuele ontwikkelingen op het gebied van zorg en data 
 Kees Donkervoort 
12.25 Virtual Reality in de spreekkamer – pillen, praten en apparaten 

Wim Veling 
13.00 Lunch 
14.00 Datagedreven innovatie in de noordelijke regio 

Robert Schoevers 
14.35 Wisselen van ruimte 
14.45  Parallelsessies 
15.40 Wisselen van ruimte 
15.45 Debat ‘Heeft de psychiatrie een datafobie?’ 

O.l.v. Robert Schoevers, met onder andere Marjan ter Avest (Stichting MIND), Edwin de Beurs 
(Stichting  Benchmark GGZ), Jacobine Geel (GGZ Nederland) en Menno Oosterhoff (kinder- en  
jeugdpsychiater) 

16.30 Blik op de toekomst: wat kan artificial intelligence betekenen voor de psychiatrie? 
Niels Taatgen 

17.05 Afsluiting 
Borrel 
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PARALLELSESSIES (14.45-15.45 uur) 
 
Sessie 1 
Je knopen tellen: gepersonaliseerde feedback van dagelijkse ervaringen in de klinische praktijk 
Date van der Veen, klinisch psycholoog/onderzoeker UMCG 

  
Wanneer we mensen met complexe psychiatrische problematiek behandelen moet worden ingezoomd 
op de persoonlijke karakteristieken van de patiënt en zijn omgeving. Met Therap-i  willen we deze casus 
conceptualisatie  ondersteunen. In dit project worden zelfmetingen op de smartphone geïntegreerd in de 
behandeltrajecten. De gepersonaliseerde kennis in klachtenprofielen wordt door de therapeuten gebruikt 
om de behandelingen beter af te stemmen op het individu en de gedeelde besluitvorming te verbeteren. 
In deze sessie willen we aan de hand van casuïstiek laten zien dat het gebruik van gepersonaliseerde 
dagboekmetingen in de praktijk haalbaar is en een nuttige bijdrage kan leveren aan het proces van 
diagnostiek en indicatiestelling. 
 
Sessie 2 
Grip op klachten: een online hulpmiddel bij Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke 
Klachten  
Judith Rosmalen, hoogleraar Psychosomatiek, Interdisciplinair Centrum Psychopathologie en 
Emotieregulatie UMCG en Denise Hanssen, post-doc en GZ-psycholoog UCP 
 
Grip op klachten is een online hulpmiddel voor gebruik bij patiënten met Somatisch Onvoldoende 
verklaarde Lichamelijke klachten (SOLK). Grip bevat online tools, die ondersteunen in de diagnostische 
fase bij het screenen op psychiatrische morbiditeit, het afnemen en analyseren van dagboeken en het 
opstellen van een persoonlijke probleemprofiel met instandhoudende factoren. Routine Outcome 
Monitoring is gebruikelijk in de GGZ, maar nu ook beschikbaar voor patiënten met SOLK die behandeld 
worden door de huisarts. Andere eHealth-mogelijkheden betreffen informatieve websites voor patiënten 
en online trainingen voor zorgverleners op het gebied van SOLK. Het leerdoel van deze sessie is 
behandelaars (waaronder huisartsen, psychiaters, psychologen) kennis te laten maken met beschikbare 
eHealth-tools op het gebied van SOLK.  
 
Sessie 3 
Digitale dagboekmetingen in de klinische praktijk: ontwikkelen van een flexibele applicatie 
voor behandelaren en patiënten 
Fionneke Bos, psycholoog/onderzoeker UMCG 

  
In deze sessie wordt een applicatie gepresenteerd waarmee behandelaren en patiënten zelf gepersonaliseerde 
digitale dagboekvragenlijstjes kunnen inzetten binnen diagnostiek en behandeling. Middels deze dagboekjes kan de 
patiënt meerdere keren per dag zijn klachten, gedrag en omgeving registreren, waarop automatisch 
gepersonaliseerde feedback volgt. Deze feedback kan relevant zijn voor verdere behandeling, omdat het 
bijvoorbeeld laat zien hoe ernstig de klachten precies zijn, wat voorafgaat aan klachten en in welke situaties klachten 
vooral optreden. De applicatie wordt ontwikkeld in een nauw samenwerkingsverband van onderzoekers en clinici. 
Naast de presentatie van het prototype van de applicatie bespreken we casussen om de applicatie te optimaliseren. 
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Sessie 4 
Measurement based care: depressie beter behandelen door gebruik van een medicatie-
algoritme en Routine Outcome Monitoring 
Luuk Kalverdijk, psychiater UMCG en Robert Schoevers, psychiater UMCG 

  
Routine Outcome Monitoring (ROM) wordt door hulpverleners vaak beleefd als een administratieve 
verplichting, maar heeft de potentie om de effectiviteit van behandelingen te verbeteren. Beschikbaar 
onderzoek suggereert dat strikte behandelprotocollen waarin medicatiestappen (dosering en switchen) 
afhankelijk worden gemaakt van IDS-scores leiden tot sneller en beter herstel. In de sessie wordt de 
literatuur kort besproken en wordt ingegaan op mogelijkheden om deze aanpak in de praktijk te 
implementeren en te evalueren.  
 
Sessie 5  
Naar een dashboard tot het verbeteren van sturingsinformatie over de kwaliteit van zorg 
vanuit een multi-stakeholder perspectief 
Marion Beldman, UMCG, Ybe Meesters, UMCG en Ellen Visser, senior onderzoeker RGOc  

  
In deze sessie wordt de ontwikkeling van een dashboard met sturingsinformatie met betrekking tot de 
kwaliteit van zorg beschreven. Dit dashboard werd ontwikkeld in het kader van het NFU-programma 
Sturen op Kwaliteit. 
De studie vond plaats in het UMCG (UCP) en in het Erasmus MC. In de ontwikkeling van het dashboard 
was niet alleen aandacht voor bedrijfsmatige indicatoren, maar vooral ook voor aspecten die patiënten 
belangrijk achten als het gaat om een goede kwaliteit van zorg. Patiënten, bestuurders en behandelaren 
prioriteerden de belangrijkste aspecten in vier domeinen. De betreffende indicatoren vonden hun 
oorsprong in ROM-vragenlijsten (zowel behandeluitkomsten als klanttevredenheid) en data op financieel 
economisch en organisationeel gebied, allen zoals die nu al worden verzameld.  
In deze sessie wordt zowel het proces naar als ook de inhoud van het dashboard besproken. Hiermee 
komen dan vanzelfsprekend ook de mogelijkheden en beperkingen van een dergelijk dashboard aan de 
orde. 
 
Sessie 6 
ROMMen op poliklinieken in de GGZ: tussen droom en werkelijkheid 
Daniëlle Cath, opleider psychiatrie GGZ Drenthe/UHD RGOC en Hans Mulder, ziekenhuisapotheker 
WZA/senioronderzoeker GGZ Drenthe 
 
Het MOPHAR-project is een samenwerking tussen het Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) van het 
UMCG, het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA), GRIP en GGZ Drenthe. MOPHAR (Monitoring 
Outcomes of psychiatric PHARmacotherapy) is gericht op het systematisch verkrijgen en routinematig ter 
beschikking stellen van relevante somatische en farmacologische gegevens voorafgaand en gedurende de 
behandeling, met als doel de patiëntveiligheid te vergroten en lichamelijke 
neveneffecten/interacties/complicaties te voorkomen. Koppeling van de verzamelde gegevens maakt het 
mogelijk onderzoek uit te voeren naar de gewenste effecten en ongewenste  bijwerkingen van 
behandelingen. Tijdens de sessie worden de eerste resultaten van de implementatie binnen GGZ Drenthe 
gepresenteerd, inclusief leermomenten voor de toekomst. 

 
 


