Oktober 2021 •
NIEUWSBRIEF A59
Dit is alweer de zesde nieuwsbrief van A59, de
netwerkorganisatie van vier Brabantse GGZ
organisaties: GGZ Oost Brabant, Reinier van Arkel,
GGz Breburg en GGZ Westelijk- Noord Brabant.
Kennisdeling is een belangrijke doelstelling van A59/
de Brabant Academie. Heb je informatie die ook voor
collega’s van de andere organisaties interessant kan
zijn? Stuur een bericht naar Ankie van Hezewijk,
medewerker communicatie A59/Brabant Academie.

Samenstelling stuurgroep A59

De samenstelling van de stuurgroep A59 is als gevolg
van recente wijzigingen opnieuw veranderd. De nieuwe
stuurgroep A59 heeft afgelopen zomer gezamenlijk
terug gekeken op de eerste vijf jaar van de Coöperatie
A59 en via een evaluatie het net opgehaald. Daarnaast
is vooruit gekeken en wordt momenteel het beleid
voor de komende jaren geformuleerd. Begin 2022
horen we hier meer over. De stuurgroep bestaat
momenteel uit: Fred Pijls voorzitter, GGZ OB), Tom
van Mierlo (vice-voorzitter, Reinier van Arkel) Robert
Derksen (Reinier van Arkel), Juliëtte van Eerd (GGZ
Breburg), Els Govers (GGZ WNB), Alex de Ridder (GGZ
Breburg), Anne-Marie Schram (GGZ OB), Vincent
Schouten (GGZ WNB) en Henk Vlassak (programma
manager A59).

Programma netwerkdag van de Brabant Academie:
collega’s ontmoeten en kennis delen

De basis van de Brabant Academie is kennis delen,
samen werken, ontmoeten, netwerken. Wat fijn dat
dit nu weer in levende lijve kan, op de netwerkdag
van 9 november aanstaande.

Uitgenodigd zijn de medewerkers van de verschillende
werkgroepen. Dit om de plannen van 2022 van de eigen
werkgroep te bespreken, andere werkgroepen te
horen/spreken en de verbondenheid met elkaar weer
eens te ‘voelen’.
Programma:
10.30 uur: ontvangst
11.00 – 12.30 uur: bijeenkomst eigen werkgroep
12.30 – 13.00 uur: lunch
13.00 - 13.45 uur: voorstellen bestuurders
14.00 – 15.00 uur: (plenair) werkgroepen vertellen over
resultaten en plannen
15.00 uur: afsluiting
Locatie:
GGZ Westeliijk Noord-Brabant
Hoofdlaan 8
4661 AA Halsteren
De bijeenkomst vindt plaats in De Ark.

Omdat het gaat om een bijeenkomst met meer dan 10
personen raden we je aan om een zelftest te doen, ook
als je volledig gevaccineerd bent. Doe dit binnen 24 uur
voor aanvang van de bijeenkomst. Neem hierin je
verantwoordelijkheid om anderen en jezelf te
beschermen!
Heb je vragen of opmerkingen? Neem contact op met
• Anne-Marie Vetten, via Monique Martens – Slokkers,
m.martens-slokkers@ggzwnb.nl 0164 – 289779
• Ankie van Hezewijk, medewerker communicatie GGZ
Oost Brabant / Brabant Academie
jp.hezewijkvan@ggzoostbrabant.nl 06 12 45 44 55
In verband met de catering fijn als je je aanmeldt via
m.martens-slokkers@ggzwnb.nl. (Eventuele wensen ten
aanzien van de lunch graag aangeven in de mail.) Geef
ook even aan in welke werkgroep je participeert. We zien
je graag op dinsdag 9 november in Halsteren.

Arno van Dam benoemd tot bijzonder hoogleraar

Vrijdag 1 oktober jl. is Arno van Dam officieel benoemd
tot bijzonder hoogleraar aan Tilburg University. Hij
aanvaarde de leerstoel ‘Antisociaal gedrag, psychiatrie en
maatschappij’. Arno is als klinisch psycholoog en hoofd
wetenschappelijk onderzoek werkzaam bij GGZ WNB in
Halsteren en tevens betrokken bij A59 in de rol van lid
begeleidingscommissie HS GGz.
“Er is nog veel te winnen in hoe we met de problematiek
rond antisociaal gedrag omgaan”, betoogt Arno. “Ik hoop
voor mensen met antisociale persoonlijkheidskenmerken
de toegang tot zorg te vergroten. Het is belangrijk om het
stigma te verminderen en de maatschappelijke
participatie te bevorderen. Is iedereen die de diagnose
antisociale persoonlijkheid krijgt ook werkelijk psychisch
ziek?”, vraagt hij zich af.
Lees meer over zijn visie en opiniestuk Alles is boos op
https://brabantacademie.nl bij de nieuwsberichten.
Van harte gefeliciteerd Arno met het aanvaarden van deze
leerstoel en veel succes.

Werkgroep wetenschappelijk onderzoek
Brabant Academie Wetenschapsprijs

GGZ Oost Brabant en GGZ Westelijk NoordBrabant live met persoonlijke
gezondheidsomgeving (PGO) voor cliënten
Cliënten van deze GGZ instellingen kunnen sinds half
september 2021 de medische gegevens van hun
behandeling inzien in hun eigen persoonlijke
gezondheidsomgeving (PGO). Een PGO biedt veilige
toegang voor cliënten om medische gegevens van
verschillende zorgaanbieders in te kunnen zien en
gegevens uit te wisselen. Hiermee krijgen cliënten nog
meer de eigen regie.

Wetenschapsprijs: stuur je inzending in vóór 8
november!!
Het Wetenschapsbureau van de Brabant Academie
organiseert dit jaar voor de eerste keer de Brabant
Academie Wetenschapsprijs. Dit is een prijs voor het
beste artikel, essay, boek(hoofdstuk), scriptie of
andere publicatie uit 2020 0f 2021 waarin
onderzoeksresultaten aan bod komen die relevant zijn
voor de ggz praktijk. Met de prijs willen we bijdragen
aan de verspreiding van wetenschappelijk en klinisch
relevante kennis en het onderzoek binnen de vier
instellingen zichtbaarder maken.
Er zijn twee categorieën: wetenschap en
praktijkonderzoek. In iedere categorie is een prijs van
500 euro te winnen. Publicaties kun je tot 8 november
2021 inzenden, via e-mail naar Helene
Andrea: h.andrea@ggzbreburg.nl. De winnaars maken
we in februari 2022 bekend.

De uitwisseling van informatie tussen GGZ Oost
Brabant en Westelijk Noord-Brabant en de PGO’s in
samenwerking met EPD-leverancier NEXUS Nederland is
live gegaan. Dit in het kader van het VIPP-programma
GGZ waarbij gestructureerde en veilige uitwisseling
van medische gegevens hoog op de agenda staat.
Marcel Selier, projectleider VIPP bij GGZ Westelijk
Noord-Brabant en GGZ Oost Brabant: “Het is geweldig
om nu een willekeurige PGO te kunnen downloaden en
te zien dat je als cliënt daadwerkelijk je eigen
medische gegevens van verschillende zorgaanbieders
direct tot je beschikking hebt”.

Meer informatie is te vinden op:
https://brabantacademie.nl/
wetenschapsprijs-2021-22
Studie- en datamanagementsysteem
In september zijn we begonnen met de implementatie
van het studie- en datamanagementsysteem van
Research Manager. Er heeft een startoverleg met
Research Manager plaatsgevonden. De planning is dat
het studie- en datamanagementsysteem eind januari
2022 gereed is voor gebruik.
Nieuw (tijdelijk) lid
Matthijs Hamakers (GGZ WNB) komt de komende
maanden het Wetenschapsbureau versterken. Dit ter
vervanging van Jenny Jansen (GGZ WNB), die met
zwangerschapsverlof is.

Nieuwsbrief A95 automatisch ontvangen per mail?

Stuur een bericht naar
JP.hezewijkvan@ggzoostbrabant.nl

Nieuwsbrieven teruglezen? Je vindt ze op de site van de
Brabant Academie.

Volg ons ook op Linked-in!

