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Het Lentis Festival is voor iedereen. Het is een dag vol inspiratie over meedoen in de
maatschappij. Met sport en ontspanning. Met onderzoek en ervaring. Maar ook een
dag met muziek en poëzie. En natuurlijk heerlijk festivaleten. Kortom, een dag met
inhoud, ontmoeting en feest. Via deze nieuwsbrief informeren we je over het laatste
nieuws.
Waarom is het festival in Zuidlaren?
Lentis is veel groter dan de locatie Zuidlaren alleen.
Zorg wordt geleverd in de gehele provincie Groningen,
in de kop van Drenthe en zelfs daar buiten. Dus
misschien vraag je je af waarom het festival dan in
Zuidlaren plaatsvindt? De Lentis-locatie Dennenoord
biedt een heel mooi festivalterrein, waar van alles
mogelijk is. Iedereen is welkom om hier naartoe te
komen! Vanaf de stad Groningen kun je met de bus
(lijn 5) direct naar Zuidlaren rijden. Of misschien kun
je met iemand meerijden in de auto. Als deze opties
voor jou niet mogelijk zijn, dan is de festivalbus wellicht een optie. Er zullen een
aantal bussen rijden vanaf de grotere Lentis-locaties in de provincie. Om dit allemaal
goed te organiseren, vragen we je hiervoor op te geven via de website.
Voor volgende edities van het festival verkennen we de mogelijkheden voor andere
locaties in de provincie. Heb je vragen of opmerkingen? We horen het graag!

Het onderzoeksprogramma
Om de zorg voor onze cliënten steeds weer te optimaliseren, wordt er binnen de
verschillende zorggroepen van Lentis wetenschappelijk onderzoek gedaan. Zo worden
er bijvoorbeeld nieuwe behandelingen onderzocht op hun effectiviteit, voordat ze
worden ingevoerd in de zorg. In de onderzoekstent op het Lentis Festival kun je meer
te weten komen over de onderzoeken die worden gedaan bij Lentis. Hiervoor is
accreditatie aangevraagd bij NVVP, VS en FGzP.

festival.lentis.nl

lentisfestival@lentis.nl
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Het onderzoeksprogramma ziet als volgt uit:
13:00 uur
14:00 uur
15:00 uur
15:30 uur
16:30 uur
17:30 uur

Module 1:
Forensische psychiatrie
Module 2:
Autisme
Pauze
Module 3:
Integrale psychiatrie
Module 4:
Volwassenpsychiatrie
Bioscoopfilm met korte onderzoekfilmpjes

Je kunt je aanmelden via de website.

Interview met Lisette van der Meer
Waar werk je? Ik werk als onderzoeker op de afdeling ART en op de RUG bij Psychologie. Met
onderzoek helpen we om mensen zelfstandiger te laten functioneren én om weer een betere
kwaliteit van leven te krijgen. Daarnaast proberen we te kijken hoe we afdelingen kunnen
ondersteunen hoe je psychologische interventies en behandelingen goed kan implementeren
in de praktijk. Als laatste doen we ook nog fundamenteel onderzoek.
Waarom ga jij naar het Lentis Festival? Er is op het Lentis Festival van alles te doen, van alles
te zien en er zijn allerlei mensen te ontmoeten. Er is muziek, er wordt iets gedaan met
onderzoek, mensen laten zien wat ze allemaal hebben gemaakt, er kan worden gevolleybald
en nog veel meer leuke dingen. Het leukste is om mensen op verschillende manieren tegen te
komen.
Wat moet we écht zien? Het belangrijkste is
met elkaar kletsen en dingen delen. Dit moet
niet alleen binnen je comfortzone, dus met
collega’s waarmee je altijd kletst. Ga ook eens
in gesprek met collega’s van andere afdelingen,
met familieleden van anderen, met cliënten en
andersom. Het mooiste zou zijn dat mensen
deze gelegenheid aangrijpen om dat te doen.
Waarom moeten we naar de onderzoekstent? Om te leren wat voor nieuwe dingen er
allemaal worden gedaan en hoe je daar je
eigen bijdrage aan kan leveren. Alle
onderzoekers staan ook open voor suggesties
van iedereen die er wat van vindt. Verder kan
je er vooral ook leren, dingen beter begrijpen,
ontdekken waarom mensen zich op een
bepaalde manier gedragen, waarom dingen wel
werken en waarom dingen niet werken. Het is
vooral voor mensen die nieuwsgierig zijn.
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