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Voorwoord

Volwassenenpsychiatrie: Psychotische aandoeningen

Het Lentis Research jaarverslag van 2015 illustreert het samengaan van ontwikkelingen in de
zorg met wetenschappelijk onderzoek. Het maatschappelijk vertalen van deze ontwikkelingen
heeft binnen Lentis een belangrijke plek gehad in 2015.

Het Zorgprogramma Psychosen van de zorggroep Volwassenenpsychiatrie initieert zelf een
groot aantal onderzoeken. Daarnaast werkt zij aan een aantal onderzoeksprojecten samen
met het Universitair Centrum Psychiatrie (UCP), het NeuroImaging Centrum (NIC) en het
Rob Giel Onderzoekcentrum (RGOc) van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Het
Zorgprogramma Psychose van het FACT en de Kliniek Groningen heeft het TOPGGz keurmerk,
dat inhoudt dat men zowel innovatief behandelt als wetenschappelijk onderzoek uitvoert. De
afdeling had in 2015 drie promovendi.
Steeds meer onderzoek vindt plaats op de afdeling Langdurige Rehabilitatie (LR) in Zuidlaren.
Deze afdeling heeft TOPGGz-ambities en zal in 2016 gaan voor een externe visitatie.

Zo werden vanuit Lentis een tweetal druk bezochte publieksacademies over dementie
en psychosen georganiseerd. Hierin werden zorgontwikkelingen en onderzoek op een
toegankelijke manier voor inwoners uit Groningen en omgeving gepresenteerd. Voor 2016 is
een derde publieksacademie over autisme gepland
Er werd ook een debat met landelijke en lokale sprekers georganiseerd over de
wetenschappelijke achtergronden van het begrip schizofrenie. Voorgaande activiteiten
zijn goede voorbeelden van: Zorg en onderzoek midden in de maatschappij! Genoemde
bijeenkomsten zijn blijvend toegankelijk gemaakt via YouTube (links vermeld in jaarverslag)
en waren deels via media live landelijk te volgen.
De wisselwerking tussen onderzoek, patiëntenzorg, beleid, zorginnovatie en maatschappij
neemt een steeds belangrijkere plaats in de zorg in. In tijden van crisis worden keuzes gemaakt
op basis van de laatste evidentie. Wat is effectief en willen we implementeren? Wat is niet
effectief en zouden we niet meer moeten aanbieden? Welke interventies zijn effectief en moeten
een kans krijgen? Hoe kunnen uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek nog beter gebruikt
worden voor de verbetering van zorg?
Het samenspel tussen zorgverzekeraars, gemeenten en andere maatschappelijke partijen is
van groot belang. De rol van onderzoek verandert, doordat resultaten uit onderzoek ook worden
gebruikt in dit samenspel. Nieuwe samenwerkingsvormen tussen zorgaanbieders en financiers
worden ontwikkeld en wetenschappelijk onderzocht, met als doel de zorg op een zo effectief
mogelijke manier én maatschappelijk betaalbaar aan te bieden.
Lentis Research wil onderzoeksresultaten gericht op zorginnovatie en zorg ten eerste ten goede
laten komen van cliënten en hun directe omgeving. Andere soorten onderzoek richten zich juist
meer op het verbeteren van de zorgorganisatie. Alles met als hoofddoel het bieden van hoge
kwaliteit van zorg voor mensen met een psychische aandoening. Dat Lentis hierin opnieuw
slaagt, blijkt uit het grote aantal zorgonderzoeken dat in 2015 werd uitgevoerd en afgerond.
U vindt ze beschreven in dit jaarverslag. De onderzoekers van Lentis werken hard aan het
delen van al deze kennis met cliënten en hun naasten, clinici, beleidsmakers, gemeenten en
zorgverzekeraars. Dit gebeurt o.a. door de eerder genoemde publieksacademies, maar ook door
lezingen op (inter-)nationale podia, klinische lessen en onderwijs aan professionals in opleiding.
De uitkomsten van onderzoek worden primair gebruikt ten behoeve van het welzijn van
mensen in de psychiatrie. Lentis Research beweegt zich actief in het veld tussen innovatie,
behandeling, beleid, onderwijs en onderzoek. Voor ons stond het jaar 2015 dan ook voor: Zorg
en wetenschappelijk onderzoek midden in de maatschappij!
Dr. S. Castelein
Medisch socioloog

Dr. H. Knegtering
Psychiater

Onderzoekslijn 1: Herstelbevordering bij ernstig psychische
aandoeningen
HospitalitY project (HY)
Veel mensen met schizofrenie hebben problemen op het gebied van psychosociaal functioneren.
Dit uit zich onder andere in een klein sociaal netwerk en verminderde zelfredzaamheid. Het
HospitalitY project (HY) heeft als doel het bevorderen van herstel door het verbeteren van
sociaal contact en zelfredzaamheid. De HY-interventie combineert lotgenotencontact met
vaardigheidstraining ‘on the spot’ (in de eigen woonsituatie) door het opzetten van een
eetclub. Deze eetclub wordt begeleid door een verpleegkundige. De methodiek is ontwikkeld
(2013-2014) en de pilotstudie met drie eetgroepen is in 2015 afgerond (FACT Zuid Groningen).
In 2016 worden de resultaten hiervan geëvalueerd en wordt de landelijke trial gestart. De
kosteneffectiviteit van de interventie zal hierin eveneens worden geëvalueerd.
Tevens is in 2015 een nieuw deelonderzoek gestart in het kader van de promotie van dhr. Vogel
naar het meten van herstel bij mensen met een psychotische aandoening. Vanuit de literatuur
is het onduidelijk welke herstellijst het ‘beste’ gekozen kan worden bij effectonderzoek bij
deze doelgroep. Drie herstellijsten (NEL, MHRM en RAS) worden met elkaar vergeleken. De
dataverzameling is gestart.
Onderzoekers: Sjoerd Vogel MSc. (promovendus), dr. Edith Liemburg, dr. Marte Swart, prof.
dr. Petrie F. Roodbol (UMCG), prof. dr. Mark van der Gaag (Vrije Universiteit Amsterdam) en dr.
Stynke Castelein.
Locatie pilot: FACT Lentis Groningen.

Cognitieve Adaptatie Training (CAT)
CAT is een psychosociale interventie, die niet gericht is op het verbeteren, maar op het omzeilen
van cognitieve stoornissen met als doel het functioneren van de patiënt te verbeteren. In de
behandeling zal met de patiënt een doel worden geformuleerd en zal worden gekeken welke
(cognitieve) beperkingen hem/haar hierbij in de weg staan. De behandeling zal zich richten op
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In onderstaand overzicht zijn projecten ingedeeld op vijf onderzoekslijnen: herstelbevordering
bij ernstig psychische aandoeningen, optimale zorgorganisatie, klinische psychiatrie en
psychotherapie, klinische epidemiologie en innovatieve meetmethoden bij EPA.
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het aanleren van nieuwe routines om deze beperkingen te compenseren. Een voorbeeld is het
klaarleggen van kledingsets in aparte dozen voor elke dag van de week om te voorkomen dat
de patiënt ongepaste, incomplete of meerdere lagen kleding draagt. Ook kan men bijvoorbeeld
een patiënt met problemen in het prospectief geheugen en een relatief intact retrospectief
geheugen, aanleren om te steunen op gewoontes uit het verleden, bijvoorbeeld het plannen
van alle afspraken op een specifiek tijdstip van de dag. Na de pilotfase werd in 2013 gestart
met het hoofdonderzoek naar de effecten van CAT op het functioneren van mensen met een
ernstige psychische stoornis. In 2015 werden voor de studie patiënten geïncludeerd (loopt
door tot 2017).
Onderzoekers: drs. Annemarie Stiekema MSc. (promovenda), Rianne van der Jacht (onderzoeksassistent), dr. Richard Bruggeman, prof. dr. Dawn Velligan, prof. dr. André Aleman (NIC), prof.
dr. Jaap van Weeghel (Dijk en Duin/Phrenos) en dr. Lisette van der Meer.

Effect van bewegen op negatieve symptomen bij schizofrenie: Een meta-analyse
In 2015 is een meta-analyse gedaan naar het effect van bewegen op negatieve symptomen
bij mensen met schizofrenie. Uit deze meta-analyse bleek dat bewegen in vergelijking met
standaardzorg effectief is. Echter, bij de vergelijking met andere actieve controlecondities
viel dit effect weg. De kwaliteit van de geïncludeerde studies was matig. Studies van betere
methodologische kwaliteit ‘gepowered’ op negatieve symptomen zijn nodig, voor eenduidige
conclusies. De meta-analyse is in 2015 meerdere malen aangeboden, echter concurrerende
meta-analyses verschenen net iets eerder, waardoor onze studie werd afgewezen. In 2017-2018
zal de meta-analyse worden geüpdatet met recentere studies en opnieuw worden ingediend.
Onderzoekers: Sjoerd Vogel MSc. (promovendus), prof. dr. Mark van der Gaag (Vrije Universiteit
Amsterdam), dr. Rikus Knegtering en dr. Stynke Castelein.

Effect van metacognitieve training bij schizofrenie: Een meta-analyse
In 2015 is een meta-analyse internationaal gepubliceerd over het effect van metacognitieve
training (MCT) bij mensen met schizofrenie. Hoewel metacognitieve training breed is
geïmplementeerd, werden er geen effecten gevonden op positieve symptomen, wanen en ‘data
gathering bias’ (denkfouten, vertekeningen). De kwaliteit van de geïncludeerde studies liet te
wensen over.
Onderzoekers: Bas van Oosterhout (GGz E, De Woenseldse Poort), prof.dr. Filip Smit (Trimbos,
Vrije Universiteit Amsterdam), prof.dr. Lydia Krabbendam (Vrije Universiteit, Amsterdam), dr.
Stynke Castelein, dr. Tonnie Staring (Altrecht), prof.dr. Mark van der Gaag (Vrije Universiteit
Amsterdam, Parnassia).

Traumabehandeling bij psychose
Zorgprogramma Psychosen (stad Groningen) heeft deelgenomen aan de landelijke Treating
Trauma in Psychosis (T.Tip) studie. De belangrijkste studievraag was: Kan bij patiënten
met een psychotische aandoening een posttraumatische stressstoornis (PTSS) effectief en
veilig behandeld worden met een kortdurende psychologische behandeling, te weten EMDR
of Exposure therapie? Deelname heeft geresulteerd in een grote toename van kennis over
traumabehandeling binnen het zorgprogramma. Namens Lentis heeft met name drs. Ineke
Koopmans zich ingezet voor deze studie. Zij heeft hierover met meerdere auteurs van Lentis in
2015 een gevalsbeschrijving gepubliceerd in het Tijdschrift voor Psychiatrie.
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Lotgenotengroepen bij psychotische aandoeningen
Voor Schizophrenia Bulletin is in 2015 een ‘invited paper’ geschreven over het versterken van
de sociale omgeving door het aanbieden van lotgenotengroepen. Het artikel is een betoog voor
het implementeren van dergelijke groepen en bediscussieert barrières bij het implementeren
ervan.
Onderzoekers: Dr. Stynke Castelein, dr. Richard Bruggeman (RGOc/UMCG), prof.dr. Larry
Davidson (Yale University, USA) en prof.dr. Mark van der Gaag (VU Amsterdam/Parnassia).
Leefstijl/Elips
Door antipsychoticagebruik, genetische kwetsbaarheid en een ongezonde leefstijl, hebben
patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen een sterk verhoogd cardiometabool risico.
Desondanks ontbreken evidence based strategieën om somatische co-morbiditeit bij deze
patiëntengroep te voorkomen of te verminderen. Doel van het onderzoek is het bestuderen
van de kosteneffectiviteit van een gecombineerde leefstijlinterventie (voeding en beweging)
op het cardiometabool risico bij patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen in een
intramurale setting. Het leefstijl-onderzoek is in 2013 afgerond. In 2015 is gewerkt aan het
schrijven van een publicatie.
Onderzoekers: dr. Frederike Jörg (hoofdonderzoeker), drs. Annemarie Stiekema, drs. Jacqueline
Cambier, dr. Lisette van der Meer en mw. Anneke Zijlstra (onderzoeksverpleegkundige).
Locaties: Langdurige Rehabilitatie Zuidlaren en beschermde woonvormen (BW’s) in Groningen
Stad.

Dit ben ik!
De afdeling Langdurige Rehabilitatie Zuidlaren werkt samen met prof. dr. Jaap van Weeghel
(Phrenos) en dr. Charlotte de Heer-Wunderink (lector Maatschappelijke participatie
van mensen met psychische beperkingen aan de Hanzehogeschool Groningen) aan een
nieuwe verpleegkundige interventie, gericht op het gestructureerd in kaart brengen van de
levensgeschiedenis van patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen. Het doel van
deze interventie is tweeledig. Allereerst is de interventie gericht op het verbeteren van het
identiteitsbesef van patiënten met een ernstige psychische aandoening. Daarnaast zullen
met een dergelijke aanpak aanknopingspunten worden gegenereerd voor professionele
rehabilitatiegerichte ondersteuning. De samenstelling van een projectgroep rondom het project
is in het najaar van 2014 afgerond. In 2015 is een gecombineerde aanvraag met het project de
Woonschool (cliënten begeleiden op basis van de IRB naar zelfstandig wonen) van Charlotte
de Heer ingediend bij RAAK.
Onderzoekers: Annemarie Stiekema MSc., dr. Lisette van der Meer, prof. dr. Jaap van Weeghel
(Phrenos) en dr. Charlotte de Heer-Wunderink (Hanzehogeschool Groningen).
Locatie: Langdurige Rehabilitatie Zuidlaren.

Valideringsstudie I.ROC: Een meetinstrument voor herstel binnen FACT
Persoonlijk en maatschappelijk herstel van mensen met ernstige psychische aandoeningen
is in de geestelijke gezondheidszorg een belangrijk onderwerp. Herstel gaat niet zozeer over
genezen van ziekte of terugdringen van symptomen, maar vooral over het leiden van een
betekenisvol leven ondanks de ziekte. Het weer oppakken van verschillende rollen en zelf meer
regie nemen en krijgen in zaken. Deze kijk op zorg vraagt om andere meetinstrumenten om het
effect van die zorg te meten.
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In Schotland is door professionals en cliënten samen een veelbelovend instrument ontwikkeld
voor het meten en monitoren van herstel, de Individual Recovery Outcomes Counter (I.ROC; Ion
e.a. 2013; Monger e.a. 2013). De vragenlijst is in 2015 in het Nederlands vertaald. Binnen deze
studie is het doel het valideren van de Nederlandse vertaling van de I.ROC als herstelinstrument
voor cliënten die in behandeling zijn bij een FACT-team. In 2015 is het onderzoeksprotocol
geschreven.

MICA

Onderzoekers: Hettie Aardema (promovendus, GGz Drenthe), dr. Esther Sportel (GGz Drenthe),
dr. Stynke Castelein, dr. Nynke Boonstra (NHL/GGz Friesland) en dr. Marieke Pijnenborg (RuG/
GGz Drenthe).

Onderzoekers: drs. Laura Gras, dr. Marte Swart, dr. Cees J. Sloof, dr. Rikus Knegtering, prof. dr.
Jaap van Weeghel en dr. Stynke Castelein.
Locaties: FACT en Kliniek Lentis Groningen, FPC Dr. S. van Mesdag, verschillende huisartsen
in Groningen.

Meetinstrumenten zelfmanagement
In 2014 is een systematische review geschreven over meetinstrumenten die zelfmanagement
meten bij schizofrenie. Het onderzoek is uitgevoerd met de inzet van onderzoekers van vele
verschillende instellingen. In 2015 is het artikel aangeboden voor publicatie.
Tevens is er in 2015 een onderzoeksprotocol geschreven voor het promotietraject van mw. Schie
met als thema ‘Zelfmanagement bij schizofrenie.’
Onderzoekers review: Dayenne van Schie (promovenda Parnassia/ Bavo Europoort), dr. Stynke
Castelein, dr. Jaap van der Bijl (Parnassia), drs. Robert Meijburg (Parnassia), dr. Barbara
Stringer en prof. dr. Berno van Meijel (Inholland/VU Amsterdam).
Begeleidingscommissie bij promotie Dayenne van Schie (Parnassia/ Bavo Europoort): Dr.
Stynke Castelein (eerste co-promotor), dr. Barbara Stringer (tweede co-promotor, GGZ Ingeest),
prof.dr. Berno van Meijel (eerste promotor, Inholland/VU Amsterdam) en prof. dr. Aartjan
Beekman (tweede promotor, VUmc/GGZ Ingeest).

Schaamtebelevingen en opvattingen over privacyschending en stemidentiteit bij
stemmenhoorders
Opvattingen die patiënten over hun stemmen hebben vormen een belangrijke mediërende
factor tussen het horen van een stem en het ontstaan van negatieve emoties en disfunctioneel
gedrag. In de literatuur wordt verondersteld dat er naast groepen stemmenhoorders met
vooral angst- en somberheidklachten, een groep stemmenhoorders bestaat met vooral
schaamtebelevingen als gevolg van wat de stem zegt. De vraag is hoe groot deze groep
patiënten is en of de zorg hierop meer zou moeten aansluiten. Deze verkennende studie is in
2015 afgerond en beschrijft de prevalentie van deze schaamtebelevingen bij stemmenhoorders
aan de hand van de VOS-R-ADD vragenlijst (65 deelnemers). Deze lijst meet naast
schaamtebelevingen opvattingen over privacyschending en stemidentiteit. Ongeveer de helft
van de stemmenhoorders blijkt schaamtebelevingen door de inhoud van de stem te hebben.
Enige ondersteuning werd gevonden voor het idee dat schaamtebelevingen samenhangen met
opvattingen over privacyschending en het idee dat de stem afkomstig is van iemand die de
stemmenhoorder kent. Deze samenhang is echter niet eenduidig en dient nader te worden
onderzocht met grotere onderzoeksgroepen en een nader gevalideerde VOS-R-ADD. In 2016
wordt de publicatie ingediend bij een nationaal vaktijdschrift.
Onderzoekers: Drs. Wouter Draaisma, drs. Ronald Boonstra (GGz Friesland), dr. Nynke Boonstra
(GGz Friesland) en dr. Stynke Castelein.
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In de MICA-studie werden stigmatiserende attitudes van huisartsen, GGz professionals en
professionals in de forensische psychiatrie ten opzichte van de psychiatrie en psychiatrische
patiënten met elkaar vergeleken. Hiervoor werd gebruik gemaakt van de Mental Illness Clinician
Attitude Scale (Kassam, 2010), waarvan het copyright voor de Nederlandse vertaling ligt bij
Castelein en Van Weeghel. In 2015 is de Engelstalige publicatie verschenen.
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Review meetinstrumenten stigma
Er is een review geschreven over meetinstrumenten die stigma meten. De meetinstrumenten
werden ingedeeld in twee categorieën: instrumenten gericht op persoonlijk stigma (het
zelfstigma dat iemand met psychische klachten rapporteert, waargenomen stigma en
ervaren stigma) en publiek stigma (het stigma dat in de samenleving heerst over mensen met
psychische klachten). Deze review is in 2015 verschenen als een hoofdstuk in het Handboek
Destigmatisering. In 2016 zal dit hoofdstuk worden uitgebreid met recentere literatuur en
leiden tot een internationaal artikel.
Onderzoekers: dr. Esther Sportel (GGz Drenthe) en dr. Stynke Castelein.

Stigmatisering binnen de gezondheidszorg
In 2015 is nog een tweede hoofdstuk verschenen in het Handboek Destigmatisering over de rol
die de gezondheidszorg, en ook de GGz zélf heeft gespeeld dan wel speelt bij stigmatisering
bij psychische aandoeningen. Er is ingegaan op de historische ontwikkeling van de GGz als
deelverklaring bij het ontstaan en in stand houden van het stigma op psychische aandoeningen.
Vervolgens wordt stigmatisering van cliënten met een psychische aandoening in de geestelijke
en somatische gezondheidszorg door hulpverleners in het heden beschreven.
Onderzoekers: dr. Stynke Castelein, dr. Cees Slooff (GGz Drenthe), dr. Leonieke van Boekel
(Universiteit Tilburg) en Gerard Lohuis.

Onderzoekslijn 2: Optimale zorgorganisatie
TReatment-E-AssisT (TREAT) project
ROM-Phamous: dossieronderzoek
In 2014/2015 is gewerkt aan een onderzoek naar het gebruik van ROM in de behandeling van
patiënten met een psychotische stoornis in het kader van het promotieonderzoek van mw.
Tasma. Er is dossieronderzoek gedaan, waarbij ROM-uitkomsten zijn vergeleken met de
behandelplannen van patiënten. Er is onderzocht in hoeverre problemen die uit ROM naar voren
kwamen terug te vinden waren in de behandelplannen. Er is gekeken naar zowel psychisch,
lichamelijk als psychosociaal functioneren; positieve symptomen, negatieve symptomen,
problemen met sociaal functioneren, problemen met dagbesteding en cardiovasculaire
risicofactoren (hypertensie, diabetes, overgewicht en dyslipidemie). Dit onderzoek is gedaan
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over data van 2010 en 2014. Over dit onderzoek is in 2015 een artikel ingediend bij het tijdschrift
BMC Psychiatry.
ROM-Phamous: pilot houding (hoofd)behandelaren
In 2016 zal gestart worden met een onderzoek naar de houding van (hoofd)behandelaren ten
aanzien van ROM-Phamous. Dit onderzoek zal worden gedaan met behulp van een digitale
vragenlijst, in meerdere instellingen in Noord-Nederland (Lentis, het UCP, GGZ-Friesland en
GGZ-Drenthe). Er zullen verschillende aspecten van ROM-Phamous onderzocht worden, zoals
bijvoorbeeld het gebruik, de gebruiksvriendelijkheid en het waargenomen nut. Dit onderzoek
heeft als doel in kaart te brengen welke aspecten van ROM-Phamous gewaardeerd worden en
welke aspecten juist verbeterd kunnen worden.
TREAT-project: Ontwikkeling en pilot
In het TREAT project wordt een computerapplicatie ontwikkeld, die behandelaren kan
ondersteunen bij het uitstippelen van een behandeltraject voor patiënten met een psychotische
stoornis. TREAT verwerkt en interpreteert de uitkomsten van het ROM-Phamous onderzoek
en geeft hierbij behandeladviezen op basis van behandelrichtlijnen. De inhoud van TREAT
is samengesteld met professionals uit de praktijk. In 2015 is een eerste versie van TREAT
ontwikkeld en is gestart met een pilot-onderzoek onder hoofdbehandelaren binnen twee
FACT-teams. Er wordt onderzocht in hoeverre TREAT toegevoegde waarde kan hebben in de
behandeling. Uiteindelijk zal TREAT mogelijk de kwaliteit van zorg kunnen verbeteren, door een
verbetering van de detectie en behandeling van zorgbehoeften van patiënten.
Onderzoekers: Magda Tasma Msc. (promovenda), dr. Edith Liemburg, dr. Marte Swart, dr. Rikus
Knegtering, prof. dr. Albert Boonstra (Rijksuniversiteit Groningen), prof. dr. Philippe Delespaul
(Universiteit Maastricht) en dr. Stynke Castelein.

FACT ErvaringsDeskundigheid OnderZoek (FEDOZ)
De functie van ervaringswerkers in de GGz is relatief nieuw. In het FACT-handboek wordt
benadrukt dat ervaringswerk een vaste functie in een multidisciplinair team zou moeten zijn.
Het FEDOZ-onderzoek heeft tot doel het in beeld brengen van ervaringen van ervaringswerkers
werkzaam in FACT-teams, ten behoeve van de verdere ontwikkeling van de functie. In 2014
is het onderzoek landelijk afgenomen. In 2014 en 2015 is gewerkt aan het analyseren van
de resultaten. Op dit moment wordt geschreven aan twee artikelen. Het eerste belicht de
klinische praktijk en huidige taken die ervaringswerkers uitvoeren. Het tweede artikel richt
zich op de visie van ervaringswerkers op hun werk en de toekomst. Deze artikelen worden naar
verwachting in 2016 afgerond.
Onderzoekers: drs. Jacqueline Cambier (onderzoeker), dr. Catherine van Zelst (Universiteit
Maastricht), drs. Dienke Boertien (Phrenos), prof. dr. Jaap van Weeghel (Phrenos/Universiteit
Tilburg), prof. dr. Philippe Delespaul (Universiteit Maastricht) en dr. Stynke Castelein.

VOICE
In de GGz is de therapeutische relatie van groot belang voor herstel- en behandeluitkomsten.
In het VOICE-onderzoek (Valuing Opinions in Communication Experiences) zal daarom
worden gekeken welke aspecten samenhangen met deze therapeutische relatie. Het doel
is om kennis te verzamelen die de basis kan vormen voor het ontwikkelen van interventies,
gericht op het verbeteren van de therapeutische relatie. Er zal worden onderzocht of aspecten
als stigma, gezamenlijke besluitvorming (shared-decision making) en herstelbevordering
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samenhangen met de tevredenheid over de therapeutische relatie. Het unieke aan het VOICE
onderzoek is, dat de therapeutische relatie zal worden bekeken vanuit drie perspectieven,
namelijk: ervaringswerkers, andere zorgverleners en cliënten. Op deze manier krijgen we een
volledig beeld van mogelijke factoren die deze relatie kunnen beïnvloeden, wat kan leiden tot
behandelinzichten en interventies die de therapeutische relatie kunnen verbeteren. In 2015 is
voor het VOICE-project een subsidie-aanvraag ingediend.
Tevens is dr. Jorien van der Velde gestart met het schrijven van een review over factoren die de
therapeutische relatie in de behandeling bij psychotische aandoeningen beïnvloeden.

Onderzoekers: dr. Jorien van der Velde (mede-aanvrager), dr. Catherine van Zelst (Universiteit
Maastricht), prof. dr. Philippe Delespaul (Universiteit Maastricht) en dr. Stynke Castelein
(hoofdaanvrager).

Mening cliënten over E-health
E-health is een begrip waar in de GGz veel aandacht voor is. Het versterken van empowerment
van de cliënt en het bereikbaarder maken van de zorg, zijn belangrijke redenen voor deze
innovatie. Een zelfontwikkelde vragenlijst met daarin 15 stellingen over E-health is in 2014-2015
bij 75 cliënten van FACT (gediagnosticeerd met schizofrenie of een aanverwante psychotische
stoornis) afgenomen. Tevens is het computerbezit en internetgebruik geïnventariseerd in
relatie tot informatievergaring over de aandoening. In 2015 is gestart met de analyse van de
resultaten.
Onderzoekers: mw. Annet Wilpstra, dr. Mark Dekker en dr. Stynke Castelein.
Locatie: kliniek en FACT Groningen stad.

Onderzoekslijn 3: Klinische psychiatrie en psychotherapie
Neuro-imaging studies
De volgende studies worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met het NeuroImaging Center
(NIC)
van het Universitair Medisch Centrum Groningen.

TRENSS
Het TRENSS-project had als doel negatieve symptomen in het kader van schizofrenie te
behandelen met repetitieve Transcraniële Magnetische Stimulatie (rTMS). Met behulp van
fMRI, interviews en testen werd gekeken naar het effect van de behandeling op negatieve
symptomen op symptoom-, cognitief en neuraal niveau. In 2013 werd de inclusie van
patiënten, na het bereiken van het aantal gewenste deelnemers, afgerond. In 2015 werden
de resultaten gepresenteerd op (internationale) congressen en in artikelen. Ook na 2015
zullen naar verwachting onderzoekers nog bezig zijn met het verwerken van de resultaten van
deelonderzoeken. Dit laatste zal vooral plaatsvinden in het NeuroImaging Center (NIC).
Onderzoekers: drs. Jozarni Dlabac-de Lange (promovendus, UMCG), Leonie Bais MSc.
(promovendus), dr. Rikus Knegtering en prof. dr. André Aleman (NIC).
Locaties: FACT en Kliniek Groningen, en Zuidlaren.
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TRENSS II: De Apathiestudie
Na het succesvol afronden van het TRENSS-project, werd door de onderzoeksgroep een
vervolgproject ontworpen. Aanvankelijk had dit project de naam TRENSS II. In deze multicenter
studie wordt gekeken naar het effect van twee verschillende methoden van hersenstimulatie
op de vermindering van negatieve symptomen in het kader van schizofrenie. In een aantal
centra wordt een behandeling met rTMS, al dan niet in combinatie met Behavioral Activation
Therapy (BAT), aangeboden en op andere locaties wordt behandeld met transcranial Direct
Current Stimulation (tDCS). Uit eerder onderzoek (o.a. Liemburg e.a.) is reeds gebleken dat
negatieve symptomen uit verschillende subdimensies is opgebouwd. Dit onderzoek richt zich
op het verminderen van één van deze subdimensies, namelijk apathie. Prof. dr. André Aleman
(NIC) heeft een Europese en een Nederlandse subsidie verworven voor de ‘Apathiestudie’.
Lentis is één van de participerende centra (tDCS in Oost Groningen en rTMS in Zuidlaren en
FACT Groningen). Lentis medewerkers leveren belangrijke bijdragen waar het gaat om de kennis
van patiëntgebonden onderzoek, medische aspecten, patiëntveiligheid en projectcoördinatie.
Een goede implementatie en coördinatie zijn extra belangrijk bij dit project, omdat diverse
instellingen en meerdere locaties deelnemen (GGz-instellingen uit Drenthe, Overijssel en
Friesland). Prof.dr. André Aleman leidt met zijn onderzoeksgroep het project vanuit het
NeuroImaging Center.
Onderzoekers: Claire Kos MSc., Nicky Klaasen MSc., Leonie Bais MSc., dr. Edith Liemburg, dr.
Esther Opmeer, dr. Rikus Knegtering en prof. dr. André Aleman (NIC/UMCG en Lentis).
Locaties: Delfzijl, Stadskanaal, Zuidlaren en FACT Groningen.

Onderzoekers: Leonie Bais MSc., prof. dr. André Aleman (NIC) en dr. Rikus Knegtering.
Locaties: FACT en Kliniek Groningen.

RAF
In dit fMRI-onderzoek wordt een vergelijking gemaakt tussen de neurale effecten van
Aripiprazol en Risperidon, waarbij een speciale focus ligt op de frontale hersengebieden. De
inclusie is in 2015 geheel afgerond. De data worden in 2016 geanalyseerd.
Onderzoeker: dr. Edith Liemburg, dr. Rikus Knegtering en prof. dr. André Aleman (NIC).
Locaties: FACT en Kliniek Groningen.

Communicatie en psychosen
In deze fundamentele studie naar de verwerking van taal en emotionele prosodie wordt een
vergelijking gemaakt tussen patiënten met schizofrenie, mannen met het Klinefelter syndroom
en gezonde vrijwilligers. Met behulp van fMRI en rTMS wordt gekeken of er verschillen zijn in
lateralisatie tussen de drie groepen. De inclusie van patiënten is gesloten in 2012. De gegevens
werden in 2015 geanalyseerd, waarbij publicaties worden verwacht in 2016.
Onderzoekers: drs. Leonie Bais, MSc. en prof. dr. André Aleman.
Locaties: FACT en Kliniek Groningen.

REFLEX
REFLEX is een multicenter onderzoek naar het effect van een training ter verbetering van ziekteinzicht. Lentis was één van de participerende centra. In 2013 werd de inclusie van patiënten
afgerond. In 2015 werden de gegevens geanalyseerd en deze zullen naar verwachting in 2016
worden gepubliceerd.
Onderzoekers: dr. Marieke Pijnenborg (GGz Drenthe/RuG), Annerieke de Vos MSc. (GGz
Drenthe/RuG), drs. Ineke Koopmans, mw. Anneke Zijlstra, drs. Krijn van Berkel en prof. dr.
André Aleman (NIC).
Locaties: FACT en Kliniek Groningen en de Fasehuizen.

EMOZIE
In het EMOZIE-onderzoek werd met behulp van fMRI gekeken naar de neurale basis van ziekteinzicht. Er is een groep van 40 mensen met schizofrenie onderzocht. Er is een vergelijking
gemaakt tussen patiënten met een bipolaire stoornis die een psychose hebben doorgemaakt
en met gezonde deelnemers. Alhoewel dr. Lisette van der Meer al resultaten heeft gepubliceerd,
zijn er in 2015 nog vijf artikelen gepubliceerd met data van EMOZIE.
Onderzoekers: dr. Lisette van der Meer en prof. dr. André Aleman (NIC).
Locaties: FACT en Kliniek Groningen

BeST
In de BeST studie werd onderzocht of een behandeling met rTMS effectief is tegen auditieve
verbale hallucinaties (stemmen). In totaal hebben er 47 mensen met aanhoudende auditieve
hallucinaties deelgenomen. In 2013 werd de inclusie van patiënten afgerond en in 2014 werd
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een artikel gepubliceerd over het effect van de behandeling op symptoomniveau. In 2016 zullen
er publicaties volgen over het effect van de rTMS-behandeling op hersenactiviteit.
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ABC studie
Mogelijk worden sommige psychosen veroorzaakt door een virus al dan niet in combinatie
met veranderingen in ontstekingsmechanismen. Met behulp van MRI en PET wordt onderzocht
of behandeling met virusremmers effect heeft op psychotische symptomen. Het onderzoek
wordt geleid door dr. Hans Klein die als psychiater verbonden is aan het Universitair Centrum
Psychiatrie van het UMCG. In 2015 is de inclusie voor dit onderzoek afgerond. Eind 2015 zijn
de analyses gestart.
Onderzoeker: Dr. Hans Klein (UCP, UMCG), voor Lentis werken Anneke Zijlstra en Rikus
Knegtering mee aan de studie.
Locaties: FACT en Kliniek Groningen, Kliniek Winschoten.

Depot antipsychotica projecten/depotpoli
De PalmFlex studie was geïnitieerd vanuit het farmaceutisch bedrijf Janssen Farmaceutica
en onderzocht de tevredenheid van patiënten bij het gebruik van het depot antipsychoticum
Paliperidon Palmitaat. Deze studie is in 2013 afgerond. In 2015 zijn een aantal Engelstalige en
Franstalige publicaties verschenen, waarvan Lentis-medewerkers co-auteur waren.
Eind 2015 werd gestart met de voorbereiding voor een onderzoek naar een driemaandelijks
depot antipsychoticum (Paliperidon Palmitaat 3 maandelijkse formulering) en namen
Lentis medewerkers deel aan een internationale adviesraad voor de implementatie van
depot antipsychotica. Halverwege 2016 zal met de studie naar een 3-maandelijks depot
antipsychoticum worden gestart.
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Onderzoekers: mw. Anneke Zijlstra, drs. Krijn van Berkel, dr. Rikus Knegtering en drs. Martin
de Jonge.
Locatie: FACT Groningen.

Onderzoekers: dr. Rikus Knegtering, Thalia Herder i.s.m. Marrit de Boer (UMCG).
Locatie: FACT Lentis Groningen.

Depot antipsychotica anno 2013-2016, het vervolg
In 2013 is het boek ‘Depot antipsychotica: Een multidisciplinaire benadering’ verschenen
onder redactie van Van der Moolen en Knegtering. Het boek gaat over het gebruik van depot
antipsychotica en is gericht op psychiaters, artsen, verpleegkundigen en verpleegkundig
specialisten. Lentis medewerkers leverden bijdragen aan verschillende hoofdstukken in dit
boek. Inmiddels is in 2015 een tweede druk verschenen. De internationale samenwerking werd
verder uitgebreid (prof. dr. Heres uit Duitsland en Dr. Maxim Patel, Engeland). Met afronding
van een Engelstalig boek over depot antipsychotica wordt gewacht tot de resultaten van
onderzoek naar twee nieuwe depot antipsychotica bekend zijn (begin 2016). Er is inmiddels
nieuw illustratiemateriaal gemaakt (infographics) ter ondersteuning van kennisoverdracht ten
aanzien van de nieuwe depot antipsychotica. In 2016 zullen de auteurs de Engelstalige update
van het boek afmaken.
Onderzoeker: dr. Rikus Knegtering.

Ontwikkeling van een instrument ter evaluatie van depot antipsychotica
In 2011 is een pilotproject gestart met een nieuwe korte zelfinvulvragenlijst ter evaluatie van de
effecten van depot antipsychotica, zowel kort na de toediening als vlak voor de volgende gift.
Verwacht wordt dat deze zelfinvulvragenlijst zal bijdragen tot een meer optimale toepassing
van depot antipsychotica. Het project werd in 2015 voortgezet, een eerste publicatie verscheen
in het proefschrift van Marrit de Boer (2014) en een Nederlandstalig artikel zal in 2016 over
dit onderwerp worden gepubliceerd. De vragenlijst zal verder ingezet gaan worden bij een
’depotpolikliniek’ die in 2015 werd ontwikkeld en in 2016 de deuren hoopt te gaan openen aan
de Hereweg in Groningen. Praktijkonderzoek met de nieuwe vragenlijst wordt hierin verder
ondergebracht.
Onderzoeker: dr. Rikus Knegtering en Marion Mulder-Paalman, MANP.

Invloed van antipsychotica en andere geneesmiddelen op seksueel functioneren
Sinds het promotietraject van Rikus Knegtering (2003) is er een langlopende onderzoekslijn
gestart naar de invloed van antipsychotica op seksueel functioneren. Deze lijn is voortgezet
in het promotietraject van Marrit de Boer. In 2014 verscheen haar proefschrift getiteld
‘Antipsychotic treatment and sexual functioning’ en er verschenen diverse publicaties. Er
werd een aantal op de klinische praktijk gerichte Nederlandstalige artikelen geschreven voor
o.a. verpleegkundigen en psychiaters. Een aantal Engelstalige artikelen is in 2015 in druk
verschenen, o.a. een overzichtsartikel over dit onderwerp in Schizophrenia Bulletin. In 2015
waren een aantal artikelen in voorbereiding.
In lijn met dit onderzoeksproject is een hoofdstuk geschreven voor het Leerboek Seksuologie
dat naar verwachting eind 2016 zal verschijnen (auteurs o.a. Thalia Herder, Marrit de Boer en
Rikus Knegtering) en zijn nieuwe onderzoeksprojecten in een ontwerpfase.
Er blijkt een aantal psychiaters in opleiding bij Lentis geïnteresseerd in het verder uitbouwen
van deze onderzoekslijn. Zij zijn tevens bereid om het vak seksuologie binnen de Nederlandse
psychiatrie weer nieuw leven in te blazen. Een vruchtbare samenwerking met dr. J. Georgiadis
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van het UMCG en prof.dr. M. Waldinger (Universiteit van Utrecht) helpen het draagvlak voor dit
onderwerp verder te vergroten.
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Het evalueren van gewenste en ongewenste effecten van behandelinterventies.
Een aantal onderzoekers van Lentis en collega’s van het Universitair Centrum Psychiatrie
doet al zo’n 20 jaar onderzoek naar effecten van behandelinterventies, meestal in het
kader van geneesmiddelen onderzoek, toenemend ook psychosociale interventies en
neurostimulatie. Er werd veel onderzoek gedaan naar ongewenste effecten van antipsychotica
op o.a. seksualiteit, hormonen en (subjectief ) wellbevinden. Om dit onderzoek mogelijk te
maken werden vragenlijsten ontwikkeld voor het evalueren van gewenste en ongewenste
effecten van antipsychotica. De opgebouwde expertise alsmede het inzicht dat dierstudies
of andere studiemethoden onvoldoende steun geven om behandeleffecten bij patiënten
goed te evalueren maakt dat een concept onderzoekslijn is geschreven die een aantal recent
ontwikkelde en nieuwe methoden gebruikt om beter onderzoek naar behandeleffecten te doen.
In 2016 zullen voorstellen worden ontwikkeld, om in eerste instantie met bestaande data,
zoals ROM-Phamous, deze onderzoeksmethoden te testen. Tevens is in 2015 geschreven aan
een overzichtsartikel over onderzoeksmethoden naar gewenste en ongewenste effecten van
behandelinterventies voor mensen met EPA (Knegtering e.a.).
Onderzoekers: dr. Rikus Knegtering, dr. Stynke Castelein i.s.m. onder andere dr. Richard
Bruggeman, dr. Marrit de Boer en prof.dr. Robert Schoevers (UCP/UMCG)

Onderzoekslijn 4: Klinische epidemiologie
PHAMOUS en PROGR-S
De PROGR-S database bevat data van de afgelopen 15 jaar van mensen uit de provincie
Groningen die met een eerste psychose hulp vroegen bij het Universitair Centrum Psychiatrie
of Lentis, die samenwerken in het zorgprogramma psychosen (zie o.a. Liemburg e.a., PloS One
2014). De ROM-Phamous database bevat de gegevens van de meerderheid van de mensen met
een psychotische stoornis, voortkomend uit jaarlijkse interviews, invullen van vragenlijsten en
laboratorium diagnostiek (publicatie in voorbereiding). Beide databases stellen onderzoekers
en behandelaars in staat het beloop van zorgbehoeften en zorgaanbod over velen jaren te
volgen.
De volgende publicatie is in 2015 verschenen en heeft gebruik gemaakt van PROGR-S data (ook
wel EPO):
Castelein, S; Liemburg, EJ; Lange, JS de; Es, FD van; Visser, E; Aleman, A; Bruggeman, R;
Knegtering, H. Suicide in recent onset psychosis revisited: Significant reduction of suicide rate
over the last two decades - A replication study of a Dutch incidence cohort. Plos One 12 june
2015.
De studie liet een forse daling zien in Noord-Nederland van het aantal suïcides na het
meemaken van een eerste psychose (2.4%) ten opzichte van een cohort twee decennia eerder
(11.0%). Ondanks deze daling verdient het risico op suïcide de hoogste prioriteit in de zorg
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gezien het extreem hoge risico in vergelijking met de algemene bevolking (4160% meer kans
op plegen suïcide). Op verzoek van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde is dit artikel
uit Plos One ook in het Nederlands verschenen.

Factoranalyse negatieve symptomen
In 2013 is een artikel gepubliceerd over het bestaan van subdimensies van negatieve
symptomen bij schizofrenie. Het bleek dat negatieve symptomen uit twee factoren bestaan
(Liemburg e.a., 2013). In 2014 is dit onderzoek gerepliceerd met een andere onderzoeksgroep,
nl. mensen met een lange ziekteduur. De vraag hierbij was of de indeling van negatieve
symptomen in twee factoren ook van toepassing was bij de EPA-populatie met een lange
ziekteduur. Het artikel getiteld ‘Confirmatory Factor Analysis and Differential Relationships of
the Two Subdomains of Negative Symptoms in Chronically Ill Psychotic Patients’ is in 2014-2015
geschreven en in afwachting van publicatie.
Onderzoekers: Annemarie Stiekema MSc., dr. Edith Liemburg, dr. Lisette van der Meer, dr.
Stynke Castelein, dr. Roy Stewart (UMCG), prof. dr. Jaap van Weeghel (Phrenos), prof. dr. André
Aleman (NIC) en dr. Richard Bruggeman (UMCG).
Locatie: Langdurige Rehabilitatie (Zuidlaren).

Ontsteking en psychose
Er zijn steeds meer onderzoeken die aantonen dat ontstekingswaardes een rol spelen bij
de symptomen van psychotische aandoeningen. Zij laten zien dat bij personen die meer
positieve en negatieve symptomen ervaren, vaak hogere niveaus van ontstekingsmarkers in
het bloed gemeten worden. De meeste onderzoeken tot nu toe waren echter vrij klein of keken
niet naar factoren die ook een rol kunnen spelen bij ontsteking, zoals lichaamsgewicht en
medicatiegebruik. In 2015 is het verband tussen ontsteking en symptomen bij psychotische
stoornissen onderzocht in de ROM-PHAMOUS database. Dit onderzoek toonde aan dat er
inderdaad een verband is. Het artikel is in afwachting van
publicatie. Qua onderzoeksthema sluit deze studie aan op de eerdergenoemde ABC-studie.
Onderzoekers: dr. Edith Liemburg, dr. Ilja Nolte, dr. Hans Klein en dr. Rikus Knegtering

Beloop functionele remissie bij psychotische stoornissen
Functionele remissie betreft het herstel van het sociaal-maatschappelijk functioneren van de
persoon. In deze studie wordt het beloop van functionele remissie, alsmede de factoren die
dit beloop beïnvloeden en mogelijke interactie-effecten, onderzocht. Vanuit de literatuur zijn
alle herstel beïnvloedende factoren - zowel die van functionele als symptomatische remissie
als die van persoonlijk herstel - geïnventariseerd. Deze worden in de analyses meegenomen
gebruikmakend van ROM PHAMOUS-data uit de jaren 2012, 2013, 2014 en 2015.

zullen worden ingezet om de effecten van activering en reïntegratie op het welbevinden en
herstelproces van de patiënt wetenschappelijk te toetsen. Daarnaast zullen de mogelijkheden
worden onderzocht om dergelijke methoden in te zetten in de behandeling van EPA patiënten.
Het onderzoek bevindt zich nog in de pilotfase. De volgende drie projecten zijn gestart of zullen
binnenkort starten.

Literatuuronderzoek naar de toepassingen van fysiologische metingen bij EPA
Een eerste pilotstudie liet zien dat de subjectieve evaluatie van het welzijn van de patiënt
mogelijk niet altijd betrouwbaar is, een gegeven wat in de literatuur ook wel beschreven wordt.
In een literatuuronderzoek werden mogelijke fysiologische variabelen onderzocht (zoals
hartslag, huidgeleiding en bewegingsmetingen) die in aanvulling op de subjectieve rapportage
van de patiënt kunnen worden meegenomen.
Onderzoekers: Sarah Schütt (master student klinische psychologie), dr. Lisette van der Meer,
dr. Mark Dekker en dr. Harriëtte Riese (hoofdonderzoeker iLab psychiatrie UCP).

Fysiologische metingen bij patiënten met Ernstige Psychiatrische Aandoeningen
(EPA)
Op basis van het literatuuronderzoek en de eerste pilot, is vervolgens gestart met een tweede
pilotonderzoek waarin de haalbaarheid van het meten van dergelijke variabelen bij langdurig
opgenomen EPA patiënten werd geëvalueerd. Deze pilot werd afgerond en vormde in 2015 de
basis voor het ‘Healthpatch’ onderzoek (zie onder).
Onderzoekers: Sarah Schütt (master student psychologie), dr. Lisette van der Meer, dr. Mark
Dekker en dr. Harriëtte Riese (hoofdonderzoeker iLab psychiatrie UCP).
Locatie: Lentis Volwassenenpsychiatrie, afdeling Langdurige Rehabilitatie en
Innovatieprogramma iLentis.

Een onderzoek naar de toepasbaarheid van de “Healthpatch” in EPA.
In deze pilot is naast de eerder gebruikte apparatuur voor hartslagmetingen, een nieuwe
innovatieve methode (de “Healthpatch”) om hartslag te meten meegenomen. Deze Healthpatch
kan op zeer eenvoudige en comfortabele wijze hartslag en beweging meten. Verzamelde data
kan live en op eenvoudige wijze aan onderzoekers (en in de toekomst aan behandelaren) worden
teruggekoppeld via bijvoorbeeld een smartphone. De betrouwbaarheid en toepasbaarheid van
deze Healthpatch zal in dit project worden geëvalueerd. In 2015 zijn de mogelijkheden voor het
op grotere schaal toetsen en evalueren van de methode verder verkend.
Onderzoekers: dr. Lisette van der Meer, dr. Mark Dekker, drs. Kor Spoelstra en dr. Harriëtte
Riese (hoofdonderzoeker iLab psychiatrie UCP).

Onderzoekers: dr. Stynke Castelein, dr. Edith J. Liemburg en dr. Ellen Visser (RGOc).

Onderzoekslijn 5: Innovatieve meetmethoden voor welzijn bij EPA
Binnen een onderzoekslijn van de afdeling Langdurige Rehabilitatie wordt onderzoek
gedaan naar alternatieve en innovatieve methoden om het welbevinden van de patiënt te
meten, aangezien het voor de patiënten soms lastig is om dit aan te geven. Deze methoden
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Volwassenenpsychiatrie: Centrum voor Integrale Psychiatrie

CIP werkt onverminderd verder aan het behalen van het keurmerk en verwacht in de loop van
2018 opnieuw visitatie aan te vragen.

Algemeen

Plannen 2016

Het Centrum Integrale Psychiatrie (CIP) biedt innovatieve zorg met een breed perspectief
op gezondheid. Wij zijn een gespecialiseerde ggz-afdeling met zowel een regulier als
complementair behandelaanbod. De focus is gericht op gezondheid en welzijn en er wordt
actief gewerkt aan het verminderen van klachten en het versterken van draagkracht.

In 2016 ligt de focus op het verder uitbouwen van het promotieonderzoek van Nina Vollbehr
naar yoga (in samenwerking met dr. Brian Ostafin van de Rijksuniversiteit Groningen). Verwacht
wordt in september 2016 met de randomized controlled trial (RCT) te beginnen. Cliënten
zullen worden geworven bij het CIP, PsyQ Stemmingsstoornissen, PsyQ Angststoornissen en
Polikliniek Winschoten. Een subsidieaanvraag bij ZonMw loopt.
Daarnaast loopt een dagboekstudie naar de effecten van een 9-weekse yoga training bij
cliënten met een chronische angst- en stemmingsstoornis.
Voorts zullen de dagboekstudies naar de effecten van SAMe op depressie en lavendel (Lasea)
op angst gedigitaliseerd worden. Cliënten doen dan mee aan het onderzoek middels hun
smartphone. Verder zullen ROM-data van alle CIP-patiënten, verzameld van 2012 t/m 2015,
worden geanalyseerd. Tevens wordt gewerkt aan het verder professionaliseren van het
groepsgewijze aanbod. Er komt een digitale structurele evaluatie van alle groepen.

Het CIP biedt kwalitatief hoogstaande behandelingen en wil het behandelaanbod graag blijven
vernieuwen. Onderzoek neemt dan ook een belangrijke plek in binnen onze afdeling. Binnen
het CIP wordt een aantal van onze innovatieve behandelingen wetenschappelijk onderzocht,
vaak in samenwerking met universiteiten.
Binnen het CIP zijn er twee onderzoekslijnen:
1) Trans diagnostische factoren (o.a. leefstijl);
2) Effectiviteit van complementaire medicatie (kruiden en supplementen).

Activiteiten
In 2015 zijn de volgende onderzoeken afgerond:
1.
Pilotstudie naar het effect van een Mindfulness training bij AIOS psychiatrie.
2.
N=1 studie naar het effect van hartcoherentie therapie bij chronische depressie.
3.
Pilotstudie naar de effecten en haalbaarheid van een 9-weekse yogatraining bij
cliënten met 		
een chronische angst- of stemmingsstoornis.
4.
Onderzoek naar de leefstijl en stressbeleving van medewerkers van het CIP en diverse
andere 		
afdelingen van Lentis.

Het CIP werkte in het verslagjaar mee aan onderzoeksprojecten van: 1) promovendus Sjoerd
van Belkum naar het effect van micro TMS op depressie; 2) postdoctoraal onderzoeker
Evelien Snippe naar waarschuwingssignalen voor een terugval bij depressie; 3) postdoctoraal
onderzoeker en lector Esther Nederhof naar het effect van gezonde voeding op depressieve
klachten.

Daarnaast is gewerkt aan lopende onderzoeksprojecten:
1.
Review over de effectiviteit van natuurlijke medicatie bij psychotische stoornissen.
2.
Evaluatie van het effect van de Mindfulness-based Inzicht Training, de Mindfulnessbased Compassionate Living training en de training Voluit Leven.
3.
Evaluatie van effectiviteit van kruiden en voedingssupplementen middels dagboekjes,
in het bijzonder SAMe bij depressie en lavendel bij angst.
4.
Onderzoek onder eerstejaars psychologie studenten naar de effecten van een 8-daagse
yoga interventie in vergelijking met een ontspanningsinterventie op depressieve
klachten, rumineren en impliciete processen van aandachtsbias en zelf gerelateerde
negatieve associaties.
5.
Voorbereiding van een RCT naar de effectiviteit van een 9-weekse yogatraining bij
cliënten met een chronische angst- of stemmingsstoornis.
6.
Overzichtsartikel naar de effectiviteit van yoga voor (chronische) angst- en
stemmingsstoornissen.

TopGGz
In mei 2014 is het CIP gevisiteerd in het kader van het verwerven van het TOPGGz keurmerk.
Helaas is dit keurmerk niet toegekend. Tegen deze beslissing is het CIP, ondersteund door CIP
en de Raad van Bestuur, in beroep gegaan. Ook het bezwaar van Lentis werd afgewezen. Hierop
besloot Lentis om het bezwaar te laten rusten, maar blijft het oneens met de beslissing. Het
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Behandeling van negatieve lichaamsbeleving en zelfbeeld met behulp van EMDR

Onderzoekslijn 1: PsyQ Eetstoornissen en obesitas
De keten Eetstoornissen (ambulant, deeltijd en kliniek) van PsyQ Groningen biedt intensieve
behandeling voor mensen met complexe eetstoornissen. Er wordt een samenhangende,
multidisciplinaire behandeling aangeboden, waarbij evidence based of meest veelbelovende
methodieken toegepast worden. De doelen van behandeling zijn: gewicht op peil brengen en
houden, obsessionele gerichtheid op uiterlijk in samenhang met gewicht verbeteren, eet- en
dagstructuur aanbrengen en zo nodig behandelen van de onderliggende problematiek.

Agressieregulatie met Psychomotore Therapie (PMT) voor mensen met
eetstoornissen
Internationaal onderzoek benadrukt de noodzaak om agressieproblematiek te behandelen,
omdat een geremde agressie o.a. gerelateerd is aan een slechtere prognose. Echter, er ontbreekt
een gerichte therapeutische benadering. De agressie regulatie-module wordt gegeven door een
Psycho Motorisch Therapeut en bestaat uit zes wekelijkse bijeenkomsten voor twee patiënten,
met als doel het constructief leren waarnemen en het uiten van agressie gerelateerde emoties
en gedachten door middel van lichaams- en bewegingsgerichte technieken.
Agressieregulatie met Psychomotore Therapie (PMT) voor mensen met eetstoornissen is een
promotieonderzoek van dhr. Cees Boerhout, waarin wordt gekeken naar de therapeutische
beïnvloeding van psychomotorische therapie (PMT) op agressieregulatie bij patiënten met
eetproblematiek.
Er is in samenwerking met het Rob Giel onderzoekcentrum (RGOc) een multicenter
gerandomiseerde en gecontroleerde effectstudie uitgevoerd bij zowel de deeltijd als de
polikliniek van onze afdeling en bij de deeltijd eetstoornissen van GGz-instelling Amarum
in Zutphen. De inclusieperiode van beide trials is in 2014 afgerond. De resultaten laten een
positief effect zien op zowel agressieregulatie als symptomen van de eetstoornis. Eén artikel
over de poli-trial is geaccepteerd bij het European Eating Disorders Review. Een artikel over de
two-center DB-trial is in voorbereiding.
Daarnaast is er een artikel in wording over de zgn. Methode voor Stamp Stoot Stem, een
psychomotorische gedragsmaat voor agressieregulatie, ontwikkeld in samenwerking met
Bewegingswetenschappen van de RUG. Het instrument meet op- en afbouw van fysieke kracht
in de benen, de armen en van stemgebruik, waarbij de mogelijke samenhang met gevoelens
van boosheid wordt geëxploreerd. Er zijn 100 studenten getest als normgroep.

In 2013 hebben is een pilotonderzoek gedaan naar de werking van EMDR bij eetstoornissen.
Lichaams- en zelfbeeld zijn belangrijke in stand houdende factoren van de eetstoornis en
moeilijk te beïnvloeden met bestaande behandelingen. Gedacht wordt dat met EMDR het
zelf- en lichaamsbeeld verbeterd kan worden, hetgeen mogelijk een positief effect heeft
op de eetstoornis. Omdat de pilotstudie veelbelovende resultaten liet zien, werden in 2015
voorbereidingen getroffen voor een gecontroleerde studie naar het toepassen van EMDR bij
eetstoornissen. Twee klinische psychologen in opleiding hopen het project in 2016 te starten.

Effectiviteit van de Fairburnmethode
Eind 2013 is de multicenter RCT gestart naar de effectiviteit van de Fairburnmethode “cognitieve
gedragstherapie enhanced” (CBT-E). De inclusie is gepland tot begin 2016. Fairburn heeft
een relatief korte (20 sessies in 20 weken) transdiagnostische therapie ontworpen voor
eetstoornissen, waarbij geen andere behandeling plaats mag vinden tijdens de behandeling
en de 20 weken erna. Deze trial wordt geïnitieerd door PsyQ Haaglanden. Het is de bedoeling
dat Lentis 40 mensen includeert, de helft in de experimentele conditie en de andere helft in
treatment-as-usual conditie.

Onderzoekslijn 2: PsyQ Persoonlijkheidsproblematiek
De afdeling Persoonlijkheidsproblematiek bestaat uit een ambulante en deeltijd afdeling.
De doelgroep bestaat uit mensen met lichte tot zeer ernstige persoonlijkheidsproblematiek
(leeftijd 18-65 jaar). Naast persoonlijkheidsproblematiek is er ook vaak sprake van comorbiditeit. We behandelen op indicatie ook het systeem van de patiënt. Behandelingen
worden door een multidisciplinair team uitgevoerd, waarbij de principes en uitgangspunten
van klinisch psychotherapeutisch behandelen gehanteerd worden.
Beoogde resultaten van de behandelprogramma’s zijn: verminderen van psychiatrische
klachten; verminderen van suïciderisico en zelfbeschadigend gedrag; ontwikkelen van
een realistisch zelfbeeld; verminderen van de rigiditeit in gedragspatronen; leren omgaan
met emoties en relaties en verbeteren van maatschappelijk functioneren. Binnen de
persoonlijkheidsproblematiek ontbreekt er nog kennis over welke behandeling voor wie het
beste werkt. Om passende zorg te kunnen bieden, vinden wij het belangrijk dat er onderzoek
gedaan wordt naar de effectiviteit en werkzame ingrediënten van behandelingen. De afdeling
Persoonlijkheidsproblematiek is bezig om eigen onderzoekslijnen op te zetten.

Mentalization Based Treatment Doseringsstudie (MBT-DOS studie)

Onderzoekers: drs. C. Boerhout (promovendus. Lentis & Rob Giel Onderzoekcentrum (RGOc)),
prof. dr. H.W. Hoek (UMC Groningen, Columbia University New York, Parnassia Bavo Academie
Den Haag), mw. dr. J.T. van Busschbach (RGOc, UMCG, Windesheim, Zwolle), mw. dr. M. Swart
(Lentis Groningen, Lentis Research, Eetstoornissen en Persoonlijkheidsproblematiek, RGOc,
UMCG), mw. M. Voskamp MPS (GGNet, Amarum Zutphen), mw. dr. N.A.C. Troquete (Lentis
Groningen), dr. Ir. A.L. Hof (Bewegingswetenschappen, RUG), mw. M. Vermerris BSc (Lentis
Groningen).

Een multicenter trial naar MBT (zogenaamde MBT-DOS studie). Specifiek wordt onderzocht wat
de (kosten)effectiviteit is van twee MBT varianten die verschillen in intensiteit. De coördinatie
van dit project wordt gedaan door de Viersprong in Bergen op Zoom. De inclusie van dit
onderzoek is inmiddels klaar en de verwachting is dan ook dat de laatste metingen in 2016
kunnen worden afgerond.
Onderzoekers van de Viersprong zullen penvoerders zijn op de te publiceren stukken,
waarvan medewerkers van Lentis coauteur zijn. Zwaan Lucas (klinisch psychologe, MBT
psychotherapeut, MBT supervisor i.o. en programmasupervisor MBT voor PsyQ) is bij dit
onderzoek betrokken. De verwachting is in ieder geval dat de eerste publicatie binnenkort
wordt ingediend en dat er nog enkelen zullen volgen in de komende jaren. Momenteel zijn we
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ons aan het oriënteren op de mogelijkheden voor vervolgonderzoek naar MBT wanneer het
huidige project wordt afgesloten.

Arbeidsrehabilitatie bij mensen met een persoonlijkheidsstoornis
Tot nu toe is er vrijwel geen onderzoek gedaan naar arbeidsrehabilitatiemethodes voor mensen
met een persoonlijkheidsstoornis. Maar juist zij ervaren hinder in de maatschappij, omdat
hun gedragspatronen minder succesvol zijn in een werkomgeving die vol is met allerlei sociale
contacten (Sidle, 2011). Rendu e.a. (2002) heeft dan ook aangetoond dat mensen met een
persoonlijkheidsstoornis twee keer zo veel directe (onderzoek en behandeling) en indirecte
(productieverlies) kosten maken als mensen zonder een persoonlijkheidsstoornis. De totale
maatschappelijke kosten van mensen met een persoonlijkheidsstoornis kunnen oplopen
tot wel 7 miljard per jaar (Soeteman, Verheul & Bussbach, 2008). Vooral bij mensen met
een borderline persoonlijkheidsstoornis is de werkloosheid hoog, naar schatting is de helft
werkloos en zijn er 45.000 mensen met deze stoornis volledig arbeidsongeschikt verklaard
(edufit.nl, 2013).
Duidelijk is dat het om grote aantallen gaat die bovendien veel maatschappelijke kosten maken.
Met name productieverlies is iets wat middels arbeidsrehabilitatiemethoden kan worden
teruggedrongen. De vraag is echter of de standaard aanpak, van o.a. het UWV, voldoende
geschikt is voor werkzoekenden met een persoonlijkheidsstoornis.
De meest gebruikte rehabilitatiemethoden zijn veelal gebaseerd op het “first train, then place”principe, waarbij men bijvoorbeeld eerst een sollicitatietraining krijgt en dan pas op zoek gaat
naar werk. Heeft iemand daadwerkelijk werk gevonden, dan is er gen verdere begeleiding meer.
De alternatieve aanpak “first place, then train” lijkt dan ook geschikter, juist voor mensen
met een borderline persoonlijkheidsstoornis, waarbij de daadwerkelijke problemen pas aan
het licht komen in het contact op de werkvloer. Er wordt eerst werk gezocht, en dan ontvangt
men verdere training en begeleiding “on the job”. Individuele Plaatsing en Steun (IPS) is een
voorbeeld van een dergelijke methode die al goede resultaten heeft laten zien voor mensen met
een ernstige psychische stoornis (Michon et al, 2003). IPS is echter nooit specifiek onderzocht
op effectiviteit bij mensen een borderline persoonlijkheidsstoornis. Het beoogde doel is om
de effectiviteit van deze verschillende arbeidsrehablilitatiemethoden bij mensen met een
borderline persoonlijkheidsstoornis te onderzoeken. In 2015 is er een begeleidingscommissie
samengesteld en is er naast het opzetten van het onderzoek ook gekeken naar lange termijn
financiering voor dit promotieonderzoek.

JONX, Kinder-en jeugdpsychiatrie en Autisme
Algemeen
Jonx bestaat uit twee afdelingen, Jonx Ambulant en Jonx Autisme. Jonx Ambulant is
gespecialiseerd in het diagnosticeren en behandelen van kinderen en jongeren van 0 tot en met
23 jaar, met alle vormen van psychiatrische problematiek, zoals bijvoorbeeld ADHD, autisme
spectrum stoornissen, hechtingsproblematiek en angst- en stemmingsstoornissen. Daarnaast
zijn er twee gespecialiseerde teams, één voor Fetal Alcohol Spectrum Disorders en een ander
voor Gender problemen. Jonx Ambulant biedt diagnostiek, advies, behandeling en begeleiding
vanuit vestigingen in Delfzijl, Groningen, Hoogezand, Stadskanaal en Winschoten. Vanuit de
verschillende ambulante teams van Jonx wordt bijgedragen aan wetenschappelijk onderzoek,
in samenwerking met andere instellingen binnen en buiten Nederland.
Jonx Autisme biedt specialistische diagnostiek, advies, behandeling en begeleiding aan mensen
met ASS van alle leeftijden met/zonder co-morbide aandoeningen, hun gezinsleden en andere
betrokkenen. Behalve het Autisme Team Noord-Nederland (ATN) horen hier de Beschermende
Woonvormen (BWJ’s) en Wonen en Werken voor mensen met Autisme (WWA) bij. Het sinds 2008
TOPGGz gecertificeerde ATN vervult taken op het gebied van preventie, consultatie, opleiding
en deskundigheidsbevordering. Het ATN heeft drie locaties in de noordelijke provincies
(Groningen, Drachten en Hoogeveen), er is in Groningen eveneens een team gespecialiseerd in
diagnostiek en behandeling van kinderen, jongeren en volwassenen met een dwangstoornis.
Het ATN is sterk gericht op het verbeteren van diagnostiek en vernieuwen van behandelingen
en voert hiervoor diverse wetenschappelijke onderzoeken uit, al dan niet in samenwerking met
andere nationale en internationale instellingen.

Wetenschappelijke activiteiten
Alle lopende onderzoeksprojecten zijn zowel op diagnostiek als op behandeling gericht.
De onderzoeken die momenteel worden uitgevoerd bij het ATN vallen onder de volgende
onderzoekslijnen:
1.
Optimalisatie van diagnostiek bij autisme (en co-morbiditeit).
2.
Optimalisatie van (innovatief) behandelaanbod bij autisme (en co-morbiditeit).
3.
Epidemiologie, diagnostiek, behandeling van dwangklachten bij autisme.

Onderzoekers: MSc. W. Afman (promovenda Lentis Groningen, Lentis Research, PsyQ
Persoonlijkheidsproblematiek), prof. dr. J. van Weeghel (Tilburg Universiteit, kenniscentrum
Phrenos, GGz Dijk en Duin), mw. dr. J.T. van Busschbach (RGOc, UMCG, Windesheim, Zwolle),
mw. dr. S. Castelein (Lentis Groningen, Lentis Research, RGOc, UMCG).
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Onderzoek Jonx Ambulant

Onderzoek Jonx Autisme

Fetal Alcohol Spectrum Disorder (FASD)
Onderzoek naar het cognitieve en gedragsfenotype van kinderen (leeftijd 6-16 jaar) met
gediagnosticeerde FASD (4-Digit Code) met als doel het in kaart brengen van het klinisch
fenotype en het beloop in de tijd.

Onderzoekslijn 1: Optimalisatie van diagnostiek bij autisme (en
comorbiditeit).

Betrokken: drs. H. Swelheim, sociaal pediater en dr. I.D.C. van Balkom, senior onderzoeker.

Het promotieonderzoek, getiteld: ‘Cognition, self-injury and autism in Cornelia de Lange
Syndrome: their mutual relationships and correlation with genetic background’, vindt plaats
in samenwerking met het AMC, afdeling Kindergeneeskunde & Translationele genetica,
en de School of Psychology, University of Birmingham. Doel is inzicht creëren in cognitie,
automutilerend gedrag en autisme bij kinderen en volwassenen met het Cornelia de Lange
syndroom van verschillende genetische etiologie.

Promotieonderzoek Cornelia de Lange Syndroom

Betrokken: P. Mulder, promovendus, dr. S. Piening, senior onderzoeker, copromotor, dr. I.D.C.
van Balkom, senior onderzoeker, copromotor, prof. dr. R.C.M. Hennekam, promotor (AMC), prof.
dr. C. Oliver (Birmingham).

Executief functioneren bij oudere volwassenen met ASS
Matched control studie naar executieve functies en visuele informatieverwerking bij
oudere mensen (>50 jaar) met ASS. In het kader van de opleiding tot klinisch psycholoog in
samenwerking met de RuG.
Betrokken: drs. L. Davids, GZ-psycholoog in opleiding tot specialist, dr. I.D.C. van Balkom,
senior onderzoeker, dr. I. Berg (Ouderenpsychiatrie Lentis), dr. Y. Groen (RuG) en prof. dr. O.
Tucha (RuG).

Fixed interests and repetitive behaviour
Doel van het onderzoek is het verbeteren van de diagnostiek van restrictieve interesses en
repetitief gedrag. Het is een vervolg op het promotieonderzoek van dr. I.D.C. van Balkom en
betreft o.a. valideringsonderzoek van de Nederlandstalige Repetitive Behavior Questionnaire-2.
Betrokken: dr. I.D.C. van Balkom, senior onderzoeker, dr. A.M. Euser, senior onderzoeker, dr. S.
Piening, senior onderzoeker, drs. T. Wolke-Kroon (ADHD en Autisme Centrum West-Friesland)
en drs. J. Bailly (Lucertis).

Validatieonderzoek Sensorische Klachtenlijst
De Sensorische Klachtenlijst is een binnen het ATN ontwikkelde screeningslijst, die een
goede ondersteuning biedt bij het in kaart brengen van sensorische klachten van kinderen en
volwassenen met ASS en wordt momenteel gevalideerd met behulp van subsidie van het Leo
Kannerhuis Nederland.
Betrokken: A.M. Landlust, psycholoog, P.A. Mulder, promovendus, dr. S. Piening, senior
onderzoeker, dr. I.D.C. van Balkom, senior onderzoeker, Franchisepartners Leo Kannerhuis
Nederland.
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Onderzoekslijn 2: Optimalisatie van (innovatief) behandelaanbod bij
autisme (en co-morbiditeit).

Betrokken: dr. S. Piening, senior onderzoeker, dr. I.D.C. van Balkom, senior onderzoeker, dr.
Y. Groen (Dept. of Clinical and Developmental Neuropsychology, RuG) en R.P. Hupen (ReMa
Student RuG).

REACH-AUT Academische Werkplaats Autisme

Repositioning Bumetanide for the treatment of Autism Spectrum Disorder

Werkgroep Multiplex autisme gezinnen. In samenwerking met en deels gesubsidieerd door Leo
Kannerhuis Nederland franchise wordt een deelonderzoek uitgevoerd t.b.v. de Academische
Werkplaats Autisme REACH AUT. Doel is het in kaart brengen van beïnvloedende factoren met
betrekking tot de zelfstandigheidsontwikkeling van jongeren met ASS in gezinnen waarvan ten
minste één ouder ook een ASS diagnose heeft.

Kinderen, jongeren en volwassenen met autisme spectrum stoornissen (ASS) hebben
doorgaans een andere zintuigelijke en sociale wereld. Recent is aangetoond dat bumetanide
kan zorgen dat de remmende werking van een bepaalde neurotransmitter kan worden versterkt.
Zo kan bumetanide mogelijk de eerste behandeling worden die meer rust in het overprikkelde
brein van mensen met ASS kan brengen. Onderzoek naar de effectiviteit van bumetanide op
gevalideerde markers in een randomized controlled trial bij een groep kinderen met ASS.
Daarnaast wordt bepaald welke cognitieve en EEG kenmerken geassocieerd zijn met een
gunstig effect van bumetanide.

Betrokken: dr. S. Piening, senior onderzoeker, dr. I.D.C. van Balkom, senior onderzoeker (tevens
projectleider) en dr. J. Landsman, senior onderzoeker (gedetacheerd bij ATN) en verschillende
franchisepartners Leo Kannerhuis Nederland.

Kwaliteit van Leven bij volwassenen met ASS woonachtig in WWA
Onderzoek naar welke factoren en interventies kunnen bijdragen aan een betere kwaliteit van
leven en (relationele) autonomie. Dit onderzoek vindt plaats bij volwassenen woonachtig in
Wonen en Werken voor mensen met Autisme (WWA) van Jonx. Het doel is het definiëren en
identificeren van determinanten van kwaliteit van leven binnen de WWA.

Betrokken: dr. I.D.C. van Balkom, senior onderzoeker, in samenwerking met dr. H. Bruining,
senior onderzoeker en projectleider (UMC Utrecht/Brain Center Rudolf Magnus) en met
Intermetzo, Hartekamp Groep, NVA, Balans en Reach Aut Academische Werkplaats Autisme.
Subsidie toegekend door de Hersenstichting.

De sensatie van een goed leven

Effectmeting ENN model

Voorbereidingen aanvraag voor ZonMW Nationaal Programma Gehandicapten ‘Gewoon
Bijzonder’, in samenwerking met J.A. Landsman (TGO, UMCG) en samenwerkingspartners (o.a.
Universiteit Leiden, Nederlands Autisme Register, NVA, UMC Utrecht, Academische Werkplaats
Autisme ‘Samen Doen!’).
Doel is het ontwikkelen van een ‘leer-netwerk’ met een trans-disciplinaire benadering bij het
ontwikkelen van interventies voor mensen met ASS en een verstandelijke beperking.

Lopend onderzoek om het effect te meten van het Eclectisch Noord Nederlandse model voor
vroegstimulering voor infants met ASS.

Betrokken: dr. I.D.C. van Balkom, senior onderzoeker.

Betrokken: dr. I.D.C. van Balkom, senior onderzoeker, dr. A.M. Euser, senior onderzoeker, prof.
dr. M. Bresnahan, senior onderzoeker (Mailman School of Public Health, Columbia University,
New York).

Betrokken: Behandelaren Infantteams ATN, dr. S. Piening, senior onderzoeker, dr. I.D.C. van
Balkom, senior onderzoeker.

Effectmeting EMDR
Lopend onderzoek om het effect te meten van de behandelmethode Eye Movement
Desensitization and Reprocessing (EMDR) bij mensen met ASS en comorbide PTSS.
Betrokken: EMDR behandelaren ATN, N. Mirzaeva, stagiaire (RuG), dr. S. Piening, senior
onderzoeker, dr. I.D.C. van Balkom, senior onderzoeker.

Sociale motivatie bij ASS
Welke sociale stimuli bevorderen sociale motivatie bij kinderen met autisme spectrum
stoornissen? Met dit onderzoek wordt getracht te identificeren welke sociale stimuli gedurende
gestructureerd spelonderzoek (ADOS) ervoor kunnen zorgen dat kinderen met ASS voldoende
gemotiveerd worden om sociale interactie aan te gaan. Door de behandeling hierop toe te
spitsen kan de sociale cognitie van mensen met ASS optimaal verbeterd worden.

Onderzoekslijn 3: Epidemiologie, diagnostiek, behandeling van
dwangklachten bij autisme.
Literatuuronderzoek Behandelmethodieken bij ASS en obsessieve-compulsieve
stoornis (OCD)
Doel van dit systematische literatuuronderzoek is een overzicht bieden van de effectiviteit van
de huidige behandelingen voor patiënten met ASS en OCD. In samenwerking met RuG Faculteit
Gedrags- en Maatschappijwetenschappen.
Betrokken: L. Kreuze, ReMa Student Behavorial and Social Sciences (Klinische Psychologie
RUG), M. Oosterhoff, psychiater/teamleider, L. Vet, klinisch psycholoog, dr. W.J.P.J. van Hout,
GZ psycholoog (tevens universitair hoofddocent bij RuG), dr. S. Piening, senior onderzoeker en
dr. I.D.C. van Balkom, senior onderzoeker.
Participatie in Denk je beter
Online training voor kinderen met een dwangstoornis. AMC/De Bascule.
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Doel van het onderzoek is de behandeling van kinderen en jongeren met een dwangstoornis
of obsessieve compulsieve stoornis te verbeteren door toevoeging van een online training die
voorafgaat aan cognitieve gedragstherapie (CGT).
Betrokken: drs. L. Vet, klinisch psycholoog, dr. W.J.P.J. van Hout, GZ psycholoog (tevens
universitair hoofddocent bij RuG), dr. L. Wolters, dr. E. Salemink, prof. dr. E. de Haan.

Lentis Ouderenpsychiatrie, Centrum voor Neuropsychiatrie
en Team290
Binnen de ouderenzorg biedt Lentis behandeling in de specialistische GGZ gericht op complexe
psychiatrische problematiek bij patiënten met vaak fysieke kwetsbaarheid door leeftijd,
cognitieve problematiek of niet aangeboren hersenletsel.

Activiteiten
Deelname in het ‘Netwerk voor Ouderenpsychiatrie’ van het Rob Giel Onderzoekcentrum is
een belangrijke stap in het samenwerken aan een verbetering van het behandelaanbod
gecombineerd met wetenschappelijk onderzoek in de regio. Er zijn meerdere hoofdbehandelaren
binnen de ouderenpsychiatrie van Lentis en het Centrum voor Neuropsychiatrie, inclusief
meerdere gepromoveerde onderzoekers, die een bijdrage aan het onderzoek bij ouderen gaan
leveren. Met name het zeer moderne centrum voor klinische ouderenpsychiatrie in Zuidlaren
(Zuiderpaviljoen) vormt een goed kristallisatiepunt voor zowel goede zorg voor ouderen met
een psychiatrisch probleem, als ook onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Voor 2016 zijn
gesprekken met de afdeling ouderenpsychiatrie van het Universitair Medische Centrum (Prof.
dr. R.C. De Oude Voshaar) gepland om een strategische samenwerking rond wetenschappelijk
onderzoek uit te gaan werken.
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Mensen willen hun eigen leven inrichten in de stijl die bij hen past. Zelf, en als dat niet meer
lukt, met behulp van familie en bekenden. Waar dat nodig is, geven wij zorg en behandeling op
een manier die het best bij de cliënt en haar of zijn omgeving aansluit. Patiënten kunnen dan
opgenomen worden in één van de verpleeg- of verzorgingshuizen van Lentis Dignis.

Alle onderzoekslijnen van de afdeling Onderzoek van FPC Dr. S. van Mesdag staan direct
ten dienste van de kwaliteit en evaluatie van behandeling. In 2015 zijn de langlopende
onderzoekslijnen bestendigd en uitgebreid. Ze worden hier kort genoemd en daarna in detail
besproken. De doorlopende onderzoekslijn naar het patiëntvolgsysteem (Routine Outcome
Monitoring) is in 2015 een nieuwe fase ingegaan door het introduceren en testen van een
zelfrapportage lijst, “het Instrument voor Forensische Behandelevaluatie (IFBE-z)”, voor
patiënten. Het doel van deze lijst is dat patiënten op dezelfde gestandaardiseerde manier als het
multidisciplinaire team hun behandelvoortgang kunnen evalueren. Door beide perspectieven
op de behandelvoortgang op item niveau met elkaar te vergelijken en te bespreken kunnen
behandeldoelen beter op elkaar afgestemd worden.
In 2015 is het risicotaxatie instrument HKT-R, waarvan FPC dr. S. van Mesdag één van de
ontwikkelaars is, geïmplementeerd. In 2015 is tevens moreel beraad geïmplementeerd bij alle
afdelingen. Het onderzoek naar het verminderen van druggerelateerd gedrag door middel van
neurofeedback is in 2015 begonnen met de dataverzameling. In 2015 is een nieuw langlopend
onderzoek gestart: Narratieve-Integrale Behandelsystematiek (NIB). Twee kortdurende
projecten gefinancierd door het Kwaliteitsfonds Forensische Zorg (KFZ) zijn tevens in 2015
van start gegaan: Het betrekken van slachtoffers in de behandeling van forensische patiënten
en Netwerkactivatie van informele netwerkleden gedurende de forensisch psychiatrische
behandeling.

Activiteiten
Deelname aan het Universitair Netwerk Ouderen van het Universitair Medisch Centrum
Groningen (UNO-UMCG), waarin participatie plaatsvindt in verschillende werkgroepen is de
continue factor voor onderzoeksontwikkeling en kennisdeling. Het zogenaamde Living Lab*
functioneert als een potentiële werkplaats voor onderzoeksinitiatieven van buitenaf of voor
binnen Lentis, waarbij Lentis Dignis meewerkt en zo mogelijk ouderen in zorg bij Lentis,
interesseert een bijdrage te leveren aan wetenschappelijk onderzoek.
Er werd in 2015 een succesvolle publiekacademie georganiseerd over dementie. De
publiekacademie is te bekijken via YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=xNM7EPiQvE).
* Het Living Lab is een afdeling in het verpleeghuis ’t Blauwbörgje in Groningen, onderdeel van
Lentis, waar diverse (technische) middelen en materialen getest, getoetst en toegepast worden
voor mensen met een dementie, gekoppeld aan wetenschappelijk onderzoek. Serious gaming
wordt daarbij ook als mogelijkheid onderzocht in samenwerking met Noordelijke Hogeschool
Leeuwarden. Een serious game is een spel met een ander primair doel dan puur vermaak.
Het voornaamste doel is dan bijvoorbeeld (spelenderwijs) communiceren, stimuleren (van
hersenfuncties of beweging), onderwijzen, oefenen of het verwerven van inzicht. Het is een
nieuw middel met brede toepassingsmogelijkheden in de zorg, in opleidingen en trainingen).

Onderzoekslijn 1: Patiëntvolgsysteem (Routine Outcome Monitoring)
Het doel van deze doorlopende onderzoekslijn is om behandelingen van patiënten zowel
op groepsniveau als op individueel niveau op een gestandaardiseerde en formele wijze te
evalueren. Hiertoe wordt het Instrument voor Forensische Behandelevaluatie (IFBE) voor
iedere Multidisciplinair Behandelbespreking (MDB) door het gehele behandelteam ingevuld
en besproken tijdens het MDB. Vanaf 2015 wordt in het kader van een pilot (zie deelgebied
2) de zelfrapportage lijst IFBE-z door patiënten ingevuld, zodat zij kunnen aangeven hoe
zij de behandelvoortgang zien. Daarnaast vullen de netwerkleden van de patiënt de
netwerkrapportage lijst van de IFBE (FSNA/IFBE-n) op jaarlijkse basis in. Dit gebeurt tot op
heden op ad hoc basis (zie deelonderzoek 3). Deze gemeenschappelijke informatie wordt
gebruikt om de behandeling verder vorm te geven. Deze onderzoekslijn bestaat uit drie
deelgebieden.

Deelgebied 1: Evaluatie van behandelingen middels het Instrument voor
Forensische Behandel Evaluatie (IFBE)
FPC dr. S. van Mesdag heeft voor de routinematige evaluatie van behandeling het Instrument
voor Forensische Behandelevaluatie (IFBE) ontwikkeld. Dit instrument wordt zowel voor
individuele als voor groepsanalyses gebruikt. De basis van het IFBE zijn de 14 Klinische
Indicatoren van het risicotaxatie instrument HKT-R die in het kader van de Forensische Prestatie
Indicator “Het meten van de verandering in het recidiverisico” vanaf 2015 jaarlijks verplicht
dienen te worden afgenomen voor alle klinisch opgenomen forensisch psychiatrische patiënten
in Nederland.
De methodiek van een evaluatie van behandelvoortgang per patiënt gaat als volgt. Het IFBE
is een behandelobservatie lijst die voor iedere Multidisciplinaire behandeling (MDB) door alle
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leden van het behandelteam wordt ingevuld, waarna door afdeling Onderzoek een rapport
wordt gegenereerd die besproken wordt op het MDB. Dit rapport wordt opgenomen in het
patiëntdossier. In het rapport staat de individuele ontwikkeling van de patiënt beschreven op
de IFBE. Voor de individuele ontwikkeling heeft de afdeling Onderzoek een aantal zogenaamde
N=1 statistische toetsen ontwikkeld ter ondersteuning van het besluit door het team of een
gesteld behandeldoel gehaald is.
In 2015 zijn 310 rapporten gemaakt. In 2015 is een Engelstalig artikel geschreven over de
predictieve validiteit van het IFBE en ingediend ter beoordeling aan het International Journal
of Offender Therapy and Comparative Criminology (verwacht publicatiejaar 2016). Daarnaast
is verder gewerkt aan de digitale ontwikkeling van deze methodiek (verwachte release 2016).
De methode IFBE wordt in 2015 toegepast in het FPC Dr. S. van Mesdag, FPA Zuidlaren, FPC de
Kijvelanden en in PC St Jan-Baptist te Zelzate, België.

FSNA in kader risico management
Middels interviews met patiënten en enkele van hun netwerkleden wordt onderzocht welke
netwerkpersonen en omstandigheden in het individuele geval bijdragen aan vermindering of
toename van delictgevaar. Een belangrijk aandachtspunt in dit onderzoek is het ontwikkelen
en evalueren van hierop gebaseerde risicomanagementinterventies. Interventies bestaan uit
afspraken met patiënt en netwerkleden over het toekomstig leven, eventueel in de vorm van
levensloopbegeleiding.
In het kader van het instellingsonderzoek zijn in 2015 15 FSNA’s afgenomen. Ook is in 2015 een
FSNA cursus gegeven aan OPZC Rekem en PC St Jan-Baptist te Zelzate in België.
In het kader van het promotieonderzoek zijn in 2015 twee Engelstalige artikelen verschenen.
De verwachting is dat in 2016 nog een Engelstalig artikel verschijnt en dat het promotietraject
afgerond wordt.

Onderzoekers: drs. E. Schuringa, dr. M. Spreen, prof. dr. S. Bogaerts (Universiteit Tilburg)
Partner: Forensische Psychologie, Universiteit van Tilburg.

Onderzoeker instellingsonderzoek: drs. M. van den Berg
Partner: maatschappelijk werk FPC dr S. van Mesdag, Marjon Bruijn-Schornagel
Onderzoekers promotieonderzoek: drs. Lydia Pomp (promovenda, Stenden Hogeschool), dr.
Marinus Spreen, prof. dr. Stefan Bogaerts (Universiteit van Tilburg) en prof. dr. Beate Völker
(Universiteit Utrecht).
Partners: Het betreft een promotieonderzoek in samenwerking met de Rijksuniversiteit Utrecht,
Universiteit van Tilburg en Stenden Hogeschool Leeuwarden.

Deelgebied 2: IFBE-Zelfrapportagelijst
Van de observatie IFBE is er in de jaren 2013 en 2014 in samenwerking met de patiëntenraad
een zelfrapportagelijst ontwikkeld, genaamd het IFBE-Z. Het IFBE-Z bevat ongeveer dezelfde
items als het IFBE en geeft de patiënt door middel van zelfrapportage de mogelijkheid om
zijn visie op zijn gedrag en behandeling te geven. Het is niet de bedoeling dat het IFBE-Z de
geschreven eigen bijdrage van een MDB vervangt, maar het geeft de patiënt handvatten om
op dezelfde manier de eigen behandeling te evalueren en te vergelijken met de observaties
van het behandelteam. In een pilotstudie onder 79 patiënten is de IFBE-Z in 2015 geëvalueerd
en aangepast. De verwachting is dat in 2016 deze vernieuwde versie geïmplementeerd gaat
worden.

Onderzoekslijn 2: Moreel beraad in de behandeling en de effecten op
de kwaliteit van de behandeling

Onderzoeker: drs. M. van den Berg
Partner: maatschappelijk werk FPC dr S. van Mesdag, Marjon Bruijn-Schornagel

Vanaf 2010 is er in de Mesdag drie maal per jaar een themalunch op instellingsniveau
georganiseerd, waarbij een moreel dilemma dat is aangedragen vanuit één van de afdelingen
wordt doorgesproken volgens het Stappenplan van Dorine Bauduin. Naar aanleiding van de
positieve ervaringen en het ervaren belang van reflectie op morele vragen uit de dagelijkse
praktijk, is besloten om moreel beraad als een langlopende onderzoekslijn te implementeren.
Doel van deze onderzoekslijn is om een gezamenlijke cultuur en de professionaliteit van de
socio-therapeutische teams en zodoende de kwaliteit van de besluitvorming via moreel beraad
(MB) te bevorderen.
Dit onderzoek heeft onder andere als doel om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling
en validatie van een vragenlijst die de effecten van moreel beraad op de samenwerking in
teams en de vermindering van morele stress in kaart brengt. Een ander doel is om de effecten
van moreel beraad op de morele sensitiviteit van medewerkers, de cultuur (door middel van
sociale netwerkanalyse) en de kwaliteit van de argumentatie bij moeilijke afwegingen in
een forensische setting in kaart te brengen. Niet het onderzoek, maar bruikbaarheid van het
onderzoek en haar resultaten voor de praktijk en nut voor de belanghebbenden staan voorop.
Dit promotieonderzoek gaat het implementatietraject zowel monitoren als faciliteren en gaat
hand in hand met empirisch onderzoek naar de effecten van moreel beraad.
In 2014 is in samenwerking met dr. B Molewijk (VUmc) de eerste groep van 17 medewerkers
getraind tot gecertificeerd gespreksleider moreel beraad en eind 2015 is een tweede groep
van 16 medewerkers plus twee medewerkers van de FPA Zuidlaren getraind tot gespreksleider
moreel beraad, zodat ook de dienst geïntegreerde beveiliging en het behandelhuis moreel
beraden kunnen houden.
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Onderzoekers: drs. E. Schuringa en drs. S. Fielenbach.

Deelgebied 3: Forensische Sociale Netwerkanalyse (FSNA)
FSNA in het kader van de IFBE methodiek
Het sociale netwerk van een patiënt is een belangrijke forensische factor. Zo speelt het
netwerk van een patiënt in de meerderheid van de gevallen een belangrijke rol in de aanloop
tot het delict (falen van de preventie). Daarnaast speelt het netwerk een belangrijke rol in de
resocialisatie en het risicomanagement. Tot op heden komt de invloed van het sociale netwerk
als factor in de behandeling en risicotaxatie-instrumenten slechts beperkt aan de orde. Dit
deelgebied betreft het sociale netwerk van de patiënt van significante anderen buiten de
kliniek.
Van de observatie IFBE is er in de jaren 2013 en 2014 een netwerkvragenlijst ontwikkeld,
genaamd het FSNA/IFBE-n. Deze vragenlijst wordt voor een MDB ingevuld door de
significante anderen van de patiënt, zodat ook zij belangrijke input kunnen geven over de
behandelvoortgang aan het behandelteam. In 2015 is de netwerkprocedure in het kader van
een exploratief onderzoek voornamelijk ad hoc ingezet bij 10 netwerkleden bij 4 patiënten.
In 2016 wordt onderzocht en geëvalueerd middels een pilotonderzoek hoe deze procedure te
implementeren in de logistiek van een behandeling.
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De implementatiefase van moreel beraad op de units is gestart in 2015 en bestaat uit een effect
onderzoek waarin een quasi-experimenteel design wordt toegepast. Bij 16 afdelingen wordt
moreel beraad (de experimentele conditie) toegepast en bij 3 controleafdelingen ‘treatment as
usual’. ‘Treatment as usual’ betekent hier dat een team op de eigen gangbare wijze met elkaar
spreekt over een moreel dilemma op de werkvloer.
In 2015 is op ad hoc basis na een vraag van een behandelcoördinator moreel beraad gehouden
met patiënten en medewerkers samen op één unit. Doel van deze mixed vorm van moreel
beraden was om de relaties tussen het team en de patiënten te verbeteren zodat een beter
leefklimaat op de unit ontstond. De evaluatie door zowel personeel als patiënten was na tien
moreel beraden positief. De verwachting is dat in 2016 gestart zal worden met een tweede
afdeling om te onderzoeken in hoeverre Moreel beraad tussen patiënten en medewerkers de
behandelrelaties verbeteren.
In 2015 zijn tevens moreel beraden gehouden bij het forensische FACT team in Groningen, en
bij de FPA Zuidlaren.
Onderzoekers: drs. S. Kremer (Coördinator ethisch onderzoek, promovenda), prof. dr. G.
Widdershoven (VUmc), prof. mr. dr. A.R. Mackor (RUG), dr. B. Molewijk (VUmc), dr. M. Spreen
en drs. H. Beintema.
Partners: Vrije Universiteit, medisch centrum, Amsterdam (VUmc) en Rijksuniversiteit
Groningen (RUG).

Het verminderen van drugs-gerelateerd gedrag door middel van neurofeedback
Verslaving wordt gezien als een tot chroniciteit neigende aandoening van bio-psychosociale
aard, die de behandeling van TBS-gestelden ernstig kan verstoren. Tal van studies tonen
aan dat middelenafhankelijkheid en -gebruik één van de belangrijkste risicofactoren is van
recidive bij forensische doelgroepen. Met de huidige stand van zaken doorlopen patiënten
het TBS-traject van instroom naar uitstroom, waarbij er specifieke zorgprogramma’s worden
gecombineerd met verslavingsbehandeling (integrated dual-diagnosis treatment). Bij de
behandeling van verslaving richt de focus zich voornamelijk op cognitieve gedragstherapie,
psycho-educatie en motiverende gespreksvoering. Echter wordt er tot heden nog (te) weinig
aandacht besteed aan de chronisch biologische component van drugsverslaving. Tijdens de
gangbare behandeling wordt er weinig rekening gehouden met het feit dat (neuro)fysiologische
aspecten van verslaving en daarmee gepaard gaande afwijkende hersenactiviteit, niet door
middel van CGT behandeld kunnen worden. Er is reeds aangetoond dat impulsief gedrag een
groot onderdeel van verslavingsproblematiek is, waardoor verslaafde patiënten onvoldoende
in staat zijn om de drang naar drugsgebruik te kunnen weerstaan.
Het onderzoeksdesign van deze studie is een Randomized Controlled Trial (RCT). In deze
studie wordt 25 patiënten met een as-1 diagnose middelenafhankelijkheid een neurofeedbackbehandeling (experimentele conditie) aangeboden. Onderzocht wordt of door middel van
neurofeedback impulsief gedrag, en hierdoor verslavingsgedrag kan afnemen. Daarnaast
zal er een controlegroep zijn, bestaande uit 25 patiënten met een as- 1 diagnose van
middelenafhankelijkheid, waarbij er tussen de voor- en nameting geen neurofeedbackbehandeling plaats vindt.
In 2015 is begonnen met de werving en behandeling van patiënten. 14 patiënten hebben
de neurofeedback-module doorlopen en afgerond, 7 patiënten zijn voortijdig gestopt. In
de controlegroep zijn bij 24 patiënten voor- en nametingen afgenomen. In totaal zijn er
meer dan 100 patiënten via de behandelcoördinatoren benaderd, dit zijn alle patiënten die
aan de inclusiecriteria voldoen. Ook zijn er in 2015 ter controle bij 30 gezonde mannelijke
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proefpersonen metingen afgenomen die in een later stadium met de metingen van de patiënten
vergeleken zullen worden
In 2015 is het studie protocol ter publicatie aangeboden bij een internationaal tijdschrift.
Publicatie wordt in 2016 verwacht.
In 2016 zal dit onderzoek uitgebreid worden met een viertal experimentele N=1 studies, waarbij
er onderzocht zal worden of een neurofeedback-benadering specifiekere resultaten oplevert
bij een meer gepersonaliseerde benadering (personalized medicine). Hierbij zullen naar
verwachting 2 patiënten een reguliere neurofeedback-behandeling ondergaan en 2 patiënten
een placebo-neurofeedback behandeling. Het is de verwachting dat de dataverzameling in
2016 afgerond zal worden.
Onderzoekers: drs. S. Fielenbach (promovenda), prof. dr. S. Bogaerts, dr. M. Spreen en dr.
F.C.L. Donkers
Partners 2015: Universiteit van Tilburg /FPC De Kijvelanden en Universiteit Maastricht.

Interculturalisatie in de forensische zorg
Het aantal allochtone patiënten binnen de Nederlandse Tbs-inrichtingen neemt steeds meer
toe. Ook de FPC Dr. S. van Mesdag staat voor de opgave met een grotere culturele diversiteit van
patiënten om te gaan. Bijna de helft van alle patiënten met psychotische kwetsbaarheid in onze
kliniek is geboren in het buitenland. Eind 2011 blijken de patiënten die in de kliniek verblijven
afkomstig te zijn uit 36 verschillende landen. Van alle patiënten is 48,5% van allochtone
afkomst. Hierbij is rekening gehouden met zowel eerste als tweede generatie allochtonen.
De grootst vertegenwoordigde, niet-westerse allochtone groepen zijn afkomstig uit Suriname
(10,8%) en Marokko (6,8%).
Cultureel bepaalde persoonlijkheidskenmerken en gedragspatronen vormen een belangrijke
factor in de behandeling in de geestelijke gezondheidszorg en in de forensische psychiatrie.
Diverse rapporten wijzen op de noodzaak om zorg op maat te bieden aan allochtonen (Raad
voor Volksgezondheid en Zorg, 2000; Commissie Visser, 2006). Onderzoek is nodig om te
bepalen wat daarvoor nodig is. Centrale vraag in deze onderzoekslijn is: welke rol spelen
culturele factoren tijdens de tenuitvoerlegging van de tbs-maatregel met dwangverpleging?
In diagnostiek en risicotaxatie, behandeling en bejegening (= culturele competenties van de
instelling als geheel).
In 2015 zijn voornamelijk in het kader van FSNA onderzoeken culturele onderzoeken op patiënt
niveau gehouden en teruggekoppeld aan het behandelteam.
Onderzoeker: drs. M. van den Berg

Narratief-Integrale Behandelsystematiek
In oktober 2015 is het onderzoek gestart naar een narratief-integrale behandelsystematiek
(NIB), een visie op zorg waarin bestaande vormen van diagnostiek en behandeling verbonden
worden in een narratief kader tot een samenhangend, integratief geheel. Op deze manier dient
er meer oog voor en zicht op het verhaal van de patiënt te komen. In de huidige klinische
praktijk ontbreekt een systematisch model waarmee hulpverleners grip kunnen krijgen op het
volledige verhaal van de patiënt. Er zijn allerhande diagnostische instrumenten en vormen van
behandeling waarmee vanuit verschillende perspectieven deelgebieden van de problematiek
van de patiënt benaderd kunnen worden, maar er ontbreekt een geoperationaliseerd kader
waarbinnen deze deelgebieden kunnen worden geïntegreerd tot een samenhangend verhaal
over de patiënt. Zowel voor behandelaren als voor patiënten kan dit belangrijke consequenties
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hebben, en het doel van het onderzoek is dan ook tweeledig. Voor behandelaren is het
belangrijk dat zij zich een zo compleet mogelijk beeld van de patiënt kunnen vormen, zodat zij
de behandeling niet alleen kunnen richten op de verschillende probleemgebieden, maar ook
op de verbanden daartussen. Ook vanuit het perspectief van de patiënt kan dit belangrijke
consequenties hebben omdat het gefragmenteerde beeld van de hulpverlener van het narratief
van de patiënt wordt aangevuld met het verhaal van de patiënt. Het tweede, en belangrijkste,
doel is dan ook dat de ‘zin’ van behandeling voor patiënten vergroot wordt doordat er meer
recht wordt gedaan aan hun individuele situatie en nauwer wordt aangesloten bij hoe zij in het
leven staan. De eerste aanzet voor dit onderzoek is gegeven door E. Veening en H. Beintema,
ook zij zullen nauw betrokken blijven bij dit onderzoek
Onderzoekers: drs. H. Visser (promovenda), prof. dr. D. Draaisma, hoogleraar Geschiedenis van
de Psychologie, Rijksuniversiteit Groningen en dr. M. Spreen.
Partners: Rijksuniversiteit Groningen

Betrekken slachtoffers in de behandeling van forensische patiënten (KFZ
onderzoek)
Binnen forensische instellingen is er relatief weinig ervaring met het betrekken van slachtoffers
bij de behandeling. Heldere richtlijnen hiervoor ontbreken tot dusver en kunnen bij
verschillende soorten slachtoffers om een andere benadering vragen. In het geval dat de dader
en het slachtoffer bijvoorbeeld onbekenden van elkaar zijn kunnen de wensen van slachtoffers
met betrekking tot het aangaan van het contact sterk uiteen liggen. Relationele verwevenheden
tussen dader en slachtoffer zorgen daarentegen voor minder keuze- en handelingsvrijheid,
maar een extra uitdaging om de betrokkenheid zo vorm te geven dat dit tot gewenste effecten
zal leiden. Naast de wensen van slachtoffers spelen ook andere zaken een rol, zoals het soort
delict waar zij slachtoffer van zijn, culturele achtergrond, eventuele geestelijke/ lichamelijke
beperkingen en de aard van de relatie tot de dader (afhankelijkheid, invloed, overwicht
etc.). Deze kenmerken zijn vanzelfsprekend van groot belang bij de beslissing of, en zo ja op
welke wijze, het slachtoffer bij de behandeling van een dader kan worden betrokken. Daarom
zal niet volstaan kunnen worden met algemene richtlijnen, maar zal er een zorgvuldige
besluitvormingsprocedure moeten zijn waarin het (eventueel) betrekken van het slachtoffer
en de wijze waarop dit invulling dient te worden gegeven op maat voor de specifieke casus
gestalte krijgt. Het onderzoek dat voortvloeit uit deze call dient te leiden tot richtlijnen/
handvatten voor het beoordelen of en op welke wijze het betrekken van slachtoffers bij de
behandeling van forensische patiënten effectief kan zijn. Deze richtlijnen/ handvatten moeten
zowel inhoudelijk (criteria, beoogde doelen) als procedureel (hoe dit wordt vormgegeven in de
uitvoeringspraktijk) houvast bieden voor het betrekken van slachtoffers met hun diversiteit
aan kenmerken. Dit onderzoek loopt in 2015 en zal in 2016 leiden tot de beschreven richtlijnen.
Onderzoekers: drs. M. van Denderen, drs. R. Bax, drs. N. Sweers.
Het betreft een onderzoek in het kader van een KFZ call in samenwerking met: Slachtofferhulp
Nederland, Rijksuniversiteit Groningen en de Forensische Zorgspecialisten.

Netwerkactivatie van informele netwerkleden gedurende de forensisch
psychiatrische behandeling (KFZ onderzoek)
In het Nederlandse forensisch veld wordt de rol van het informele netwerk belangrijk gevonden,
toch is er tot op heden geen gestandaardiseerde methodiek voor de vraag wanneer, welk deel,
en op welke wijze het informele netwerk te betrekken bij de intramurale behandeling, de
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verlofmodaliteiten, de resocialisatie of de toezichtfase. Gezien de huidige ontwikkelingen van
langdurig toezicht, terugdringing van de behandelduur, maar ook de Routine Outcome Monitor
(ROM) om behandelprogressie te meten, is het eerste doel van dit onderzoek om de practicebased en wetenschappelijke kennis die er is in TBS-klinieken, forensisch ambulante settings,
FACT-teams en de reclassering in kaart te brengen wat betreft de rol die informele netwerkleden
in de behandeling kan hebben. Op basis van deze informatie wordt een praktische methodiek
ontwikkeld voor het stelselmatig betrekken van informele netwerkleden en vrijwilligers in een
forensisch kader
De algemene probleemstelling van het project is: hoe kunnen familie, partner en andere
individuen bijdragen aan goede invulling en uitvoering van de 14 HKT K indicatoren in het kader
van behandelprogressie en risicomanagement?
In 2015 is een literatuur review gedaan en een landelijke survey onder forensische werknemers
die in hun dagelijks werk met informele netwerkleden werken. In 2016 zullen een aantal N=1
studies gehouden worden.
Onderzoekers: drs. M. Bootsma, drs. M. van den Berg en dr. M. Spreen.
Het betreft een onderzoek in het kader van een KFZ call in samenwerking met FPC Kijvelanden/
Dok/KARID, Tilburg University en AVANS Hogeschool.

Externe onderzoeken in FPC Dr. S. van Mesdag
I-AM-ME Onderzoek
Interactions of Aggression, Mentalizing, Metacognition and Empathy in a forensic population
of persons with a psychotic disorder.
This study compares persons with a psychotic disorder currently in treatment at a forensic
clinic (F-P), with patients with a psychotic disorder currently not in treatment at a forensic
clinic (P) and with healthy controls (HC). Confounders such as current mood state, threat/
control-override (TCO), temperament and character, trauma and the existence of a diagnosis
of psychopathy will be statistically controlled for.
The study will test four hypotheses:
1) (F-P) show a pattern of more affective metacognitive impairments than (HC) and (P).
Cognitively oriented aspects of metacognition are expected to be equally impaired in (P) and
(F-P) (Abu-Akel & Abushua’leh, 2004; Bogaerts, Polak, Spreen, & Zwets, 2012).
2) We expect that in (F-P) deficits in metacognitive “mastery” as measured by the MASA are
more severe than those found in (P), and correlate significantly with assessments of risk for
future violence (Brüne, Schaub, Juckel, & Langdon, 2011; Lysaker, Erickson, Buck, et al., 2011;
Lysaker, Erickson, Ringer, et al., 2011).
3) We expect that in F-P metacognitive deficits in understanding others and empathy, are
significantly correlated with “Clinical” items of the HKT-30 regarding Empathy, Hostility and
Social and Relational skills.
4) Persons with aggression where the primary explanation is positive psychotic will score
elevated on measures of Threat/Control-override (TCO). This group will be more prone to
impulsive violence as measured by the IPAS, while those with personality-related difficulties
(psychopathic traits) will show a tendency toward premeditated violence as measured by the
IPAS (Nederlof et al., 2011a; Nederlof, Muris, & Hovens, 2011b).
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It is our hope that this study will provide a significant contribution not only to our understanding
of the interactions between aggression and metacognition, but will also have direct clinical
implications. We foresee that findings in this study will provide adequate choices in treatment
paths fort persons with a psychotic disorder in a forensic setting, and that the model constructed
will assist in risk assessment for future violence in people with a psychotic disorder. Should
the model constructed as a result of this data hold, factor analysis may provide the means to
construct a singular, integrative test (or test battery) consisting of items and components that
load best onto the various factors. After validation, such an instrument may make it possible
to quantify the risk deficits in metacognitive capacity and empathy pose, in a more empirical
manner than is currently available.
Het betreft een onderzoek in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen.
Onderzoekers: drs. S. de Jong, dr. M. Pijnenborg, drs. H. Bokern, prof. dr. M. van der Gaag, dr.
L. Wunderink, prof. dr. A. Aleman, dr. P. Lysaker, drs. R. van Donkersgoed.

Virtual Reality Aggression Prevention Training in forensic clinics (VRAPT)
A majority of patients staying in Forensic Psychiatric Centers (in Dutch: FPC’s), Forensic
Psychiatric Clinics (in Dutch: FPK’s) or Forensic Psychiatric Departments (in Dutch: FPA’s)
are admitted under the judicial measure TBS-order. A TBS-order is imposed by court on
offenders who have committed a serious violent offense and are considered to be at high risk
for re-offending and who have diminished responsibility for the offense because of severe
psychopathology. Besides being perpetrators of aggression, forensic patients are also
frequently victimized by aggressive behavior of fellow patients. Standard aggression regulation
training follows a cognitive behavioral therapy (CBT) approach. Effects in forensic settings are
small, because possibilities for controlled exposure to real-life provocation and practicing new
behavior are limited. In this study, a Virtual Reality Aggression Prevention Training (VRAPT)
is developed. VRAPT offers an interactive three-dimensional virtual ‘real-life’ world in which
social situations and interactions can be experienced and practiced. In a randomized controlled
trial, the effect of VRAPT (intervention-condition) compared to waiting list (control-condition)
is investigated.
Het betreft een onderzoek in samenwerking met het Universitair Medisch Centrum Groningen
(afdeling UCP), TU Delft, Tilburg University, FPC de Kijvelanden en de Pompe Stichting.
Onderzoekers: drs. S. Klein Tuente, prof. dr. W.A. Veling, ir. I. Lefter, prof. dr. S. Bogaerts.
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Althaus M, Groen Y, Wijers AA, Noltes H, Tucha OM, Hoekstra, PJ. (2015). Oxytocin enhances
orienting to social information in a selective group of high-functioning male adults with
autism spectrum disorder. Neuropsychologia, 79 (PartA), 53-69.
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of Official Statistics. 31, no. 4: 723-736 (2015).
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Vos de AE, Pijnenborg GH, Aleman A, Meer van der L. Implicit and explicit self-related processing
in relation to insight in patients with schizophrenia. Cogn Neuropsychiatry. 2015;20(4):31129.
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Kruidhof I (2015), De behandeling van langdurige psychische klachten in de basis-GGZ: samen
werken aan groei en herstel in 753 minuten. In: De verpleegkundig specialist GGZ. 13-18.

Nederlandstalige publicaties
Agthoven van M, Kolk van der A, Knegtering H, Delespaul PA, Arends J, Jeurissen PP, Krabbe PF,
Huijsman R, Luijk R, Beurs de E, Hakkaart-Van Roijen L, Bruggeman R. Doelmatigheid in de
zorg, toekomst dankzij ROM?. Tijdschr Psychiatr. 2015;57(9):672-9.
Boer de M, Knegtering H. Seksuele bijwerkingen van antipsychotica. Nurse Academy GGz,
editie 1, 2015.
Boer de M, Knegtering H. Antipsychotica en seksuele bijwerkingen. Psyfar, nummer 2, 2015.
Boer de M, Swart M, Wiersma D, Schoevers R, Knegtering H. Seksuele bijwerkingen van
depotantipsychotica. GGzet Wetenschappelijk.19(3):19-24.

Laan van der EP, Euser AM, Balkom van IDC. (2015). De sociale dimensie van kwaliteit van leven
binnen de zorg voor volwassenen met autisme. Twee filosofische concepten met praktische
toepassingen. Tijdschrift voor Psychiatrie 57, 7, 526-30.
Laere van I, Lohuis G. Signalen toename verwarde personen. Tijdschrift Participatie en Herstel.
24e jaargang juni 2015, pag. 4-10.
Liemburg EJ, Castelein S, Es van F, Scholte-Stalenhoef AN, Willige van de G, Smid H, Visser
E, Knegtering H, Bruggeman R. The Psychosis Recent Onset Groningen Survey (PROGR-S):
defining dimensions and improving outcomes in early psychosis. Engelstalig artikel in GGzet
Wetenschappelijk, Jaargang 19, nummer 1, 56-73.
Lohuis G, Moeilijke momenten met lastige mensen- gesprek met zorgmijders. Tijdschrift voor
Sociale Psychiatrie; jaargang 34 juni 2015, pag. 15-22.
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Moolen van der A, Mulder-Paalman M, Wolters G, Knegtering H. Depotantipsychotica anno
2015, een verpleegkundig perspectief. Gepubliceerd in Nurse Academy GGz, editie 1, 2015.
Nieweg EH (2015). Review ‘ADHD’, auteur McGough JJ. Tijdschrift voor Psychiatrie, 57, 7, 545-6.

Engelstalige boeken
Brink van den E & Koster F (2015). Mindfulness-based Compassionate Living: A New Training
Programme to Deepen Mindfulness with Heartfulness. Routledge.

(Hoofdstukken in) Nederlandstalige boeken
Castelein S, Slooff C, Boeke van L, Lohuis G. (2015) Hoofdstuk 9: Stigmatisering binnen
de hulpverlening. In: Weeghel van J, Pijnenborg M, Veer van ’t J, Kienhorst G. Handboek
destigmatisering bij psychische aandoeningen. Bussum: Uitgeverij Coutinho; 2015.
Linszen MMJ, Knegtering H, Westrhenen van R (2015). ‘Dokter, ik krijg hem niet meer omhoog’
169-175. In: Westrhenen van R, Gelder van T, Lekkerkerker JFF, Schellens JHM (redactie).
Probleem-georiënteerd denken in de farmacotherapie, een praktijkboek voor de opleiding
en de kliniek. Uitgeverij De Tijdstroom.
Mulder-Paalman M, Wolters G (2015). De benadeling van mensen met een ernstige
psychiatrische aandoening: de weg naar herstel vraagt om een lange adem. In: De
verpleegkundig specialist GGZ. 79-83
Sportel E, Castelein S (2015) Hoofdstuk 11: Meetinstrumenten voor persoonlijk en
publiek stigma. In: Weeghel van J, Pijnenborg M, Veer van ‘t J, Kienhorst G. Handboek
destigmatisering bij psychische aandoeningen. Bussum: Uitgeverij Coutinho; 2015.
Sportel E, Castelein S (2015) Hoofdstuk 11: Meetinstrumenten voor persoonlijk en
publiek stigma. In: Weeghel van J, Pijnenborg M, Veer van ’t J, Kienhorst G. Handboek
destigmatisering bij psychische aandoeningen. Bussum: Uitgeverij Coutinho; 2015.
Publicaties van studies waar Lentis in heeft geparticipeerd
Bont de PA, Berg van den DP, Vleugel van der BM, Roos de C, Jongh de A, Gaag van der M,
Minnen van A. Predictive validity of the Trauma Screening Questionnaire in detecting
post-traumatic stress disorder in patients with psychotic disorders. Br J Psychiatry. 2015
May;206(5):408-16.

Volwassenenpsychiatrie: Psychotische aandoeningen
Bais L, Dlabac-de Lange JJC, Liemburg EJ, Heuvel den E, Knegtering H, Aleman A. Does rTMS
have the potential to improve negative symptoms and influence prefrontal brain activation
in schizophrenia? Results from a randomized controlled trial. First International Brain
Stimulation Conference. March 2-4 2015, Singapore.
Castelein S, Tasma M, Swart M, Wolters G, Bruggeman R, Knegtering H. Do schizophrenia
patients receive the care they need? From Routine Outcome Monitoring to evidence based
treatment. 2015. Eur Psychiatry 30, 926
Vogel JS, Gaag van der M, Knegtering H, Castelein S. Effects of aerobic exercise on negative
symptoms in schizophrenia: a meta-analysis. 2015. Eur Psychiatry 30, 927
Castelein S, Liemburg EJ, Lange de JS, Es van FD, Visser E, Aleman, A, Bruggeman R, Knegtering
H. Suicide Revisited: Significant reduction of suicide rate over the last two decades
- a replication study of a Dutch incidence cohort with recent onset psychosis. 2015. Eur
Psychiatry 30, 967 (EPA Wenen, 2015)
Ćurčić-Blake B, Bais L, Pijnenborg M, Liemburg L, Aleman A. Auditory verbal hallucinations and
glutamate in prefrontal cortex of patients with psychotic disorders. European Conference on
Schizophrenia Research 2015, Berlin.
Suicide revisited! Significant reduction of suicide rate over the last two decades - a replication
study of a Dutch incidence cohort with recent onset psychosis. Oral presentation (Castelein)
at ENMESH conference, Málaga, Spain (1-3 oktober 2015).
Differential stigmatizing attitudes of healthcare professionals towards psychiatry and patients
with mental health problems: something to worry about? A pilot study. Oral presentation
(Castelein) at ENMESH conference, Málaga, Spain (1-3 oktober 2015).
Peer support groups for psychosis: From pilot, multicentre RCT, cost analysis to implementation
in clinical care. Oral presentation at ENMESH conference, Málaga, Spain (1-3 oktober 2015).
Organizer (Castelein) of accepted symposium ‘New recovery oriented interventions and
methods in severe mental illness: Results of randomized controlled trials’.
Publieksacademie Psychose: ‘Als je brein je bedriegt’ (samenwerking met Dagblad van
het Noorden) Kleine Zaal, Oosterpoort Groningen, 30 november 2015 (uitverkocht, 450
deelnemers). Publiekslezing Knegtering H en Castelein S (link: https://www.youtube.com/
watch?v=6Ya-GTQFz9A).
Lezing landelijk Phrenos-congres (Castelein S), Zwolle (3 december 2015). Titel: Herstel bij
psychotische stoornis: Beloopdata ROM PHAMOUS 2012-2014.

Posters/presentaties/congressen

Lezing landelijk FACT-congres (Castelein S), Amsterdam (17 september 2015). Titel: Herstel als
uitkomstmaat.

In het kader van kennisdeling verzorgen de onderzoekers van Lentis met grote regelmaat
presentaties, zowel regionaal, landelijk als internationaal. Hieronder volgt een selectie van
deze presentaties en posterpresentaties.

ROM-Phamous symposium “Beter meten, beter zorgen”, Zwolle, 29-01-2015. Presentatie
gegeven door Tasma M: “ROM-Phamous en evidence-based werken: van screenen naar
behandelen”.
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Nascholing Psychosen, Oranjewoud, 12-03-2015 t/m 13-03-2015. Lentis is samen met het
Universitair Centrum Psychiatrie en het Rob Giel onderzoekscentrum medeorganisator van
de (inmiddels zevende) tweejaarlijks bijscholing gericht op onderzoekers en zorgverleners
in Noord Nederland. Er werden diverse presentaties door Lentis medewerkers verzorgd:
Presentaties: “ROM, wat doen we er mee?” (Tasma M); het glutamaat systeem (Knegtering
H en Bruggeman R) en herstelbevordering (Castelein S Pijnenborg M).
Top GGZ bijeenkomst, Lentis, Groningen, 14-04-2015. Presentatie: “TREAT- Psychose” en
“Hospitality project” door Tasma M en Vogel JS.
Internationaal congress ENMESH, Malaga, Spanje, 01-10-2015 t/m 03-10-2015. Presentatie
gegeven door Tasma M: “Routine Outcome Monitoring in mental health care”.

a Heterogeneous Sample of Psychiatric Outpatients: a Pilot Study. Lentis Research
Symposium, Zuidlaren (Bartels A).
Hoenders HJR, Booij SH, Brink van den H. Mindfulness training for residents psychiatry. Lentis
Research Symposium, Zuidlaren. Posterpresentatie Booij S.
Vollbehr NK, Ostafin BD, Bartels-Velthuis AA, Hoenders HJR. Yoga and psychiatry. International
Conference on Yoga Therapy and Research, Amsterdam, the Netherlands (N. Vollbehr).
Vollbehr NK, Ostafin BD, Bartels-Velthuis AA, Hoenders HJR. Yoga for mood and anxiety
disorders. Developing and scientifically studying an innovative intervention. Mind and Life
European Summer School, Fraueninsl, Duitsland (N. Vollbehr).

Lentis R symposium ‘It’s all about treatment’, Zuidlaren, 29-10-2015. Posterpresentatie door
Tasma M, getiteld: ‘Treatment-E-Assist (TREAT): Een digitaal hulpmiddel bij de behandeling
van psychosen.’

F.P.C. Dr. S. van Mesdag

Phrenos Psychosecongres, Zwolle, 03-12-2015. Presentatie door Tasma M, getiteld: ‘Gebruik
van ROM in de behandeling van psychosen’ & posterpresentatie: ‘Treatment-E-Assist
(TREAT): Een digitaal hulpmiddel bij de behandeling van psychosen.’

Festival Forensische Zorg: ‘Multidisciplinaire behandelevaluatie.’ (Schuringa E)
Festival Forensische Zorg: ‘De HKT-R.’ (Spreen M)

Centrum Integrale Psychiatrie
Noord Nederlands Netwerk Stemmings- en Angststoornissen (NNNSA) symposium; workshop
‘leefstijl in de GGz’ (Hoenders HJR)

Festival Forensische Zorg: ‘Onderzoek je morele intuïtie’, Workshop moreel beraad. Kremer S
en Widdershoven G.

‘The Analysis of Filmed MCD’ Assessing the quality of argumentation within Moral Case
Deliberations, European Association of Centres of Medical Ethics (EACME), 18 september
2015, Sardinia (Kremer S)

Het centrum voor Integrale Psychiatrie organiseerde voor de 6e keer het “Congres Integrale
Psychiatrie”. Hierin werd o.a. lezing over leefstijl gegeven door Hoenders HJR.

‘The Quality of Moral Case Deliberation’ Assessing the quality of argumentation within moral
case deliberations: a tool for the analysis of filmed moral deliberation, University of Oslo,
juni 2015 (Kremer S)

Voorjaarscongres NVKC, Veldhoven: Integrale psychiatrie; voorbij pillen en praten (Hoenders
HJR)

Lentis Research Symposium: ‘Neurofeedback als behandelmethode voor impulsiviteit bij
verslaving’. (Fielenbach S)

Conferentie ‘zelfzorg en de vierde dimensie’, Utrecht. Lezing ‘is er ruimte voor de vierde
dimensie in het evidence based tijdperk?’ (Hoenders HJR)

Kinder- en jeugdpsychiatrie (JONX)

Psychiatry beyond scientism, conference, VU, Amsterdam. Integrative psychiatry; a new
professional practice that bridges different medical paradigms (Hoenders HJR).
Universtair Centrum Psychiatrie (UCP) Symposium 22 januari 2015: Workshop ‘Mindfulness’.
Hoenders, Van den Brink & Bartels.
Bartels-Velthuis AA, Ploeg van der K, Schroevers MJ, Brink van den H (2015). The Effects of
a Mindfulness Based Compassionate Living Training On Anxiety and Depression in a
Heterogeneous Sample of Psychiatric Outpatients: a Pilot Study. European Psychiatry, 30,
628.

Nationaal Autisme Congres, (Rotterdam, 27 maart 2015). WHODAS: betekenisvol ROMmen
tijdens de behandeling van volwassenen met ASS. Piening S, Eijgelaar JH, LandsmanDijkstra JA, Balkom van IDC.
NVA/AIC, Groningen. (21 mei 2015). Vriendschap, relaties en seksualiteit bij Autisme. Landlust
AM & Zondervan K.
International Conference on Cornelia de Lange Syndrome, Lissabon, Portugal (11 september
2015). Self-injurious behaviour, ASD and cognition in Cornelia de Lange Syndrome. Mulder,
PA.
Lentis Research Symposium, Zuidlaren (29 oktober 2015).Innovatieve behandelvormen bij
autismespectrumstoornissen (Piening S).

Bartels-Velthuis AA, Ploeg van der K, Schroevers MJ, Brink van den H (2015). The Effects
of a Mindfulness Based Compassionate Living Training On Anxiety and Depression in

Lentis Research Symposium, Zuidlaren (29 oktober 2015). Posterpresentatie: Measuring
outcome in adults with an autism spectrum disorder. Two perspectives. Piening S, Schoots
I, Eijgelaar JH, Balkom van IDC.
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Nascholing en workshops SGR, Curaçao (12-22 oktober 2015). Autisme en verstandelijke
beperking. Casuïstiek. Trauma, EMDR en verstandelijke beperking (Balkom van IDC).
Publiekslezing Autisme, Curaçao (14 oktober 2015). Autisme spectrum stoornissen en het jonge
kind. Diagnostiek en behandeling. Openbare Bibliotheek Willemstad (Balkom van IDC)
Slotsymposium Wetenschappelijk Onderzoek: Opleiding Klinisch Neuropsycholoog RINO
groep, Utrecht (23 november 2015). Executive functions in older adults with autism spectrum
disorder: objective performance and subjective complaints. Davids RCD, Groen Y, Berg IJ,
Tucha OM, Balkom van IDC.

DIGNIS
Publieksacademie Dementie: ‘Als je brein je bedriegt’ (samenwerking met Dagblad van
het Noorden) Kleine Zaal, Oosterpoort Groningen, 30 november 2015 (uitverkocht, 450
deelnemers). Publiekslezing door o.a. drs. Kok en drs. Mul (link: https://www.youtube.com/
watch?v=xN-M7EPiQvE).
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