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Inleiding
Dit is het tweede beleidsplan voor wetenschappelijk onderzoek bij Lentis.
Het eerste beleidsplan - voor de periode 2012-2016 - heeft als basis gediend
voor het wetenschapsbeleid bij Lentis en deels bij de FPC Dr. S. van Mesdag
/ Forint (hierna: de van Mesdag). De visie op wetenschappelijk onderzoek en
de doelen van wetenschappelijk onderzoek, zoals geformuleerd in het eerste beleidsplan, blijken in het huidige beleidsplan 2017 globaal nog steeds
van kracht. Maatschappelijke en politieke ontwikkelingen hebben weliswaar
geleid tot veranderingen in het zorglandschap. Maar desondanks is wetenschappelijk onderzoek steeds meer verankerd geraakt in de zorgverlening van
Lentis. Dit geldt zowel voor de directe patiëntenzorg, als voor het methodisch
en wetenschappelijk denken in het management van de zorg.
Steeds meer medewerkers onderschrijven het belang van een wetenschappelijke achtergrond. De opleidingen voor verpeegkundigen, verpleegkundig
specialisten, (gezondheidszorg en klinisch) psychologen en psychiaters beschouwen kennis over wetenschappelijke onderzoeksvaardigheden als een
belangrijke competentie van moderne hulpverleners. Dit sluit aan bij een snel
veranderend pakket van diagnostiek en behandelinterventies, waarbij hulpverleners in staat moeten zijn de informatie over deze nieuwe mogelijkheden
te interpreteren en vertalen naar de praktijk.
Daarnaast is het aantal onderzoekers bij Lentis, en daarmee het aantal onderzoeksactiviteiten, aanzienlijk gegroeid. Deze onderzoeksactiviteiten hebben sterk bijgedragen aan het vergroten van het draagvlak voor (patiënt-gebonden) wetenschappelijk onderzoek ter verbetering van de zorgverlening.
Daarbij is duidelijk geworden dat onderzoek vanuit een academische context
slechts beperkt aansluit bij de informatiebehoefte in de dagelijks zorg. Met
een toename van onderzoek dat direct bijdraagt aan de verbetering van zorg,
wordt ook het communiceren van onderzoeksbevindingen naar een breed
publiek steeds belangrijker.
De financiële middelen binnen de geestelijke gezondheidszorg staan erg onder druk. Bovendien is er een krap subsidiebeleid vanuit de overheid en
andere instanties, waardoor de mogelijkheden voor de uitvoering van onderzoek in de zorg beperkt worden. De Raad van Bestuur van Lentis heeft echter
onverminderd prioriteit gegeven aan het behoud en verdere ontwikkeling van
wetenschappelijk onderzoek in dienst van de zorgverlening. Daarnaast streeft
Lentis Research ernaar om de meerderheid van de onderzoekskosten te financieren vanuit externe gelden door het aanvragen van subsidies.
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In dit beleidsplan wordt een kader geboden voor de verdere ontwikkeling
van onderzoek binnen de zorgverlening van Lentis. Hierin wordt de huidige
situatie en een blik op de toekomst van de verschillende aspecten van het
wetenschappelijk onderzoek bij Lentis beschreven. Tot slot lichten we de rol
en structuur van Lentis Research en haar wetenschappelijk onderzoeksbureau
toe.
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Visie
Het hart van Lentis Research wordt gevormd door de talrijke medewerkers
van Lentis en de van Mesdag, die samen met patiënten en hun naasten
wetenschappelijk onderzoek ontwikkelen en uitvoeren, ten behoeve van de
verbetering van de kwaliteit van zorg. Als organisatie binnen Lentis, streeft
Lentis Research ernaar een infrastructuur te bieden aan eenieder die bij onderzoek betrokken is. Er wordt onder meer logistieke, financiële, ethische,
statistische en redactionele ondersteuning geboden. Ook vindt er kennisuitwisseling, opleiding in onderzoek, literatuuronderzoek (bibliotheek) en beleidsvorming plaats. Ten slotte wordt binnen de structuur van Lentis Research
kennis op-gebouwd en ten uitvoer gebracht rond het verwerven van fondsen
om onderzoek mogelijk te maken.

Doelen Lentis Research
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Het bevorderen van een wetenschappelijk onderzoeksklimaat en -structuur die is gericht op innovatie en verbetering van zorg;
Het stimuleren van netwerken tussen onderzoekers en zorgverleners binnen Lentis;
Het stimuleren van netwerken tussen onderzoekers van Lentis met onderzoekers aan universitaire instituten en hogescholen in binnen- en buitenland en andere (GGz-)instellingen;
Het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van een kenniscultuur
binnen Lentis;
Profilering van Lentis Research op maatschappelijk vlak;
Het creëren van ontwikkelingsmogelijkheden voor medewerkers binnen
Lentis;
Bijdragen leveren aan de analyse en interpretatie van data ten behoeve
van managementinformatiesystemen;
Het leveren van een bijdrage aan scholing en begeleiding van mensen die
onderzoek uitvoeren of interpreteren;
Met de kennis van Lentis Research een bijdrage leveren aan de gesprekken van de afdeling Zorginkoop met ziektekostenverzekeraars.

Terugblik
Lentis Research werd in 2009 opgericht. Het eerste uitgewerkte beleidsplan
zag in 2012 het licht en is terug te vinden op de website. Sinds dit eerste beleidsplan hebben veel factoren het nodig gemaakt dat de organisatiestructuur
van Lentis Research zich verder is blijven ontwikkelen.
In de psychiatrie, psychologie en verpleegkunde zijn voortdurend innovaties
die ten goede kunnen komen aan de zorg voor mensen met psychische problemen. Om als zorginstelling actief te kunnen bijdragen aan en te profiteren
van deze nieuwe ontwikkelingen, is een cultuur die gericht is op innovatie
en onderzoek essentieel. Methoden uit de wetenschap toetsen nieuwe ontwikkelingen, waardoor wetenschappelijk onderbouwde goede zorg en kwaliteitstoetsing kunnen ontstaan.
In de afgelopen decennia is het wetenschappelijk denken van medewerkers
in de geestelijke gezondheidszorg in toenemende mate gestimuleerd bij de
opleidingen tot arts, psycholoog, psychiater, psychotherapeut, verpleegkundige en verpleegkundig specialist. Professionals in de zorg moeten in staat
zijn kennis verkregen uit wetenschappelijk onderzoek te vertalen naar de
dagelijkse praktijk van de zorgverlening. Binnen Lentis vindt veel (bij)scholing
plaats voor verschillende zorgdisciplines. Bij al deze opleidingen wordt in
meer of mindere mate onderwezen om wetenschappelijk onderzoek te interpreteren dan wel uit te voeren. Daarnaast draagt actieve participatie van zorgprofessionals in wetenschappelijk onderzoek bij aan kennisontwikkeling en
-toetsing, en leidt dit tot proactiviteit in alle aspecten van de zorg. Bovendien
vragen maatschappelijke ontwikkelingen dat organisaties als Lentis (wetenschappelijke) verantwoording afleggen omtrent geboden zorg, de effectiviteit
en kosteneffectiviteit ervan. Het aantal medewerkers dat de logistieke structuur van Lentis Research onderhoudt is klein. Toch maken bovengenoemde
ontwikkelingen dat een steeds grotere groep medewerkers participeert in de
uitvoering van wetenschappelijk onderzoek. Al deze medewerkers vormen als
het ware het hart van onderzoek binnen Lentis. Een belangrijke bijwerking
hiervan is dat de kwaliteit van de zorg en tevredenheid van zorgverleners op
de werkvloer positief wordt beïnvloed.
Sinds de oprichting van Lentis Research hebben veel medewerkers (in opleiding) een plek gevonden in wetenschappelijk onderzoek. Het gaat hierbij
onder andere om kennisuitwisseling met andere onderzoekers, organisatie
van congressen en begeleiding van wetenschappelijk onderzoek in het kader
van opleidingen. Ook hebben onderzoekers van Lentis bijdragen geleverd aan
onderwijs, bijscholingen, nationale en internationale congressen. Daarnaast
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konden de medewerkers van Lentis via regionale, nationale en internationale
netwerken van Lentis Research gemakkelijk toegang krijgen tot samenwerkingsverbanden en aanvullende ondersteuning. De kennis en kennisstructuur
van medewerkers van Lentis Research werd ook breder ingezet, bijvoorbeeld
voor consultatie aan managers ten behoeve van beleidskeuzes.
Lentis Research ziet het als een belangrijke taak om verworven kennis met
een breed publiek te delen. Dit publiek bestaat uit patiënten, hun naasten,
medewerkers, maatschappelijke partijen en wetenschappers. Het ontsluiten
van de kennis vindt plaats via internationale en nationale publicaties en
voordrachten op congressen, maar ook door middel van (publieks)bijeenkomsten, via de website en sociale media. Een overzicht van de activiteiten,
presentaties en publicaties wordt steeds actueel gehouden op de website van
Lentis. Een evaluatie van de onderzoeksinitiatieven die in de afgelopen jaren
ontplooid en voortgezet zijn, is terug te vinden in de jaarverslagen van Lentis
Research. Verder geeft het tijdschrift GGzet Wetenschappelijk een mooie inkijk
in de onderzoeksactiviteiten die samen met noordelijke GGz-instellingen zijn
uitgevoerd in de afgelopen jaren. Medewerkers van Lentis en de van Mesdag
hebben een grote bijdrage geleverd aan de inhoud en verdere ontwikkeling
van dit tijdschrift, dat in 2016 in een modern jasje is gestoken.
Voor medewerkers die geïnteresseerd zijn in wetenschappelijk onderzoek
werd de cursus ‘Eerste Hulp bij Onderzoek’ (EHBOz) ontwikkeld. Deze cursus
kon ook in de regio worden aangeboden. Daarnaast kon Lentis Research,
in overleg met de afdeling Automatisering van Lentis, ervoor zorgen dat de
meest recente statistische software beschikbaar werd gemaakt (o.a. Atlas-T,
SPSS). Ook door de toegang tot literatuur via de bibliotheek van Lentis is
de infrastructuur van onderzoek bij Lentis versterkt. De samenwerking tussen opleidingen, onderzoek en informatiedeskundigen van de bibliotheek van
Lentis, is een belangrijk element in het ondersteunen van wetenschappelijk
onderzoek.
Een aantal afdelingen, met name de TOPGGz-afdelingen, heeft sterk kunnen
profiteren van de synergie rond wetenschappelijk onderzoek en zorg. Daarentegen lukte het een aantal afdelingen nog niet om de aansluiting bij wetenschappelijk onderzoek te vinden en/of te behouden. Bij deze afdelingen bleek
het niet altijd mogelijk om de verschillende factoren die onderzoek mogelijk
maken gunstig te beïnvloeden. Het financiële klimaat en de voortdurende
aanpassingen in de patiëntenzorg, op basis van onder meer externe regelgeving, hebben hierin remmend gewerkt voor sommige afdelingen, terwijl
andere afdelingen juist kansen wisten te benutten. Het gezamenlijk leren van
deze ervaringen is een belangrijk doel van Lentis Research.
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In 2016 werd door Lentis en de Rijksuniversiteit Groningen een leerstoel ingesteld en werd Stynke Castelein, senior onderzoeker bij Lentis, benoemd
tot bijzonder hoogleraar ‘Herstelbevordering bij ernstige psychische aandoeningen’. In datzelfde jaar werd een aantal belangrijke subsidies verworven
voor wetenschappelijk onderzoek binnen Lentis. Tevens promoveren vrijwel
jaarlijks één of meerdere mensen op onderzoeken waarbij medewerkers en
patiënten van Lentis betrokken waren. In 2017 zullen waarschijnlijk drie medewerkers van Lentis promoveren. Daarnaast leidt het wetenschappelijk werk
van mensen in opleiding bij Lentis in toenemende mate tot publicaties.
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Overzicht

Tien pijlers voor de toekomst

Lentis Research wil mensen met innovatieve ideëen met
elkaar in contact brengen, gebruikmakend van regionale,
nationale en internationale netwerken.
Lees meer over Samenwerking

Lentis Research zal zich verder ontwikkelen om op langere
termijn ROM-gegevens te kunnen
analyseren en beschrijven zodat
deze ten goede komen aan de
zorg.
Lees meer over ROM

Lentis Research wil medewerkers met onderzoeksambities laten profiteren
van reeds opgedane onderzoekservaring.
Lees meer over Ervaring

Lentis Research zal zich, samen met
de Raad van Bestuur en directies,
richten op het ontwikkelen van een
flexibele en transparante subsidieregeling, naast de TOPGGz regeling.
Lees meer over Intern subsidiebeleid

Lentis Research acht het van groot belang dat onderzoek
voldoet aan de wettelijke normen voor onderzoek. Daarom
worden onderzoekers geschoold en wordt een Medisch-Ethische Commissie ingesteld.
Lees meer over Onderzoeksethiek
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en organisatie Lentis Research
Lentis Research zal met behulp van haar onderzoekservaring
en -middelen inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen.
Lees meer over Maatschappelijke ontwikkeling

Lentis Research zal netwerkvorming binnen Lentis blijven
bevorderen.
Lees meer over Netwerken

Lentis Research zal de
komende jaren het beleid
omtrent onderzoek in het
kader van opleiding verder
ontwikkelen.
Lees meer over Onderwijs
en onderzoek

Lentis Research streeft ernaar
meer zichtbaar te zijn, zowel op
prefessioneel gebied als op maatschappelijk gebied.
Lees meer over Communicatie
en automatisering

Lentis Research streeft ernaar dat onderzoek dat uitgevoerd wordt, zoveel mogelijk aansluit bij vaste onderzoekslijnen, om zo de zorg zoveel mogelijk te bevorderen.
Lees meer over Focus in wetenschappelijk onderzoek
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ROM
De druk vanuit de zorgverzekeraars om jaarlijks somatische en psychologische screenings,
oftewel Routine Outcome Monitoring (ROM),
te doen, maakt dat de
infrastructuur voor onderzoek wordt versterkt.
Helaas heeft dit in sommige gevallen geleid tot
ROM-metingen die niet
goed aansloten bij zorgvragen en die zich ook
niet duidelijk laten vertalen naar de praktijk.
Binnen andere gebieden in de zorgverlening zijn ROM-metingen beter
aangesloten op de praktijk, wat de kwaliteit van de zorg bevordert.
In de van Mesdag is ROM bijvoorbeeld uitgegroeid tot een belangrijk
middel om de voortgang van patiënten op een gestructureerde wijze
te evalueren (zie ook Schuringa e.a., 2016). Ook op andere afdelingen,
zoals het CIP (Hoenders e.a., 2013) en Volwassenenpsychiatrie, wordt
ROM veelvuldig gebruikt. ROM-Phamous is speciaal voor mensen met
een psychotische of andere ernstige psychiatrische stoornis die antipsychotica voorgeschreven krijgen. Zij worden jaarlijks uitgenodigd
voor een screening, waarin lichamelijk, psychisch en sociaal functioneren aan bod komen (zie het artikel van Tasma e.a. 2016). De hieruit
voortvloeiende gegevens zijn steeds vaker een bron voor klinisch relevant wetenschappelijk onderzoek. Ook blijken de ROM-gegevens een
bron van data die relevant kunnen zijn voor beleidskeuzes (zie o.a.
jaarverslag Lentis Research 2014 en 2015).

Terug naar overzicht
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Ervaring
Sinds de oprichting van Lentis
Research in 2009 is het aantal
medewerkers met onderzoeks
ervaring, al dan niet gepromoveerd, binnen Lentis sterk
gegroeid. Het draagvlak voor
wetenschappelijk
onderzoek
binnen Lentis is vergroot, wat
onder andere blijkt uit het toenemende aantal onderzoeken
dat uitgevoerd wordt en de
daaruit voortvloeiende publicaties (zie jaarverslagen). Een
bijkomend effect hiervan is het
ontstaan van een infrastuctuur
die toegang geeft tot gespecialiseerde websites, bibliotheken
van meetinstrumenten, kennis
over methodologie, statistiek en
medische ethiek. Daarnaast is er
een uitstekende samenwerking
met de informatiedeskundige
(bibliotheek en online zoeksystemen) en verbeterde communicatiemogelijkheden (o.a. videoconferencing, Lentisnet, toegang
tot universitaire voorzieningen).
Steeds meer teams bouwen hun
expertise verder uit, onder andere rond methodologie en statistiek, en vormen daarmee weer
een kennisbron voor anderen.

Terug naar overzicht
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Netwerken
binnen Lentis
Lentis Research stimuleert de vorming
van kennis- en onderzoeksnetwerken binnen Lentis als bron
van inspiratie, innovatie en kennisuitwisseling. Zo doen steeds
meer
medewerkers
van Lentis onderzoek
in het kader van een
promotietraject. Deze promovendi ontmoeten elkaar in een “promovendinetwerk”, waarin ervaringen en kennis uitgewisseld kunnen worden. Ook ontmoeten medewerkers die interesse hebben in onderzoek
elkaar bij de cursus Eerste Hulp bij Onderzoek of tijdens symposia en
bijeenkomsten die door Lentis Research worden georganiseerd.
Andere mogelijke netwerken zouden kunnen bestaan uit medewerkers
met specifieke interessegebieden, zodat expertise vanuit verschillende invalshoeken verbonden kan worden. Eerste initiatieven zijn reeds
genomen, onder andere omtrent seksuologie en ouderenpsychiatrie.
Door nieuwe netwerken te laten profiteren van expertise bij Lentis
Research kan een verdere positieve synergie ontstaan.

Terug naar overzicht
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Maatschappelijke ontwikkeling
Door krapte op de arbeidsmarkt zal het aantal zorgverleners in de
nabije toekomst afnemen, wat een bepaalde mate van flexibiliteit en
innovatie in de zorg vereist. Een illustratie hiervan is de ouderenzorg,
waar door middel van robotica en inrichting van gebouwen de zorg geoptimaliseerd kan worden. De werkzaamheid en kosteneffectiviteit van
dergelijke innovaties kunnen met behulp van wetenschappelijk onderzoek worden onderbouwd en geëvalueerd. Daarnaast hebben Lentis
en haar maatschappelijke partners, maar ook overheidsinstellingen en
ziektekostenverzekeraars, in toenemende mate behoefte aan evaluatie
van beleid met betrouwbare gegevens. Lentis Research draagt met
haar opgedane kennis vanuit wetenschappelijk onderzoek actief bij
aan onder meer de onderhandelingen met zorgverzekeraars.

Terug naar overzicht
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Samenwerking
Er is een intensieve
samenwerking
van
onderzoekers
van
Lentis met het Rob
Giel
Onderzoekcentrum (RGOc), diverse
afdelingen van het
Universitair Medisch
Centrum
Groningen
(UMCG), verschillende
vakgroepen van de
Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en de
Hanzehogeschool en
universiteiten elders
in het land. Lentis
Research onderhoudt
ook contacten met
kenniscentra en er zijn
samenwerkingen met
veel andere GGz-instellingen in het land.
Commissiewerk heeft Lentis landelijke contacten opgeleverd. Onder
andere door bij te dragen aan de richtlijn- en congrescommissie, zorgstandaarden, TOPGGz zorg- en rehabilitatienetwerken, medisch ethische toestingscommissies en subsidiegever ZonMw.
Het psychosenonderzoek en andere onderzoeken rond ernstige psychiatrisch aandoeningen profiteren van een goede infrastructuur door
de aansluiting van Lentis met ROM-Phamous (www.phamous.eu), het
NeuroImaging centrum van het UMCG en de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast kan gebruik gemaakt worden van bestaande contacten
met verschillende patiëntenverenigingen. Voor een compleet overzicht
van alle samenwerkingspartners verwijzen we naar Bijlage 1.

Terug naar overzicht
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Focus in wetenschappelijk onderzoek
Een deel van de onderzoeksactiviteiten vindt plaats binnen de TopGGz
initiatieven:
•
•
•
•

Onderzoek van het Autisme Team Noord-Nederland;
Onderzoek ter verbetering van de zorg voor mensen met psychosen in de stad Groningen;
Onderzoek rond rehabilitatiestrategieën voor mensen met een
ernstige psychiatrische stoornis in Zuidlaren;
Onderzoek bij het Centrum voor Integrale Psychiatrie.

Een groot aantal onderzoeken vindt plaats bij de van Mesdag/Forint.
Alle onderzoekslijnen in de van Mesdag/Forint staan direct in dienst
van de kwaliteit en evaluatie van de behandeling. Een aantal onderzoekslijnen zijn:
•
•
•
•
•

Onderzoek naar en met behulp van ROM, met observaties door
het team, het netwerk en zelfrapportages;
Onderzoek naar Moreel Beraad in de behandeling, zowel met het
behandelteam als met patiënten;
Onderzoek naar neurofeedback als interventie voor drugs-gerelateerd gedrag;
Onderzoek naar narratief-integrale behandelsystematiek;
Onderzoek naar risicotaxatie.

Bij de uitvoering van onderzoek wordt
steeds gestreefd naar vaste onderzoekslijnen, zoals psychotische stoornissen (hoofdonderzoekers: prof. dr.
S. Castelein, dr. H. Knegtering, mw. dr.
L. van der Meer), emotionele stoornissen binnen het Lentis Onderzoeksnetwerk Emotionele Stoornissen (LOES,
hoofdonderzoeker: dr. R. Hoenders)
en Ouderenzorg (hoofdonderzoeker:
mw. dr. M. Boshuisen).
Terug naar overzicht
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Intern subsidiebeleid
Lentis is mede-oprichter van TOPGGz Nederland, een initiatief met
als doel het helpen ontstaan van excellente afdelingen voor zorg en
onderzoek in de Nederlandse gezondheidszorg. Tot 2016 sloot het interne subsidiebeleid van wetenschappelijk onderzoek bij Lentis vrijwel
uitsluitend aan bij zorg die zich ontwikkelde binnen de omschreven
paden van TOPGGz. Anno 2016 hebben twee afdelingen binnen Lentis
het predictaat TOPGGz-afdeling. Twee andere afdelingen zijn op weg
hier naar toe. Het kwaliteitsbevorderende effect van dit TOPGGz beleid
ten aanzien van zorg, onderzoek en onderwijs is overtuigend aanwezig. Dit blijkt onder andere uit het aantal publicaties, voordrachten,
landelijke uitstraling en communicatie met de medewerkers van deze
afdelingen. In de zorg leidt het TOPGGz beleid tot betere diagnostiek,
het verlenen van second opinions en het aanbieden van innovatieve
of experimentele zorg voor zorgvragen waar in de reguliere zorg onvoldoende aanbod voor bestaat. Echter, de keurmerkeisen van TOPGGz
Nederland kunnen ook knellend zijn (zie Bijlage 4), zoals bleek bij een
poging van het Centrum Integrale Psychiatrie om het TOPGGz predikaat te verwerven. Aan de meeste criteria werd voldaan, maar er werd
desondanks geen TOPGGz predikaat afgegeven.

Terug naar overzicht
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Uit overtuiging van de Wetenschappelijk Adviesraad (WAR) dat deze
afdeling desalniettemin innovatieve, kwalitatief excellerende en unieke
zorg in Nederland levert en daarnaast onderzoek doet, werd de interne
TOPGGz-subsidie toch voortgezet. Dit ondersteunt tevens de eerder
gestartte discussie om tot een herziening van het subsidiebeleid te
komen, dat meer flexibel is en minder is gerelateerd aan TOPGGz.
Het financieringsbeleid voor wetenschappelijk onderzoek bij Lentis is
solide en transparant, waarbij de WAR zorgt voor een gewogen beoordeling van voorstellen tot subsidiering van onderzoek. Anderzijds
moeten er meer flexibele subsidiemogelijkheden gaan ontstaan, om
veelbelovende voorstellen (pareltjes) van start- of vervolgsubsidies te
voorzien. Er wordt een systematiek ontwikkeld voor het onderbrengen
en beheren van financiën, zodat onderzoekers worden ondersteund bij
het managen van hun projecten. In het najaar van 2017 wordt een beleidsplan aan de Raad van Bestuur voorgelegd, voor een transparant,
kleinschalig financieel ondersteuningssysteem, voor veelbelovende
onderzoeksvoorstellen.

Terug naar overzicht
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Communicatie en automatisering
Om de kennis die is verworven door onderzoekers van Lentis Research beschikbaar te maken voor een breder publiek - niet alleen voor
medewerkers van Lentis, maar ook voor professionals buiten Lentis,
verzekeringsmaatschappijen en de maatschappij in het algemeen - is
een goede communicatie van belang. Deze kennisvalorisatie kan op
verschillende manieren gebeuren en via verschillende kanalen. Jaarlijks verzorgt Lentis Research een Lentis-breed symposium waar lopend onderzoek en onderzoeksresultaten aan bod komen. Daarnaast
zijn er gedurende het jaar regelmatig kleinere informatiebijeenkomsten
en scholingen over specifieke onderwerpen. Ter ondersteuning van
de fysieke bijeenkomsten wordt er gebruik gemaakt van de website
en het interne Lentisnet. Op de website zijn actuele overzichten te
vinden van het lopend onderzoek per zorggroep en publicaties. Ook
worden hier de jaarverslagen en uitgaves van GGzet Wetenschappelijk
geplaatst, die een goed beeld geven van onderzoek dat bij Lentis en
haar samenwerkingspartners is uitgevoerd. Er valt echter nog winst
te behalen. Naast de huidige middelen die nog optimaler gebruikt
kunnen worden, kunnen verschillende social media kanalen ingezet
worden om onderzoeksgerelateerd nieuws naar buiten te brengen. Een
uitgebreidere beschrijving van de stappen die in 2017 zullen worden
gezet om de activiteiten van Lentis Research beter onder de aandacht
te brengen, is te lezen in Bijlage 3.

Terug naar overzicht

21

Videoconferencing is een belangrijk hulpmiddel voor Lentis Research
om kennis mee te delen. Videoconferencing, dat in 2013 beschikbaar
kwam, kende veel kinderziektes, waardoor verbindingen vaak niet
goed tot stand kwamen. Nu de apparatuur stabieler is gaan werken,
is de volgende stap te kijken hoe deze functionaliteit uitgebreid kan
worden. Hierbij valt te denken aan de mogelijkheid om voordrachten
op te kunnen nemen, zodat deze later gebruikt kunnen worden voor
modules in elektronische leeromgevingen. Daarnaast is het denkbaar
dat professionals van andere GGz-instellingen in kunnen bellen, zodat
zij kunnen profiteren van de (geaccretiteerde) voordrachten die worden gehouden bij Lentis en vice versa. Van belang is dat de verbinding
niet aan stabiliteit verliest door toevoeging van meerdere locaties.

Terug naar overzicht
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Onderzoeksethiek
Het patiëntgebonden onderzoek heeft als doel de kwaliteit van de zorg
en uiteindelijk de kwaliteit van het leven van patiënten te bevorderen.
Er zijn bepaalde internationale en wettelijk kaders waaraan onderzoekers zich binnen Lentis dienen te houden, zoals o.a. geformuleerd in
de verklaring van Helsinki en de daaruit voortvloeiende internationale ICH-Good Clininical Practice richtlijnen en de Nederlandse “Wet
Bescherming Persoonsgegevens” (Wbp) en de “Wet Medisch-Wetenschapplijk Onderzoek met Mensen” (WMO). Voor interventie-onderzoek zijn duidelijke kaders, waaraan Medische Ethische Toetsingcommissies (METc) onderzoeksvoorstellen toetsen. Hierbij gaat het om de
doelstelling (zin van het onderzoek), deugdelijkheid, uitvoerbaarheid,
belasting en mogelijk voor- of nadelen voor de proefpersonen (patiënten), informatievoorziening en verzekering. Zonder toetsing door een
METc mag WMO-plichtig onderzoek niet worden uitgevoerd.
Een groot aantal onderzoeken binnen Lentis betreft geen interventie-onderzoek, het gaat bijvoorbeeld om enquêtes, interviews of statusonderzoek. Dit soort onderzoeken vereist anno 2017 meestal geen
formele toetsingsverplichting (tenzij onderzoek te belastend is), hoewel beleid hierover in opbouw is (zie bv. www.nwmostudies.nl). Vooruitlopend op landelijk beleid wordt het door de onderzoekers van
Lentis van groot belang geacht dat ook deze, niet WMO-plichtige onderzoeken aan de hoogste kwaliteitstandaarden t.a.v. deugdelijkheid
van onderzoek, ethische en wettelijke standaarden voldoen.
In geval van onderzoek geïnitieerd
vanuit onderwijsinstellingen, wordt
er niet altijd voldoende rekening
gehouden met haalbaarheid van
onderzoek, de deugdelijkheid van
onderzoeksontwerp, de kwaliteitscriteria die gelden voor het omgaan
met privacygevoelige gegevens en
de opslag van data. Het gaat hierbij meestal niet om WMO-plichtige
Terug naar overzicht
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onderzoeken, maar wel om onderzoeken die eigen methodologische,
ethische en haalbaarheidsafwegingen kennen. Vanuit Lentis Research
is beleid ge-start om met opleidingen tot consistente en internationaal
geaccepteerde visies te komen voor kwaliteitsbeleid rond patiëntgebonden wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast heeft Lentis Research voorgesteld dat er een eigen (internal board) “Medisch Ethische
Commissie” voor niet-WMO-plichtig onderzoek in te stellen. Onderzoeksvoorstellen kunnen door deze commissie worden getoetst, om
zodoende de kwaliteit en ethische aspecten van onderzoek dat wordt
uitgevoerd bij Lentis te waarborgen.
Senior onderzoekers van Lentis worden geacht zich te scholen in de
wet- en regelgeving, bijvoorbeeld via de Basiscursus Regelgeving en
Organisatie voor Klinische onderzoekers (BROK) cursus. Onderzoekers
binnen Lentis dienen ook te tekenen voor de instemming met de regelgeving rond de privacy van patiënten en krijgen vanaf 2016 het
artikel van Castelein e.a (2014) uitgereikt ten aanzien van Good Clincial
Practice en medisch ethische toetsing. Dit beleid zal in 2018 worden
geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.
Alle onderzoekers in dienst van Lentis die voor de uitvoering van hun
onderzoek toegang nodig hebben tot het elektronisch patiëntendossier
Psygis moeten een autorisatieformulier ondertekenen. Op dit formulier
wordt aangegeven voor welke periode de onderzoeker in kwestie de
autorisatie aanvraagt en voor welke afdeling. Dit formulier moet door
een leidinggevende worden goedgekeurd.
Wat betreft het hanteren en bewaren van data, dienen medewerkers
zich te houden aan de internationale en wettelijke kaders voor het
archiveren van data, waarbij data met een verwaarloosbaar risico minimaal 5 jaar dienen te worden bewaard en data met een hoog risico minimaal 20 jaar. Lentis Research zal de komende jaren het archiveringsbeleid verder ontwikkelen, zo mogelijk digitaliseren en centraliseren,
volgens wettelijke kaders. Hierbij zullen geanonimiseerde databestanden worden opgeslagen. Alleen via een apart sleutelbestand zal het
voor behandelaren mogelijk blijven, in belang van de patiëntenzorg,
de data te benaderen en de anonimiteit ten behoeve van de zorg van
een patiënt op te heffen.
Terug naar overzicht
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Onderwijs en onderzoek
Steeds meer mensen moeten in het kader van hun opleiding ervaring
opdoen in wetenschappelijk onderzoek (zie Bijlage 2 voor een overzicht van de verschillende opleidingen). Dit betekent dat getalenteerde
mensen een rol kunnen krijgen in innovatie en wetenschappenlijk onderzoek in de zorg. Hierbij snijdt het mes aan twee kanten; de persoon
in opleiding leert klinisch relevant onderzoek te doen, terwijl in de
zorg relevante onderzoeksvragen kunnen worden onderzocht. In de
praktijk blijkt deze situatie echter vol uitdagingen te zitten.
De meerderheid van deze opleidelingen heeft weinig onderzoekservaring. Vaak heeft men geen goed beeld van wat nodig is om een
onderzoek tot een goed einde te brengen. Ook vinden veel mensen
het lastig om een goed onderzoeksplan te bedenken. Dit betekent
dat er een grote behoefte is aan onderzoeksideëen die uitvoerbaar
en beperkt van omvang zijn, maar ook een nuttige bijdrage kunnen
leveren aan innovatie en beleidsontwikkeling binnen Lentis. Bovendien hebben deze onderzoekers vaak behoefte aan veel coaching om
tot een onderzoeksplan te komen, dit onderzoek uit te voeren en
hierover te rapporteren. Hierbij stellen de opleidingen een diversiteit
aan eisen waaraan wetenschappelijk onderzoek in het kader van een
opleiding moet voldoen. Er zijn meestal twee begeleiders rond een
student-onderzoeker, één van de opleidingsinstelling en één van Lentis (hetzij van Lentis Research, hetzij van een opleiding binnen Lentis).
Het komt regelmatig voor dat er verschillen zijn in kennis en ervaring
tussen de onderzoeksbegeleiders. Bij Lentis is het beleid dat de begeleiding gedaan wordt door gepromoveerde onderzoekers, terwijl dit
niet altijd het geval is bij de onderwijsinstellingen. Met name rond
methodologische aspecten, haalbaarheid van onderzoek, en ethische
aspecten van onderzoek, bestaan regelmatig verschillen in expertise,
wat voor studenten en begeleiders van Lentis Research heeft gezorgd
voor uitdagende situaties. Om aan de vraag aan begeleiding te kun-
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nen voldoen, zijn extra medewerkers aangetrokken bij Lentis Research
om aspirant-onderzoekers te begeleiden en te communiceren met de
opleidingen. Daarnaast is het streven dat aspirant-onderzoekers zich
zoveel mogelijk aansluiten bij één van de onderszoekslijnen van Lentis. Verder merkten medewerkers van Lentis Research dat de kennis bij
aspirant-onderzoekers omtrent medische ethiek vaak beperkt was en
hebben daarom een artikel geschreven om deze kennis te vergroten
(Castelein e.a. 2014). De komende jaren zal Lentis Research het beleid
hieromtrent verder uitkristalliseren.

Terug naar overzicht
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Wetenschappelijke
Adviesraad
De
Wetenschappelijke
Adviesraad (WAR) is een
belangrijk structuurelement van Lentis Research. De WAR adviseert
de Raad van Bestuur
over het onderzoeksbeleid, budgetbeheer en
geeft financiële prioriteiten in het wetenschappelijk onderzoek. Ook kan
het de Raad van Bestuur informeren over innovaties in de zorg met
de mogelijke organisatorische, personele en financiële consequenties.
Daarnaast brengt de WAR een advies uit aan de Raad van Bestuur
over initiatieven die door afdelingen worden genomen om voor het
TopGGz Keurmerk in aanmerking te komen (bekijk de voorwaarden
Topklinische Zorg in Bijlage 4). Bovendien geeft de WAR advies over
het onderzoeksbeleid en in te zetten middelen aan zowel aan de Raad
van Bestuur als aan het Wetenschappelijk Netwerk (WETEN). Indien er
problemen zijn bij onderzoeksprojecten kan de WAR als adviseur of
bemiddelaar optreden bij WETEN.
De wetenschappelijke raad bestaat uit een door de Raad van Bestuur
te benoemen secretaris, de coördinator wetenschappelijk onderzoek
alsmede de opleiders van de opleidingen tot psychiaters, gezondheidszorgpsychologen en verpleegkundig specialisten. Momenteel is
de voorzitter het hoofd van het Rob Giel Onderzoekscentrum (RGOc).
Aangezien het RGOc wordt gefinancierd door verschillende GGz-instellingen, waaronder Lentis, kan de huidige voorzitter niet als strikt onafhankelijk worden beschouwd. Het streven is daarom om de taak als
voorzitter door een volledig onafhankelijk persoon te laten bekleden.
Daarnaast, aangezien het een wetenschappelijke adviesraad betreft,
dienen de vertegenwoordigers van de drie opleidingen gepromoveerd
te zijn.
Terug naar overzicht
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Samenstelling Wetenschappelijke Adviesraad in 2017
Voorzitter:
Dhr. Prof. dr. R. Bruggeman, psychiater
Programmaleider Rob Giel Onderzoekcentrum
Secretaris:
Dhr. drs. H. Hartman
Secretaris Raad van Bestuur
A-opleider:
Dhr. dr. H. Knegtering, psychiater
Tevens hoofd Lentis Research:
Klinische psychiatrie en psychotherapie
P-opleider:
Dhr. drs. R. Buckers, klinisch psycholoog
VZ-opleider:
Dhr. D. Wiersma, verpleegkundig specialist
Lentis Research:
Mw. Prof. Dr. S. Castelein, medisch socioloog
Hoofd Lentis Research: Herstelbevordering bij EPA
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Wetenschappelijk Netwerk

Het Wetenschappelijk
Netwerk bestaat uit
de coördinator Wetenschappelijk Onderzoek
en vertegenwoordigers
van de verschillende
zorggroepen van Lentis.
Het betreft per zorggroep één medewerker
met ruime ervaring op
het gebied van wetenschappelijk onderzoek.
De leden van WETEN
bevorderen het creëren
van netwerken van onderzoekers, al dan niet met hulpverleners, die elkaar stimuleren en helpen bij het uitdenken en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek.
WETEN functioneert als het ware als centraal knooppunt waarin (interne of externe) onderzoekers onderling met elkaar in contact kunnen
komen. Daarnaast helpt WETEN bij het initiëren van wetenschappelijk
onderzoek, geeft ze prioriteit aan onderzoeksvoorstellen op basis van
kwaliteitscriteria en haalbaarheid. Ook helpt WETEN bij de samenstelling van projectteams en ondersteunt ze deze teams bij het ontwikkelen en uitvoeren van onderzoeksprojecten.

Terug naar overzicht
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Samenstelling Wetenschappelijk Netwerk in 2017
Voorzitter
Dhr. dr. H. Knegtering
Volwassenenpsychiatrie
Centrum Intergrale Psychiatrie
Mw. dr. A. Bartels / Dhr. dr. R. Hoenders
Volwassenenpsychiatrie
Psychosen en Langdurige rehabilitatie
Mw. prof. dr. S. Castelein
Volwassenenpsychiatrie
ART Zuidlaren
Mw. dr. L. van der Meer
Dignis
Ouderenpsychiatrie en -zorg, Team 290, Centrum voor Neuropsychiatrie
Mw. dr. M. Boshuisen
Jonx
Kinder- en Jeugdpsychiatrie, Autisme Team Noord-Nederland
Mw. dr. S. Piening en Mw. dr. I van Balkom
Forint
Forensische psychiatrie
Dhr. drs. E. Schuringa
Managementassistente
Mw. W. Kampinga
Terug naar overzicht
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Onderzoeksbureau
Het Onderzoeksbureau zorgt voor de dagelijkse leiding van Lentis Research. De leden ondersteunen de organisatie in de uitvoering van
wetenschappelijk onderzoek via budgetbeheer en wetenschappelijke
consultatie. De leden van het Onderzoeksbureau bevorderen zowel
intern als extern dat er een netwerk wordt onderhouden van medewerkers en organisaties. Daarnaast biedt Lentis Research ondersteuning
bij het opzetten en uitvoeren van onderzoek, alsmede het schrijven
van subsidieaanvragen. Op deze manier kan er een organisatie worden
opgebouwd en onderhouden, gericht op een geïnspireerde en intellectuele uitwisseling van kennis.
Het Onderzoeksbureau van Lentis Research heeft een eigen budget
waarin inkomsten per project worden beheerd. Inkomsten komen van
Lentis, externe subsidiegevers, lezingen, consultaties en het organiseren van congressen. Het onderzoeksbureau kan uitgaven doen binnen
afgesproken projecten ter bevordering van het uitvoeren van deze projecten. De uitgaven worden in detail verantwoord in een jaarverslag via
de Wetenschappelijke Adviesraad aan de Raad van Bestuur van Lentis.
Bekijk hier de leden van het Onderzoeksbureau in 2017.

Onderzoeksbureau Lentis Research
in 2017
Op alfabetische volgorde:
Mw. dr. L. Bais		
Mw. dr. J. Bruins		
Mw. prof. dr. S. Castelein
Mw. W. Kampinga		
Dhr. dr. H. Knegtering
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0,55 Fte
1,00 Fte
0,66 Fte
0,66 Fte
0,44 Fte

Promovendinetwerk
Het Promovendinetwerk bestaat uit alle
promovendi werkzaam binnen Lentis
en wordt voorgezeten door Prof. dr.
Stynke Castelein. Anno 2017 zijn er 12
promovendi binnen Lentis. Deze promovendi zitten elk in een andere fase
van het promotietraject en doen in die
fases promotie-specifieke kennis op,
zoals het opzetten en uitvoeren van patiëntgebonden onderzoek, dataverzameling en -analyse en wetenschappelijk
schrijven. Om alle promovendi te laten
profiteren van deze kennis en ervaring,
is het Promovendinetwerk opgericht.
De promovendi komen enkele keren
per jaar bij elkaar, waardoor kennisuitwisseling en wederzijdse ondersteuning
gemakkelijk plaats kan vinden.

Functiegebouw
In 2017 wordt een functiegebouw voor Lentis Research ontwikkeld. Er
worden functiebeschrijvingen gemaakt voor de functies promovendus/
junior onderzoeker, senior onderzoeker en hoofdonderzoeker. Het belang van het op korte termijn ontwikkelen van beleid op een functiegebouw voor de onderzoekers binnen Lentis is groot. Het beleid kan de
doelen van het functiegebouw (duidelijkheid, eenvoud, geen obstakels
voor interne mobiliteit) ondersteunen, maar ook rechtdoen aan de
landelijke geldende normen voor bijvoorbeeld subsidies en salarissen.
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Projectteams
Projectteams worden samengesteld uit medewerkers van verschillende
disciplines. Een projectteam helpt een onderzoek te ontwikkelen en uit
te voeren. Projectteams streven naar het zo goed en efficiënt mogelijk
behalen van de doelen. Per projectteam wordt een coördinator (hoofdonderzoeker) benoemd die de interne en externe afstemming van het
project bewaakt. Ook helpt deze coördinator de voortgang van het
project te bevorderen en rapporteert over het project. Samen met de
andere leden van het projectteam wordt via een actieve probleemoplossende attitude gewerkt aan het opzetten, uitvoeren en afronden van
het project. Bij stagnatie van het project kan het projectteam terugvallen op het Onderzoeksbureau van Lentis, WETEN, andere projectgroepen, het Rob Giel Onderzoekcentrum of de Rijksuniversiteit Groningen.
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Opleidingen
Lentis is naast een zorginstelling ook een onderwijsinstelling. Zo worden binnen Lentis (gehele of delen van) opleidingen verzorgd voor
verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, klinisch psychologen,
artsen, psychiaters en geriaters. Er wordt hierin gestreefd naar verdere
integratie van kennis ontwikkeling, onderzoek en onderwijs.
Voor een aantal opleidingen is wetenschappelijk onderzoek onderdeel
van het leerproces. De integratie tussen onderwijs en onderzoek is
hierbij erg belangrijk. Het beleid is erop gericht dat onderzoek in het
kader van onderwijs, ook leidt tot kennis die beschikbaar dient te komen binnen de doelstellingen van Lentis Research.
De opleidingen van Lentis, functioneren deels in samenhang met de
Universiteit van Groningen, Hogescholen, Het Universitair Medisch
Centrum in Groningen en netwerken van opleidingen die verbonden
zijn aan instellingen in de geestelijke gezondheidszorg in Noord Nederland. Er wordt naar gestreefd dat deze scholingsnetwerken samen
met onderzoekers komen tot bijscholingsnetwerken voor de noordelijke regio. Vanuit Lentis Research wordt een bijdrage geleverd aan dit
onderwijsbeleid middels menskracht, kennis en expertise.

Terug naar overzicht
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Bijlage 1
Samenwerkingspartners van Lentis Research
Universiteiten, hogescholen en andere opleidingsinstituten:
• Universitair Medisch Centrum Groningen;
• Neuro Imaging Center UMCG;
• Rijksuniversiteit Groningen;
• Hanzehogeschool Groningen;
• Postmaster Pyschologie Opleidingen;
• Vrije Universiteit Amsterdam;
• Universiteit Maastricht;
• Universitair Medisch Centrum Utrecht;
• Academisch Medisch Centrum Amsterdam;
• Universiteit van Tilburg;
• Stenden Hogeschool.
GGz- en justitiële instellingen:
• GGz Drenthe;
• GGz Friesland;
• Parnassia;
• Mediant;
• Dimence;
• Leo Kannerhuis Nederland, centrum voor autisme;
• Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW), Beijum;
• Forensisch Psychiatrisch Centrum De Kijvelanden, Poortugal;
• Ambulante Forensisch Psychiatrische Noord Nederland (AFPN), Groningen;
• De Woenselse poort, Eindhoven;
• Forensisch Psychiatrische Kliniek Assen, Assen;
• OPZC Rekem Forensisch zorg, Rekem, België;
• Psychiatrisch centrum Forensisch zorgcircuit Sint-Jan Baptist, Zelzate, België;
• Schakelteam Internering Hof van Beroep Antwerpen;
• Intramuraal Motivatie Centrum, Beilen.
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Kenniscentra:
• Rob Giel Onderzoekscentrum;
• Trimbos Instituut;
• Phrenos (kenniscentrum psychotische stoornissen);
• Wetenschappelijk Onderzoek-en documentatiecentrum van Ministerie van
Veiligheid en Justitie (WODC);
• Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP).
Lokale / nationale netwerken:
• Netwerk Psychosen;
• Noord Nederlands Netwerk Stemming- en Angststoornissen (NNNSA);
• Lentis Onderzoeknetwerk Emotionele Stoornissen (LOES).
Internationaal:
• International Network Integrative Mental Health (INIMH);
• University of Birmingham, UK;
• Columbia University, New York, USA;
• Cardiff University, UK;
• Centers for Disease Control, National Center for Birth Defects and Developmental Disabilities, Atlanta, USA;
• University of Nottingham, UK.
Commissiewerk:
• Topklinische zorg- en rehabilitatienetwerken;
• Medisch Ethische Toestingscommissies;
• ZonMw;
• Netwerk Vroege Psychose.
Patienten- en familieverenigingen:
• Anoiksis;
• Ypsilon;
• Vereniging voor Manisch Depresieven en Betrokkenen.
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Bijlage 2
Onderwijsinstellingen die een beroep doen op Lentis Research
De onderstaande opleidingen doen regelmatig een beroep op Lentis Research
voor onderzoeksbegeleiding:
• Geneeskunde van de Rijksuniversiteit Groningen;
• Psychologie van de Rijksuniversiteit Groningen;
• Verpleegkunde (HBO-V & HBO-V duaal) van de Hanzehogeschool Groningen);
• Opleidingen tot Verpleegkundig Specialist (Hanzehogeschool Groningen
en Hogeschool Utrecht);
• Toegepaste Psychologie van de Hanzehogeschool Groningen;
• Opleiding tot Klinisch Psycholoog van Opleidingsinstituut PPO;
• Opleiding tot Psychotherapeut;
• Interne opleiding tot Psychiater;
• Promovendi van Lentis.
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Bijlage 3
Communicatieplan
Website
De website van Lentis biedt een mogelijkheid om Lentis Research te profileren, niet alleen op academisch, maar ook op maatschappelijk gebied. Aangezien de website door verschillende doelgroepen (onder meer patiënten en
hun betrokkenen, collega’s, onderzoekers en zorgverzekeraars) gelezen kan
worden, is het belangrijk dat de informatievoorziening toegankelijk, beknopt
maar toch volledig is. Momenteel wordt op de pagina’s van Lentis Research informatie gedeeld over lopend onderzoek, publicaties, symposia en
cursussen. Ook kunnen jaarverslagen en edities van GGzet Wetenschappelijk
gedownload worden. In dit aanbod van informatie zijn nog toevoegingen
denkbaar, met name om de maatschappelijk impact van activiteiten van Lentis Research te vergroten.
In de huidige samenleving wordt veel informatie aangeboden, waardoor websitebezoekers selectief zijn in het lezen van teksten over bijvoorbeeld onderzoeksgerelateerde onderwerpen. Een korte film kan effectiever zijn in het
overbrengen van een boodschap. In de nabije toekomst zullen daarom op de
pagina’s van Lentis Research vaker korte fims worden geplaatst over lopend
onderzoek of over resultaten van uitgevoerd onderzoek.
Tot voor kort bleken de pagina’s van Lentis Research moeilijk vindbaar via
zoekmachines en de zoekfunctie op de website van Lentis zelf. Na externe
consultatie werd geconstateerd dat deze slechte vindbaarheid het resultaat
was van de structuur van de website. In overleg met de afdeling Communicatie is hier verbetering in aangebracht.
Gezien de ambities en bijbehorende uitbreiding van informatievoorziening
van Lentis Research via internet, is overwogen een aparte website te ontwikkelen. Het voordeel hiervan is dat Lentis Research onafhankelijk kan werken.
Een eigen website brengt echter ook nadelen met zich mee. Zo kost het ontwikkelen en onderhouden veel tijd. Door ons te beperken tot de website van
Lentis, kunnen we profiteren van een reeds gelegde basis. Het hanteren van
de pagina’s op de website van Lentis laat bovendien zien dat Lentis Research
deel uit maakt van Lentis en actief samenwerkt met zorgverleners om onderzoek mogelijk te maken.
Vanuit Lentis Research zijn er verschillende technische en inhoudelijke eisen
waar de website van Lentis aan moet voldoen. Indien deze niet haalbaar blijken, zal alsnog worden besloten een eigen website te ontwikkelen.
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Gestelde technische eisen aan de website:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De vindbaarheid van Lentis Research op het internet en de website moet
optimaal zijn;
Hyperlinks moeten goed werken;
Er moet ruimte zijn om video’s te plaatsen;
Er moet een Twitter-feed komen;
Er moeten links geplaatst worden naar de verschillende social media;
Snelheid van de website moet goed zijn i.v.m. downloaden van media;
Het moet mogelijk zijn pagina’s te maken met profielen van medewerkers;
De website moet niet alleen toegankelijk zijn voor desktop, maar ook
voor iPad en iPhone;
De huidige URL www.lentis.nl/over-lentis/hoe-werken-we/lentis-research/
moet vervangen worden door een korte logische URL zoals www.lentisresearch.nl;
Teksten die geschreven worden door medewerkers van Lentis Research
zullen worden aangepast door de afdeling Communicatie, opdat ze voldoen aan de eisen van algemene leesbaarheid. De samenwerking tussen
de twee afdelingen moet soepel verlopen.

Gestelde inhoudelijke eisen aan de website:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Er moet een newsfeed komen;
Er moet een actueel overzicht zijn van het lopend onderzoek van alle
afdelingen;
Er moeten pagina’s komen met profielen van medewerkers;
Er moet een pagina komen met informatie over patiëntgebonden onderzoek;
Er moet een pagina komen met frequently asked questions (FAQ’s) voor
mede-onderzoekers / aspirant-onderzoekers;
Er moeten downloadbare folders zijn voor patiënten over onderzoeken;
Het moet makkelijk zijn om terug te klikken naar de basispagina van
Lentis Research;
Er moeten filmpjes worden geplaatst over onderzoeken, TOPGGz-afdelingen en hun boegbeelden;
De content op de website moet up-to-date blijven!

Social media
Lentisnet
Niet alle onderzoeksgerelateerde informatie is geschikt om op de website te
plaatsen, aangezien de website door iedereen gelezen kan worden. Er zijn
verschillende toepassingen denkbaar waarvoor het intranet van Lentis, Lentisnet, een beter platform biedt. Om aspirant-onderzoekers een overzicht te
geven van de deelprojecten, zal een speciale groep op Lentisnet aangemaakt
worden. Senior onderzoekers of promovendi kunnen hier een korte beschrijving geven van het deelproject dat zij aanbieden, waarna de opleidelingen
zich in kunnen schrijven op hun project naar keuze.
Een andere toepassing voor Lentisnet is een groep waarin goedgekeurde
subsidieaanvragen kunnen worden geplaatst, zodat collega-onderzoekers hier
een voorbeeld aan kunnen nemen bij het aanvragen van een subsidie. Ook
afgekeurde aanvragen kunnen worden gedeeld, zodat iedereen kan leren van
deze afwijzingen. Door op deze manier informatie te delen, hoeven onderzoekers niet steeds het wiel uit te vinden.
Facebook
In lijn met de wens om Lentis Research meer te profileren op maatschappelijk
vlak, wil Lentis Research meer zichtbaar zijn op het maatschappelijk medium
bij uitstek: Facebook. Overwogen is om een eigen pagina aan te maken voor
Lentis Research, echter na overleg met de afdeling Communicatie is besloten
voorlopig onderzoeksgerelateerde posts te laten doen onder de paraplu van
Lentis. Het voordeel hiervan is dat Lentis Research kan profiteren van de
grote hoeveelheid volgers die Lentis reeds heeft. Bovendien maakt Lentis
Research zich zo niet los van Lentis. Indien er positieve berichten vanuit
Lentis Research zijn, met een maatschappelijk belang, kunnen deze worden
geplaatst op Facebook, met een link naar het volledige bericht op de website.
De afspraak hierbij met de afdeling Communicatie is dat aanpassingen in de
aangeleverde teksten altijd in overleg gaan met Lentis Research.
Twitter
Via het Twitter account van Lentis mag ook Lentis Researh nieuws verspreiden. Door middel van korte berichten (maximaal 140 tekens) kan de aandacht
worden gevestigd op onderzoeksgerelateerd nieuws, bijvoorbeeld op een film
die gemaakt is over de resultaten van een afgerond onderzoek. Ook hierbij
geldt dat Lentis veel volgers heeft en dat Lentis Research hiervan kan profiteren.

40

LinkedIn en ResearchGate
In tegenstelling tot bovengenoemde sociale media, kunnen de websites LinkedIn en Researchgate gebruikt worden voor de profilering van Lentis Research op academisch vlak. Individuele onderzoekers kunnen hier hun publicaties bijhouden. Het is hierbij van belang dat zij goed aangeven geaffilieerd
te zijn aan Lentis (Research), zodat er ook een totaallijst van publicaties van
Lentis zichtbaar gemaakt kan worden.
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Bijlage 4
Criteria Topklinische Zorg
De afdeling verricht bij haar topklinische patiëntenpopulatie toegepast wetenschappelijk patiëntgebonden onderzoek. Dit blijkt uit de volgende criteria:
1.

Er zijn minimaal 2 senior professionals met ruime onderzoekservaring
werkzaam op de afdeling. Minimaal 1 van hen is gepromoveerd. Eén van
beiden kan ook een clinicus zijn met ruime onderzoekservaring, dat moet
worden aangetoond door een aantal recente, d.w.z. in de afgelopen 5
jaar, onderzoekspublicaties in gerenommeerde (inter)nationale tijdschriften over onderzoek, waaraan hij/zij actief heeft deelgenomen. Beiden zijn
nauw betrokken bij het inhoudelijk beleid en kunnen zo de continuïteit
van het onderzoek garanderen. Als indicatie geldt dat er minimaal 1 senior professional ten minste 24 uur per week werkzaam is op of voor de
afdeling, de 2e is dat voor minimaal 8 uur per week. Minstens één van
beide is betrokken bij de directe patiëntenzorg. Indien het werkzaam zijn
op de afdeling gerealiseerd is via een vorm van detachering vanuit een
andere afdeling ( bijv. een centrale researchafdeling) moet dat aangetoond kunnen worden door middel van een overeenkomst met taakomschrijving en tijdsbeslag dat iemand daadwerkelijk voor langere tijd voor
een vast percentage van de werktijd verbonden is aan de afdeling en
behalve voor concrete projecten ook rechtstreekse verantwoordelijkheid
draagt voor het onderzoeksbeleid van de afdeling in het algemeen.
2. Er is een hoogleraar als afdelingshoofd, consulent of als staflid verbonden aan de afdeling, hetgeen aangetoond kan worden middels een overeenkomst waarin tijdsbeslag en taakomschrijving m.b.t. de betreffende
afdeling is vastgelegd. Het betreft minimaal een maandelijks face to face
contact.
3. De afdeling doet structureel patiëntgebonden onderzoek. Dit onderzoek
heeft betrekking op de kwaliteit, effectiviteit en efficiency van diagnostiek
en (experimentele) behandeling van de specifieke patiëntengroep. Met
het structurele karakter wordt gedoeld op een traditie van minstens 3 jaar
voorafgaand aan de visitatie. Er zijn altijd minimaal twee onderzoeken
gaande waarvan er altijd minstens één een promotieonderzoek is over
een onderwerp dat samenhangt met de topklinische functie en rechtstreeks betrekking heeft op de desbetreffende patiëntengroep.
4. Er zijn in de afgelopen 3 jaar minimaal 3 wetenschappelijke publicaties
verschenen in een gezaghebbend internationaal of nationaal tijdschrift
met betrekking tot de desbetreffende topklinische functie en desbetreffende patiëntengroep. Het betreffen publicaties voortkomend uit onder-
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zoek dat plaats heeft gevonden op de betreffende afdeling.
5. Er zijn in de afgelopen 3 jaar minimaal 3 voordrachten per jaar gehouden
op gezaghebbende nationale en/of internationale congressen of symposia
met betrekking tot de desbetreffende topklinische functie door professionals van de betreffende afdeling gaande over de topklinische functie en/
of de patiëntengroep van de afdeling.
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