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Wetenschappelijk onderzoek staat aan de basis van het leveren van kwalitatief goede zorg. Daarom
hecht Lentis veel waarde aan het investeren in wetenschappelijk onderzoek. Opleidingen voor
verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, (gezondheidszorg en klinisch) psychologen en
psychiaters beschouwen kennis over wetenschappelijk onderzoek als een belangrijke competentie van
moderne hulpverleners. Kennis over onderzoek helpt hulpverleners nieuwe, relevante informatie uit
wetenschappelijk onderzoek te interpreteren en te vertalen naar de praktijk en zo kwalitatief goede
zorg te blijven leveren. Kwaliteit van zorg en onderzoek gaan hierbij hand in hand en hadden in 2017
een aanzuigende werking op professionals met ambitie.
Uit dit jaarverslag blijkt de commitment voor wetenschappelijk onderzoek uit een groeiend aantal
innovaties, onderzoeksprojecten, onderzoekspresentaties, publicaties en proefschriften van
medewerkers van Lentis. De vruchten van al deze inspanningen laten we graag zien, waarin we veel
dank uitspreken aan alle cliënten, hun familie en de vele medewerkers die het onderzoek mogelijk
hebben gemaakt.
Daarnaast was de oratie van de eerste bijzonder hoogleraar van Lentis, Stynke Castelein, op 14
november 2017 een belangrijke gebeurtenis. Deze leerstoel is ingesteld vanuit de Raad van Bestuur
van Lentis en heeft als opdracht ‘Herstelbevordering bij ernstige psychische aandoeningen’.
Promovendi en senior onderzoekers in het team herstelonderzoek werken allen aan innovatieve
interventies in co-creatie met cliënten, ervaringsdeskundigen, naasten en hulpverleners, om zowel
symptomatisch, maatschappelijk als persoonlijk herstel te bevorderen. Ook wordt er epidemiologisch
onderzoek uitgevoerd met ROM-data waardoor we als instelling zicht krijgen op het beloop en wie er
wel, gedeeltelijk of niet herstelt en welke factoren dit beïnvloeden. Maatschappelijke partijen
waarmee Lentis samenwerkt (o.a. gemeenten, zorgverzekeraars), zijn eveneens zeer geïnteresseerd in
deze uitkomsten voor het door hen op te stellen beleid. De maatschappelijke impact van ons
onderzoek is hiermee groot, met als hoofddoel meer herstel voor mensen met ernstige psychische
aandoeningen.
Het tweede vijfjaren beleidsplan voor wetenschappelijk onderzoek bij Lentis werd afgerond. De
huidige visie op wetenschappelijk onderzoek is in lijn met het beleidsplan van 2012-2016, waarbij is
ingespeeld op alle actuele maatschappelijke ontwikkelingen. Inmiddels is gestart met het uitvoeren
van de plannen uit het beleidsplan, zoals het implementeren van de nieuwe privacywetgeving in
wetenschappelijk onderzoek en het interne beleid omtrent ‘niet-WMO-plichtig’ onderzoek werd
opgesteld.
Daarnaast maakten de twee TOPGGz-afdelingen Autisme Team Noord-Nederland en Zorgprogramma
Psychose Groningen zich op voor de hervisitatie in 2018. Voor dit keurmerk is het uitvoeren van
zorginnovatieve behandelingen gepaard gaande met wetenschappelijk onderzoek één van de criteria.
Twee andere afdelingen, ART Zuidlaren en Centrum Integrale Psychiatrie, zijn zich aan het
doorontwikkelen als topklinische afdelingen voor de toekomst.
Al met al, een actief onderzoeksjaar, waarvan de output zichtbaar is in dit jaarverslag.
Namens alle betrokken onderzoekers wensen wij u veel leesplezier,
Rikus Knegtering & Stynke Castelein
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JONX, Kinder- en Jeugdpsychiatrie en
Autisme Team Noord-Nederland
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 t/m 23 jaar,
met alle vormen van psychiatrische problematiek, zoals
bijvoorbeeld ADHD, autisme, hechtingsproblematiek en angsten stemmingsstoornissen. Daarnaast zijn er gespecialiseerde
teams, zoals o.a. voor Foetaal Alcohol Spectrum Disorders en
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 (complex) autisme
van alle leeftijden met/zonder co-morbide aandoeningen, hun
gezinsleden en andere betrokkenen. Naast het Autisme Team
Noord-Nederland (ATN) horen de Beschermende Woonvormen
(BWJ’s) en Wonen en Werken voor mensen met Autisme (WWA)
ook bij dit onderdeel. Het sinds 2008 TOPGGz gecertificeerde
ATN vervult naast diagnostiek en behandeling, taken op het
gebied van innovatie, consultatie, deskundigheidsbevordering
en preventie. Het ATN heeft drie locaties in de noordelijke
provincies (Groningen, Drachten en Hoogeveen). 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 de andere
onderdelen van Jonx en met andere nationale en internationale
instellingen.
Wetenschappelijke activiteiten
Alle lopende onderzoeksprojecten zijn zowel op diagnostiek als
op behandeling gericht.
De onderzoeken die 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.
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Onderzoeksprojecten
Jonx Ambulant
Suïcide Risicotaxatie
Samenvatting:
Suïcidepreventie is een belangrijk speerpunt binnen Jonx en Lentis en krijgt ook landelijk steeds
meer aandacht. Een risicofactor voor suïcide is de aanwezigheid van psychiatrische problematiek. Er
is echter weinig onderzoek gedaan naar suïcidale ideaties bij de doelgroep 12-18 jarigen met
psychiatrische problematiek. Met deze studie onderzoeken we binnen Jonx (Ambulant en Autisme) in
welke mate suïcidale ideaties voorkomen bij jeugdigen tussen 12-18 jaar. Hierbij exploreren we
tevens het perspectief van de patiënt.
Betrokken:
Drs. I. Resner, gezondheidszorgpsycholoog in opleiding tot specialist (Jonx Ambulant)
Dr. S. Piening, senior onderzoeker (ATN)
Dr. I.D.C. van Balkom, senior onderzoeker (ATN)

Jonx Autisme
Onderzoekslijn 1: Optimalisatie van diagnostiek bij autisme (en comorbiditeit)
Promotieonderzoek 1. Cornelia de Lange Syndroom
Samenvatting:
Het promotieonderzoek ‘CoDeLaGe’, a translational cohort study on self-injurious behaviour in
people with Cornelia de Lange Syndrome’, een samenwerking van het AMC, afdeling
Kindergeneeskunde & Translationele Genetica, met het Autisme Team Noord-Nederland werd
succesvol afgerond in november 2017.
Betrokken:
S.A. Huisman, M.D., promovendus
Dr. I.D.C. van Balkom, senior onderzoeker, copromotor (ATN)
Prof. dr. R.C.M. Hennekam, promotor (AMC en ATN)
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Promotieonderzoek 2. Cornelia de Lange Syndroom
Samenvatting:
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, zelfbeschadigend gedrag en autisme bij
kinderen en volwassenen met het Cornelia de Lange syndroom van verschillende genetische etiologie.
Betrokken:
P. Mulder, MSc., promovendus (ATN)
Dr. S. Piening, senior onderzoeker, copromotor (ATN)
Dr. I.D.C. van Balkom, senior onderzoeker, copromotor (ATN)
Prof. dr. R.C.M. Hennekam, promotor (AMC en ATN)
Prof. dr. C. Oliver (Birmingham)

Promotieonderzoek 3. Vrouwen met autisme
Samenvatting:
Het promotieonderzoek, getiteld: ‘Elucidating Female AutiSm Study (EmFASiS): Improving diagnosis
and early intervention.’, vindt plaats in samenwerking met het Erasmus MC, afdeling Kinder- en
Jeugdpsychiatrie/psychologie, de Rijksuniversiteit Groningen (RuG), afdeling Klinische &
Ontwikkelingsneuropsychologie en het Martiniziekenhuis te Groningen. Doel is inzicht te creëren in
het vrouwelijke autisme fenotype. Subsidie voor dit onderzoek werd toegekend door ZonMW. Het
onderzoek wordt uitgevoerd binnen het ZonMw Nationaal Programma ‘Gender en Gezondheid’.
Betrokken:
D. Henning, MSc., promovendus (ATN)
Dr. S. Piening, senior onderzoeker, copromotor (ATN)
Dr. I.D.C. van Balkom, senior onderzoeker, copromotor (ATN)
Prof. dr. S. Castelein, promotor (RuG en Lentis Research)

Fixed interests and repetitive behaviour
Samenvatting:
Doel van het onderzoek is het verbeteren van de diagnostiek van restrictieve interesses en repetitief
gedrag. Dit onderzoek betreft een vervolg op het promotieonderzoek van dr. I.D.C. van Balkom en
betreft o.a. valideringsonderzoek van de Nederlandstalige Repetitive Behavior Questionnaire-2, data
verzameling loopt door.
Betrokken:
Dr. I.D.C. van Balkom, senior onderzoeker (ATN)
Dr. A.M. Euser, senior onderzoeker (ATN)
Dr. S. Piening, senior onderzoeker (ATN)
Drs. T. Wolke-Kroon (ADHD en Autisme Centrum West-Friesland)
Drs. J. Bailly (Lucertis)
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The Microbiome in Asperger syndrome: a pilot study
Samenvatting:
Er zijn toenemend aanwijzingen dat er een verband bestaat tussen Asperger syndroom en de aard en
samenstelling van de bacteriën (microbioom) in de darm. Mogelijk is er bij mensen met Asperger
syndroom sprake van een bijzondere samenstelling, die in de toekomst aanknopingspunten geeft
voor het beïnvloeden van het microbioom, om zo het syndroom van Asperger te beïnvloeden.
Betrokken:
Dr. L. Visser, medisch bioloog, senior onderzoeker, kinder- en jeugdpsychiater i.o. (ATN)
Dr. S. Piening, senior onderzoeker (ATN)
Dr. I.D.C. van Balkom, senior onderzoeker (ATN)
Prof. dr. M. Nieuwdorp (AMC)
Prof. dr. W.M de Vos (WUR)
Prof. dr. R.C.M. Hennekam, (AMC en ATN)
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Onderzoekslijn 2: Optimalisatie van (innovatief) behandelaanbod bij autisme
(en co-morbiditeit)
Academische Werkplaats Autisme REACH-AUT Werkgroep Multiplex autisme
gezinnen
Samenvatting:
Academische Werkplaats Autisme REACH-AUT - 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 tenminste één ouder ook een ASS diagnose heeft.
Betrokken:
Dr. S. Piening, senior onderzoeker (ATN)
Dr. I.D.C. van Balkom, senior onderzoeker (tevens projectleider; ATN)
Dr. J. Landsman, senior onderzoeker (gedetacheerd bij ATN)
Verschillende franchisepartners van Leo Kannerhuis Nederland

Kwaliteit van Leven bij volwassenen met ASS woonachtig in WWA
Samenvatting:
Onderzoek naar zinvolle meetmethoden van kwaliteit van leven en welke factoren en interventies
daaraan kunnen bijdragen. Dit onderzoek vindt plaats bij volwassenen woonachtig in Wonen en
Werken voor mensen met Autisme (WWA) van Jonx. Het doel is het identificeren van een bruikbaar
meetinstrument en determinanten om kwaliteit van leven binnen de WWA in kaart te brengen, waarop
behandelplannen kunnen worden afgestemd.
Betrokken:
I. Schoots, BSc., sociaal pedagogisch hulpverlener (WWA)
Drs. A.M. Landlust, gezondheidszorgpsycholoog (WWA en ATN)
Dr. S. Piening, senior onderzoeker (ATN)
Dr. I.D.C. van Balkom, senior onderzoeker (ATN)
Dr. A.M. Euser, senior onderzoeker

Effectmeting EMDR
Samenvatting:
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
A. van Dijk, stagiaire (RuG)
Dr. S. Piening
Dr. I.D.C. van Balkom
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Bumetanide for the Autism Spectrum Clinical Effectiveness Trial (BASCET)
Samenvatting:
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 prikkelgevoelige brein van mensen met
ASS kan brengen. Doel van het onderzoek is de effectiviteit van bumetanide op gevalideerde markers
in een randomized controlled trial bij een groep kinderen met ASS te meten. Daarnaast wordt bepaald
welke cognitieve en EEG kenmerken geassocieerd zijn met een gunstig effect van bumetanide.
Betrokken:
M. Toxopeus, BSc., onderzoeksassistent (ATN)
J. Tiersma, BSc., verpleegkundige in opleiding tot specialist GGz (ATN)
Drs. H. Swelheim, sociaal pediater (Jonx Ambulant)
Dr. L. Visser, senior onderzoeker, kinder- en jeugdpsychiater i.o. (ATN)
Dr. S. Piening, senior onderzoeker (ATN)
D. van Andel, MSc., promovendus (UMCU)
Betrokken organisaties:
Intermetzo
Hartekamp Groep
NVA
Balans en Reach Aut Academische Werkplaats Autisme
Subsidie toegekend door de Hersenstichting.
Projectleiders:
Dr. I.D.C. van Balkom, senior onderzoeker (ATN)
Dr. H. Bruining, senior onderzoeker UMC Utrecht/Brain Center Rudolf Magnus

‘De sensatie van een goed leven.’ Samenbrengen van wetenschappelijke- en
praktijkkennis tot een methodiek voor het (h)erkennen en positief beïnvloeden van
prikkelverwerking bij mensen met autisme en een verstandelijke beperking.
Samenvatting:
Doel van dit onderzoek 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. Het onderzoek wordt uitgevoerd binnen het ZonMw Nationaal Programma Gehandicapten
‘Gewoon Bijzonder’.
Betrokken:
Dr. I.D.C. van Balkom, senior onderzoeker (ATN)
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!’).
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Sociale Vaardigheidstraining (SOVA) Nieuwe Stijl
Samenvatting:
De Sociale Vaardigheidstraining aan adolescenten is in een nieuwe vorm gegoten door medewerkers
van de ATN locaties. Doel van dit onderzoek is om een optimale meetmethode te ontwikkelen
waarmee vervolgens het effect van de SOVA Nieuwe Stijl gemeten kan worden.
Betrokken:
R. v/d Wel, BSc., stagiaire (RuG)
J. van Olffen, MSc, orthopedagoog/psycholoog en ontwikkelaar SOVA Nieuwe Stijl (ATN)
Jan Marcus Post, MSc., psycholoog en ontwikkelaar SOVA Nieuwe Stijl (ATN)
SOVA behandelaren ATN locaties
Dr. S. Piening, senior onderzoeker (ATN)
Dr. I.D.C. van Balkom, senior onderzoeker (ATN)

Onderzoekslijn 3: Epidemiologie, diagnostiek, behandeling van
dwangklachten bij autisme.
Literatuuronderzoek Behandelmethodieken bij ASS en obsessieve-compulsieve
stoornis (OCD)
Samenvatting:
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 Gedragsen Maatschappijwetenschappen.
Betrokken:
L. Kreuze, stagiaire, (RuG)
Dr. W.J.P.J. van Hout, gezondheidszorgpsycholoog (ATN, RuG)
Dr. S. Piening, senior onderzoeker (ATN)
Dr. I.D.C. van Balkom, senior onderzoeker (ATN)

Literatuuronderzoek Diagnostische accuraatheid van de OCI-R.
Samenvatting:
Het accuraat diagnosticeren van een obsessief compulsieve stoornis (OCS) en dwangklachten bij
patiënten met een autisme spectrum stoornis is van belangrijk, omdat een comorbide OCS een
negatieve invloed heeft op de kwaliteit van leven van de patiënt. Het doel van huidig onderzoek is
om te toetsen of de OCI-R kan fungeren als een klinisch screeningsinstrument voor OCD bij ASS in de
Nederlandse klinische praktijk voor volwassenen met minimaal gemiddelde intelligentie.
Betrokken:
Drs. A. de Jong, gezondheidszorgpsycholoog in opleiding tot specialist (ATN)
Dr. W.J.P.J. van Hout, gezondheidszorgpsycholoog (ATN, RuG)
Dr. S. Piening, senior onderzoeker (ATN)
Dr. I.D.C. van Balkom, senior onderzoeker (ATN)

11

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.
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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 psychomotorisch
therapeut en bestaat uit zes wekelijkse bijeenkomsten voor twee patiënten, met als doel het
constructief leren waarnemen en het uiten van agressiegerelateerde emoties en gedachten door
middel van lichaams- en bewegingsgerichte technieken.
Agressieregulatie met psychomotore therapie (PMT) voor mensen met eetstoornissen is een
promotieonderzoek, waarin wordt gekeken naar de therapeutische beïnvloeding van
psychomotorische therapie (PMT) op agressieregulatie bij patiënten met eetproblematiek.
Er is in samenwerking een multicenter gerandomiseerde en gecontroleerde effectstudie uitgevoerd,
waarvan de resultaten een positief effect laten zien op zowel agressieregulatie als symptomen van de
eetstoornis. In 2017 is er een artikel gepubliceerd horende bij dit promotieonderzoek in European
Eating Disorder Review. Tevens is een artikel ingediend over de zogenaamde Methode voor Stamp
Stoot Stem, een psychomotorische gedragsmaat voor agressieregulatie, ontwikkeld in samenwerking
met de afdeling 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 referentiegroep. Dr. C.
Boerhout heeft zijn proefschrift ‘Psychomotor therapy and aggression regulation in eating disorders:
Evidence-based treatment and performance-based measurement’ op 6 november 2017 met succes
verdedigd.
Betrokken:
Drs. C. Boerhout (promovendus. Lentis & Rob Giel Onderzoekcentrum)
Prof. dr. H.W. Hoek (UMC Groningen, Columbia University New York, Parnassia Bavo Academie Den
Haag)
Dr. J.T. van Busschbach (RGOc, UMCG, Windesheim, Zwolle)
Dr. M. Swart (Lentis Groningen, Lentis Research, Eetstoornissen en Persoonlijkheidsproblematiek,
RGOc, UMCG)
M. Voskamp MPS (GGNet, Amarum Zutphen)
Dr. N.A.C. Troquete (Lentis Groningen)
Dr. Ir. A.L. Hof (Bewegingswetenschappen, RUG)
mw. M. Vermerris BSc (Lentis Groningen)
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Behandeling van negatieve lichaamsbeleving en zelfbeeld met behulp van EMDR
In 2013 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 er in 2015-2016 voorbereidingen getroffen voor een
gecontroleerde studie naar het toepassen van EMDR bij eetstoornissen. Klinisch psycholoog in
opleiding Selma van der Schuur is in 2016-2017 met het project gestart.
Betrokken:
Drs. S. van der Schuur
Dr. J. Bruins
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Centrum Integrale Psychiatrie
Het Centrum Integrale Psychiatrie (CIP) is een gespecialiseerde
ggz-afdeling waar reguliere behandelingen, leefstijlinterventies en
een selectie van complementaire middelen geïntegreerd worden
aangeboden. Het biedt innovatieve zorg met een breed
perspectief op gezondheid. De focus is daarbij gericht op
gezondheid en welzijn en er wordt actief gewerkt aan het
verminderen van klachten en het versterken van draagkracht.
Het CIP biedt kwalitatief hoogstaande behandelingen en wil het
behandelaanbod blijven vernieuwen. Onderzoek neemt dan ook
een belangrijke plek in op de afdeling. Binnen het CIP wordt een
aantal van onze innovatieve behandelingen wetenschappelijk
onderzocht, vaak in samenwerking met universiteiten en
hogescholen.
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Binnen het CIP zijn er twee onderzoekslijnen:
1) Transdiagnostische factoren (o.a. leefstijl, yoga, mindfulness en compassie);
2) Effectiviteit van complementaire medicatie (kruiden en supplementen).

In 2017 zijn de volgende onderzoeken en projecten afgerond:
•
•

•

Evaluatie van de effectiviteit van de Interpersonal Mindfulness Training voor medewerkers.
Voorbereiden van onderzoek naar het effect van gezonde voeding op depressieve klachten, in
samenwerking met postdoctoraal onderzoeker en lector Esther Nederhof (UMCG/Van Hall
Larenstein Leeuwarden).
Onderzoek naar het effect van een gecombineerde leefstijlinterventie op fysiek en mentaal
welbevinden en kwaliteit van leven bij mensen die kanker hebben (gehad) bij een
huisartsenpraktijk in Assen.

Daarnaast is gewerkt aan de volgende onderzoeksprojecten:
•
•
•
•
•
•
•

Uitvoering van het onderzoek naar de effectiviteit van yogatraining bij jonge vrouwelijke cliënten
met een depressie.
Pilotonderzoek naar een gecombineerd leefstijlprogramma ter verbetering van welzijn en
vermindering van klachten bij mensen met angst- en depressieve stoornissen.
Onderzoek naar het effect van Mindfulnesstraining op welbevinden en angst- en
depressiesymptomen (stageonderzoek).
Onderzoek naar de effectiviteit van de Interpersonal Mindfulness Training voor hulpverleners in de
ggz.
Evaluatie van de effectiviteit van kruiden en voedingssupplementen middels dagboekjes, in het
bijzonder SAMe bij depressie en lavendel bij angst. De lopende dagboekstudies worden gedaan
met behulp van de smartphone.
Voorbereiding voor het analyseren van de van 2012 t/m 2015 verzamelde ROM-data van alle CIPpatiënten.
Het CIP werkte in het verslagjaar mee aan onderzoeksprojecten van:
• Marie-José van Tol (UMCG) inzake de werkingsmechanismen van terugvalpreventie bij
depressie, een fMRI-studie’.
• Sjoerd van Belkum (UCP) inzake mTMS bij depressie.
• UMCG inzake de Ketaminestudie (orale toediening van ketamine als aanvullende
behandeling bij patiënten met een therapieresistente depressie) door patiënten naar
deze studie te verwijzen.
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TOPGGz Keurmerk
Het CIP wil graag in het voorjaar van 2020 opnieuw worden gevisiteerd. Een aanvraag hiertoe zal
worden ingediend.

Plannen voor 2018
In 2018 loopt het promotieonderzoek van Nina Vollbehr naar yoga (in samenwerking met dr. Brian
Ostafin en prof. Peter de Jong van de Rijksuniversiteit Groningen). Cliënten worden geworven bij het
CIP, PsyQ Stemmingsstoornissen, PsyQ Angststoornissen, Jonx, de poliklinieken in Winschoten,
Stadskanaal en Delfzijl, PsyQ Emmen, INTER-PSY en Forte GGz.
Tevens is een informele samenwerking gestart met het Interdisciplinair Centrum Psychopathologie
(ICPE) van het UMCG, specifiek met prof. Marieke Wichers en haar team. De samenwerking zal de
komende jaren meer vorm krijgen en zich concentreren op het thema herhaalde metingen in het
dagelijks leven en idiografisch onderzoek.
In januari 2018 is het Lentis leefstijl project gestart. Er zullen in 2018 totaal drie groepen van 20
medewerkers worden getraind. De training zal wetenschappelijk worden onderzocht met behulp van
vragenlijsten vooraf en na afloop en met dagboekjes die de mate van stress en welzijn meten.
Ten slotte is het de bedoeling dat de structurele metingen van alle groepen digitaal gemaakt worden.
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Onderzoeksprojecten
Interpersonal Mindfulness Training voor therapeuten, een pilotstudie
Samenvatting:
Empathie wordt als een belangrijke kwaliteit beschouwd voor elke therapeutische relatie. De waarde
van mindfulness daarbij wordt al langere tijd erkend in de wetenschappelijke literatuur. Hulpverleners
blijken al in hun opleidingsfase gevoelig te zijn voor empathiemoeheid. Op mindfulness gebaseerde
oefenprogramma’s kunnen empathiemoeheid en burn-out helpen voorkomen, en positief bijdragen
aan zelfbewustzijn, zelfcompassie en empathisch vermogen. Aandachtig en zorgvuldig op elkaar
afstemmen blijkt een kalmerend effect te hebben en op neurobiologisch niveau diepe resonantie
teweeg te brengen. De geboden training is een langverwachte verdieping op de individuele
beoefening van mindfulness en biedt een methodische manier om mindfulness, empathie en
compassie verder te ontwikkelen in het interpersoonlijke domein.
Het onderzoek naar de effecten van deze Interpersonal Mindfulness (IM) training is gedaan bij 25
deelnemers en 22 controlepersonen die eerder al wél een mindfulnesstraining hadden gevolgd maar
niet aan de IM training deelnamen.
Deelnemers vulden vóór en na de training vragenlijsten in over mate van mindfulness, zelfcompassie,
stress, empathie en professionele kwaliteit van leven. Daarnaast werden bij de voormeting enkele
demografische gegevens ingevuld.
Betrokken:
Dr. Agna A. Bartels-Velthuis, senior onderzoeker; Lentis/CIP en UMCG/RGOc
Drs. Erik van den Brink, psychiater, psychotherapeut; MBCL Training & Therapie
Frits Koster, mindfulness- en compassietrainer; Lentis/CIP
Dr. H. J. Rogier Hoenders, psychiater, manager, senior onderzoeker; Lentis/CIP
Instelling(en) waar onderzoek wordt uitgevoerd: Lentis/CIP
Start onderzoek: maart 2016
(Verwachte) einddatum onderzoek: december 2018
Status: analysefase / publicatiefase
Contactpersoon:
Agna Bartels, a.bartels@lentis.nl
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Dagboekstudie naar het effect van kruiden en supplementen bij psychische
problematiek
Samenvatting:
Binnen het Centrum Integrale Psychiatrie zijn er patiënten die geen reguliere medicatie (meer) willen
gebruiken. Onder bepaalde voorwaarden, zoals omschreven in het complementaire en alternatieve
geneeswijzen (CAG) protocol, kan als additie of als vervanging een kruid of supplement worden
voorgeschreven. Het onderzoek richt zich op de vraag: is het kruid of supplement bij deze persoon
effectief en zo ja, voor welke klachten?
Deelnemers met angst en/of depressieklachten die één van de volgende middelen willen gebruiken
worden uitgenodigd mee te doen aan het onderzoek: Lavendelolie capsules, SAMe supplement,
Rhodiola. Twee weken voordat ze starten met het middel, begint de deelnemer met het invullen van
een korte dagelijkse vragenlijst via hun smartphone of computer. De vragen gaan over angst en/of
depressieklachten en welzijn. De dagelijkse vragenlijsten worden ingevuld tot in elk geval zes weken
na de start met het middel. Met behulp van interrupted time-series analyses wordt onderzocht of er
niveauverschillen of graduele veranderingen plaatsvonden in de klachten.
Op dit moment zijn de data van vier deelnemers die Lavendelolie capsules (60 mg/dag) gebruikten
geanalyseerd, zij vulden vragen in over somberheid, piekeren, spanning, angst, energie en kalmte. Bij
2 à 3 van de 4 deelnemers worden dalingen in somberheid en piekeren (niveauverschillen en
graduele dalingen) gevonden. In de andere klachten wordt maar bij één deelnemer een daling
gevonden.
De eerste resultaten suggereren dat Lasea met name kan helpen om somberheid en piekeren te
verminderen, maar niet bij iedereen.
Betrokken:
Dr. S.H. Booij, Centrum Integrale Psychiatrie, Lentis
Dr. H.J.R. Hoenders, Centrum Integrale Psychiatrie, Lentis
Instelling(en) waar onderzoek wordt uitgevoerd: Centrum Integrale Psychiatrie
Start onderzoek: 2016
(Verwachte) einddatum onderzoek: Doorlopend
Status:
Analysefase / publicatiefase, deelnemers oude stijl (papieren dagboekjes)
Dataverzamelingsfase, deelnemers nieuwe stijl (online dagboekjes)
Contactpersonen:
S.H. Booij, sh.booij@lentis.nl
H.J.R. Hoenders, hjr.hoenders@lentis.nl
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Therapeutische Leefstijlprogramma als add-on behandelmodule bij patiënten met
depressie- en/of angststoornissen – een pilotstudie
Samenvatting:
Zowel vanuit de kliniek, de overheid en de wetenschap is er vraag naar leefstijlinterventiestudies.
Onderzoek naar afzonderlijke leefstijlfactoren op dit gebied levert voldoende uitgangspunten op. Het
grootste hiaat ligt op het gebied van de praktische toepasbaarheid van een gecombineerde
interventie specifiek in de GGz. Daarom is gekozen voor een pilot onderzoek naar een gecombineerde
leefstijltraining binnen het CIP.
Negen deelnemers van met een depressie en/of angstdiagnose namen deel aan een 12-weekse
training rondom leefstijlveranderingen op het gebied van beweging, ontspanning en voeding. De
deelnemers kwamen wekelijks bijeen onder begeleiding van een leefstijlcoach. Deelnemers kregen
nieuwe informatie, wisselden ervaringen uit en deden oefeningen. Ze vulden voor, tijdens en na (in
totaal vijf keer) een serie vragenlijsten in over klachten, stress en welzijn. Daarnaast vulden ze
dagelijks korte vragenlijsten in over hun stemming en gedrag op het gebied van beweging,
ontspanning en voeding.
Eerste resultaten laten een stijging in welzijn en een daling in stress zien aan het einde van de
interventie ten opzichte van de voormeting (1 tot 3 weken voor de start) en de baselinemeting.
Psychische klachten daalden ook, maar alleen ten opzichte van de baseline meting. Daarnaast leken
deelnemers meer te gaan bewegen, meer ontspanningsoefeningen te doen en meer volgens de
richtlijnen voor gezonde voeding te eten.
De resultaten van de pilotstudie zijn positief en geven aanleiding voor verder onderzoek in een meer
gecontroleerde setting. Omdat deze groep, gemiddeld gezien, vrij hoog scoorde op een gezonde
leefstijl zou dit onderzoek herhaald kunnen worden bij lager scorende deelnemers.
Betrokken:
Dr. H.J.R. Hoenders, psychiater/ onderzoeker/ hoofd behandelzaken Lentis
Dr. S.H. Booij, onderzoeker UMCG/Lentis
Dr. E. Nederhof, onderzoeker UMCG
V. Gurvits, geneeskundestudent, UMCG/Lentis
Instelling(en) waar onderzoek wordt uitgevoerd: Lentis
Start onderzoek: Januari 2018
(Verwachte) einddatum onderzoek: September 2018
Status: analysefase
Contactpersonen:
Sanne Booij, sh.booij@lentis.nl
Rogier Hoenders, hjr.hoenders@lentis.nl
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ROM van CIP
Samenvatting:
Analyse van de ROM data van CIP patiënten, verkregen in de periode 2014-2017.
Betrokken:
Dr. Sanne Booij, senior onderzoeker; Lentis/CIP
Dr. Agna Bartels, senior onderzoeker; Lentis/CIP
Dr. Rogier Hoenders, psychiater, manager, senior onderzoeker; Lentis/CIP
Instelling(en) waar onderzoek wordt uitgevoerd: CIP, Lentis
Start onderzoek: Januari 2018
(Verwachte) einddatum onderzoek: December 2019
Financiering: Onderdeel van TopGGz subsidie (80.000)
Gefinancierd door: Raad van Bestuur, Lentis
Status: dataverzamelingsfase
Contactpersoon:
Rogier Hoenders, hjr.hoenders@lentis.nl
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TD-Online: Onderzoek naar het effect van het terugvalpreventieprogramma TDonline op recidive bij depressie
Samenvatting:
TD-online is een eHealth programma gericht op het voorkomen van terugval in een depressie. Aan TDonline kunnen mensen meedoen die een ambulante behandeling voor depressie bij Lentis afsluiten of
net afgesloten hebben. Het doel van TD-online is: tenminste maandelijkse monitoring van de
gemoedstoestand door het invullen van een vragenlijst, vroegtijdig signaleren en handelen volgens
een zelf van tevoren opgesteld plan bij terugval om zo het ontwikkelen van een depressieve stoornis
te voorkomen. Het onderzoek naar het online Terugval Depressie-preventie programma (TD-online) bij
depressie omvat drie hoofdvragen: 1) Wat is het effect van de interventie op terugkeer van
depressie?; 2) Welke factoren hangen samen met succesvolle terugvalpreventie?; 3) Hoe kan het
terugvalpreventieprogramma in de toekomst verbeterd worden volgens de gebruikers?
De gegevens van mensen die al langer deelnemen aan het programma zullen worden onderzocht.
Specifiek wordt er gekeken naar het verloop van hun klachten en terugval en wordt dit vergeleken
met dezelfde statistieken uit bestaande literatuur over natuurlijk beloop. Daarnaast wordt gekeken of
de volgende factoren samenhangen met terugval: percentage gemiste vragenlijsten, hoeveelheid
interactie met de leefstijlcoach, omgang met stress (coping stijl), manieren om stress te voorkomen
en type persisterende restsymptomen. Om verbeterpunten te identificeren, zal er dossieronderzoek
gedaan worden met behulp van de bestaande e mail conversaties tussen coach en deelnemers.
Daarnaast zullen bestaande en nieuwe deelnemers uitgenodigd worden deel te nemen aan
focusgroepen waarin de ervaringen met het terugvalpreventieprogramma en de mogelijke
verbeterpunten gestructureerd besproken zullen worden.
Betrokken:
Dr. C. (Christien) Slofstra, senior onderzoeker Lentis Research
Dr. S. (Sanne) Booij, senior onderzoeker, ICPE/UMCG en CIP, Lentis
Prof. dr. S. (Stynke) Castelein, hoogleraar herstelbevordering bij ernstig psychische aandoeningen,
RuG/Lentis
Dr. R. (Rogier) Hoenders, psychiater, manager, senior onderzoeker CIP, Lentis
Instelling(en) waar onderzoek wordt uitgevoerd: CIP en Lentis Research, Lentis
Start onderzoek: eind 2018
(Verwachte) einddatum onderzoek: eind 2020
Financiering:
Subsidie Zilveren Kruis:
€88.000 over 2 jaar voor groter uitzetten van het TD online programma
€55.000 over 2 jaar voor het onderzoek
Gefinancierd door: Zilveren Kruis
Status: voorbereidingsfase
Contactpersonen:
Dr. C. (Christien) Slofstra, c.slofstra@lentis.nl
Dr. S. (Sanne) Booij, sh.booij@lentis.nl
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Yoga voor jonge vrouwen met een depressie: een gerandomiseerd, gecontroleerd
onderzoek
Samenvatting:
Jonge vrouwen lopen veel risico op het ontwikkelen van een depressie. Behandeling van depressie is
belangrijk en bestaande behandelingen zijn vaak effectief. Toch knapt een deel van de vrouwen hier
onvoldoende van op. Uit eerder onderzoek blijkt dat yoga een positief effect kan hebben op
depressie. In dit onderzoek worden de effecten van een 9-weekse training gebaseerd op mindful yoga
onderzoek bij jonge vrouwen (18-35 jaar), als toevoeging aan bestaande behandelingen. Het
onderzoek is een gerandomiseerde gecontroleerde studie. Deelnemers worden ingedeeld in de
controlegroep (gebruikelijk behandeling) of de yogagroep (gebruikelijke behandeling plus yoga).
Deelnemers vullen voorafgaand aan de training en na afloop van de training (of een vergelijkbare
periode voor de controlegroep) vragenlijsten in en vervolgens 6 en 12 maanden daarna eveneens. In
het onderzoek wordt gekeken naar de mate van depressieve klachten, maar ook welzijn en kwaliteit
van leven en mogelijke werkingsmechanismes zoals afname van piekeren en zelfkritiek.
Betrokken:
Nina K. Vollbehr, MSc (Projectcoördinator, promovendus bij Centrum Integrale Psychiatrie)
Petri A. Engelen, MSc (Onderzoeksassistent bij Centrum Integrale Psychiatrie en de Rijksuniversiteit
Groningen)
Dr. Rogier Hoenders (Projectleider, psychiater bij Centrum Integrale Psychiatrie)
Dr. Agna A. Bartels-Velthuis (Senior onderzoeker bij Centrum Integrale Psychiatrie)
Laura van Meijeren (Ervaringswerker bij Centrum Integrale Psychiatrie)
Dr. Maaike Nauta (Associate professor bij de Rijksuniversiteit Groningen)
Dr. Maya Schroevers (Associate professor bij het Universitair Medisch Centrum Groningen)
Prof. dr. Stynke Castelein (Hoofd Lentis Research en buitengewoon hoogleraar bij de Rijksuniversiteit
Groningen)
Dr. Brian Ostafin (Hoofdonderzoeker, associate professor bij de Rijksuniversiteit Groningen)
Prof. dr. Peter de Jong (Hoogleraar bij de Rijksuniversiteit Groningen)

Instelling(en) waar onderzoek wordt uitgevoerd: Lentis, INTER-PSY, Forte GGz
Start onderzoek: 16 december 2016
(Verwachte) einddatum onderzoek: 31 januari 2020
Financiering: € 345.153
Gefinancierd door: Lentis, ZonMw, Triodos Stichting, Mind & Life Foundation
Status: dataverzamelingsfase
Contactpersonen:
Nina Vollbehr, n.vollbehr@lentis.nl
Petri Engelen, pa.engelen@lentis.nl en yogabijdepressie@lentis.nl

23

Volwassenenpsychiatrie
Het Zorgprogramma Psychosen van de zorggroep
Volwassenenpsychiatrie initieert zelf een groot aantal
onderzoeken. Daarnaast werkt zij aan een aantal
onderzoeksprojecten samen met het het Rob Giel
Onderzoekcentrum (RGOc) van het Universitair Medisch Centrum
Groningen, Parnassia Bavo Groep, Bavo Europoort, Vrije
Universiteit, Universiteit Maastricht, Universiteit Tilburg,
Rijksuniversiteit Groningen, Kings College London, Nottingham
University, Trimbos, Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) en het
NeuroImaging Centrum (NIC) van het UMCG.
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. In 2017 waren er drie promovendi bij de zorggroep
Volwassenenpsychiatrie.
Steeds meer onderzoek vindt plaats op de afdeling Langdurige
Rehabilitatie (LR) in Zuidlaren (tegenwoordig ART-Zuidlaren). Deze
afdeling heeft TOPGGz-ambities en zal waarschijnlijk in ‘één van
de komende jaren gaan voor een externe visitatie.
ROM-Phamous is de jaarlijkse somatische en psychische screening
voor mensen die antipsychotica gebruiken en vormt een
belangrijke basis voor zorgoptimalisatie en –evaluatie. In dit
hoofdstuk kunt u verschillende onderzoeksprojecten terugvinden
die voortgekomen zijn uit ROM-Phamous.
De
1.
2.
3.
4.
5.

projecten zijn ingedeeld in vijf onderzoekslijnen:
Herstelbevordering bij ernstig psychische aandoeningen
Optimale zorgorganisatie
Klinische psychiatrie en psychotherapie
Klinische epidemiologie
Innovatieve meetmethoden bij EPA
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Onderzoekslijn 1: Herstelbevordering bij ernstig psychische aandoeningen
HospitalitY project (HY)
Samenvatting:
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 bestaande uit drie cliënten. Deze
eetclub wordt begeleid door een verpleegkundige. De methodiek is ontwikkeld (2013-2014) en de
resultaten van de pilotstudie zijn in 2017 ingediend ter publicatie. Daarnaast is in 2016 de landelijke
trial gestart, waarin de onderzoekers ook de kosteneffectiviteit van de interventie meenemen. Naar
verwachting zal de inclusieperiode lopen tot eind 2018.
Betrokken:
Drs. S. Vogel (promovendus)
R. Lieben (onderzoeksassistent)
Dr. J. Bruins
Prof. dr. M. Slade (Kings College London)
Prof. dr. M. van der Gaag (Vrije Universiteit Amsterdam)
Prof. dr. S. Castelein
Instelling(en) waar onderzoek wordt uitgevoerd:
Lentis, GGZ Drenthe, Dimence
Start onderzoek: Het project is in 2013 van start gegaan, en de trial fase is in 2016 begonnen.
(Verwachte) einddatum onderzoek: 2020
Financiering: €145.000 van Stichting ROOS, aangevuld met interne subsidie TOPGGz
Gefinancierd door: Stichting ROOS, interne subsidie TOPGGz
Status: dataverzamelingsfase
Contactpersonen:
Sjoerd Vogel, js.vogel@lentis.nl
Rianne Lieben, rj.lieben@lentis.nl
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Effect van bewegen op negatieve symptomen bij schizofrenie: Een meta-analyse
Samenvatting:
In het kader van zijn proefschrift heeft drs. Sjoerd Vogel een meta-analyse geschreven over het effect
van bewegen op negatieve symptomen bij mensen met schizofrenie. Uit deze meta-analyse bleek dat
bewegen in vergelijking met standaardzorg effectief is. De meta-analyse is in 2015 meerdere malen
aangeboden, maar door eerder verschenen concurrerende meta-analyses verschenen is deze studie
nog niet gepubliceerd. In 2017 is een begin gemaakt met het updaten van de meta-analyse met nieuw
gepubliceerde studies. In 2018 zal deze opnieuw worden aangeboden voor publicatie.
Betrokken:
Drs. S. Vogel (promovendus)
Dr. J. Bruins
Dr. C. Sloftstra
Dr. H. Knegtering
Prof. dr. M. van der Gaag (Vrije Universiteit Amsterdam)
Prof. dr. S. Castelein
Instelling(en) waar onderzoek wordt uitgevoerd: Lentis
Start onderzoek: 2015
(Verwachte) einddatum onderzoek: 2018
Status: analysefase
Contactpersoon:
Sjoerd Vogel, js.vogel@lentis.nl
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Vergelijking herstelvragenlijsten
Samenvatting:
Drs. Sjoerd Vogel onderzoekt in het kader van zijn proefschrift welke herstelvragenlijst het beste
meegenomen kan worden in effectstudies bij mensen met een psychotische aandoening. Hiervoor
vergelijkt hij drie verschillende herstelvragenlijsten met elkaar: de Nederlandse Empowerment
Vragenlijst (NEL), de Mental Health Recovery Measure (MHRM) en de Recovery Assessment Scale
(RAS). Dataverzameling heeft plaatsgevonden in 2016. In 2017 is L. Halbersma, masterstudent aan de
Rijksuniversiteit Groningen, van start gegaan met het analyseren van de data. Naar verwachting zal dit
uitmonden tot een masterthese in 2018, die door drs. Sjoerd Vogel zal worden herschreven tot een
publicabel artikel en worden ingediend ter publicatie.
Betrokken:
Drs. S. Vogel (promovendus)
Dr. J. Bruins
Drs. L. Halbersma
Prof. dr. M. van der Gaag (Vrije Universiteit Amsterdam)
Prof. dr. S. Castelein
Instelling(en) waar onderzoek wordt uitgevoerd: Lentis
Start onderzoek: 2016
(Verwachte) einddatum onderzoek: 2019
Status: publicatiefase
Contactpersoon:
Drs. Sjoerd Vogel, js.vogel@lentis.nl
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Cognitieve Adaptatie Training (CAT)
Samenvatting:
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 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 een multicenter randomized controlled trial naar de
effecten van CAT op het functioneren van mensen met een ernstige psychische stoornis. Tot 2017
werden voor de studie patiënten gemeten.
De multicenter RCT heeft inzichten gegeven in de belemmerende en bevorderende factoren voor de
implementatie van CAT in de reguliere zorg. Om de implementatie van CAT in de reguliere zorg goed
vorm te geven, zal in het najaar van 2018 een implementatieonderzoek starten. Het
implementatiemodel dat wordt getoetst in dit onderzoek zal naar verwachting ook
aanknopingspunten bieden voor de implementatie van andere psychosociale interventies.
Betrokken:
Dr. A. Stiekema
Drs. M. van Dam (promovendus)
Dr. R. Bruggeman (UMCG)
Dr. L. van der Meer
Prof. dr. D. Velligan (University of Texas)
Prof. dr. A. Aleman (NIC)
Prof. dr. S. Castelein
Prof. dr. J. van Weeghel (Dijk en Duin/Phrenos/Tranzo)
Prof. dr. G.H.M. Pijnenborg (RuG en GGZ Drenthe)
Instelling(en) waar onderzoek wordt uitgevoerd: Lentis, Parnassia, GGz Noord-Holland-Noord
Start onderzoek: 2009
(Verwachte) einddatum onderzoek: 2019
Financiering: €150.000 (CAT)
Gefinancierd door: resp. fonds NutsOhra
Status: dataverzamelingsfase
Contactpersoon:
Michelle van Dam, mt.vandam@lentis.nl
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Traumabehandeling bij psychose
Samenvatting:
Zorgprogramma Psychosen (stad Groningen) heeft in het verleden deelgenomen aan de landelijke
Treating Trauma in Psychosis (T.Tip) studie. Drs. Ineke Koopmans heeft deze onderzoeksgegevens
gebruikt voor een dossieronderzoek, om te kijken in hoeverre traumatische ervaringen die door
cliënten gerapporteerd zijn in T.Tip ook terug te vinden zijn in hun behandelplannen. Zij heeft alle
data in 2016 verzameld en geanalyseerd en schrijft in 2017-2018 een artikel over haar bevindingen in
het kader van haar opleiding tot Klinisch Psycholoog. Naar verwachting zal dit artikel in 2018 worden
aangeboden ter publicatie aan Tijdschrift voor de Psychiatrie.
Betrokken:
Drs. I. Koopmans
Dr. J. van der Velde
Dr. J. Bruins
Prof. dr. S. Castelein
Instelling(en) waar onderzoek wordt uitgevoerd: Lentis
Start onderzoek: 2013
(Verwachte) einddatum onderzoek: 2018
Status: publicatiefase
Contactpersoon:
I. Koopmans, em.koopmans@lentis.nl
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Landelijk onderzoek naar steungroepen (RACT)
Samenvatting:
Het Trimbos instituut is met Dr. Hans Kroon en Prof. dr. Niels Mulder begonnen om een onderzoek op
te zetten naar Resource group Assertive Community Treatment (RACT). Hierbij vormen mensen uit de
omgeving van cliënten samen met professionals uit de zorg een steungroep die de cliënt helpt om
zijn/haar hersteldoelen te bereiken. In Zweden is deze manier van werken al wetenschappelijk
onderzocht en de standaard manier van zorgverlenen aan mensen met een ernstige psychische
aandoening. Lentis werkt mee met het Trimbos instituut om de effectiviteit van RACT in de
Nederlandse situatie te onderzoeken. In 2017 is hiervoor Rianne Lieben aangesteld, die namens Lentis
de werving en metingen voor het landelijke RACT onderzoek verricht.
Betrokken:
Drs. C. Tjaden (promovendus Trimbos)
R. Lieben (onderzoeksassistent Lentis)
Dr. R. Keet (GGz Noord-Holland-Noord)
Prof. dr. P. Delespaul (Maastricht University)
Prof. dr. S. Castelein
Prof. dr. J. van Weeghel (Phrenos, Tilburg University)
Dr. H. Kroon (Trimbos Instituut)
Prof. dr. N. Mulder (Bavo Europoort)
en anderen
Instelling(en) waar onderzoek wordt uitgevoerd:
Lentis, Bavo Europoort, Ingeest, GGZ NHN, Antes, Altrecht, Arkin, GGZ Centraal, GGZ Breburg
Start onderzoek: 2017
(Verwachte) einddatum onderzoek: 2020
Financiering: €100.000, aangevuld met bijdragen deelnemende instellingen
Gefinancierd door: Stichting tot Steun en deelnemende instellingen
Status: dataverzamelingsfase
Contactpersonen:
R. Lieben, rj.lieben@lentis.nl
C. Tjaden, ctjaden@trimbos.nl
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Valideringsstudie I.ROC: Een meetinstrument voor herstel binnen FACT
Samenvatting:
Persoonlijk en maatschappelijk herstel van mensen met ernstige psychische aandoeningen is in de
geestelijke gezondheidszorg een belangrijk onderwerp en het is belangrijk om dit in de zorg goed te
meten. 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). Op dit moment werken onderzoekers aan het valideren van de Nederlandse
vertaling van de I.ROC als herstelinstrument voor cliënten die in behandeling zijn bij een FACT-team.
In 2016 is de dataverzameling begonnen. Daarnaast de bruikbaarheid van de I-ROC in vergelijking met
de Nationale Herstelschaal en de Recovery Outcome Scale. Met vijftig inclusies is de dataverzameling
bij de Lentis F-ACT teams inmiddels afgerond. In 2017 is ook bij langdurige rehabilitatie data over de
I.ROC verzameld.
Betrokken:
H. Aardema, MANP (promovendus, GGz Drenthe)
Dr. E. Sportel (GGz Drenthe)
Dr. N. Boonstra (NHL/GGz Friesland)
Prof. dr. S. Castelein (Lentis)
Prof. dr. M. Pijnenborg (RuG/GGz Drenthe)
Instelling(en) waar onderzoek wordt uitgevoerd:
Lentis, GGZ Drenthe, GGZ Friesland, GGZ Breburg
Start onderzoek: 2017
(Verwachte) einddatum onderzoek: Financiering: Gefinancierd door: Status: dataverzamelingsfase
Contactpersoon:
H. Aardema, hettie.aardema@ggzdrenthe.nl
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Samen voor Herstel
Samenvatting:
In de Samen voor Herstel pilot werken hulpverleners volgens de RACT-methode en vindt er daarnaast
ontschotting van de zorg plaats door meerdere (hulpverlening)instanties en organisaties bij de
steungroepen te betrekken. Naast de deelname aan deze pilot van het FACT-team Zuid, heeft de
projectgroep aan Lentis Research gevraagd om de pilot wetenschappelijk te evalueren. In 2016
hebben diverse medewerkers van Lentis Research gewerkt aan het opzetten van het onderzoek
rondom te pilot. In 2017 is senior onderzoeker dr. C. Slofstra aangesteld om dit onderzoek te leiden.
In 2017 zijn de werving en eerste metingen van start gegaan. Tevens is in 2017 Erwin Wijma, HBOstudent Toegepaste psychologie, begonnen als onderzoeksassistent voor Samen voor Herstel,
waarover hij zijn afstudeerscriptie zal schrijven.
Betrokken:
Dr. C. Slofstra
E. Wijma (onderzoeksassistent)
Dr. J. Bruins
Prof. dr. S. Castelein
In samenwerking met Lentis FACT Zuid, de gemeente Groningen, Menzis, WIJ-team de Wijert en VNN
Instelling(en) waar onderzoek wordt uitgevoerd: Lentis (FACT Zuid)
Start onderzoek: 2016
(Verwachte) einddatum onderzoek: 2020
Financiering: €100.000
Gefinancierd door: Menzis, Gemeente Groningen
Status: dataverzamelingsfase
Contactpersonen:
Dr. C. Slofstra, c.slofstra@lentis.nl
E. Wijma, e.wijma@lentis.nl
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Elips/LION (leefstijlonderzoek)
Samenvatting:
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 Elips onderzoek is
in 2013 afgerond. In 2017 is het hoofdartikel gepubliceerd; in 2018 zullen de resultaten op het gebied
van psychosociale factoren worden gepubliceerd en zal Anne Looijmans haar proefschrift over dit
onderwerp verdedigen.
Betrokken:
Drs. A. Looijmans (UMCG)
Dr. F. Jörg (hoofdonderzoeker UMCG)
Dr. A. Stiekema (Lentis)
Drs. J. Cambier (Lentis)
Dr. L. van der Meer (Lentis)
mw. A. Zijlstra (onderzoeksverpleegkundige Lentis)
Dr. Ir. E. Corpeleijn (UMCG)
Dr. R. Bruggeman (UCP, RuG)
Prof. dr. R. Stolk (UMCG)
Prof. dr. R.A. Schoevers (UCP)
Instelling(en) waar onderzoek wordt uitgevoerd:
Lentis, GGZ Friesland, GGZ Drenthe, UCP, Dimence
Start onderzoek: 2010
(Verwachte) einddatum onderzoek: 2018
Financiering: €250.000,- euro
Gefinancierd door: ZonMW, GGZ Friesland, matching door deelnemende GGZ instellingen
Status: publicatiefase
Contactpersonen:
A. Looijmans, a.looijmans@umcg.nl
F. Jörg, frederike.jorg@ggzfriesland.nl
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Dit ben ik!
Samenvatting:
De afdeling Langdurige Rehabilitatie Zuidlaren is in 2017 gestart met de ontwikkeling van een nieuwe
psychosociale interventie, gericht op het gestructureerd in kaart brengen van de levensgeschiedenis
van patiënten met ernstige psychische 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. Voor het project wordt
samengewerkt met Prof. dr. Jaap van Weeghel (Phrenos), Dr. Charlotte Wunderink (lector
Maatschappelijke participatie van mensen met psychische beperkingen aan de Hanzehogeschool
Groningen) en Prof. dr. G.H.M. Pijnenborg. In 2015 en 2016 is een gecombineerde aanvraag met het
project de Woonschool (cliënten begeleiden op basis van de IRB naar zelfstandig wonen) van
Charlotte Wunderink ingediend bij RAAK. In 2018 zal een vervolgaanvraag worden ingediend om de
ontwikkelde interventie te toetsen.
Betrokken:
Tessa Jonker (junior-onderzoeker)
Heleen Wadman (ervaringsdeskundige)
Marjon Huiting (familie-ervaringsdeskundige)
Anita Luppes (verpleegkundige)
Dr. L. van der Meer
Prof. dr. Jaap van Weeghel (Phrenos)
Dr. C. Wunderink (Hanzehogeschool Groningen)
Prof. dr. G.H.M. Pijnenborg (GGZ Drenthe en RuG)
Instelling(en) waar onderzoek wordt uitgevoerd: Lentis
Start onderzoek: 2017
(Verwachte) einddatum onderzoek: 2020
Financiering: 90,000
Gefinancierd door: AGIS
Status: voorbereidingsfase
Contactpersoon:
Lisette van der Meer, l.vandermeer@lentis.nl
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Cognitieve Remediatie
Samenvatting:
Op de afdeling ART Zuidlaren worden mensen behandeld met ernstige psychische aandoeningen,
waarbij vaak sprake is van forse cognitieve problemen. Uit het CAT onderzoek (blz. 27) is gebleken
dat cognitieve problemen niet alleen omzeild kunnen worden, maar ook kunnen verbeteren. Mogelijk
kan het trainen van cognitie worden versterkt door gelijktijdige toediening van milde hersenstimulatie
met tDCS. In de onderzoekslijn Cognitieve Remedatie is het doel een RCT te ontwikkelen waarin
Cognitieve Remediatie Training wordt aangeboden in combinatie met tDCS. Hiervoor zal een keuze
gemaakt gaan worden tussen twee trainingsprogramma’s: Mindset en CIRCuiTS. Ook zal subsidie
worden aangevraagd.
Betrokken:
Dr. L. Bais
Dr. L. van der Meer
Dr. B. Curcic-Blake
Dr. D. van Duin
Dr. J. Hofstra
Dr. L. Korevaar
Prof. dr. G.H.M. Pijnenborg
Instelling(en) waar onderzoek wordt uitgevoerd: Lentis
Start onderzoek: 2017
(Verwachte) einddatum onderzoek: 2022
Financiering: Gefinancierd door: Status: voorbereidingsfase
Contactpersoon:
Leonie Bais, l.bais@lentis.nl
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Stigma en de therapeutische relatie
Samenvatting:
In 2016 zijn Drs. Arzu Mazlum en Drs. Jolanda van der Velde gestart met het opzetten van een
onderzoek in het kader van hun opleiding tot Klinisch Psycholoog. Zij doen onderzoek naar de relatie
tussen geïnternaliseerd stigma, stigma door de hulpverlener en de kwaliteit van de therapeutische
relatie. In 2017 hebben zij gewerkt aan het onderzoeksprotocol. Naar verwachting zullen zij in 2018
het onderzoeksprotocol afronden en beginnen met de dataverzameling.
Betrokken:
Drs. A. Mazlum
Drs. J. van der Velde
Prof. dr. S. Castelein
Dr. J. Bruins
Instelling(en) waar onderzoek wordt uitgevoerd:
Lentis
Start onderzoek: 2016
(Verwachte) einddatum onderzoek: 2020
Financiering: Gefinancierd door: Status: voorbereidingsfase
Contactpersonen:
Arzu Mazlum, a.mazlum@lentis.nl
Jolanda van der Velde, j.vandervelde@groningen.psyq.nl
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Cannabis en kwaliteit van leven
Samenvatting:
Mensen met een psychotische aandoening gebruiken twee keer vaker cannabis dan mensen zonder
psychotische aandoening. Veel cliënten zeggen dat het gebruik van cannabis ze helpt, omdat ze dan
minder psychotische klachten ervaren, socialer zijn en zich gelukkiger voelen. Maar klopt dat wel?
Wetenschappelijk onderzoek heeft laten zien dat cliënten die cannabis gebruiken juist méér
psychotische klachten ervaren (Bruins e.a. 2016). Daarmee is één van de argumenten om cannabis te
gebruiken weerlegd. Met dit vervolgonderzoek kijken we naar de relatie tussen cannabisgebruik en
kwaliteit van leven, geluk (Happiness Index) en sociaal functioneren. Er wordt gekeken of
antipsychoticagebruik hierbij een mediërende rol heeft. In 2017 is het voorstel voor dit onderzoek
geschreven en een verzoek ingediend voor het gebruik van ROM-Phamous data. Naar verwachting
zullen in 2018 de analyses worden afgerond en de resultaten worden aangeboden ter publicatie.
Betrokken:
Dr. J. Bruins
Dr. E. Visser
Prof. dr. G.H.M. Pijnenborg
Prof. dr. S. Castelein
Instelling(en) waar onderzoek wordt uitgevoerd: Lentis
Start onderzoek: 2017
(Verwachte) einddatum onderzoek: 2018
Financiering: Gefinancierd door: Status: voorbereidingsfase
Contactpersoon:
Jojanneke Bruins, j.bruins@lentis.nl
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Mondgezondheid bij patiënten na een eerste psychose
Samenvatting:
Wanneer mensen een psychose krijgen is dit van grote invloed op hun dagelijks leven. Mensen
kunnen verward zijn, trekken zich terug en de zelfzorg verslechterd vaak, enerzijds vanwege een
verminderd vermogen tot zelfzorg, maar ook vanwege een gebrek aan motivatie. Uit onderzoek is
gebleken dat mondzorg onder volwassenen met een psychotische stoornis die al langer in
behandeling zijn doorgaans onder de maat is. Verschillende risicofactoren spelen hierin een rol, zoals
bijvoorbeeld roken, alcohol- en/of drugsgebruik, maar ook het wel/niet hebben van een aanvullende
verzekering voor mondzorg. Dit promotie-onderzoek richt zich op de mondgezondheid van mensen na
een eerste psychose. Er blijkt een tekort aan kennis over het belang van een goede mondgezondheid
bij behandelaren. Om hierop in te kunnen spelen en om de kenniskloof te dichten worden meerdere
studies uitgevoerd variërend van fenomenologische studies tot case control studies. Ook een
interventiestudie zal in de toekomst worden uitgevoerd.
Betrokken:
Drs. S. Kuipers (promovendus, NHL)
Drs. A. Malda (GGz Friesland)
Dr. N. Boonstra (GGz Friesland)
Dr. L. Kronenberg (Dimence)
Prof. dr. S. Castelein (Lentis/RuG)
Instelling(en) waar onderzoek wordt uitgevoerd:
GGz Friesland (en mogelijk later andere RGOc-lidinstellingen)
Start onderzoek: 2016
(Verwachte) einddatum onderzoek: 2023
Gefinancierd door: NHL/Stenden Hogeschool, RUG, Stichting tot steun VCVGZ.
Status: dataverzamelingsfase en analysefase
Contactpersoon:
Sonja.Kuipers@nhl.nl
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Onderzoekslijn 2: Optimale zorgorganisatie
TReatment-E-AssisT (TREAT) project
Samenvatting:
In het TREAT project wordt een computerapplicatie ontwikkeld, de Treatment-E-AssisT (TREAT), 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 verwachting is dat
TREAT mogelijk de kwaliteit van zorg kunnen verbeteren, door een verbetering van de detectie en
behandeling van zorgbehoeften van patiënten. Het pilotonderzoek laat veelbelovende resultaten zien
en is in 2017 ingediend voor publicatie.
In 2017 is drs. Lukas Roebroek aangesteld als promovendus op het TREAT onderzoek. Naast het
voltooien van het artikel over de pilotfase is hij gestart met het schrijven van het onderzoeksprotocol
voor de TREAT trial en het benaderen van diverse GGZ instellingen voor deelname aan het TREAT
onderzoek. Tevens is er in 2017 namens de onderzoeksgroep een artikel ingediend bij Tijdschrift voor
de Psychiatrie over het gebruik van beslissingstools binnen de GGZ.
Betrokken:
Drs. L.O. Roebroek (promovendus)
Dr. J. Bruins
Dr. H. Knegtering
Dr. A. Boonstra (RUG, Faculteit Enomie en Bedrijfskunde)
Prof. dr. P. Delespaul (Maastricht University)
Prof. dr. S. Castelein
Instelling(en) waar onderzoek wordt uitgevoerd:
Lentis, UCP, GGZ Drenthe, GGZ Friesland
Start onderzoek: 2013
(Verwachte) einddatum onderzoek: 2021
Financiering: €165.500 van Stichting ROOS aangevuld met interne subsidie TOPGGz
Gefinancierd door: Stichting ROOS en interne subsidie TOPGGz
Status: voorbereidingsfase
Contactpersoon:
Lukas Roebroek, lo.roebroek@lentis.nl
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Zorgbehoeftes bij psychose
Samenvatting:
Drs. Lukas Roebroek doet met behulp van ROM-Phamous en DIS-data onderzoek naar de
zorgbehoeften van mensen met een psychose. DIS-data bevat de zorgconsumptiegegevens. Vragen
die in dit onderzoek worden gesteld zijn onder andere welke zorgbehoeften er zijn, of er aan deze
zorgbehoeften voldaan wordt met de geboden zorg, of deze zorg richtlijnconform is en hoe tevreden
de cliënt is met de geboden zorg. In 2017 is de opzet van deze studie ontworpen en is er een
verzoek ingediend om toegang te krijgen tot de benodigde ROM-Phamous data van Lentis, UCP, GGZ
Drenthe en GGZ Friesland. Naar verwachting zullen de data in 2018 beschikbaar worden gesteld en zal
het onderzoek in 2019 worden afgerond. Dit onderzoek maakt deel uit van het proefschrift van drs.
Lukas Roebroek.
Betrokken:
Drs. L.O. Roebroek (promovendus)
Dr. J. Bruins
Prof. dr. P. Delespaul (Maastricht University)
Prof. dr. S. Castelein
Instelling(en) waar onderzoek wordt uitgevoerd:
Lentis
Start onderzoek: 2017
(Verwachte) einddatum onderzoek: 2019
Financiering: Gefinancierd door: Status: voorbereidingsfase
Contactpersoon:
Lukas Roebroek, lo.roebroek@lentis.nl
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ROM-Phamous: pilot houding (hoofd)behandelaren
Samenvatting:
In 2016 is gestart met een onderzoek naar de houding van (hoofd)behandelaren ten aanzien van
ROM-Phamous. Dit onderzoek is uitgevoerd met behulp van een digitale vragenlijst, in meerdere
instellingen in Noord-Nederland (Lentis, UCP, GGZ Friesland en GGZ Drenthe). Er werden verschillende
aspecten van ROM-Phamous onderzocht, zoals bijvoorbeeld het gebruik, de gebruiksvriendelijkheid en
het waargenomen nut. Dit onderzoek heeft als doel in kaart te brengen welke aspecten van ROMPhamous gewaardeerd worden en welke aspecten juist verbeterd kunnen worden. Mede op basis van
dit onderzoek is een promotietraject gestart waarin met behulp van computeralgoritmen patiënten en
behandelaren geadviseerd worden in welke behandelstappen overwogen kunnen worden. In 2017
werd hierover een pilotonderzoek afgrond (Tasma e.a., 2018) en een groot RCT onderzoek opgestart
(Promovenus: L. Roebroek, promotor prof. dr. S. Castelein).
Instelling(en) waar onderzoek wordt uitgevoerd: Lentis
Start onderzoek: 2016
(Verwachte) einddatum onderzoek: 2018
Financiering: zie TREAT, blz. 37
Gefinancierd door: zie TREAT, blz. 37
Status: analysefase
Contactpersoon:
Lukas Roebroek, lo.roebroek@lentis.nl

41

VOICE
Samenvatting:
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 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 2016 is voor het VOICE-project een subsidie-aanvraag toegekend door
Stichting VCVGZ.
In 2017 is een promovendus aangesteld die van start is gegaan met het schrijven van een review, in
samenwerking met dr. Jorien van der Velde, over factoren die de therapeutische relatie in de
behandeling bij psychotische aandoeningen beïnvloeden. Helaas heeft de promovendus haar
werkzaamheden moeten staken en zal er in 2018 een nieuwe promovendus of senior onderzoeker
worden aangesteld om het project voort te zetten.
Betrokken:
Dr. J. Bruins
Dr. J. van der Velde
Prof. dr. P. Delespaul (Maastricht University)
Prof. dr. S. Castelein
Instelling(en) waar onderzoek wordt uitgevoerd: Lentis
Start onderzoek: 2017
(Verwachte) einddatum onderzoek: 2022
Financiering: €220.000
Gefinancierd door: Stichting tot steun VCVGZ
Status: voorbereidingsfase
Contactpersoon:
J. Bruins, j.bruins@lentis.nl
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DRIVE
Samenvatting:
DRIVE staat voor Dialogues about Recovery using the INSPIRE: a Validation and Effect study. Er is een
kloof waarbij hulpverleners graag herstelondersteunend willen werken, maar dit in de praktijk niet
altijd gebeurd, omdat ze strategieën, tools en de juiste taal missen om dit goed te doen. In het DRIVE
onderzoek gaan hulpverleners samen met hun cliënten de INSPIRE invullen, een herstelvragenlijst
waarin de cliënt kan aangeven welke factoren belangrijk zijn voor zijn/haar herstelproces en in
hoeverre de cliënt daarbij ondersteuning ervaart van de hulpverlener. De verwachting is dat dit zal
leiden tot een dialoog waarbij meer begrip ontstaat tussen cliënt en hulpverlener, meer inzicht in de
hersteldoelen en –wensen van de cliënt en betere, gepersonaliseerde zorg.
Aan dit onderzoek zullen 38 hulpverleners deelnemen met 4 cliënten per hulpverlener. De cliënten
zullen per hulpverleners gerandomiseerd worden naar een experimentele (n=2) of controlegroep
(n=2). Als onderdeel van dit onderzoek zal de Nederlandse vertaling van de INSPIRE worden
gevalideerd.
In 2017 is er een onderzoeksvoorstel geschreven voor dit project. In 2018 zal deze worden ingediend
bij een subsidieverstrekker om een promotietraject voor het DRIVE onderzoek te financieren. Onder
voorbehoud van financiering zal naar verwachting in 2019 een promovendus worden aangesteld en
het DRIVE onderzoek van start gaan.

Betrokken:
Dr. J. Bruins
I.D. Kruidhof, MANP
Prof. dr. P. Delespaul (Maastricht University)
Prof. dr. S. Castelein
Instelling(en) waar onderzoek wordt uitgevoerd: Lentis
Financiering: in aanvraag
Gefinancierd door: in aanvraag
Status: voorbereidingsfase
Contactpersoon:
J. Bruins, j.bruins@lentis.nl
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Onderzoekslijn 3: Klinische psychiatrie en psychotherapie
TRENSS
Samenvatting:
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 2017 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).
Betrokken:
Dr. J. Dlabac-de Lange
Drs. L. Bais (promovendus, gepromoveerd op 08-02-2017)
Dr. H. Knegtering
Prof. dr. A. Aleman (NIC)
Instelling(en) waar onderzoek wordt uitgevoerd: UMCG, Lentis
Start onderzoek: 2009
(Verwachte) einddatum onderzoek: 2020
Financiering: €120.000
Gefinancierd door: AstraZeneca en Stichting Roos
Status: publicatiefase
Contactpersoon:
Leonie Bais, l.bais@lentis.nl
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TRENSS II: De Apathiestudie (TRENSS II)
Samenvatting:
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 van het UMCG. Een eerste meta-analyse over de neurale basis van
apathie verscheen in 2016. De inclusie voor deze studie loopt door tot en met begin 2018.
Betrokken:
Drs. C. Kos (promovendus NIC)
Drs. N. Klaasen (promovendus NIC)
Dr. L. Bais
Dr. E. Liemburg
Dr. E. Opmeer (NIC)
Dr. H. Knegtering
Prof. dr. A. Aleman (NIC/UMCG)
Instelling(en) waar onderzoek wordt uitgevoerd: UMCG, Lentis, GGz Drenthe, GGz Friesland, Dimence,
Mediant
Start onderzoek: 2012
(Verwachte) einddatum onderzoek: 2020
Financiering: €3.000.000
Gefinancierd door: NWO (Vici) en ERC
Status: analysefase / publicatiefase
Contactpersoon:
Leonie Bais, l.bais@lentis.nl
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REFLEX
Samenvatting:
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 2016 werden resultaten van deze studie gepubliceerd en ook na 2017 zullen verdere resultaten
gepubliceerd worden.
Betrokken:
Drs. A. de Vos (GGz Drenthe/RuG)
Drs. D. Larabi (NIC)
Drs. I. Koopmans
Mw. A. Zijlstra
Drs. K. van Berkel
Dr. L. van der Meer
Prof. dr. A. Aleman (NIC)
Prof. dr. M. Pijnenborg (GGz Drenthe/RuG)
Instelling(en) waar onderzoek wordt uitgevoerd: GGz Drenthe, UMCG, Lentis
Start onderzoek: 2008
(Verwachte) einddatum onderzoek: 2020
Financiering: €250.000
Gefinancierd door: European Science Foundation
Status: publicatiefase
Contactpersoon:
Marieke Pijnenborg, g.h.m.pijnenborg@rug.nl
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EMOZIE
Samenvatting:
In het EMOZIE-onderzoek werd met behulp van fMRI gekeken naar de neurale basis van ziekte-inzicht.
Er is een groep van 40 mensen met schizofrenie, 20 mensen met een bipolaire stoornis en 20
gezonde controles onderzocht. Er is een vergelijking gemaakt tussen patiëntengroepen en met
gezonde deelnemers. Alhoewel Dr. Lisette van der Meer al resultaten heeft gepubliceerd, zijn er in
2015 nog vier artikelen gepubliceerd met data van EMOZIE. In 2018 zullen nog meer publicaties
volgen.
Betrokken:
Dr. L. van der Meer
Prof. dr. A. Aleman (NIC)
Prof. dr. G.H.M. Pijnenborg (RuG en GGz Drenthe)
Instelling(en) waar onderzoek wordt uitgevoerd: UMCG, Lentis, GGz Drenthe
Start onderzoek: 2008
(Verwachte) einddatum onderzoek: 2020
Financiering: 1,224,000
Gefinancierd door: European Science Foundation (EURYI grant)
Status: analysefase / publicatiefase
Contactpersoon:
Lisette van der Meer, l.vandermeer@lentis.nl
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BeST
Samenvatting:
In de BeST studie werd onderzocht of een behandeling met rTMS effectief is tegen auditieve verbale
hallucinaties (stemmen) bij mensen met schizofrenie. In totaal hebben er 47 mensen met
aanhoudende auditieve hallucinaties deelgenomen. In 2013 werd de inclusie van patiënten afgerond
en in 2014 werd een artikel gepubliceerd over het effect van de behandeling op symptoomniveau. In
2016 werden gegevens geanalyseerd zullen er publicaties volgen over het effect van de rTMSbehandeling op hersenactiviteit. Deze resultaten zijn in 2017 gepubliceerd.
Betrokken:
Drs. L. Bais
Dr. H. Knegtering
Prof. dr. A. Aleman (NIC)
Instelling(en) waar onderzoek wordt uitgevoerd: UMCG, Lentis, GGz Drenthe
Start onderzoek: 2006
(Verwachte) einddatum onderzoek: 2020
Financiering: Gefinancierd door: Status: analysefase / publicatiefase
Contactpersoon:
Leonie Bais, l.bais@lentis.nl
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RAF
Samenvatting:
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 en zijn in 2017 gepubliceerd. Naar verwachting
zullen ook na 2017 publicaties uit deze studie volgen.
Betrokken:
Dr. E. Liemburg
Dr. H. Knegtering
Prof. dr. A. Aleman (NIC)
Instelling(en) waar onderzoek wordt uitgevoerd:
Start onderzoek: 2008
(Verwachte) einddatum onderzoek: 2018
Financiering: Gefinancierd door: Status: publicatiefase
Contactpersoon:
Edith Liemburg, e.j.liemburg@umcg.nl
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Communicatie en psychosen
Samenvatting:
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 en gepubliceerd in 2017.
Betrokken:
Dr. L. Bais
Dr. L.M. Hoekert
Dr. H. Knegtering
Prof. dr. A. Aleman (NIC)
Instelling(en) waar onderzoek wordt uitgevoerd: UMCG, Lentis
Start onderzoek: 2009
(Verwachte) einddatum onderzoek: 2018
Financiering: Gefinancierd door: Status: analysefase / publicatiefase
Contactpersoon:
Leonie Bais, l.bais@lentis.nl
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ABC studie
Samenvatting:
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. De
publicatie van de resultaten wordt verwacht in 2018.
Betrokken:
Dr. H. Klein (UCP, UMCG)
Mw. A. Zijlstra
Dr. H. Knegtering
Instelling(en) waar onderzoek wordt uitgevoerd: UMCG, Lentis
Start onderzoek: 2011
(Verwachte) einddatum onderzoek: 2018
Financiering: Gefinancierd door: Status: analysefase / publicatiefase
Contactpersoon:
Hans Klein, hanscklein@gmail.com
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Depotpoli
Samenvatting:
Er zijn voorstellen gemaakt voor het oprichten van een depotpolikliniek in de stad Groningen. Door
organisatorische veranderingen binnen de FACT teams, konden deze plannen in 2016 niet
geïmplementeerd worden. In de loop van 2018 zal opnieuw worden bekeken wat de haalbaarheid van
het ontwikkelen van een depotpoli is.

Depot antipsychotica projecten/depotpoli
Samenvatting:
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 driemaandelijkse formulering) en namen Lentis medewerkers
deel aan een internationale adviesraad voor de implementatie van depot antipsychotica. Er is in 2016
met een studie naar een driemaandelijks depot antipsychoticum gestart en is eind 2017 afgerond.
Begin 2018 zal de database sluiten.
Betrokken:
Mw. A. Zijlstra
Drs. K. van Berkel
Dr. H. Knegtering
Drs. M. de Jonge
Instelling(en) waar onderzoek wordt uitgevoerd: dit is een internationale multicenter studie geïnitieerd
door Janssen.
Start onderzoek: 2011
(Verwachte) einddatum onderzoek: 2018
Financiering: 60.000
Gefinancierd door: Janssen
Status: dataverzamelingsfase
Contactpersoon:
Rikus Knegtering, h.knegtering@lentis.nl
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Depot antipsychotica anno 2013-2016, het vervolg
Samenvatting:
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 2018 zullen
de auteurs de Engelstalige en Nederlandstalige update van het boek afmaken. Daarnaast zal in 2018
een Nederlandstalig artikel over het driemaandelijkse depot Paliperidon Palimtaat verschijnen in het
Tijdschrift voor Psychiatrie.
Betrokken:
Drs. K. Spoelstra
Dr. H. Knegtering
Instelling(en) waar onderzoek wordt uitgevoerd: Lentis
Start onderzoek:
(Verwachte) einddatum onderzoek:
Financiering: is aangevraagd
Gefinancierd door:
Status: publicatiefase
Contactpersoon:
Rikus Knegtering, h.knegtering@lentis.nl
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Invloed van antipsychotica en andere geneesmiddelen op seksueel functioneren
Samenvatting:
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 2016 werden een aantal artikelen uit deze
onderzoekslijn gepubliceerd.in voorbereiding.
In lijn met dit onderzoeksproject is een hoofdstuk geschreven voor het Leerboek Seksuologie dat
naar verwachting in 2018 zal verschijnen (auteurs o.a. Thalia Herder, Marrit de Boer en Rikus
Knegtering). Tevens is een nieuw hoofdstuk geschreven over seksuologie in het leerboek “Innovatief
leerboek persoonlijke psychiatrie” dat in 2017 zal verschijnen. Uit deze ontwikkelingen is een nieuwe
module seksuologie (www.psychiatrieonderwijs.nl) ontwikkeld voor psychiaters in opleiding (Thalia
Herder, Marrit de Boer, Rikus Knegtering). en zijn nieuwe onderzoeksprojecten in een ontwerpfase.
Met als eerste auteru Thalia Herder, is een literatuuronderzoek gestart naar de relatie tussen
psychische stoornissen en seksualiteit. Ook is een onderzoek gestart naar de invloed van medicatie
op seksualiteit.
Betrokken:
Dr. H. Knegtering
Drs. T. Herder
Dr. M. de Boer (UMCG)
Instelling(en) waar onderzoek wordt uitgevoerd:
Start onderzoek: oktober 2017
(Verwachte) einddatum onderzoek: oktober 2019
Financiering: Gefinancierd door: vanuit de A-opleiding Psychiatrie van Lentis en UCP
Status: dataverzamelingsfase / analysefase
Contactpersoon:
Rikus Knegtering, h.knegtering@lentis.nl
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Het evalueren van gewenste en ongewenste effecten van behandelinterventies
Samenvatting:
Een aantal onderzoekers van Lentis en het Universitair Centrum Psychiatrie doet al zo’n 20 jaar
onderzoek naar effecten van behandelinterventies, meestal betreft dit geneesmiddelenonderzoek,
maar in toenemende mate ook psychosociale en neurostimulatieve interventies. 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 zijn voorstellen ontwikkeld, om in eerste instantie met
bestaande data, zoals ROM-Phamous, deze onderzoeksmethoden te testen. Tevens is een
overzichtsartikel geschreven over onderzoeksmethoden naar gewenste en ongewenste effecten van
behandelinterventies voor mensen met EPA (Knegtering e.a.). In 2017 is een nieuw onderzoek gestart
naar de effecten van lange termijngebruik van antipsychotica op seksueel functioneren. De
ontwikkelde methodiek zal gebruikt worden om ook andere lange termijneffecten van
medicatiegebruik te evalueren (T Herder, H. Knegtering).
Betrokken:
Dr. H. Knegtering
Dr. R. Bruggeman (UCP/UMCG)
Dr. M. de Boer (UCP/UMCG)
Prof. dr. S. Castelein
Prof. dr. R. Schoevers (UCP/UMCG)
Instelling(en) waar onderzoek wordt uitgevoerd:
Lentis, UCP
Start onderzoek:
Oktober 2019
(Verwachte) einddatum onderzoek:
Lange termijn project.
Financiering:
Geen externe financiering

Status: voorbereidingsfase / dataverzamelingsfase / analysefase / publicatiefase
Contactpersoon:
H. Knegtering, h.knegtering@lentis.nl
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Onderzoekslijn 4: Klinische epidemiologie

PHAMOUS en PROGR-S
Samenvatting:
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 ROMPhamous 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. In deze paragraaf leest u welke
onderzoeksprojecten hieruit voortgekomen zijn.

Het databeheer van PROGR-S en ROM-Phamous wordt gedaan door het Rob Giel Onderzoekcentrum
(RGOc). Instellingen die aangesloten zijn op het RGOc zijn Lentis, UCP, GGZ Drenthe, GGZ Friesland,
Dimence, Mediant.
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Factoranalyse negatieve symptomen
Samenvatting:
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, namelijk. mensen met een
lange(re) 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. Dit artikel getiteld
‘Confirmatory Factor Analysis and Differential Relationships of the Two Subdomains of Negative
Symptoms in Chronically Ill Psychotic Patients’ is in 2016 gepubliceerd. In een vervolgonderzoek is in
een andere database (GROUP) onderzocht hoe stabiel deze symptomen, onderverdeeld in
subdimensies, zijn over de tijd. Bovendien is gekeken hoe deze symptomen op baseline gerelateerd
zijn aan kwaliteit van leven en functioneren zes jaar later. Deze resultaten zullen in 2018 worden
gepubliceerd. Op basis van deze bevindingen hebben Stynke Castelein en Lisette van der Meer een
opinie artikel geschreven welke in 2018 zal worden gepubliceerd.
Betrokken:
Drs. A. Stiekema
Dr. E. Liemburg
Dr. R. Bruggeman (UMCG)
Dr. L. van der Meer
Dr. A.M. Islam (UMCG)
Dr. R. Stewart (UMCG)
Prof. dr. A. Aleman (NIC)
Prof. dr. S. Castelein
Prof. dr. E. van den Heuvel (UMCG)
Prof. dr. J. van Weeghel (Tilburg University/Phrenos)
Instelling(en) waar onderzoek wordt uitgevoerd: Lentis
Start onderzoek: 2013
(Verwachte) einddatum onderzoek: 2018
Financiering:Gefinancierd door:Status: analysefase / publicatiefase
Contactpersoon:
Lisette van der Meer, l.vandermeer@lentis.nl
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Ontsteking en psychose
Samenvatting:
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 ROMPHAMOUS 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 ABCstudie. In 2016 werd tevens de landelijke Immune-studie gestart waarbij mensen met een eerste
psychose naast hun antipsychoticum met simvastatine, dan wel een placebo, worden behandeld. Deze
studie is een initiatief van het landelijke Psychose Consortium psychose (opzoeken) o.l.v. prof. dr. Iris
Sommer (UMCU) en zal enkele jaren duren.
Betrokken:
Dr. E. Liemburg
Dr. I. Nolte
Dr. H. Klein
Dr. H. Knegtering
Instelling(en) waar onderzoek wordt uitgevoerd:
Start onderzoek: 2013
(Verwachte) einddatum onderzoek: 2020
Financiering: Gefinancierd door: Status: dataverzamelingsfase / analysefase / publicatiefase
Contactperso(o)n(en) (naam + emailadres): h.knegtering@lentis.nl
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Beloop herstel bij psychotische stoornissen
Samenvatting:
Klinisch herstel is het herstel van symptomen horende bij de aandoening. Persoonlijk herstel is een
nieuwe betekenis en doel in je leven ontwikkelen en het leiden van een bevredigend, hoopvol en
nuttig leven met de beperkingen als gevolg van psychiatrische ervaringen. Maatschappelijk herstel
betreft het herstel van het sociaal-maatschappelijk functioneren van de persoon op het gebied van
wonen, werken en sociaal contact. In deze studie worden verschillende beloopspatronen van klinisch,
persoonlijk en maatschappelijk herstel, alsmede de factoren die dit beloop beïnvloeden en mogelijke
interactie-effecten, onderzocht met behulp van een Markov model. Er wordt gebruik gemaakt van
ROM-PHAMOUS data van meerder instellingen. In 2017 is de studie ontworpen en is de data
opgevraagd, naar verwachting zullen de analyses in 2018 worden afgerond en zullen de resultaten in
2019 worden aangeboden voor publicatie
Betrokken:
Prof. dr. S. Castelein
Dr. E. J. Liemburg (RGOc)
Dr. M.E. Timmerman (Rijksuniversiteit Groningen)
Dr. E. Visser (RGOc)
Instelling(en) waar onderzoek wordt uitgevoerd:
Lentis, RGOc, Rijksuniversiteit Groningen
Start onderzoek: 2017
(Verwachte) einddatum onderzoek: 2019
Financiering: Gefinancierd door: Status: analysefase
Contactpersoon:
Stynke Castelein, s.castelein@lentis.nl
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Identificeren van belooptrajecten van maatschappelijk herstel
Samenvatting:
Herstel kan worden onderscheiden in verschillende domeinen: symptomatisch, maatschappelijk en
persoonlijk herstel. Maatschappelijk herstel blijft verhoudingsgewijs achter ten opzichte van
symptomatisch herstel. Deze studie inventariseert daarom met ROM Phamous-data het beloop van
maatschappelijk herstel over de tijd en kijkt eveneens of er verschillende hersteltrajecten te
onderscheiden zijn. Latent class growth analyses (LCGA) in statistieksoftware MPlus worden hiervoor
uitgevoerd.
Betrokken:
Dr. H. Ising (Parnassia Bavo Groep)
Prof. dr. M. Van der Gaag (Vrije Universiteit en Parnassia Bavo Groep)
Drs. S. Burger (Vrije Universiteit)
Dr. E. Visser (RGOc)
Prof. dr. S. Castelein
Instelling(en) waar onderzoek wordt uitgevoerd:
Lentis, RGOc, Rijksuniversiteit Groningen, Parnassia Bavo Groep
Start onderzoek: 2016
(Verwachte) einddatum onderzoek: 2018
Financiering: Gefinancierd door: Status: analysefase
Contactpersoon:
Stynke Castelein, s.castelein@lentis.nl
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Predictoren van herstel bij psychotische stoornissen
Samenvatting:
Klinisch herstel is het herstel van symptomen horende bij de aandoening. Persoonlijk herstel is een
nieuwe betekenis en doel in je leven ontwikkelen en het leiden van een bevredigend, hoopvol en
nuttig leven met de beperkingen als gevolg van psychiatrische ervaringen. Maatschappelijk herstel
betreft het herstel van het sociaal-maatschappelijk functioneren van de persoon op het gebied van
wonen, werken en sociaal contact. Vanuit de literatuur zijn alle herstel beïnvloedende factoren - zowel
die van functionele als symptomatische remissie als die van persoonlijk herstel - geïnventariseerd.
In deze studie worden de individuele predictoren voor de verschillende vormen van herstel
geanalyseerd met behulp van de LASSO methode, om de onderzoeken welke factoren de sterkste
voorspellers zijn van herstel. In 2017 is de studie ontworpen. Naar verwachting zullen de analyses in
2018 worden afgerond en zullen de resultaten in 2019 worden aangeboden voor publicatie.

Betrokken:
Prof. dr. S. Castelein
Dr. J. Bruins
Dr. K.J. Wardenaar (RGOc)
Dr. E. Visser (RGOc)
Instelling(en) waar onderzoek wordt uitgevoerd:
Lentis, RGOc
Start onderzoek: 2017
(Verwachte) einddatum onderzoek: 2019
Financiering: Gefinancierd door: Status: voorbereidingsfase
Contactpersoon:
Jojanneke Bruins, j.bruins@lentis.nl
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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 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
Samenvatting:
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.
Betrokken:
S. Schütt (master student klinische psychologie)
dr. L. van der Meer
dr. M. Dekker
dr. H. Riese (hoofdonderzoeker iLab psychiatrie UCP)

Fysiologische metingen bij patiënten met Ernstige Psychiatrische Aandoeningen
(EPA)
Samenvatting:
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 een onderzoek naar de bruikbaarheid van een ‘Healthpatch’ waarmee relevante fysiologische
variabelen gemeten kunnen worden.
Betrokken:
Dr. L. van der Meer
Dr. K. Spoelstra
Dr. M. Dekker
Dr. H. Riese (hoofdonderzoeker iLab psychiatrie UCP)
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FPC Dr. S. Van Mesdag Kliniek
Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) Dr. S. van Mesdag
heeft plaats voor circa 260 mannelijke tbs-patiënten. Patiënten
die een delict hebben gepleegd en daarvoor meestal een straf
hebben uitgezeten in de gevangenis. Maar ook: mensen die
vanwege psychiatrische en vaak ook verslavingsproblematiek,
niet goed functioneren en mede daardoor het delict pleegden.
Om te voorkomen dat ze opnieuw de fout in gaan, worden ze
bij ons behandeld.
Een behandeling is pas succesvol wanneer de kans op het
opnieuw plegen van een delict erg klein is geworden. Alleen
dan wordt er gewerkt aan de toekomst. Want het uiteindelijke
doel van de tbs-behandeling is ‘Veilig terugkeren naar de
samenleving’. Veilig voor u en de patiënt!

Onderzoek
Het FPC Dr. S. van Mesdag wil de kwaliteit van zijn
behandeling voortdurend verbeteren. Daarom doen wij
wetenschappelijk onderzoek naar het effect van onze
behandelmethoden. De hierna genoemde onderzoeken worden
uitgevoerd door onze afdeling Onderzoek, al dan niet in
samenwerking met andere forensisch psychiatrische
instellingen, hogescholen en universiteiten. Over de
onderzoeken wordt gepubliceerd in Nederlandse en
internationale vaktijdschriften. Daarnaast geven de
onderzoekers lezingen en workshops over hun onderzoek op
Nederlandse en internationale symposia.
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Onderzoeksprojecten
Prognose Onderzoek Behandelduur tbs. (KFZ-Call)
Samenvatting:
Zowel Pro-Justitia rapporteurs als tbs-behandelaars dienen bij hun advies aan de rechter een
inschatting te geven over de verwachte duur van de behandeling. Om deze inschatting te
ondersteunen met empirische gegevens worden de behandeltrajecten van het landelijke cohort tbsgestelden die in de periode 2009-2014 ontslag van de maatregel hebben gekregen in kaart gebracht.
Het doel is om patiëntprofielen te definiëren met behandelduurprognoses.
Betrokken:
Marinus Spreen, hoofd afdeling Onderzoek FPC dr. S. van Mesdag/Forint
Instelling(en) waar onderzoek wordt uitgevoerd:
FPC dr. S. van Mesdag
Start onderzoek: 1 februari 2017
(Verwachte) einddatum onderzoek: 18 december 2018
Financiering: 122.000 euro
Gefinancierd door: Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ)
Status: analysefase
Contactpersoon:
Marinus Spreen, m.spreen@fpcvanmesdag.nl
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Routine Outcome Monitoring met behulp van het Instrument voor Forensische
Behandelevaluatie (IFBE).
Samenvatting:
Het doel van ROM met behulp van het IFBE is om behandelingen van patiënten zowel op
groepsniveaus als op individueel niveau op een gestandaardiseerde en formele wijze te evalueren.
Het IFBE is ontwikkeld in het FPC Dr. S. van Mesdag. De psychometrische eigenschappen van het IFBE
zijn vastgesteld, in verschillende instellingen. Er is een zelfrapportage versie (IFBE-Z) ontwikkeld. Er
wordt onderzocht hoe scores op het IFBE een bijdrage kunnen leveren aan het risicomanagement .
Betrokken:
drs. E. Schuringa
dr. M. Spreen
prof. dr. S. Bogaerts (Universiteit Tilburg)
Instelling(en) waar onderzoek wordt uitgevoerd: FPC Dr. S. van Mesdag en FPA Zuidlaren (Forint)
Start onderzoek: 2008
(Verwachte) einddatum onderzoek: Geen einddatum, doorlopende onderzoekslijn
Gefinancierd door: FPC Dr. S. van Mesdag
Status: Continu proces van deze fases: dataverzamelingsfase / analysefase / publicatiefase
Contactpersoon:
Erwin Schuringa, e.schuringa@fpcvanmesdag.nl
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Forensische sociale netwerkanalyse (FSNA)
Samenvatting:
Dit onderzoek betreft het sociale netwerk van de patiënt binnen en buiten het FPC. Door interviews
met de patiënt en enkele van zijn netwerkleden wordt onderzocht, welke netwerkpersonen en
omstandigheden kunnen bijdragen aan de vermindering of de toename van het delictgevaar. Een
belangrijk aandachtspunt in dit onderzoek is het ontwikkelen en evalueren van interventies op basis
van het netwerkonderzoek. Interventies bestaan uit afspraken met de patiënt en zijn netwerkleden
over zijn toekomstige leven. Dit kunnen bijvoorbeeld afspraken zijn over levensloopbegeleiding.
Betrokken:
dr. Marinus Spreen
drs. Swanny Kremer
drs. Marlies van de Berg
drs. Lydia Pomp (Stenden Hogeschool)
prof. dr. Stefan Bogaerts (Universiteit van Tilburg)
prof. dr. Beate Völker (Universiteit van Utrecht)
Instelling(en) waar onderzoek wordt uitgevoerd: FPC Dr. S. van Mesdag
Start onderzoek:
(Verwachte) einddatum onderzoek: 2018
Status: publicatiefase
Contactpersoon:
Lydia Pomp
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Moreel beraad in de behandeling en de effecten op de kwaliteit van behandeling.
Samenvatting:
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.
Betrokken:
drs. S. Kremer
prof. dr. G. Widdershoven (VUmc)
prof. mr. dr. A.R. Mackor (RUG)
dr. B. Molewijk (VUmc)
dr. M. Spreen
drs. H. Beintema
Instelling(en) waar onderzoek wordt uitgevoerd: FPC Dr. S. van Mesdag
Gefinancierd door: FPC Dr. S. van Mesdag
Status: dataverzamelingsfase / analysefase / publicatiefase
Contactpersoon:
Swanny Kremer, s.kremer@fpcvanmesdag.nl
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Vermindering van verslavingsgerelateerd gedrag bij forensische patiënten door
middel van neurofeedback.
Samenvatting:
Een verslavingsstoornis is een psychiatrische stoornis die onder andere het gevolg is van de
langdurige effecten van drugs op de hersenen en die leidt tot grote veranderingen in cognitie en
gedrag. Langdurig drugsgebruik heeft invloed op het informatieverwerkingssysteem. Neurofeedback is
een behandelmethode waarbij door operante conditionering beoogd wordt afwijkende hersenactiviteit
te normaliseren. Patiënten leren abnormale ritmes en frequenties in hun EEG te beïnvloeden om zo
een abnormale psychologische gesteldheid te veranderen in een normale psychologische gesteldheid.
Steeds meer wetenschappelijke studies tonen aan dat neurofeedback-training effectief kan zijn. Bij
ziektebeelden als ADHD, depressie en epilepsie zijn er reeds positieve effecten aangetoond. Met dit
onderzoek willen we onderzoeken of neurofeedback een waardevolle toevoeging aan de behandeling
van verslaving in een forensische setting kan zijn. Doel is het verminderen van gevoelens van zucht
(craving) en impulsief gedrag en het verhogen van algemeen welbevinden, waardoor
middelenmisbruik niet langer als copingstrategie gebruikt wordt.
Betrokken:
drs. Sandra Fielenbach
prof. dr. Stefan Bogaerts (Universiteit van Tilburg)
dr. Franc Donkers (Universiteit van Maastricht)
dr. Marinus Spreen
Instelling(en) waar onderzoek wordt uitgevoerd:
FPC Dr. S. van Mesdag.
(Verwachte) einddatum onderzoek: 2018
Gefinancierd door: FPC Dr. S. van Mesdag
Status: publicatiefase
Contactpersoon:
Sandra Fielenbach, s.fielenbach@fpcvanmesdag.nl
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Narratief-Integrale Behandelsystematiek
Samenvatting:
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 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.
Betrokken:
drs. H. Visser
prof. dr. D. Draaisma (Rijksuniversiteit Groningen)
dr. M. Spreen
Instelling(en) waar onderzoek wordt uitgevoerd:
FPC Dr. S. van Mesdag
Start onderzoek: 2015
(Verwachte) einddatum onderzoek: onbekend
Gefinancierd door: FPC Dr. S. van Mesdag
Status: voorbereidingsfase / dataverzamelingsfase
Contactpersoon:
Harmke Visser, h.visser@fpcvanmesdag.nl
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Virtual Reality Agressie Preventie Training (VRAPT)
Samenvatting:
Veel mensen die in een forensisch psychiatrisch centrum verblijven hebben hun agressie niet onder
controle of zijn slachtoffer van agressie. Het gaat hierbij om fysieke, psychologische en verbale
agressie. Bij VRAPT laten we tbs-patiënten verschillende realistische scenario’s oefenen in een
driedimensionale virtuele omgeving, zodat ze leren adequater om te gaan met hun reactieve agressie
en impulsen. Het doel van dit onderzoek is: onderzoeken of deze Virtual Reality Agressie Preventie
Training ervoor zorgt dat mensen meer controle krijgen over hun eigen agressie en agressie van
anderen kunnen afwenden. Om te bepalen of VRAPT werkt, worden twee groepen met elkaar
vergeleken: een interventiegroep en een controlegroep. Waarbij voor de eerste groep VRAPT gelijk
wordt ingezet naast de behandeling, wordt de tweede groep op een wachtlijst geplaatst voor VRAPT
en volgt men alleen de reguliere behandeling. Voor beide groepen wordt aan de hand van de Social
Dysfunction and Aggression Scale (SDAS) wekelijks de agressie gemonitord door sociotherapie. Voor
VRAPT is een computerprogramma ontwikkeld waarmee de deelnemende patiënt samen met een
trainer 16 sessies zal doorlopen. De situaties worden hierbij steeds uitdagender. Als de deelnemer de
Virtual Reality-bril tijdens de training opdoet, ziet hij de door de computer gemaakte wereld om zich
heen. In de virtuele wereld kan men rondlopen door een joystick te gebruiken. Zo kan de
deelnemende patiënt in de virtuele omgeving met hulp van de trainer oefeningen doen die hem
kunnen helpen in de ‘echte’ wereld om beter met moeilijke situaties om te gaan.
Betrokken:
Stephanie Klein Tuente, MSc
dr. Wim Veling (RUG, UMCG)
prof. dr. Stefan Bogaerts (Universiteit van Tilburg)
Instelling(en) waar onderzoek wordt uitgevoerd: FPC Dr. S. van Mesdag.
Status: dataverzamelingsfase / analysefase / publicatiefase
Contactpersoon:
Stéphanie Klein Tuente, s.klein.tuente@fpcvanmesdag.nl
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Contact tussen slachtoffers/nabestaanden en tbs-ers
Samenvatting:
Slachtoffers en nabestaanden kunnen soms vragen hebben over het delict dat een tbs-er heeft
gepleegd. Bijvoorbeeld of zij een willekeurig slachtoffer waren of niet. Vanuit die motivatie kunnen zij
contact willen met een tbs-er. Tbs-ers kunnen eveneens contact met hun slachtoffer(s) willen,
bijvoorbeeld om spijt te betuigen, of om de toedracht van het delict uit te leggen. Tot voor kort
ontbraken in forensische psychiatrische centra richtlijnen om contact tussen slachtoffers en tbs-ers
vorm te geven. Daarom hebben de FPC Dr. S. van Mesdagkliniek en de Van der Hoevenkliniek in
2016 een richtlijn opgeleverd, getiteld “Contact tussen slachtoﬀer/nabestaande en tbs-er. Een richtlijn
voor forensisch netwerkbegeleiders in Forensisch Psychiatrische Centra”. De richtlijn biedt handvatten
voor maatschappelijk werkers en forensisch netwerkbegeleiders om de procedure van contact tussen
slachtoffers en tbs-ers stapsgewijs aan te pakken. In de richtlijn wordt bijvoorbeeld informatie
geboden over thema’s waar rekening mee gehouden dient te worden in contact tussen slachtoffer en
tbs-er, zoals kwetsbaarheden van het slachtoffer en tbs’er, timing van het contact en nazorg. Ook
worden diverse opties van contact meegegeven, zoals direct contact via een gesprek of indirect
contact via bijvoorbeeld(een brief, een tussenpersoon of doordat een maatschappelijk werker
telefonisch informatie over het tbs-systeem aan een slachtoffer geeft. Momenteel wordt de richtlijn
geïmplementeerd in verschillende FPC's. De casussen waarbij de richtlijn wordt toegepast worden
gevolgd, en onderzocht wordt wat de waarde van de richtlijn is voor de praktijk en op welke punten
de richtlijn dient te worden bijgesteld.
Betrokken:
Dr. M. van Denderen
N. Verstegen (Forensische Zorgspecialisten)
R. Bax
L. Feringa
V. de Vogel (Forensische Zorgspecialisten)
Instelling(en) waar onderzoek wordt uitgevoerd:
FPC Dr. S. van Mesdag
de Forensische Zorgspecialisten
de Pompestichting
Woenselse Poort
Gefinancierd door: Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ)
Contactpersoon:
Mariette van Denderen: m.van.denderen@fpcvanmesdag.nl
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Netwerkactivatie van informele netwerkleden gedurende de forensisch
psychiatrische behandeling
Samenvatting:
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 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 practice-based 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 2016 is een literatuur review gedaan en een landelijke
survey onder forensische werknemers die in hun dagelijks werk met informele netwerkleden werken.
In 2017 is er een beperkte pilot gedaan in samenwerking met partners.
Betrokken:
drs. M. Bootsma
drs. M. van den Berg
dr. M. Spreen
Instelling(en) waar onderzoek wordt uitgevoerd: FPC Dr. S. van Mesdag
Start onderzoek: 2016
(Verwachte) einddatum onderzoek: 2018
Gefinancierd door: Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ)
Contactpersoon:
Martine Bootsma: m.bootsma@fpcvanmesdag.nl
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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.
Deelname in het ‘Netwerk voor Ouderenpsychiatrie’ van het
Rob Giel Onderzoekcentrum blijft belangrijk 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
willen leveren.
Over de lopende onderzoeken is geen informatie ontvangen.
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Publicaties
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Personen met een * zijn werkzaam bij Lentis.

Proefschriften
Leonie Bais*. Exciting links: imaging and modulation of neural networks underlying key symptoms of
schizophrenia. Promotor: prof. dr. A. Aleman. Co-promotor: dr. H. Knegtering*.
Cees Boerhout*. Psychomotor therapy and aggression regulation in eating disorders. Evidence-based
treatment and performance-based measurement. Promotor: prof. dr. H.W. Hoek. Copromotores: dr.
Marte Swart*; dr. Jooske van Busschbach.
Nicky Klaasen. Understanding negative symptoms: Neuroimaging insights into the neurocognitive
basis of negative symptoms in schizophrenia. Promotor: prof. dr. A. Aleman. Copromotor: dr. E.M.
Opmeer. Dit proefwerk is geschreven in het kader van de Apathiestudie; een onderzoek dat in
samenwerking met o.a. Lentis wordt uitgevoerd.
Claire Kos. On the move: Towards understanding the neural basis of apathy. Promotor: prof. dr. A.
Aleman. Copromotores: dr. M.J. van Tol, dr. H. Knegtering*.
Kor Spoelstra*. The Genito-Pelvic Pain/Penetration Disorder Paradigm and Beyond: Theoretical and
empirical perspectives. Promotores: prof. dr. H.B.M. van de Wiel, prof. dr. W.C.M. Weijmar Schultz.

Publicaties in het Nederlands / Publications in Dutch
Aleman A, Brummelman J, Dlabac-de Lange JJ, Koops S, Knegtering H*, Neggers SFW, Sommer IC.
Non-invasieve hersenstimulatie bij schizofrenie, gericht op hallucinaties en negatieve symptomen.
Tijdschrift voor psychiatrie, jaargang 59, oktober 2017.
Albert Boon, Melissa van Dorp, Ingrid van Balkom, Jan-Pieter Teunisse, Matt van der Reijden,
Jacqueline Bailly. Allochtone kinderen met autisme. Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme 2017;16(1):219.
Boonstra R, Draaisma W*, Staring T, Boonstra N, Castelein S*. ‘Ik schaam me kapot!’ Een
verkennende studie naar schaamtebelevingen en opvattingen over privacyschending en stemidentiteit
bij stemmenhoorders. Tijdschrift voor gedragstherapie en cognitieve therapie, jaargang 2017, nummer
2, 27 juni 2017.
AM Euser, AF Stapert, M Oosterhoff, IDC van Balkom, M Figee. Systematische review: transcraniële
magnetische stimulatie voor obsessieve-compulsieve stoornis. Tijdschrift Psychiatrie 2017;10:617-625.
Kruidhof, ID*, Bruins, J*, Castelein, S* (2017). Resourcegroepen in de ggz. hoe benutten we de triade
van cliënt, naastbetrokkenen en behandelaren optimaal? Nederlands Tijdschrift Voor Evidence Based
Practice, 12(1), 4-7.
PA Mulder, E de Quay. Floor, ernstig meervoudig gehandicapt, mèt eigen regie. Tijdschrift voor
Orthopedagogiek, 2017;56(1), 23-27.
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Popal M*, van der Velde J*, Nijs M, Knegtering H*. Verschil in uitval tussen allochtone en autochtone
artsen in opleiding tot psychiater; enquête onder opleiders. Tijdschrift voor Psychiatrie. Jaargang 59,
november 2017.
Tasma M*, Swart M*, Wolters G*, Liemburg EJ, Bruggeman R, Knegtering H*, Castelein S*. Klinische
toepassing van ROM bij psychose. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 2017;161: D845.
de Jong K, Tiemens B, Verbraak MJPM, Castelein S* e.a. Red ROM als kwaliteitsinstrument. Tijdschrift
voor Psychiatrie, jaargang 59, April 2017.
Spoelstra SK*, Baas CAJ*, Bruins J*, Knegtering H*. Mortaliteit en cumulatief gebruik van
antipsychotica, antidepressiva en benzodiazepinen bij patiënten met schizofrenie. Tijdschrift voor
Psychiatrie. Jaargang 59, mei 2017.

Publicaties in het Engels
Bais L*, Liemburg EJ, Vercammen A, Bruggeman R, Knegtering H*, Aleman A. Effects of low frequency
rTMS treatment on brain networks for inner speech in patients with schizophrenia and auditory verbal
hallucinations. Progress in Neuropsychopharmacology & Biological Psychiatry. 2017 April 16.
Boerhout C*, Swart M*, Voskamp M, Troquete NA, van Busschbach JT, Hoek HW. Aggression
Regulation in Day Treatment of Eating Disorders: Two-Centre RCT of a Brief Body and MovementOriented Intervention. Eur Eat Disord Rev. 2017 Jan;25(1):52-59.
Bouwmans MEJ, Bos EH, Hoenders HJR*, Oldehinkel AJ, de Jonge P (2017) Sleep quality predicts
positive and negative affect but not vice versa. An electronic diary study in depressed and healthy
individuals. Journal of Affective Disorders, 260–267.
Bruins J*, Pijnenborg GHM, van den Heuvel ER, Visser E, Corpeleijn E, Bartels-Velthuis AA*,
Bruggeman R, Jörg F. Persistent Low Rates of Treatment of Metabolic Risk Factors in People With
Psychotic Disorders: A PHAMOUS Study. Journal of Clinical Psychiatry, April 11, 2017.
Bruins, J*, Jörg, F, van den Heuvel, ER, Bartels-Velthuis, AA*, Corpeleijn, E, Muskiet, FAJ, Pijnenborg,
GHM, Bruggeman, R (2017). The relation of vitamin D, metabolic risk and negative symptom severity
in people with psychotic disorders. Schizophrenia Research. Epub ahead of print.
Ćurčić-Blake B, Bais L*, Sibeijn-Kuiper A, Pijnenborg GHM, Knegtering H*, Liemburg E, Aleman A.
Glutamate in dorsolateral prefrontal cortex and auditory verbal hallucinations in patients with
schizophrenia: A 1H MRS study. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2017 May 22.
Dlabac-de Lange JJ, Liemburg EJ*, Bais L*, van de Poel-Mustafayeva AT, de Lange-de Klerk ES,
Knegtering H*, Aleman A. Effect of Bilateral Prefrontal rTMS on Left Prefrontal NAA and Glx Levels in
Schizophrenia Patients with Predominant Negative Symptoms: An Exploratory Study. Brain
Stimulation. 2017 Jan-Feb;10(1):59-64.

77

Euser AM*, Reichart CG, van Balkom IDC.* Excipient of medication the probable cause of urticaria in a
boy with autism. Ther Adv Drug Saf Published online July 10, 2017 p 1-4.
Hartogs BMA*, Bartels-Velthuis AA*, Van der Ploeg K*, Bos EH (2017). Heart Rate Variability
Biofeedback Stress Relief Program for Depression. A Replicated Single-Subject Design. Methods of
Information in Medicine, 56(3). doi: 10.3414/ME16-02-0033.
Hoeve ten Y, Castelein S*, Jansen GJ en Roodbol PF. Dreams and disappointments regarding nursing:
student nurses’ reasons for attrition and retention. A qualitative study design. Nurse Education Today.
2017; 54: 28–36.
Huisman S, Mulder PA*, …., van Balkom I*, Piening S*, Wierzba J, Hennekam RC. Phenotypes and
genotypes in individuals with SMC1A variants. Am J Med Genet A. 2017 May 26.
Huisman S, Mulder P*, Kuijk J, Kerstholt M, van Eeghen A, Leenders A, van Balkom I*, Oliver C,
Piening S*, Hennekam R*. Self-Injurious Behavior. Neurosci Biobehav Rev. 2017 Jul 8. p: S0149-7634
[Epub ahead of print]
Jonge P de, Wardenaar KJ, Hoenders HJR*, et al. (2017) Complementary and Alternative Medicine
Contacts by Persons with Mental Disorders in 25 Countries: Results from the World Mental Health
Surveys. Epidemiology and Psychiatric Services, 28:1-16. doi: 10.1017/S2045796017000774. [Epub
ahead of print]
Koops S; Slotema CW; Kos C; Bais L*; Aleman A; Blom JD; Sommer IEC. Predicting response to rTMS
for auditory hallucinations: Younger patients and females do better. Schizophrenia Research. 2017
Sep 6.
Kos C, Klaasen NG, Marsman JC, Opmeer EM, Knegtering H*, Aleman A, van Tol MJ. Neural basis of
self-initiative in relation to apathy in a student sample. Sci Rep. 2017 Jun 12;7(1):3264.
Krieger T, Martig, DS, van den Brink E*, Berger T (2016) Working on self-compassion online: A proof
of concept and feasibility study. Internet Interventions, 6, 64–70.
Larabi DI, Liemburg EJ*, Pijnenborg GHM, Sibeijn-Kuiper A, de Vos AE, Bais L*, Knegtering H*, ĆurčićBlake B, Aleman A. Association between prefrontal N-acetylaspartate and insight in psychotic
disorders. Schizophrenia Research. 2017 Jan;179: 112-118.
Liemburg EJ, van Es F, Knegtering H*, Aleman A. Effects of aripiprazole versus risperidone on brain
activation during planning and social-emotional evaluation schizophrenia: A single-blind randomized
exploratory study. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2017 May 27.
Mulder PA*, Huisman SA, Hennekam RC, Oliver C, van Balkom ID*, Piening S*. Behaviour in Cornelia
de Lange syndrome: a systematic review. Dev Med Child Neurol. 2017 Apr;59(4):361-366.
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Stiekema AP*, Liemburg EJ, van der Meer L*, Castelein S*, Stewart R, van Weeghel J, Aleman A,
Bruggeman R. Confirmatory Factor Analysis and Differential Relationships of the Two Subdomains of
Negative Symptoms in Chronically Ill Psychotic Patients. PLoS One. 2016 Feb 19;11(2).
Stiekema APM*, Islam MA, Liemburg EJ, Castelein S*, van den Heuvel ER, van Weeghel J, Aleman A,
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