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Voorwoord
Het afgelopen jaar stond wereldwijd in het teken van het tweede jaar van de COVID-19
pandemie. Je zou verwachten dat de zorg en alle innovatie daaromheen dan behoorlijk stil komt
te liggen. Natuurlijk was er een grote omschakeling bij het begin van de pandemie, maar na twee
jaar wordt ook heel zichtbaar wat er allemaal wel mogelijk is!
Dit jaarverslag laat zien welke innovaties er binnen Lentis plaatsvonden, waaraan
wetenschappelijk onderzoek gekoppeld was. Vaak wordt in de onderzoeken samengewerkt met
andere GGz-instellingen of universiteiten, al dan niet internationaal. Dit maakt dat de nieuwe
(inter)nationale wetenschappelijke inzichten ook sneller toe te passen zijn binnen Lentis. Zo heeft
Lentis meegedaan aan een landelijke studie naar resourcegroepen binnen de FACT-zorg. Bij
resourcegroepen participeren naasten actief in het herstelproces en heeft de cliënt de regie over
zowel de doelen als de samenstelling van zijn steungroep. Door deelname aan het landelijke
onderzoek: 1) zijn teams getraind in een nieuwe methodiek, 2) hebben onze cliënten en naasten
hier vervolgens gebruik van kunnen maken, en 3) is het effect van deze herstel-ondersteunende
manier van werken onderzocht. Door de positieve bevindingen die in een wetenschappelijk
tijdschrift met een hoge impact zijn gepubliceerd, wordt nu landelijk gekeken of deze methodiek
standaard toegevoegd kan worden in het behandelaanbod. Met dit enkele voorbeeld - er zijn er
vele binnen Lentis - wordt duidelijk hoe door het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek, de
directe zorg aan cliënten geoptimaliseerd kan worden. Het mooie is ook dat naast het feit dat
cliënten ervan profiteren, er wordt ingezet op deskundigheidsbevordering van professionals.
Ook in dit jaarverslag zijn er interviews met onderzoekers opgenomen, ditmaal van beginnende
onderzoekers. Hoe is het om promotieonderzoek te doen in een GGz-instelling? Nieuw in dit
jaarverslag zijn de hoogtepunten van de verschillende afdelingen op het gebied van onderzoek,
zoals noemenswaardige publicaties met impact op de zorg, toegekende keurmerken en
gehonoreerde subsidies. Al met al een goed gevuld jaarverslag dat ook laat zien hoe veerkrachtig
we blijken te zijn in tijden van een pandemie. Daar mogen we trots op zijn!
Met dank aan én namens alle onderzoekers binnen Lentis,
Prof. dr. Stynke Castelein
Hoofd onderzoek Lentis Research

Hoogtepunten 2021

Eerste kwartaal
•

•

Tijdens het virtuele European Psychiatric Association congres zijn posters van twee
onderzoeken van het CIP gepresenteerd, over gepersonaliseerde waarschuwingssignalen
voor terugval van depressie en over behandelresultaten van integrale psychiatrie op basis
van ROM uitkomsten.
Tijdens een bezoek van de Directeur-Generaal van Curatieve Zorg (VWS) Ronnie van Diemen
stond het onderzoeksproject Wacht@ctief, waarmee mensen die op de wachtlijst staan om
in zorg te komen zelf alvast aan de slag kunnen gaan, op de agenda.

Tweede kwartaal
•
•

Mitch Lases is als promovendus gestart op het STORY MINE project van Lentis Research. Hij
zal de komende jaren onderzoek gaan doen naar herstel- en ervaringsverhalen van mensen
in zorg bij FACT en autismeteams.
Dr. Chris Geraets (UMCG) heeft een ZonMW fellowship ontvangen voor het VR-VOICES
project, waarbij stemmen worden behandeld met virtual reality (VR) therapie. Zij werkt
hierbij samen met prof. dr. Wim Veling (UCP) en prof. dr. Stynke Castelein (Lentis Research).

Derde kwartaal
•
•
•
•

Tijdens een feestelijke bijeenkomst werd het TOPGGz keurmerk uitgereikt aan het CIP.
Het artikel over herstelstates van prof. dr. Stynke Castelein (Lentis Research), in
samenwerking met onderzoekers van alle noordelijke instelling, is gepubliceerd in het
gerenommeerde wetenschappelijk tijdschrift British Journal of Psychiatry.
CIP heeft vanuit Lentis geparticipeerd in het eerste landelijke CIGZ congres.
In British Journal of Psychiatry verscheen tevens een editorial over negatieve symptomen,
geschreven door prof. dr. Stynke Castelein en dr. Lisette van der Meer.

Vierde kwartaal
•

•
•
•

Het artikel van promovendus Lukas Roebroek en collega’s over zorgbehoefte en
zorgconsumptie bij psychose, een unieke koppeling tussen ROM-Phamous en DIS-data, is
gepublicieerd in het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift Epidemiology and
Psychiatric Sciences.
Prof. dr. Stynke Castelein was als co-auteur betrokken bij het onderzoek naar
resourcegroepen (RACT), wat is gepubliceerd in het gerenommeerde wetenschappelijke
tijdschrift JAMA Psychiatry.
Esther Steffek wint de prijs voor beste pitch in de categorie ‘praktijkvoorbeeld’ op het
congres Leefstijl in de GGz.
Dr. Rogier Hoenders is uitgeroepen tot leefstijlprofessional van het jaar 2021 door de
vereniging Arts en Leefstijl.
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Jonx, Kinder- en Jeugdpsychiatrie en
Autisme
Jonx bestaat uit de volgende onderdelen: Jonx Ambulant,
Jonx Autisme en het META research team.
Jonx is er voor (hoog)gespecialiseerde GGZ-behandelingen
aan jeugdigen, hun gezinnen en aan mensen met autisme van
alle leeftijden en alle niveaus. De Jonx afdelingen Ambulant
en Autisme bieden consultatie, diagnostiek, behandeling,
woonvoorzieningen en crisiszorg in de drie noordelijke
provincies.
Jonx is het expertisenetwerk in Noord-Nederland op het
gebied van Jeugd, Autisme, Gender en FASD. Deze expert-rol
wordt versterkt door: wetenschappelijke
onderzoeksactiviteiten in (inter)nationale
samenwerkingsverbanden, kennisdeling, opleidingen,
intensieve samenwerking binnen jeugd- en
autismenetwerken, en de lijn met Lentisonderdelen (o.a.
overgang naar 18+).
Het TOPGGZ keurmerk van het sinds 2008 gecertificeerde
Autisme Team Noord-Nederland (ATN) van Jonx Autisme
werd in 2021 opnieuw voor vier jaar verlengd. Het ATN
vervult, naast diagnostiek en behandeling, taken op het
gebied van wetenschappelijk onderzoek, innovatie, advies en
consultatie, deskundigheidsbevordering en preventie
waarmee het voor het TOPGGz keurmerk in aanmerking
komt. Het wetenschappelijke onderzoek bij Jonx staat onder
begeleiding van het META research team en is sterk gericht
op het verbeteren en vernieuwen van diagnostiek en
behandelingen in co-creatie met ervaren clinici en
ervaringsdeskundigen.
De wetenschappelijke onderzoeken vinden plaats in nauwe
samenwerking tussen de diverse onderdelen van Jonx, zoals
Wonen en Werken voor volwassenen met een
Autismespectrumstoornis (WWA) en Jonx Ambulant. Jonx
werkt binnen wetenschappelijk onderzoek ook regelmatig
samen met andere nationale en internationale instellingen.
Prof. dr. C.M.A. van Ravenswaaij-Arts van het
Expertisecentrum voor Zeldzame syndromen van het
Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) is
geaffilieerd aan Jonx in het kader van wetenschappelijk
advies, beleidsontwikkeling en de begeleiding van
promovendi.
Het META research team van Jonx bepaalde de volgende
onderzoekslijnen:
1. Optimalisatie van diagnostiek bij autisme en co-morbiditeit
2. Optimalisatie van (innovatief) behandelaanbod bij autisme
en co-morbiditeit
3. Onderliggende mechanismen van autisme en comorbiditeit
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Interview met Annemiek Landlust
Onderzoek: het autisme fenotype bij Phelan McDermid
Promotor: prof. dr. Conny van Ravenswaaij-Arts
Co-promotor: dr. Inge van Balkom

Stel je even kort voor.
Ik ben Annemiek Landlust en werk als Gezondheidszorgpsycholoog en teamleider inhoudelijke zaken
bij het Autisme Team Noord-Nederland (ATN) bij Jonx.
En sinds enige tijd als promovendus bij het UMCG, Klinische Genetica en het ATN.
Waarom heb je ervoor gekozen om promotieonderzoek te doen?
Ik was al langer betrokken bij verschillende onderzoeken en ik hou van de integratie van
wetenschappelijk onderzoek in de dagelijkse praktijk. De praktijk, de werkvloer heeft baat bij de
kennis uit wetenschappelijk onderzoek. Maar wetenschappelijk onderzoek heeft voeding uit de
praktijk tegelijkertijd ook hard nodig.
Praktijk, wetenschap en opleiding, die combinatie vind ik interessant, daar wilde ik iets mee.
Toen het onderzoek naar Phelan-McDermid syndroom voorbij kwam, heb ik deze kans
aangegrepen.
Waar gaat jouw promotieonderzoek over?
Bij ATN doen we als onderzoeksgroep al langere tijd onderzoek naar verschillende zeldzame
genetische syndromen, waarbij autisme een rol speelt, dus waarin we zien dat in het gedrag
veel kenmerken voorkomen die passen bij autisme.
Bij Phelan-McDermid syndroom zie je verschillende kenmerken voorkomen van autisme, maar
ook allerlei andere psychiatrische aandoeningen. Stemming wordt veel genoemd, maar er
gebeurt ook van alles in de ontwikkeling, bijv. achterstanden of specifieke terugval in
vaardigheden. Dat je bij deze specifieke afwijking in de genen zo’n specifiek gedragspatroon
ziet, dat vind ik ontzettend interessant.
We hebben gekeken naar data van een groep kinderen met Phelan-McDermid syndroom in
Nederland, betreffende ontwikkeling en gedrag. Deze kinderen zijn bekend bij de poli Uniek van
het UMCG, expertisecentrum zeldzame genetische syndromen. Deze kinderen zijn een paar jaar
geleden onderzocht, en met de kennis van nu hebben we opnieuw gekeken naar de data. We
gaan deze kinderen dit jaar nogmaals onderzoeken en kijken naar de huidige ontwikkeling en
gedrag ten opzichte van de eerdere ontwikkeling en bijvoorbeeld hoe ze omgaan met
prikkels: zijn ze onder- of overgevoelig.
Daarnaast richten we ons op ouderlijke stress. We zien dat ouders van kinderen met een
aandoening doorgaans meer stress ervaren. En dat deze stress van invloed is op de mentale en
fysieke gezondheid van ouders en op het familieleven. Er zijn specifieke kenmerken die
ouderlijke stress kunnen vergroten en het is belangrijk om daar in de dagelijkse zorg rekening
mee te houden. Dat hebben we ook onderzocht vanuit een Europees consortium. Er is een
wereldwijde survey uitgezet en we hebben onderzocht wat bijdragende factoren zijn in stress
bij ouders van kinderen met dit specifieke syndroom.

Met het Europese consortium ontwikkelen we een richtlijn voor de klinische zorg.
Zorgprofessionals die te maken krijgt met een kind met Phelan-McDermid syndroom, weten dan
vanuit de richtlijn waar ze op moeten letten bij deze kinderen en ouders. Er is een actieve groep
ouders die meeschrijft vanuit het ouderlijke perspectief in de richtlijn. De patiëntenverenigingen
hebben mee geholpen met het uitzetten van de survey, dus je ziet dat de
patiëntenverenigingen een grote rol hebben in onderzoek en ontwikkelingen. De ouders zijn
heel actief en gemotiveerd om te participeren, mede omdat er weinig bekend is over de
aandoening van hun kind. Het Europese consortium is opgericht vanuit het UMCG, poli Uniek,
waar wij deel vanuit maken met het promotieonderzoek. Onze onderzoeksgroep bestaat uit
medewerkers van zowel Jonx als het UMCG.
Hoe vind je het om onderzoek te doen binnen Lentis?
Ik denk dat één van de mooie dingen van dit soort onderzoeken is dat het werkvelden bij elkaar
brengt, medisch en gedragswetenschappelijk, maar ook dat het patiënt en zorgverlener bij
elkaar brengt om vanuit verschillende perspectieven te kijken naar hoe we gezamenlijk de zorg
zo goed mogelijk kunnen vorm geven. De toegevoegde waarde zit wat mij betreft absoluut in
het integreren van die perspectieven en de combinatie van praktijk en onderzoek.
Daarnaast is het nuttig om te kijken naar iets wat zo zeldzaam is omdat je daar op verschillende
niveaus iets uit kan halen. Wat betreft psychiatrische aandoeningen, maar ook de ouderlijke
stress, kan dat leiden tot inzichten en interventies die toepasbaar kunnen zijn ook buiten deze
specifieke zeldzame groep voor veel grote groepen mensen met bijvoorbeeld autisme.
We gaan de kinderen in dit onderzoek in hun eigen omgeving onderzoeken, thuis of op school
bijvoorbeeld. Mijn collega dr. Paul Mulder en ik springen dan in de auto met ons materiaal en
we rijden het hele land door om de kinderen te onderzoeken, net zoals we in zijn eerdere
onderzoek samen gedaan hebben. Samen hebben we een mooie manier ontwikkeld om naar
ontwikkeling en gedrag te kijken in de eigen omgeving, waar de kinderen zich op hun gemak
voelen met ouders en leerkrachten die ze kennen. Ik kijk er enorm naar uit om naar de kinderen
toe te gaan, dat we weer het land in kunnen. Alle kinderen kunnen zien en met de ouders
praten: wat maakt jouw kind nou zo uniek en zo bijzonder?
Hoe was het om met je onderzoek te starten tijdens corona?
We zouden in 2020 starten met het opnieuw onderzoeken van de kinderen. Dat kon helaas niet,
maar we hopen daar in de zomer van 2022 mee te starten. We hebben daarom het plan
aangepast en eerst de herevaluatie van de eerdere data uitgevoerd. En we zijn, vanuit het
Europese consortium, gestart met de survey voor ouders. Het is fantastisch dat dit soort zaken
online makkelijker gaan doordat we dat als maatschappij meer gewend zijn geraakt door Covid19. Dat heeft ook zeker bijgedragen aan het hoge aantal deelnemers aan de survey.
Ook op een heel specifiek deelgebied, kun je allerlei specialisten door het digitale vergaderen
gemakkelijker laten aansluiten. Soms met labjas nog aan en een mondkapje op in de
ziekenhuisomgeving. Daar profiteren we met z’n allen van en dat vind ik heel waardevol. Net
zoals ouders die bijvoorbeeld bij een bezoek aan de bibliotheek, terwijl het kindje lekker aan het
spelen is, toch via de telefoon kunnen aansluiten om als ouder mee te denken in de
ontwikkeling van onderzoek en wat er nodig is in de dagelijkse praktijk. Ouders zijn absoluut de
grootste experts, waar wij als onderzoekers en zorgverleners veel van kunnen leren.
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Onderzoekslijn 1: Optimalisatie van diagnostiek bij autisme en co-morbiditeit

Phelan McDermid Syndroom (Promotieonderzoek)
Samenvatting
Het promotieonderzoek, met als werktitel ‘Development, behavior and autism spectrum
disorder in individuals with Phelan-McDermid Syndrome’, vindt plaats in samenwerking met het
UMC Groningen en (inter)nationale familieverenigingen en expertisecentra. Phelan-McDermid
is één van de syndromen waarvan het gedragsfenotype sterk geassocieerd is met Autisme. Doel
is kennis ten aanzien van ontwikkelings-, gedrag- en psychiatrisch fenotype te bevorderen bij
kinderen en volwassenen met het syndroom.
Betrokkenen
Drs. A.M. Landlust, Jonx Autisme en UMC Groningen
Dr. I.D.C. van Balkom, Jonx Ambulant en Jonx Autisme
Prof. dr. C.M.A. van Ravenswaaij, ATN en UMC Groningen (Expertisecentrum voor Zeldzame
syndromen)
Contact
Annemiek Landlust

a.landlust@lentis.nl

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 en suïcidaal gedrag
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.
Betrokkenen
I. Resner, MSc., Jonx Ambulant
Dr. S. Piening, Jonx Autisme
Dr. I.D.C. van Balkom, Jonx Ambulant en Jonx Autisme
Contact
Sigrid Piening

s.piening@lentis.nl

EmFASis, onderzoek naar vrouwen met autisme
Samenvatting
Het onderzoek, getiteld: ‘Elucidating Female AutiSm Study (EmFASiS): Improving diagnosis and
early intervention’, is een samenwerking van Jonx met de Rijksuniversiteit Groningen (RuG;
afdelingen Klinische & Ontwikkelingsneuropsychologie en Klinische psychologie en experimentele
psychopathologie) en het Martiniziekenhuis te Groningen. De ervaringsdeskundigen van de
EmFASiS Klankbordgroep van de Nederlandse Vereniging voor Autisme zijn betrokken bij de
diverse stadia van het project.
Het doel is inzicht te creëren in het vrouwelijke autisme fenotype door middel van 5 kwalitatieve
en kwantitatieve deelonderzoeken en het opleveren van een vrouwspecifiek autisme
screeningsinstrument. Meer informatie over het EmFASiS onderzoek is te vinden via:
www.emfasisonderzoek.org. Subsidie voor dit onderzoek werd toegekend door ZonMW. Het
onderzoek wordt uitgevoerd binnen het ZonMw Nationaal Programma ‘Gender en Gezondheid’.
Betrokkenen
Dr. D. Jansen (pseudoniem, ervaringsdeskundige)
A.F. Stapert, MSc., Jonx Autisme
R.C.D. Davids, MSc., Martini Ziekenhuis (Medische psychologie)
Dr. Y. Groen, Rijksuniversiteit Groningen (Klinische en ontwikkelingsneuropsychologie)
Dr. K. Greaves-Lord, Jonx Autisme en Rijksuniversiteit Groningen (Klinische Psychologie en
experimentele Psychopathologie)
Dr. S. Piening, Jonx Autisme
Dr. I.D.C. van Balkom, Jonx Ambulant en Jonx Autisme
Prof. dr. S. Castelein, Lentis (Research) en Rijksuniversiteit Groningen (Klinische Psychologie en
experimentele Psychopathologie)
Contact
Sigrid Piening

s.piening@lentis.nl
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Onderzoekslijn 2: Optimalisatie van (innovatief) behandelaanbod bij autisme en comorbiditeit

Fixed interests and repetitive behaviour
Samenvatting
Doel van dit doorlopende onderzoek is het verbeteren van de diagnostiek van restrictieve
interesses en repetitief gedrag. Het onderzoek inventariseert de frequentie en
verschijningsvormen van restrictieve interesses en repetitief gedrag met de naar het Nederlands
vertaalde Repetitive Behavior Questionnaire-2, dataverzameling vindt doorlopend plaats.
Betrokkenen
Dr. S. Piening, Jonx Autisme
Dr. I.D.C. van Balkom, Jonx Ambulant en Jonx Autisme
T. Wolke-Kroon, MSc., ADHD en Autisme Centrum West-Friesland
J. Bailly, MSc., Parnassia groep (Youz)
Contact
Sigrid Piening

s.piening@lentis.nl

Kwaliteit van leven bij volwassenen met ASS woonachtig in WWA
Samenvatting
Het betreft een onderzoek naar zinvolle meetmethoden van kwaliteit van leven en welke
factoren en interventies daaraan kunnen bijdragen. Dit onderzoek vindt doorlopend plaats bij
volwassenen woonachtig in Wonen en Werken voor mensen met een autismespectrumstoornis
(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.
Betrokkenen
I. Schoots, BSc., Jonx Autisme
Drs. A.M. Landlust, Jonx Autisme
Dr. P.A. Mulder, Jonx Autisme
Dr. S. Piening, Jonx Autisme
Dr. I.D.C. van Balkom, Jonx Ambulant en Jonx Autisme
Contact
Sigrid Piening

s.piening@lentis.nl

Literatuuronderzoek behandelmethodieken bij ASS en obsessieve-compulsieve (OCD)
Samenvatting
Doel van dit systematische literatuuronderzoek is een overzicht bieden van de effectiviteit van de
huidige behandelingen voor patiënten met ASS en OCD.
Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit
Gedrags- en Maatschappijwetenschappen (basiseenheden Klinische Psychologie en
Orthopedagogiek).
Betrokkenen
Dr. S. Piening, Jonx Autisme
Dr. A.M.N. Huyghen, Rijksuniversiteit Groningen (Orthopedagogiek: Gedrag, Opvoeding en
Kinderrechten)
A. Hoogma, MSc., Jonx Autisme en Rijksuniversiteit Groningen
L.J. Kreuze, MSc., Rijksuniversiteit Groningen (Klinische psychologie & Experimentele
psychopathologie)
L.J.J. Vet, MSc., Universitair Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie, Groningen
Dr. I.D.C. van Balkom, Jonx Ambulant en Jonx Autisme
Dr. W.J.P.J. van Hout, Jonx Autisme en Rijksuniversiteit Groningen (Klinische psychologie &
Experimentele psychopathologie)
Contact
Sigrid Piening

s.piening@lentis.nl

DISCoVR-A/VR-SOAP-A
Samenvatting
DiSCoVR-A is een multicenter pilot studie naar de effecten van een virtual reality sociale cognitie
training voor jongvolwassenen met een autisme spectrum stoornis. In het onderzoek worden
zowel interviews afgenomen over acceptatie en haalbaarheid bij cliënten en behandelaars, als
ook uitkomsten op de domeinen van sociale cognitie (inclusief emotieherkenning), sociale
vaardigheden, sociale angst en mentale wendbaarheid geëvalueerd. Vanwege significante
verbeteringen op verschillende domeinen wordt de methodiek duurzaam geïmplementeerd via
het intern trainen. Bovendien worden inzichten uit project 1 van de AWA (zie hierboven) gebruikt
om DiSCoVR-A uit te breiden naar een bredere module VR-SOAP-A, die zich tevens richt op
zelfacceptatie, sociale gedragsactivatie, relaxatie en welbevinden.
Betrokkenen
Yulius, Erasmus MC, Jonx, UMCG/RUG
Dr. K. Greaves-Lord, Jonx Autisme en Rijksuniversiteit Groningen (Klinische Psychologie en
experimentele Psychopathologie)
Contact
Kirstin Greaves-Lord

k.greaves-lord@lentis.nl
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Academische Werkplaats Autisme (AWA 2.0)
Samenvatting
De Academische Werkplaats Autisme (AWA 2.0) is een samenwerkingsverband tussen de twee
voorgaande Academische Werkplaatsen Autisme ‘Samen doen’ en ‘Reach Aut’, waarin Jonx
Autisme eerder ook participeerde. Het doel van de AWA 2.0 is om de inclusie van mensen met
autisme en hun naasten in de samenleving te bevorderen. Subsidie voor AWA 2.0 werd
toegekend door ZonMW. Jonx is programmaleider van AWA 2.0 en participeert in twee
projecten.
Project 1: Omgaan met (het eigen) autisme.
Dit participatieve onderzoeks-, innovatie en kennisdelingsproject betreft de optimalisatie van de
identiteitsontwikkeling van neurodiverse mensen in interactie met hun context. Kwalitatieve
interviews hebben zicht gegeven op de belangrijkste ondersteuningsbehoeften gedurende de
levensloop in de zoektocht naar het zelf en een passende plek in de maatschappij. Er wordt nu
gewerkt aan een integrale aanpak, bestaande uit verschillende modules/leerlijnen, gericht op de
diverse betrokken betrokkenen/belanghebbenden. Doel is op middels deze leerlijnen betere
kennisdeling/(psycho)educatie te bewerkstellingen, om uiteindelijk de kwaliteit van leven,
welbevinden en maatschappelijke inclusie van neurodiverse mensen in de verschillende
levensfases te vergroten.
Project 3b: Beeldvorming en inclusie (deelproject Autisme Experience).
Deelproject 3b van de AWA 2.0 is gericht op het optimaliseren van de beeldvorming over en
inclusie van mensen met autisme in samenwerking met de AWA ervaringsdeskundigen en de
Autisme Experience (www.autismeexperience.nl). Het deelproject omvat een inventarisatie van
de huidige berichtgeving over autisme in de media, een Factsheet over reële en inclusieve
berichtgeving over autisme in de media en twee filmpjes die de diverse en reële beeldvorming
over autisme kunnen verbeteren.
Betrokkenen
Dr. K. Greaves-Lord (programma-coördinator), Jonx Autisme en Rijksuniversiteit Groningen
(Klinische Psychologie en experimentele Psychopathologie)
Dr. S. Piening, Jonx Autisme
Dr. I.D.C. van Balkom, Jonx Ambulant en Jonx Autisme
Contact
Kirstin Greaves-Lord

k.greaves-lord@lentis.nl

Dialectische gedragstherapie (DIASS)
Samenvatting
DIASS is een multi-center RCT vanuit Parnassia waarin de effectiviteit van Dialectische
Gedragstherapie (DGT) op zelfbeschadigend gedrag en suïcidaliteit wordt onderzocht bij mensen
met ASS. Het ATN draagt bij aan wetenschappelijk onderzoek van VU & Parnassia. Jonx is naast
Parnassia de grootste site in het onderzoek. De toepassing van DGT zou een innovatieve
behandeling kunnen zijn gericht op de emotieregulatieproblemen die vaak kenmerkend zijn bij
ASS.
Betrokkenen
Drs. A. Huntjens, Parnassia
Drs. A.M. Landlust, Jonx Autisme
Dr. I.D.C. van Balkom, Jonx Ambulant en Jonx Autisme
DGT team DIASS, Jonx Autisme
Contact
Annemiek Landlust

a.landlust@lentis.nl

PEERS vs ROAD
Samenvatting
Deze multicenter RCT (Yulius, Jutters, Boba, Jonx) naar de effectiviteit en mediatoren en
moderatoren van sociale vaardigheidsbevordering had als doel te onderzoeken of de PEERS
interventie effectief is in het verbeteren van sociale vaardigheden. Tijdseffecten op sociale
vaardigheden binnen de PEERS conditie (n=54) werden gecontrasteerd met tijdseffecten op
sociale vaardigheden binnen de ROAD conditie (puberteitspsycho-educatie; n=52) om zo te
controleren voor algemene therapie effecten.
Vanwege de veelbelovende bevindingen worden meer behandelaren van Jonx getraind in zowel
de PEERS als ROAD methodieken. Als huidige vervolgstap wordt de ROAD methodiek met input
van AWA project 1 (zie hierboven) geoptimaliseerd. Ook is er een PEERS app ontwikkeld die
breder zal worden getoetst en uitgebreid naar een versie voor jongvolwassenen.
Betrokkenen
Yulius, Erasmus MC, Jutters, Boba, Jonx
Dr. K. Greaves-Lord, Jonx Autisme en Rijksuniversiteit Groningen (Klinische Psychologie en
experimentele Psychopathologie)
Contact
Kirstin Greaves-Lord

k.greaves-lord@lentis.nl
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Onderzoekslijn 3: Onderliggende mechanismen van autisme en comorbiditeit
The microbiome in Asperger syndrome: pilot study
Samenvatting
Er zijn toenemend aanwijzingen dat er een verband bestaat tussen autisme kenmerken en de
aard en samenstelling van de bacteriën (microbiota) in de darm. Mogelijk is er bij mensen met
autisme (vroegere classificatie: Asperger syndroom) sprake van een bijzondere samenstelling,
die in de toekomst aanknopingspunten geeft voor interventies, om zo autisme
gedragskenmerken te beïnvloeden. Doel van deze exploratieve pilotstudie is het onderzoeken
van de aard en de samenstelling van de microbiota bij volwassenen met autisme.
Betrokkenen
Dr. I.D.C. van Balkom, Jonx Ambulant en Jonx Autisme
Dr. K. Greaves-Lord, Jonx Autisme en Rijksuniversiteit Groningen (Klinische Psychologie en
experimentele Psychopathologie)
Prof. dr. M. Nieuwdorp, Amsterdam UMC (Inwendige geneeskunde)
Em. Prof. dr. R.C.M. Hennekam, ATN en Amsterdam UMC (Kindergeneeskunde & Translationele
Genetica)
Contact
Inge van Balkom

idc.vanbalkom@lentis.nl

PsyQ
PsyQ Groningen biedt specialistische en toegankelijke hulp
bij psychische problemen.
Momenteel loopt er onderzoek naar een nieuwe
behandeling voor OCD met als doel de chroniciteit te
verminderen.
Nieuwe behandelingen die minder drop-out geven en
aangrijpen op een ander mechanisme zijn nodig. Inference
Based Appoach is zo'n nieuwe behandeling, die uit vele
studies al naar voren is gekomen als werkzaam bij OCD.

Jouw lichaam – jouw verhaal?
Samenvatting
Net als veel andere psychische stoornissen, worden eetstoornissen gekenmerkt door
onvoldoende herstel na de behandeling. Een factor die een rol speelt bij het aanhouden van
eetstoornissen kan een aanhoudend negatief lichaamsbeeld zijn. Recent onderzoek suggereert
dat de emotie van walging naar het eigen lichaam nauw verbonden is met verstoringen van het
lichaamsbeeld en (andere) symptomen van een eetstoornis. Deze dominantie van walging bij het
definiëren van het lichaamsbeeld van de patiënt zal waarschijnlijk informatieverwerking
beïnvloeden tot informatie die overeenkomt met dat lichaamsbeeld. Belangrijk is dat
herinneringen over aversieve ervaringen uit het verleden met het eigen lichaam (bijvoorbeeld het
krijgen van een beledigende opmerking over iemands uiterlijk) zeer toegankelijk kunnen worden.
Specifieke autobiografische herinneringen kunnen een bron van krachtige emoties zijn. Dus
toegang tot specifieke herinneringen met een walging-gerelateerde inhoud zou waarschijnlijk
resulteren in de ervaring van intense walging. Walging is een krachtige defensieve emotie die een
sterke drang opwekt om walging-opwekkers te voorkomen. Daarom, om niet deze intense
walging te voelen, zouden eetstoornissen-patiënten specifieke herinneringen proberen te
vermijden door (1) gecontroleerde vermijding van walging tijdens het abstracte (top-down,
generatieve) ophalen van herinneringen, en (2) reactieve vermijding om te ontsnappen van
walging tijdens het concreet/direct (bottom-up, associatief) ophalen van geheugen. We
veronderstellen dat het abstracte ophalen van geheugen tot minder specifieke herinneringen
leidt dan concreet ophalen en dat deze verminderde geheugenspecificiteit gerelateerd is aan
negatieve lichaamsbeeldscores en de motivatie van een patiënt om walging te voorkomen.
Bovendien veronderstellen we dat concreet ophalen resulteert in meer specifieke en walgelijke
herinneringen dan abstract ophalen, en dat negatieve lichaamsbeeldscores sterkere neigingen
voorspellen om aan herinneringen te ontsnappen vanwege de opgewekte walging.
Doel van het onderzoek:
De belangrijkste doelstellingen van dit project zijn het vergroten van onze kennis van factoren die
een rol spelen bij het handhaven van zorgen over het lichaamsbeeld bij patiënten met een
eetstoornis. Meer specifiek zullen we onderzoeken of walging-gebaseerde vermijding van
specifieke autobiografische herinneringen aan het eigen lichaam en rol speelt bij het direct en
abstract ophalen van herinneringen.
Betrokkenen
Drs. P. von Spreckelsen, RUG
Dr. K. Glashouwer, RUG
Dr. I. Wessel, RUG
Prof.dr. P. de Jong, RUG
Instelling(en) waar onderzoek wordt uitgevoerd: Lentis, PsyQ eetstoornissen, Accare, GGZ
Friesland afdeling eetstoornissen
Looptijd onderzoek: September 2021 tot eind 2022
Status: Dataverzamelingsfase
Contactpersonen:
Jolanda van der Velde-Wijngaard

j.vandervelde@lentis.nl
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arrIBA: Inference Based Approach (IBA): towards personalized care for OCD patients
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Samenvatting
Het betreft onderzoek voor een nieuwe behandeling van een obsessieve compulsieve stoornis
(OCD). De behandeling van OCD verloopt over het algemeen moeilijk. Cognitieve gedragstherapie
(CGT) is de meest onderzochte en effectieve behandeling. Echter, vanuit de literatuur komen
cijfers naar voren dat veel patiënten (25%) niet aan behandeling beginnen en dat een groot deel
van de patiënten die wel starten met behandeling voortijdig stopt (25-30%). Ook knapt een groot
deel niet (voldoende) op (46% voldoet na 5 jaar nog aan de criteria voor OCD). Er is vaak sprake
van terugval. Deze patiënten lopen het risico op een chronisch beloop en een hoge
zorgconsumptie. Dus: nieuwe behandelingen die minder drop-out geven en aangrijpen op een
ander mechanisme zijn nodig. Inference Based Appoach (IBA) is zo'n nieuwe behandeling, die uit
vele studies al naar voren is gekomen als werkzaam bij OCD.
De doelen van de studie zijn om de chroniciteit in OCD naar beneden te brengen door de
effectiviteit van IBA te vergelijken met CGT. Daarnaast wordt gezocht naar individuele kenmerken
die het behandeleffect kunnen voorspellen. Tevens zal de hersenrespons op beide
behandelvormen worden onderzocht door middel van MRI scans. Hierbij wordt getracht het
neurobiologische werkingsmechanismen van de behandelingen te achterhalen. Dataverzameling
voor dit onderzoek is in mei 2019 van start gegaan en liep in 2021 door.
Betrokkenen
Dr. H. Visser, GGz Centraal
Prof. dr. P. van Oppen, GGZ inGeest
J. Nooij, MSc., PsyQ Amsterdam
Prof. dr. O.A. van den Heuvel, Amsterdam UMC
Drs. T.E. Bouwman-Wiertsema, PsyQ Groningen
Dr. D.C. Cath, GGz Drenthe
Dr. M. Kampman, ProPersona Nijmegen
Prof. dr. K. Schruers, Mondriaan Maastricht
Prof. dr. A.J.L.M. van Balkom, Amsterdam UMC
Looptijd onderzoek: 2019 - 2022
Financiering door ZonMW
Contactpersonen
Eline Bouwman-Wiertsema
Mariëtta Bulancea

te.bouwman@lentis.nl
ma.bulancea@lentis.nl

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.
De projecten zijn ingedeeld in twee onderzoekslijnen:
1. Transdiagnostische factoren (mindfulness, compassie,
yoga, act en leefstijl)
2. Kritisch medicatie gebruik (afbouwpoli en effectiviteit
van complementaire medicatie)

Interview met Charlie Schillemans

Onderzoek: CHAPTER
Promotor: prof. dr. Stynke Castelein
Co-promotor: dr. Rogier Hoenders
Co-promotor: dr. Sanne Booij

Stel je even kort voor.
Ik ben Charlie Schillemans, 26 jaar oud. Ik hou van sporten, spelletjes doen en koken voor familie
en vrienden. Ik ben in 2020 als promovendus begonnen bij Lentis op het Leefstijl project.
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Waarom heb je ervoor gekozen om promotieonderzoek te doen?
Ik heb Bewegingswetenschappen gestudeerd en binnen deze studie staat onderzoek centraal.
Hoewel dit me vooraf wat saai leek, kwam ik er tijdens de opleiding achter dat onderzoek juist heel
veelzijdig, praktisch en leuk kan zijn. Zo groeide mijn wens om onderzoeker te worden in een
praktische setting, zoals een ziekenhuis, ggz-instelling of revalidatiecentrum. Ik vind het mooi om
de dagelijkse praktijk met wetenschap te verbinden en daarmee bij te dragen aan betere zorg.
Als je dan op zoek gaat naar dat soort functies, zie je vaak dat het om een promotieplek gaat of dat
ze een gepromoveerde onderzoeker zoeken. Vanuit een promotietraject ontwikkel je tools,
ervaring en kennis om zelfstandig onderzoek te doen, iets dat ik ook graag wil. De vacature voor
promovendus op het Leefstijl project bij Lentis sprak me dan ook direct aan. Het project sluit
volledig aan bij mijn interesses en achtergrond en geeft me de mogelijkheid om te groeien als
onderzoeker. Ik heb direct gesolliciteerd en nu zit ik hier!
Vertel eens iets over jouw promotieonderzoek?
Mijn promotieteam bestaat uit prof. dr. Stynke Castelein, dr. Rogier Hoenders en dr. Sanne Booij.
In het CHAPTER project onderzoeken wij de effecten van leefstijltrainingen op cliënten die
poliklinisch worden behandeld. We kijken wat de training doet voor hun mentale en lichamelijke
gezondheid, maar ook of ze bijvoorbeeld gelukkiger worden, beter functioneren in het dagelijks
leven of meer meedoen in de maatschappij. We proberen zo het brede plaatje van gezondheid en
herstel in kaart te brengen.
De leefstijltraining die we onderzoeken wordt al jaren binnen Lentis ontwikkeld en gebruikt om
medewerkers te trainen. De training richt zich op voeding, beweging, slaap, zingeving, ontspanning
en middelengebruik. Plezier en haalbare leefstijldoelen staan hierin centraal. Kortgeleden is deze
training doorontwikkeld in een leefstijltraining voor cliënten. We hopen mede met dit onderzoek
deze leefstijltraining te kunnen inbedden in de behandelpraktijk.
Mijn promotieproject begon met een literatuurstudie om te onderzoeken wat er al bekend was op
het gebied van leefstijltrainingen bij psychische aandoeningen. We vonden dat leefstijltrainingen
positief effect hebben op de lichamelijke en waarschijnlijk ook de mentale gezondheid van
cliënten. Het effect op andere aspecten van gezondheid en herstel bleek nauwelijks onderzocht.
Daarnaast focussen trainingen in bestaand onderzoek zich vaak maar op één of twee
leefstijlaspecten (meestal beweging of beweging + voeding). Mogelijk dat een gecombineerde

training met meerdere leefstijlaspecten werkzamer is en zo meer kan betekenen voor
de behandelpraktijk. Vandaar dat wij de effecten van onze gecombineerde training willen
onderzoeken. We zijn afgelopen jaar gestart met een pilotstudie en zullen aan het eind van dit
jaar een grote gerandomiseerde studie, een RCT, starten. Dit type onderzoek is één van de
grootste bewijslasten om aan te tonen of een behandeling werkzaam is. In de pilotstudie doen
we ervaring op voor de RCT. We kunnen dan eventueel aanpassingen doen, zodat het onderzoek
en de training zo goed mogelijk loopt en aansluit bij de doelgroep.
Hoe vind je het om onderzoek te doen binnen Lentis?
Ik ben heel blij dat ik in een klinische setting werk, ik vind dat extra waardevol. Werken in een
organisatie die niet primair gericht is op onderzoek is ook extra uitdagend. Zo is het logistiek
soms ingewikkelder en heb je met verschillende partijen en belangen te maken. We werven door
de hele organisatie en elke afdeling werkt net iets anders. Cliënten zijn ook allemaal anders. In
onderzoek werk je vaak aan de hand van een draaiboek, maar in de klinische praktijk loopt het
eigenlijk nooit helemaal zoals vooraf bedacht. Hierdoor moeten we vaak improviseren en
creatief denken, ik vind dat persoonlijk juist wel leuk.
Op dit moment loopt de pilotstudie met 20 cliënten, die we hebben verdeeld over twee
groepen. Eén groep krijgt de leefstijltraining en één groep krijgt hun reguliere behandeling. Deze
groepen gaan we met elkaar vergelijken. We hebben we tot nu toe positieve reacties van de
deelnemers ontvangen. Het was voor ons best spannend of de balans tussen zoveel mogelijk
informatie verzamelen en deelnemers niet te veel te belasten goed was. Dat lijkt gelukkig heel
goed uit te pakken. De komende tijd gaan we bezig met het afronden van de pilotstudie en de
voorbereiding van de RCT. Dat wordt een groot project waar ik heel veel van ga leren. Ik vind het
leuk om te zien dat onze plannen nu echt tot leven komen.
Hoe was het om met je onderzoek te starten tijdens corona?
Mijn sollicitatiegesprek is nog op locatie geweest, maar daarna volgde al snel de eerste
lockdown. Ik ben volledig vanuit huis begonnen bij Lentis. Omdat ik startte met een
literatuuronderzoek werkte dit best goed, ik kon er helemaal induiken. Ik wist natuurlijk ook niet
beter. Pas nu ik weer deels op kantoor werk merk ik dat ik dingen heb gemist, zoals het sparren
met collega’s en de informele contacten. Ik vond het vanuit huis lastig om binding te krijgen met
mijn collega’s op de afdeling. Er waren wel wat online bijeenkomsten, maar dat is toch anders.
Het is lastiger om je plekje binnen het team te vinden. Gelukkig was de binding met mijn
promotieteam vanaf het begin heel goed.
Al met al kijk ik terug op een ongehinderde start van mijn onderzoek. De werksfeer binnen Lentis
is onwijs fijn. Medewerkers hebben een hart voor de zorg en dat voel je in de contacten. De
manier van samenwerken is heel open, waardoor je kennismaakt met verschillende visies en zelf
ook meer durf te delen. Zo leer ik veel van mijn ervaren collega’s. Als promovendus kom je
natuurlijk net kijken, maar toch krijg ik veel vertrouwen van mijn begeleiders en werken we echt
als team samen aan het project. Voor mij is dit een ideaal leerklimaat. En, niet onbelangrijk: het
is ook erg gezellig op de werkvloer!
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Onderzoekslijn 1: Transdiagnostische factoren
Mindfulnesstraining bij mensen met een psychiatrische stoornis
Onderzoek naar de effecten op welbevinden en symptomen van depressie en angst.
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Samenvatting
Een hoge mate van welbevinden zorgt voor een betere gezondheid en bevordert herstel. Eerder
onderzoek heeft aangetoond dat mindfulnesstraining een effectieve interventie is voor mensen
met een depressieve stoornis en/of angststoornis. Er is echter nog weinig onderzoek gedaan naar
het effect van mensen op welbevinden bij mensen met een psychiatrische stoornis.
Dit onderzoek is een kwantitatief quasi-experimenteel onderzoek naar het effect van
mindfulnesstraining op welbevinden en op symptomen van depressie en angst bij mensen met
een psychiatrische stoornis.
Patiënten van het Centrum Integrale Psychiatrie (CIP) van Lentis volgden gedurende acht weken
een wekelijkse mindfulnesstraining. Voor en na de mindfulnesstraining vulden de deelnemers
zelfrapportagevragenlijsten in over welbevinden (Mental Health Continuum-Short Form) en over
symptomen van depressie (Beck Depression Inventory) en angst (Generalized Anxiety Disorder
Questionnaire).
Vijfenzeventig deelnemers aan de mindfulnesstraining vulden zowel de voormeting als de
nameting vragenlijsten in (gemiddelde leeftijd 47.7 jaar (SD=2.4), 72% vrouw). Zij waren
gediagnosticeerd met een stemmings- (48.0 %), angst- (21.3 %), of een overige (30.7%) stoornis.
In 2019 heeft de dataverzameling plaatsgevonden. Naar verwachting worden de definitieve
resultaten in 2023 gepubliceerd.

Betrokkenen:
Dr. A.A. Bartels-Velthuis, Lentis (CIP) en UMCG (RGOc)
J. Bos, Lentis
Dr. H.J.R. Hoenders, Lentis (CIP)
Instelling waar onderzoek wordt uitgevoerd: Lentis (CIP)
Looptijd onderzoek: 2017 - 2020
Status: analysefase
Contactpersoon:
Rogier Hoenders

hjr.hoenders@lentis.nl

Onderzoek naar de GLI-GGZ bij GGZ-medewerkers
Een gecombineerde leefstijltraining gericht op gedrag, ervaren stress en welzijn.
Samenvatting
Er is een groeiende interesse in hoe veranderingen in leefstijl kunnen bijdragen aan zowel de
lichamelijke als mentale gezondheid. Onderzoek bij mensen met psychische stoornissen wijst uit
dat leefstijlveranderingen, zoals in voeding, beweging, slaap, ontspanning en zingeving invloed
hebben op verschillende psychische klachten en ervaren stress. Echter leefstijlcoaching in de GGZ
wordt nog nauwelijks toegepast. Mogelijke manieren om dit te verbeteren zijn het opleiden van
medewerkers en aanreiken van tools op het gebied van leefstijlcoaching, en het werken aan
eigen leefstijl (het ‘practice what you preach’-principe). Tegelijkertijd hebben medewerkers in de
GGZ zelf mogelijk ook baat bij leefstijltrainingen om hun ervaren stress te verminderen. Uit
onderzoek blijkt namelijk dat zo’n 40% van gezondheidszorgprofessionals last heeft van burnout
klachten, waarbij werkgerelateerde factoren vaak een belangrijke rol spelen. Lentis biedt daarom
sinds 2018 een leefstijltraining aan medewerkers aan, met als doel stressvermindering en
welzijnsverhoging bij GGZ-medewerkers enerzijds, en meer succesvolle implementatie van
leefstijlcoaching bij patiënten en op de werkvloer anderzijds. Onderzoek naar deze interventie
richt zich op de vraag of deelnemers uit de leefstijltraining een verbetering laten zien in
gerapporteerd en gemeten gedrag, en ervaren stress en welzijn.
In totaal hebben 79 deelnemers, verdeeld over 6 trainingen, en 44 controledeelnemers
deelgenomen aan de studie. De leefstijltraining bestond uit negen 4 uur durende trainingssessies,
verdeeld over 12 tot 16 weken. Deelnemers werkten aan leefstijlveranderingen in voeding,
beweging, slaaphygiëne, ontspanning en zingeving. Er waren groepsbijeenkomsten onder
begeleiding van een leefstijlcoach en een psychiater gespecialiseerd in leefstijlgeneeskunde,
bestaande uit: informatieverstrekking, demonstratie van oefeningen, ervaren van oefeningen,
uitwisselen van ervaringen, huiswerk en zelf oefenen. Deelnemers vulden 2 weken voor, bij de
start, aan het eind en 3 maanden na afloop van de training vragenlijsten in over ervaren stress en
welzijn. Daarnaast vulden ze dagelijks via de smartphone enkele vragen in over hun ervaren
stress, welzijn en leefstijl. Tot slot droegen ze een bewegingsmeter (Fitbit Flex 2 ™). Uit de
hoofdanalyse bleek geen significant effect op ervaren stress en welzijn, al had de groep bij
aanvang al weinig stress en een hoge score op welzijn. De data worden momenteel geanalyseerd
en worden naar verwachting in 2022 aangeboden ter publicatie.
Betrokkenen:
Dr. H.J.R. Hoenders, Lentis (CIP) , Dr. S.H. Booij, Lentis (CIP) en UMCG (ICPE),
C. Wester, Lentis (CIP), M. Eendebak, Lentis (CIP), E. Steffek, Lentis (CIP),
C. Schillemans, Lentis (CIP), J.J. Biesta, Lentis (PsyQ Hilversum)
Instelling waar onderzoek wordt uitgevoerd: Lentis
Looptijdonderzoek: 2018 - 2022

Status: analyse- en publicatiefase
Contactpersonen:
Sanne Booij:
Rogier Hoenders:

sh.booij@lentis.nl
hjr.hoenders@lentis.nl
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Onderzoek naar de GLI-GGZ bij patiënten
Haalbaarheid van een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI-GGZ) bij patiënten met stemmingsen/of angststoornissen.
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Samenvatting
Zowel vanuit de klinische praktijk, de overheid als 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 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 de training (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. In
2021 zijn de resultaten ter publicatie aangeboden aan een Nederlands tijdschrift.
Betrokkenen:
Dr. H.J.R. Hoenders, Lentis (CIP)
Dr. S.H. Booij, Lentis (CIP) en UMCG (ICPE)
C. Wester, Lentis (CIP)
E. Steffek, Lentis (CIP)
Dr. E. Nederhof, UMCG
V. Gurvits, UMCG en Lentis (CIP)
Instelling waar onderzoek wordt uitgevoerd: Lentis
Looptijd onderzoek: 2018 - 2020
Status: publicatiefase
Contactpersonen:
Sanne Booij
Rogier Hoenders

sh.booij@lentis.nl
hjr.hoenders@lentis.nl

Het Steadymood terugvalpreventieprogramma
Samenvatting
Steadymood (eerder TD-online) is een e-Health programma gericht op het voorkomen van
terugval in een depressie. Aan Steadymood kunnen mensen meedoen die een ambulante
behandeling voor depressie bij Lentis afsluiten of net afgesloten hebben. Het doel van
Steadymood is: ten minste 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 Steadymood preventieprogramma 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, welke worden
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 (copingstijl),
manieren om stress te voorkomen en type persisterende restsymptomen. Om verbeterpunten te
identificeren zal er dossieronderzoek worden gedaan met behulp van de bestaande e-mail
conversaties tussen coach en deelnemers. Daarnaast zullen bestaande en nieuwe deelnemers
uitgenodigd worden om deel te nemen aan groepsinterviews waarin de ervaringen met het
terugvalpreventieprogramma en de mogelijke verbeterpunten gestructureerd besproken zullen
worden. In 2019 is een opiniepaper gepubliceerd en een start gemaakt met de dataverzameling
die in 2021 doorliep.
Betrokkenen:
Dr. C. Slofstra, Lentis (Research en CIP)
Dr. S.H. Booij, Lentis (CIP) en UMCG (ICPE)
Prof. dr. S. Castelein, Lentis (Research) en Rijksuniversiteit Groningen (Klinische Psychologie)
Dr. H.J.R. Hoenders, Lentis (CIP)
Instelling waar onderzoek wordt uitgevoerd: Lentis
Looptijd onderzoek: 2018 - 2021

Financiering: door Zilveren Kruis €88.000 over 2 jaar voor groter uitzetten van het TD online
programma en €55.000 over 2 jaar voor het onderzoek
Status: analysefase
Contactpersonen:
Christien Slofstra
Sanne H. Booij

c.slofstra@lentis.nl
sh.booij@lentis.nl
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ROM van CIP
Samenvatting
Er is een toenemende belangstelling voor integrale geneeskunde en integrale psychiatrie, maar er
is een gebrek aan onderzoek naar het type patiënten dat hiervan gebruikmaakt, hun symptomen,
de effecten van behandelingen en patiënttevredenheid. Doel van dit onderzoek is derhalve het
analyseren van patiëntkenmerken, tevredenheid en gezondheidsuitkomsten in een polikliniek
voor integrale psychiatrie, met behulp van routinematige uitkomstmonitoring (ROM) gegevens
met vragenlijsten over psychopathologie (OQ-45), kwaliteit van leven (MANSA), veerkracht (BRS),
cliënttevredenheid (CQI) en geluk (HI).
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Betrokkenen:
Dr. S.H. Booij, Lentis (CIP)
Dr. A.A. Bartels-Velthuis, Lentis (CIP)
Dr. E. Visser (RGOc)
Prof. dr. S. Castelein (CIP)
Dr. H.J.R. Hoenders, Lentis (CIP)
Instelling waar onderzoek wordt uitgevoerd: Lentis (CIP)
Looptijd onderzoek: 2012 - 2021
Financiering: TopGGz subsidie (€80.000) van Lentis
Status: analysefase
Contactpersoon:
Rogier Hoenders

hjr.hoenders@lentis.nl

Yoga voor jonge vrouwen met een depressie: een RCT
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 onderzocht bij jonge vrouwen (18-35 jaar), als toevoeging aan bestaande behandelingen. Het
onderzoek is een gerandomiseerde gecontroleerde studie. Deelnemers worden ingedeeld in de
controlegroep (gebruikelijke 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 naar welzijn en
kwaliteit van leven en mogelijke werkingsmechanismes zoals afname van piekeren en zelfkritiek.
De werving van het onderzoek is eind 2018 voltooid. Er deden 171 jonge vrouwen mee aan het
onderzoek, wat betekent dat we het aantal hebben behaald dat we van tevoren hadden
berekend. De dataverzameling is in 2020 voltooid. De meeste analyses zijn inmiddels gedaan in
2021. Aan het hoofdartikel wordt gewerkt, evenals aan het artikel over de kosteneffectiviteit.
Betrokkenen:
N.K. Vollbehr, MSc, Lentis (CIP)
P.A. Engelen, MSc, Lentis (CIP) en Rijksuniversiteit Groningen (afdeling klinische en experimentele
psychopathologie)
Dr. A.A. Bartels-Velthuis, Lentis (CIP)
Dr. H.J.R. Hoenders, Lentis (CIP)
L. van Meijeren, Lentis (BEL en CIP)
Dr. M. Nauta, Rijksuniversiteit Groningen (afdeling klinische en experimentele psychopathologie)
Dr. M. Schroevers, UMCG (afdeling gezondheidswetenschappen)
Prof. dr. S. Castelein, Lentis (Research) en Rijksuniversiteit Groningen (Klinische Psychologie)
Dr. C. J. Albers, RUG (afdeling psychometrie en statistiek)
Dr. A.D. Stant (Zovon)
Dr. B.D. Ostafin, Rijksuniversiteit Groningen (klinische en experimentele psychopathologie)
Prof. dr. P.J. de Jong, Rijksuniversiteit Groningen (klinische en experimentele psychopathologie)
Instellingen waar onderzoek wordt uitgevoerd: Lentis, INTER-PSY, Forte GGz
Looptijd onderzoek: 2016 - 2020
Financiering: € 345.153 door Lentis, ZonMw, Triodos Stichting, Mind & Life Foundation

Status: analysefase en publicatiefase
Contactpersonen:
Nina Vollbehr
Algemeen

n.vollbehr@lentis.nl
yogabijdepressie@lentis.nl
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Wacht@ctief: aan de slag terwijl je wacht
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Samenvatting
De wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) zijn lang, met name voor de
specialistische ggz. Dit is erg vervelend voor wachtenden. Bovendien kunnen onbehandelde
mentale problemen resulteren in een lagere kwaliteit van leven, meer klachten en uiteindelijk
zwaardere zorg. Daarom is binnen Lentis Wacht@ctief ontwikkeld; een eHealth-programma voor
mensen met psychische problemen, die bij Lentis op de wachtlijst staan voor een intakegesprek.
Wacht@ctief heeft als doel het voorkomen of verminderen van de negatieve gevolgen van de
wachttijd voor wachtenden en een betere start van de behandeling. Daarmee is een goede
afstemming met de verwijzer cruciaal. Wacht@ctief bestaat uit een informatieve basismodule,
keuzemodules over positieve gezondheid, zelfhulpmodules en de mogelijkheid tot contact met
een ervaringsdeskundige. Wacht@ctief wordt momenteel uitgerold in drie fases; fase 1
(afgerond) betreft een kleine implementatiepilot bij drie pilotafdelingen; na een evaluatie- en
ontwikkelcyclus volgt fase 2 (afgerond) met een grotere implementatiepilot bij dezelfde
afdelingen; tot slot wordt in fase 3 (lopend), na een nieuwe evaluatie- en ontwikkelcyclus,
uitgerold naar andere afdelingen. De evaluatie betreft gebruiksgegevens en de afname van
vragenlijsten en interviews bij gebruikers, behandelaren en verwijzers. Hiermee beantwoorden
we de volgende vragen: 1) hoe Wacht@ctief wordt gebruikt en ervaren, 2) in hoeverre Wacht
@ctief voldoet aan de gestelde doelen voor gebruikers en behandelaren, 3) of de verwachtingen
en ervaringen van stakeholders matchen met hoe het programma is opgezet op het gebied van
behandelverantwoordelijkheid en de communicatie daarover. Gebruiksgegevens en
vragenlijstgegevens worden beschreven. Interviewgegevens zullen worden getranscribeerd en
met behulp van thematische analyse worden geanalyseerd.
Betrokkenen:
Dr. C. Slofstra, Lentis (Research en CIP)
Dr. S.H. Booij, Lentis (CIP)
T. van Hoorn, Lentis, (iLentis) (projectleider)
Projectgroep Wacht@ctief (wisselende deelnemers vanuit Lentis afdelingen Ilentis, PsyQ
Depressie, CIP en PsyQ Zwolle)
Dr. H.J.R. Hoenders, Lentis (CIP)
Prof. dr. S. Castelein, Lentis (Research) en Rijksuniversiteit Groningen (Klinische Psychologie)
Instelling(en) waar onderzoek wordt uitgevoerd: Lentis (verschillende afdelingen)
Looptijd onderzoek: 2021-22
Financiering: Onderdeel van subsidie Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en
Professional (VIPP-GGZ)
Status: dataverzamelingsfase
Contactpersonen:
Sanne Booij
Christien Slofstra

s.h.booij@lentis.nl
c.slofstra@lentis.nl

Het Therapeutisch Oncologisch Programma (TOP)
Een gecombineerde leefstijlinterventie ter verbetering van de kwaliteit van leven en mentaal en
fysiek welbevinden van (ex-)kankerpatiënten; resultaten van een gecontroleerde studie
Samenvatting
Een kleine ongecontroleerde pilotstudie toonde voorlopig bewijs voor de werkzaamheid van
een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) voor het verhogen van de kwaliteit van leven en
de fysieke en mentale gezondheid bij overlevenden van kanker. De huidige grotere, nietgerandomiseerde gecontroleerde studie onderzocht opnieuw de haalbaarheid en effectiviteit
van deze GLI. De interventiegroep (N=19) volgde een 12 maanden durende
eerstelijnsinterventie, bestaande uit: consulten bij de huisarts, lichaamsbeweging, mind-body
therapie en voedingsadviezen (individuele en groepssessies). Controles (N=16) waren in
aanmerking komende deelnemers die deelname weigerden. Primaire uitkomsten waren
kwaliteit van leven, vermoeidheid, geestelijke gezondheid en fysiek functioneren, beoordeeld
±1 maand vóór (T-1) en bij baseline (T0), evenals 6 maanden (T1) en 12 maanden daarna (T2).
Intention-to-treat multilevel analyses werden uitgevoerd. De interventiegroep scoorde slechter
op de meeste uitkomstvariabelen bij baseline, vergeleken met controles. De
veranderingsscores verschilden significant tussen de groepen voor verschillende maten van
vermoeidheid. De resultaten voor angst en fysiek en sociaal functioneren zijn minder
eenduidig, omdat in sensitiviteitsanalyses de p-waarden net boven de afkapwaarde stegen.
Gekeken naar deze uitkomsten, verbeterde de interventiegroep, terwijl de controlegroep voor
de meeste van deze variabelen licht verslechterde. Andere uitkomsten veranderden in de
verwachte richting (niet significant). De resultaten geven aan dat deze GLI veelvoorkomende
lange-termijn klachten bij overlevenden van kanker vermindert. Een gerandomiseerde
gecontroleerde studie naar deze interventie met langere follow-up is nodig om de effectiviteit
nog betrouwbaarder in kaart te brengen. In 2021 werden de resultaten verwerkt tot een artikel
dat is ingediend voor publicatie in een wetenschappelijk tijdschrift.
Betrokkenen:
Dr. S.H. Booij, Lentis (CIP)
Dr. H.J.R. Hoenders, Lentis (CIP)
C.D. Wester, Lentis, (CIP)
A. Pieper, Lentis (CIP) / Psychiatrie Noord, Groningen
E.C. Waarsenburg, Gezondheidscentrum Kloosterveen, Assen
Prof. dr. U. Bultmann, UMCG, Afdeling gezondheidswetenschappen
Instelling waar onderzoek wordt uitgevoerd: Lentis (CIP)
Looptijd onderzoek: 2020-2022
Status: publicatiefase
Contactpersonen:
Sanne Booij
Rogier Hoenders

sh.booij@lentis.nl
hjr.hoenders@lentis.nl
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De CHAPTER pilot
Een gerandomiseerd, gecontroleerd pilotonderzoek naar de haalbaarheid, tevredenheid en eerste
effecten van een gecombineerde leefstijlinterventie voor poliklinische patiënten met ernstige en/of
chronische psychiatrische aandoeningen
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Samenvatting
Ongezonde leefstijlkeuzes en lichamelijke aandoeningen komen veelvuldig voor bij mensen met
een psychiatrische aandoening. De bijkomende zorgkosten en gevolgen voor de patiënt zelf op
lange termijn zijn groot. Leefstijlinterventies staan bekend om hun positieve effecten op de
lichamelijke gezondheid. Gezien de brede aanpak is het aannemelijk dat leefstijlinterventies ook
op andere vlakken van gezondheid en herstel effect hebben; de effecten van leefstijlinterventies
op het mentaal welzijn van mensen met een psychiatrische aandoening zijn veelbelovend. Er
ontbreken echter onderzoeken naar de effecten op andere gebieden van gezondheid en herstel.
Daarnaast zijn onderzoeken naar gecombineerde leefstijlinterventies (GLI-GGZ) gericht op meer
dan twee domeinen schaars. Informatie over de haalbaarheid en praktische toepasbaarheid van
GLI-GGZ ontbreekt.
Ter voorbereiding op een gerandomiseerde gecontroleerde trial (RCT), brengen we in deze
pilotstudie de haalbaarheid, tevredenheid en eerste effecten van een GLI-GGZ op gezondheid en
herstel in brede zin in kaart. De training, bestaande uit elf sessies van drie uur, richt zich op de
domeinen voeding, beweging, slaap, ontspanning, middelengebruik en zingeving. Twintig
poliklinische patiënten met ernstige en/of chronische psychiatrische aandoeningen worden
geïncludeerd en gerandomiseerd over een controlegroep en een interventiegroep. Voor, tijdens
en na de interventieperiode vullen deelnemers vragenlijsten in over gezondheid en herstel, dragen
ze een beweeg- en slaapmeter, en beantwoorden ze dagelijks dagboekvragen over leefstijlgedrag
en ondergaan ze een aantal lichaamsmetingen. De interventiegroep ontvangt naast de reguliere
behandeling elf trainingssessies met huiswerkopdrachten. De controlegroep ontvangt enkel de
reguliere behandeling. Na afloop van de metingen worden deelnemers geïnterviewd over hun
ervaringen met het onderzoek en de eventueel ontvangen training.

Betrokkenen:
C. Schillemans, MSc, Lentis (Leefstijl, CIP, Research)
Dr. S.H. Booij, Lentis (CIP) en UMCG (ICPE)
C. Wester, Lentis (CIP)
Dr. H.J.R. Hoenders, Lentis (CIP)
Prof. dr. S. Castelein, Lentis (Research) en Rijksuniversiteit Groningen (Klinische Psychologie)
Instelling(en) waar onderzoek wordt uitgevoerd: Lentis
Looptijd onderzoek: 2021 - 2022
Financiering: TOPGGZ CIP en Lentis Leefstijl
Status: dataverzamelingsfase
Contactpersonen:
Charlie Schillemans
Rogier Hoenders

c.schillemans@lentis.nl
hjr.hoenders@lentis.nl

Onderzoekslijn 2: kritisch medicatiegebruik
Het effect van kruiden en supplementen bij psychische problematiek (dagboekstudie)
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 dagboekonderzoek: Lavendelolie capsules,
SAMe supplement Glycine, Ashwagandha. Twee weken voor de start 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 geanalyseerd van vier deelnemers die Lavendelolie capsules (60
mg/dag) gebruikten, 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 Lavendelolie capsules met
name kunnen helpen om somberheid en piekeren te verminderen, maar niet bij iedereen.
Betrokkenen:
Dr. S.H. Booij, Lentis (CIP)
Dr. H.J.R. Hoenders, Lentis (CIP)
Instelling waar onderzoek wordt uitgevoerd: Lentis (CIP)
Looptijd onderzoek: 2016 - doorlopend
Status: dataverzamelingsfase
Contactpersonen:
Sanne Booij
Rogier Hoenders

sh.booij@lentis.nl
hjr.hoenders@lentis.nl
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Ervaringen met het gebruik van Lavendelolie capsules bij angstklachten
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Samenvatting
Binnen het Centrum Integrale Psychiatrie (CIP) 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. In de huidige literatuur zijn er meerdere
internationale studies te vinden waarin de ervaringen met het gebruik van natuurlijke
middelen bij angststoornissen centraal staat. Hieruit kwam naar voren dat het niet of minder
gebruikmaken van reguliere medicatie een gevoel van autonomie geeft en dat het als minder
stigmatiserend wordt ervaren. Ook is naar voren gekomen dat patiënten meer informatie
zouden willen krijgen van hun voorschrijvend behandelaar over de werking en bijwerkingen.
Nadelig aan het onderzoek tot nu toe is dat er geen focus is aangebracht op een bepaald
middel, waardoor een scala aan ervaringen naar voren kwam. De resultaten zijn hierdoor
breed te interpreteren en moeilijk te vertalen naar de klinische praktijk. Het huidige
kwalitatieve onderzoek richt zich daarom op de vraag hoe patiënten met angstklachten in de
specialistische ggz het gebruik van lavendeloliecapsules (hebben) ervaren. Dit middel is in
verschillende gerandomiseerde en gecontroleerde trials (RCT) effectief gebleken ten opzichte
van placebo. Echter, onderzoek naar ervaringen met dit specifieke middel ontbreekt nog.
Deelnemers met angst- en/of spanningsklachten die Lavendeloliecapsules gebruiken of
hebben gebruikt werden uitgenodigd voor deelname aan de studie. Het onderzoek bestond
uit een kwalitatief interview over de ervaringen met het middel. Tot op heden zijn zeven
deelnemers geïnterviewd. De interviews worden momenteel getranscribeerd en
geanalyseerd.
Betrokkenen:
M. de Boer, vios, Lentis, (Kliniek Groningen)
Dr. S.H. Booij, Lentis (CIP)
Dr. H.J.R. Hoenders, Lentis (CIP)
Instelling waar onderzoek wordt uitgevoerd: Lentis (CIP)
Looptijd onderzoek: 2021 - 2022
Status: analysefase
Contactpersonen:
Sanne Booij
Rogier Hoenders

sh.booij@lentis.nl
hjr.hoenders@lentis.nl

Transities in depressie
Of, hoe en wanneer depressieve klachten terugkomen tijdens en na stoppen met antidepressiva.
Samenvatting
Doel: Het doel was om inzicht te geven in of, hoe en wanneer betekenisvolle veranderingen
optreden bij individuele patiënten die stoppen met antidepressiva. Overeenstemming tussen
kwantitatieve symptoomgegevens op macroniveau, kwalitatieve beoordelingen en ecologische
tijdelijke beoordelingen op microniveau werden onderzocht. Methoden: Tijdens en kort na het
stoppen met het gebruik van antidepressiva werden depressieve symptomen en 'down voelen'
gemeten bij 56 deelnemers, met behulp van de SCL-90 subschaal depressie wekelijks
(macroniveau) gedurende 6 maanden, en 5 ecologische tijdelijke beoordelingen per dag
(microniveau) gedurende 4 maanden (30.404 kwantitatieve metingen in totaal). Er werd ook
kwalitatieve informatie verkregen, die aanvullende informatie opleverde om te verifiëren dat
veranderingen klinisch zinvol waren. Resultaten: Op macroniveau werd een toename van
depressieve symptomen gevonden bij 58,9% van de deelnemers die (a) statistisch betrouwbaar
was, (b) 3 weken aanhield en/of interventie vereiste, en (c) klinisch zinvol was voor patiënten.
Van deze stijgingen gebeurde 30,3% plotseling, 42,4% geleidelijk, en voor 27,3% waren de
criteria niet doorslaggevend. Kwantitatieve en kwalitatieve criteria toonden een zeer hoge
overeenstemming (Cohen's κ = 0,85) met betrekking tot de vraag of een deelnemer een
herhaling van depressie had ervaren, maar een matige overeenstemming (Cohen's κ = 0,49) met
betrekking tot hoe die verandering plaatsvond. Op microniveau ervoer 41,1% van de
deelnemers alleen plotselinge toename van depressieve stemming, 12,5% slechts geleidelijk,
30,4% ervoer beide soorten toename en 16,1% geen van beide. Conclusie: Betekenisvolle
verandering komt vaak voor bij patiënten die stoppen met antidepressiva, en er is aanzienlijke
heterogeniteit in hoe en wanneer deze veranderingen optreden.
Vanwege zijn ervaring met voorschrijven en afbouwen van antidepressiva was dr. Rogier
Hoenders betrokken bij het interpreteren van (samenhang tussen) verzamelde data, en tevens
bij het schrijven van het manuscript dat in 2021 is geschreven en ingediend voor publicatie in
een wetenschappelijk tijdschrift.
Betrokkenen:
Arnout Christiaan Smit, MSc
Evelien Snippe, PhD
Laura F. Bringmann, PhD
H.J. Rogier Hoenders, MD, PhD
Marieke Wichers, PhD
Instelling waar onderzoek wordt uitgevoerd: ICPE/UMCG
Looptijd onderzoek: 2019 - 2021
Financiering: European Research Council (ERC-CoG-2015; No 681466) Prof. dr. Marieke Wichers
ZonMw (Off Road; project 451001029 (40- 08125-98-18041)) Dr. Evelien Snippe
Status: publicatiefase
Contactpersoon CIP:
Rogier Hoenders

hjr.hoenders@lentis.nl
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Lentis Onderzoeksnetwerk Emotionele Stoornissen (LOES)
Er lopen binnen Lentis diverse onderzoeken op het gebied van emotionele stoornissen, met
name de angst- en stemmingsstoornissen. Naast de studies die vanuit Lentis worden geïnitieerd,
zijn er ook externe onderzoeksprojecten die vanuit andere centra worden gerund.
LOES is in het leven geroepen om te voorzien in één aanspreekpunt/communicatiekanaal voor
de verschillende studies, ondersteuning bij de werving en screening van deelnemers en het
organiseren van kennisbijeenkomsten.
Lentis werkte via LOES in 2021 mee aan de volgende externe onderzoeksprojecten:

38

•

VRelax studie Ontspannen met Virtual Reality (Bart Lestestuiver, Wim Veling; UMCG/UCP):
werving bij Centrum Integrale Psychiatrie.

•

Balans Mindfulness bij bipolaire stoornissen (Imke Hansen, Anne Speckens; Radboud UMC):
werving bij Centrum Integrale Psychiatrie, PsyQ Depressie.

•

Hopes Hersenactiviteit bij suïcidaliteit (Marie-José van Tol; UMCG): Werving bij Centrum
Integrale Psychiatrie, PsyQ Depressie.

•

Therap-i Dagboekmetingen en feedback bij depressie (Harriëtte Riese; UMCG): werving bij
PsyQ Depressie.

•

OPERA Optimaal antidepressivagebruik en afbouw (Sjoerd van Belkum; UMCG): werving bij
Lentis BasisGGZ.

•

Ketaminestudie Ketamine bij therapieresistente depressie (Sanne van Apeldoorn; UMCG):
werving bij Centrum Integrale Psychiatrie, PsyQ Depressie

•

Psilocybinestudie Psilocybine bij therapieresistente depressie (Jan Mars; UMCG): werving bij
Centrum Integrale Psychiatrie, PsyQ Depressie

Contactpersonen:
Christien Slofstra
Rogier Hoenders

c.slofstra@lentis.nl
hjr.hoenders@lentis.nl

TOPGGz keurmerk
Het CIP is op 11 mei 2020 gevisiteerd. Op 12 oktober 2020 is het TOPGGz keurmerk toegekend.
De feestelijke uitreiking daarvan vond plaats op vrijdag 8 oktober 2021 tijdens het eerste
nationale congres Integrale Zorg en Gezondheid dat samenviel met het 8ste congres Integrale
Psychiatrie.

Ouderen en Volwassenenpsychiatrie
Het Zorgprogramma Psychosen van de zorggroep
Volwassenenpsychiatrie initieert zelf een groot aantal
onderzoeken. Daarnaast werkt zij aan een aantal
onderzoeksprojecten samen met onder andere het Rob Giel
Onderzoekcentrum (RGOc) van het Universitair Medisch
Centrum Groningen, Parnassia Bavo Groep, Bavo Europoort,
Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteit Maastricht,
Universiteit Tilburg, Rijksuniversiteit Groningen, Kings College
London, Nottingham University, Trimbos, Universitair Centrum
Psychiatrie (UCP) en het NeuroImaging Centrum (NIC) van het
UMCG.
Binnen Volwassenenpsychiatrie wordt er eveneens veel
onderzoek gedaan op de ART-afdeling (Zuidlaren) en binnen
het Centrum Integrale (CIP). Laatstgenoemde afdeling heeft in
2021 het TOPGGz keurmerk verworven.
ROM-Phamous is de jaarlijkse somatische en psychische
screening voor mensen die antipsychotica gebruiken en vormt
een belangrijke basis voor wetenschappelijk onderzoek naar
zorgoptimalisatie en -evaluatie. In dit hoofdstuk kunt u
verschillende onderzoeksprojecten terugvinden die
voortgekomen zijn uit ROM-Phamous.
De projecten zijn ingedeeld in vijf onderzoekslijnen:
1. Herstelbevordering bij ernstig psychische aandoeningen
2. Optimale zorgorganisatie
3. Klinische psychiatrie en psychotherapie
4. Klinische epidemiologie
5. Innovatieve meetmethoden bij EPA
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.

Interview met Mitch Lases
Onderzoek: STORY MINE
Promotor: prof. dr. Stynke Castelein
Co-promotor: dr. Inge van Balkom
Co-promotor: dr. Jojanneke Bruins

Stel je even kort voor.
Ik ben Mitch Lases, 31 jaar oud en ik kom oorspronkelijk
uit Epe, Gelderland. Ik heb psychologie gestudeerd in
Groningen en werk momenteel bij Lentis Research als
promovendus. In mijn vrije tijd doe ik graag aan
zaalvoetballen en hardlopen. Ik ben actief als bestuurslid
bij de zaalvoetbalvereniging Exstudiantes en onderneem graag activiteiten met
netwerkvereniging uit Groningen, de JCC. Ik spreek graag af met vrienden en familie, en maak
graag tripjes en verre reizen.
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Waarom heb je ervoor gekozen om promotieonderzoek te doen?
Tijdens mijn studie merkte ik dat ik het leuk vond om onderzoek te doen, maar ik ben eerst aan
de slag te gaan als basispsycholoog. Daarna heb ik gewerkt als internationaal accountmanager in
software en hardware voor gedragsonderzoek, een commerciële functie. Ik kwam er toen tijdens
de afspraken achter dat ik liever aan de andere kant van onderzoek wilde staan. Ik wilde me
verdiepen in een interessant onderwerp, in de vorm van een groot project, met als einddoel een
proefschrift. Ik ben geïnteresseerd in leefstijl in brede zin, en dan met name het vergroten van de
kwaliteit van leven en de gezondheid van mensen. Ik ben altijd geïnteresseerd gebleven om in de
zorg te werken. Zorg vanuit een hele andere invalshoek als onderzoeker, vind ik een prachtige
combinatie. Met mijn promotieonderzoek onderzoeken we wat helpt om de kwaliteit van leven
te verbeteren.
Vertel eens iets over je promotieonderzoek.
Mijn promotieonderzoek, STORY MINE, is een onderzoek naar herstel- en ervaringsverhalen bij
mensen met ernstig psychische problemen en autisme. Mijn promotor is prof. dr. Stynke
Castelein en mijn co-promotoren zijn dr. Jojanneke Bruins en dr. Inge van Balkom.
Herstelverhalen, we zien ze steeds meer om ons heen en ook wordt ervaringskennis steeds meer
in de GGz toegepast, maar er is nog beperkt wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de impact
die herstelverhalen hebben. Ik noem het nu wel herstel, maar niet iedereen herkent zich in deze
term. Sommige mensen zijn hun hele leven aan het helen, genezen en ontwikkelen. Maar
uiteindelijk gaat het er om dat iemand tevreden is met zijn of haar kwaliteit van leven.
Bijvoorbeeld dat je nog steeds je struggles en moeilijkheden hebt, maar dat het je ondertussen
wel lukt om 2 dagen per week te werken en een gelukkig bestaan te leiden.
De naam STORY MINE staat trouwens voor ‘Studying Topics of Recovery in Mental Health
Oriented Narrative Experiences’. We willen onder ander nader onderzoeken welke thema’s
belangrijk zijn binnen verhalen van mensen, zoals hoop, zingeving en identiteit. We willen meer
leren over hoe deze thema’s positief beïnvloed worden en erachter komen wat nou echt helpt

om te herstellen. Uiteindelijk willen we onderzoeken of we herstelverhalen kunnen inzetten als
hulpmiddel in de zorg. En hierbij denken we aan het opzetten van een podcast-studie.
Hoe vind je het om onderzoek te doen binnen Lentis?
Nou het leuke aan onderzoek doen binnen Lentis is voor mij toch wel de enthousiaste en
betrokken teamsfeer bij Lentis Research. Zo is binnen het promotieteam een hoop enthousiasme
voor en betrokkenheid bij het project. Er heerst een relaxte sfeer, maar er is ook voldoende
uitdaging te vinden.
Leuk weetje:
Zo vertelde ik mijn promotor over mijn plannen om in april de marathon van Enschede te gaan
lopen, waarop ze voor de grap zei dat ik dan wellicht nog niet voldoende uitdaging had bij Lentis
Research. Ik zei dat ik wel houd van een beetje uitdaging en zo kwamen we op het idee dat ik wel
een blog kan gaan schrijven voor de website Make Science Work. Zo ontstaan er spontane, leuke
plannen.
Onderzoek met voeten in de praktijk
In mijn beginperiode heb ik met enkele collega’s en FACT-teams meegelopen en het was leuk om
te merken dat ook zij erg enthousiast zijn over het onderzoek. Ook heb ik toen enkele cliënten
gesproken en die boden zelfs al aan deel te willen nemen aan het onderzoek.
We gaan cliënten, die grotendeels hersteld zijn, interviewen en vragen naar hun ervaringen. We
willen ook nader ingaan op de eerder genoemde onderwerpen, zoals hoop, zingeving en
identiteit. Om meer te leren over hoe iemand echt heeft kunnen herstellen. Ik kijk er erg naar uit
om straks de interviews gedaan te hebben en te weten wat daar uitkomt. We hopen natuurlijk
dat het STORY MINE project een goudmijn aan waardevolle informatie op gaat leveren.
Onderzoekspartners
Er is al wel wat onderzoek gedaan naar herstelverhalen, bijvoorbeeld door de universiteit van
Nottingham, in het kader van het NEON-project. Wij werken dan ook samen met deze
onderzoeksgroep onder leiding van Prof. Mike Slade. Daarnaast werken we sinds kort ook samen
met de onderzoeksgroep van Prof. dr. Floortje Schepers, UMC Utrecht. Zij hebben de Psychiatrie
Verhalenbank opgezet. Wij gaan gebruik maken van de door hen reeds verzamelde herstel- en
ervaringsverhalen.
En nu?
Voor de komende jaren wil ik leren om van begin tot eind een mooi project neer te zetten. Wat
begint met een idee voor de verbetering van de zorg tot aan het daadwerkelijke ontwikkelen en
uitvoeren daarvan. Daarnaast om goed artikelen te leren schrijven en meer te gaan presenteren.
Ik kijk er naar uit om straks onze onderzoekskennis te presenteren op nationale en internationale
congressen. En natuurlijk ook daar weer kennis en inspiratie op te halen.
Hoe was het om met je onderzoek te starten tijdens corona?
Ik had veel geluk dat tijdens mijn promotie-traject, ik ben in juni 2021 gestart, langzamerhand
alles weer een beetje normaal werd en ik ook op locatie kon werken. Ik heb zelfs al twee
symposia bij kunnen wonen. Ik heb er dus zelf gelukkig relatief weinig hinder van gehad.
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Onderzoekslijn 1: Herstelbevordering bij ernstig psychische aandoeningen
HospitalitY project (HY) - effectstudie naar een eetclub by psychose
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 2019
gepubliceerd. Daarnaast liep er van 2016-2020 een landelijke multicenter trial om de effectiviteit
van de HY-interventie te onderzoeken. In 2021 zijn de resultaten geanalyseerd en verwerkt tot
een artikel dat ter publicatie is aangeboden.
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Betrokkenen
MSc. J.S. Vogel, Lentis (Research) en GGZ Drenthe (Vroeg Interventie Psychose)
MSc. M. Bulancea-Khachaturyan, Lentis (Research)
Dr. J. Bruins, Lentis (Research)
Prof. dr. M. Slade, University of Nottingham (School of Health Sciences)
Prof. dr. M. van der Gaag, Vrije Universiteit Amsterdam (Klinische Psychologie)
Prof. dr. S. Castelein, Lentis (Research) en Rijksuniversiteit Groningen (Klinische Psychologie)
Instelling(en) waar onderzoek wordt uitgevoerd: Lentis, GGZ Drenthe en UCP
Looptijd onderzoek: 2013 – 2021.
Financiering: €145.000, Stichting Roos. Aangevuld met interne subsidie TOPGGz.
Status: publicatiefase.
Contact
Sjoerd Vogel
Mariëtta Bulancea

js.vogel@lentis.nl
ma.bulancea@lentis.nl

HospitalitY project (HY) – ervaringen met de eetclub
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. Na de
effectstudie is er kwalitatieve data verzameld over de ervaringen van de deelnemende cliënten
en verpleegkundigen die de interventie hebben geleid met de interventie. Tevens is bij
verpleegkundigen die betrokken waren bij de werving gevraagd naar ervaringen en obstakels
met betrekking tot de werving. In 2021 een start gemaakt met het analyseren van de
kwalitatieve data over de ervaringen van cliënten en verpleegkundigen die aan de eetgroepen
hebben deelgenomen.
Betrokkenen
MSc. J.S. Vogel, Lentis (Research) en GGZ Drenthe (Vroeg Interventie Psychose)
MSc. M. Bulancea-Khachaturyan, Lentis (Research)
Dr. J. Bruins, Lentis (Research)
Prof. dr. M. Slade, University of Nottingham (School of Health Sciences)
Prof. dr. M. van der Gaag, Vrije Universiteit Amsterdam (Klinische Psychologie)
Prof. dr. S. Castelein, Lentis (Research) en Rijksuniversiteit Groningen (Klinische Psychologie)

Instelling(en) waar onderzoek wordt uitgevoerd: Lentis en GGZ Drenthe
Looptijd onderzoek: 2013 – 2021.
Financiering: /
Status: analysefase.
Contact
Mariëtta Bulancea

ma.bulancea@lentis.nl
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Sociale steun als voorspeller van negatieve symptomen
Samenvatting
Promovendus Sjoerd Vogel heeft onderzocht of de sociale steun die mensen met een
psychotische aandoening ervaren, een voorspeller is van negatieve symptomen. Hierbij werden
data van 5 jaren geanalyseerd in één model, waarbij sociale steun op meetmoment 1 als
predictor is meegenomen voor de ernst van negatieve symptomen op meetmoment 2. Het
betreft een ROM-Phamous onderzoek waarbij psychotische symptomen (PANSS) werden
gecategoriseerd volgens het 5 factoren model van Van der Gaag. Uit de analyse kwam naar voren
dat ervaren sociale steun een kleine, maar robuuste voorspeller is van klinische symptomen een
jaar later, en alleen van positieve symptomen twee jaar later. In 2021 is een Engelstalige
publicatie van dit onderzoek verschenen in het wetenschappelijke tijdschrift Schizophrenia
Research.
Betrokken
J.S. Vogel, MSc., Lentis (Research) en GGZ Drenthe (Vroeg Interventie Psychose)
Dr. J. Bruins, Lentis (Research)
Dr. C. Slofstra, Lentis (Research)
Dr. S. de Jong, Lentis (Research)
Prof. dr. M. van der Gaag, VU Amsterdam (Klinische Psychologie)
Prof. dr. S. Castelein, Lentis (Research) en Rijksuniversiteit Groningen (Klinische Psychologie)
Instelling(en) waar onderzoek wordt uitgevoerd: Lentis
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Looptijd onderzoek: 2019 – 2020
Financiering: /
Status: afgerond
Contactpersoon
Sjoerd Vogel

js.vogel@lentis.nl

Cognitieve Adaptatie Training (CAT) – randomized controlled trial
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. 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. Na de pilotfase
werd in 2013 gestart met een multicenter RCT naar de effecten van CAT op het functioneren van
mensen met een ernstige psychische stoornis. Tot 2017 werden voor de studie patiënten
gemeten. In 2019 zijn de resultaten aangeboden ter publicatie. In 2020 zijn de resultaten
gepubliceerd in het tijdschrift Schizophrenia Bulletin. In een follow-up studie is onderzocht welke
belemmerende en bevorderende factoren hebben bijgedragen aan de implementatie van CAT.
Deze zullen in 2022 worden gepubliceerd in het tijdschrift Journal of Psychiatric and Mental
Health Nursing.
Betrokken
M. van Dam, MSc., Lentis (ART Zuidlaren)
Dr. A. Stiekema, Universiteit Maastricht (expertisecentrum hersenletsel)
T. van den Berg, Lentis (ART Zuidlaren)
Prof. dr. R. Bruggeman, UMCG (RGOc) en Rijksuniversiteit Groningen (RGOc)
Dr. L. van der Meer, Lentis (ART Zuidlaren) en Rijksuniversiteit Groningen ((Klinische en
ontwikkelingsneuropsychologie))
Prof. dr. D. Velligan, University of Texas (School of Medicine, Psychiatry)
Prof. dr. A. Aleman, NIC
Prof. dr. S. Castelein, Lentis (Research) en Rijksuniversiteit Groningen (Klinische Psychologie)
Prof. dr. J. van Weeghel, Phrenos en Universiteit Tilburg (TS Social and Behavioral Sciences,
Tranzo, Scientific center for care and wellbeing)
Prof. dr. G.H.M. Pijnenborg, Rijksuniversiteit Groningen (Klinische en
ontwikkelingsneuropsychologie) en GGZ Drenthe
Instelling(en) waar onderzoek wordt uitgevoerd: Lentis, Parnassia, GGz Noord-Holland-Noord.

Financiering: €150.000 door Fonds NutsOhra.
Status: publicatiefase
Contactpersoon
Michelle van Dam
Lisette van der Meer

mt.vandam@lentis.nl
l.vandermeer@lentis.nl
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Cognitieve Adaptatie Training (CAT) – implementatieonderzoek
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. 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, is in het najaar van 2018 een implementatieonderzoek gestart dat heeft
gelopen tot in 2020. Het implementatiemodel dat wordt getoetst in dit onderzoek zal naar
verwachting ook aanknopingspunten bieden voor de implementatie van andere psychosociale
interventies. Het studieprotocol van dit project is in 2020 gepubliceerd. De dataverzameling van
dit onderzoek is begin 2020 afgerond en de data zijn in 2021 geanalyseerd. Naar verwachting
zullen de resultaten van het project in 2022 worden gepubliceerd.
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Betrokken
M. van Dam, MSc., Lentis (ART Zuidlaren)
T. van den Berg, Lentis (ART Zuidlaren)
Prof. dr. R. Bruggeman, UMCG (RGOc) en Rijksuniversiteit Groningen (RGOc)
Dr. L. van der Meer, Lentis (ART Zuidlaren) en Rijksuniversiteit Groningen (Klinische en
ontwikkelingsneuropsychologie)
Prof. dr. D. Velligan, University of Texas (School of Medicine, Psychiatry)
Prof. dr. A. Aleman, NIC
Prof. dr. S. Castelein, Lentis (Research) en Rijksuniversiteit Groningen (Klinische Psychologie)
Prof. dr. J. van Weeghel, Phrenos en Universiteit Tilburg (TS Social and Behavioral Sciences,
Tranzo, Scientific center for care and wellbeing)
Prof. dr. G.H.M. Pijnenborg, Rijksuniversiteit Groningen (Klinische en
Ontwikkelingsneuropsychologie) en GGZ Drenthe
Instelling(en) waar onderzoek wordt uitgevoerd: GGz Friesland, GGz Breeburg, Parnassia Den
Haag, Dimence.
Looptijd onderzoek: 2018 - 2020
Financiering: €150.623 door Stichting tot Steun.
Status: publicatiefase
Contactpersoon
Michelle van Dam

mt.vandam@lentis.nl

Landelijk onderzoek naar Resourcegroepen
Samenvatting
De effectiviteit van resourcegroepen toevoegen aan FACT-zorg is landelijk onderzocht in een
gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek. In de resourcegroepenmethodiek 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 eerder
wetenschappelijk onderzocht en vormt het de aanbeveling voor zorg verlenen aan mensen met
een ernstige psychische aandoening. Lentis en zeven andere GGZ-instellingen werkten samen
met het Trimbos-instituut om de toegevoegde waarde van de resourcegroepen te onderzoeken.
In 2018 zijn er landelijk ongeveer 60 resourcegroepen opgestart. De positieve bevindingen met
name op empowerment van cliënten, zijn in 2021 gepubliceerd in het toonaangevende
wetenschappelijke tijdschrift JAMA Psychiatry. De promotie zal in januari 2022 plaatsvinden.
Betrokkenen
C.D. Tjaden, MSc., Trimbos (promovendus)
Dr. R. Keet, GGz Noord-Holland-Noord
Prof. dr. P. Delespaul, Universiteit Maastricht (Innovatie in de GGZ)
Prof. dr. S. Castelein, Lentis (Research) en Rijksuniversiteit Groningen (Klinische Psychologie)
Prof. dr. J. van Weeghel, Phrenos en Universiteit Tilburg (Tranzo)
Prof. dr. H. Kroon, Trimbos en Universiteit Tilburg (Tranzo)
Prof. dr. N. Mulder, Parnassia Groep en Erasmus MC (Epidemiological and Social Psychiatric
Research institute)
Prof. dr. F. Smit, Trimbos
Dr. B. Wijnen, Trimbos
Dr. W. den Hollander, Trimbos
Instelling(en) waar onderzoek wordt uitgevoerd: Lentis, Antes (Bavo Europoort), Ingeest, GGZ
NHN, Altrecht, Arkin, GGZ Centraal, GGZ Breburg
Looptijd onderzoek: 2017 - 2021
Financiering: €100.000, Stichting tot Steun, aangevuld met bijdragen deelnemende instellingen
Status: afgerond
Contactpersoon
Cathelijn Tjaden

ctjaden@trimbos.nl
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Dit ben ik!
Samenvatting
De afdeling Langdurige Rehabilitatie (nu ART) Zuidlaren is in 2017 gestart met de ontwikkeling
van een nieuwe psychosociale interventie, gericht op persoonlijk herstel. Meer specifiek ging het
om het verbeteren van het identiteitsbesef van patiënten met een ernstige psychische
aandoening. In 2017 is een aanvraag ingediend bij Stichting Agis Innovatiefonds en gehonoreerd.
Het ontwikkelproject is eind 2018 afgerond. In 2019 is een pilotstudie uitgevoerd en
vervolgfinanciering aangevraagd die helaas is afgewezen. In 2020 is de data van de pilotstudie
geanalyseerd. Er is een artikel geschreven over het ontwikkelproces en de uitkomsten van de
pilot, wat is ingediend bij het tijdschrift Frontiers in Psychiatry.
Eind 2020 is er dankzij financiering vanuit de RUG een nieuwe promovendus, Elske Kronemeijer,
begonnen op het project. Omdat naast identiteit, zingeving ook een belangrijk onderdeel is van
persoonlijk herstel wordt zij mede begeleidt door dr. Hannneke Muthert vanuit de faculteit
Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap. De komende tijd zal de nadruk liggen op een
combinatie van literatuuronderzoek en werkveldonderzoek naar interventies en
meetinstrumenten gericht op zingeving en identiteit. Hierbij wordt een transdiagnostische en
transdisciplinaire aanpak gebruikt. Uiteindelijk zullen deze gegevens gebruikt worden als basis
voor een nieuwe digitale versie van Dit ben ik, hiervoor zijn wij nog op zoek naar subsidie.
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Betrokken
Elske Kronemeijer, MSc., Lentis (ART Zuidlaren) en Rijksuniversiteit Groningen
Tessa Jonker, MSc., Lentis (ART Zuidlaren)
Heleen Wadman, Lentis (BEL)
Marjon Huiting, Lentis (BEL & ART Zuidlaren)
Anita Luppes, Lentis (ART Zuidlaren)
Dr. E. H. R. van Setten, Lentis (ART Zuidlaren)
Dr. L. van der Meer, Lentis (ART Zuidlaren) en Rijksuniversiteit Groningen (Klinische en
Ontwikkelingsneuropsychologie)
Prof. dr. J. van Weeghel, Phrenos en Universiteit Tilburg
Dr. C. Wunderink, Lentis (ART Zuidlaren) en Hanzehogeschool Groningen
Dr. Hanneke Muthert, Rijksuniversiteit Groningen (Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap)
Prof. dr. G.H.M. Pijnenborg, GGZ Drenthe en Rijksuniversiteit Groningen (Klinische en
Ontwikkelingsneuropsychologie)
Instelling(en) waar onderzoek wordt uitgevoerd: Lentis
Start onderzoek: 2017 – 2025
Financiering: €88.000 door Stichting Agis Innovatiefonds en financiering promovendus door RUG
Status: publicatiefase (pilot) | opstartfase (promotieonderzoek)

Contactpersoon
Lisette van der Meer

l.vandermeer@lentis.nl

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 socialer zijn en zich beter voelen. Dit onderzoek laat echter zien dat
cannabisgebruikers een lagere kwaliteit van leven rapporteren dan niet-gebruikers. Ze zijn vooral
minder tevreden met familierelaties en hun financiële situatie (MANSA). Ook laten
cannabisgebruikers meer agressief, destructief en zelfbeschadigend gedrag zien (HoNOS) en zijn
ze vaker slachtoffer én dader van een misdrijf (MANSA). Bij de cliënten die stopten of juist net
begonnen met cannabis, was binnen een jaar echter geen verschil meetbaar op deze gebieden.
Dit heeft mogelijk te maken met de lange duur van het gebruik. Gemiddeld gebruikten cliënten
uit deze studie al 19 jaar cannabis en de meerderheid gebruikte al minstens 10 jaar.
Vermoedelijk zijn de negatieve gevolgen van cannabisgebruik op kwaliteit van leven en
psychosociaal functioneren een langzaam proces dat wellicht jaren duurt, en heeft het daarom
andersom ook langere tijd nodig om weer te herstellen wanneer men stopt. In 2021 zijn de
resultaten van dit onderzoek gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Schizophrenia
Research.
Betrokkenen
Dr. J. Bruins, Lentis (Research)
Dr. E. Visser, UMCG (Rob Giel onderzoekcentrum)
ROM Phamous onderzoekers
Prof. dr. G.H.M. Pijnenborg, Rijksuniversiteit Groningen (Klinische Psychologie) en GGz Drenthe
Prof. dr. S. Castelein, Lentis (Research) en Rijksuniversiteit Groningen (Klinische Psychologie)
Instelling waar onderzoek wordt uitgevoerd: Lentis
Looptijd onderzoek: 2017 – 2020
Status: afgerond
Contactpersoon
Jojanneke Bruins:

j.bruins@lentis.nl
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Hoe stop je met cannabis als je een psychische kwetsbaarheid hebt?
Samenvatting
Mensen met een ernstige psychiatrische aandoening gebruiken twee keer vaker cannabis dan
mensen uit de algemene bevolking. Zelf geven deze mensen verschillende redenen op om
cannabis te gebruiken. Ze worden er bijvoorbeeld ontspannen, socialer en gelukkiger van, maar
ze geven ook aan dat het psychotische klachten vermindert. Wetenschappelijk onderzoek laat
echter zien dat cannabis juist een psychose kan triggeren. Ook hebben cliënten die cannabis
gebruiken juist meer last van wanen en hallucinaties, een lagere kwaliteit van leven, gedragen zij
zich agressiever en destructiever en krijgen ook meer te maken met criminaliteit. Het is daarom
belangrijk om te kijken naar manieren om mensen met een EPA te helpen stoppen met het
gebruik van cannabis.
In 2020 is een kwalitatief onderzoek van start gegaan, waarin volwassenen met een EPA
diagnose (angst, stemming of psychose) worden geïnterviewd die succesvol gestopt zijn met het
gebruik van cannabis. Ze hebben sinds hun diagnose minstens een jaar lang frequent (drie keer
per week of meer) gebruikt en zijn inmiddels minstens 6 maanden gestopt. In dit interview
stellen we open vragen over drie overkoepelende thema’s: om welke redenen mensen ooit
cannabis zijn gaan gebruiken, wat hun motivatie was om te stoppen en op welke manier ze dit
hebben gedaan. Eind 2021 waren er acht deelnemers geïnterviewd. Het streven is om in 2022 de
dataverzameling af te ronden.
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Het combineren van de informatie uit dit onderzoek met bestaande wetenschappelijk kennis
levert mogelijk nieuwe inzichten op die kunnen helpen bij het ontwikkelen van een effectieve
aanpak om cliënten in de GGZ te helpen stoppen met cannabisgebruik.
Betrokkenen
Dr. J. Bruins, Lentis (Research)
N.N. Meijer, student Rijksuniversiteit Groningen (Klinische psychologie)
F.F. de Vries, student Rijksuniversiteit Groningen (Klinische psychologie)
D.K. Berger, student Rijksuniversiteit Groningen (Klinische psychologie)
Instelling waar onderzoek wordt uitgevoerd: Lentis, Universitair Centrum Psychiatrie, GGZ
Drenthe
Looptijd onderzoek: 2020 – 2022
Status: dataverzamelingsfase
Contactpersoon
Jojanneke Bruins

j.bruins@lentis.nl

Meta-analyse naar het effect van cannabis-cessatie interventies bij EPA
Samenvatting
Mensen met een ernstige psychiatrische aandoening gebruiken twee keer vaker cannabis dan
mensen uit de algemene bevolking. Zelf geven deze mensen verschillende redenen op om
cannabis te gebruiken. Ze worden er bijvoorbeeld ontspannen, socialer en gelukkiger van, maar
ze geven ook aan dat het psychotische klachten vermindert. Wetenschappelijk onderzoek laat
echter zien dat cannabis juist een psychose kan triggeren. Ook hebben cliënten die cannabis
gebruiken juist meer last van wanen en hallucinaties, een lagere kwaliteit van leven, gedragen zij
zich agressiever en destructiever en krijgen ook meer te maken met criminaliteit. Het is daarom
belangrijk om te kijken naar manieren om mensen met een EPA te helpen stoppen met het
gebruik van cannabis.
In 2021 is begonnen met een meta-analyse om te kijken naar welke interventies om te stoppen
met cannabis reeds onderzocht zijn in een psychiatrische populatie. Daarbij zal allereerst worden
gekeken naar het algemene effect van dergelijke interventies op het stoppen met cannabis bij
cliënten. Daarnaast wordt onderzocht of er werkzame elementen zijn die als best
werkend/meest effectief kunnen worden beschouwd.
Betrokkenen
Dr. J. Bruins, Lentis (Research)
Dr. I. Haakma, Lentis (Research)
Dr. H.J.R. Hoenders, Lentis (CIP)
Prof. dr. S. Castelein, Lentis (Research) en Rijksuniversiteit Groningen (Klinische Psychologie)
Instelling waar onderzoek wordt uitgevoerd: Lentis, Universitair Centrum Psychiatrie, GGZ
Drenthe
Looptijd onderzoek: 2020 – 2022
Status: dataverzamelingsfase
Contactpersoon
Jojanneke Bruins

j.bruins@lentis.nl

53

STORY MINE
Samenvatting
STORY MINE staat voor ‘Studying Topics of Recovery in Mental Health
Oriented Narrative Experiences’. In dit project bestuderen we verschillende topics binnen
herstel- en ervaringsverhalen van mensen die (ernstige) psychische klachten hebben ervaren.
Topics binnen ervaringsverhalen kunnen thema's zijn gericht op herstel of persoonlijke groei,
keerpunten in een herstelproces, en factoren zijn die geleidelijke over de tijd bijdragen aan
herstel. We zijn met name geïnteresseerd in informatie uit ervaringsverhalen over hoe herstel
nou precies bevorderd wordt. Hierbij gaan we op zoek naar wat voor veel mensen lijkt te helpen
(gemeenschappelijke factoren), maar ook hoe iemands persoonlijke levensloop een verklaring
kan bieden voor het ontstaan van psychische klachten en wat hierin bijdraagt aan verbetering
van de kwaliteit van leven. Een belangrijk onderdeel van het STORY MINE project gaat uit naar
het onderzoeken van de impact van ervaringsverhalen op cliënten binnen Lentis. Hierbij willen
we de kans op positieve effecten vergroten, en zoveel mogelijk eventuele nadelige effecten
voorkomen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van bestaande ervaringsverhalen, worden nieuwe
ervaringsverhalen verzameld, en onderzoeken we of cliënten binnen Lentis voordeel hebben bij
de door ons aangeboden ervaringsverhalen.
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Mitch Lases is in 2021 gestart als promovendus op het STORY MINE onderzoek. In 2021 is een
begin gemaakt met het vertalen en valideren van de INCRESE, een instrument om
herstelverhalen te categoriseren. Tevens is er een tweede onderzoek van start gegaan om te
onderzoeken of de vijf domeinen van persoonlijk herstel volgens het CHIME domein, een model
gebaseerd op mensen met een psychose, ook toegepast kunnen worden om persoonlijk herstel
te definiëren bij mensen met een aandoening op het angst-, depressie- en autismespectrum.
Betrokkenen
Mitch Lases, MSc, Lentis (Research)
Dr. J. Bruins, Lentis (Research)
Dr. I.D.C. van Balkom, Lentis (ATN)
Prof. dr. S. Castelein, Lentis (Research) en Rijksuniversiteit Groningen (Klinische Psychologie)
Instelling waar onderzoek wordt uitgevoerd: Lentis
Looptijd onderzoek: 2021 – 2024
Status: opstartfase

Contactpersoon
Mitch Lases
mn.lases@lentis.nl

Risicofactoren en mondgezondheidgerelateerde kwaliteit van leven
Een case-control vergelijking tussen patiënten na een eerste psychose en de algemene bevolking.
Samenvatting
Mondgezondheid gerelateerde kwaliteit van leven (Oral Health Related Quality of Life [OHQoL]) is
van invloed op iemands zelfvertrouwen, maar ook op het functioneren in het dagelijks leven.
Hoewel het voor alle mensen belangrijk is om aandacht te besteden aan hun mondgezondheid,
zijn kwetsbare personen (bijv. na een eerste psychose) bijzonder vatbaar voor problemen die
kunnen ontstaan als gevolg van verwaarlozing van hun mondgezondheid. In dit onderzoek
werden in 2019, door middel van een case-control studie (1:2), 12 risicofactoren en de OHRQoL.
bij patiënten na een eerste psychose vergeleken met mensen uit de algemene bevolking.
Uit de resultaten is gebleken dat mensen in de case groep vaker roken, terwijl de controlegroep
vaker drinkt. De case groep poetst minder vaak en minder lang hun tanden vergeleken met de
controlegroep. De totale OHRQoL is lager in de case groep; dit vertaalt zich in meer functionele
beperkingen, meer psychisch ongemak en meer lichamelijke en psychische beperkingen. In de
case groep ervaart 14.8% een lage OHRQoL vergeleken met 1.8% in de controlegroep. De kans op
een lage OHRQoL is in de case groep 9.45 keer hoger in vergelijking tot de controlegroep.
Risicofactoren verklaren 14% van de variantie in OHRQoL. Desondanks is het van belang om
preventieve interventies te ontwikkelen en patiënten na een vroege psychose te ondersteunen in
hun mondgezondheid, omdat de kans op een lage mondgezondheid maar liefst 9 maal hoger ligt.
In 2021 is een artikel van dit onderzoek aangeboden ter publicatie in een internationaal
wetenschappelijk tijdschrift.
Betrokkenen
S. Kuipers, MSc., NHL en Rijksuniversiteit Groningen (Klinische Psychologie)
Prof. dr. S. Castelein, Lentis Research en Rijksuniversiteit Groningen (Klinische Psychologie)
Dr. H. Barf, NHL
Dr. L. Kronenberg, Dimence
Dr. N. Boonstra, GGZ Friesland en NHL
Instelling waar onderzoek wordt uitgevoerd: GGz Friesland
Looptijd onderzoek: 2018 - 2020

Status: publicatiefase
Contactpersoon
Sonja Kuipers

sonja.kuipers@nhlstenden.com
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Mondgezondheid bij patiënten met een psychische kwetsbaarheid
Een scoping review naar interventies gericht op het verbeteren van de mondgezondheid bij
patiënten met een psychische kwetsbaarheid.
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Samenvatting
Aandacht besteden aan mondgezondheid is voor alle mensen belangrijk, maar vooral voor
kwetsbare personen (bijv. na een eerste psychose), omdat zij blootgesteld worden aan extra
risicofactoren. Het is voor verpleegkundigen belangrijk dat bekend is op welke wijze zij zorg voor
de mondgezondheid kunnen verlenen bij patiënten met een psychische kwetsbaarheid.
Doelstelling van deze systematische scoping review was het identificeren, beoordelen en in kaart
brengen van gaps in de literatuur.
Tussen september en oktober 2019 is gezocht in de databases MEDLINE en CINAHL. Alle literatuur
gericht op interventies met betrekking tot mondgezondheid gepubliceerd in de periode 20002019, is beoordeeld. Internationale artikelen, grijze literatuur, literatuurlijsten en treffers
gevonden via de zoekmachine Google Scholar zijn opgenomen in het review. De stappen van
Arksey & O’Malley zijn gevolgd bij de uitwerking van het review. Voor de beoordeling van de
methodologische kwaliteit werden de checklists gebruikt van het Joanna Brigg’s Institute.
In totaal werden 1908 artikelen gevonden, na screenen van titel en abstract werden 14 artikelen
opgevraagd voor volledige uitwerking. Uiteindelijk werden elf artikelen geïncludeerd voor verdere
thematische analyse. Vier gecontroleerde gerandomiseerde studies, zes quasi-experimentele
studies en één cohort-onderzoek zijn geïncludeerd. Er zijn tot dusver vier typen interventies naar
voren gekomen; interventies zijn gericht op: (1) gedrag en educatie; (2) educatie en fysieke
aspecten; (3) puur educatie en (4) puur fysiek. In 2021 is het paper gepubliceerd in het
internationale tijdschrift International Journal of Environmental Research and Public Health.
Onderzoekers
S. Kuipers, MSc., NHL en Rijksuniversiteit Groningen (Klinische Psychologie)
Prof. dr. S. Castelein, Lentis Research en Rijksuniversiteit Groningen (Klinische Psychologie)
A. Keuning, MSc., NHL
Dr. L. Kronenberg, Dimence
Dr. N. Boonstra, GGZ Friesland en NHL
Instelling waar onderzoek wordt uitgevoerd: GGZ Friesland
Looptijd onderzoek: 2018 - 2020
Status: afgerond
Contactpersoon
Sonja Kuipers

sonja.kuipers@nhlstenden.com

Designing an oral health care nursing inverventions in patients after FEP
A design orientend research approach.
Samenvatting
Verpleegkundigen in de GGZ geven aan dat zij graag meer aandacht zouden willen hebben, maar
het ontbreekt hen aan de kennis. Internationale richtlijnen sluiten niet aan bij de behoeften van
verpleegkundigen in de GGZ vanwege de verouderde literatuur en het ontbreken van
interventies. In Nederland wordt in richtlijnen voor leefstijl van patiënten met een EPA gesteld
dat er aandacht moet zijn voor de mondgezondheid van patiënten, het ontbreekt aan praktische
interventies en daardoor besteden professionals er weinig of geen aandacht aan. Onze recente
scoping review liet zien dat er wel een aantal interventies zijn, echter ontwikkeld vanuit de
literatuur. Hoewel deze interventies op korte termijn (< 1 jaar) effectief bleken te zijn, werden ze
ontwikkeld zonder de eindgebruikers van deze interventies (professionals in de GGZ) erbij te
betrekken. De grootste oorzaak van het mislukken van de ontwikkeling van nieuwe interventies is
dat onderzoekers een op theorie gebaseerde interventie ontwikkelen zonder het perspectief van
de eindgebruikers goed te begrijpen en zonder de doelgroep erbij te betrekken.
Daarom is het belangrijk om de visie, barrières, behoeften, suggesties voor interventies en
randvoorwaarden in kaart te brengen en meer inzicht te krijgen in wat voor soort
verpleegkundige interventies voor mondgezondheid bij hen passend is.
Design research wordt uitgevoerd om inzicht te krijgen wat verpleegkundigen nodig hebben.
Persona’s worden omschreven en deze worden doorontwikkeld (inclusief ecologische validatie)
om verpleegkundigen goed in beeld te brengen.
Betrokkenen
S. Kuipers, MSc., NHL Stenden en Rijksuniversiteit Groningen (Klinische Psychologie)
Prof. dr. S. Castelein, Lentis Research en Rijksuniversiteit Groningen (Klinische Psychologie)
Dr. J. van’t Veer, NHL Stenden
Dr. L. Kronenberg, Dimence
Dr. N. Boonstra, KieN Vip en NHL Stenden
Instelling(en) waar onderzoek wordt uitgevoerd: KieN Vip
Looptijd onderzoek: 2020 – 2022.
Status: dataverzamelingsfase
Contact
Sonja Kuipers

sonja.kuipers@nhlstenden.com
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HEADDSET – Cognitieve Remediatie en milde Hersenstimulatie
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 (zie pagina 40) 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 transcranial Direct Current Stimulation. In een eerste
haalbaarheidsstudie is een vergelijking gemaakt tussen twee cognitieve trainingsprogramma’s:
Mindset en CIRCuiTS. Voor de ART-doelgroep bleek CIRCuiTS het meest geschikt en zal gebruikt
worden in een pilotonderzoek om een indicatie te krijgen van de effectiviteit wanneer dit
gecombineerd wordt met tDCS. In 2019 werd gestart met de voorbereidingen van het onderzoek
en het studieprotocol van het onderzoek is in 2021 gepubliceerd in Trials. Het doel is om 26
mensen in het onderzoek te includeren. Eind 2021 zijn er 16 mensen aan de training van het
onderzoek begonnen, waarvan 8 de training al hebben afgerond. Eind 2022 zullen alle 26
deelnemers de training hebben doorlopen. De laatste resultaten van de follow-up meting zullen
begin 2023 plaatsvinden en naar verwachting worden de resultaten van het onderzoek in 2023
gepubliceerd.
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Betrokkenen
A. Poppe, Lentis (ART Zuidlaren) en Rijksuniversiteit Groningen (Klinische en
Ontwikkelingsneuropsychologie)
Dr. L. Bais, Lentis (ART Zuidlaren)
Dr. L. van der Meer, Lentis (ART Zuidlaren) en Rijksuniversiteit Groningen (Klinische en
Ontwikkelingsneuropsychologie)
Dr. B. Curcic-Blake, Universitair Medisch Centrum Groningen (Cognitive Neuroscience Center)
Dr. D. van Duin (Trimbos Instituut)
Prof. dr. G.H.M. Pijnenborg, Rijksuniversiteit Groningen (Klinische en
Ontwikkelingsneuropsychologie) en GGz Drenthe
Instelling waar onderzoek wordt uitgevoerd: Lentis
Looptijd onderzoek: 2017 – 2023
Status: dataverzamelingsfase
Financiering: €120.119 door Stichting tot Steun
Contactpersoon:
Anika Poppe:

a.poppe@lentis.nl

Positieve psychotherapie voor persoonlijke herstel en mentaal welbevinden bij EPA
Een pilotstudie waarin positieve psychotherapie voor persoonlijke herstel en mentaal
welbevinden van mensen met een ernstige psychische aandoening wordt geëvalueerd.
Samenvatting
Het model voor duurzame geestelijke gezondheid laat zien dat het belangrijk is om niet alleen
aan klachten te werken, maar ook aan de kracht van mensen. De Universiteit Twente heeft een
transdiagnostische, positieve psychotherapie interventie ontwikkeld voor mensen met ernstige
psychische aandoeningen: Goed leven met een psychische aandoening. Centraal staat het
bevorderen van persoonlijk herstel en mentaal welbevinden: het vermogen om plezier,
betrokkenheid en betekenis te ervaren ook in aanwezigheid van mentale kwetsbaarheid. De
interventie bestaat uit 8 groepsbijeenkomsten van 2 uur rond de volgende thema's: (1)
persoonlijk herstel, (2) zelfcompassie, (3) positieve emoties, (4) omgaan met angst (5)
optimisme, (6) sterke kanten, (7) positieve relaties, (8) posttraumatische groei. Dit zijn
wetenschappelijk onderbouwde bronnen voor het vermogen tot adaptatie van mensen met
psychische klachten. De interventie wordt bij drie GGZ-instellingen, waaronder Lentis
geïmplementeerd. Het doel van de pilotstudie is om de acceptatie, haalbaarheid en betekenis
van de interventie te onderzoeken. Zowel kwantitatieve als kwalitatieve methoden worden
toegepast.
Betrokkenen
Drs. Marte Swart, Lentis
Prof. dr. Stynke Castelein, Lentis en Rijksuniversiteit Groningen
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Instelling(en) waar onderzoek wordt uitgevoerd: Lentis, Dimence en GGNet
Looptijd onderzoek: 1 januari 2022 - 31 december 2022
Financiering: Niet van toepassing
Status: dataverzamelingsfase
Contact
Jannis Kraiss
j.t.kraiss@utwente.nl
Ernst Bohlmeijer e.t.bohlmeijer@utwente.nl

Virtual Reality therapie voor stemmenhoren: in gesprek met je stemmen
Samenvatting
Achtergrond: Auditieve verbale hallucinaties (AVH) komen veel voor bij psychische
aandoeningen. Voor veel mensen is stemmenhoren invaliderend en hardnekkig, ondanks
medicatie. De huidige psychologische interventies laten lage tot gemiddelde effecten zien.
Preliminaire studies suggereren dat een innovatieve empowerende psychologische therapie
met behulp van computersimulaties (avatars) die de stemmen vertegenwoordigen, effectief
kan zijn voor het verminderen van de stemmenlast en de frequentie van stemmenhoren.
Virtual reality (VR) heeft de potentie om deze behandeling te verbeteren.
Het doel van deze studie is onderzoeken of de VR-VOICES therapie effectiever is dan de
reguliere behandeling voor stemmenhoren. Deze studie is een gerandomiseerd gecontroleerd
effect onderzoek (RCT). Mensen met een DSM-5 diagnose die minimaal 3 maanden last hebben
van stemmenhoren en 16-65 jaar oud zijn (N=112) zullen geïncludeerd worden. De
hoofduitkomstmaat is de mate van stemmenlast en de frequentie van het stemmenhoren.
Betrokkenen
Dr. C.N.W. Geraets, UMCG (Psychosen)
Prof. Dr. W. Veling, UMCG (Psychosen)
Prof. dr. S. Castelein, Lentis (Lentis Research)
I. Tewelde MSc, UMCG (Stemmenpoli)
Instelling(en) waar onderzoek wordt uitgevoerd: UMCG, Lentis.
Looptijd onderzoek: 1-7-2021 – 1-7-2026
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Financiering: €300.000, ZonMw
Status: voorbereidingsfase
Contact
Chris Geraets

c.n.w.geraets@umcg.nl

Onderzoekslijn 2: Optimale zorgorganisatie

TReatment-E-AssisT (TREAT) project
Samenvatting
In het TREAT-project werd een computerapplicatie, Treatment-E-AssisT (TREAT), ontwikkeld en
geëvalueerd. TREAT kan behandelaren ondersteunen bij het uitstippelen van een behandeltraject
voor mensen met een psychotische stoornis. TREAT verwerkt en interpreteert de uitkomsten van
de ROM-Phamous screening en geeft hierbij behandeladviezen op basis van bestaande
behandelrichtlijnen. Behandelaren (n=27) van 4 verschillende GGZ instellingen en hun cliënten
(n=187) hebben deelgenomen aan de multicenter effect studie. De evaluatie van TREAT vormt de
basis voor het proefschrift van promovendus Lukas Roebroek.
De resultaten van de effectstudie laten zien dat het gebruik van TREAT het behandelcontact niet
in de weg staat. Ook leidt het gebruik van TREAT niet tot een depersonalisatie van zorg. Het zorgt
er juist voor dat veel meer problemen tijdens de behandelplanbespreking aan bod komen, met
name over zaken die anders vaak onbesproken blijven, zoals lichamelijke klachten. Door te
werken met TREAT wordt over veel meer klachten ook daadwerkelijk een (evidence-based)
besluit over de behandeling genomen. De resultaten van de effectstudie zijn verwerkt in twee
verschillende artikelen en in 2021 ter publicatie aangeboden aan wetenschappelijke tijdschriften.

Betrokkenen
L.O. Roebroek, MSc., Lentis (Research)
Dr. J. Bruins, Lentis (Research)
Dr. A. Boonstra, Rijksuniversiteit Groningen (Economie en Bedrijfskunde)
Prof. dr. P. Delespaul, Universiteit Maastricht University (Psychiatrie & Psychologie)
Prof. dr. S. Castelein, Lentis (Research) en Rijksuniversiteit Groningen (Klinische Psychologie)
Instellingen waar onderzoek wordt uitgevoerd: Lentis, UCP, GGZ Drenthe, GGZ Friesland
Looptijd onderzoek: 2013 - 2021
Financiering: €165.500 door Stichting ROOS en interne subsidie TOPGGz
Status: publicatiefase
Contactpersoon
Jojanneke Bruins
Stynke Castelein

j.bruins@lentis.nl
s.castelein@lentis.nl
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Zorgbehoeftes bij psychose
Samenvatting
Promovendus Lukas Roebroek deed met behulp van ROM-Phamous en DIS-data onderzoek naar
de zorgbehoeften van mensen met een psychose. Met ROM-Phamous wordt gekeken naar welke
zorgbehoeften er zijn en de DIS-data bevat gegevens over de zorg die deze mensen hebben
geconsumeerd. Vragen die in dit onderzoek zijn gesteld waren onder andere: welke
zorgbehoeften er zijn? Wordt er met de geboden zorg aan deze zorgbehoeften voldaan? Is deze
zorg richtlijnconform (evidence-based)? Dit onderzoek maakt deel uit van het overkoepelende
TREAT onderzoek en het proefschrift van Lukas Roebroek. In 2021 zijn de resultaten van dit
onderzoek gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Epidemiology and Psychiatric
Sciences.
Betrokkenen
L.O. Roebroek, MSc., Lentis (Research)
Dr. J. Bruins, Lentis (Research)
Prof. dr. D. Roe, Universiteit van Haifa (Gemeenschappelijke geestelijke gezondheid)
Prof. dr. P. Delespaul, Universiteit Maastricht University (Psychiatrie & Psychologie)
ROM Phamous onderzoekers
Dr. S. De Jong, Lentis (Research)
Prof. dr. A. Boonstra, Rijksuniversiteit Groningen (Economie en Bedrijfskunde)
Dr. E. Visser, UMCG (Rob Giel onderzoekcentrum)
Prof. dr. S. Castelein, Lentis (Research) en Rijksuniversiteit Groningen (Klinische Psychologie)
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Instelling waar onderzoek wordt uitgevoerd: Lentis
Looptijd onderzoek: 2017 – 2021
Status: afgerond
Contactpersoon
Jojanneke Bruins
Stynke Castelein

j.bruins@lentis.nl
s.castelein@lentis.nl

Persoonlijk herstel bij mensen met een psychotische stoornis
Een systematische review en meta-analyse van geassocieerde factoren.
Samenvatting
Persoonlijk herstel (PH) is een groeiend populaire uitkomstmaat. Dit systematisch review is bedoeld
om interventies die tot doel hebben het PH bij psychotische stoornissen te verbeteren, een
overzicht te bieden van geassocieerde factoren en hun relatieve belang voor PH. Hierbij zijn
klinische, sociale en sociodemografische factoren meegenomen, evenals de aan PH gerelateerde
factoren – zoals stigma –die werden georganiseerd binnen CHIME dimensies. Er zijn 46 studies
geïncludeerd. Klinische factoren, met uitzondering van affect, toonden een zwakke negatieve
correlatie met PH. Voor neurocognitie werd geen verband gevonden. Sociale factoren toonden
zwakke positieve correlaties, waarbij opviel dat de factoren ‘sociale steun’, ‘werk’ en ‘wonen’
relatief weinig onderzocht waren. Sociodemografische factoren waren amper onderzocht. Enkel
voor de CHIME dimensies werden sterke positieve correlaties gevonden - wat niet geheel
verbazend is gezien de overlap – waarbij met name de dimensies ‘hoop’, ‘zingeving’ en
‘empowerment’ een sterk verband lieten zien. De mate van heterogeniteit was hoog, en was te
wijten aan het gebruik van verschillende PH lijsten, variatie in studiepopulaties en uitkomstmaten,
publicatiebias, en culturele verschillen. Dit drukt op de interpretatie van resultaten, evenals de
tautologische kwestie van het vergelijken van PH met aan PH gerelateerde factoren. Desondanks
lijkt bij het bevorderen van PH bij psychotische stoornissen een multifactoriële benadering
geïndiceerd. Waarbij naast aandacht voor het verminderen van symptomen – affect in het
bijzonder – en verbeteren van functioneren, nadruk wordt gelegd op onderdelen van PH zelf; met
name hoop, zingeving en empowerment. Meer onderzoek is nodig naar de interactie tussen PH en
de verschillende factoren over tijd. Het artikel is in 2020 aangeboden ter publicatie en in 2021
gepubliceerd in Frontiers in Psychiatry (open access).
Betrokkenen
Drs. J.C.P. Leendertse, Emergis (afdeling Soteria), Erasmus MC (afdeling Psychiatrie)
Dr. A.I. Wierdsma, Erasmus MC (afdeling Psychiatrie)
Dr. D. van den Berg, Vrije Universiteit (afdeling Klinische Psychologie), Parnassia (afdeling
Onderzoek en Innovatie)
Dr. A.M. Ruissen, Haaglanden Medisch Centrum (afdeling Psychiatrie)
Prof. dr. M. Slade, University of Nottingham (Institute of Mental Health)
Prof. dr. S. Castelein, Lentis (Research) en Rijksuniversiteit Groningen (Klinische Psychologie)
Prof. dr. C.L. Mulder, Erasmus MC (afdeling psychiatrie) & Parnassia (afdeling Onderzoek en
Innovatie)

Instelling(en) waar onderzoek wordt uitgevoerd: Emergis
Looptijd onderzoek: 2018 – 2021
Financiering: Emergis
Status: afgerond
Contact
Pien Leendertse

p.leendertse@parnassiagroep.nl
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Patiëntperspectieven op persoonlijk herstel van psychose in Soteria
Samenvatting
Persoonlijk herstel is een concept waarover reeds veel geschreven is, deze bevindingen zijn
samengevat in het conceptuele framework CHIME (connectedness, hope, identity, meaning in
life en empowerment). Minder bekend is hoe persoonlijk herstel verloopt binnen specifieke
populaties, en hoe men daar aan bijdraagt. Soteria is een klinische afdeling, gebaseerd op
Soteria huizen in Amerika en Europa, waar in kleinschalige, huiselijke setting vroege psychose
behandeld wordt, met een nadruk op een warme, rustgevende, normaliserende omgeving.
Deze kwalitatieve studie onderzoekt hoe Soteria bijdraagt aan het persoonlijk herstel van
(vroege) psychose vanuit het perspectief van patiënten, met als doel factoren in kaart te
brengen ten behoeve van interventies die persoonlijk herstel bij psychose beogen te
bevorderen. Daartoe zijn semi-gestructureerde interviews afgenomen die geanalyseerd zijn
aan de hand van de Grounded Theory methode. Dit resulteert in een aantal direct bijdragende
factoren, en een aantal overkoepelende factoren. In de discussie worden deze factoren naast
de literatuur over Soteria en andere actuele ontwikkelingen in de vroege psychosezorg gelegd.
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Betrokkenen
Drs. J.C.P. Leendertse, Parnassiagroep (VIP team Rotterdam-Zuid), Erasmus MC (afdeling
Psychiatrie)
Dr. A.M. Ruissen, Erasmus MC (afdeling psychiatrie)
Dr. D. van den Berg, Vrije Universiteit (afdeling Klinische Psychologie), Parnassiagroep (afdeling
Onderzoek en Innovatie)
Dr. A.I. Wierdsma, Erasmus MC (afdeling Psychiatrie)
Prof. dr. S. Castelein, Lentis (Research) en Rijksuniversiteit Groningen (Klinische Psychologie)
Prof. dr. C.L. Mulder, Erasmus MC (afdeling psychiatrie) & Parnassiagroep (afdeling Onderzoek
en Innovatie)
Instelling(en) waar onderzoek wordt uitgevoerd: Parnassiagroep
Looptijd onderzoek: Januari 2020- April 2022.
Financiering: Parnassiagroep
Status: analysefase
Contact
Pien Leendertse

p.leendertse@parnassiagroep.nl

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) wordt daarom
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 2019-2020 zijn er focusgroepen gehouden met cliënten, ervaringsdeskundigen en andere
zorgprofessionals bij Lentis (Groningen), Altrecht (Utrecht) en Dimence (Zwolle). Daarnaast
hebben er diepte-interviews plaatsgevonden met verschillende beroepsgroepen zoals Klinisch
Psychologen, Psychiaters, Verpleegkundige-Specialisten, maar ook ervaringsdeskundigen en
mensen betrokken bij patiëntenverenigingen. In 2021 is deze data geanalyseerd door senioronderzoekers, onderzoeksassistenten en masterstudenten Psychologie, om ook in de analyseen interpretatie van de data zoveel mogelijk perspectieven op te nemen en uitgewerkt tot een
meetinstrument om de therapeutische relatie bij ernstige psychiatrische aandoeningen te
meten. In 2022 zal een onderzoek van start gaan waarin cliënten en hun zorgverleners een jaar
lang worden gevolgd om zo te beoordelen of scores op het instrument samenhangen met
betere behandeluitkomsten en wat bijdraagt aan een goede therapeutische relatie. Tevens
zullen de resultaten van de kwalitatieve data-analyse worden uitgewerkt tot een artikel en
worden aangeboden ter publicatie.
Betrokkenen
Dr. S. de Jong, Lentis (Research)
Dr. J. Bruins , Lentis (Research)
Prof. dr. P. Delespaul, Universiteit Maastricht (Department of Psychiatry and Neuropsychology)
Prof. dr. S. Castelein, Lentis (Research) en Rijksuniversiteit Groningen (Klinische Psychologie)
Instelling waar onderzoek wordt uitgevoerd: Lentis
Looptijd onderzoek: 2017 – 2024

Financiering: €220.000 door Stichting tot steun VCVGZ
Status: analysefase
Contact:
Steven de Jong

steven.dejong@lentis.nl
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Shared Decision Making in het gedwongen kader: vier case-studies uit de TBS
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Samenvatting
Shared Decision Making (SDM) vormt een kernelement van de herstelgerichte benadering en
wordt gezien als speerpunt van goede zorg. Uit de literatuur blijkt echter dat SDM in de praktijk
weinig wordt toegepast in de behandeling van mensen met ernstige psychiatrische
aandoeningen. Het is onbekend in welke mate SDM wordt toegepast in de TBS; een context
waarin niet alleen sprake is van ernstige psychiatrische problematiek, maar ook van
vrijheidsbeperking en behandelcontacten met een gedwongen karakter. Het Forensisch
Psychiatrisch Centrum (FPC) Dr. S. van Mesdag heeft medio 2020 een verandering doorgevoerd
in hun behandelplancyclus waarbij het bereiken van overeenstemming over behandeldoelen
centraal staat. Deze studie heeft tot doel het inzichtelijk maken van de huidige mate van SDM
in het FPC tijdens de behandelplanbespreking en de ervaringen met SDM door de
behandeltriade van behandelcoördinator, sociotherapeutisch mentor en forensisch
psychiatrisch patiënt in kaart brengen. Binnen een case serie onderzoeksdesign (n=4 triaden,
oftewel n=12 participanten) is gebruik gemaakt van mixed methods, waarbij zowel
vragenlijsten (SDM-Q-Doc en SDM-Q-9) als semigestructureerde interviews zijn afgenomen om
de ervaren mate van SDM inzichtelijk te maken. Over alle participanten bezien wordt een
relatief hoge mate van SDM gerapporteerd. De thema’s cognitieve en executieve functies van
de patiënt, subculturele verschillen, ziekte-inzicht, wederkerige samenwerking en eerlijkheid
blijken van invloed op de ervaren mate van SDM. Geconcludeerd kan worden dat de vier
behandeltriaden opgenomen in deze studie SDM ervaren als een proces van zoeken naar
ruimte voor gezamenlijk gedragen behandeldoelen, een ruimte die wordt gevormd door het
gedwongen kader en verschillende kenmerken van de patiënt en het behandelteam.
Betrokkenen
F.D.A. den Besten, MA, MSc, FPC Dr. S. van Mesdag
Prof. dr. S. Castelein, Lentis (Research) en Rijksuniversiteit Groningen (Klinische Psychologie)
Dr. S. de Jong, Lentis (Research)
Instelling(en) waar onderzoek wordt uitgevoerd: Rijksuniversiteit Groningen, Lentis, FPC Dr. S.
van Mesdag

Looptijd onderzoek: 2021-2022
Status: publicatiefase
Contact: Femke den Besten

f.den.besten@fpcvanmesdag.nl

Onderzoek naar Clubhuis de Horizon
Samenvatting
In Clubhuis de Horizon kunnen mensen met psychiatrische problematiek bijeenkomen om
elkaar (lotgenoten)steun te bieden in hun maatschappelijke herstelproces. Vanwege de
COVID-19 pandemie moest Clubhuis de Horizon tijdelijk de deuren sluiten. In dit kwalitatieve
onderzoek is retrospectief gekeken hoe clubhuisleden hun lidmaatschap voor en tijdens de
lockdown hebben ervaren. Vragen zijn ontwikkeld in een samenwerking tussen twee
onderzoekers, de directeur van Clubhuis de Horizon, een medewerker en een lid. In
telefonische interviews werd aan deelnemers (n=15) gevraagd naar de rol van Clubhuis
Horizon in hun leven. Transcipten van de audio opnames zijn geanalyseerd met behulp van
thematische analyses.
Deelnemers waren positief over lidmaatschap van Clubhuis de Horizon. Ze kunnen daar samen
zijn met anderen (verbondenheid) en werken aan het ontwikkelen van gewenste
vaardigheden (competentie) op basis van hun eigen wil en interesse (autonomie). Sociale
contacten en het uitvoeren van taken en activiteiten in het clubhuis werden het meest gemist
tijdens de Covid-19 lockdown. In 2021 zijn de resultaten van dit onderzoek geaccepteerd voor
publicatie in het tijdschrift Participatie en Herstel. Naar verwachting zal het artikel in 2022
worden geplaatst.
Betrokkenen
Dr. I. Haakma, Lentis (Research)
I. Terstal, Lentis (Clubhuis Horizon)
A. Sanders, Lentis (Clubhuis Horizon)
G. Buseman, Lentis (Clubhuis Horizon)
Prof. dr. S. Castelein, Lentis (Research) en Rijksuniversiteit Groningen (Klinische Psychologie)
Instelling(en) waar onderzoek wordt uitgevoer]: Lentis, Clubhuis de Horizon
Looptijd onderzoek: 2020-2021
Financiering: /
Status: publicatiefase.
Contact
Stynke Castelein

s.castelein@lentis.nl
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Onderzoekslijn 3: Klinische psychiatrie en psychotherapie
TRENSS II: De Apathiestudie (TRENSS II)
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Samenvatting
Na het succesvol afronden van het TRENSS-project, werd door de onderzoeksgroep een
vervolgproject ontworpen. Aanvankelijk had dit project de naam TRENSS II, al staat het nu
bekend als de Apathiestudie. 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 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 liep door tot en met begin 2018. De resultaten
van deze studie zullen in 2022 worden gepubliceerd.
Betrokkenen
Dr. C. Kos, NIC
Dr. N. Klaasen, NIC
Dr. L. Bais, Lentis (ART Zuidlaren)
Dr. E. Liemburg, NIC en UMCG (RGOc)
Dr. E. Opmeer, NIC
Dr. H. Knegtering, Lentis (Research)
Prof. dr. A. Aleman, NIC
Instelling(en) waar onderzoek wordt uitgevoerd: UMCG, Lentis, GGz Drenthe, GGz Friesland,
Dimence, Mediant
Looptijd onderzoek: 2012 - 2022
Financiering: €3.000.000 door NWO (Vici) en ERC
Status: publicatiefase
Contactpersoon: a.aleman@rug.nl

Paliperidon palmitaat per 1 versus 3 maanden
Onderzoek naar het perspectief van patiënten, clinici en zorgverleners.
Samenvatting
Er is een ontwikkeling richting depotantipsychotica die slechts eens per twee of drie
maanden hoeft te worden toegediend. Paliperidon palmitaat kent een versie voor 1x per
maand (PP1M) en voor 1x per drie maanden (PP3M). Onduidelijk is wat het overschakelen
van een 1x keer per maand versie van paliperidon palmitaat (Xeplion ®=PP1M) naar een 3x
per maand versie (Trevicta ®=PP3M) betekent voor de patiënten, behandelaren, organisatie
van de zorg en voor mantelzorgers. In dit onderzoek werden mensen die een jaar geleden
zijn overgeschakeld van PP1M naar PP3M via vragenlijsten gevraagd naar hun ervaringen en
tevredenheid bij gebruik van de verschillende versies. In 2019 zijn hiervoor de data
verzameld. Deze data zijn in 2020 geanalyseerd en in 2021 ter publicatie aangeboden aan
een wetenschappelijk internationaal tijdschrift.
Betrokkenen
Dr. H. Knegtering, Lentis (Research)
Dr. L. Bais, Lentis (ART Zuidlaren)
B. Kralt, Lentis (Research)
Dr. K. Spoelstra, Lentis (Bing)
Dr. J. Bruins, Lentis (Research)
Prof. dr. S. Castelein, Lentis (Research) en Rijksuniversiteit Groningen (Klinische Psychologie)
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Instellingen waar onderzoek wordt uitgevoerd: Lentis, GGz Drenthe, GGz Friesland,
Dimence, Mediant
Looptijd onderzoek: 2018 - 2021
Financiering door: Janssen Pharmaceutica
Status: publicatiefase
Contactpersonen
Rikus Knegtering

h.knegtering@lentis.nl

Een evaluatie van de implementatie van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
Samenvatting
Op 1 januari 2020 is de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) ingegaan. De Wvggz
regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de GGz. Beoogde
doelen van de wet zijn het voorkomen van dwangbehandeling en het vergroten van de regie van
betrokkenen: cliënten, familie en naasten. Daarnaast maakt deze wet verplichte ambulante zorg
mogelijk voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening. In een eerste deelstudie zijn
13 behandelaren geïnterviewd over hun ervaringen met de Wvggz. Deze deelstudie is in 2021
afgerond en geaccepteerd voor publicatie in het Tijdschrift voor Psychiatrie. Voor de tweede
deelstudie zijn cliënten, familieleden, naasten en behandelaren geïnterviewd over verplichte
ambulante zorg.
Betrokkenen
Dr. I. Haakma, Lentis (Research)
Prof. dr. S. Castelein, Lentis (Research) en Rijksuniversiteit Groningen
D. de Waardt, MSc., Elisabeth-TweeSteden ziekenhuis
Prof. dr. N. Mulder, Openbare Geestelijke Gezondheidszorg en Erasmus MC
C. Mooij, MSc., Lentis (geneesheer-directeur)
Mr. S. van Arkel, Lentis (secretaris Geneesheer-Directeur)
Douwina Zwart, MSc., Lentis (projectleider WVGGZ Lentis)
Marijke Lubben, BSc, Lentis (verpleegkundige in opleiding tot specialist)
Instellingen waar onderzoek wordt uitgevoerd: Lentis, Vincent van Gogh (Venray)
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Looptijd onderzoek: 2019 – 2021
Financiering: Lentis
Status: publicatiefase (deelstudie 1) | dataverzamelingsfase (deelstudie 2)
Contactpersoon
Stynke Castelein

s.castelein@lentis.nl

Inzicht vergroten bij mensen met Alzheimer, vasculaire- of gemengde dementie
Pilotonderzoek naar een vignettemethode als inzichtvergrotende interventie.
Samenvatting
Wanneer er van mensen met dementie wordt gezegd dat hun ziekte-inzicht is aangedaan, heeft
dit vaak flinke consequenties. Mensen worden op een andere manier betrokken bij keuzes, er is
een risico op onveilig gedrag, zoals autorijden of onvoorzichtigheid met medicatiegebruik, en er
wordt minder direct gecommuniceerd met de persoon zelf. Op dit moment weten we nog niet
genoeg over ziekte-inzicht om deze veranderingen te kunnen onderbouwen. Als we weten in
hoeverre ziekte-inzicht aanwezig is kunnen we veel meer aansluiten bij de leefwereld van iemand
met dementie. Het vergroten van ziekte-inzicht zou bijvoorbeeld helpend kunnen zijn bij het
maken van belangrijke keuzes, bijv. een opname in een verpleeghuis of het stoppen met
autorijden. In de Vignette methode krijgen mensen diverse scenario’s voorgelegd die mensen in
verschillende stadia van dementie representeren. In dit pilotonderzoek is gekeken of de Vignette
methode werkzaam zou kunnen zijn als interventie om ziekte-inzicht bij mensen met dementie te
vergroten. In 2021 zijn de resultaten van deze pilotstudie ter publicatie ingediend bij een
internationaal wetenschappelijk artikel.
Betrokkenen
E.M. Krist, MSc., Lentis (OVP) en GGZ Santana
Dr. I.J. Berg, Lentis (Dignis)
Dr. J. Bruins, Lentis (Research)

Instelling waar onderzoek wordt uitgevoerd: Lentis (Team 290)
Looptijd onderzoek: 2018 - 2021
Status: publicatiefase
Contactpersoon
Elly Krist
Jojanneke Bruins

e.krist@ggzsantana.nl
j.bruins@lentis.nl
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Psychische problemen en seksualiteit
Samenvatting
Eerder onderzoek van onderzoekers bij Lentis Research (Castelein en Knegtering) lieten zien dat
veel mensen met psychische problemen die medicatie gebruiken, o.a. antipsychotica, seksuele
problemen ervaren. Deze seksuele problemen werden grotendeels aan de medicatie
gerelateerd, maar is dat wel juist? In een oriënterend literatuuronderzoek lijkt waarschijnlijk dat
ook mensen met psychische klachten zonder medicatiegebruik vaak seksuele problemen melden,
als ze daar om werd gevraagd (zie Handboek Seksuologie 2018, T. Herder e.a. Psychiatrie,
psychofarmaca en seksuologie). De gevonden onderzoeken zijn echter zeer wisselend van
kwaliteit. Om deze reden werd besloten om een nieuw literatuuronderzoek te doen conform het
format van een systematische review en dit onderzoek te schrijven als inleiding voor verder
onderzoek naar de effecten van psychische klachten en (lange termijn gebruik van) medicatie op
seksueel functioneren. Het literatuuronderzoek is eind 2021 afgerond, aan een afrondende
publicatie wordt in 2022 gewerkt.
Betrokkenen
Drs. T. Herder, psychiater (Martini Ziekenhuis Groningen)
Dr. K. Spoelstra, psychiater (VNN, Lentis)
Dr. H. Knegtering, psychiater (Lentis Research)
Instelling(en) waar onderzoek wordt uitgevoerd: Lentis
Looptijd onderzoek: 2017-2021
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Status: publicatiefase
Contactpersoon
Rikus Knegtering

h.knegtering@lentis.nl

Primaire preventie in de psychiatrie?
De mogelijke rol van prenatale choline.
Samenvatting
Primaire preventie, het voorkomen van het ontstaan van ernstige psychische of psychiatrische
problemen, werd lang als onmogelijk geacht. Toch verschijnen er de laatste jaren artikelen die
erop wijzen dat bij een deel van de mensen met ernstige psychiatrische problemen de
problemen al voor de geboorte ontstaan. Virusinfecties, stress en ondervoeding van
zwangeren worden dan, naast erfelijke problemen, als bijdragende risicofactoren
aangedragen. In hongerwinter onderzoek uit de tweede wereldoorlog in Nederland, lijkt dat
ondervoeding van zwangeren misschien heeft bijgedragen tot het vaker optreden van
verslavingsproblemen en psychotische kwetsbaarheid bij hun kinderen.
Veel zwangere vrouwen krijgen onvoldoende vitamine D, foliumzuur en ook choline binnen
tijdens de zwangerschap. Choline is betrokken bij het opbouwen van celmembranen, een
onderdeel van neurotransmitters en beïnvloed rijpingsprocessen in de hersenen.
We zijn gestart met een systematisch literatuuronderzoek naar de invloed van choline in de
zwangerschap en kijken naar de mogelijk invloed op het verbeteren van vroegkinderlijke
ontwikkeling, en de invloed op het veranderen van de kans op autisme, psychosen en
alcoholsyndromen bij het kind. Een aantal publicaties, zowel Nederlands als Engelstalig is eind
2021 voorbereid en wordt verwacht om in 2022 te publiceren. Deze literatuurstudies zijn o.a.
bedoeld om de haalbaarheid van preventieonderzoek met voedingsmiddelen te bestuderen en
de publieke opinie en de opinie binnen medisch onderzoek over voedingsinterventies te
voorzien van inhoudelijke argumenten.

Betrokkenen
Dr. K. Spoelstra, psychiater, geneesheer directeur, senior onderzoeker (VNN)
Dr. J. Eysink, gynaecoloog en psychiater in opleiding, Lentis.
Dr. H. Knegtering, psychiater, opleider en senior onderzoeker (Lentis Research)
Instelling(en) waar onderzoek wordt uitgevoerd: Lentis en VNN
Looptijd onderzoek: 2021-2022
Status: publicatiefase.
Contactpersoon
Rikus Knegtering

h.knegtering@lentis.nl
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Herpes en psychotische aandoeningen
Samenvatting
Mogelijk worden sommige psychosen veroorzaakt door het herpesvirus, al dan niet in combinatie
met veranderingen in ontstekingsmechanismen. Er liepen tot 2021 twee onderzoekslijnen, een
lijn op het UMCG en een lijn op de Universiteit van Ulm (Dr. Hans Klein). In Groningen werd met
behulp van MRI en PET onderzocht of herpesvirusremmers ontsteking in de hersenen bij psychose
verminderen. Dit onderzoek is afgerond. De concept publicatie was in 2021 gereed. De publicatie
van de resultaten in een wetenschappelijk tijdschrift wordt in 2022 verwacht. In Duitsland loopt
onderzoek naar veranderingen in bloed en hersenvocht (Liquor Cerebrospinalis) bij patiënten met
psychosen. In december 2020 is hierover een artikel gepubliceerd in Lancet Psychiatry: De autoimmuun psychose. Het onderzoek werd 2021 in Ulm is afgerond en publicatie is in voorbereiding.
Betrokkenen
Dr. H.C. Klein, Lentis/VNN en UMCG (per januari 2021 VNN en UMCG)
I. Jonker, MSc., UMCG (UCP)
Dr. H. Knegtering, Lentis (Research), UMCG.
Prof.dr. M. Schneider, Universiteit Ulm

Instelling waar onderzoek wordt uitgevoerd: UMCG, Lentis, Universiteit van Ulm
Looptijd onderzoek: 2011 - 2024
Financiering: € 140.000 door Stanley Medical Research Institute, Baltimore, VS, DFG
(Deutsche Forschungs Gemeinschaft), Lentis en VNN.
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Status: publicatiefase
Contactpersoon
Hans Klein

hanscklein@gmail.com

Onderzoekslijn 4: Klinische epidemiologie

ROM-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. De PROGR-S data zijn het afgelopen jaar geharmoniseerd met andere internationale
grote datasets over eerste psychose uit o.a. Australië (EPPIC) en Denemarken (OPUS) (V. Brink,
MSc). Hierdoor kan binnenkort onderzoek worden gedaan naar het beloop van eerste psychose
wereldwijd.
De ROM-Phamous database bevat de gegevens van de meerderheid van de mensen met een
psychotische stoornis (meerdere episodes), voortkomend uit jaarlijkse interviews, invullen van
vragenlijsten en laboratoriumdiagnostiek. Beide databases stellen onderzoekers en
behandelaars in staat het beloop van zorgbehoeften en zorgaanbod over velen jaren te volgen.
Het databeheer van PROGR-S en ROM-Phamous wordt gedaan door het Rob Giel
Onderzoekcentrum (RGOc). Instellingen die aangesloten zijn bij ROM-Phamous zijn Lentis, UCP,
GGZ Drenthe, GGZ Friesland, Dimence en Mediant. In 2021 waren er meer dan 20 studies die
gebruik maakten van ROM-Phamous data. Voorbeelden van gepubliceerde studies in 2021:
cannabisgebruik in relatie met kwaliteit van leven (dr. Bruins), beloop herstel studies (o.a.
Markov-model; prof.dr. S. Castelein), negatieve symptomen in relatie met sociaal netwerk/steun
(S. Vogel, MSc.) en zorgbehoeften in relatie met zorgconsumptie (L.O. Roebroek, MSc.).
Contactpersoon
Edith Liemburg
RGOc
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(PROGR-S)
(PHAMOUS)

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 ROM-PHAMOUS database. Dit onderzoek toonde aan dat er inderdaad een verband is. Het
artikel is gepubliceerd 2018. 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 onder leiding van prof. dr. Iris Sommer (UMCG). Lentis en het UCP trekken samen op in
dit onderzoek, waarvoor in 2019 en 2020 data is verzameld.
In 2021 wordt het onderzoek naar de invloed van behandeling met virusremmers op het
ontstekingsparameters van het brein ingediend ter publicatie. Een onderzoek met Positron
Emissie Tomografie waar Hans Klein, hoofdaanvrager en initiator is en Rikus Knegtering, mede
aanvrager.
Het onderzoek naar de invloed van simvastatine is succesvol verlopen en werd in 2021
gepubliceerd. Helaas werd geen effect van simvastatine op het beloop van psychosen
aangetoond. Met de vraag of deze manier behandelen, ook met andere ontstekingsremmers,
moet worden voortgezet.
76

De data van het onderzoek onder leiding van Hans Klein naar antivirale medicatie (acyclovir) en de
effecten op psychosen, werd eind 2021 opnieuw geanalyseerd. Er lijken geen klinisch relevante
effecten te zijn gevonden, hetgeen past bij het kleine aantal betrokken patiënten. Wel is er
mogelijk een klein effect aangetoond op bepaalde hersengebied. Publicatie wordt in 2022
verwacht.
Betrokkenen
Dr. E.J. Liemburg, UMCG (RGOc) en NIC
Dr. I. Nolte, Rijksuniversiteit Groningen (afdeling)
Dr. H. Klein, Lentis en UMCG
Dr. H. Knegtering, Lentis (Research)
Prof. dr. I. Sommer, UMCG (UCP)
Instelling waar onderzoek wordt uitgevoerd: landelijk onderzoek
Looptijd onderzoek: 2013 – 2021
Status: publicatiefase
Contactpersoon
Rikus Knegtering

h.knegtering@lentis.nl

Beloop 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 eventuele 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 zijn verschillende beloopspatronen van klinisch, persoonlijk en maatschappelijk herstel,
alsmede de factoren die dit beloop beïnvloeden en mogelijke interactie-effecten, tegelijkertijd
onderzocht in één model, een Markov model. Er is gebruik gemaakt van ROM-PHAMOUS-data
van meerdere instellingen. In 2017 is de studie ontworpen en zijn de data opgevraagd. In 2018
zijn de data geanalyseerd (n=2327) en in 2021 is het paper (open access) gepubliceerd in het
British Journal of Psychiatry.
We vonden in deze grote dataset vier verschillende ‘herstelstates’ waarin cliënten zich kunnen
bevinden. Elke herstelstate laat precies zien welke zorgbehoeften mensen hebben binnen een
bepaalde state. De kans om in dezelfde ‘state’ te blijven, varieerde van 77-89%. Het is een
uitdaging om deze transitiekansen te verhogen naar states met betere hersteluitkomsten. Het
model geeft hiervoor overigens concrete handvaten (investeer in negatieve en positieve
symptomen en maatschappelijk herstel). Een positieve bevinding was dat ongeveer 40% van de
mensen zich in state 4 bevond: in deze state geeft men aan nauwelijks zorgbehoeften te
hebben op het gebied van symptomatisch, maatschappelijk en persoonlijk herstel.
Betrokkenen
Prof. dr. S. Castelein (Lentis Research) en Rijksuniversiteit Groningen (Klinische Psychologie)
Prof. dr. M.E. Timmerman, Rijksuniversiteit Groningen (Afdeling Psychometrie en Statisitiek)
ROM-Phamous onderzoekers
Prof. dr. M. van der Gaag, Parnassia (Afdeling Psychose-onderzoek)/ VU Amsterdam (Afdeling
Klinische Psychologie)
Dr. E. Visser, UMCG (RGOc)
Instellingen waar onderzoek wordt uitgevoerd: Lentis, RGOc, Rijksuniversiteit Groningen.
Looptijd onderzoek: 2017 - 2021
Status: afgerond
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. De eerdere reeds uitgevoerde analyses worden in 2022 opnieuw uitgevoerd
op een grotere recentere dataset.
Betrokkenen
Dr. H. Ising, Rivierduinen
Prof. dr. M. van der Gaag, VU Amsterdam (Afdeling Klinische Psychologie)
S. Burger, MSc, VU
ROM-Phamous onderzoekers
Dr. E. Visser, UMCG (RGOc)
Prof. dr. S. Castelein Lentis (Research) en Rijksuniversiteit Groningen (Klinische Psychologie)
Instellingen waar onderzoek wordt uitgevoerd: Lentis, RGOc, Rijksuniversiteit Groningen,
Rivierduinen, Parnassia Bavo Groep
Looptijd onderzoek: 2016 - 2022
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Status: analysefase
Contactpersoon
Stynke Castelein

s.castelein@lentis.nl

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 te onderzoeken welke factoren de
sterkste voorspellers zijn van herstel. Het onderzoek wordt uitgevoerd met ROM-Phamous
data. In 2021 is een begin gemaakt met het updaten van de data. Naar verwachting zullen de
resultaten in 2022 worden aangeboden ter publicatie.
Betrokkenen
Dr. J. Bruins, Lentis (Research)
Prof. dr. S. Castelein, Lentis (Research) en Rijksuniversiteit Groningen (Klinische Psychologie)
Dr. K.J. Wardenaar, UMCG (Rob Giel Onderzoekcentrum)
Dr. E. Visser, UMCG (Rob Giel Onderzoekcentrum)

Instellingen waar onderzoek wordt uitgevoerd: Lentis, Rob Giel Onderzoekcentrum
Looptijd onderzoek: 2017 - 2022
Status: publicatiefase
Contactpersoon
Jojanneke Bruins
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VAT: Voices, Attachment & Trauma
Samenvatting
In het VAT onderzoek kijken we naar verschillende factoren die het herstel van mensen met
een psychotische kwetsbaarheid bevorderen en belemmeren. VAT staat voor Voices,
Attachment & Trauma (stemmen, hechting en trauma): drie van de factoren die we in het
onderzoek meenemen. Deelnemers krijgen vragen over hoe ze tegen bepaalde zaken aankijken
(zoals reacties van mensen uit de omgeving), hun eigen ervaringen, omstandigheden (zoals
wonen en werken) en over de klachten die ze misschien hebben (zoals bijvoorbeeld het horen
van stemmen). We onderzoeken hoe verschillende factoren met elkaar verbonden zijn en hoe
zij elkaar kunnen beïnvloeden. Dit kan ons helpen om betere, herstel-ondersteunende zorg te
verlenen aan mensen met een psychotische kwetsbaarheid.
VAT is in 2019 van start gegaan en het is de bedoeling dat het onderzoek ten minste 8 jaar gaat
lopen. Aan het einde van 2021 waren er 76 deelnemers geïncludeerd en gemeten. Deelnemers
doen drie keer mee aan een meting in één jaar tijd: bij 0, 6 en 12 maanden. Mensen kunnen
meedoen wanneer ze 18 jaar of ouder zijn, een diagnose hebben in het psychosespectrum,
zich goed kunnen uitdrukken in de Nederlandse taal en in staat zijn om aan de meting deel te
nemen. Het VAT onderzoek is (mede) opgezet om de GZ-psychologen in opleiding tot Klinisch
Psycholoog (GIOS) te faciliteren bij het voldoen aan hun onderzoekverplichting. Door 15
deelnemers te werven en te meten voor het VAT onderzoek krijgen zij toegang tot de volledige
VAT database om hun onderzoeksvragen mee te beantwoorden. In 2021 waren er tien GIOS
aangesloten bij het VAT onderzoek. Eén GIOS was in 2021 klaar, zes hebben in 2021 hun
dataverzameling afgerond en zitten in de analysefase en drie zitten in de
dataverzamelingsfase.
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Betrokkenen
Dr. J. Bruins, Lentis (Research)
Prof. dr. S. Castelein, Lentis (Research) en Rijksuniversiteit Groningen (Klinische Psychologie)
GZ-psychologen in opleiding tot Klinisch Psycholoog (zie VAT - deelonderzoeken)
Instelling waar onderzoek wordt uitgevoerd: Lentis
Start onderzoek: 2019 - 2027
Status: dataverzamelingsfase (doorlopend)
Contactpersoon
Jojanneke Bruins

j.bruins@lentis.nl

VAT: Voices, Attachment & Trauma – deelonderzoeken
Alle deelonderzoeken hebben betrekking op mensen met een psychotische aandoening. In
2021 waren de volgende lopende onderzoeksvragen reeds geformuleerd:
1. Wat is de rol van stigma en self-efficacy bij ouderen met een psychotische aandoening?
(H. Rus)
2. Is er een relatie tussen PTSS-klachten, self-efficacy en negatieve symptomen?
(M. Kievitsbosch)
3. Speelt het ervaren van trauma-gerelateerde klachten een rol bij het al dan niet gebruiken
van cannabis?
(H. Horlings)
4. Voorspellen zelfvertrouwen en de therapeutische relatie de ernst van psychotische klachten
bij mensen met een psychotische kwetsbaarheid?
(N. Middelkoop)
5. Is er een relatie tussen PTSS klachten en zelfstigma bij mensen met een psychotische
aandoening?
(J. Tonn)
6. Is pijn een voorspeller voor cannabisgebruik bij psychose?
(M. Smid)
7. Hebben cannabis- en alcoholgebruik invloed op het zelfvertrouwen van patiënten met een
psychotische stoornis?
(W. Wit)
8. Is trauma een voorspeller van dagelijks functioneren bij psychose?
(F. Bastiaansen)
9. Is hechting van invloed op self-esteem en de ernst van psychotische klachten?
(J. Braak - de Vries)
10. Is zelfstigma een voorspeller van de kwaliteit van de therapeutische relatie?
(A. Mazlum)
Betrokkenen
Dr. J. Bruins, Lentis (Research)
Betrokkenen KP-opeiding:
H. Rus, Lentis (AFPN & Ouderenpsychiatrie)
M.E. Kievitsbosch, Lentis (PsyQ Emmen)
H.T.A. Horlings, Lentis (PsyQ Groningen)
N. Middelkoop, Lentis (Zuiderpaviljoen & Ouderenpsychiatrie Groningen)
J.E. Tonn, Lentis (OVP & AFPN)
M.H. Smid, Lentis (Jonx Delfzijl & volwassenpoli Delfzijl)
W.A. Wit, Lentis (Centrum Integrale Psychiatrie)
F. Bastiaansen, Lentis (PSYQ Groningen)
J. Braak - de Vries, Lentis (PSYQ Groningen)
A. Mazlum, Lentis
Instelling waar onderzoek wordt uitgevoerd: Lentis
Looptijd onderzoek: 2019 - 2027
Status: dataverzamelingsfase, analysefase en publicatiefase
Contactpersoon
Jojanneke Bruins

j.bruins@lentis.nl
83

81

Predictiemodellen voor functioneren, symptomen en kwaliteit van leven
Ontwikkeling en validatie van predictiemodellen voor functioneren, symptomen en subjectieve
kwaliteit van leven voor patiënten met een vroege psychose.
Samenvatting
De ziektepresentatie en langere termijn prognose van patiënten met een vroege psychose zijn
heterogeen. Dit leidt tot de vraag naar een praktische klinische tool die, vroeg in het
ziekteproces, een inschatting kan maken van individueel ziektebeloop. Risico calculators kunnen
bijdragen aan het stratificeren van patiënten met een vroege psychose op basis van hun
voorspelde prognose. Dit bevordert de ontwikkeling van meer gepersonaliseerde
behandelingsplannen. Daarnaast ondersteunen risico calculators clinici bij het informeren van
patiënten over hun potentiële uitkomstprofiel en bevorderen ze shared-decision making.
Het doel van deze studie is om multivariabele predictiemodellen te ontwikkelen, die het risico op
beperkingen in functioneren, psychotische symptomen en verminderde subjectieve kwaliteit van
leven 2 en 5 jaar na de eerste presentatie van een individuele patiënt met een vroege psychose
inschatten, en om deze modellen zowel intern als extern te valideren.
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Betrokkenen
V. Brink, MSc, UMCG (UCP) en Rijksuniversiteit Groningen
Dr. C.M.G. van Driel, UMCG (UCP)
Dr. H. Jongsma, UMCG (UCP) en CTP Veldzicht
Dr. E. Visser, UMCG (UCP)
Dr. N. Albert, Copenhagen Mental Health Centre, Denmark
Prof.dr. M. Nordentoft, Copenhagen Mental Health Centre, Denmark
PROGR-S onderzoekers
ROM-Phamous onderzoekers
Dr. K.J. Wardenaar, UMCG (UCP, ICPE)
Prof. dr. S. Castelein, Lentis (Research) en Rijksuniversiteit Groningen
Prof. dr. W. Veling, UMCG (UCP)

Instelling waar onderzoek wordt uitgevoerd: UMCG (UCP)
Looptijd onderzoek: 2020 - 2022
Financiering (bedrag): €22.000,- vanuit MD/PhD beurs UMCG
Status: analysefase
Contactpersoon
Vera Brink

v.e.brink@umcg.nl

Het Internationale Psychose Epidemiologie Consortium (IPEC)
Een pilot retrospectief harmonisatie project.
Samenvatting
In augustus 2020 is de Schizophrenia International Research Society (SIRS) Research Harmonisation
Group (RHG) van start gegaan. Het doel van dit internationale consortium is om een blueprint te
ontwikkelen voor het catalogiseren en harmoniseren van individuele patiënten data van bestaande
vroege psychose cohorten, het opzetten van een virtuele databank en om consensus te bereiken
over een set van variabelen voor toekomstig onderzoek. De overkoepelende onderzoeksvraag is:
“Wat drijft het beloop van klinische, maatschappelijke en persoonlijke uitkomsten na vroege
psychose en hoe is de sociale en geografische context hiermee verbonden?”. Inmiddels werken
meer dan tien cohorten uit Europa, Noord- en Zuid-Amerika, Azië, Afrika en Oceanië samen aan dit
project in vier werkgroepen. In werkgroep 4 worden de ethische en juridische regels per
deelnemend land in kaart gebracht en wordt uitgezocht welke software het best gebruikt kan
worden om onderzoek te doen met individuele patiënten data van over de hele wereld.
Tegelijkertijd wordt er een pilot retrospectief harmonisatie project uitgevoerd door het
Internationale Psychose Epidemiologie Consortium (IPEC), bestaande uit onderzoeksgroepen van de
volgende vroege psychose cohorten: PROGRs/PHAMOUS/RQ-MIS (Nederland), OPUS (Denemarken)
en EPPIC (Australië). Een dergelijk internationaal epidemiologisch harmonisatieproject is nieuw
binnen de psychosen onderzoekswereld. Het is dus van belang om een artikel te publiceren waarin
de stappen die genomen zijn om dit type data te harmoniseren staan beschreven. Het artikel wordt
een combinatie van een stappenplan, waarin onder andere de technische, ethische en juridische
stappen staan beschreven, de lessen die we geleerd hebben uit dit project en een aantal
descriptieve analyses met de virtuele databank.
Betrokkenen
V. Brink, MSc., UMCG (UCP) en Rijksuniversiteit Groningen
Dr. H. Jongsma, UMCG (UCP) en CTP Veldzicht
Dr. C.M.G. van Driel, UMCG (UCP)
B. Lestestuiver, UMCG (UCP)
E. van ’t Hag, UMCG (UCP)
Dr. E. Visser, UMCG (UCP)
Dr. K.J. Wardenaar, UMCG (UCP, ICPE)
Prof. dr. S. Castelein, Lentis (Research) en Rijksuniversiteit Groningen
Prof. dr. W. Veling, UMCG (UCP)
Dr. B. O’Donoghue, Orygen, The National Centre of Excellence in Youth Mental Health, Australia
Dr. N. Albert, Copenhagen Mental Health Centre, Denmark
Prof. dr. M. Nordentoft, Copenhagen Mental Health Centre, Denmark
Instelling waar onderzoek wordt uitgevoerd: UMCG (UCP)
Looptijd onderzoek: 2019 - 2022
Financiering (bedrag): €22.000,- vanuit MD/PhD beurs UMCG

Status: dataverzamelingsfase
Contactpersoon
Vera Brink

v.e.brink@umcg.nl
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Impact van COVID-19 op cliënten van FACT- en autismeteams
Samenvatting
De COVID-19 pandemie stelde wereldwijd iedereen voor uitdagingen. In 2020 zijn we begonnen
met het meten van de impact van deze pandemie op de levens van mensen die in zorg zijn bij een
FACT (Flexible Assertive Community Treatment) of autismeteam in Noord-Nederland. In juliseptember 2020 werd teruggeblikt op de eerste COVID-19 golf, waarbij werd gevraagd naar de
negatieve én positieve ervaringen van cliënten op het gebied van hun (psychische) gezondheid,
zorg vanuit de GGz en de overheidsmaatregelen en informatievoorzieningen. Een Nederlandstalig
artikel over de bevindingen uit de eerste golf is in 2021 gepubliceerd in Tijdschrift voor
Psychiatrie.
In december 2020-februari 2021 zijn de ervaringen uit de tweede golf gemeten, waarbij tevens
werd gevraagd naar het vertrouwen van cliënten in de overheid en naar de vaccinatiebereidheid.
De resultaten van beide metingen zijn in 2021 aangeboden voor publicatie in een internationaal
wetenschappelijk tijdschrift.
Aangezien de Omikron variant van het COVID-19 virus eind 2021 voor een nieuwe lockdown in
Nederland heeft gezorgd, zal begin 2022 een derde meting worden verricht in het kader van dit
onderzoek.
Betrokkenen
Dr. J. Bruins, Lentis (Research)
Dr. I.D.C. van Balkom, Lentis (ATN)
Prof. dr. S. Castelein, Lentis (Research) en Rijksuniversiteit Groningen (Klinische Psychologie)
Instelling(en) waar onderzoek wordt uitgevoer]: Lentis, GGZ Drenthe
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Looptijd onderzoek: 2020 - 2022

Financiering: /
Status: dataverzamelingsfase
Contact
S. Castelein

s.castelein@lentis.nl

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
zijn in 2018 gepubliceerd. Op basis van deze bevindingen hebben Stynke Castelein en Lisette van
der Meer (2019) een opinie artikel geschreven. Dit artikel is in samenwerking met Stefan Kaiser
herschreven tot een editorial die in 2021 is gepubliceerd in het British Journal for Psychiatry. In
2022 zal een meta-analyse worden gestart om de aanbevelingen uit dit artikel te volgen en te
onderzoeken in hoeverre behandelingen voor negatieve symptomen effectief zijn wanneer de
twee subdimensies worden onderscheiden.
Betrokkenen
Dr. L. van der Meer, Lentis (ART Zuidlaren) en Rijksuniversiteit Groningen (Klinische en
Ontwikkelingsneuropsychologie)
Prof. dr. S. Kaiser, University of Zürich
Prof. dr. S. Castelein, Lentis (Research) en Rijksuniversiteit Groningen (Klinische Psychologie)
Instelling waar onderzoek wordt uitgevoerd: Lentis

Looptijd onderzoek: 2018 - 2020
Financiering: n.v.t.
Status: afgerond
Contactpersoon
Lisette van der Meer

l.vandermeer@lentis.nl
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Onderzoekslijn 5: Innovatieve meetmethoden voor welzijn bij EPA
Literatuuronderzoek naar de toepassingen van fysiologische metingen bij EPA
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.
Betrokkenen
S. Schütt, student
Dr. L. van der Meer, Lentis (ART Zuidlaren) en Rijksuniversiteit Groningen (Klinische en
Ontwikkelingsneuropsychologie)
Dr. M. Dekker, Lentis
Dr. H. Riese, UMCG (UCP)
Contactpersoon
Lisette van der Meer
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l.vandermeer@lentis.nl

Stigma meten met de verkorte versie van de DISCUS: Een wereldwijd validatie-onderzoek
Samenvatting
De ‘Discrimination and Stigma Scale (DISC-instrument) meet ervaren stigma bij de algemene
bevolking. Van deze lijst is een verkorte versie ontwikkeld, de zogenaamde DISCUS, voor mensen
met een psychische aandoening. De verkorte lijst bestaat uit 11 items.
In dit onderzoek werden de psychometrische kwaliteiten van de DISCUS onderzocht en ook de
toepasbaarheid ervan bij mensen met psychische klachten in een brede context (verschillende
diagnosegroepen, wereldwijd). Aan deze studie hebben in totaal 21 instellingen uit 15 landen
meegedaan met 1169 deelnemers. De DISCUS bleek betrouwbaar en valide en was goed toepasbaar
bij mensen die psychische aandoeningen ervaren. In 2021 is het paper aangeboden ter publicatie.
Betrokkenen
Dr. E. Brohan, PhD (King’s College London, Londen, Verenigd Koninkrijk)
Prof. dr. G. Thornicroft (King’s College London, Londen, Verenigd Koninkrijk)
Dr. E. Sportel (GGz Drenthe)
Prof. dr. S. Castelein (Lentis/RuG)
+ vele co-auteurs uit China, Zuid-Afrika, India, Turkije, Spanje etc.
Dr. S. Evans-Lacko, PhD (University College London (UCL), Londen, Verenigd Koninkrijk)
Instelling(en) waar onderzoek wordt uitgevoerd: Wereldwijd uitgevoerd van Verenigd Koninkrijk,
China tot Zuid-Afrika. In Nederland: Lentis en GGZ Drenthe

Looptijd onderzoek: 2017 – 2022
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Financiering: /
Status: publicatiefase
Contact
S. Castelein

s.castelein@lentis.nl

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.

Narratief-Integrale Behandelsystematiek
Samenvatting
Een narratief-integrale behandelsystematiek (NIB) is 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. In 2021 is dit
onderzoek gestopt, zonder publicaties.
Betrokkenen
H. Visser, MSc., Lentis (FPC Dr. S. van Mesdag)
Prof. dr. D. Draaisma, Rijksuniversiteit Groningen
Dr. M. Spreen, NHL Stenden
Instelling waar onderzoek wordt uitgevoerd: FPC Dr. S. van Mesdag
Looptijd onderzoek: 2015 -2021
Financiering: FPC Dr. S. van Mesdag
Status: Gestopt, zonder publicaties
Contactpersoon
Harmke Visser

h.visser@fpcvanmesdag.nl
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Slachtoffer bewust werken
Samenvatting
In de TBS wordt steeds meer rekening gehouden met de wensen en belangen van slachtoffers en
nabestaanden. Het onderzoek Slachtofferbewust werken omvat drie projecten: een handreiking
voor medewerkers, een cursus voor TBS patiënten en interviews met patiënten en slachtoffers
die contact met elkaar hebben gehad.
Het eerste project omvat de ontwikkeling van de handreiking Slachtofferbewust werken voor
forensisch maatschappelijk werkers. Met de handreiking kunnen forensisch maatschappelijk
werkers op gestructureerde wijze rekening houden met de behoeften van slachtoffers en
nabestaanden. In de handreiking staan belangrijke thema’s waar forensisch maatschappelijk
werkers over na kunnen denken wanneer ze de wensen en behoeften van slachtoffers,
nabestaanden en TBS-gestelden inventariseren. Ieder thema wordt in de handreiking toegelicht
en geïllustreerd met één of meerdere geanonimiseerde casussen. De handreiking wordt landelijk
geïmplementeerd.
Het tweede project omvat het evalueren van de cursus Spreken over Slachtoffers, Schuld en
Samenleving (SOS). Doel van de cursus is om patiënten bewuster te maken van de gevolgen van
hun delict op slachtoffers. De groepscursus bestaat uit acht sessies waarin patiënten filmpjes
bekijken van daders en slachtoffers die vertellen over het delict en de impact daarvan op hun
leven. De patiënten praten met elkaar over thema’s als verantwoordelijkheid, vergeving en
herstel.
Het derde project bestaat uit interviews met slachtoffers of nabestaanden en patiënten die
contact met elkaar hebben gehad. Het doel van deze gesprekken is om meer inzicht te krijgen in
wat contact voor hen heeft betekend, bijvoorbeeld in termen van herstel of inzet voor de
behandeling. In 2021 is van dit project een Nederlandstalige publicatie verschenen.
Betrokkenen
Dr. M. van Denderen, Lentis (FPC Dr. S. van Mesdag) (project 1-3)
M. van der Wolf, Rijksuniversiteit Groningen en Universiteit Leiden (project 2,3)
N. Verstegen, Forensische Zorgspecialisten (project 1)
V. de Vogel, Forensische Zorgspecialisten (project 1)
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Instelling(en) waar onderzoek wordt uitgevoerd: FPC Dr. S. van Mesdag (project 1, 2 en 3) en
de Forensische Zorgspecialisten (project 1)
In samenwerking met: Gevangenenzorg Nederland (project 3)
Looptijd onderzoek: 2013 - 2021
Financiering: Kwaliteit Forensische Zorg (project 1) en een filantropische organisatie (project 1, 2
en 3).
Status: afgerond
Contactpersoon
Mariëtte van Denderen

m.van.denderen@fpcvanmesdag.nl

Evaluatie van de cursus ‘Kintsugi’
Samenvatting
TBS patiënten hebben met hun delict ernstig leed aangericht bij slachtoffers en nabestaanden.
Daarnaast blijkt dat vrijwel alle patiënten zelf vroeger veel heftige levensgebeurtenissen hebben
meegemaakt, zoals mishandeling en uithuisplaatsing. Voor die ervaringen, die deels hun leven
hebben beïnvloed, willen we met een nieuwe cursus getiteld ‘Kintsugi’ aandacht creëren. De
aanname is dat wanneer patiënten eerst stilstaan bij wat bij hèn is overkomen, ze daarna ook
makkelijker kunnen reflecteren op het leed dat zij iemand anders hebben aangedaan. Kintsugi
betekent letterlijk ‘verbinden met goud’.
In een groepssetting maken patiënten én de trainers die de cursus geven een object van klei over
een onderwerp dat belangrijk voor hen is. Ze schilderen het object, breken het object en
repareren het vervolgens met goud lijm. Terwijl ze dit doen reflecteren ze op deze ervaring en de
metafoor voor het leven. Het doel van de cursus is om met meer acceptatie en compassie naar je
eigen nare ervaringen te kijken, en te begrijpen hoe deze je hebben gevormd. De cursus bestaat
uit 6 sessies van 1.5 uur.
Het onderzoek behelst een evaluatie bij de deelnemers, hun behandelcoördinatoren en de
trainers van de cursus met betrekking tot de veronderstelde werkingsmechanismen.
Bijvoorbeeld het gebruik van klei als metafoor, zelfonthulling door de trainers, gelijkwaardigheid
tussen daders en trainers en ervaringsgericht leren. In 2021 is data verzameld voor dit
onderzoek.

Betrokkenen
Dr. M. van Denderen, Lentis (FPC Dr. S. van Mesdag)
M. van der Wolf, Rijksuniversiteit Groningen en Universiteit Leiden
Dr. Gerard Drennan, Forensic Mental Health Services, Maudsley NHS Foundation Trust
Instelling(en) waar onderzoek wordt uitgevoerd: FPC Dr. S. van Mesdag
Looptijd onderzoek: 2021- 2022
Financiering: Stichting Vrienden van Oldenkotte
93

Status: dataverzameling
Contactpersoon
Mariëtte van Denderen

m.van.denderen@fpcvanmesdag.nl

Risk management met de Early Recognition Method (ERM)
Samenvatting
Ernstige gedragsproblematiek, die leidt tot incidenten tijdens de behandeling, verstoort het
behandeltraject. Dit is ongunstig voor het leef- en behandelklimaat en zet de interactie tussen
patiënt en behandelaars onder druk. Het voorkómen en verminderen ervan is dus belangrijk. Dit
kan door vroegtijdig signalen te herkennen die agressie ‘aankondigen’. Elke individuele patiënt
bepaalt met zijn sociotherapeut-mentor de signalen die het ontstaan van gedragsproblematiek
aankondigen. Dit doen ze met behulp van het protocol ‘Methode ERM-Vroegsignalering’. De
signalen worden vervolgens beschreven in het bijbehorende signaleringsplan. Met dit plan kan
het gedrag gemonitord worden op het optreden van vroege waarschuwingssignalen.
In 2016 is een 6 jaar lang durend vervolgonderzoek naar ERM in de ‘Ambulant Mental Health
Care’ in ACT-teams in Zuid-Denemarken gestart. In dit promotieonderzoek wordt bij alle
ambulante patiënten in Zuid-Denemarken ERM toegepast en gemonitord. In 2021 zijn de
analyses afgerond en de resultaten ervan gepubliceerd in internationale tijdschriften.

Ook is de Mesdag ‘full partner’ in 2 internationale EUHorizon2020-onderzoek consortia: (1)
COLAB: ‘Improving Collaborative practice between correctional and mental health services’, en
(2) FOSTREN [Fostering and Strengthening Approaches to Reducing Coercion in European Mental
Health Services]. Deze onderzoek consortia bestaan uit clinici, onderzoekers en academici uit
meer dan 19 landen en hebben tot doel kennis te ontwikkelen, uitwisselen en de implementatie
van wetenschappelijke kennis te bevorderen.
Betrokkenen
Dr. Frans Fluttert, Lentis (FPC Dr. S. van Mesdag)
Prof. Dr. Stål Bjørkly (Noorwegen)
Gunnar Eidhammer RN MSc (Noorwegen)
Kirsten Katballe Johansen MSc (Denemarken)
Prof. dr. Frederik Gildberg (Denemarken)
Prof. dr. Richard Whittington (EU consortia)
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Instelling(en) waar onderzoek wordt uitgevoerd: FPC Dr. S. van Mesdag
In samenwerking met:
Research Centre for Forensic Psychiatry and Education, SIFER, Oslo University Hospital,
Noorwegen; Molde University College, Noorwegen; CPS-University Southern Denmark,
Denemarken. EU-Horizon-2020.
Looptijd onderzoek: 2011 - doorgaand
Financiering: EU-Horizon2020 voor de EU-consortia, SIFER Oslo voor Noorse deelname aan
onderzoeken en de University of Southern Denmark voor het Deens Promotie onderzoek.
Status: lopend
Contactpersoon
Frans Fluttert
f.fluttert@fpcvanmesdag.nl

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. In 2021 zijn de resultaten van dit onderzoek aangeboden ter
publicatie.
Betrokkenen
Lydia Pomp, MSc., Politieacademie
Dr. M. Spreen, NHL Stenden
Marlies van de Berg, MSc., Lentis (FPC Dr. S. van Mesdag)
Prof. dr. S. Bogaerts, Universiteit van Tilburg, Fivoor Research & Treatment Innovation
Prof. dr. B. Völker, Universiteit van Utrecht
Instelling waar onderzoek wordt uitgevoerd: FPC Dr. S. van Mesdag
Looptijd onderzoek: 2006 - 2021
Financiering: door: FPC Dr. S. van Mesdag
Status: publicatiefase
Contactpersoon
Lydia ter Haar-Pomp

lydia.ter.haar@politieacademie.nl
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Moreel beraad in behandeling en effecten op professionalisering van de sociotherapie
Samenvatting
Het onderzoek heeft onder andere als doel 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.
Betrokkenen
S. Kremer, MA., Lentis (FPC Dr. S. van Mesdag)
Prof. dr. B. Molewijk, UAmc Metamedica
Prof. dr. A.R. Mackor, Rijksuniversiteit Groningen (Rechten)
Dr. M. Stolper, AUmc Metamedica
Dr. M. Spreen, NHL Stenden
H. Beintema, MSc., Lentis (FPC Dr. S. van Mesdag)
Instelling waar onderzoek wordt uitgevoerd: FPC Dr. S. van Mesdag
Looptijd onderzoek: 2015
(Verwachte) einddatum onderzoek: doorlopende onderzoekslijn, start in 2015.
Financiering door FPC Dr. S. van Mesdag
Status: analysefase / publicatiefase
Contactpersoon
Swanny Kremer
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s.kremer@fpcvanmesdag.nl

ROM met het Instrument voor Forensische Behandelevaluatie (IFBE)
Samenvatting onderzoek
Het doel van routine outcome monitoring (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 verder onderzocht hoe scores op het IFBE
een bijdrage kunnen leveren aan het risicomanagement en in de behandelevaluatie. Het IFBE zal
een leidend instrument binnen de behandeling worden, waarbij delict-factoren en
behandeldoelen geformuleerd worden aan de hand van de items van het IFBE.
Betrokkenen
Dr. E. Schuringa, Lentis (FPC Dr. S. van Mesdag)
Prof. dr. S. Bogaerts, Universiteit van Tilburg, Fivoor (Research & Treatment Innovation).
Instelling waar onderzoek wordt uitgevoerd: FPC Dr. S. van Mesdag
Looptijd onderzoek: doorlopende onderzoekslijn, start in 2008
Financiering: door FPC Dr. S. van Mesdag
Status: continu proces van dataverzamelingsfase / analysefase / publicatiefase
Contactpersoon
Erwin Schuringa

e.schuringa@fpcvanmesdag.nl
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Verpleging & Verzorging
Dignis biedt tijdelijke en langdurige zorg, behandeling en
begeleiding aan mensen die dat nodig hebben. Dat gebeurt
bij de mensen thuis en als dat niet meer lukt in één van onze
locaties.
Onze verzorgingshuizen, verpleeghuizen, centra voor
dagbesteding en thuiszorgposten vindt u in de stad
Groningen en in Noord-Drenthe.
De medewerkers en vrijwilligers zetten zich met passie en
professionaliteit in voor het welbevinden van cliënten en
bewoners. Samen met familie en naasten willen we dichtbij
mensen staan die hulp nodig hebben.
.

Seksualiteit bij ouderen met dementie
De behoefte aan intimiteit en seksualiteit bij ouderen met dementie in relatie tot het executief
functioneren en de emotieperceptie.

Samenvatting
Het onderzoek zal uit twee delen bestaan. We hebben een gedragsobservatielijst ontwikkeld
die de behoefte aan intimiteit bij mensen met dementie in kaart brengt. Omdat het een nieuwe
gedragsobservatielijst is, willen we onderzoeken in hoeverre deze gedragsobservatielijst
betrouwbaar is en in hoeverre deze de behoefte aan intimiteit in kaart brengt. Dit is het eerste
deel van het onderzoek. Het tweede deel van het onderzoek zal in kaart brengen in hoeverre er
een verband bestaat tussen het executief functioneren en emotieperceptie en intimiteit.
Intimiteit is belangrijk voor ieder mens en we weten uit eerder onderzoek dat dit tot op hoge
leeftijd zo blijft. Vanwege ziekte en een opname in het verpleeghuis is intimiteit vaak minder
mogelijk, echter de behoefte aan nabijheid, aanraking en seksualiteit blijft aanwezig. Er is
vooralsnog onderzoek verricht naar probleemgedrag bij dementie, bijvoorbeeld ontremd
gedrag. Onderzoek naar de alledaagse behoefte aan intimiteit en de relatie met dementie is
nauwelijks onderzocht. Daarnaast heerst er een taboe op dit belangrijke onderwerp, terwijl de
behoefte aan intimiteit heel normaal is, ook in het verpleeghuis. De observatielijst omtrent
intimiteit maakt geen deel uit van de standaard zorg. Dit is ook de reden waarom dit onderzoek
verricht wordt, zodat intimiteit meegenomen wordt in de alledaagse en persoonsgerichte zorg.
De vragenlijst over intimiteit zal vragen omvatten over intimiteit in de brede zin, bijv. in
hoeverre de bewoner het fijn vindt om te knuffelen, aangeraakt te worden, op zoek is naar
contact, seksualiteit etc. Door de informatie die verkregen wordt uit dit onderzoek hopen wij
meer te weten over de behoefte aan intimiteit in verschillende stadia van dementie waardoor
wij in de praktijk ook beter kunnen aansluiten bij deze belangrijke behoeftes. In 2021 heeft
dataverzameling voor dit onderzoek plaatsgevonden.
Betrokkenen
Z. Kresojevic, GZ-psycholoog i.o. tot klinisch neuropsycholoog (Lentis)
S. Janus, post-doc onderzoeker, UNO-UMCG
Prof. Dr. S. Zuidema, Hoogeleraar Ouderengeneeskunde en dementia, Hoofd sectie
Ouderengeneeskunde, UMC Groningen
Instelling(en) waar onderzoek wordt uitgevoerd: Dignis, Noorderboog, Zinn, ZuidOost Zorg,
Zorgroep Groningen
Looptijd onderzoek: 2021–2024
Status: dataverzamelingsfase
Contact
Zeljka Kresojevic

z.kresojevic@lentis.nl
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Publicaties

Publicaties in het Engels / Publications in English
Adamczyk P, Płonka O, Kruk D, Jáni M, Błądziński P, Kalisz A, Castelein S*, Cechnicki A,
Wyczesany M (2021). On the relation of white matter brain abnormalities and the asociality
symptoms in schizophrenia outpatients - a DTI study. Acta Neurobiologiae Experimentalis,
81(1):80-95.
van Belkum SM, de Boer MK, Opmeer EM, Kortekaas R, Mulder T, Woonings F, Hoenders
HJR* , Kamphuis H*, Aleman A, Schoevers RA (2021). No antidepressant effects of low
intensity transcranial pulsed electromagnetic fields for treatment resistant depression.
Journal of Affective Disorders, 294:679-685.
Bruins J*, Pijnenborg GHM; PHAMOUS investigators, Visser E, Castelein S* (2021). The
association of cannabis use with quality of life and psychosocial functioning in psychosis.
Schizophrenia Research, 228: 229-234.
Castelein S*, Timmerman ME; PHAMOUS investigators, van der Gaag M, Visser E (2021).
Clinical, societal and personal recovery in schizophrenia spectrum disorders across time:
states and annual transitions. The British Journal of Psychiatry, 219(1): 401-408.
Gildberg FA, Petersen Fallesen J, Vogn D, Baker J & Fluttert FAJ* (2021) Conflict
management: A qualitative study of mental health staff’s perception of factors that may
influence conflicts with forensic mental health patients. Archives of Psychiatric Nursing, 35:
407-417.
Harnas SJ, Knoop H, Bennebroek Evertsz F, Booij SH*, Dekker J, van Laarhoven HW &
Braamse AM (2021). Personalized versus standard cognitive behavioral therapy for fear of
cancer recurrence, depressive symptoms or cancer-related fatigue in cancer survivors: study
protocol of a randomized controlled trial (MATCH-study). Trials, 22(1): 1-16.
Harnas SJ, Knoop H, Booij SH*, Braamse, AM (2021). Personalizing cognitive behavioral
therapy for cancer-related fatigue using ecological momentary assessments followed by
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100430.
Herniman SE, Cotton SM, Abbloot KA, Philips LJ, Wood SJ, PROGR-S Investigators* (2021).
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Hakkaart van Roijen L (2021). Caring for Children with an Autism Spectrum Disorder: Factors
Associating with Health and Care Related Quality of Life of the Caregivers. Journal of Autism
and Developmental Disorders, epub ahead of print.
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Recognition Method for patients with schizophrenia or bipolar disorder in community
mental health care: Illness insight, self-management and control. Journal of Clinical Nursing,
epub ahead of print.
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Publicaties in het Engels / Publications in English (vervolg)
Johansen KJ, Hounsgaard L, Hansen JP & Fluttert FAJ* (2021). Early Recognition Method –
amplifying relapse management in community mental health care; A comprehensive study
of the effects on relapse and readmission. Archives of Psychiatric Nursing, 35, 587-594
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Health, 18(15): 8113.
Kuranova A, Booij SH*, Oldehinkel AJ, Wichers M, Jeronimus B, Wigman JT (2021).
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operationalizations in predicting mental health. European Journal of Psychotraumatology,
12(1): 1956802.
Kuranova A, Wigman JT. Menne-Lothmann C, Decoster J, van Winkel R, Delespaul P, Booij
SH*, et al. & Wichers M (2021). Network dynamics of momentary affect states and future
course of psychopathology in adolescents. PloS one, 16(3): e0247458.
Leendertse JCP, Wierdsma AI, van den Berg D, Ruissen AM, Slade M, Castelein S*, Mulder CL
(2021). Personal Recovery in People With a Psychotic Disorder: A Systematic Review and
Meta-Analysis of Associated Factors. Frontiers in Psychiatry, 12: 622628.
Marriott E, Stacey J, Hewitt OM, Verkuijl NE* (2021). Parenting an Autistic Child: Experiences
of Parents with Significant Autistic Traits. Journal of Autism and Devopmental Disorders,
epub ahead of print.
van der Meer L*, Kaiser S, Castelein S* (2021). Negative symptoms in schizophrenia:
reconsidering evidence and focus in clinical trials. The British Journal of Psychiatry, 219(1):
359-360.
Minaeva O, George SV, Kuranova A, Jacobs N, Thiery E, Derom C, et al. & Booij SH* (2021).
Overnight affective dynamics and sleep characteristics as predictors of depression and its
development in women. Sleep, 44(10): zsab129.
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Publicaties in het Engels / Publications in English (vervolg)
Sommer IE, Gangadin SS, de Witte LD, Koop S, van Baal C, Bahn S, Drexhage H, van Haren
NEM, Veling W, Bruggeman R*, Martens P, Wiersma S, Veerman SRT, Grootens KP, van
Beveren N, Kahn RS, Begemann MJH (2021). Simvastatine augmentation for patients with
early-phase schizophrenia-spectrum disorders: a double-blind, randomized placebocontrolled trial. Schizophrenia Bulletin, 47(4): 1108-1115.
Schuringa E*, Spreen M & Bogaerts S (2021). Treatment Evaluation in Forensic Psychiatry.
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Change? International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 11:
306624X211023921.
Snippe E, Doornbos B*, Schoevers RA, Wardenaar KJ, Wichers M (2021). Individual and
common patterns in the order of symptom improvement during outpatiens treatment for
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