Onderzoekslijn Angst- en Dwangstoornissen

De deur staat open

Dr. Henny Visser, coördinator van de onderzoekslijn Angst- en Dwangstoornissen,

Voor je ligt een folder van de afdeling wetenschappelijk onderzoek

psychotherapeut, hoofdonderzoeker arrIBA-studie.

van GGz Centraal. De vier onderzoekslijnen (Angst en Dwang, Psychotische
stoornissen, Persoonlijkheidsstoornissen, en Ontwikkelingsstoornissen)

Wat mij motiveert om coördinator
van de onderzoekslijn Angsten Dwangstoornissen te zijn?

behandeling die focust op realiteitstoetsing

presenteren hun wetenschappelijke prestaties van 2017 en 2019.

(www.arrIBA-studie.nl). Deze innovatieve studie

Dat zijn de ervaringen in mijn functie als psycho-

wordt mogelijk gemaakt door een mooie subsidie

In de interviews vertellen de coördinatoren over hun onderzoekslijnen.

therapeut en die van collega clinici waarin zorg niet

van 400.000 euro toegekend door ZonMw.
In onze lijn werken allemaal enthousiaste clinici die

Waarom is er wetenschappelijk
onderzoek in een GGZ-instelling?

een impuls aan samenwerking met andere

evenals mijn nieuwsgierigheid naar waarom dat het
geval is en hoe het beter kan. Waar je werk als clinicus

soortelijke onderzoekideeën uit de praktijk aandragen.

Dat komt omdat wij een kennisintensieve

zorg. Bij GGz Centraal loopt veel wetenschap-

ophoudt, kun je als onderzoeker en onderzoeks-

Het is een hechte onderzoekgroep met een groeiend

organisatie zijn en onderzoek zorgt ervoor

pelijk onderzoek, ook doordat ambitieuze

coördinator verder gaan. Ter illustratie: sommige

aantal samenwerkingsverbanden met GGZ- en onder-

dat die kennis up-to-date blijft. Ook is een

behandelaren recent forse subsidies hebben

patiënten met een Obsessieve Compulsieve Stoornis

zoeksorganisaties, een bloeiend geheel. Bij Innova

infrastructuur van wetenschappelijk onderzoek

verworven. Ambitieuze professionals werken

knappen niet op, ondanks dat zij alle stappen van de

krijgen wij de ruimte en de onderzoekstechnische

nodig voor de A-, P- en VS- opleiding die allemaal

graag in een instelling waar opleiding en

goed (genoeg) aansluit bij de vraag van patiënten

multidisciplinaire richtlijn (cognitieve gedragstherapie steun om te onderzoeken wat wij als clinici relevant

Afdeling wetenschappelijk onderzoek

instellingen wat belangrijk is voor kwaliteit van

wetenschappelijk onderzoek hebben staan in

onderzoek een belangrijke plaats hebben.

en farmacotherapie) adequaat hebben doorlopen.

vinden, zodat zorg verbetert en medewerkers opgeleid

de opleidingseisen. Een ander voordeel is dat

Misschien is onze instelling iets voor jou, kom

Wij pakken dit probleem op door in de arrIBA-studie

worden die naast klinisch ook onderzoekstechnisch

bij GGz Centraal wetenschappelijk onderzoek

gerust langs, de deur staat open.

onderzoek te doen naar een alternatief voor CGT:

sterk ontwikkeld zijn. Een gouden kans voor zorg-

Inference Based Approach, een niet beangstigende

professionals die willen groeien!

Onderzoekslijn Persoonlijkheidsstoornissen

Anne Willems, coördinator wetenschappelijk onderzoek en promovendus

Dr. Barbara Montagne, coördinator van de onderzoekslijn persoonlijkheids-

en Jonathan Selier, onderzoeksmedewerker, datamanager en psycholoog.

stoornissen, klinisch psycholoog, praktijkopleider p-opleiding GGz Centraal,

praktijkgericht is. Positieve resultaten worden
direct vertaald naar de dagelijkse praktijk.

Prof dr. Peter van Harten

Daarnaast geeft wetenschappelijk onderzoek

Hoofd Wetenschappelijk Onderzoek GGz Centraal

inhoudelijk leidinggevende afdeling psychodiagnostiek Eemland.
Start jij als onderzoeker bij ons?
Wij helpen je graag!

we werken samen met bijna alle universiteiten in Nederland en verschillende andere

Waarom ben ik coördinator van deze
onderzoekslijn?

sociale wereld om zich heen waar en hoe beïnvloedt

Waar de coördinatoren de inhoudelijke begeleiding op zich nemen, zorgen wij voor de overige

ggz-instellingen. Onderzoekers helpen in hun

Ik heb echt een passie om de zorg voor patiënten

Mede door een recente subsidie van het Zorgonder-

randvoorwaarden voor het uitvoeren van

ontwikkeling en met het faciliteren van hun

met een persoonlijkheidsstoornis te verbeteren.

steuningsfonds gaan we nu kijken naar de relatie

wetenschappelijk onderzoek. Is het een tijd

studie(s), dat is wat ons drijft in ons werk.

Dit doe ik op verschillende manieren, middels LEAN,

tussen sociale cognitie en de sociale contacten van

geleden dat je met SPSS hebt gewerkt? Wij geven

Ook geeft het ons veel energie om onze

innovatieprojecten en uiteraard via wetenschappelijk

patiënten, met als doel om samen met patiënten,

trainingen SPSS en statistiek. Wil je je bekwamen

ondersteuning te innoveren. Zo hebben we

onderzoek! Er is nog zoveel te onderzoeken en te

behandelaars en productontwikkelaars te zoeken

in wetenschappelijk schrijven? Peter van Harten,

onlangs een nieuwe cursus EndNote (software

innoveren en bij Innova krijg je de kans om praktijk-

naar nieuwe behandelmogelijkheden.

hoofd wetenschappelijk onderzoek, geeft hier

voor referenties en literatuurlijsten) ontwikkeld

gericht onderzoek op te zetten dat er echt toe doet.

De afgelopen jaren heb ik gebouwd aan een sterke

cursussen in. Daarnaast kunnen wij je adviseren

en gegeven. GZ-psychologen in opleiding tot

Binnen de lijn Persoonlijkheidsstoornissen en trauma

onderzoeksinfrastructuur onder andere door een

over medisch-ethische toetsing en het aan-

Specialist en promovendi lieten weten hier

varieert het onderzoek van meer fundamenteel naar

structurele samenwerking met de Universiteit Utrecht

vragen van subsidies, zorgen wij voor PR rond

veel aan te hebben bij het opzetten van hun

heel praktisch en gericht op het ontwikkelen van

aan te gaan. Inmiddels staat de lijn persoonlijkheids-

je onderzoek en helpen we met overige onder-

onderzoek. Kortom, wij zijn er voor jou;

nieuwe interventies. Een terugkerend belangrijk

stoornissen en trauma als een huis en de deur staat

zoeksvragen. We hebben een breed netwerk;

jouw ontwikkeling is onze inspiratie!

thema is sociale cognitie; hoe nemen patiënten de

open voor onderzoekers die ook willen innoveren!

dit emotiedysregulatie en sociale contacten?

Onderzoekslijn Psychotische Stoornissen
Dr. Jeroen Deenik, coördinator van de onderzoekslijn Psychotische
Stoornissen, gezondheidspsycholoog en onderzoeker met als onderwerp
beweging en leefstijl in de GGZ.

Onderzoekslijn
Ontwikkelingsstoornissen
Dr. Yvette Roke, coördinator onderzoekslijn Ontwikkelingsstoornissen,
psychiater Emerhese (het autisme expertisecentrum van GGz Centraal), lid van
de euthanasiecommissie en de geneesmiddelencommissie van GGz Centraal.

In de onderzoekslijn Psychotische Stoornissen

positie om die kloof te overbruggen. In het

wordt binnen GGz Centraal van oudsher al veel

leefstijlonderzoek kwam dit jaar alles samen.

onderzoek gedaan naar mensen met ernstige

Nadat alle analysen waren afgerond en de meeste

psychiatrische aandoeningen. De onderzoeken

uitkomsten zijn gepubliceerd, kon de vertaalslag

richtten zich op behandelinhoudelijk thema’s, zoals

(terug) naar de praktijk centraal staan. Het opnemen

afbouw van gelijktijdig gebruik van meerdere

van het onderwerp als een van de speerpunten

antipsychotica, bewegingsstoornissen, bevorderen

voor de strategische koers van de komende jaren

van een gezonde leefstijl en voorkomen van

is daarin het grootste resultaat. Studies binnen

opname. Dat leidt tot nieuwe inzichten, die ons

GGz Centraal raken vaak de dagelijkse werkwijze

verder brengen om volgende stappen in de praktijk

en dit is ook precies waar mijn persoonlijke drive

te zetten. Veel winst valt nog te behalen in de

ligt: de combinatie tussen onderzoek en praktijk

implementatie van onderzoeksresultaten in de

en uiteindelijk het verbeteren van de zorg!

dagelijkse praktijk. De kloof tussen beide is een

Aangezien verschillende (promotie)onderzoeken

breed erkend probleem. Als GGz Centraal zijnde

onlangs afgerond zijn is er binnen de lijn

hebben we wetenschappelijk onderzoek in de

Psychotische Stoornissen ruimte voor nieuwe

organisatie en zitten we dus ook in de unieke

enthousiaste onderzoekers!

De deur
staat open
BPD-Young
Dr. Christel Hessels, projectleider van het onderzoeksproject BPD-Young
en klinisch psycholoog.
In 2017 promoveerde ik op onderzoek naar een

verkrijgen in de psychosociale ontwikkeling van

doelgroep die mij nauw aan het hart gaat: jongeren

jonge mensen (12-25 jaar) met (symptomen van)

In mijn rol als psychiater zie ik veel patiënten met

app ontwikkelen die per patiënt de unieke

met borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS).

BPS middels longitudinale dataverzameling.

een autismespectrumstoornis (ASS). Naast ASS is er

symptomen van stress detecteert en in staat

Deze doelgroep is lange tijd onderbelicht geweest in

In ons jonge bestaan horen we terug van clinici dat

ook vaak sprake van co-morbide attention (deficit)

is om gepersonaliseerde interventies terug te

wetenschappelijk onderzoek, maar wordt ook in de

onze meetinstrumenten van meerwaarde zijn in

hyperactivity disorder (ADHD) of andere psychia-

geven. Een interactieve, drempelverlagende

klinische praktijk ondergediagnosticeerd en onder-

de diagnostiek bij jonge mensen. Dit komt doordat

trische problemen wat nog een extra beperking

aanpak die goed aansluit aan bij de doelgroep.

behandeld. Terwijl we weten dat BPS in een vroeg

belangrijke thema’s - zoals seksueel risicogedrag of

geeft. Doel van de onderzoekslijn is meer te weten

Dergelijk onderzoek kunnen we juist bij GGz

stadium betrouwbaar gediagnosticeerd kan worden

agressie - die in gesprekken soms onvoldoende aan

te komen over hoe het autisme en ADHD werkt voor

Centraal doen, omdat we hier als onderzoekers

en vroegtijdig interveniëren veel leed kan voorkomen.

de orde komen, wel in vragenlijsten terugkomen.

deze patiënten. Maar ook hoe ze geholpen kunnen

dicht bij de doelgroep staan. We zijn gericht zijn

In het verlengde van mijn promotietraject hebben

In 2018 heeft ZonMw een subsidie van 500.000 euro

worden om hun leven zo aan te passen dat ze niet

op het aanbrengen van verbeteringen en het

een aantal GZ-psychologen in opleiding tot specia-

toegekend voor de PRIMARY study, waarin we vroege

voortdurend blootgesteld worden aan hoge stress-

verhogen van de kwaliteit van leven in de dage-

list en ik de onderzoeksgroep BPD-Young opgericht,

interventie voor BPS nog vroeger willen gaan bieden.

levels. We hebben recent een subsidie toegekend

lijkse praktijk. We worden gestimuleerd om

samen met hoogleraar prof. Dr. Marcel van Aken

Tel daarbij op de voordelen van ingebed zijn in

gekregen van het Zorgondersteuningsfonds voor

door middel van onderzoek en innovatie de

en universitair docent dr. Odilia Laceulle van

GGz Centraal, een organisatie die innovatie middels

onderzoek op het gebied van stressregulatie.

zorg voor onze patiënten te verbeteren.

de Universiteit Utrecht. In deze enthousiaste

onderzoek een warm hart toedraagt, en we hebben

We gaan in samen-werking met TNO een lerende

Een bijzondere en aantrekkelijke werksetting!

onderzoeksgroep beogen we meer inzicht te

een enorme stimulans om verder uit te bouwen.

wetenschappelijk onderzoek
bij GGz Centraal

wetenschappelijk
onderzoek 2017-2019
Psychotische stoornissen
PROMOTIES

LOPEND ONDERZOEK

PUBLICATIES

OPLEIDELINGEN*

SUBSIDIES

ZORGVERBETERINGEN
JEROEN
DEENIK

3

20

WAARVAN 8
PROMOTIEONDERZOEK

47

11

100.000,104.000,210.572,Zorgondersteuningsfonds
210.572,-

• Leefstijlinterventies
• Poli bijwerkingen

“Durf ambitie te
hebben en start klein”

Stichting tot Steun VCVGZ

Persoonlijkheidsstoornissen
LOPEND ONDERZOEK

BARBARA
MONTAGNE
“Start! Stel niet uit! Doe iets
met je idee! Niet te veel koudwatervrees. Ik heb eerder spijt
gehad van projecten die ik
niet ben gestart, dan projecten
die minder goed zijn verlopen.”

19

WAARVAN 3
PROMOTIEONDERZOEK

PUBLICATIES

OPLEIDELINGEN

SUBSIDIES

5

13

99.291,-

5

6

500.000,ZonMw

Zorgondersteuningsfonds

ZORGVERBETERINGEN

• Interventies om sociale cognitie
te verbeteren.
• Verbetering van het crisissignaleringsplan
voor patiënten met een (borderline) 		
persoonlijkheidsstoornis.

BPD Young

1

7

WAARVAN 2
PROMOTIEONDERZOEK

• Eerdere herkenning
en behandeling van 		
borderline symptomen
bij jongeren.

Ontwikkelingsstoornissen
PROMOTIES

1

LOPEND ONDERZOEK

7

PUBLICATIES

4

OPLEIDELINGEN

SUBSIDIES

7

200.000,Zorgondersteuningsfonds
250.000,TKI/TNO

ZORGVERBETERINGEN

YVETTE
ROKE
“Geef nooit op! Volg je dromen.
Onderzoekslandschap kan lastig
te begaan zijn. Soms een stap
vooruit, twee stappen achteruit.”

• Opname van prolactine 			
gerelateerde bijwerkingen in de
richtlijn ‘Monitoring op metabole
en endocriene bijwerkingen
van antipsychotica’.

Angst- en Dwangstoornissen
PROMOTIES

1

LOPEND ONDERZOEK

11

WAARVAN 3
PROMOTIEONDERZOEK

PUBLICATIES

15

OPLEIDELINGEN

7

SUBSIDIES

400.000,ZonMw
76.997,-

Stichting Achmea Gezondheid

HENNY
VISSER

ZORGVERBETERINGEN

• IBA (Inference Based 		
Approach): nieuwe 		
behandeling voor mensen
met een Obsessieve 		
Compulsieve Stoornis.

“Start met te durven, groot te
denken en tegen de stroom in
te zwemmen. Daarna zijn er
professionals genoeg die je ideeën
haalbaarder en realistischer
kunnen maken.”

Overig
PROMOTIES

3
TOTAAL

PROMOTIES

LOPEND ONDERZOEK

7

WAARVAN 2
PROMOTIEONDERZOEK

LOPEND ONDERZOEK

PUBLICATIES

OPLEIDELINGEN

SUBSIDIES

17

1

-

PUBLICATIES

OPLEIDELINGEN

SUBSIDIES

ZORGVERBETERINGEN

• Nieuwe behandeling
voor nachtmerries.

Colofon
Afdeling Wetenschappelijk Onderzoek
Bezoekadres
Utrechtseweg 266, 3818 EW Amersfoort

8

71

WAARVAN 18
PROMOTIEONDERZOEK

94

45

2.190.860,-

* Opleideling: arts in opleiding tot specialist, gz-psycholoog in opleiding
tot specialist of verpleegkundige in opleiding tot specialist.
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Postbus 3051, 3800 DB Amersfoort

Hoofdredacteuren – Anne Willems en Jonathan Selier
Eindredacteur – Peter van Harten
Fotografie – Angelique Salimans en Klaske van der Werff
Ontwerp en opmaak – Ontwerpgroep Lâle, www.lale.nl
Oplage – 500 exemplaren

033-4609 568
		a.willems@ggzcentraal.nl
		www.ggzcentraal.nl

Volg ons op ggzcentraal of

