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DREAMS is een samenwerking tussen Accare, LUMC Curium, Karakter en Levvel. In
deze 4e nieuwsbrief hebben we opnieuw veel aandacht voor de COVID-19 pandemie
en de mogelijke gevolgen op de mentale gezondheid van Nederlandse kinderen en
jongeren. Daarnaast presenteren we de website en een DREAMS jaaroverzicht om
trots op te zijn!

DREAMS IS ONLINE!

Aan de website van DREAMS is
maandenlang gewerkt door Gabry Mies
en Malindi van der Mheen. Het
resultaat mag er zijn! Op 21 juni is de
website ‘live’ gegaan. Op dit moment
wordt er met vormgever Daan Timmer
gewerkt aan een kort filmpje waarin
het doel en de missie van DREAMS
worden verbeeld. Ook zullen er
voortdurend updates worden gedeeld
over de ontwikkelingen bij DREAMS. U
kunt de website vinden via
www.dreams-study.nl.

DREAMS heeft nooit een officiële
startdatum gehad, omdat de
totstandkoming een dynamisch proces was
en omdat de COVID-19 pandemie een
feestelijk startmoment verhinderde.
Omdat een hoop projecten van DREAMS in
het voorjaar van 2020 zijn gestart, kunnen
op dit moment met een gerust hart wel
een ‘jaaroverzicht’ laten zien. Hieronder
ziet u in vogelvlucht wat DREAMS in het
afgelopen jaar heeft bereikt en welke
projecten er momenteel lopen.

DREAMS adviesraad
DREAMS is begonnen met het vormgeven van een adviesraad die ons
(gevraagd en ongevraagd) van advies gaat voorzien. We zijn
ontzettend blij dat Sjoerd Repping hiervan de voorzitter zal
worden!

COVID-19 PANDEMIE
3e dataverzameling
Afgelopen maart hebben we de 3e
dataverzameling in onze DREAMSpopulatie uitgezet om de mentale
gezondheid van kinderen en jongeren
te meten. Tevens is aan de ouders
gevraagd hoe belastend ze de opvoeding
ervaren en is er, net als bij de vorige
metingen, gevraagd naar COVID-19
gerelateerde aspecten zoals
veranderingen in de werksituatie van
ouders en besmettingen van mensen of
familie in de directe omgeving. 650
ouders en 300 kinderen en jongeren
hebben de vragenlijsten ingevuld!
Resultaten over de tijd heen
Nu we van meerdere momenten tijdens
de COVID-19 pandemie (mei en november
2020, en maart 2021) dezelfde gegevens
hebben verzameld, kunnen we
onderzoeken of de mentale gezondheid
van kinderen en jongeren verandert over
de tijd heen. Onze resultaten laten geen
bemoedigend beeld zien: op de meeste
schalen rapporteren kinderen zelf over
de tijd heen meer problemen (zie het
figuur hieronder).

Presentatie ‘Jeugd in Onderzoek’ dag
Op 8 april mochten we ons onderzoek
presenteren op een congres van ZonMW,
getiteld ‘Jeugd in onderzoek’. Onder
andere Josjan Zijlmans van DREAMS
presenteerde de resultaten zoals ook in
onderstaand figuur getoond. Het beeld
van een toename in mentale problemen
werd herkend door veel deelnemers in
het publiek. Er werd echter ook
benadrukt dat er variatie is in de respons
op COVID-19: de veerkracht is bij veel
kinderen ook enorm. Met het COVID-19
onderzoek hopen we deze variatie
binnenkort ook beter in beeld te kunnen
brengen!
Tot slot
Er is een DREAMS werkgroep evaluatie
gestart, geleid door Hanneke van Ewijk.
Deze groep zal de evaluatieprocessen
van de verschillende centra in beeld
brengen en onderzoeken of we ‘best
practices’ van elkaar kunnen overnemen.
Verder wordt er onderzocht hoe we,
gegeven privacyregels, het
datamanagement van DREAMS zo goed
mogelijk kunnen inrichten. Daarover de
volgende keer meer!
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