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DREAMS heeft de afgelopen zomermaanden niet stil gezeten! Graag 
deel ik met jullie in deze tweede DREAMS-nieuwsbrief een prachtig 
succes dat is behaald, en de voortgang van de diverse projecten. 

BESTE BETROKKENEN BIJ DREAMS, 

ZONMW ‘CORONA SUBSIDIE’ VAN 
€500.000! 

We zijn ongelooflijk blij dat DREAMS al bin-
nen een paar maanden de eerste subsidie 
binnen heeft! Het onderzoek in het kort: 
 

» Met dit onderzoek willen we het effect van 
de COVID-19 restricties op de mentale ge-
zondheid en het welbevinden van kinderen 
uit klinische en normale populaties meten. 

» Het onderzoek is een samenwerking met 
Jeugdzorg (20 instellingen) i.s.m. Prakti-
kon, Medische Informatiekunde (UvA), het 
Nederlands Tweelingenregister, en de Psy-
chosociale Afdeling van het  
 

Emma Kinderziekenhuis. Daarnaast hopen 
we met hulp van stakeholders Trimbos en 
Stichting Alexander jongeren actief bij dit 
project te betrekken! 

 
» Onze hypothese is dat de ‘lockdown’ voor 

sommige kinderen heel lastig is, terwijl 
andere kinderen er juist baat bij hebben.  

 

» Het onderzoek maakt gebruik van reeds 
verzamelde data maar gaat nog zeker 
tweemaal nieuwe data verzamelen de ko-
mende twee jaar! 
 

DREAMS professionaliseert! 
 

We hebben een jaarplan en begroting opge-
steld, en we zijn bezig met het samenstellen 
van een adviesraad. Begin 2021 willen we ons 
presenteren met een symposium! 

Welkom bij DREAMS! 
 

Per 1 september is Gabry Mies (Karakter) als 
DREAMS-onderzoeker begonnen. 
Welkom Gabry! 



 

 

  

 

LOPENDE ZAKEN 

WEBSITE DREAMS 

Om voor DREAMS een mooi logo, een professio-

nele website, en een DREAMS-format (denk aan 

briefpapier, posters, presentaties e.d.) te krij-

gen hebben we uit enkele offertes voor Daan 

Timmer gekozen om deze opdracht uit te voe-

ren. Daarnaast zullen we ondersteuning aanvra-

gen om de website te bouwen en technisch te 

onderhouden. We hopen dat dit proces vlot ver-

loopt en DREAMS binnen enkele maanden ‘in de 

lucht’ te hebben. 

 

INTAKELIJST 

We maken vorderingen met het vormgeven van 

een intakelijst die door heel DREAMS gebruikt 

zal worden! Met Andrea Dietrich, Pieter Hoek-

stra en Hyun Ruisch (Accare) hebben we alle 

items nog eens grondig bekeken en beoordeeld. 

Dit is nu het idee: Er komt een ‘basisdeel’ wat 

door alle instellingen wordt afgenomen. Daar-

naast kunnen instellingen ook eigen items toe-

voegen, dat noemen we het ‘unieke deel’. 

Mocht het nu zo zijn dat een instelling ‘unieke 

items’ van een andere instelling ook wil inclu-

deren, noemen we dat een ‘basis plus deel’ (dit 

wordt dus door twee of maximaal drie instellin-

gen gedeeld). Met dit ‘poldermodel’ hebben we 

een echt gedeeld stuk maar kan ieder ook nog 

eigen wensen toevoegen. 

 

In september verwachten we het ‘basisdeel’ 

goed te kunnen keuren. Daniël van der Doelen 

(Karakter) maakt daarnaast een testversie die 

snel te evalueren is met de eigen systemen. Na 

‘fine tuning’ van de laatste details doet elke 

instelling nog een laatste ronde feedback waar-

bij behandelaren, ouders, kinderen, en andere 

onderzoekers betrokken worden. 

ONDERZOEKSPROJECTEN: korte update 

» COVID-19:  

Alle data zijn inmiddels door Josjan Zijlmans 

(Levvel) gepooled tot één mooie ‘DREAMS Co-

rona database’ en de eerste analyses zijn ge-

draaid. We zijn bezig met twee studies. De eer-

ste betreft een vergelijking van diverse ge-

dragsschalen (bv. angst en peerrelaties) tussen 

de DREAMS-populatie, een normpopulatie, en 

een populatie van chronisch zieke kinderen uit 

het Emma Kinderziekenhuis. De tweede studie 

onderzoekt of kinderen uit de DREAMS-popula-

tie andere scores op de gedragsschalen laten 

zien tijdens de COVID-19 restricties ten op-

zichte van hun scores ervoor. Met de Corona 

subsidiegelden zal er uiteraard meer onderzoek 

volgen. We hopen in ieder geval de eerste re-

sultaten dit najaar te delen! 

 

» ‘Profile paper’: 

Het bleek nog niet eenvoudig om de demografi-

sche- en diagnostische data die we in deze stu-

die willen presenteren goed te definiëren. De 

diverse zorgregistratiesystemen, specifiek jar-

gon, en verschillende manieren van werken 

maakten dat we goed moesten overleggen. Dat 

is gelukt en er ligt nu een mooie set definities 

waarmee elke instelling op exact dezelfde ma-

nier de data aanlevert. Malindi van der Mheen 

(Levvel) gaat hiermee aan de slag! ● 
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