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DREAMS is een samenwerking tussen Accare, LUMC Curium, Karakter en Levvel. In
deze 5e nieuwsbrief hebben we opnieuw veel aandacht voor de COVID-19 pandemie
en delen we nieuwe resultaten. Daarnaast presenteren we een DREAMS animatie en
de eerste aantallen van onze geharmoniseerde intakevragenlijst!

DREAMS intakevragenlijst van start!
Het eerste project bij de start van DREAMS
was
het
ontwerpen
van
een
intakevragenlijst die in alle DREAMS-centra
gebruikt zou worden. Het was veel werk om
alle wensen en ideeën op elkaar af te
stemmen. Het inbouwen en testen kostte
ook veel tijd en energie. Nu, anderhalf jaar
na de start van DREAMS, kunnen we met
trots zeggen dat de eerste 1000
intakevragenlijsten binnen zijn! Dat werd
gevierd met wat lekkers. We werken nu aan
een handig overzicht dat behandelaren in
één oogopslag laat zien wat de specifieke
bijzonderheden zijn bij een kind.

DREAMS 'op het podium'
DREAMS heeft zich op verschillende manieren gepresenteerd in de afgelopen maanden! Er zijn
presentaties geweest op het Symposium Ontwikkelingsstoornissen en het Symposium Corona in de
Psychiatrie. Daarnaast mochten we meepraten op Radio 1 en TV Op1 over de gevolgen van de
COVID-19 pandemie op de mentale gezondheid van kinderen en jongeren.

1 APRIL 2022: DREAMS SYMPOSIUM
Op 1 april zal DREAMS een boeiende middag verzorgen rondom het thema ‘samenwerken in de
zorg’. Tijdens dit symposium zullen we de eerste data van DREAMS laten zien, zullen er
presentaties zijn over integrale aanpak van complexe zorg en hoe belangrijk de participatie van
ervaringsdeskundigen in onderzoek kan zijn. Tot slot zal er een paneldiscussie zijn over wat
‘zinnige zorg’ is.

COVID-19 PANDEMIE
4e dataverzameling in DREAMS

Publicatie COVID-19 project

Het COVID-19 onderzoek naar de mentale
gezondheid van kinderen en jongeren is

Door
onze
samenwerking
met
het
Nederlands Tweelingen Register en KLIK
kunnen we ook mooi onze populatie
vergelijken met de algemene populatie.
Daarnaast is als tweede klinische sample de
Lerende Databank Jeugd betrokken die data
verzamelen in 20 jeugdzorginstellingen.
Samen hebben we in september een nieuwe
studie online gezet. De resultaten laten zien
dat kinderen gemiddeld meer problemen
rapporteren tijdens de pandemie dan
daarvoor. De studie kreeg veel aandacht,
o.a. op de website van Scientias.

het 2e jaar in gegaan. Bij een 4e meting
afgelopen november hebben 550 ouders en
300 kinderen en jongeren de vragenlijsten
ingevuld! Inmiddels hebben we een mooie
dataverzameling waarin we naar patronen
over de tijd en naar specifieke groepen
kunnen kijken. De figuren hieronder geven
door kinderen zelf gerapporteerde scores
weer op twee probleemschalen van de
PROMIS lijsten.

TOT SLOT
Welkom bij DREAMS!
De adviesraad van DREAMS krijgt steeds meer vorm. Naast Sjoerd Repping zijn hoogleraar Wilma
van der Scheer en ervaringsdeskundige Hannah Hollestelle aangesloten. In januari zullen zij een
eerste bijeenkomst hebben. Daarnaast is het DREAMS-team uitgebreid met onderzoekers Sara
Pieters (Karakter) en Jacintha Tieskens (LUMC Curium). Welkom allen!
Bedankje
Er wordt door veel mensen binnen de centra fantastisch ‘DREAMS werk’ verzet. Als dank
zullen DREAMS chocoladerepen worden uitgedeeld!
DREAMS animatie
De website van DREAMS is uitgebreid met een korte animatie over DREAMS en de intakevragenlijst.
Met dank aan Gabry, Malindi en Lieke die hier veel tijd in gestoken hebben! Kijk de animatie hier:
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E: tinca.polderman@amsterdamumc.nl
T: 0652358174
www.dreams-study.nl

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u DREAMS@levvel.nl toe aan uw adresboek.

