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DREAMS	is	een	samenwerking	tussen	Accare,	Karakter,	Levvel	en	LUMC	Curium.	In	deze
6e	nieuwsbrief	schenken	we	aandacht	aan	het	eerste	DREAMS	symposium	dat	op	1	april
in	Amersfoort	plaatsvond.	Verder	delen	we	de	nieuwste	resultaten	van	ons	COVID-19

onderzoek.

Eerste	DREAMS	symposium!

Op	 1	 april	 vond	 het	 eerste	 DREAMS
symposium	 plaats.	 Twee	 jaar	 na	 de
officiële	 start	 konden	 we	 elkaar	 als
DREAMS	 onderzoekers	 eindelijk	 voor
het	 eerst	 ‘live’	 ontmoeten!	 Op	 de
prachtige	 locatie	 in	Amersfoort	waren
meer	 dan	 60	 deelnemers	 aanwezig	 en
ook	 online	 was	 er	 een	 groot	 aantal
belangstellenden.	 Het	 programma
bestond	 uit	 het	 presenteren	 van	 de
eerste	 DREAMS	 data	 en	 een	 aantal
klinische	 onderzoeken.	 Er	 werd	 een
eerste	 beschrijving	 van	 de	 DREAMS
populatie	 gegeven	 (~25.000	 kinderen
per	 jaar	 in	 zorg,	 meer	 jongens	 dan
meisjes,	 gemiddelde	 leeftijd	 bij
aanmelding	 11	 jaar),	 en	 er	 werden
nieuwe	 resultaten	 getoond	 van	 ons
COVID-19	 onderzoek	 met	 betrekking
tot	 mentale	 problemen	 en
welbevinden	 van	 kinderen	 en
jongeren.

Ook	 werden	 de	 eerste	 slaapdata
(gebaseerd	 op	 de	 intakevragenlijst)
getoond.	 Het	 klinische	 programma
bestond	 uit	 een	 mooie	 presentatie
over	 onderzoek	 naar	 integraal	 werken
en	 een	 indringend	 drie-gesprek	 over
suïcide	 tussen	 twee	 ervaringsdeskun-
digen	en	een	onderzoeker.	

De	 middag	 werd	 afgesloten	 met	 een
interessante	 paneldiscussie	 waarbij
een	 behandelaar,	 een	 socioloog,	 een
ervaringsdeskundige	 en	 een	 VNG
medewerker	 hun	 licht	 lieten	 schijnen
op	 de	 vraag	 "Wat	 is	 zinnige	 zorg?".	Al
met	 al	 was	 het	 een	 zeer	 geslaagd
symposium	 dat	 flink	 wat	 stof	 tot
nadenken	 gaf.	Klik	hier	om	 de	 opname
van	de	middag	terug	te	kijken.

LOPENDE	ZAKEN

COVID-19	project:	vijfde	dataverzameling
Met	 het	 COVID-19	 consortium	 waar
DREAMS	 mede	 leiding	 aan	 geeft
kunnen	 we	 inmiddels	 een	 mooi
overzicht	 bieden	 van	 de	 mentale
gezondheid	 van	 kinderen	 en	 jongeren
tijdens	 de	 gehele	 pandemie.	 Onze
nieuwste	 data	 laten	 zien	 dat	 de
toegenomen	 problemen	 in	 het	 begin
van	 de	 pandemie	 niet	 zijn	 afgenomen
naar	de	niveaus	van	voor	de	pandemie
(zie	onderstaand	figuur).	De	pandemie
lijkt	 voorbij,	 maar	 voor	 (een	 deel
van)	 de	 kinderen	 zijn	 de	 problemen
dus	nog	niet	voorbij.

Intakevragenlijstdata	voor	behandelaren
Er	 is	 hard	 gewerkt	 om	 de	 data	 die	we
met	 de	 intakevragenlijst	 verzamelen
zo	 toegankelijk	 mogelijk	 te	 maken
voor	 behandelaren.	 Dit	 zodat	 ze	 voor
de	 eerste	 afspraak	 ‘in	 één	 oogopslag’
kunnen	 zien	 met	 welk	 kind	 ze	 te
maken	 hebben	 en	 direct	 gericht	 het
gesprek	 aan	 kunnen	 gaan.	 Dit	 is	 fijn
voor	 de	 behandelaar,	 maar	 zal	 ook
ouders	 het	 gevoel	 geven	 dat	 het
invullen	 van	 de	 vragenlijst	 nuttig	 is
geweest.	 Dat	 zal	 een	 motiverend	 en
verbindend	effect	hebben.

Neuropsychologisch	onderzoek
Wanneer	 kinderen	 zijn	 aangemeld	 bij
een	 kinder-	 en	 jeugdpsychiatrische
instelling,	 zijn	 er	 redenen	 om	 een
neuropsychologisch	 onderzoek	 te
doen.	 Bijvoorbeeld	 wanneer	 vermoed
wordt	 dat	 de	 informatieverwerking
moeizaam	 verloopt	 en	 dit
leidt	 tot	 psychische	 klachten,	 school-
gerelateerde	 problemen	 en/of	 een
moeizaam	 behandelverloop.	 Ook	 bij
kinderen	 met	 een	 (vermoeden)	 van
een	 aangeboren	 of	 verworven
ontwikkelingsstoornis	 is	 neuropsycho-
logisch	 onderzoek	 zinvol	 om	 zorg	 en
onderwijs	 optimaal	 af	 te	 stemmen	 op
wat	 een	 kind	 nodig	 heeft	 om	 zich
verder	 te	 ontwikkelen.	 Er	 blijken
verschillen	 te	 zijn	 tussen	 de	 DREAMS
centra	 wat	 betreft	 wanneer	 en	 hoe
deze	 zorg	 geboden	 wordt.	 Onder
leiding	 van	 prof.	 dr.	 Nanda	 Rommelse
en	 dr.	 Marjolein	 Luman	 gaan	 we
komend	 jaar	 binnen	 DREAMS	 kijken
hoe	 we	 deze	 zorg	 zo	 optimaal
mogelijk	kunnen	aanbieden.

CONFERENTIES

We	 hebben	 DREAMS	 de	 afgelopen	 maanden	 op	 behoorlijk	 wat	 conferenties	 en
symposia	 kunnen	 presenteren.	 Er	 waren	 bijdragen	 aan	 het	Jaarsymposium	 Kinder-
en	 Jeugdpsychiatrie,	 het	 voorjaarscongres	 van	 de	Nederlandse	 Vereniging	 voor
Psychiatrie	en	het	symposium	‘Data	Driven	Health	Care’.	Daarnaast	 is	 ons	COVID-19
onderzoek	 deze	 maand	 met	 maar	 liefst	 drie	 presentaties	 vertegenwoordigd	 op	 het
‘European	Society	for	Child	and	Adolescent	Psychiatry’	(ESCAP)	congres.

TOT	SLOT

Als	 DREAMS	 hebben	 we	 voor	 de	 tweede	 keer	 een	rapportage	 voor	 de	 VNG
samengesteld	waarin	al	ons	onderzoek	overzichtelijk	gepresenteerd	wordt.

Prof.dr.	Hilde	Geurts	is	het	 laatste	 lid	dat	 toetreedt	 tot	de	adviesraad	van	DREAMS.
Welkom	Hilde!	

Op	 de	DREAMS	 website	 is	 een	nieuwe	 pagina	 toegevoegd	 die	 het	 werk	 van	 het
COVID-19	 consortium	 overzichtelijk	 presenteert.	Hier	 is	 ook	onze	 laatste	 publicatie
uit	het	‘European	Journal	for	Child	and	Adolescent	Psychiatry’	te	vinden.	

Met	 een	ZonMW	 beurs	 i.s.m.	 collega’s	 uit	 Utrecht	 en	 Nijmegen	 kan	 DREAMS	 ons
COVID-19	 onderzoek	 nog	 2	 jaar	 voortzetten!	Klik	 hier	 om	 meer	 te	 lezen	 over	 het
project.

CONTACT
Dr.	Tinca	Polderman

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.
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