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Voorwoord 
 
Voor u ligt het eerste rapport ‘Samen kennis ontwikkelen’ waarin de onderzoeksactiviteiten van 2019 
zijn opgenomen van de Academische Centra voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie: Accare, de Bascule, 
Curium en Karakter. 
 
De academische centra hebben, in nauwe samenwerking met de UMC’s waaraan zij zijn verbonden, 
hun krachten gebundeld om de kwaliteit van de Jeugdhulp te versterken door kennis en expertise te 
genereren en verspreiden. Door intensief samen te werken wordt optimaal gebruik gemaakt van 
onderzoeksmiddelen. Het ministerie van VWS heeft via de VNG financiële middelen beschikbaar 
gesteld voor de academische functie van deze centra. In deze rapportage worden zowel de 
onderzoeksactiviteiten beschreven die voortkomen uit deze middelen als activiteiten die 
gefinancierd worden uit andere, tweede en derde, geldstromen. We denken dat we zo een optimaal 
inzicht te geven in de synergie die al is ontstaan, maar ook een indruk van het potentieel voor de 
toekomst. 
 
Bij twee projecten staan we wat langer stil. Het eerste is een nieuw en grootschalig longitudinaal 
cohortonderzoek. Daarbij willen we alle kinderen en jongeren die aangemeld worden bij de vier 
centra in kaart brengen en hun verloop volgen. Op die manier krijgen we meer zicht krijgen op risico- 
en beschermende factoren die een rol spelen bij de ontwikkeling van psychische problemen bij 
kinderen en jongeren en welke interventies hierop een gunstig effect hebben. In het tweede project, 
Ketenbreed leren, willen we weten wat we kunnen leren van hulpverleningstrajecten die eindigen in 
specialistische jeugdhulp met verblijf. Het is een project samen met ouders, jeugdigen, professionals 
en beleidsmakers. We onderzoeken welke factoren belemmerend zijn geweest of juist goed hebben 
geholpen in de hulptrajecten. 
 
Ieder centrum heeft uit alle onderzoeksprojecten een selectie gemaakt van een klein aantal 
projecten die we speciaal onder uw aandacht willen brengen. Aan het einde van het rapport vindt u 
een overzicht van alle projecten en publicaties in 2019. 
 
Voor 2020 maken we weer nieuwe plannen en zal het gezamenlijk grootschalig longitudinaal 
cohortonderzoek van start gaan! 
 
Veel leesplezier! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Prof.dr. P. Hoekstra, Accare 
Prof.dr. A. Popma, de Bascule 
Prof.dr. R.J.L. Lindauer, de Bascule 
Prof.dr. R.R.J.M. Vermeiren, Curium 
Prof.dr. W. Staal, Karakter 
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Grootschalig longitudinaal cohortonderzoek  
Langdurige psychische en gedragsproblemen bij kinderen en jongeren gaan gepaard met een 
verhoogd risico op problemen op school, in het gezin, in de omgang met leeftijdsgenoten, 
delinquent gedrag en middelenmisbruik. Deze problemen kunnen zelfs tot in de volwassenheid 
een negatieve invloed hebben op psychische en lichamelijke gezondheid. Dat kan op allerlei 
manieren leiden tot persoonlijke en maatschappelijke problemen en tot toename van de 
zorgconsumptie.  
 
Om dat te voorkomen is het belangrijk om vroeg in te grijpen en kinderen en jongeren zorg op maat 
te bieden. Zorg op maat houdt in dat kinderen en hun ouders samen met hun behandelaar 
weloverwogen keuzes kunnen maken uit effectieve en betaalbare interventies, die aansluiten bij de 
eigen leef- en denkwereld, zo dicht mogelijk bij huis. Op die manier krijgt ieder kind en ieder gezin de 
juiste en voldoende zorg, en hebben kinderen en jongeren een grotere kans op verbetering of 
herstel. 
 
Om zorg op maat te kunnen realiseren, is het essentieel dat we meer te weten komen over welke 
risico- en beschermende factoren in welke combinaties een rol spelen bij de ontwikkeling van 
psychische problemen bij kinderen en jongeren. Hetzelfde geldt voor het wel of niet slagen van een 
behandeling: welke factoren bij het kind, bij de ouders of bij de behandelaar - of combinaties van 
factoren - zijn daarop van invloed?  
 
Deze informatie is nodig om behandeling beter aan te laten sluiten bij het individu en diens 
specifieke gezin en omgeving. Met deze kennis kunnen we niet alleen de kwaliteit van de zorg 
verhogen, maar ook beter identificeren welke zorg voor welk kind passend is, en op deze wijze 
kosten besparen. 
 
Bestuurders, hoogleraren en onderzoekers van Accare, de Bascule, Curium en Karakter werken 
intensief samen aan het opzetten van een landelijk cohortonderzoek waarmee bovenstaande kennis 
zal worden verkregen. Binnen dit cohort zullen de onderzoekers alle kinderen en jongeren die 
worden aangemeld bij deze jeugd-GGZ-centra volgen, zowel tijdens als na hun behandeling. Ze doen 
dat door bijvoorbeeld gebruik te maken van een gelijke set van vragenlijsten. Dit grootschalige 
project zal een grote hoeveelheid unieke informatie opleveren waarmee de zorg voor kinderen en 
jongeren in heel Nederland verbeterd kan worden. 
 
Meer weten over dit project? 
Neem contact op met senioronderzoeker Tinca Polderman via 
o.o.secretariaat@debascule.com. 

mailto:o.o.secretariaat@debascule.com
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Ketenbreed Leren 
Wat kunnen we leren van hulpverleningstrajecten die eindigen in specialistische jeugdhulp met 
verblijf? In het onderzoeks- en leerproject Ketenbreed Leren willen we die vraag beantwoorden 
met ouders, jeugdigen, professionals en beleidsmakers. Samen met hen kijken we met de ‘kennis 
van nu’ welke factoren belemmerend zijn geweest of juist hebben geholpen om de hulp goed te 
laten verlopen.  
 
In dit project werken Accare, de Bascule/Spirit (vanaf juli 2020 verder onder de naam Levvel), 
Curium, Horizon en Karakter samen met regionale partners. Afgelopen najaar zijn we - na een 
degelijke voorbereiding - gestart met het onderzoek. In dit onderzoek analyseren we in totaal 75 
complexe jeugdhulpcasussen. We bestuderen de gehele keten van begin tot eind, dwars door alle 
organisaties heen. Zo willen we een goed beeld krijgen van de kwaliteit van die keten, maar vooral 
welke lessen we kunnen leren en hoe we in de toekomst onze zorg voor jeugdigen kunnen 
verbeteren. 
 
Ervaringen tot nu toe  
De eerste twee casusonderzoeken (bij Accare) zijn inmiddels afgerond. Deze fungeerden tevens als 
pilot om de onderzoeksmethodiek te kunnen toetsen. Op basis van feedback van de deelnemers en 
een evaluatie met de procesbegeleiders hebben we het handboek verder aan kunnen scherpen.  
 
De ervaringen van de deelnemers aan de twee onderzoeken zijn positief. De gesprekken zijn 
natuurlijk niet altijd even makkelijk - we moeten soms langs zeer moeilijke momenten in het leven 
van betreffende jongere en ouders - maar worden als zeer waardevol en leerzaam beschouwd door 
zowel behandelaren, ouders als de jeugdigen zelf. We horen van betrokkenen hoe fijn het is om in 
alle rust stil te kunnen staan bij wat er tijdens een behandeltraject gebeurt. Dat behandelaren samen 
met kind en ouders van een afstandje kunnen kijken naar hoe bepaalde keuzes en gebeurtenissen 
(grote en kleine) invloed hebben gehad op het leven van dat kind en zijn/haar ouders. Maar vooral 
ook dat we in gezamenlijkheid kunnen constateren hoe we dat anders hadden kunnen, of moeten 
doen. Dat creëert enorm veel wederzijds begrip enerzijds, en inzicht in het functioneren van de keten 
anderzijds.  
 
Vervolg 
Momenteel zijn ook de andere vier organisaties (Levvel, Curium, Horizon en Karakter) gestart met de 
casusonderzoeken. Het onderzoek loopt nu in alle vijf de regio’s. In de komende periode zullen ook 
zogenaamde ‘regionale leertafels’ worden gehouden. Daarin bespreken gemeenten, professionals en 
cliënten met elkaar wat we kunnen leren van de casusonderzoeken in een regio: wat doen we al 
goed en moeten we versterken en welke verbeteracties gaan leiden tot betere zorg voor kinderen en 
hun ouders? 
 
Wilt u meer weten over Ketenbreed leren?  
Lees de blogs van de projectleiders Marjan de Lange en Mariska van der Steege: 
 
Ketenbreed Leren van casuïstiek: beter worden in het vak 
https://www.linkedin.com/pulse/ketenbreed-leren-van-casu%C3%AFstiek-beter-worden-het-vak-
van-der-steege/  
 
Kinderen beschermen of gezinnen ondersteunen? 
https://www.linkedin.com/pulse/kinderen-beschermen-gezinnen-ondersteunen-marjan-de-lange/

https://www.linkedin.com/pulse/ketenbreed-leren-van-casu%C3%AFstiek-beter-worden-het-vak-van-der-steege/
https://www.linkedin.com/pulse/ketenbreed-leren-van-casu%C3%AFstiek-beter-worden-het-vak-van-der-steege/
https://www.linkedin.com/pulse/kinderen-beschermen-gezinnen-ondersteunen-marjan-de-lange/
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Erfelijkheid en omgevingsfactoren bij gedragsproblemen en 
agressie  
Gedragsproblemen en agressie zijn veelvoorkomende problemen bij jongeren. 
Schattingen van het aantal kinderen en adolescenten met deze problemen lopen 
uiteen van circa 2 tot 16%. Er zijn verschillen tussen jongens en meisjes, leeftijd en 
afkomst. Over de oorzaak van gedragsproblemen is nog veel onbekend. We weten wel 
dat er zowel erfelijke (genetische) en niet-erfelijke (aan de omgeving gerelateerde) 
factoren bijdragen aan verschillen in individuele kwetsbaarheid voor agressief en 
problematisch gedrag.  
 

Europees onderzoeksproject naar de oorzaken van gedragsproblemen en agressie 

Het EU-project MATRICS (Multidisciplinary Approaches to Translational Research In Conduct 
Syndromes: https://www.matrics-project.eu/) heeft als doel om met behulp van hedendaagse 
technieken (waaronder genetisch onderzoek, MRI-onderzoek van de hersenen) oorzaken van 
agressief gedrag en ernstige gedragsproblemen bij kinderen te onderzoeken. De betrokken 
onderzoekers doen niet alleen onderzoek in grote (internationale) menselijke cohortstudies, maar 
maken ook gebruik van onder meer diermodellen voor agressie, celstudies en machine learning. In 
het kader van MATRICS doen onderzoekers van Accare, in samenwerking met verschillende partners 
in binnen- en buitenland, onderzoek naar erfelijke en niet-erfelijke risicofactoren voor agressief 
gedrag, het samenspel tussen deze factoren (zogenaamde interactie tussen genen en omgeving) en 
de relatie met de structuur en functie van de hersenen.  
 

Een complex samenspel tussen veel factoren 

Een deel van de uitkomsten van MATRICS is al gepubliceerd (zie o.a. (Ruisch, Buitelaar, et al., 2018; 
Ruisch, Dietrich, et al., 2018; Ruisch et al., 2019, 2020) en we verwachten binnenkort meer 
resultaten. Uit deze resultaten komt naar voren dat er veel verschillende erfelijke (genetische) 
factoren en omgevingsfactoren een rol spelen bij agressie. Maar ook dat er ook een complex 
samenspel is tussen deze factoren. Zo kunnen bepaalde erfelijke risicofactoren een kind 
kwetsbaarder maken voor de invloed van bepaalde omgevingsfactoren, waardoor het ene kind wel, 
en het andere kind als gevolg hiervan geen of minder agressief gedrag ontwikkelt.  
Risicofactoren uit de omgeving hebben niet alleen invloed als ze zich voordoen in de kindertijd en 
adolescentie (bijvoorbeeld problemen binnen het gezin, traumatische gebeurtenissen), maar kunnen 
ook al voor de geboorte, effect hebben. Daarnaast komen er uit het onderzoek van het MATRICS-
consortium aanwijzingen voor verschillen in hersenstructuur en -functie tussen kinderen die meer en 
minder (genetische kwetsbaarheid voor) gedragsproblemen vertonen.  
 

Toepassing in de praktijk? 

Het is nog te vroeg om de resultaten van dit onderzoek te gebruiken als ondersteuning voor een 
diagnose. Dit geldt voor zowel de uitkomsten van genoemd MRI- als genetisch onderzoek. Het is al 
wel mogelijk om op basis van onderzoeksgegevens zogenaamde ‘genetische risicoscores’ af te leiden 
voor gedragsproblemen, maar deze zijn nog niet voldoende specifiek en sensitief voor gebruik in de 
klinische praktijk. Om klinische toepassingen dichterbij te brengen is verder onderzoek nodig met 
o.a. grotere steekproeven en technieken die de erfelijkheid van gedragsproblemen nog vollediger in 
kaart kunnen brengen. Uiteindelijk hoopt men door meer inzicht te verwerven in de (biologische) 
oorzaken van gedragsstoornissen te komen tot een betere, meer op het individu toegespitste 
diagnose en behandeling. 
 

  

https://www.matrics-project.eu/
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PAINT-studies: psychosociale interventies voor kinderen met ADHD 
PAINT is een verzamelnaam voor onderzoek dat wordt uitgevoerd binnen het consortium “ADHD 
en druk gedrag”. In dit consortium, gesubsidieerd door ZonMw, werkt een groot aantal 
Nederlandse praktijkinstellingen, onderzoeksinstellingen en kennisnetwerken samen. Door middel 
van de PAINT-studies willen we een antwoord vinden op de vraag: Wat werkt voor wie? Deze 
vraag willen we beantwoorden met het doel de zorg voor kinderen met ADHD en druk gedrag te 
verbeteren. PAINT bestaat uit verschillende studies. In twee daarvan speelt Accare een belangrijke 
rol.  
 
PAINT-P: oudertraining bij ouders van kinderen met ADHD  
Oudertraining is een effectieve en veelgebruikte behandeling om gedragsproblemen bij kinderen te 
verminderen. Uit onderzoek weten we dat oudertraining werkt, maar we weten nog niet precies 
welke onderdelen van oudertraining effect hebben. Ook is nog niet onderzocht wat bij welke 
kinderen en ouders in meer of mindere mate werkt. In PAINT-P onderzoeken we welke onderdelen 
van oudertraining bij ouders van kinderen met ADHD of ADHD-symptomen zorgen dat de 
behandeling effectief is. 
   
Het onderzoek wordt uitgevoerd bij verschillende poliklinieken van Accare en andere instellingen 
door heel Nederland. We willen te weten komen welke technieken het beste werken; antecedente 
technieken of consequente technieken. We hebben een korte ‘stoomcursus’ ontwikkeld. In deze 
stoomcursus leren ouders technieken om het gewenste gedrag bij hun kind uit te lokken 
(antecedente technieken) of technieken om het gewenste gedrag van hun kind te bekrachtigen 
(consequente technieken). Ook onderzoeken we of dit het beste werkt bij kinderen met 
motivatieproblemen of kinderen die meer moeite hebben met plannen en organiseren. Daarnaast 
kijken we of motivatie, verwachtingen en competentie van ouders invloed hebben op de 
behandeluitkomsten.     
                  
PAINT-C: keuzes voor behandeling van kinderen met ADHD of druk gedrag? 
Veel kinderen met druk en ongeconcentreerd gedrag of concentratieproblemen worden behandeld 
met medicatie. Ook zijn er voor de ouders oudertrainingen of training in sociale vaardigheden. Met 
dit onderzoek willen we graag meer inzicht krijgen in de redenen van ouders om voor een specifieke 
behandeling te kiezen. 
    
Het PAINT-C onderzoek wordt uitgevoerd bij ouders/opvoeders van kinderen van 6 tot en met 11 
jaar oud die zijn aangemeld met druk gedrag, impulsiviteit, concentratieproblemen en/of 
gedragsproblemen. Beide ouders (als dat mogelijk is) vullen drie keer een vragenlijst in. Er wordt 
gevraagd naar hun mening over verschillende behandelvormen, hun vertrouwen in de hulpverlening 
en hun ervaring met stigmatisering. Ook zijn er vragen over de ernst van de problemen van het kind 
en hoe de ouders hun eigen opvoedkwaliteiten beoordelen. We kijken hoe deze factoren de keuze 
voor een behandeling beïnvloeden.  
 
Overig onderzoek binnen het consortium 
Binnen het consortium worden ook nog andere onderzoeken gedaan. In PAINT-T, bijvoorbeeld,  
wordt de werkzaamheid van leerkrachtstrategieën voor de omgang met druk en ongeconcentreerd 
gedrag onderzocht. Ook is er een meta-analyse uitgevoerd, waarin een grote database is opgesteld 
van internationale studies naar psychosociale behandelingen bij kinderen met ADHD. Met deze 
database kunnen vragen beantwoord worden over welke behandelingen het beste werken voor 
welke kinderen (en ouders) zorg binnen ADHD. Zie voor meer informatie over de PAINT studies: 
www.paint-studies.nl. 

  

http://www.paint-studies.nl/
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EMTICS: de rol van genen, ontstekingsprocessen en stress bij tics  
Ticstoornissen (zoals het syndroom van Gilles de la Tourette) zijn voor een groot deel genetisch 
bepaald (erfelijk). De precieze genen die tics kunnen veroorzaken moeten echter nog worden 
ontdekt. Er zijn ook aanwijzingen dat het auto-immuunsysteem en stress tics kunnen verergeren. 
Tot nu toe was er nog niet systematisch onderzocht waardoor tics kunnen ontstaan of verergeren. 
EMTICS (European Multicenter Tics in Children Study) was het eerste grootschalige en langlopende 
onderzoek gericht op het samenspel tussen genetische aanleg, auto-immuniteit en andere 
omgevingsfactoren (geboortevariabelen en psychosociale stress) als mogelijke oorzaak voor het 
ontstaan en het beloop van tics, en bijkomende problemen zoals dwang en ADHD. 
   
Wat doet EMTICS? 
Het EMTICS onderzoek bestond uit twee delen: de beginstudie en de beloopstudie. In de beginstudie 
werd het nieuw ontstaan van tics bij 260 kinderen (3 – 10 jaar) zonder tics onderzocht. Het ging 
hierbij om kinderen die een verhoogd risico hadden op het ontstaan van tics, namelijk kinderen die 
een broer, zus, vader of moeder met een chronische ticstoornis hadden. Deelname duurde maximaal 
drie jaar en stopte zodra er tics bij het kind ontstonden. In de beloopstudie werd het verloop van tics 
bij 715 kinderen en jongeren (3 – 16 jaar) met een chronische ticstoornis onderzocht. Hierbij werd 
nagegaan waarom tics verergeren en welke rol genen, ontstekingsprocessen en stress hierbij 
speelden. Deelname in de beloopstudie duurde maximaal achttien maanden. Bij beide 
deelonderzoeken werd het kind en zijn/haar ouders iedere vier maanden uitgenodigd voor een 
bezoek bij Accare. Het onderzoek werd gefinancierd door de Europese Commissie (FP7 programma) 
en werd in 16 klinische centra over heel Europa uitgevoerd.  
 
De eerste resultaten 
Een van de hoofdvragen was of een streptokokkeninfectie tics zouden kunnen verergeren. Hoewel er 
soms wel een infectie voorafging aan een tic verergering, bleek dit eerder op toeval gebaseerd dan 
dat er echt een verband gevonden kon worden. Op basis van dit onderzoek zijn er dus onvoldoende 
aanwijzingen dat het (preventief) slikken van antibiotica of het toedienen van immuunglobuline tics 
kunnen voorkomen of verminderen bij kinderen met een chronische ticstoornis. Wel vonden de 
onderzoekers dat bepaalde antilichamen, die belangrijk zijn voor ons 
immuunsysteem, meer voorkomen als tics verergeren. Dat zou toch kunnen wijzen op een relatie 
tussen het immuunsysteem en tics.  
 
Een andere interessante bevinding was de relatie tussen vitamine D tekort en aandachtsproblemen 
of hyperactiviteit bij kinderen met tics. In de praktijk betekent dit dat het voor kinderen en jongeren 
met tics én ADHD problemen mogelijk nuttig is om voedingssupplementen te slikken. Accare doet 
hier verder onderzoek naar en de eerste resultaten worden in 2022 verwacht. Belangwekkend was 
ook de relatie tussen stress en de ernst van de tics ernst. Hieruit blijkt dat het leren omgaan met 
stress mogelijk nuttig is voor kinderen en jongeren met tics, bijvoorbeeld via stress management 
training.  
 
Tenslotte vonden we dat er bij kinderen die tics ontwikkelen (meestal rond de leeftijd van 6 jaar) op 
jongere leeftijd vaak al tal van problemen aanwezig zijn, zoals angsten, dwang, autistische 
symptomen, hyperactiviteit of agressie.  Met andere woorden, het lijkt er op dat emotionele en 
gedragsproblemen bij  jonge kinderen vroege voorspellers kunnen zijn van tics. Deze kennis kan 
bijdragen aan een vroege diagnostiek van tics, in het bijzonder in kinderen met een verhoogd risico 
op een ticstoornis. Voor EMTICS verwachten we de komende jaren nog veel meer belangwekkende 
resultaten.   
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MASK: hoe effectief is langdurig gebruik van methylfenidaat? 
Wanneer bij de behandeling van ADHD voor medicatie wordt gekozen is dat vrijwel altijd 
methylfenidaat, beter bekend als Ritalin en Concerta. De werkzaamheid van dit medicijn op korte 
termijn is goed onderzocht. In dit onderzoek kijken we naar de effectiviteit van methylfenidaat na 
meer dan twee jaar gebruik. Daar is nog weinig over bekend. Het is belangrijk om te weten of het 
medicijn ook na twee jaar nog effect heeft, omdat veel jongeren (60%) het langer dan twee jaar 
gebruiken.  
  

Het onderzoek: afbouwen of doorgaan met gebruik 
In de MASK-studie (Methylfenidaat Afbouw Studie bij Kinderen) deden 94 kinderen en jongeren 
tussen 8-18 jaar mee die de medicatie al langer dan twee jaar gebruiktenl. De helft van de kinderen 
bleef de medicatie gedurende de onderzoeksperiode van zeven weken gebruiken. De andere helft 
bouwde stapsgewijs af en gebruikte enkele weken een placebo (neppil). Niemand wist in welke 
groep het kind was ingedeeld. We hebben de twee groepen met elkaar vergeleken op basis van 
ADHD symptomen. Ook hebben we individueel gekeken of een kind verslechterde of niet als hij of zij 
stopte met het slikken van de medicatie. 
   
Vergelijking tussen de groepen 

Uit de eerste resultaten blijkt dat de groep met kinderen die de medicatie afbouwde in zijn geheel 
meer ADHD kenmerken liet zien na zeven weken dan de groep met kinderen die de medicatie bleef 
gebruiken. Dat resultaat was zowel in de thuissituatie als de schoolsituatie zichtbaar. En vooral bij de 
jongere deelnemers aan het onderzoek (jonger dan 14). De groep kinderen die afbouwde liet ook 
meer gedragsproblemen zien. Deze resultaten laten zien dat methylfenidaat dus wel degelijk 
effectief is, ook na twee jaar, voor hyperactiviteit (thuis en op school) en gedragsproblemen (vooral 
in de schoolsituatie).   
 
Maar de onderzoekers vonden geen verschillen tussen de groepen voor kwaliteit van leven, agressie 
of ouderlijke stress. Afbouw van methylfenidaat heeft dus geen invloed op kwaliteit van leven van 
het kind of de jongere en ook niet op de stress die ouders ervaren in de opvoeding.  
 
Individuele verschillen 
Voor deze resultaten is er niet alleen gekeken naar groepsgemiddelden, maar ook naar individuele 
resultaten. Dan blijkt dat 60 procent van de kinderen die afbouwde niet of nauwelijks verslechterde.  
 

 
Het belang van een proefstop 
De richtlijnen schrijven voor om bij gebruik van methylfenidaat met regelmaat een proefstop in te 
lassen. Dit onderzoek laat zien dat een proefstop na 2 jaar gebruik van methylfenidaat geen 
negatieve consequenties heeft voor de kwaliteit van leven, voor agressie of voor ouderlijke stress. 
Alle reden dus om in de klinische praktijk na 2 jaar gebruik van methylfenidaat een proefstop te doen 
om te kijken of het medicijn nog werkzaam is. 
 

 

Meer weten over de projecten van Accare? 

Neem contact op met Marike Serra: m.serra@accare.nl    

60% van de kinderen die hun medicatie na meer dan twee jaar afbouwden 
verslechterden niet of nauwelijks. Een proefstop is daarom belangrijk 

 
Anne-Flore Matthijsen, onderzoeker 

mailto:m.serra@accare.nl
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Inzet van ervaringsdeskundigen bij de behandeling van tics 
Ticstoornissen, zoals het syndroom van Gilles de la Tourette, kunnen een ernstige 
negatieve impact hebben op het dagelijks functioneren en de kwaliteit van het leven van 
kinderen en gezinnen. De Bascule onderzoekt een innovatieve behandelmethode voor 
kinderen en jongeren met tics. 
 
Problemen met huidige behandeling 
Gedragstherapie is bewezen effectief in de behandeling voor tics en wordt daarom meestal als 
eerste interventie ingezet. Maar er is ook ruimte voor verbetering: gemiddeld genomen hebben 
patiënten na behandeling met gedragstherapie slechts 30% minder tics. Bovendien krijgen veel 
patiënten helemaal geen gedragstherapie. Bijvoorbeeld omdat er ‘dichtbij huis’ geen 
gespecialiseerde therapeuten beschikbaar zijn. Hierdoor moeten jeugdigen en hun ouders vaak 
ver reizen voor therapie, dat kost veel geld en heeft bovendien een enorme impact op het werk en 
gezinsleven. Daarbij komt nog dat de therapie en dagelijkse oefeningen thuis veel motivatie en 
discipline vragen. Patiëntenverenigingen geven aan dat er dringend behoefte is aan minder 
belastende en meer toegankelijke behandelingen.  
 
Haalbaarheidsonderzoek naar korte groepsbehandeling: Tackle your Tics 
In een eerdere pilotstudie, bedoeld om deze barrières te overwinnen, onderzocht de Bascule al de 
haalbaarheid van een kort, intensief groepsprogramma voor kinderen met ticstoornissen: Tackle 
your Tics. De resultaten van deze pilot zijn veelbelovend. Tackle your Tics bestaat uit een intensief 
vierdaags programma in een groep dat gebaseerd is op een wetenschappelijk onderbouwd protocol 
voor de behandeling van tics. De behandeling is opgezet naar model van een intensief 
groepsprogramma voor kinderen met obsessieve compulsieve stoornis (‘dwangweek' bij de Bascule), 
waarmee positieve resultaten werden behaald. We verwachten dat ook bij een intensieve maar korte 
behandeling van tics de motivatie zal verbeteren en drop-out zal verminderen door de steun van de 
groep. De behandeling bevat onder andere de volgende onderdelen: psycho-educatie, leren omgaan 
met tics en andere klachten, ouderbijeenkomsten, een trainingsapp en ontspanningsactiviteiten. 
 
Inzet van ervaringsdeskundigen 
Ervaringsdeskundigen spelen een belangrijke rol in Tackle your 
Tics. Ze hebben meegedacht bij de ontwikkeling van het 
programma en zijn tijdens de therapieweek dagelijks betrokken 
bij de behandeling. Ook leiden zij bijeenkomsten voor ouders van 
kinderen met tics. Uit de pilotstudie bleek dat kinderen dit erg 
waardeerden.  
 
Het huidige onderzoek 
Na veelbelovende resultaten uit onze eerdere pilotstudie, wordt nu een grote studie uitgevoerd bij 
de Bascule om uitspraken te kunnen doen over de effectiviteit van deze korte intensieve poliklinische 
groepsbehandeling. Bij positieve resultaten zullen we dit programma breder implementeren om het 
beschikbaar te maken voor meer patiënten met ticstoornissen. Ook beogen we gepersonaliseerd 
behandeladvies te kunnen geven, wanneer blijkt welke kinderen baat hebben bij deze behandelvorm 
en voor welke kinderen de bestaande vorm de behandeling van eerste keuze blijft. Daarnaast biedt 
dit project trainingsmogelijkheden voor nieuwe therapeuten. 
 
Dit project wordt door de Bascule uitgevoerd in samenwerking met Accare, Yulius, Youz, TicXperts, 
Stichting Gilles de la Tourette en het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie. De resultaten van 
worden verwacht in 2023. 

  

De meeste volwassenen begrijpen 

mij niet, maar jij wel. 

Deelnemend kind 
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Virtual reality bij gedragsproblemen 
Technologie kan op verschillende manieren worden ingezet om zorg te verbeteren. Sinds 2019 
doen we bij de Bascule onder andere onderzoek naar de toepassing van virtual reality (VR) bij de 
behandeling van kinderen en jongeren met gedragsproblemen. In 2019 startten we twee nieuwe 
projecten waarbij VR wordt ingezet:  PCIT-VR en Street Temptations. 
 
Parent-child interaction therapy voor jonge kinderen 
Parent-child interaction therapy (PCIT) is een behandeling voor kinderen (2-7 jaar) met 
gedragsproblemen en hun ouders. Door de opvoedvaardigheden van ouders te verbeteren, 
vermindert PCIT gedragsproblemen van kinderen en stress van hun ouders. PCIT wordt wereldwijd 
gebruikt en is in Nederland geïntroduceerd en onderzocht door de Bascule. We weten dan ook al dat 
PCIT goed werkt en ervoor zorgt dat kinderen op latere leeftijd minder problemen krijgen. Om de 
behandelduur van PCIT te verkorten en de effecten van de behandeling te optimaliseren, zijn we in 
2019 binnen de Bascule gestart met een vernieuwend VR-project. De ouders gebruiken een VR-bril 
om thuis de vaardigheden te oefenen die ze in de PCIT leren. Tijdens het oefenen krijgen de ouders 
in de VR direct feedback op wat ze doen. We verwachten dat zij, dankzij de VR,  de PCIT-technieken,  
sneller en beter onder de knie krijgen. Als dat zo is, leidt dat tot betere behandelresultaten en 
wellicht op den duur tot kostenbesparing omdat de behandeling korter kan. 
 
Street Temptations voor jongeren 
Street Temptations is een behandeling voor jongeren vanaf 12 jaar die een ernstig delict hebben 
gepleegd en in de gesloten jeugdzorg verblijven. Voor deze jongeren is het niet mogelijk om 
therapievaardigheden te oefenen in situaties buitenshuis (zoals op straat), terwijl juist dat de 
effectiviteit van een behandeling ten goede kan komen. VR biedt in dit geval uitkomst: door VR te 
gebruiken, kunnen we de straat naar binnen halen en kunnen jongeren oefenen met levensechte 
situaties. Street Temptations is een 8 weken durende individuele behandeling waarin jongeren via 
een VR-bril een situatie van een aantal mensen op straat te zien krijgen. Vervolgens staan de 
jongeren uitgebreid stil bij hoe de verschillende personen die ze in de VR hebben gezien de situatie 
hebben beleefd. Op deze manier leren de jongeren zich te verplaatsen in een ander en worden hun 
empathische vaardigheden en zelfreflectie vergroot. We verwachten dat dankzij Street Temptations 
gedragsproblemen zullen afnemen en minder jongeren zullen recidiveren. Voor meer informatie, ga 
naar de website van Street Temptations (www.street-temptations.com). 
 
De resultaten over de effecten van beide behandelingen worden verwacht in 2023. 
  

http://www.street-temptations.com/
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Beschermende en risicofactoren bij delinquente jeugd 
Naast het leed dat het met zich meebrengt, kost jeugdcriminaliteit de maatschappij jaarlijks veel 
geld. In 2015 werd 185 miljoen euro besteed aan het uitvoeren van sancties in het jeugdstrafrecht. 
Preventie vormt één van de belangrijkste pijlers om criminaliteit zo laag mogelijk te houden. 
Desondanks pleegt bijna 60% van de jongeren binnen twee jaar weer een (ernstig) delict. De 
Bascule onderzoekt hoe we ervoor kunnen zorgen dat deze jongeren betere behandeling krijgen en 
dit percentage verlaagd wordt. 
 
Belang van risico- en beschermende factoren 
Uit eerdere onderzoeken weten we dat strafrechelijke interventies voor jongeren die een delict 
hebben gepleegd het beste werken als deze zijn afgestemd op het risico dat een jongere opnieuw 
een delict pleegt (d.w.z. het recidiverisico). Als de interventie hier niet goed op is afgestemd, kan dit 
risico zelfs groter worden. Bij het bepalen van de strafrechtelijke interventie, wordt daarom rekening 
gehouden met het recidiverisico. Dit wordt gedaan door middel van risicotaxatie. Bij het maken van 
een risicotaxatie wordt gekeken naar zogenaamde risicofactoren en beschermende factoren. 
Risicofactoren verhogen de kans op het vertonen van gewelddadig gedrag, terwijl beschermende 
factoren juist compenseren voor deze risicofactoren.  
 
Door voor het individu relevante risico- en beschermende factoren zo goed mogelijk in kaart te 
brengen, kan de behandeling beter op de jongere worden afgestemd. Een betere afstemming van 
behandeling en risicomanagement op de individuele jongere zal bijdragen aan het zoveel mogelijk 
voorkomen van geweldsincidenten tijdens de behandeling en geweldsrecidive na de behandeling. 
Daarnaast zorgt meer aandacht voor positieve, beschermende factoren voor een grotere motivatie 
onder behandelaars en de jongeren, wat de behandeling ten goede komt.  
 
Het huidige onderzoek 
Het huidige onderzoek richt zich op het evalueren en innoveren van risicotaxatie bij jongeren die een 
delict hebben gepleegd. Met dit onderzoek willen we risico- en beschermende factoren in kaart 
brengen om behandelingen beter te kunnen laten aansluiten op individuele jongeren. Daarnaast 
willen we weten of instrumenten die gebruikt worden voor risicotaxatie goed werken voor alle 
jongeren die een delict plegen. Door goede risicotaxatie uit te voeren, kunnen we de meest passende 
nazorg voor de jongere bieden en de maatschappij zo goed mogelijk beschermen. De resultaten van 
dit project worden medio 2020 verwacht. 
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Trauma: screening, diagnostiek en behandeling 
Geschat wordt dat 1 op de 4 meisjes en 1 op de 5 jongens voor het 18e levensjaar een traumatische 
gebeurtenis meemaakt. Trauma in je jeugd heeft langdurig effect en kan resulteren in 
verschillende psychische problemen. Soms komen deze problemen pas later tot uiting en de 
problemen worden niet altijd goed herkend als traumaklachten. Om deze reden doet de Bascule 
onderzoek naar tijdige screening, diagnostiek en behandeling van kinderen met 
traumagerelateerde klachten.  

Screening 
Door middel van screening kan in kaart gebracht worden of er bij een kind of jongere sprake is van 
posttraumatische stressklachten. De Bascule onderzoekt of de Kind en Jeugd Trauma Screener (KJTS) 
hier geschikt voor is. De KJTS screent kinderen en jongeren op de DSM-5 criteria van een 
posttraumatische stressstoornis (PTSS). De vragenlijst is ontwikkeld door onderzoekers van de 
Universiteit van Ulm in Duitsland en vertaald door de Bascule. Binnen dit project is er een intensieve 
samenwerking en kennisuitwisseling tussen de Bascule en de academische instelling voor kinder- en 
jeugdpsychiatrie in Ulm, Duitsland.  
 
Diagnostiek 
Als kinderen of jongeren een verhoogde score hebben op de KJTS, kan er sprake zijn van PTSS. Om 
deze diagnose vast te stellen, kan een behandelaar een semigestructureerd onderzoek afnemen, 
namelijk de CAPS-CA-5 (Clinician-Administered PTSD Scale - Child/Adolescent Verison – DSM-5). Aan 
de hand van de CAPS-CA-5 krijgt de behandelaar een duidelijk beeld van aanwezige symptomen, de 
ernst van de problematiek en de traumatische gebeurtenissen die een kind of jongere heeft 
meegemaakt. Hierdoor wordt duidelijk waar de behandeling op gericht moet worden. Dit komt het 
effect en de duur van de behandeling ten goede. Ook wanneer niet aan een volledige PTSS diagnose 
voldaan wordt, kan een kind last hebben van traumasymptomen. Deze worden met de CAPS-CA-5 in 
kaart gebracht en kunnen zo alsnog bij de start van de behandeling gebruikt worden. De CAPS-CA-5 
wordt gezien als de gouden standaard in de diagnostiek van PTSS. De CAPS-CA-5 is in 2019 vertaald 
door de Bascule en uitgegeven. In Nederland is dit interview echter nog niet gevalideerd. Daarom 
onderzoekt de Bascule of de CAPS-CA-5 daadwerkelijk goed meet wat het beoogt te meten.  
 
Behandeling 
Na screening en diagnostiek is het van belang dat kinderen en jongeren de juiste behandeling krijgen. 
Uit eerder onderzoek weten we dat TF-CBT (Trauma Focused Cognitive Behavioral Therapy) en EMDR 
goed werken om traumaklachten bij kinderen en jongeren te verminderen. TF-CBT is een individueel 
behandelprogramma voor kinderen en jongeren van 8 tot 18 jaar. Ouders of verzorgers worden 
nauw bij de behandeling betrokken. De Bascule onderzoekt momenteel welke mechanismen van TF-
CBT zorgen voor de effecten van deze traumabehandelingen en welke kinderen het meeste baat 
hebben bij TF-CBT. Met deze kennis kan een meer kindgerichte aanpak ontwikkeld worden en een 
betere combinatie gemaakt worden met andere behandelingen. Dit is voor kinderen met complexe 
traumagerelateerde problemen hard nodig. 
 
De resultaten van dit project worden verwacht in 2023.  
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Effectiviteitsonderzoek in de praktijk: behandeling voor jeugdigen 
met een licht verstandelijke beperking (LVB) 
Jeugdigen met een licht verstandelijke beperking (LVB) die in een leefgroep wonen, laten vaak 
agressief en grensoverschrijdend gedrag zien. Om dit gedrag tegen te gaan, kunnen medewerkers 
ingrijpen met regels, maatregelen, sancties en fysieke en ruimtelijke inperkingen. Uit eerder 
onderzoek weten we echter dat dit niet werkt en zelfs een tegengesteld effect heeft. Bovendien is 
deze manier van werken voor medewerkers één van de grootste bronnen van uitputting. Daarom 
is het essentieel dat medewerkers op een andere manier leren om te gaan met agressief en 
grensoverschrijdend gedrag van jeugdigen met een LVB. Een methode die zich hiervoor leent, is 
non-violent resistance (NVR). 
 
De NVR-methode is ontwikkeld door de universiteit van Tel Aviv en gericht op het verminderen van 
agressie en het verbeteren van het leefklimaat van jeugdigen en op het verbeteren van 
samenwerking tussen medewerkers en het verhogen van werkplezier. Medewerkers leren onder 
andere om hun reactie op onacceptabel gedrag uit te stellen. Ook krijgen ze handvatten aangereikt 
om hun zelfverzekerdheid te vergroten en gevoelens van machteloos te verminderen. Binnen de 
Bascule is onderzoek gedaan naar een aanpassing van de NVR-methode voor jeugdigen met een LVB. 
Deze aangepaste methode wordt NVR-LVB genoemd.  
 
Aanpassingen nodig voor LVB  
Het eerste deel van het onderzoek richtte zich op de vraag of het noodzakelijk is om de NVR-
methode aan te passen voor deze groep jeugdigen en of een aanpassing van de NVR-methode 
bruikbaar zou kunnen zijn voor jeugdigen met een LVB. Om deze vraag te beantwoorden, is een 
onderzoek uitgezet bij professionals van verschillende instellingen die al met de reguliere NVR-
methode werkten. Op basis van de expertise en ervaring van de professionals bleek dat de LVB-
aanpassing van NVR noodzakelijk en mogelijk geacht werd.  
 
NVR-LVB is effectief 
Het tweede deel van het onderzoek richtte zich op de effectiviteit van LVB-NVR. Hierbij werd 
gekeken naar het effect van LVB-NVR op het werkklimaat, leefklimaat en het aantal agressie-
incidenten. Dit onderzoek werd uitgevoerd in instellingen die nog niet eerder met de (reguliere) NVR-
techniek hadden gewerkt. De resultaten lieten zien dat NVR-LVB effectief is. Agressie-incidenten 
werden verminderd en het leef- en werkklimaat verbeterd. 
 
Dit project is een samenwerking tussen de Bascule, MFC De Banjaard, Intermetzo Zonnehuizen, de 
Amerpoort, Middin, Schakenbosch en Lijn5. 
 
 
 

Meer weten over de projecten van de Bascule? 
Neem contact op met Malindi van der Mheen: m.vandermheen@debascule.com  

 
 

mailto:m.vandermheen@debascule.com
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Gezin aan Zet: actieonderzoek met Jeugdteams 
Niet over, maar mét professionals, gezinnen, beleidsmakers en vertegenwoordigers uit 
praktijkorganisaties en onderwijs. Dat is een van de belangrijkste kenmerken van het 
project Gezin aan Zet, onderdeel van de Academische Werkplaats SAMEN. In dit vierjarige 
actieonderzoek brengt onderzoeker Laura Nooteboom samen met professionals uit 
lokale teams in kaart wat wel, of juist niet goed werkt om de transformatiedoelen te 
bereiken, en hoe professionals evaluatie en reflectie in de teams beter vorm kunnen geven.  
 
Samen met de professional de hulp verbeteren 
De transformatie van de jeugdhulp is in volle gang, maar 
we zijn er nog niet, blijkt uit de evaluatie van de 
Jeugdwet. Om de inhoudelijke transformatie van de 
werkwijze van professionals en organisaties echt tot stand 
te brengen, moeten professionals, organisaties en 
beleidsmakers continu leren en reflecteren. In het project 
Gezin aan Zet is met zes lokale Jeugdteams uit Holland 
Rijnland en Den Haag in kaart gebracht wat tot nu toe werkt en wat belemmeringen zijn in het 
werken binnen Jeugdteams. Laura Nooteboom: ”We onderzoeken wat transformatiedoelen 
betekenen voor professionals en gezinnen. Ook kijken we wat er nodig is om deze doelen te 
realiseren”. Onderzoekers van Gezin aan Zet ondersteunen de professionals bij het vormgeven van 
evaluaties en reflecties, zoals casuïstiekbesprekingen, 1 Gezin 1 Plan besprekingen, 
teamvergaderingen, intervisie, of evaluaties met ketenpartners.  

 
Evalueren noodzakelijk voor professionalisering en betere kwaliteit van hulp 
Evalueren draagt bij aan het goed afstemmen van hulpverleningstrajecten op het tempo, de noden 
en de hulpvragen van gezinnen. Het helpt om een positief leerklimaat te creëren, het vakmanschap 
van professionals te vergroten en een verbetering in kwaliteit van hulp voor gezinnen te realiseren. 

Laura vertelt over de ervaringen van professionals: ”Het 
goed vormgeven van evaluaties in het team of met 
gezinnen bleek echter geen gemakkelijke opgave: 
evaluaties verliepen vaak rommelig, hadden geen 
duidelijk doel en er zat weinig structuur in”. 
 

 
Bouwstenen van Evalueren 
De handleiding ‘Bouwstenen van Evalueren voor Jeugdhulpprofessionals’ is één van de resultaten 
van het project Gezin aan Zet, een hulpmiddel voor jeugdhulpprofessionals om evaluatieprocessen 
goed vorm te geven. Op basis van observaties en interviews kwamen  verschillende bouwstenen 
naar voren die noodzakelijk zijn voor het evalueren van behandelingen. Uit de ervaringen van 
professionals blijkt dat het werken met de handleiding leidt tot meer structuur tijdens evaluaties, 
meer diepgang en een verhoogde tevredenheid. Dit zorgt volgens professionals voor meer openheid 
op de werkvloer, verbeterde samenwerkingsprocessen, een positief leerklimaat en verbeterde 
kwaliteit van casuïstiekbesprekingen.  
 
Op dit moment ontwikkelen we in  samenwerking met de praktijk een online tool op basis van de 
handleiding. Ook zetten we in op verspreiding en implementatie van de bouwstenen. Niet alleen in 
Jeugdteams maar ook binnen de Kinder- en Jeugdpsychiatrie door middel van pilots en presentaties.  
 
Benieuwd naar de handleiding, of andere opbrengsten van het project Gezin aan Zet? Klik hier: 
https://www.awsamen.nl/wat-doet-samen/lopende-projecten/gezin-aan-zet/ 

Door te evalueren blijf je je ervan bewust 
dat je bepaalde deskundigheid niet hebt en 

een ander moet inschakelen. Je leert je 
kwaliteiten en je blinde vlekken beter 
kennen. Hiervoor moet je stilstaan en 

terugkijken. 
professional, Gezin aan Zet 

De cliënt gaat altijd voor, waardoor goed 
evalueren erbij in kan schieten. Echter moet 

je ook je eigen zaag scherp houden. 

professional, Gezin aan Zet 

https://www.awsamen.nl/wat-doet-samen/lopende-projecten/gezin-aan-zet/
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Het angstige en depressieve puberbrein 
Wist je dat de meeste angststoornissen vaak een jarenlang beloop hebben en soms nooit over 
gaan? En dat jongeren met een depressie later in hun leven een grotere kans hebben op meer 
depressieve episoden? Psychische stoornissen worden door meerdere factoren veroorzaakt, we 
weten nog niet waarom de één wel een stoornis ontwikkelt en de ander niet. Curium-LUMC kijkt 
op verschillende tijdspunten met een MRI-scan naar de hersenen van jongeren met angst- en 
stemmingsstoornissen. 

 
Kenmerken in het brein 
Samen met omgevings- en genetische factoren kunnen afwijkingen in het lichaam, waaronder in het 
brein, bijdragen aan het ontstaan en in stand houden van angst- en stemmingsstoornissen. 
Kenmerken in het brein en zenuwstelsel worden neurobiologische factoren genoemd. Juist bij 
jongeren is het belangrijk om meer over deze neurobiologische factoren te weten. Zo zijn bij 
jongeren met angst- en/of stemmingsproblemen veranderingen in het brein gevonden, maar is er 
helaas nog weinig bekend over het beloop van deze veranderingen over de tijd. Het brein van een 
puber is nog volop in ontwikkeling. We vergelijken de scans van jongeren met  angst- en 
stemmingsstoornissen met scans van een groep gezonde jongeren. Daardoor kunnen we beter zien 
of de factoren die we vinden te maken hebben met de psychiatrische stoornissen of horen bij de 
normale ontwikkeling.  
 
Voorspellen neurobiologische factoren het ontstaan van problemen? 
Daarnaast onderzoeken we bij deze jongeren ook of bepaalde kenmerken van het brein eventuele 
veranderingen in klinische symptomen kunnen voorspellen. Hiervoor maken we gebruik van data 
van het EPISCA-onderzoek (Emotional Pathways Imaging Study in Clinical Adolescents), een project 
binnen Curium-LUMC om de neurale emotiecircuits bij adolescenten met angst- en 
stemmingsklachten en adolescenten met een geschiedenis van seksueel misbruik te onderzoeken. 
Het EPISCA-onderzoek is opgezet in samenwerking met het Psychotraumacentrum GGZ Kinderen en 
Jeugd Rivierduinen, het Kinder- en Jeugd Trauma Centrum (KJTC) Haarlem, de afdelingen Psychiatrie 
en Radiologie van het LUMC, en de afdeling Gezinspedagogiek van de Faculteit Sociale 
Wetenschappen van de Universiteit Leiden. Inmiddels is dit onderzoek afgerond.  
 
Voor iedereen een hersenscan?  
Op dit moment is binnen de psychiatrie onderzoek met hersenscans met name belangrijk voor 
onderzoek. Scans  worden nog maar weinig gebruikt in de dagelijkse praktijk. Op congressen worden 
de bevindingen uitgelegd en ook worden de bevindingen gepubliceerd in wetenschappelijke 
tijdschriften. Door deze nieuwe kennis te delen met de rest van de wereld, wordt steeds meer 
bekend over factoren die bijdragen aan angst- en stemmingsklachten. Hopelijk kan in de toekomst 
een risicoprofiel worden ontwikkeld, net zoals bij hart- en vaatziekten, zodat preventief kan worden 
ingegrepen, voordat een stoornis daadwerkelijk aanwezig is. Bij jongeren die al een stoornis hebben 
ontwikkeld zou een risicoprofiel een bijdrage kunnen leveren aan het personaliseren van 
behandelingen, om zo de kans van slagen van behandeling te vergroten.  
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Gedragsproblemen staan meestal niet op zichzelf 
Gedragsproblemen zoals agressie, liegen, spijbelen en ongehoorzaamheid komen veel voor bij 
kinderen en jongeren: maar liefst de helft van alle verwijzingen naar de Kinder- en 
Jeugdpsychiatrie zijn vanwege gedragsproblematiek. Curium-LUMC doet onderzoek naar 
gedragsproblemen in de Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Het onderzoek maakt deel uit van een grote 
Europese studie naar agressie bij kinderen (ACTION).   
 
We zien dat er bij deze groep kinderen en jongeren met gedragsproblematiek vaak sprake is van 
problemen in andere domeinen, zoals angst en depressie, ADHD, of betrokkenheid bij criminele 
activiteiten. Niet alle kinderen en jongeren ervaren deze bijkomende problemen in dezelfde mate; 
de ene jongere heeft bijvoorbeeld meer emotionele problemen, terwijl de ander meer delinquent 
gedrag laat zien. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat geïrriteerd gedrag, zoals woedeaanvallen, 
of heetgebakerd zijn, samengaat met emotionele problematiek, zoals angst en depressie. Opstandig 
gedrag daarentegen, gaat samen met agressie, ADHD-symptomen en criminaliteit. Vanwege de 
verschillen binnen deze groep met gedragsproblematiek en de ernst van deze problemen is het 
belangrijk om vroeg in het diagnostisch traject te weten wie een verhoogde kans heeft op welke 
problemen zodat de behandeling hierop aangepast kan worden. 
 
Opstandigheid en irritatie als voorspellers van problematiek? 
Als kinderen en jongeren bij Curium worden aangemeld, vragen we ouders en leerkracht een 
vragenlijst in te vullen waarmee we de mate van irritatie en opstandig gedrag van hun kind/leerling 
meten. Een paar maanden later volgt de daadwerkelijke diagnose waarin behandelaren vaststellen 
wat de hoofdproblemen zijn (bijvoorbeeld autisme, ADHD, angst of depressie). In een steekproef van 
2185 patiënten met verschillende diagnoses onderzochten we in hoeverre de patiëntengroepen 
verschillen in de mate van opstandigheid en irritatie.  
 
Vragen die we probeerden te beantwoorden waren: is er een groep kinderen met een hoge score op 
irritatie en een lage score op opstandigheid, die meer emotionele problematiek laat zien? Of is er 
een groep die laag scoort op irritatie en hoog op opstandigheid, die juist meer ADHD en delinquent 
gedrag laat zien?   
 
Irritatie en opstandigheid zijn geen voorspellers van problematiek op groepsniveau 
We vonden drie groepen die respectievelijk hoog, gemiddeld en laag scoorden op zowel irritatie als 
opstandigheid. Er waren dus geen groepen met kinderen die op één van beide hoog scoorden (dus 
ofwel op irritatie ofwel op opstandigheid).  
 
De groep met zowel hoge irritatie als hoge opstandigheid had de slechtste uitkomsten wat betreft 
klinische diagnoses, algemeen probleemgedrag en behandeluitkomsten, gevolgd in ernst door de 
groep met gemiddelde irritatie en opstandigheid. Deze werd weer gevolgd door de groep met lage 
irritatie en opstandigheid. Kortom, dit betekent dat irritatie en opstandigheid niet kunnen worden 
gebruikt voor differentiaaldiagnostiek op groepsniveau: de globale aanwezigheid van opstandigheid 
kan slechts een globale indicatie zijn van algeheel (dis)functioneren. 
 
  



2019 – UITGELICHTE PROJECTEN  

17 
 

‘Eigen Kracht’ bij suïcidale jongeren, de schaamte voorbij?   
Soms kunnen jongeren het even niet alleen. Een Eigen Kracht conferentie (EK-c) kan dan uitkomst 
bieden. Samen met familie, vrienden en bekenden wordt een plan opgesteld om weer verder te 
kunnen. Werkt dat ook voor jongeren die suïcidaal zijn? Dat onderzocht Curium-LUMC met steun 
van gemeente Leiden, Stichting Steunfonds de Jutters en Pro Juventute en Youz/PG.  
 
Suïcidaliteit bij jongeren  
Het aantal suïcidale jongeren stijgt. Naar schatting zijn er jaarlijks ca. 14.000 jongeren die worstelen 
met suïcidale gedachtes. Het aantal zelfdodingen onder mensen van 10 tot 20 jaar nam in Nederland 
toe van 48 in 2016 tot 81 in 2017. Binnen deze groep betreft het voornamelijk oudere tieners. Een 
risicofactor bij suïcidale adolescenten is de gebrekkige verbondenheid met anderen. Suïcidale 
jongeren voelen zich vaak eenzaam, geen onderdeel van hun netwerk en een last voor hun 
omgeving. Voor professionele hulpverlening zijn ze soms moeilijk bereikbaar. Een EK-c kan dan heel 
waardevol zijn, omdat het laat zien hoeveel mensen om hen geven en wat ze voor hen kunnen doen.  
 
 
 
 
 
 
 
Wat levert  een EK-c op?  
Voor het onderzoek zijn veel gesprekken gevoerd met behandelaren, jongeren, ouders en bekenden 
uit hun omgeving. Die gesprekken waren bedoeld om te kijken of een EK-c aansluit bij deze jongeren 
en hun gezinnen. Jongeren en ouders gaven aan het spannend te vinden om in een EK-c met al die 
mensen te gaan praten over hun problemen, onder meer vanwege de schaamte die zij voelden. 
Uiteindelijk zijn er binnen dit project vijf EK-c’s georganiseerd.  
 
Doordat genodigden aangaven te komen en daadwerkelijk kwamen, kregen jongeren en ouders een 
mentale boost. Ze realiseerden zich en hebben ervaren dat ze onderdeel zijn van een zorgzaam, 
sociaal netwerk. De suïcidale gedachtes bleven aanwezig, de pogingen leken af te nemen en fases 
van crisis waren minder lang en beter in de hand te 
houden. De jongeren en hun ouders ervaarden én 
namen meer controle over hun eigen leven. Hun 
sociale netwerk werd uitgebreid en voelde zich 
competenter door de openheid en informatie-
uitwisseling met professionals.  
 
Waardevol voor de praktijk 
Dit onderzoek laat zien dat het betrekken van het sociale netwerk van jongeren een goede 
aanvulling is op de reguliere zorg. De drempel bij de jongeren en hun ouders om mee te doen aan 
een EK-c bleek wel hoog. Door verder onderzoek, meer ervaring en het delen van kennis over het 
inzetten van het netwerk bij suïcidaliteit, kan het werken met het sociale netwerk een basisfilosofie 
worden. Naast de verwachte kostenbesparing, kan dit zorgen voor hechtere gemeenschappen waar 
mensen onderling voor elkaar klaar staan.  
 
   

Ik dacht dat al die mensen niks om mij gaven…  
Nu merk ik toch wel dat er veel mensen zijn die 

met je mee willen denken en om me geven. 

Jongere 

Die mensen zijn actiever geworden doordat ze 
dichter bij de problematiek zijn terechtgekomen 

en daar hun eigen initiatieven zijn gaan nemen. 

Moeder 

Het was ontroerend om te zien dat iedereen 
gekomen was en bereid was om mee te denken. 

[…] Dat moment heeft duidelijk gemaakt voor 
iedereen om ons heen te blijven staan … 

Moeder 
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Gezinsgericht werken in de klinische jeugdpsychiatrie 
Een klinische opname van een jongere op een psychiatrische afdeling heeft een enorme impact. 
Niet alleen op de jongere zelf, maar ook op het gezin. Hoe bouw je in zo’n situatie als 
behandelteam zowel een vertrouwensband op met de jongere als met het gezin? Curium-LUMC en 
de Hogeschool Leiden onderzoeken hoe we behandelteams kunnen versterken in gezinsgericht 
werken. 
 
Het gezin wordt gelukkig steeds vaker intensief betrokken bij de behandeling. Desondanks blijkt dat 
professionals dit als lastig ervaren. Met name sociotherapeuten hebben een ingewikkelde rol in het 
werken met gezinnen. De sociotherapeuten werken met de jongeren op de groep aan het toepassen 
van nieuw verworven vaardigheden. In het contact met ouders moet de sociotherapeut enerzijds 
het soms moeizaam verkregen vertrouwen van de jongeren behouden en tegelijkertijd het contact 
met ouders opbouwen terwijl de jongere zich juist afzet tegen ouders. Dit, en de vaak zeer complexe 
gezinssituatie, vraagt expertise op gebied van psychiatrische stoornissen en behandeling daarvan én 
kennis over het werken met gezinnen. Dat professionals het als lastig ervaren om ouders op een 
goede manier te betrekken is dan ook begrijpelijk. 
 
Training gezinsgericht werken 
In dit onderzoek wordt in samenwerking met Hogeschool Leiden en twee instellingen voor kinder- 
en jeugdpsychiatrie, Curium-LUMC en de Fjord (onderdeel van Youz/PG), een training voor 
behandelteams ontwikkeld, geïmplementeerd en geëvalueerd. In totaal worden er zes teams 
getraind. Daarnaast worden de werkprocessen aangepast om meer gezinsgericht te kunnen werken. 
Om de training te kunnen evalueren, wordt de situatie van voor de training vergeleken met de 
situatie na de training. Hiervoor zal gebruik gemaakt worden van interviews en vragenlijsten. 
 
Input voor de training: ervaringen van ouders en jeugdigen  
Ervaringen van ouders en jongeren geven input voor het ontwikkelen van de training. Er zijn al vele 
professionals, ouders en jongeren geïnterviewd over hun ervaringen in de onderlinge samenwerking. 
Op basis van deze ervaringen en op basis van bestaande interventies ontwikkelen we een training. 
Uit de interviews met ouders tot nu toe blijkt dat 
zij de samenwerking met het behandelteam als 
positief ervaren wanneer zij het gevoel hebben 
dat er echt naar hen geluisterd wordt. Sommige 
jongeren geven aan dat behandelteams hun 
ouders meer mogen betrekken. Andere jongeren 
willen juist dat hun ouders minder te horen 
krijgen.   
 
Opbrengst 
De teams worden getraind en staan hiermee hopelijk sterker in het werken met gezinnen. Om te 
zorgen dat ook toekomstige professionals goed kunnen samenwerken met ouders en jeugdigen op 
een klinische behandelgroep, maken we ook een onderwijsmodule binnen de opleiding Social Work. 
Alle materiaal dat we ontwikkelen binnen dit project kan worden gedeeld met andere instellingen.  
 
 
 
 

Meer weten over de projecten van Curium? 
Neem contact op met Hanneke van Ewijk: H.van_Ewijk.CUR@curium.nl  

  

Ik heb ik me nog wel eens afgevraagd of mijn 
vragen misschien dom waren of dat ik zelf 

dingen niet begreep. Maar wat ik heel fijn vond 
is dat er de tijd genomen werd om mijn vragen 

en vooral ook mij serieus te nemen. 

Ouder 

mailto:H.van_Ewijk.CUR@curium.nl
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Comma: maatwerk voor schoolverzuim  
Verschillende scholen of samenwerkingsverbanden en expertisecentra in Nederland 
hebben programma’s opgezet om schoolweigeraars terug te begeleiden naar 
school. Zo is in Ede Comma  (COMpetenties en MAatwerk in onderwijs) gestart. 
Comma is een tijdelijk bovenschools aanbod voor leerlingen met internaliserende 
gedragsproblematiek. Gedurende 20 weken wordt gewerkt aan het opbouwen van 
een schoolritme en het vergroten van vaardigheden. Het doel is (gefaseerde) 
terugkeer binnen het reguliere onderwijs. 
 
Om zicht te krijgen op het verloop van het voortrajecten van de jongeren die door 
Comma zijn begeleid, doen we een kwalitatief onderzoek. De belangrijkste vragen 
zijn: wat heeft in het voortraject wel gewerkt? Wat heeft niet gewerkt? En is het 
aanbod van Comma een passend aanbod dat op de het juiste moment wordt ingezet? 
Verkenning van het verloop van trajecten voorafgaand aan het moment dat jongeren thuis 
komen te zitten kan inzicht geven of de interventie van Comma wel op het juiste moment 
wordt ingezet, of dat om redenen de huidige inzet van Comma niet passend is. 
 
Het onderzoek  
In totaal zijn vier casussen uitgewerkt.  Jongeren, ouders en relevante betrokkenen  (o.a. 
Jeugdarts, School Maatschappelijk Werk, Zorgcoördinator) zijn door middel van een 
semigestructureerde interview bevraagd op verschillende thema’s. 
 
Resultaten: Een greep uit de aanbevelingen  
 Investeer in goede, heldere samenwerking en communicatie tussen onderwijs, 

jeugdhulpverlening en ouders: maak een “hulpteam”.  
 Ouders hebben behoefte aan iemand die beschikbaar is om mee te denken, die de 

contacten tussen school – hulpverlening – gezin onderhoudt en overzicht heeft. 
 Zorg snel voor passende hulp bij schooluitval: zoektocht naar deskundige hulp duurt lang. 

Wachtlijsten zijn daar mede debet aan.  
 Bij problemen moet een jongere kunnen terugvallen op een mentor/begeleider die hij/zij 

vertrouwt. Organiseer de mogelijkheid om langer te ondersteunen als deze goede klik er 
is (en niet ieder schooljaar te wisselen).  

 Voorkom handelingsverlegenheid bij docenten. Investeer in kennis rondom leerlingen 
met een ondersteuningsvraag.  

 Pak pesten aan: drie van de vier jongeren in dit onderzoek heeft een fors pestverleden. In 
de overdracht van basisonderwijs naar de middelbare school wordt dit vaak niet gemeld.  

 Neem het gezin als uitgangspunt, niet het systeem. Neem ouders serieus.  
 Alle schoolverzuim moet als ongeoorloofd worden gezien. 
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MARS: effectieve behandeling van trauma 
Jongeren kunnen ernstige klachten krijgen als zij traumatische gebeurtenissen mee maken. 
Wanneer jongeren één traumatische gebeurtenis mee hebben gemaakt, dan zijn daar goede en 
werkzame behandelingen voor waardoor bij de meeste jongeren de klachten over gaan. Ook 
jongeren die meerdere traumatische gebeurtenissen hebben meegemaakt en daardoor een 
posttraumatische stressstoornis (PTSS) hebben, kunnen goed geholpen kunnen worden met 
bestaande traumabehandelingen. We weten alleen nog niet goed welke behandeling het best 
werkt en vooral voor wie dat zo is.  
 
Een traumabehandeling is best ingrijpend en zwaar. Zeker als het gaat om de behandeling van 
meerdere of complexe trauma’s. Het MARS-onderzoek is opgezet om te onderzoeken of het een 
meerwaarde heeft om jongeren eerst regulatievaardigheden aan te leren voordat zij beginnen aan 
hun traumabehandeling. Bijvoorbeeld voordat zij starten met EMDR (Eye Movement Desensitization 
and Reprocessing). De onderzoekers veronderstellen dat die regulatievaardigheden helpen om de 
verwerking van traumatische herinneringen aan te kunnen. 
 
Hoe werkt het? 
Er worden twee verschillende behandelcondities met elkaar vergeleken. In de eerste conditie krijgen 
jongeren (tussen 12-18 jaar) een behandeling die bestaat uit 12 afspraken met een psycholoog die 
gespecialiseerd is in het behandelen van PTSS met behulp van EMDR. De behandeling 1 duurt 
gemiddeld 6 tot 8 weken.  
 
In de tweede behandelconditie volgt de jongere eerst een training. In de TRAP-training leren 
jongeren nieuwe vaardigheden zoals het omgaan met heftige emoties. Deze training bestaat uit 12 
afspraken. Daarna start de EMDR-behandeling, zoals in de eerste behandelconditie. De behandeling 
in deze conditie duurt dus langer: gemiddeld 18 tot 22 weken.  
 
Op drie verschillende momenten meten de onderzoekers hoe het gaat met de jongeren: vlak voor 
start van behandeling, na afloop van de behandelingen en zes maanden na beëindigen van de 
behandeling. 
 
Waarom is het onderzoek belangrijk?  
De vraag of jeugdigen gebaat zijn bij het aanleren van regulatievaardigheden voorafgaand aan hun 
traumabehandeling, heeft inmiddels geleid tot een internationale discussie. Diverse internationale 
organisaties en verenigingen op het gebied van psychotrauma hebben – in hun richtlijnen voor 
kinderen met trauma-gerelateerde klachten ten gevolge van kindermishandeling - geadviseerd om 
deze traumabehandeling gefaseerd te laten verlopen. Dat heeft geleid tot een scala aan meer of 
minder gestructureerde stabilisatiemethoden waarvoor tot op heden nog geen wetenschappelijke 
evidentie bestaat. Bovendien blijkt een aantal aannames voor een gefaseerde traumabehandeling 
niet in overeenstemming te zijn met recente onderzoeksbevindingen bij volwassenen. Zo kunnen 
bijvoorbeeld volwassen patiënten met PTSS effectief en veilig behandeld worden met een 
traumagerichte behandeling, zonder daaraan voorafgaand een fase van stabilisatie. Deze resultaten 
geven aan dat er veel vragen zijn over hoe je het beste complexe PTSS bij kinderen kunt behandelen. 
 
De MARS-studie moet een antwoord geven op de vraag of het aanleren van regulatievaardigheden 
helpt om de verwerking van traumatische herinneringen aan te kunnen. Of dat het, gezien de tijd die 
het aanleren van deze vaardigheden vergt, een onnodige verlenging geeft van de lijdensdruk. 
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TRACE: dieetbehandeling bij ADHD  
In toenemende mate is er vraag naar behandeling van ADHD zonder medicijnen. Eerder onderzoek 
heeft aangetoond dat een dieetbehandeling op de korte termijn effectief kan zijn in de 
behandeling van ADHD. Zestig procent van de kinderen die een dieetbehandeling volgden, lieten 
een sterke vermindering van ADHD-symptomen zien. De TRACE-behandelstudie bouwt voort op 
deze resultaten. TRACE onderzoekt of een dieetbehandeling voor ADHD ook effectief is op de 
lange termijn en of een dieetbehandeling ook als vast onderdeel van de behandeling aangeboden 
kan worden binnen de GGZ. Karakter, Triversum, Accare en het RIVM zijn initiatiefnemers van 
deze behandelstudie.  
 
Werking en effectiviteit van dieetbehandeling 
Het doel van de studie is dus om te onderzoeken of een dieet ook op lange termijn effectief is. De 
onderzoekers vergelijken daarom de werking van twee verschillende dieetbehandelingen 
(eliminatiedieet en een gebalanceerd dieet) met de gebruikelijke zorg bij ADHD. Belangrijke vragen 
zijn: 

 Bij welke kinderen helpt een dieet en bij welke kinderen helpt de gebruikelijke zorg? 
 Hoe is de werkzaamheid van een dieet na 1 jaar? 
 Hoe kunnen we verklaren dat een dieetbehandeling effectief is? 
 Welke kosten brengt een dieetbehandeling met zich mee? 

 
Hoe werkt het? 
Aan het onderzoek zullen 220 kinderen met ADHD van 5-12 jaar meedoen. Zij krijgen de 
gebruikelijke zorg of een dieet als behandeling aangeboden. Alle deelnemers worden 1 jaar lang 
gevolgd om nauwkeurig in kaart te brengen hoe het met ze gaat. Ouders mogen zelf kiezen of hun 
kind een dieetbehandeling of een andere behandeling gaat volgen. Gedurende het onderzoek 
worden metingen gedaan om vast te stellen bij wie een dieet werkt en bij wie niet. Er zijn drie grote 
meetmomenten: vlak voor start van behandeling, na vijf weken, en na anderhalf jaar. Om te 
onderzoeken waarom de behandelingen werken, nemen de onderzoekers ook monsters van bloed, 
speeksel en ontlasting. 
 
Waarom is het onderzoek belangrijk?  
De belangrijkste studie naar het gebruik van een eliminatiedieet liet een zeer groot positief effect 
zien op ADHD en comorbide agressiesymptomen bij kinderen tot 10 jaar. Deze publicatie is zowel 
met groot enthousiasme als de nodige kritiek ontvangen. Het voornaamste kritiekpunt was dat het 
onduidelijk is of de gevonden effecten te verklaren zijn door het dieet zelf of dat andere factoren 
(zoals toename in aandacht en verbeterde structuur in het gezin) de werkzame factoren waren. Ook 
werd de subjectiviteit van de gerapporteerde gedragsverbeteringen (voornamelijk gebaseerd op het 
oordeel van ouders) ter discussie gesteld. Daarnaast waren geen gegevens beschikbaar over de 
lange termijn effecten, over de kosteneffectiviteit en over eventuele voedingstekorten ten gevolge 
van een eliminatiedieet.  
 
Met de huidige TRACE-studie onderzoeken we een aantal van deze punten. Door gedurende 1,5 jaar 
lang het eliminatiedieet te vergelijken met gebruikelijke zorg en een controledieet, maken we 
onderscheid in de specifieke (i.e. voeding) en aspecifieke (aandacht, structuur) 
werkingsmechanismen. Door het langdurig volgen van kinderen hopen we ook te kunnen aantonen 
wat de effectiviteit op lange termijn is en wat de kosteneffectiviteit is van deze behandelingen. Door 
ook gebruik te maken van objectieve gedragsobservaties en cognitieve testen, zal er een beter 
oordeel komen over de effectiviteit van het eliminatiedieet. 
 
Meer informatie 
Kijk voor meer informatie op www.project-trace.nl  

http://www.project-trace.nl/
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SCOPE: autisme eerder herkennen  
Autisme spectrum stoornis (ASS) is een ernstige, chronische ontwikkelingsstoornis die zich in de 
eerste levensjaren ontwikkelt. Er verstrijkt vaak te veel tijd tussen de openbaring van eerste 
kenmerken en het moment waarop een diagnose wordt gesteld. Hoewel 80% van de ouders in de 
eerste twee levensjaren al duidelijke zorgen ervaart, stelt men meestal pas een diagnose in of na 
de kleutertijd. Daardoor wordt vaak te laat gerichte hulp ingezet. Door die vertraging blijven 
ontwikkelingskansen bij het kind onbenut, ontstaan secundaire leer-, gedrags- en emotionele 
problemen en neemt stress binnen betreffende gezinnen toe.  
 
Belang van vroege signalering en interventie 
Vroege signalering van ASS en passende inzet van hulp loont. De baby- en peutertijd is immers, 
vanwege de verhoogde plasticiteit van het brein, een kritieke periode voor het stimuleren van de 
ontwikkeling. Door het optimaliseren van de leeromgeving worden jonge kinderen met ASS 
gestimuleerd in hun ontwikkeling en kunnen leer-, gedrags- en emotionele problemen worden 
voorkomen. Daarnaast krijgen ouders meer inzicht in beperkingen en mogelijkheden van hun kind 
en kunnen zij hun gedrag aanpassen. Dit bevordert de kwaliteit van de ouder-kind relatie. De 
maatschappelijke kosten dalen, doordat secundaire problemen voorkomen worden, ouders minder 
zorgverleners zullen raadplegen, en de psychische gezondheid van ouders en gezinnen verbetert. 
 
De SCOPE-studie heeft ten doel kinderen met kenmerken van ASS (1) vóór de leeftijd van 30 
maanden te signaleren, en (2) hun samen met hun ouders op hele jonge leeftijd gerichte zorg te 
bieden. 

 
Middelen 
De middelen die hierbij worden ingezet, zijn: 
 

 Een online platform met informatie over vroege kenmerken van ASS en te nemen stappen in 
het proces. Voor meer informatie zie: www.autismejongekind.nl 

 Scholingsmodules voor hulpverleners in de nulde en eerste lijn (basis e-learningmodule en 
verdiepende live-online-learningmodule). Voor meer informatie zie: 

 www.autismejongekind.nl/professionals/training-en-scholing/ 
 Laagdrempelige oudertraining van zeven sessies uitgevoerd door een getrainde professional 

vanuit de nulde/eerste lijn, in samenwerking met een professional vanuit de 
gespecialiseerde GGZ. De training heet BEER (Blended E-health for children at EarlyRisk). In 
deze training (deels online)  krijgen ouders meer zicht op de mogelijkheden en beperkingen 
van hun kind, en krijgen zij tips over het stimuleren van de ontwikkeling op het gebied van 
contact, communicatie en spel.  

 
Onderzoeksopzet 
Het effect van SCOPE zal worden onderzocht door middel van een cluster-gerandomiseerd 
gecontroleerde studie met 44 kinderen in de experimentele groep (BEER-oudertraining) en 44 
kinderen in de controlegroep (gebruikelijke zorg). Cluster-randomisatie gebeurt op het niveau van 
consultatiebureau (CB)-locaties. In beide groepen krijgen professionals in nulde/eerste lijn scholing 
rond vroegherkenning van signalen die op ASS kunnen duiden.  
 
 
 

Meer weten over de projecten van Karakter? 
Neem contact op met Helen Klip: h.klip@karakter.com  

 

http://www.autismejongekind.nl/
file:///C:/Users/Harmen/Downloads/www.autismejongekind.nl/professionals/training-en-scholing/
mailto:h.klip@karakter.com
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Overzicht onderzoeksprojecten  
In de volgende bijlagen vindt u een overzicht van alle onderzoeksprojecten die werden uitgevoerd binnen de vier academische centra in 2019. In het overzicht hebben we gebruik gemaakt 

van de indeling zoals die is beschreven in de gezamenlijke onderzoeksagenda van de VNG en het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie (2017). Hieronder vindt u de betekenis van de 

cijfers in het overzicht.  Voor een uitgebreide beschrijving van de thema’s en meer (achtergrond) informatie verwijzen we u naar de onderzoeksagenda.  

 

Thema 1  

Onderbouwing van kennis en behandeling met wetenschappelijk onderzoek 

Welke zorg werkt voor wie op welk moment? Wat zijn de persoonlijke, maatschappelijke en financiële effecten van een behandeling? 

1. Ontwikkeling van kennis over specifieke stoornissen: hoe ontwikkelen we onze specialistische kennis over en behandelingen voor psychiatrische stoornissen en problematiek?  
 

2. Kinderen voor wie de behandeling niet werkt: hoe kan de behandeling verbeterd worden voor kinderen bij wie het beoogde behandeleffect niet wordt gerealiseerd? Kunnen wij 
voorspellen voor wie de behandeling niet gaat werken? 

 

3. Kinderen met (L)VB en psychische klachten: hoe sluiten we tijdig aan op wat jongeren met een (lichte) verstandelijke beperking en psychische klachten en hun gezin nodig hebben? 
 

4. Ouders met psychische problemen: hoe voorkom je dat kinderen van volwassenen met psychische problemen zelf psychische problemen ontwikkelen? Hoe kunnen we het gezin 
rondom een kind met psychische problemen steunen? 
 

5. Kinderen bereiken die zorg nodig hebben maar onvoldoende bekend zijn: hoe bereiken we moeilijk bereikbare kinderen, bijvoorbeeld kinderen met een migratie-achtergrond of 
zwerfjongeren? Hoe doorbreken we de barrières die ervoor zorgen dat zij zorg mislopen? 
 

6. Kennis over oorzaken, beschermende en risicofactoren: wat wordt veroorzaakt door de genen, wat door de omgeving en wat in interactie tussen beide op individueel niveau? Wat 
zijn daarin beschermende factoren die voor preventie kunnen worden ingezet? 

 

Thema 2  

Organisatie van de zorg sinds de transformatie 

Hoe zorgen we ervoor dat de kinder- en jeugdpsychiatrie goed aansluit op het veld van de jeugdhulp? Hoe realiseren we een duurzaam, integraal en ontschot aanbod van hulp voor 

kinderen met psychische problemen? 

1. Expliciteren van de waarde van klinische en ambulante zorg: in welke gevallen is klinische zorg of ambulantisering nodig, wat zijn de mogelijke tussenvormen en wat is ervoor nodig 
om het succesvol te doen? 
 

2. Triage en vroegsignalering: hoe zorgen we ervoor dat een kind tijdig maar niet onnodig naar de ggz doorgestuurd wordt? Wanneer besluit je dat je moet opschalen en wanneer zijn 
lichtere interventies beter? 
 

3. Transitiepsychiatrie (de overgang naar de volwassenheid): wat is ervoor nodig om de systemen van jeugd- en volwassen-ggz zo te laten aansluiten dat volwassen worden goede zorg 
niet belemmert? Hoe zorgen we dat jongeren als ze volwassen worden de verschillende knelpunten op alle levensgebieden kunnen hanteren? 
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Thema 3 

Overig onderzoek 

1. Zorg die aansluit op het kind en het gezin: hoe zorgen we ervoor dat kinderen en hun ouders zorg krijgen die aansluit op wat zij nodig hebben, met inachtneming van hun eigen regie, ondersteund door de 
juiste mensen om hen heen? 
 

2. Inzetten van ervaringsdeskundigheid: hoe zetten we jongeren met psychische klachten en hun ouders zelf in bij verdere kennisontwikkeling in de zorg? 
 

3. Technologische innovaties: wat zijn de mogelijkheden van nieuwe technologieën voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg, de efficiëntie en de doelmatigheid, met de snelle ontwikkelingen op 
technologische gebied? Wat werkt wel en wat niet, en in welke situaties? 
 

4. Normaliseren en het effect van labelen: wat is ervoor nodig om mensen het normaal te laten vinden om hulp te vragen bij psychische problemen? Hoe zorgen we ervoor dat de hulp bepaald wordt door wat er 
nodig is en niet door een etiket? Hoe stel je een diagnose zonder daarmee een kind te stigmatiseren? Wat weten we eigenlijk over het effect van labelen? 

 
Thema 4 

1. Het gebruik van publieke informatie voor de jeugd-GGZ: hoe kunnen we informatie uit publieke diensten aanwenden voor de kennisontwikkeling van de jeugd-ggz? 
 
 

Overig 

Sommige projecten laten zich niet goed rubriceren binnen een van de genoemde thema’s. Dat geven we aan in de laatste kolom in het schema 
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Publieke 

info  

Problemen & 

Behandeling 
Overig  Organisatie  

zorg 

   
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

  

  
 
 

 
 

 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 1 

 ADHD   
              

1 
Aan de slag met druk en opstandig gedrag 

Onderzoek naar de effectiviteit van een zelfhulpprogramma voor ouders van kinderen met druk en 
opstandig gedrag 

Accare               

2 
ATHENE 

Effectiviteit van gedragstherapeutische oudertraining voor kinderen met ADHD en gedragsproblemen: 
face-to-face versus blended (deels online) training 

Accare               

3 Gen-omgevingsinteracties in relatie tot het 
beloop van ADHD (TRAILS) 

Wat bepaalt het lange termijn beloop van ADHD? Accare               

4 
Leage studie  Neurocognitieve effecten van guanfacine Accare               

5 
MASK Effecten van afbouw van langdurig methylfenidaatgebruik Accare               

6 
Methylfenidaat audit Hoe worden (inter)nationale richtlijnen rond methylfenidaat en ADHD in de praktijk uitgevoerd? Accare, Karakter               

7 
MindChamp Onderzoek naar mindfulness training voor kinderen met ADHD en hun ouders Karakter               

8 
(Neuro)Image Onderzoek naar biologische mechanismen van aandachtstekort/hyperractiviteitsstoornis (ADHD) Accare, Karakter               

9 
PAINT C Wat zijn de barrières en faciliterende factoren voor de zorg rondom ADHD?  Accare               

10 
PAINT- kostendeel 

Hoe kunnen we onderzoek doen naar jeugdhulp vanuit een gezondheids-economisch perspectief? 
Wat zijn bijvoorbeeld kosten voor reguliere zorg in ADHD? 

Accare               

11 
PAINT P Wat zijn de werkzame elementen in gedragstherapeutische oudertraining voor kinderen met ADHD?  Accare               

12 
PAINT-IPDMA Voor wie werken oudertrainingen voor ADHD? Accare               

13 
PAINT-T 

Wat zijn de werkzame elementen in gedragstherapeutische leerkrachttraining voor kinderen met 
ADHD? 

Accare               

14 
Proefstop  

Evaluatie van jaarlijkse proefstop van methylfenidaat in de behandeling van kinderen met ADHD 
symptomen 

Accare               

15 
PROUD 

Onderzoek naar verbetering van de algemene gezondheid en/of de preventie van depressiviteit en 
obesitas bij kinderen met ADHD 

Karakter               

16 
Risicogedrag bij adolescenten met ADHD Biologische, cognitieve en sociale mechanismen van risicogedrag bij adolescenten met ADHD Bascule               

17 
Shark 2.0 Onderzoek naar de problemen in het richten van aandacht bij kinderen met ADHD Karakter               

Projectoverzicht 
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18 Tolerantie Methylfenidaat Onderzoek naar tolerantie bij behandeling met methylfenidaat: verminderen de effecten van 
methylfenidaat op gedrag en cognitief functioneren na 9 maanden behandeling? 

Accare               

19 
TRACE 

Onderzoek naar de werking van een dieet bij kinderen met ADHD in vergelijking met reguliere 
behandeling 

Accare, Karakter               

20 
TRACE-BIOME Onderzoek naar biologische mechanismen die samenhangen met response op dieetinterventie Accare, Karakter               

21 
VANTASTIC 

Effect van voedingssupplementen bestaande uit vitamines en mineralen op prikkelbaarheid in 
kinderen en adolescenten 

Accare               

 Angst en dwang                

22 
Durfpoli Hoe kunnen we kinderen het beste van hun angst afhelpen? Accare               

23 
ENIGMA-OCD Internationaal multicenteronderzoek naar de hersenen van mensen met een dwangstoornis Bascule               

24 
Selectief mutisme behandeling 

Effectiviteit van het behandelprotocol ‘Praten op school, een kwestie van doen’ voor de behandeling 
van selectief mutisme 

Bascule               

25 
SMV Validering van de Selectief Mutisme Vragenlijst in een patiëntenpopulatie en algemene populatie Bascule               

26 
TOPIC Onderzoek naar optimaliseren van de exposurebehandeling bij angst Karakter               

 Autisme                 

27 AAP EEG-onderzoek naar het verwerken van acties van anderen Karakter               

28 ABC/MOBA Afwijkend eetgedrag, taalontwikkeling en autismespectrumstoornissen Curium               

29 AIMS-2-TRIALS PIP 
Onderzoek naar identificatie van biomarkers bij Jonge kinderen met een autisme spectrum stoornis 
(ASS)  

Karakter               

30 ASS bij jonge meisjes Hoe kunnen we ASS bij jonge meisjes beter vaststellen?  Accare               

31 AWA 2.0 Vroege morbiditeit van mensen met autisme verlagen door betere herkenning van klachten Curium               

32 
DAVINCI 

Onderzoek naar effect van Pivital Respons Therapy (PRT) t.o.v. reguliere zorg bij schoolgaande 
kinderen en jongeren met ASS 

Karakter               

33 
Bumetanide-study Placebo gecontroleerd onderzoek naar bumetanide als behandeling voor ASS Accare               

34 
EEG onderzoek meisjes met ASS Inzicht in neuro-cognitief functioneren van meisjes met ASS van 12-17 jaar Accare               

35 
ESTIA Effectiviteit van sociale vaardigheidstraining bij kinderen met ASS Accare               

36 
EU-AIMS LEAP Onderzoek naar identificatie van biomarkers in ASS Karakter               

37 
EYECATCHER Effect van EMDR op kernsymptomen, probleemgedragingen en stress bij patiënten met ASS Karakter               

38 
Generation R Problematisch eetgedrag bij kinderen met autismekenmerken Curium               

39 Hypopriors in visuele waarneming bij 
autisme 

Bepalen of de balans tussen sensorische prikkels en 'prior beliefs' over de wereld verschilt tussen 
mensen met en zonder autisme, en of dit voorspellende waarde heeft voor symptomen van autisme  

Karakter               
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40 KLAVER Onderzoek naar de meerwaarde van neuropsychologisch onderzoek bij voorspellen van schools 
functioneren en psychopathologie kinderen/jongeren met LVB 

Karakter               

41 
LASSO Lijnoriëntatie in Autisme Spectrum Stoornis Onderzoek Karakter               

42 
Lifelines Vroege markers van chronische ziekte bij mensen met autisme en hun verzorgers Curium               

43 
OLAV Onderwijs aan Leerlingen met Autisme: het Versterken van leerkrachten en docenten Accare               

44 
PicASSo (PRT robot) Effect van PRT met en zonder gebruik van NAO robot bij jonge kinderen met ASS Karakter               

45 
PIP Onderzoek naar hersenontwikkeling en gedrag bij jonge kinderen met ASS  Karakter               

46 
Prescope Onderzoek naar ervaringen van jeugdartsen en ouders met hulpverlening van jonge kinderen met ASS Karakter               

47 
PRT met oudergroepen Onderzoek naar effectiviteit van Pivotal Response Treatment (PRT) met oudergroepen Karakter               

48 
Reach-Aut (AWA 1.0) Autisme vroegdetectie door jeugdartsen Curium               

49 
SAPIENS 

Studie naar complexe interacties tussen de sociale ontwikkeling van jonge kinderen en de 
hersenontwikkeling 

Karakter               

50 
SCOPE  Social Communication Program supported bij E-health Karakter               

51 
Sovatass Leren van sociale vaardigheden met digitale games Accare               

52 
SPARTA 

Effectiviteit van face-to-face en blended (deels online) gedragstherapeutische oudertraining voor 
kinderen met ASS en gedragsproblemen 

Accare               

53 
Straatwijzer  Onderzoek naar de effectiviteit van Straatwijzer (psychoeducatie) bij LVB Karakter               

54 
SYNASS 

Overeenkomsten in visuele waarneming tussen kinderen met familiaire aanleg voor synesthesie en 
kinderen met autisme 

Karakter               

55 
Tandem Theraplay bij kinderen met ASD en lichamelijke en mentale stress bij hun ouders Curium               

56 
WORM-MBID 

Het effect van coaching tijdens Cogmed-werkgeheugentraining bij kinderen met een LVB en ASS en/of 
ADHD 

Karakter               

57 
ZEBRA 

Onderzoek naar vroege cognitieve, neurale en gedragskenmerken en biomarkers die vooraf gaan aan 
de uiting van klinische symptomen van ASS  

Karakter               

 Eetstoornissen en obesitas                 

58 
ARFID 

Onderzoek naar kinderen met Avoidant/Restrictive Food Intake Disorder (ARFID): beschrijving van de 
cliënten en factoren die samenhangen met problemen rondom eten 

Accare               

59 
Blij dat ik schrijf Pilotstudie naar effecten schrijfinterventie op lichaamsbeeld Accare               

60 
De rol van emoties in anorexia nervosa 

Meer kennis verkrijgen over de rol van emoties bij anorexia, om de behandeling van anorexia in de 
toekomst te kunnen verbeteren 

Accare               

61 
Obesitas in beeld 

Op een laagdrempelige manier informatie verzamelen over obesitas waarmee we mogelijk de 
behandeling positief kunnen beïnvloeden 

Accare               

62 Online behandelprogramma’s 
eetstoornissen 

Evaluatie van Smaakk! (blended behandeling van eetstoornissen) en 100% online behandeling via 
99gram.nl 

Accare               
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63 
Visolie bij anorexia nervosa 

Haalbaarheidsonderzoek naar het effect van visoliecapsules (omega-3 vetzuren) bij de behandeling 
van anorexia nervosa 

Bascule               

 Gedragsproblemen                 

64 
12-min Psychologische en sociale voorspellers van antisociaal gedrag Bascule               

65 
ACTION 

Onderzoek naar de gedragskenmerken, (epi)genetische kenmerken en metabolisme bij kinderen met 
gedragsstoornissen 

Curium               

66 
Aggressotype-I In kaart brengen van biologische basis van agressief gedrag Accare, Karakter               

67 
Agressie-Cognitief onderzoek-II Kunnen emotieherkenningsproblemen agressie verklaren? Accare               

68 
BESD  Neuro-imaging bij jongeren met gedragsstoornissen en jongeren met autisme Curium               

69 
Biofeedback Effect van biofeedback ter ondersteuning van agressieregulatie-training Bascule               

70 
Brainbuzz 

Longitudinaal gedrags- en neurologisch onderzoek naar de manier waarop sociale invloeden 
risicogedrag beïnvloeden 

Bascule               

71 
DB-DOS Ontwikkeling van een diagnostisch observatiemiddel voor opstandig gedrag en emotiedysregulatie  Karakter               

72 
FemNAT-CD 

Grote Europese multicenterstudie naar de neurobiologie van jongens en meisjes met een 
gedragsstoornis en een behandeling voor meisjes met een gedragsstoornis 

Bascule               

73 
FMRI-interventie Effect van methylfenidaat op neurale activiteit in kinderen met disruptieve gedragsproblemen Bascule               

74 Gedragsobservaties in justitiële 
jeugdinrichtingen (JJI’s) 

Ontwikkeling van een gedragsobservatiechecklist voor jongeren in JJI’s en het onderzoeken van de 
toegevoegde waarde hiervan voor het vroegtijdig herkennen van mentale gezondheidsklachten 

Bascule, Curium               

75 
Gewetensontwikkeling 

Ontwikkeling van een vragenlijst om gewetensontwikkeling te meten ten behoeve van klinische 
praktijk 

Bascule               

76 Hersenonderzoek Academische 
Werkplaats bij de Nieuwe Kans  

Neurobiologisch onderzoek naar antisociaal gedrag binnen multi-probleem jongvolwassenen Bascule               

77 
Huiselijk geweld en veiligheid 

Ontwikkeling van een multidisciplinair instrument om de veiligheid in relatie tot huiselijk geweld en 
kindermishandeling meetbaar te maken 

Bascule               

78 
Ik laat je niet alleen Onderzoek naar gedwongen afzondering in de jeugdzorg plus: definitie en prevalentie Bascule               

79 
MATRICS 

Onderzoek naar (neuro)biologische mechanismen, erfelijkheid en behandelmogelijkheden van 
agressie en disruptieve gedragsstoornissen bij kinderen 

Accare               

80 
Monitor kleinschalige voorzieningen 

Evaluatie van kleinschalige voorzieningen voor delinquente jeugd als alternatief voor een justitiële 
jeugdinrichting 

Bascule               

81 
MDFT Effect van multi-dimensionele familietherapie (MDFT) binnen de forensische zorg Bascule               

82 
NeurolabNL 

Multisample onderzoek naar biopsychosociale invloeden op de ernst van antisociaal gedrag van kind 
tot volwassenheid 

Bascule               

83 
NVR-LVB 

LVB-aanpassing van de Non-Violent Resistance (NVR) methode: effect op agressie, werk- en 
leefklimaat 

Bascule               

84 Parent-child interaction therapy (PCIT) - 
VR 

Het effect van de toepassing van virtual reality (VR) binnen de PCIT-behandeling voor ouders van 
kinderen met gedragsproblemen 

Bascule               

85 
PCIT in multi-probleem gezinnen 

Behandelen van gedragsproblemen bij kinderen in multi-probleem gezinnen: InVivo coaching in 
Parent-Child Interaction Therapy (PCIT)  

Bascule               
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86 
RESIST Follow-up MRI onderzoek bij jongvolwassenen die voor hun 12e levensjaar in aanraking zijn gekomen 

met politie 
Bascule               

87 Risicoscreener jeugd Risicotaxatie-instrument voor risicojeugd Bascule               

88 Risk assessment Juvenile Justice Beschermende en risicofactoren bij delinquente jeugd Bascule               

89 SCREEN 
Onderzoek naar de toegevoegde waarde van neurobiologische factoren (fysiologie, 
(neuro)endocrinologie, neuropsychologie) voor screening en risicotaxatie bij gedetineerde jongeren 

Bascule               

90 Street Temptations - VR 
Het effect van Street Temptations - VR op gedragsproblemen bij jongeren die een high impact misdrijf 
hebben gepleegd 

Bascule               

91 Trajectonderzoek Academische 
Werkplaats bij de Nieuwe Kans  

Onderzoek naar zorgtrajecten, schooltrajecten, en criminele carrières binnen multi-probleem 
jongvolwassenen 

Bascule               

 Medicatie                 

92 Antipsychotica audit 
Onderzoeken van de naleving van richtlijnen op het gebied van diagnostiek, indicatiestelling en 
behandeling rondom het gebruik van antipsychotica bij kinderen en jongeren 

Accare, Karakter               

93 MOVA  
Onderzoek naar de optimalisatie van medicatie behandeling bij ADHD, door middel van dubbelblinde 

placebo-gecontroleerde titratie 
Bascule, Curium               

94 Risperidon afbouw studie Onderzoeken van de lange-termijn effectiviteit en veiligheid van risperidon en de effecten van afbouw Accare, Karakter               

 Stemmingsproblematiek en suïcide                

95 APT Onderzoek naar voorkeuren van adolescenten bij behandeling van depressieve symptomen Karakter               

96 Depressie- en suïcidepreventie Depressie- en suïcidepreventie onder jongeren: de rol van de jeugdgezondheidszorg Bascule               

97 Eigen Kracht conferentie Onderzoek naar een Eigen Kracht-conferentie voor suïcidale jongeren Curium                

98 EPISCA – angst en stemming Onderzoek naar het brein van jongeren met een angst- en/of stemmingsstoornis Curium               

99 MARIO 
Multicenteronderzoek om de kwetsbaarheid van kinderen met ouders met een stemmingsstoornis te 
verlagen 

Curium               

100 RE-PAIR Onderzoek naar de relatie tussen ouder-kind interacties en depressieve klachten in jongeren Curium               

101 WIS Voorspellers van effectiviteit van antidepressiva Accare               

 Ticstoornissen                 

102 Bounce Back Tics Study Kwaliteit van leven in kinderen en volwassenen met Tourette Accare               

103 EMTICS Een longitudinaal onderzoek naar het ontstaan en beloop van Tourette Accare, Bascule               

104 Tackle your Tics 
Onderzoek naar de effectiviteit van een korte, intensieve exposuretherapie in groepsvorm voor 
kinderen met ticstoornissen 

Accare, Bascule               

105 TIC Genetics Internationaal multicenteronderzoek naar de genetica van de stoornis van Gilles de la Tourette Accare, Bascule               

106 TS-Cognitief onderzoek-II 
Hersenonderzoek en sociale cognitie problemen bij kinderen en jongeren met Tourette en obsessief-
compulsieve stoornis 

Accare               
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107 
TS-Eurotrain-I Hersenonderzoek bij kinderen met Tourette en kinderen met ADHD Accare, Karakter               

 Trauma                 

108 Amsterdamse Zedenzaak Onderzoek naar de korte, middel- en lange termijn gevolgen van de Amsterdamse zedenzaak Bascule               

109 Behandeling van PTSS 
De effecten van EMDR en TF-CBT en (lichamelijke) veranderingen die gerelateerd zijn aan de 
ontwikkeling van een posttraumatische stressstoornis (PTSS) 

Bascule               

110 CAPS-CA-5 
Validering van het diagnostisch interview voor PTSS bij kinderen en jeugdigen: de Clinician 
Administrated PTSD Scale – Children and Adolescents for DSM-5 (CAPS-CA-5) 

Bascule               

111 Emotionele verwaarlozing 
De gevolgen van emotionele verwaarlozing voor jonge kinderen wiens ouders op de spoedeisende 
hulp zijn geweest vanwege huiselijk geweld, middelenmisbruik of een suïcidepoging 

Bascule               

112 EPISCA - seksueel misbruik Onderzoek naar het brein van adolescenten die seksueel misbruikt zijn Curium               

113 IGTK Evaluatie van een nieuw behandelmodel na kindermishandeling: gezinsaanpak en EMDR geïntegreerd Bascule               

114 KJTS Validering van de Kind en Jeugd Traumascreener Bascule               

115 MARS Effectieve behandeling van trauma Karakter               

116 Neuro-imaging seksueel misbruik Neuro-imaging bij adolescenten die seksueel misbruikt zijn Curium               

117 Onderliggende mechanismen van PTSS 
Prevalentieonderzoek naar ingrijpende gebeurtenissen en probleemgedrag in de Amsterdamse 
populatie 

Bascule               

118 Online Seksueel Geweld 1 
Onderzoek om aanknopingspunten te vinden voor de ontwikkeling van een interventie voor online 
seksueel geweld 

Karakter               

119 Online Seksueel Geweld 2 Ontwikkeling van interventie voor slachtoffers van online seksueel geweld  Karakter               

120 PEDS-ES 
Validering van een risicoscreeningsinstrument (PEDS-ES) voor posttraumatische stressklachten bij 
jonge kinderen die een ongeluk hebben gehad 

Bascule               

121 PROUD 
Preterm brain injury, long-term Outcome and brain Development study: onderzoek naar de 
langetermijngevolgen van prematuriteit op tienjarige leeftijd, door middel van neurologisch, 
lichamelijk, cognitief en motorisch en neuroimaging onderzoek. 

Curium               

122 SELFIE 
Het effect van begeleide zelfhulpbehandeling via een smartphone app om het zelfbeeld van 
getraumatiseerde jongeren te verbeteren 

Bascule               

123 STEPP 
Validering van de Screening Tool for Early Prediction of PTSD (STEPP): een screeningsinstrument 
waarmee het risico op PTSS kan worden bepaald bij kinderen en hun ouders  

Bascule               

124 TF-CBT 
De effecten van traumagerichte cognitieve gedragstherapie (TF-CBT) bij kinderen en jongeren met een 
PTSS 

Bascule               

125 Tijd voor Toontje 
Evaluatieonderzoek naar het groepsprogramma Tijd voor Toontje dat binnen de vrouwenopvang 
wordt aangeboden aan moeders en kinderen die te maken hebben gehad met huiselijk geweld 

Bascule               

 Overig                 

126 Beschrijvende kenmerken 
Sociaal-demografische en klinische kenmerken van jongeren in de specialistische psychiatrie in 
Nederland en Australië 

Curium               

127 COTAPP Onderzoek naar de werking van de Cognitive TestAPPlicatie, een diagnostisch instrument Karakter               

128 Curium Biobank 
Biobank studie waarbij lichaamsmateriaal en gedragsmatige gegevens worden verzameld van 
kinderen die worden aangemeld binnen de specialistische kinder- en jeugdpsychiatrie 

Curium               
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129 DAWBA 
Onderzoek met en naar een semi-gestructureerd screeningsinstrument in de klinische praktijk Curium               

130 DIPA 
Validering van de Diagnostic Infant and Preschool Assessment (DIPA) voor het vaststellen van DSM-
classificaties bij kinderen jonger dan 6 jaar 

Bascule               

131 Dossieronderzoek in de verslavingszorg 
Kenmerken, problematiek en beloop zorgtrajecten van jongeren die hulp vragen bij Brijder-Jeugd: een 
retrospectief dossieronderzoek 

Curium               

132 Dynamisch longitudinaal cohort KJP 
Dynamisch landelijk cohortonderzoek waarbij alle kinderen en jongeren die worden aangemeld bij 
Accare, de Bascule, Curium of Karakter langdurig worden gevolgd 

Accare, Bascule, 
Curium, Karakter 

              

133 Ervaringsdeskundigen  
Onderzoek naar de versterkende en de belemmerende factoren, en succes- en faalfactoren bij het 
inzetten van ervaringsdeskundigheid binnen de KJP 

Curium               

134 Gezin aan Zet 
Actieonderzoek met lokale Jeugdteams door in kaart brengen hoe de transformatiedoelen bereikt 
kunnen worden en hoe professionals evaluatie en reflectie in de teams beter vorm kunnen geven 

Curium               

135 Gezinsgericht werken Gezinsgericht werken in de klinische adolescentenpsychiatrie Curium               

136 IBIS 
Onderzoek naar een gedragstherapeutische training voor begeleiders werkzaam met volwassenen 
met een verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag 

Accare               

137 Jeugdhulp bij de huisarts Onderzoek naar organisatie en effecten van de praktijkondersteuner jeugd en gezin bij de huisarts Accare               

138 ‘t Kabouterhuis Behandeling van zeer jonge kinderen in Medisch Orthopedagogisch Centrum ‘t Kabouterhuis Bascule               

139 Ketenbreed leren 
Leren van hulpverleningstrajecten die eindigen in specialistische jeugdhulp met verblijf: onderzoeks- 
en veranderproject 

Accare, Bascule, 
Curium, Karakter 

              

140 NextLevel Generiekegame-principes voor E-health in de ggz Curium               

141 PACT 
Personal Alliance with Clients in Treatment:  Behandelmotivatie en alliantie als voorspellers van drop-
out en behandelresultaat in de jeugdpsychiatrie en -verslavingszorg 

Curium               

142 Persoonlijkheidsstoornissen en onveilige 
hechting 

Onderzoek naar persoonlijkheidsstoornissen, onveilige gehechtheid en automutilatie in de 
adolescentie, en de therapeutische factoren gerelateerd aan uitval en behandeluitkomsten van 
intensieve psychotherapie 

Curium               

143 Psychische zorg voor 
vluchtelingenkinderen 

Vroege signalering en interventie bij psychische problemen vluchtelingenkinderen Bascule               

144 Qpido Effectiviteit programmaketen preventie seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksuele gezondheid Bascule               

145 RSI 
Validering van de Rating Scale of Impairment (RSI) een ouder- en leerkrachtrapportagelijst over het 
algemeen functioneren van het kind 

Bascule               

146 Samen denken, samen doen 
Onderzoek naar een integratieve behandeling voor mensen met een verstandelijke beperking en 
moeilijk verstaanbaar gedrag die off-label psychofarmaca gebruiken 

Accare               

147 Sarphati cohort Participatief onderzoek naar het bereiken van ondervertegenwoordigde groepen in onderzoek Bascule               

148 SDQ 
Hoe kunnen we de SDQ gebruiken in het screenen op en beschrijven van psychische problemen bij 
jongeren van 12-17 jaar? 

Accare               

149 Slaapproblemen Slaapproblemen binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie Bascule               

150 Triage aan de Huisartsenpoort 
Onderzoek naar de toegevoegde waarde van een semigestructureerd screeningsinstrument bij de 
triage bij de huisarts 

Curium               

151 Wat vind jij? Samenhang tussen probleemgedrag bij mensen met een VB en welbevinden van begeleiders Accare               

152 Wearables 
Pilot onderzoek naar de inzet van wearables bij de behandeling van jongeren met ernstige 

psychiatrische problematiek 
Curium               
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153 Wilsbekwaamheid Wilsbekwaamheid in behandeltraject bij jongeren met genderdysforie  Bascule, Curium               

154 Youth in transition 
Onderzoek gericht zich op verslaving en psychische stoornissen (klinisch herstel), maar ook op het 
functioneel/maatschappelijk herstel van jongeren 

Curium               
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