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DREAMS 	is	een	samenwerking	tussen	Accare,	LUMC	Curium,	Karakter	en 	Levvel .	 In	deze
7e	nieuwsbrief	schenken	we	onder	andere	aandacht	aan	de	intakevragenlijst	van	DREAMS
en	de	nieuwste	resultaten	van	ons	COVID-19	onderzoek	gepresenteerd	in	een	‘factsheet’.

Intakevragenlijst	DREAMS

Het	 ontwikkelen	 van	 een	 gezamenlijke
DREAMS	 intakevragenlijst	 was	 de	 eerste
grote	 klus	 van	 DREAMS.	 Inmiddels	 is	 de
intakevragenlijst	 bij	 Karakter	 en	 Levvel
volop	 in	gebruik	en	zullen	Accare	en	LUMC
Curium	 begin	 2023	 volgen.	 De
intakevragenlijst	 geeft	 veel	 persoonlijke
informatie	 over	 een	 kind	 en	 gezin.
Hierdoor	 kan	 de	 behandelaar	 het	 eerste
(intake)gesprek	 direct	 goed	 geïnformeerd
starten.	 Op	 dit	 moment	 zijn	 er	 al	 meer
dan	 3.000	 intakevragenlijsten	 ingevuld!
De	 informatie	 over	 deze	 grote	 groep
kinderen	 gaat	 ons	 goed	 zicht	 geven	 op	 de
kinderen	 en	 jongeren	 die	 in	 zorg	 zijn	 bij
de	 DREAMS	 centra.	 Wat	 is	 de	 leeftijd
waarop	 kinderen	 in	 zorg	 komen,	 wat	 is
hun	 achtergrond	 qua	 afkomst,	 opleiding,
en	 wellicht	 psychische	 klachten	 van	 hun
ouders?	 Belangrijke	 informatie	 waarmee
we	 de	 zorg	 beter	 af	 kunnen	 stemmen	 op
het	individuele	kind!
De	 figuren	 hieronder	 en	 hiernaast	 geven
wat	 eerste	 data	 uit	 de	 tot	 nu	 toe
verzamelde	gegevens.

Welkom	bij	DREAMS!
Emma	Broek	is	de	eerste	DREAMS	promovenda.	Ze	zal	zich	onder	andere	gaan	bezighouden	met	de	evaluatie
van	behandelingen.
Nanda	Rommelse	 is	hoogleraar	bij	Karakter	en	o.a.	geïnteresseerd	in	hoe	neuropsychologisch	onderzoek	kan
bijdragen	aan	betere	zorg.	
Ymkje	Anna	de	Vries	is	onderzoeker	bij	Accare	en	betrokken	bij	onderzoek	naar	behandeleffecten,	waaronder
medicatiegebruik.
Marleen	Wildschut	is	onderzoeker	bij	Accare	en	geïnteresseerd	in	de	effecten	van	trauma	en	verwaarlozing	op
de	ontwikkeling	van	kinderen.	

LOPENDE	ZAKEN

COVID-19	project:	factsheet

Ons	COVID-19	 onderzoek	 laat	 goed	 zien	 hoe
de	 mentale	 gezondheid	 van	 kinderen	 en
jongeren	 zich	 tijdens	 de	 pandemie	 heeft
ontwikkeld.	 Om	 de	 resultaten	 van	 dit
onderzoek	 te	 delen	 met	 behandelaren,
beleidsmakers,	 cliënten	 en	 andere
geïnteresseerden	 hebben	 we	 een
‘factsheet’	 gemaakt.	 Deze	 is	 gebaseerd	 op
door	 kinderen	 zelf	 gerapporteerde
problemen.

We	 zien	 in	 de	 factsheet	 dat	 de	 toename	 in
mentale	 problemen	 die	 we	 in	 het	 begin	 van
de	 pandemie	 signaleerden	 bij	 kinderen	 en
jongeren	 uit	 de	 algemene	 bevolking
is	 afgevlakt.	 De	 ernst	 van	 de	 problematiek
is	 echter	 niet	 terug	 is	 op	 pre-pandemisch
niveau.	 Voor	 kinderen	 en	 jongeren	 die	 zorg
kregen	 in	 de	 kinder-	 en	 jeugdpsychiatrie	 is
er	geen	afname	van	de	problematiek	te	zien
in	maart	2022.

Hoe	evalueren	we	een	behandeling?
Of	 een	 behandeling	 voor	 kinderen	 of
jongeren	 succesvol	 is	 geweest,	 is	 soms
lastig	 te	meten.	 Het	 hangt	 immers	 van	 veel
factoren	 af,	 zoals	 de	 aard	 van	 de
problemen	 en	 het	 contact	 met	 de
behandelaar.	 Ook	 is	 het	 doel	 van	 een
behandeling	 per	 kind	 verschillend.	 Binnen
DREAMS	 is	 er	 een	 werkgroep	 bezig	 om	 een
algemene	 evaluatievragenlijst	 te
ontwikkelen.	Hierover	binnenkort	meer!

DREAMS	internationaal!

Het	 DREAMS	 onderzoek	 is	 gepresenteerd	 op
h e t	Amerikaanse	 congres	 voor	 kinder-	 en
jeugdpsychiatrie.	 Het	 publiek	 was	 onder	 de
indruk	 van	 de	 samenwerking	 en	 reikwijdte
van	 DREAMS	 die	 volgens	 kenners	 ‘uniek’	 is
in	de	kinder-	en	jeugdpsychiatrie.

Tot	slot

O p	16	 maart	 ontmoet	 het	 DREAMS	 team
elkaar	 weer	 ‘live’	 om	 de	 voortgang	 van
DREAMS	te	vieren!	

D e	 intakevragenlijst 	 wordt	 nu	 nog	 alleen
door	ouders	 ingevuld.	We	hopen	 in	2023	ook
een	 versie	 voor	 kinderen	 zelf	 te
ontwikkelen.

Op	 de	 DREAMS	 website	 presenteren	 we	 een
a a n t a l	persoonlijke	 portretten	 van
kinderen	 en	 jongeren	 over	 hoe	 zij	 de
coronapandemie	 (hebben)	 ervaren.	Klik	hier
om	de	portretten	te	bekijken.

Tekening	van	Anna	(9	jaar).

DREAMS	wenst	u	mooie	feestdagen	en	een	gezond	2023!

CONTACT
tinca.polderman@amsterdamumc.nl

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

ontvangst	voegt	u	DREAMS@levvel.nl	toe	aan	uw	adresboek.
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