Jaarflits: 2014 in vogelvlucht
Januari:
Ons onderzoek krijgt de naam H.E.T. onderzoek. Dat staat voor Hersenen, Effect en Traject
onderzoek.

Het Kwartaalbericht ondergaat een metamorfose. Onze samenwerkingspartners krijgen
vanaf nu drie keer per jaar de ‘Nieuwsflits H.E.T. onderzoek’ in hun mailbox.
De Medisch-Ethische Toetsingscommissie (die onderzoeksvoorstellen toetst op
haalbaarheid/uitvoerbaarheid en ethische aspecten) geeft toestemming voor de uitvoering
van het Hersenonderzoek en het Trajectonderzoek!
Bij De Nieuwe Kans wordt een groot pilotonderzoek uitgevoerd. Maar liefst 92% van alle
deelnemers die op dat moment deelnemen aan het traject doen mee! Laura van Duin,
Reshmi Marhe en Arne Popma beschrijven de zware problematiek waar de doelgroep van
H.E.T. onderzoek dagelijks mee te maken heeft in een factsheet. De opvallendste resultaten
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zijn: het percentage deelnemers met een aanwijzing voor minimaal één psychische stoornis
is zeer hoog (76%), het opleidingsniveau is zeer laag, de helft van de groep scoort bij
screening positief op een licht verstandelijke beperking, zeer veel deelnemers hebben
schulden (83%), de helft van de groep heeft geen inkomen (ook niet uit zwart werk of
criminaliteit), en tot slot: het cannabisgebruik bij de deelnemers is groot: 75% gebruikt hasj
en/of wiet.
De contracten met samenwerkingspartners, zoals het Erasmus MC en de Erasmus
Universiteit, voor het gebruik van de daar beschikbare apparatuur (EEG/fMRI apparatuur)
worden getekend! Deze apparatuur is nodig voor het Hersenonderzoek.
De expertgroepen van de drie onderzoekslijnen van AW-DNK komen voor het eerst bij
elkaar. De experts komen van verschillende universiteiten uit heel Nederland en tijdens de
eerste bijeenkomst worden de drie verschillende onderzoeksplannen van H.E.T. onderzoek
besproken.

Februari:
Laura van Duin (AIO Traject) voert een pilotonderzoek uit bij de Raad voor de
Kinderbescherming. Er is een onderzoeksprotocol geschreven en we ondertekenen een
convenant voor het gebruiken van de dossiergegevens van de Raad in het Trajectonderzoek.
Er wordt een convenant getekend om de samenwerking tussen AW-DNK, De Nieuwe Kans en
YOUZ (jongerenafdeling Bouman GGZ) vast te leggen.
De voortgang van AW-DNK wordt positief beoordeeld door onze subsidiegever Stichting De
Verre Bergen. We krijgen groen licht voor de uitvoering van H.E.T. onderzoek tot oktober
2017.

Maart:
AW-DNK maakt kennis met Challenge Sports, een andere organisatie met veel expertise in
het begeleiden van multiprobleem jongeren. AW-DNK en Challenge Sports hebben de
intentie om in 2015 nauw samen te gaan werken om de groep ‘multiprobleem’ jongeren
verder in kaart te brengen.
Het Algemeen Dagblad plaatst een artikel geschreven door Floor Bevaart, Arne Popma en
Theo Doreleijers van AW-DNK op de opiniepagina. We breken hiermee een langs voor het
nut van wetenschappelijk effectonderzoek. Het krantenartikel is hier te lezen.
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April:
We nemen afscheid van onderzoeksassistent Luuk Stapersma. Hij heeft een nieuwe baan als
promovendus in het Erasmus MC en doet nu onderzoek naar de effectiviteit van een
psychosociale behandeling voor kinderen met chronische darmklachten

Mei:
Arne Popma (Hoofd Onderzoek) wordt aangesteld als hoogleraar forensische psychiatrie
voor één dag per week aan de rechtenfaculteit van de Universiteit Leiden.
Onze onderzoekers reizen samen met Nanne Boonstra en Frank van Roest (Stichting de
Verre Bergen) en enkele honderden forensische collega’s af naar het Verenigd Koninkrijk
voor het vierde congres European Association for Forensic Child & Adolescent Psychiatry
Congress (EFCAP) in Manchester. H.E.T. onderzoek wordt hier vertegenwoordigd door drie
wetenschappelijke posters. Theo Doreleijers treedt er af als president en wordt gelauwerd
met een ‘presidentship for life’.
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Juni:
Marie-Jolette Luijks (AIO Effect) houdt interviews met een aantal medewerkers en
deelnemers van DNK. Deze interviews worden gebruikt om de manier van werken bij DNK in
kaart te brengen en een vragenlijst te ontwikkelen voor H.E.T. onderzoek. Daniel de Wolf
(intern begeleider DNK) neemt de uitkomsten van de interviews daarnaast op in de nieuwe
methodiekbeschrijving van DNK.

Juli:
AW-DNK stelt samen met de jongerencoaches van Het Jongerenloket voor het
Effectonderzoek een ‘multiprobleem’ definitie vast. Een jongere heeft multiproblematiek
wanneer hij grote problemen heeft op het gebied van dagbesteding én inkomen en
daarnaast ook problemen heeft op het gebied van óf justitie, óf verslaving, óf geestelijke
gezondheid óf zijn sociale netwerk. We meten dit
met de Zelfredzaamheidsmatrix (ZRM) die al jaren
door het Jongerenloket wordt gebruikt.
De onderzoekers van AW-DNK geven veel
voorlichting over H.E.T. onderzoek op het
Jongerenloket. Reshmi Marhe en Marie-Jolette
Luijks organiseren bijvoorbeeld een workshop over
H.E.T. onderzoek bij het Jongerenloket in het kader
van deskundigheidsbevordering voor alle
jongerencoaches.

Augustus:
De Medisch Ethische Toetsingscommissie geeft toestemming voor het Effectonderzoek!
Samen met De Nieuwe Kans, Het Jongerenloket, Aan De Slag Met Zorg en Challenge Sports
werkte AW-DNK dit jaar een plan uit om de effectiviteit van DNK te meten. Het bleek
mogelijk om het effectonderzoek uit te voeren door middel van een Randomized Control
Trial (RCT). Dit is de meest sterke manier om een effectonderzoek uit te voeren. Bij een RCT
worden alle multiprobleem jongeren die binnen komen bij een centraal punt (in dit geval:
het Jongerenloket) op basis van toeval (random) naar één van de speciaal geselecteerde
trajecten worden doorverwezen.
Alle jongvolwassen die bij het Jongerenloket binnenkomen en die aan de ‘multiprobleem’
definitie voldoen worden vanaf nu gevraagd om mee te werken aan H.E.T. onderzoek. De
onderzoekers van AW-DNK hebben hiervoor een eigen kamer op de ‘Beursvloer’ van het
Jongerenloket.
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Theo Doreleijers (directeur AW-DNK)
schrijft een opiniestuk voor het Parool
over broodnodige hervormingen in het
jeugdjustitiesysteem van Nederland. De
aanleiding van het stuk is het sluiten van
de Justitiële Jeugdinrichting Amsterbaken
in Amsterdam per 1 januari 2016 op last
van staatssecretaris Teeven. Het
krantenartikel is hier te lezen.
Stagiair Anne Verduin schrijft haar
masterscriptie in het kader van het
Effectonderzoek bij AW-DNK over de
methodiek van DNK. Na het afronden van
haar studie forensische orthopedagogiek
wordt zij aangenomen als
onderzoeksassistent bij AW-DNK.

September:
De eerste deelnemers van DNK doen mee aan het Hersenonderzoek. Onder leiding van
Josjan Zijlmans (AIO Hersenen) gaan ze in de fMRI-scanner van het Erasmus MC voor een
‘foto’ van hun hersenen en worden de elektrische signalen van hun hersenen in beeld
gebracht met het EEG apparaat van de Erasmus Universiteit.

Oktober:
Theo Doreleijers en Floor Bevaart presenteren een
plan bij de Reclassering Rotterdam om in 2015 een
pilotstudie te starten. We willen de multiprobleem
groep van H.E.T. onderzoek vergelijken met de groep
jongvolwassenen die binnenkomt bij de Reclassering.
AW-DNK maakt kennis met Horizon en sprak over
een mogelijke toekomstige samenwerking om de
groep multiprobleem jongvolwassenen in Rotterdam
in kaart te brengen.

5

November:
De 150ste deelnemer van H.E.T. onderzoek wordt geincludeerd!
Theo Doreleijers geeft nascholing aan vier teams uit de stad Rotterdam om de kennis op het
gebied van vroegsignalering te updaten. Gesprekken vinden plaats met de initiatiefnemers
van het project Schoon Schip voor de meest moeilijke groep jongvolwassenen in Rotterdam.

December:
Er worden maar liefst tien nieuwe stagiairs aangenomen bij H.E.T. onderzoek die in 2015
zullen meehelpen aan de dataverzameling en een wetenschappelijke masterthesis zullen
schrijven over een onderwerp behorend bij één van de drie onderzoekslijnen van H.E.T.
onderzoek. De stagiairs komen van de Erasmus Universiteit, de Universiteit in Leiden, de
Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit in Amsterdam.
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