Informatiebrochure: Enquête VIP teams
Voor jongeren en jongvolwassenen met psychotische kenmerken die
in behandeling zijn bij een VIP team in Nederland.
Aanleiding
Tussen het 16e en 35e levensjaar zijn veel jongvolwassenen een opleiding aan het volgen. Dit is ook
de leeftijd waarop de meeste psychische problemen tot uiting komen. Deze psychische problemen
gaan vaak gepaard met cognitieve problemen, zoals problemen met concentratie of moeite met het
onthouden van nieuwe informatie. Hierdoor lopen jongvolwassenen met psychische problemen
risico op studievertraging of zelfs studie uitval. Vergeleken met andere psychische klachten zijn de
cognitieve problemen het meest prominent onder jongeren met psychotische klachten, wat deze
groep het meest kwetsbaar maakt voor studievertraging of uitval. Wanneer de eerste roerige periode
van de acute symptomen van de psychose voorbij is, ontstaat er vaak weer ruimte voor het
oppakken van sociale rollen, zoals het hervatten van werk of een opleiding. Hierbij kan
ondersteuning nodig zijn. Binnen de GGz zijn er weinig voorzieningen die specifiek ondersteuning
bieden bij het verkrijgen of het volhouden van een opleiding. Bestaande interventies, zoals
bijvoorbeeld de Individuele Rehabilitatiebenadering (IRB), trajectbegeleiding of Individuele Plaatsing
en Steun (IPS), zijn doorgaans meer gericht op werk en dagbesteding dan op opleiding, terwijl juist
opleiding voor veel jongeren/jongvolwassenen een belangrijk thema is.
Middels een inventarisatie willen we achterhalen hoe jongeren en jongvolwassenen met
psychotische kenmerken in Nederland op dit moment kijken naar het huidige aanbod als het gaat om
ondersteuning bij het verkrijgen of behouden van een opleiding en werk, en welke specifieke
behoefte zij hebben op dit gebied.

Doel
Met deze enquête willen we achterhalen: 1) hoeveel jongeren/jongvolwassenen tussen 16 en 35, die
in zorg zijn bij een van de VIP teams*, op dit moment een opleiding volgen of graag weer een
opleiding zouden willen gaan volgen, 2) waar deze jongeren/ jongvolwassen problemen mee ervaren
bij (het hervatten van) de opleiding, en 3) waar zij behoefte aan hebben als het gaat om
ondersteuning bij het hervatten en/of volhouden van hun opleiding. Daarnaast zullen er in de
enquête enkele vragen gesteld worden over werk, de huidige ondersteuning en de eventuele
ondersteuningswens om een beeld te krijgen van het totaal aantal studerende of werkende personen
in genoemde leeftijdsgroep binnen de VIP teams en de daarbij aangegeven ondersteuning(behoefte).

Wat wordt er van de teams gevraagd?
Behandelaren van de teams zullen worden gevraagd om de enquête te verspreiden onder de cliënten
van 16 tot 35 jaar die in behandeling zijn bij een VIP team* in Nederland. De enquête is online en op
papier beschikbaar. Alle gegevens zullen anoniem behandeld worden, dus er zullen geen namen,
email-adressen, geboorte- of woonplaatsen, of geboortedata verzameld worden welke gelinkt
zouden kunnen worden aan het individu.
Daarnaast zouden we graag demografische informatie vanuit de teams zelf ontvangen over hun
eigen VIP populatie: 1) Hoeveel jongeren/jongvolwassenen tussen de 16 en 35 zijn er in zorg binnen
het team (inclusief gemiddelde leeftijd, en man/vrouw verhouding), 2) Welke interventies worden er

* of een daarmee vergelijkbaar team.

aangeboden voor ondersteuning bij het krijgen/volhouden van werk of een opleiding, en 3) Hoe
worden deze aangeboden interventies gefinancierd.

Wat krijgen de teams van ons?
Met behulp van deze enquête maken wij een verslag voor de teams met daarin een overzicht van het
aantal jongeren en jong volwassenen binnen het VIP team* dat werkt en/of een opleiding volgt, van
het huidige ondersteuningsaanbod binnen de GGz, en hoe tevreden de jongeren/jongvolwassenen
zijn over deze ondersteuning. Tevens willen wij voor het team in beeld brengen waar deze personen
graag nog ondersteuning bij zouden willen krijgen en van wie ze dat zouden willen ontvangen.

Nog vragen?
Heeft u na het lezen van deze informatiebrief nog vragen, of wilt u meer weten? Dan kunt u contact
opnemen met een van de onderzoekers:
Lana Otto
Lectoraat Rehabilitatie, Hanzehogeschool Groningen
Email: l.k.m.otto@pl.hanze.nl
Lies Korevaar
Lectoraat Rehabilitatie, Hanzehogeschool Groningen
Email: e.l.korevaar@pl.hanze.nl
Jacomijn Hofstra,
Lectoraat Rehabilitatie, Hanzehogeschool Groningen
Email: j.hofstra@pl.hanze.nl
Marieke Pijnenborg
Rijksuniversiteit Groningen
GGz Drenthe
Email: g.h.m.pijnenborg@rug.nl
Nynke Boonstra
NHL Stenden Hogeschool
GGz Friesland
Email: Nynke.boonstra@nhlstenden.com

