Totaaloverzicht lopende onderzoeksprojecten EPA
van de aan HvI deelnemende instellingen
Laatste actualisatie: 3 december 2019

Hieronder volgt een overzicht van onderzoeksprojecten gericht op (preventie van) epa en herstel. Het gaat om lopende onderzoeken, onderzoeken in de opstartfase en
recent afgeronde onderzoeken. In de tabel is een onderscheid gemaakt tussen landelijke (multisite) onderzoeken en instellingsspecifieke onderzoeken.

1

LANDELIJKE (MULTISITE) ONDERZOEKEN gericht op (preventie van) epa en herstel
GGZ InGeest

Kwintes

GGZ NHN

Parnasia

GGZ Rivierduinen

Reinier van Arkel

GGZ InGeest

Kwintes

GGZ NHN

Parnasia

Rivierduinen

Reinier van Arkel

GGZ Friesland

Emergis

Dimence

GGz Centraal

HVO Querido

Medicatie
Meetinstrument
Preventie

HVO Querido

Lotgenotencontact
Antistigma
Zorgmodellen

GGNet

Ervaringsdeskundigheid (4)
Somatische gezondheid bij EPA (5)
Transformatie herstelgericht wonen (6)
Vroege herkenning en herdiagnostiek (7)
Triade (8)

GGNet

HOZ in de wijk (1)
LVB en EPA (2)
Methodieken ter bevordering van persoonlijk en
maatschappelijk herstel (3)

GGz Breburg

Altrecht/Lister

Naam onderzoek
Arkin

2

Thema (themanetwerk )

CREW
Effectiveness of IMR ..
Naar een bredere toepassing van
WRAP
Societal participation with Boston
Psychiatric Rehabilitation..
Victoria
SMILE

ART monitor
Resourcegroepen (R-ACT)
Stemmenhoordersgroepen
NECT
HIC
IHT
Youth F-ACT
HAMLETT
I.ROC validatiestudie
UP’s studie

GGZ Friesland

Emergis

Dimence

Leernetwerk GGZ in de wijk

GGz Centraal

HOZ in de wijk (1)

Altrecht/Lister

Naam onderzoek
GGz Breburg

3

Thema (themanetwerk )

Arkin

INSTELLINGSSPECIFIEKE ONDERZOEKEN gericht op (preventie van) epa en herstel

Uitkomsten van Wijkgericht werken

LVB en EPA (2)

Methodieken persoonlijk en maatschappelijk
herstel (3)

Werk en dagbesteding (3)

1

Veerkracht en herstel bij mensen
met EPA - Een kwalitatief…
Ervaringen van cliënten met
(indicatie) LVB met begeleiding en
communicatie met hulpverleners
Screener voor Intelligentie en
Leerbeperkingen (SCIL)
Fidelity of Rehabilitation (FiRe):
evaluation of a fidelity measure…
uitkomsten van modelgetrouwe
FACT bij mensen met EPA invloed…
Individuele Rehabilitatie Benadering
bij cliënten met EPA…
Effectiviteit DHEEPA
IPS modeltrouw
Profielen van mensen met EPA met
participatiewensen
In ieder mens zit een mens
Employment & BPD

In de landelijke onderzoeken kunnen ook instellingen participeren die niet aan HvI deelnemen.
De (huidige) acht themanetwerken binnen HvI zijn: (1) HOZ in de wijk, (2) LVB en EPA, (3) Methodieken ter bevordering van maatschappelijk herstel, (4) Opschalen inzet ervaringsdeskundigheid, (5) Somatische
gezondheid bij EPA, (6) Transformatie herstelgericht wonen, (7) (vroege herkenning) Herdiagnostiek, (8) Werken aan herstel vanuit de triade.
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De (huidige) acht themanetwerken binnen HvI zijn: (1) HOZ in de wijk, (2) LVB en EPA, (3) Methodieken ter bevordering van maatschappelijk herstel, (4) Opschalen inzet ervaringsdeskundigheid, (5) Somatische
gezondheid bij EPA, (6) Transformatie herstelgericht wonen, (7) (vroege herkenning) Herdiagnostiek, (8) Werken aan herstel vanuit de triade.
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Ervaringsdeskundigheid (4)

Leefstijl en somatiek (5)

Herstelgericht wonen (6)
Vroege herkenning en herdiagnostiek (7)
Communicatie
Triade (8)

Intake

Herstelacademie
Medicatie/symptomatisch herstel

Crisisinterventies
Organisatie van zorg

Sociale terugtrekking
Suïcide
Wijkgericht werken
Zorgmodelllen

Meetinstrument

Werk maken van werk
Arbeidsmatige dagbesteding ..
Kwalitatieve onderzoeken door
ervaringsdeskundigen in opleiding.
Inzet ervaringsdeskundigheid
Bewegingsstoornissen in het
psychose spectrum
Effectiviteit van bewegingstherapie
bij patiënten met ernstige depressie
(EFFORT-D studie)
Leefstijl in beeld bij
jongvolwassenen…
MULTI_sh studie (multidisciplinaire
leefstijl-bevorderende behandeling
in beschermde woonvormen)
MULTI studie (multidisciplinaire
leefstijl-bevorderende behandeling
in de kliniek)
Rookgedrag en bereidheid om te
stoppen met roken bij EPA in de
kliniek
Seksualiteit en intimiteit van
mensen met een psychose…
Kortdurend beschermd wonen
Focus on LOCUS
Vroegdetectie
Herdiagnostiek
Communiceren over diagnostiek na
een eerste psychose.
Betrokkenheid triade BHP
Triadekaart
Resourcegroep en
gezinsbehandeling
Resource Group Assertive
Community Treatment (R-ACT)
Implementatie ART model
Active Recovery Triad (ART) in
verbinding met…
Familieapp
Herstelgerichte intake
Evaluatie Herstelondersteunende
intakes (HOI)
Verschillen in zorgbehoefte tussen
cliënten met een Westerse…
Verpleegkundige intake en
positieve gezondheid
Herstelwerkplaats
Herstelacademie in elke regio
Afbouw van gelijktijdig
voorgeschreven eerste en tweede
generatie antipsychotica
DITSMI
Kosteneffectiviteit van CYP 2D6 en
2C19 bepaling
Simvastatin addition
Voorspellers symptomatische
remissie bij volwassenen met een…
Evaluatie WVGGZ en Veiligheidshuis
Ambulantisering vanuit
clientperspectief
Modulair zorgaanbod
Is patient staff agreement on needs
related to better outcome?
Waardegedreven zorg
Ambulantisering Amsterdam
HOZ in teams (ROPI)
PRISM
GRIP
PARC
FACT ROM
Onderzoek patiëntenkenmerken die
van invloed zijn op de…
Evaluatie zorgmodel Specialisten
Samen in de wijk
IHT RCT
Mijn Persoonlijke Herstelmaat
Validatie Somatische Mini-Screen
Valideren Nederlandse
Herstelschaal
Validering Integrale Herstelschaal

Legenda:
Groen gearceerd=onderzoek vindt plaats/wordt opgestart/is recent afgerond bij de desbetreffende instelling
Rood=onderzoek vindt niet plaats bij de desbetreffende instelling/instelling neemt niet deel aan landelijk onderzoek
Grijs= onbekend of onderzoek plaatsvindt bij de desbetreffende instelling, informatie ontbreekt
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De (huidige) acht themanetwerken binnen HvI zijn: (1) HOZ in de wijk, (2) LVB en EPA, (3) Methodieken ter bevordering van maatschappelijk herstel, (4) Opschalen inzet ervaringsdeskundigheid, (5) Somatische
gezondheid bij EPA, (6) Transformatie herstelgericht wonen, (7) (vroege herkenning) Herdiagnostiek, (8) Werken aan herstel vanuit de triade.

Reinier van Arkel

GGZ Rivierduinen

Parnasia

GGZ NHN

Kwintes

GGZ InGeest

HVO Querido

GGNet

GGZ Friesland

Emergis

Altrecht/Lister

Dimence
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Thema (themanetwerk )

GGz Centraal

Preventie

GGz Breburg

Deskundigheidsbevordering

Arkin

Behandelinterventies

En persoonlijke herstel outcome…
Mindset (Cognitieve remediatie)
DOEL-studie (Doelmatige Opname
voorkomEn in de Langdurige Zorg)
EMDR
Kosten-effectiviteit interpersonal
community psychiatric treatment
Specialistische diagnostiek en
behandeling..
Kr8 FACT plus
STAP! Specialistisch Traject
Aanhoudende Psychose
Scholing SRH
Herstel in Beeld (HiB)
Het mentaliserend vermogen van
verpleegkundigen en begeleiders…
Voorkomen van EPA
Preventie van psychose en EPA
Psychose prognose predictor
Naam onderzoek

