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Wetenschappelijk onderzoek draagt bij aan de 
ontwikkeling van diagnostiek en behandeling. 
Jaarlijks stelt GGZ Rivierduinen budget beschikbaar 
voor wetenschappelijk onderzoek. Veel onderzoek 
doen wij in nauwe samenwerking met het LUMC  
en de Universiteit Maastricht. Ook participeren  
wij in grote landelijke en internationale studies.  
GGZ Rivierduinen heeft daarnaast nauwe contacten  
met een aantal academische ziekenhuizen en de 
Stichting TOPGGz. 

Onderzoekslijnen
Binnen GGZ Rivierduinen hebben we drie 
onderzoekslijnen:
• Stemmings-, Angst- en Somatoforme stoornissen 

(SAS) 
onder leiding van prof. dr. Bert van Hemert 

• Psychotische stoornissen 
onder leiding van prof. dr. Jean-Paul Selten

• Eetstoornissen 
onder leiding van prof. dr. Eric van Furth 

ONDERZOEK BIJ  
GGZ RIVIERDUINEN 

Daarnaast wordt binnen GGZ Rivierduinen op 
andere gebieden onderzoek gedaan, zoals autisme, 
persoonlijkheidsstoornissen en suïcidepreventie.  
Je leest meer hierover op onze website.
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BEN JE ASPIRANT 
 PROMOVENDUS EN HEB JE 
 INTERESSE IN ÉÉN VAN DE 
 ONDERZOEKSLIJNEN VAN  

GGZ RIVIERDUINEN?  

Neem dan contact om  
met de  betreffende  

hoogleraar. 



Hebben jong volwassenen met autisme een hoger risico op een psychose?

Methode
Een cross-sectionele studie waarbij deelnemers met 
(n=71) en zonder (n=145) autisme diagnose (16 t/m 
35 jaar oud) online vragenlijsten invulden over de 
aanwezigheid van autistische trekken (AQ), 
psychotische ervaringen (PQ-16/Ervaringenlijst), 
sociale uitsluiting (OES) en eenzaamheid (UCLA-LS).

RESULTATEN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK 

Achtergrond en doel
Psychose komt veel voor bij autisme, maar het is 
nog niet bekend waardoor dit komt. Social defeat, 
oftewel de langdurige negatieve ervaring een 
buitenstaander of verliezer te zijn, lijkt een belangrijke 
risicofactor voor psychose te zijn. In deze studie 
hebben wij gekeken of de relatie tussen autisme en 
psychose samengaat met meer ervaringen van 
social defeat.
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Promovendus 
Rik Schalbroek,  

GGZ Rivierduinen:

“Dankzij GGZ Rivierduinen krijg  
ik de kans als promovendus te   
achter halen wat de relatie is  
tussen autisme en  psychose”



DE EFFECTIVITEIT VAN DE INTERNET-INTERVENTIE EN DE 
TOEGEVOEGDE WAARDE VAN ONLINE ONDERSTEUNING 
DOOR ERVARINGSDESKUNDIGEN

Achtergrond en doel
EHealth geeft de mogelijkheid om laagdrempelige 
interventies aan te bieden aan mensen met een 
eetstoornis en ze naar passende zorg te begeleiden. 
Featback is een voorbeeld van zo’n internet inter-
ventie. Het bestaat uit psycho-educatie en een 
geautomatiseerd monitoring en feedback programma. 
Eerder onderzoek toont dat Featback (kosten)
effectief is in het terugbrengen van eetstoornis 
symptomen in vergelijking met care-as-usual. 
Ondersteuning door ervaringsdeskundigen zou de 
effectiviteit kunnen verhogen, aangezien ervarings-
deskundigen gezond gedrag kunnen modeleren en 
‘self-efficacy’ van mensen met een eetstoornis 
kunnen verhogen. Deze studie beoogt de resultaten 
uit onze eerste studie voort te bouwen door de 
(kosten)effectiviteit van Featback en ondersteuning 
door ervaringsdeskundigen verder te onderzoeken.

Methode 
De studie is een gerandomiseerd gecontroleerd 
onderzoek met 4 condities. De condities zijn 
gedurende 8 weken:
1.  Featback, waarin proefpersonen wekelijks 

automatische feedback ontvangen op een korte 
monitoringsvragenlijst.

2.  Featback plus wekelijks online ondersteuning van 
ervaringsdeskundigen via e-mail of chat.

3.  Online ondersteuning van ervaringsdeskundigen.
4.  Een wachtlijst. Proefpersonen moeten 16 jaar of 

ouder zijn en minstens milde eetstoornis-
problematiek hebben. Na een baselinemeting 
worden proefpersonen gerandomiseerd naar één 
van de condities. Direct na de interventie en na 3, 
6, 9 en 12 maanden follow-up ontvangen  proef-
personen weer een vragenlijst. Eetstoornis-
problematiek is de primaire uitkomstmaat. 
Secundaire uitkomstmaten zijn o.a. sociale steun, 
self-efficacy en angst- en depressieproblematiek.
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Promovendus Pieter Rohrbach, 
GGZ Rivierduinen Eetstoornissen 

Ursula: 

“Het is heel bevredigend om aan dit 
onderzoek te werken. Ik werk met 

collega’s die van wanten weten wat 
betreft dit onderwerp en onderzoek 

doen in het algemeen”



INCIDENTIE VAN PSYCHO-
TISCHE STOORNISSEN 
 ONDER DIVERSE MIGRANTEN 
GROEPEN IN EUROPA: VER-
GELIJKING TUSSEN  LANDEN 
IN DE EU-GEI STUDIE

Achtergrond en doel
Onder migranten naar Europa is een verhoogd risico 
op psychotische stoornissen vastgesteld. Er zijn 
echter grote verschillen gevonden, waardoor er 
behoefte is aan een internationaal onderzoek 
waarbij de risico’s met een uniforme methodiek 
tussen verschillende landen en migranten groepen 
vergeleken kunnen worden. In het kader van de 
European Network of National Schizophrenia 
Networks Studying Gene-Environment Interactions 
(EU-GEI) studie hebben wij de incidentie van 
psychose onder migranten uit diverse geografische 
regio’s in verschillende gastlanden onderzocht.

Methode
Tussen 2010-2015 zijn in een aantal wervings-
gebieden in Nederland, Groot-Brittannië, Frankrijk, 
Spanje en Italië de eerste-contact incidentiecijfers 
vastgesteld met gestandaardiseerde criteria voor 
niet-organische psychoses (ICD-10 codes F20-F33) en 
voor niet-affectieve psychoses (ICD-10 codes F20-F29). 
De voor leeftijd en geslacht gecorrigeerde Incidence 
Rate Ratio’s (IRR

adj
) werden geschat in Poisson 

regressiemodellen.

Wetenschapsmiddag 
Tijdens de jaarlijkse Wetenschapsmiddag worden 
diverse onderzoeken gepresenteerd die binnen  
GGZ Rivierduinen worden uitgevoerd. Onderzoekers 
van GGZ Rivierduinen en van instellingen waar we 
mee samenwerken geven mondelinge of poster-
presentaties.
 
Het wetenschappelijk onderzoek van GGZ 
Rivierduinen heeft oog voor het cliënten- en 
medewerkersperspectief, biedt kansen aan 
promovendi, is relevant voor de klinische praktijk  
en is onderscheidend van onderzoek elders. 

Elk jaar wordt accreditatie aangevraagd bij 
meerdere beroepsverenigingen. 

Promoveren bij GGZ Rivierduinen
Wil je graag promoveren? GGZ Rivierduinen biedt 
promovendi de mogelijkheid om wetenschappelijk 
onderzoek en internationale ervaring op te doen. 
GGZ Rivierduinen biedt promovendi de ruimte om 
dat te doen wat nodig is voor een promotieonderzoek 
zoals het volgens van cursussen, congressen 
bijwonen, een werkbezoek in het buitenland zoals 
the Schizophrenia International Society’s (SIRS) 
congres. Daarnaast wordt je begeleid door één van 
de hoogleraren.

Meer informatie
Heb je interesse en wil je graag meer informatie? 
Neem dan contact op met de Commissie 
Wetenschappelijke Activiteiten via  
lord@rivierduinen.nl.
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Promovendus Fabian 
Termorshuizen, GGZ 

Rivierduinen: 

“Goed onderzoek helpt ons verder, 
houdt ons scherp houdt en speelt een 

belangrijke rol bij de opleiding van 
verpleegkundig specialisten en 

psychiaters”
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