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Commissie 
Wetenschapplijk

onderzoek

Dr. Linda Kronenberg

Structuur 
‐ Een korte plenaire presentatie te geven (10 

min. presentatie plus 5 min. 

discussie/vragen) over onderwerpen als: 

de aandachtsgebieden van het onderzoek 

in uw instelling (ook los van het RGOc), 

mogelijkheden om onderzoek te doen, 

aanwezige infrastructuur voor onderzoek 

(bijvoorbeeld of er een commissie 

wetenschappelijk onderzoek is), 

betrokkenheid cliënten bij het onderzoek 

en één of twee onderzoeks‐‘pareltjes’.

- Stimuleren van en ondersteunen in het doen van onderzoek 
- o.a. door onderzoeksvragen te inventariseren en opleidelingen te koppelen

- Beoordelen onderzoeksvoorstellen en monitoren onderzoek 
- o.a. Call voor promoties en monitoren promotie trajecten

- Gevraagd en ongevraagd (Beleids-)advies aan de Raad van Bestuur
- o.a. onderzoekslijnen i.s.m. directeuren van de onderdelen

- Kennis delen 
- o.a. onderzoeksmiddagen en brainstormsessies 

- Ontwikkelingen op het gebied van onderzoek bijhouden en toepassen
- bv. werken met (persoons-)gegevens , hoe ga je hier mee om?

- Reageren op vragen vanuit de nationale context 
- bv. audit van het ministerie van volksgezondheid (inspectie)

- Samenwerking intern en extern versterken
- Communicatie 

- (bv. Website, infographic)
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Wat doet de CWO? 

4
Wilt u onderzoek doen? Loopt u even mee? 
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https://www.dimencegroep.nl/onderzoek/

Samenwerkingspartners
• Rob Giel Onderzoekscentrum (RGOc)
• Universiteit Twente
• Radboud Universiteit 
• Vrije Universiteit Amsterdam
• Rijksuniversiteit Groningen
• Noordelijk netwerk Opleiders VS ggz
• Stichting GGZ VS
• Etc.

Resultaten 2018

11 1
2

Steekproef onderzoekslijnen 
(n=150)
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– Gepersonaliseerde zorg en zelfmanagement
• Transdiagnostische Decision Tool: matched care voor patiënten met een 

(hoog)specialistische zorgvraag
• International Classification of Functioning Tool 
• Zelfmanagement en self-efficacy bij chronische angststoornissen

– Preventie en levensloop
• Terugvalpreventie bij patiënten met een dubbele diagnose.
• Een beschrijvend onderzoek naar de RNR-kenmerken van Forensisch FACT-

patiënten 
– Positieve gezondheid

• B-Positive: Enhancing well-being in patients with bipolar disorder
• Effectiviteit van MBCT in aanvulling op reguliere zorg bij chronische angst- en/of 

depressieve stoornissen
– Gezondheidstechnologie

• Validatie van de Nederlandse vertaling van de PROMIS itembanken Depressie en 
Angst

• Face-to-face… Online! Onderzoek naar de mogelijkheden van beeldbellen in de 
psychiatrische zorg voor mensen met een Autisme Spectrum Stoornis.

Wat valt er dan zoal onder deze lijnen? Volgende stap?
Hoe komen de 
onderzoekslijnen in bloei? 

• Urgentiebesef; onderzoek is 
belangrijk voor ons

• Facilitering; Elke onderzoekslijn 
heeft zijn waarde en moet 
verzorgd worden

• Flexibiliteit en dynamiek ( 
binnen de onderzoekslijn)

• Samenwerking; Alleen samen 
kunnen we de onderzoekslijnen 
verzorgen

• Herkenbaarheid missie en visie; 
Het moet duidelijk zijn dat het 
onderzoekslijn is van de 
Dimence Groep

Vragen? 

038-4565746
onderzoek@dimence.nl

https://www.dimencegroep.nl/onderzoek/


