
dinsdag 5 april 2016 van 13.00 - 17.00 uur in 

Theater De Nieuwe Kolk, Weierstraat 1 in Assen

Hoe wetenschap kinderen mee laat doen
Goede jeugdhulp is van onschatbaar belang voor een fitte samenleving. Kennis uit (toegepast) 
wetenschappelijk onderzoek levert een belangrijke bijdrage aan het verbeteren van de 
kwaliteit van deze jeugdhulp. Zo zijn er in de afgelopen jaren tal van nieuwe behandelvormen 
ontwikkeld en getoetst op werkzaamheid. Daardoor zijn nu voor veel problemen best 
bewezen effectieve behandelingen voorhanden. Kinderen die tijdig goede behandeling of 
ondersteuning krijgen groeien op tot evenwichtiger volwassenen die volwaardig participeren in 
de samenleving. Ouders die – indien nodig – goede begeleiding krijgen, kunnen hun kinderen 
beter opvoeden en leren hoe zij weer zelf de regie kunnen nemen. Goede jeugdhulp is dus 
waardevol voor ons allemaal.

De uitdaging
We staan als samenleving voor de grote uitdaging en zien het als onze maatschappelijke 
plicht om met minder geld betere zorg te bieden aan jeugdigen en hun ouders. Dat vereist:

• dat we ons steeds meer gaan toeleggen op het ontwikkelen en onderzoeken van 
 effectieve behandelmogelijkheden: korter, online, thuis, op school of in de wijk.

• dat we ons daarnaast meer richten op het stimuleren en bevorderen van psychische 
 gezondheid bij kinderen en ouders: op preventie dus.

• dat we niet alleen kijken naar de kosten van jeugdhulp maar ook naar de baten ervan.

Vraagt u zich af hoe kennis uit onderzoek kan helpen bij het oplossen van maatschappelijke 
vraagstukken in uw gemeente en kan bijdragen aan betere jeugdhulp? Dan nodigen we u uit 
voor dit symposium.

Onderzoek de Jeugdhulp!
symposium



Academische functie
Accare heeft dit symposium georganiseerd in het kader van haar academische functie. 
Door de ondersteuning van deze academische functie stimuleren jeugdhulpregio’s 
wetenschappelijk onderzoek, onderwijs, innovatie en specialistische opleiding.

Wat kunt u verwachten?
Sprekers uit de wetenschap, de politiek en de dagelijkse hulpverleningspraktijk staan stil bij 
de vraag hoe kennis uit wetenschappelijk onderzoek ons verder kan helpen bij het verbeteren 
van de zorg voor onze jeugdigen. Daarvan profiteren we uiteindelijk als samenleving in zijn 
geheel, zowel in financieel als in sociaal en maatschappelijk opzicht.

Programma
12.00-13.00 uur Ontvangst: inschrijven, soep en broodjes

13.00-13.15 uur Opening en welkom door Peter Dijkshoorn

13:15-13.40 uur Pieter Hoekstra
    Hoe maken we de jeugdhulp steeds beter? Onderzoeksplannen 

    in vogelvlucht. 

13.40-14.05 uur Klaske Glashouwer
    99gram: research aan de keukentafel.

14.05-14.30 uur Maaike Nauta
    Van angstig naar dapper: individuele behandeling, ouderbegeleiding 
    en online programma’s voor jeugdigen met angststoornissen

14.30-14.50 uur Pauze

14.50-15.15 uur José Manshanden 
    De beste professionals in het buurtteam. Duur of juist efficiënt?

15.15-15.40 uur Jochen Mierau 
    Het individu vanuit een levensloopperspectief: hoe een econoom 

    kijkt naar hulp voor jeugd 

15.40-16.05 uur Robert Schoevers
    Diagnose Depressie; laveren tussen dip en doem…

16.05-17.00 uur Paneldiscussie onder leiding van José Manshanden
    Welke kant moet het onderzoek op vanuit het perspectief van 
    gemeente en burger?

17:00 uur   Afsluiting en napraten onder het genot van een hapje en 

    een drankje.



Toelichting op de presentaties

Hoe maken we de jeugdhulp steeds beter? 
Ons onderzoek in vogelvlucht 
Pieter Hoekstra
Het onderbrengen van jeugdhulp binnen het gemeentelijk domein biedt grote kansen 
om de zorg verder te verbeteren en hulp op maat aan te beiden. De komende jaren zal 
ons onderzoeksprogramma zich  vooral ook richten op het verbeteren van de praktijk 
van de jeugdhulp. We onderzoeken o.a. hoe het zit met voorschrijven van medicatie aan 
kinderen met ADHD of gedragsproblemen:  gebeurt dat te veel en te snel? We onderzoeken 
ook de effectiviteit van medicatie op de lange termijn. Werken medicijnen nog steeds als 
kinderen ze langer gebruiken? En wat zijn de effecten daarvan op het zich ontwikkelende 
brein? Op deze manier kunnen we een met kennis onderbouwde bijdrage leveren aan 
maatschappelijke discussies over dit thema. 

99gram: research aan de keukentafel 
Klaske Glashouwer
De website 99gram.nl richt zich op jongeren die antwoord zoeken op vragen over uiterlijk, 
eten en gewicht. Deze website maakt gebruik van goed onderbouwde kennis over deze 
thema’s en maakt deze kennis daarmee beschikbaar voor een grote doelgroep. Jaarlijks 
bezoeken meer dan 280.000 jongeren tussen 10 en 23 jaar deze site. 99gram biedt 
goede informatie, maar jongeren kunnen er ook (anoniem) chatten met hulpverleners, 
een online cursus of behandeling volgen of via de site doorverwezen worden naar een 
van de aangesloten organisaties voor een behandeling. De site 99gram laat zien hoe 
wetenschappelijke kennis toegankelijk en toepasbaar kan worden gemaakt. Klaske 
Glashouwer geeft u een kijkje in de keuken van 99gram, de behandelprogramma’s en 
het onderzoek dat wordt uitgevoerd om de hulp aan jeugdigen met eetproblemen te 
verbeteren.   



  

Van angstig naar dapper: individuele behandeling, 
ouderbegeleiding en online programma’s voor 
jeugdigen met angststoornissen
Maaike Nauta
Angststoornissen komen veel voor bij kinderen en jongeren. We weten dat  er effectieve 
behandelprogramma’s bestaan die de angstproblemen in 70-80% van de kinderen aanzienlijk 
verminderen en ook maken dat ze beter functioneren. Toch zijn er ook nog veel vragen. 
Zouden we de behandelingen nóg effectiever kunnen maken door de ouders gericht extra te 
betrekken bij de behandeling? Of zouden we het programma ook online kunnen aanbieden, 
waardoor jongeren makkelijker vanuit huis aan de slag kunnen gaan? En wat moeten we 
aanbieden als de veelgebruikte behandelingen niet werken? De afgelopen jaren hebben we 
ons beziggehouden met deze onderzoeksvragen. Soms zijn de antwoorden heel verrassend. 
Maaike Nauta bespreekt de vragen en antwoorden vanuit eigen en internationaal onderzoek 
en laat ons zien welke vraagstukken we de komende jaren nog  moeten oplossen.  

De beste professionals in het buurtteam: 
duur of juist efficiënt?
José Manshanden
In de buurtteams in de gemeente Utrecht werken professionals met minimaal een HBO+ 
opleiding en minimaal 5 jaar werkervaring. Alleen op die manier kan het buurtteam 
effectieve, toegankelijke en aantrekkelijke zorg bieden bij jeugd- en opvoedproblemen. 
Jose Manshanden vertelt in deze lezing over haar visie op de buurtteams: waarom heeft de 
gemeente Utrecht er voor gekozen om de hoogst opgeleide professionals vooraan in de wijk 
neer te zetten?  Hoe kan een buurtteam zich ontwikkelen tot een team dat doet wat nodig is 
en waar de meest recente kennis en kunde goed wordt benut? Een buurtteam dat voorkomt 
dat er een nieuwe tweedeling in de jeugdhulp gaat ontstaan!

Het individu vanuit een levensloopperspectief: 
hoe kijkt een econoom naar hulp voor jeugd?
Jochen Mierau               
In jeugdhulp moeten problemen verholpen worden en kinderen weer in ontwikkeling 
worden gebracht. Dat kost veel geld. Kan het met minder geld? Is zorg een goede investering? 
Economen doen op basis van studies zo goed mogelijk voorspellingen over kosten 



en opbrengsten in het heden en in de toekomst. Jochen Mierau doet onderzoek naar de 
economische gevolgen van gezondheid en andersom naar hoe gezondheid invloed heeft 
op de omgeving. Bijvoorbeeld naar het effect van psychische gezondheid van ouders op de 
omgeving van kinderen. Hoe kan een econoom bijdragen aan betere zorg voor jeugd? En 
hoe geleidelijk aan steeds beter werkzaam jeugdbeleid? 

Diagnose depressie: laveren tussen dip en doem... 
Robert Schoevers
Depressie heeft grote gevolgen voor het individu en voor de samenleving. Bij volwassenen 
is depressie  verantwoordelijk voor een enorme ziektelast. Maar wat is de impact van een 
depressie bij een ouder op een kind? Hoe is het leven voor een kind met een depressieve 
ouder en welke rol speelt de erfelijke kwetsbaarheid? En hoe zit het met de invloed van 
omgevingsfactoren zoals trauma of verwaarlozing? Wanneer we in preventieve zin iets willen 
doen aan depressie, moeten we jong beginnen en breed kijken. Robert Schoevers belicht 
wat we als samenleving op het terrein van jeugdhulpbeleid kunnen leren van kennis uit de 
volwassenenpsychiatrie.
 

Over de sprekers:
› Prof. Dr. Pieter Hoekstra is kinder- en jeugdpsychiater bij Accare en hoogleraar kinder- 
    en jeugdpsychiatrie bij het UMCG/Accare. Zijn onderzoek is met name gericht op de 
    genetische en immunologische achtergronden van ticstoornissen  en op ontstaan, beloop 
    en behandeling van ADHD en druk gedrag. 

› Mw. Dr. Klaske Glashouwer is GZ-psycholoog en cognitief-gedragstherapeut VGCt bij 
    Accare en gepromoveerd onderzoeker bij de vakgroep klinische psychologie van de RUG. 
    Klaske Glashouwer houdt zich bezig met de ontwikkeling van kennis op het gebied van 
    eetproblemen en toepassingen daarvan in de zorg en preventie.

› Mw.  dr. Maaike Nauta is werkzaam als GZ-psycholoog en cognitief gedragstherapeut 
    VGCt Accare en werkt tevens als universitair hoofddocent bij Klinische Psychologie van de 
    Rijksuniversiteit Groningen. Ze richt zich in haar onderzoek op het ontwikkelen en toetsen 
    van behandelingen voor kinderen en jongeren met psychische problemen waaronder 
    angststoornissen.



› José Manshanden is directeur Sociaal in de gemeente Utrecht en Raadslid bij de Raad 
    voor de Volksgezondheid en Samenleving. Vanwege haar inzet  voor de transformaties in 
    het sociaal domein is zij tevens gekozen tot overheidsmanager van 2015.

› Dhr.  dr. Jochen Mierau is als universitair hoofddocent verbonden aan de Faculteit 
    Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Een centraal thema in 
    zijn onderzoek is de interactie tussen de levensloop van het individu en de economische 
    omgeving.  

› Prof. Dr.  Robert Schoevers is hoogleraar, opleider en hoofd van de afdeling psychiatrie 
    in het UMCG. Zijn onderzoek richt zich op de epidemiologie en behandeling van depressie, 
    zowel in bevolkings- als in klinische studies. 

Boekhandel Daan Nijman (breinboek.com) is  aanwezig met een collectie interessante 
vakliteratuur.

Aanmelden
Met de volgende link gaat u rechtstreeks naar het inschrijfformulier
Inschrijven kan tot en met 29 maart 2016. Na deze datum ontvangt u bericht of u kunt 
deelnemen.

Peter Dijkshoorn, bestuurder Accare
Pieter Hoekstra, hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie

Aanmelden

https://www.accare.nl/professionals/opleidingen/bijscholing/symposium-onderzoek-de-jeugdhulp/inschrijfformulier-symposium-onderzoek-de-jeugdhulp
https://www.accare.nl/professionals/opleidingen/bijscholing/symposium-onderzoek-de-jeugdhulp/inschrijfformulier-symposium-onderzoek-de-jeugdhulp

