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Onderzoeksprogramma 2019-2020 

 

Adaptieve Vragenlijst Verstandelijke Beperking 

Doorontwikkeling DROS 2.0  

Effectmeting en Routine Outcome Monitoring 

Effectmeting De Borg  

Erkenning behandelprogramma’s Trajectum  

Ervaringsdeskundigheid  

Persoonlijkheidsproblematiek 

Promotie-onderzoek Forensisch (F)ACT  

Promotie-onderzoek Leefklimaat  

Promotie-onderzoek Psychomotorische therapie en agressief gedrag 

Promotie-onderzoek Seksueel trauma en psychomotorische therapie  

Promotie-onderzoek Voedingssuplementen en agressief gedrag  

Promotie-onderzoek PRO: nieuwe zorgvorm voor clienten met acting out gedrag 

Suicide bij LVB 

Tijd voor Veiligheid / Safety Seeking 
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Adaptieve Vragenlijst Verstandelijke Beperking 
 

 
 
 

Doorontwikkeling DROS 2.0 

Contactpersonen  Monique Delforterie; Bren Hesper & Robert Didden  

Inhoud  Dit onderzoek bestaat uit recidive onderzoek, waarbij de predictieve 
validiteit van de DROS (1.0) wordt onderzocht voor het inschatten van 
recidive na ontslag van clienten. Met dit onderzoek zal het gebruik van de 
DROS als risicotaxatie-instrument kunnen worden onderbouwd.  
Daarnaast wordt de huidige versie van de DROS doorontwikkeld naar de 
DROS 2.0. Voorgaand onderzoek bij Trajectum naar de DROS 1.0 laat zien 
dat het instrument geschikt is om veranderingen in dynamische 
risicofactoren te meten, agressief gedrag kan voorspellen tijdens de 
opname en dat het instrument betrouwbaar en valide is. Items voor 
internaliserende problematiek zullen worden toegevoegd in de DROS 2.0 
en worden onderzocht op betrouwbaarheid en validiteit. Ten slotte wordt 
het huidige item Sociaal netwerk aangepast zodat het overeenkomt met de 
overige items en het toegevoegd kan worden in de totaalscore van de 
DROS.  

Looptijd September 2017 – maart 2019  

Partners  Rooyse Wissel 
Ipse de Bruggen  
Stevig  
Altrecht/Wier (prof.dr. H. Nijman) 
Forensische Zorg Specialisten 

Financiering  Kwaliteit Forensische Zorg  

 

Contactpersonen  Femke Jonker (Pro persona) 
Robert Didden 

Inhoud  Voor de classificatie en indicatiestelling van een (L)VB wordt nog vaak veel 
gewicht gehangen aan het IQ. Adaptieve vaardigheden worden daarbij niet, 
of met een verouderd instrument gemeten. Een nieuw instrument is de 
AVVB waarmee de adaptieve vaardigheden van mensen met een LVB in 
kaart worden gebracht. Dit instrument zal bij een groot aantal clienten 
worden onderzocht op psychometrische kenmerken als factor structuur, 
interne consistentie, gevoeligheid voor verandering en convergente 
validiteit.  
Het is een promotieonderzoek onder begeleiding van prof Henk Nijman en 
prof Robert Didden 

Looptijd 2019-2020 

Partners  Radboud Universiteit Nijmegen 
De Borg en andere praktijkinstellingen  

Financiering  KFZ en ZONMW 
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Effectmeting en Routine Outcome Monitoring 

Contactpersonen  Monique Delforterie  

Abdullah Turhan  

Inhoud  Effectmeting vindt doorlopend plaats binnen de sectoren Klinisch 

Behandelen (KB) en Ambulante Zorg (SAZ). Binnen Trajectum is de 

effectmeting opgezet als Routine Outcome Monitoring (ROM), waarin 

systematisch en bij herhaling (Routine) gebruik wordt gemaakt van 

instrumenten om de resultaten (Outcome) van de behandeling te meten 

en eventueel bij te sturen (Monitoring). Het primaire doel van ROM is het 

vergroten van de werkzaamheid en effectiviteit van een behandeling via 

terugkoppeling van ROM gegevens aan behandelaren. Met de gegevens 

die verzameld worden binnen de ROM kan wetenschappelijk onderzoek 

worden uitgevoerd.  

In 2016 en 2017 is een herziene opzet van ROM geïmplementeerd bij SAZ 

en KB. Intern zullen deze ROM gegevens in 2019 worden geanalyseerd en 

gecommuniceerd.  

Looptijd Doorlopend  

Partners  - 

Financiering  Trajectum  

  

Effectmeting Borg instellingen  

Contactpersonen  Monique Delforterie  

Marjet van Baggum 

Inhoud  In 2013 is een effectmeting uitgebracht van de Borg over de periode 2007-

2012. Binnen de Borg is besloten een nieuwe effectmeting uit te brengen 

over de periode 2012-2017. De effectmeting beantwoordt de vraag of de 

door de Borginstellingen aangeboden klinische SGLVB en SGLVB+ 

behandelingen tot de gewenste veranderingen leiden bij cliënten in de 

periode 2012-2017. Daarnaast wordt de cliëntengroep van de 

Borginstellingen beschreven en worden de effecten bekeken in relatie tot 

verschillende cliëntkenmerken.   

Looptijd 2019  

Partners  De Borg  

Ipse de Bruggen 

Stevig  

Fivoor  

Financiering  De Borg   
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Effectmeting Ge-Zonder Leven (behandelprogramma verslaving) 

Contactpersonen  Monique Delforterie & Robert Didden 

Inhoud  Het behandelprogramma Grip op Agressie is in 2018 ingediend voor het 
verlengen van de erkenning. Voor het behandelprogramma Ge-zonder 
leven wordt in 2019 een aanvraag bij de Erkenningscommissie 
Gedragsinterventies Justitie gedaan om erkenning aan te vragen. 
Onderdeel van het erkenningstraject is evaluatie van het proces van de 
programma’s (programma-integriteit en cliëntervaring) en 
effectonderzoek. 

Looptijd 2019 

Partners  KFZ; De Borg 

Financiering  De Borg; Trajectum  

 

Ervaringsdeskundigheid zorgprofessionals 

Contactpersonen  Christien Rippen & Alie Weerman  

Inhoud  Trajectum participeert in een onderzoek naar de inzet van 
ervaringsdeskundige medewerkers. Het onderzoek wordt uitgevoerd door 
Hogeschool Windesheim in samenwerking met Hogeschool Utrecht, het 
VU-Medisch Centrum en vier regionale zorgorganisaties. Het gaat om 
zorgverleners die zelf verslaafd zijn geweest, een beperking hebben of 
hersteld zijn van een ontwrichtende (psychische) aandoening en hun 
ervaringsdeskundigheid professioneel willen inzetten om de zorg aan 
cliënten te verbeteren. 
Hoofdonderzoeker is Alie Weerman, lector bij Hogeschool Windesheim en 
gepromoveerd op ervaringsdeskundigheid.  

Looptijd 2017 – 2019; beoogd vervolgonderzoek tot 2022 

Partners  Hogeschool Windesheim 
Hogeschool Utrecht 
VU-Medisch Centrum 
GG-Net 
Dimence 
RIBW 
MEE 

Financiering  RAAK PRO subsidie; aanvraag ZON-MW 
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Persoonlijkheidsproblematiek bij LVB 
 
Contactpersonen  Hanneke Janssen 

Lotte Ottink 
Teunis van den Hazel 
Robert Didden 

Inhoud  In dit onderzoek wordt persoonlijkheidsproblematiek bij mensen met een 
LVB in kaart gebracht met behulp van de MMPI. Onderzocht wordt of 
mensen met een LVB dit instrument op een valide manier kunnen invullen 
en hoe persoonlijkheidsprofielen kunnen worden geidentificeerd. 

Looptijd 2019-2020 

Partners  Radboud Universiteit Nijmegen 
Dr. Paul van der Heijden & prof.dr. Jos Egger (Radboud) 
Trajectum 

Financiering  i.h.k. KP opleiding 

 

 

Promotie-onderzoek Forensisch (F)ACT  

Contactpersonen  Laura Neijmeijer  
Robert Didden  

Inhoud  In samenwerking met De Borg en het Trimbos instituut wordt onderzoek 
gedaan naar de implementatie en effecten van forensische (F)ACT-teams 
voor de ambulante doelgroep SGLVB. In dit onderzoek worden de effecten 
van deze teams (n > 500) geanalyseerd aan de hand van data die worden 
verzameld in een daartoe opgezet ROM systeem. Data zijn jaarlijks 
verzameld op tenminste 3 meetmomenten. Daarnaast wordt een 
beschouwing en review geschreven over het (F)ACT model voor clienten 
met een LVB, worden professionals en clienten geinterviewd over hun 
ervaringen met (F)ACT en wordt getracht te achterhalen wat de werkzame 
bestanddelen zijn van deze nieuwe vorm van zorg. De uitkomsten van deze 
studies worden beschreven in een proefschrift dat kwantitatieve en 
kwalitatieve onderzoeksmethoden gebruikt. 

Looptijd 2015-2019 

Partners  De Borg  
Trimbos instituut (prof.Hans Kroon) 
Radboud Universiteit Nijmegen (prof. Henk Nijman) 

Financiering  KFZ 
Radboud Universiteit Nijmegen  
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Promotie-onderzoek Leefklimaat 

Contactpersonen  Elien Neimeijer 
Judith Kuipers 
Robert Didden  

Inhoud  Binnen Trajectum wordt sinds een aantal jaren ROM gegevens verzameld 
ten aanzien van het leefklimaat zoals beoordeeld door clienten op de 
behandelafdelingen. Binnen dit promotie-onderzoek wordt het 
meetinstrument onderzocht op de psychometrische kwaliteiten, wordt 
onderzocht of agressie-incidenten en andere variabelen samenhangen met 
de kwaliteit van het leefklimaat, wordt de beoordeling van het leefklimaat 
door clienten met een LVB vergeleken met die door clienten zonder een 
LVB, worden de ervaringen van clienten en begeleiders in kaart gebracht 
aan de hand van interviews en worden voorbereiding getroffen voor een 
interventie om – daar waar nodig – het leefklimaat te verbeteren. Het 
laatste onderzoek wordt uitgevoerd door Judith Kuipers (KP i.o.) 

Looptijd 2015 -2019  

Partners  Hogeschool Leiden (dr. Peer van der Helm)  
Radboud Universiteit Nijmegen 

Financiering  Trajectum   
Radboud Universiteit Nijmegen 

 

Promotie-onderzoek Psychomotorische therapie en agressief 

gedrag  

Contactpersonen  Tina Bellemans 
Robert Didden  

Inhoud  Vanuit de leerstoel begeleidt Robert Didden een promotieonderzoek naar 
Psychomotorische Therapie in samenwerking met Hogeschool Windesheim 
(lectoraat Bewegen en Educatie). In dit onderzoek, waarvoor een 4-jarige 
NWO Lerarenbeurs is verworven, zal worden gestreefd naar de 
samenstelling van een module voor PMT bedoeld voor cliënten met een 
LVB en agressie-problematiek. Ook wordt een observatielijst onderzocht 
die aspecten van lichaamsbeleving in kaart brengt en die PMT-ers kunnen 
gebruiken t.b.v. diagnostiek en effectmeting.  

Looptijd 2016-2021 

Partners  Hogeschool Windesheim (dr. Jooske van Busschbach) 
Radboud Universiteit Nijmegen  
Verschillende praktijkinstellingen 

Financiering  NWO Lerarenbeurs 
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Promotie-onderzoek Seksueel trauma en psychomotorische 

therapie  

Contactpersonen  Kelly Stobbe 
Robert Didden  

Inhoud  In dit onderzoek wordt getracht om een observatie instrument te 
ontwikkelen en te valideren dat symptomen van seksueel trauma bij LVB in 
kaart brengt (onderzoeker Manon Smits, UvA). Dit instrument zal 
vervolgens worden gebruikt om het effect van een psychomotorische 
interventie (PMT) te toetsen bij clienten met een LVB. 

Looptijd 2017-2022 

Partners  Hogeschool Windesheim (dr. J. van Busschbach, dr. M. Scheffers) 
Universiteit van Amsterdam  
Radboud Universiteit Nijmegen  
Verschillende praktijkinstellingen 

Financiering  RAAK PRO subsidie 

 

 

Promotie-onderzoek Voedingssuplementen en agressief gedrag 

Contactpersonen  David Gast  
Robert Didden  

Inhoud  In dit placebogecontroleerd onderzoek wordt het effect onderzocht van 
voedingssuplementen (mineralen, vitaminen, vetzuren) op agressief gedrag 
bij clienten met een LVB. Tevens wordt nagegaan of een vermindering van 
agressie samengaat met een verhoging van de kwaliteit van leven etc. Niet 
in de laatste plaats wordt de samenstelling en kwaliteit van voeding 
onderzocht. 

Looptijd 2017-2021 

Partners  Leiden Universitair Medisch Centrum (dr. E. Giltaij) 
Radboud Universiteit Nijmegen  
Wageningen Universiteit 
Verschillende praktijkinstellingen 

Financiering  Innovatiefonds & Gemiva 
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PRO: nieuwe zorgvorm voor clienten met acting out gedrag 

Contactpersonen  Suzanne Lokman 
Robert Didden  

Inhoud  Voor clienten met ernstige vormen van acting out gedrag wordt een 
nieuwe zorgvorm geimplementeerd in een locatie van Trajectum. De 
zorgvorm is afgeleid van Triple C. In dit onderzoek worden betrokkenen 
(clienten, begeleiders, managers, verwanten) geinterviewd over werkzame 
factoren en randvoorwaarden en worden gedurende een aantal jaren 
gegevens verzameld in een ROM structuur. Gegevens verzameld aan de 
hand van kwantitatieve en kwalitatieve methoden zullen uitmonden in een 
proefschrift. Aan dit onderzoeksproject zit een project verbonden dat ten 
doel heeft de kennis te delen met enkele andere praktijkinstellingen. Het 
onderzoek wordt begeleid door prof. Embregts (Tilburg), prof. R. Didden 
(Radboud) en prof. Ronald Bal (Erasmus) 

Looptijd 2018-2022 

Partners  Radboud Universiteit Nijmegen 
Tilburg Universiteit 
Erasmus Universiteit Rotterdam 
ASVZ, Pluryn, Trajectum 
CCE, zorgverzekeraar, andere praktijkinstellingen 

Financiering  VWS 

 

Suicide bij LVB 
 
Contactpersonen  Teunis van den Hazel 

Robert Didden  

Inhoud  Suïcide komt niet zelden voor in zorginstellingen, maar cijfers ontbreken. 
Ook is niet duidelijk of mensen met een LVB een grotere kans op suicide 
hebben, en zo ja, of er bij hen dezelfde of andere risicofactoren een rol 
spelen. In dit onderzoek worden aan de hand van een psychiatrische en 
psychologische reconstructie de geslaagde en niet-geslaagde suicides van 
clineten met een LVB onderzocht. 

Looptijd 2019-2020 

Partners  Radboud Universiteit Nijmegen (prof. Dr. Henk Nijman) 
Nivel, 113 (dr. Derek de Beurs) 

Financiering  Trajectum 
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Tijd voor Veiligheid / Safety Seeking 
 
Contactpersonen  Robert Didden  

Inhoud  In dit onderzoek wordt een module ontwikkeld en op effectiviteit getoetst 
voor de behandeling van verslaving en trauma bij clienten met een LVB. 
Het is gebaseerd op een bestaande interventie: Safety Seeking die wordt 
aangepast voor gebruik bij mensen met een LVB waar verslaving en trauma 
samen voorkomen. Op verschillende instelling worden pilots gehouden om 
het effect van deze nieuwe en aangepaste module te toetsen bij (jong) 
volwassenen met een LVB. 
 

Looptijd 2019 

Partners  Tactus (dr. J. van der Nagel) 
Trajectum 
Radboud Universiteit Nijmegen 
Pluryn (dr. Evelien Poelen) 

Financiering  KFZ 
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Contactgegevens:  
Prof. Dr. Robert Didden   r.didden@pwo.ru.nl; rdidden@trajectum.info  
Dr. Monique Delforterie  mdelforterie@trajectum.info  
Christien Rippen    crippen@trajectum.info  
Kenniscentrum    kenniscentrum@trajectum.info  
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