
Jaarbeeld 2017
In dit Jaarbeeld worden een aantal projecten 

uitgelicht, die elk op hun eigen manier  

representatief zijn voor het Trimbos-instituut 

in 2017. 

Klik hier voor het Financieel Jaarverslag 2017.
 

https://assets.trimbos.nl/docs/0670328b-6791-46b9-bb5b-84b2af64ff34.pdf


Inhoud



“In 2017 is extra aandacht besteed aan een 
meer gemengde financiering en het zoeken 
van nieuwe opdrachtgevers. Enerzijds om 
de basis van de financiering te verstevigen 
en verbreden. Anderzijds om ruimte te 
creëren voor investeringen in implementatie 
en doorontwikkeling van producten en 
interventies. De onveranderde basis blijft de 
expertise van het Trimbos-instituut, van waaruit 
we ook in 2018 blijven werken aan het delen 
van kennis, het creëren van impact en het 
vergroten van het bereik van interventies.” 
Rutger Engels was in 2017 voorzitter van de 
Raad van Bestuur. Hij is vanaf 1 mei 2018 
benoemd als rector magnificus aan de Erasmus 
Universiteit Rotterdam.

20-jarig bestaan Trimbos-instituut
Vanwege het 20-jarig bestaan van het  
Trimbos-instituut zijn in 2017 drie netwerk-
bijeenkomsten gehouden over actuele 
maatschappelijke thema’s. 

 
Op 23 maart was de aftrap over dementie. 
Deskundigen wierpen een blik op de toekomst 
van de zorg en ondersteuning voor mensen met 
dementie. 
 
  Lees hier het verslag voor de mooie dromen  

die dat opleverde.

Op 6 juli vond de tweede bijeenkomst 
plaats onder de titel ‘Naar een nieuwe GGZ’. 
De highlights van deze bijeenkomst, met 
onder meer Rutger Engels, Wilma Boevink, 
Marijke van Putten, Jacobine Geel en andere 
deelnemers kunt u terugzien.  
 
 Klik hier voor de video. 

Op 23 november was de derde bijeenkomst  
in NEMO te Amsterdam, waar vanuit 
verschillende perspectieven gesproken werd 
over applied gaming en het effect daarvan  
op de mentale gezondheid.

 
 Lees hier het verslag. 

Drie hoogleraren
Dr. Marloes Kleinjan, Programmahoofd 
Epidemiologie & Research support, werd in 
oktober benoemd tot hoogleraar ‘Youth Mental 
Health Promotion’ aan de Universiteit Utrecht. 

Dr. Hans Kroon, Programmahoofd Reintegratie, 
werd in december benoemd tot hoogleraar 
ambulantisering en deïnstitutionalisering aan  
de Tilburg University. 

Eerder in 2017 kwam Prof. dr. Marc Willemsen 
het Trimbos-instituut versterken; hij is 
bijzonder hoogleraar tabaksontmoediging 
aan de Universiteit Maastricht en is bij het 
Trimbos-instituut wetenschappelijk directeur 
tabaksontmoediging. 

Van het bestuur

https://www.trimbos.nl/actueel/nieuws/bericht/dromen-over-een-mooie-toekomst-met-dementie
https://www.trimbos.nl/actueel/nieuws/bericht/dromen-over-een-mooie-toekomst-met-dementie
https://vimeo.com/user23569237/review/225970594/5ea2563261
https://www.trimbos.nl/appliedgaming/


Politie, BOA’s en vervoerders getraind  
in omgaan met mensen onder invloed
In samenwerking met de Politieacademie 
ontwikkelde het Trimbos-instituut in 2017 een 
e-learning en een training voor politietrainers 
over omgaan met mensen onder invloed 
van alcohol en/of drugs in het verkeer. De 
politietrainers hebben op hun beurt 15.000 
politieagenten opgeleid. 
 
 Lees hier het verslag. 
 

Nieuwe gemeentelijke aanpak tegen  
dronkenschap en doorschenken
Samen met onderzoeksbureau Objectief 
lanceerden we een aanpak voor gemeenten 
om doordrinken en doorschenken in het 
uitgaansleven aan te pakken.  

 Lees hier het verslag.  

Alcohol

 

https://www.trimbos.nl/actueel/nieuws/bericht/training-voor-politie-over-omgaan-met-mensen-onder-invloed
https://www.trimbos.nl/actueel/nieuws/bericht/training-voor-politie-over-omgaan-met-mensen-onder-invloed
https://www.trimbos.nl/actueel/nieuws/bericht/nieuwe-gemeentelijke-aanpak-tegen-dronkenschap-en-doorschenken


Drugs

Nationale Drug Monitor (NDM)
Sinds 1999 worden alle feiten en cijfers over 
drugsgebruik verzameld in de Nationale 
Drug Monitor (NDM). En er is behoefte 
aan: het NDM Jaarbericht 2017 is het meest 
gedownloade product op trimbos.nl. De 
NDM laat zien dat het stimulantiagebruik 
onder volwassenen in 2017 is toegenomen 
onder volwassenen, als ook de geregistreerde 
drugsgerelateerde sterfte.

 Klik hier voor de NDM.

Pilot GHB-aanpak in gemeente Twenterand
Voor de gemeente Twenterand brachten we 
de omvang van de lokale GHB-problematiek in 
kaart en verkenden we oplossingsrichtingen. 
De aanpak die zo ontwikkeld is, kan ook door 
andere gemeenten worden gebruikt. 

 Lees hier het verslag.

Effecten cannabisregulering in de VS  
onderzocht
Met het oog op de veranderingen in het 
Nederlandse cannabisbeleid heeft het Trimbos-
instituut in opdracht van het Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de 
impact van de legalisering en de regulering van 
cannabis op de volksgezondheid in vier staten 
van de Verenigde Staten in kaart gebracht. 
 

 
 Lees hier het verslag.

http://trimbos.nl
https://www.trimbos.nl/producten-en-diensten/webwinkel/product/af1568-jaarbericht-nationale-drug-monitor-2017
https://www.trimbos.nl/actueel/nieuws/bericht/gemeente-twenterand-start-in-2018-met-een-pilot-ghb-aanpak
https://www.trimbos.nl/actueel/nieuws/bericht/effecten-cannabisregulering-in-de-vs-onderzocht


Tabak

Nieuwe voorlichtingsmaterialen voor  
rokende zwangere vrouwen
We hebben flink bijgedragen aan de 
wetenschappelijke onderbouwing van het 
tabaksontmoedigingsbeleid in opdracht van 
het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport (VWS). We hebben verschillende 
factsheets en rapportages geschreven, nieuwe 
voorlichtingsmaterialen ontwikkeld voor 
rokende zwangere vrouwen en handleidingen 
met gespreksprotocollen omtrent stoppen-met-
roken-begeleiding voor geboortezorgverleners. 
Daarnaast is de multidisciplinaire e-learning 
‘Rookvrije Start’ opgeleverd, bedoeld voor 
zorgverleners die gesprekken voeren met 
(aanstaande) ouders. 

 Klik hier voor meer informatie over de materialen.
 

Platform Ikstopnu helpt rokers met goede 
voornemens
Ieder jaar stoppen 300.000 tot 500.000 mensen 
op 1 januari met roken. Veel mensen wíllen wel 
graag stoppen maar weten niet hoe. De website 
ikstopnu.nl en de Ikstopnu Facebookpagina  
bieden hulp en ondersteuning.

 Ga naar de website ikstopnu.nl.

 Ga naar de Facebookpagina van ikstopnu.nl.

 Lees hier meer over ikstopnu.nl.

Publieksinformatie: aantal bezoeken 
blijft groeien (meer dan 2 ½ miljoen)

alcoholinfo.nl  1.000.000 (+21%)

rokeninfo.nl  575.000 (+7%)

ikstopnu.nl  157.000 (+42%)

drugsinfo.nl  445.000 (+18%)

drugsenuitgaan.nl  400.000

Ruim 8.000 vragen beantwoord

Roken Infolijn en Stoplijn   2.712 vragen  

(592 en 2.120)

Alcohol Infolijn  1.223 vragen

Drugs Infolijn  2.580 vragen

Chatservice Alcohol en Drugs* 1.716 vragen 

* samenwerking Trimbos-instituut en landelijke instellingen 
voor verslavingszorg.

 

Alcohol en Drugs Infolijn 

0900-1995 

vraagbaak@infolijnen.nl

https://www.trimbos.nl/actueel/nieuws/bericht/nieuwe-materialen-ondersteuning-rokende-zwangeren
https://www.ikstopnu.nl/
https://www.facebook.com/ikstopnu.nl/
https://www.trimbos.nl/actueel/nieuws/bericht/platform-ikstopnu-helpt-rokers-met-goede-voornemens
http://alcoholinfo.nl
http://rokeninfo.nl
http://ikstopnu.nl
http://drugsinfo.nl
http://drugsenuitgaan.nl
mailto:vraagbaak%40infolijnen.nl?subject=


Depressie, angst en suïcidepreventie

Pieker-, slaap- en stressklachten aangepakt 
met online trainingen
Meer dan 7.000 mensen volgden één van de 
gratis online trainingen www.snelbeterinjevel.nl 
‘Beter slapen’, ‘Minder stress’ of ‘Minder 
piekeren’. Slaap- pieker- en stressklachten 
hangen aantoonbaar samen met depressieve 
klachten. De trainingen zijn in 2017 verbeterd 
én toegankelijker gemaakt voor laag opgeleide 
mensen (taal, beeld, navigatie).

 Klik hier voor de trainingen.

http://www.snelbeterinjevel.nl
https://www.trimbos.nl/actueel/nieuws/bericht/gratis-online-trainingen-voor-slaap-pieker-of-stressklachten


Ernstige psychische aandoeningen

Ambulantisering
De zorg voor mensen met ernstige psychische 
aandoeningen verandert ingrijpend; een deel 
van de bedden maakt plaats voor meer en 
betere ambulante zorg (zorg die niet in een 
instelling verleend wordt). Kennis is belangrijk 
om de ambulantisering op regionaal en 
lokaal niveau te laten slagen. Het Trimbos-
instituut verzamelde die kennis ook in 
2017 en monitorde landelijke en regionale 
ontwikkelingen en ondersteunde instellingen, 
gemeenten en zorgverzekeraars bij het 
ambulantiseringstraject. 

  Lees hier meer over ambulantisering. 

 Klik hier voor het rapport. 

Afstemming zorg voor mensen met  
ernstige psychische aandoeningen
De zorg voor mensen met ernstige psychische 
aandoeningen is vaak complex. Daarom 
verscheen in 2017 de ‘generieke module 
Ernstige psychische aandoeningen’. In deze 
module wordt beschreven hoe goede zorg voor 
mensen met ernstige psychische aandoeningen 
eruit ziet en er worden concrete handvatten 
geboden aan alle betrokkenen.

 Lees hier meer over deze module.

Kennisagenda ouderenpsychiatrie 
In november presenteerde het Nederlands 
Kenniscentrum Ouderenpsychiatrie (KNOP) 
de Kennisagenda Ouderenpsychiatrie, een 
inventarisatie van kennisvragen en –hiaten,  
die richting geeft aan kennisontwikkeling in  
de toekomst.

 Lees hier het verslag.

Dementiebril wint Zilveren VR Award 2017 
De Dementiebril is een 360 graden simulatiefilm 
op een Virtual Reality-bril, die je in de huid 
laat kruipen van iemand met dementie. De 
bijbehorende e-learning zorgt voor extra 
verdieping en meer begrip voor mensen met 
dementie.

 Lees hier het verslag.

https://www.trimbos.nl/themas/ambulantisering/
https://www.trimbos.nl/producten-en-diensten/webwinkel/product/af1586-landelijke-monitor-ambulantisering-en-hervorming-langdurige-ggz-2017
https://www.trimbos.nl/actueel/nieuws/bericht/generieke-module-zorgt-voor-afstemming-zorg-voor-mensen-met-ernstige-psychische-aandoeningen
https://www.trimbos.nl/actueel/nieuws/bericht/generieke-module-zorgt-voor-afstemming-zorg-voor-mensen-met-ernstige-psychische-aandoeningen
https://www.trimbos.nl/actueel/nieuws/bericht/presentatie-van-de-kennisagenda-ouderenpsychiatrie
https://www.trimbos.nl/actueel/nieuws/bericht/dementiebril-wint-zilveren-vr-award-2017


Internationaal

Verlenging opdracht in Moldavië 
Het project ‘Reform of Mental Health Services 
in Moldova’ werd in 2017 opnieuw verlengd. 
Doel van het project is om de GGZ in Moldavië 
te verbeteren en toegankelijker te maken. In 
het kader van het project heeft het Trimbos-
instituut in Moldavië een kantoor geopend. 
In november kwam een delegatie van 
beslissingsmakers uit de Moldavische GGZ op 
bezoek bij het Trimbos-instituut in Nederland. 

 Lees hier het verslag.

https://www.trimbos.nl/actueel/nieuws/bericht/moldavische-delegatie-beslissingsmakers-ggz-bezoekt-trimbos
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http://www.trimbos.nl/webwinkel
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