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Missie
Het Trimbos-instituut wil de geestelijke gezondheid verbeteren door het delen van kennis.  

Het Trimbos-instituut levert maatschappelijke en economische meerwaarde vanuit kennis over 

geestelijke gezondheid en het (voorkomen van) gebruik van tabak, alcohol en drugs teneinde de 

kwaliteit van leven te bevorderen. 

 

Speerpunten
• Ontwikkelen van nieuwe behandelmethoden, zorgstandaarden, richtlijnen, interventies en 

preventieprogramma’s;

• Signaleren van trends en monitoren van psychische problemen, middelengebruik en verslaving;

• Onderzoek en evaluatie van de ggz en verslavingszorg: organisatie, toegankelijkheid, kwaliteit  

en (kosten) effectiviteit; 

• Informeren van beleidsmakers, politici en professionals over de geestelijke gezondheid van de 

Nederlandse bevolking; 

• Bieden van trainingen en cursussen voor uiteenlopende doelgroepen: van professionals in de 

ggz en verslavingszorg, praktijkondersteuners van huisartsen in de gzz, politie & justitie tot 

medewerkers van gemeenten, horeca en scholen;

• Voorlichting over psychische problematiek, middelengebruik en verslaving; 

• Bevorderen van uitwisseling en het delen van kennis door organisaties en individuen op lokaal 

niveau en wereldwijd met elkaar in contact te brengen.
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Het Trimbos-instituut richt zich op vijf kernthema’s: alcohol, 
drugs, tabak, meest voorkomende psychische stoornissen 
en ernstige psychiatrische problemen. Uitgangspunt bij 
de vijf thema’s is het levensloopperspectief. Elk thema 
wordt uitgewerkt in een multidisciplinair, integraal 
aanbod van monitoring, preventie, behandeling en zorg. 
Omgevingsinterventies en aandacht voor mantelzorgers en 
familieleden worden hierin meegenomen.

Bij de thema’s alcohol, drugs en tabak wordt ingezet op de 
algemene bevolking. Dit gebeurt vooral bij monitoring en 
preventie. Daarnaast worden per thema risicogroepen benoemd 
die specifiek aandacht behoeven.

Voor preventie van depressie, één van de meest voorkomende 
psychische stoornissen, ziet het levensloopperspectief met 
risicogroepen er als volgt uit: 
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06

Onderwijs en het Trimbos-instituut
Hoe informeer je kinderen, jongeren, ouders en 

leerkrachten over de risico’s van middelengebruik? 

Hoe kunnen scholen de psychische weerbaarheid 

vergroten van leerlingen en hen leren om te gaan met 

teleurstelling en tegenslag? Op deze thema’s heeft 

het Trimbos-instituut kennis en expertise. Er zijn 

programma’s voor diverse doelgroepen op de thema’s 

middelen en weerbaarheid en in verschillende settingen.

Gemeenten en het Trimbos-instituut
Het Trimbos-instituut ondersteunt gemeenten met 

kennis op het gebied van de zorg voor jeugd en 

kwetsbare groepen. Denk aan het ontwikkelen van 

zorgstandaarden, evaluaties van wijkgericht werken 

en trainingen rondom herstel, empowerment en 

ervaringsdeskundigheid, of aan ondersteuning bij de 

organisatie van effectieve zorg. Maar ook een lokale scan 

van het alcohol-, rook- en drugsbeleid is mogelijk. 

Psychische gezondheid in Nederland: 
NEMESIS 
Jaarlijks heeft 1 op de 5 (18%) volwassenen te maken 

met een psychische aandoening. Bijvoorbeeld 

een stemmings- of angststoornis of een stoornis 

door het gebruik van alcohol of drugs. Een veel 

groter percentage mensen (43%) krijgt ooit in 

het leven een psychische aandoening. Dit blijkt 

uit de ‘Netherlands Mental Health Survey and 

Incidence Study-2’, een representatief longitudinaal 

onderzoek naar de psychische gezondheid van de 

volwassen bevolking van 18 t/m 64 jaar. 

Op basis van data van NEMESIS-1 (1996-1999) en 

NEMESIS-2 (2007-2015) zijn ruim 240 artikelen 

(nationaal en internationaal), 41 rapporten en  

25 proefschriften verschenen. 

Voorbeelden van onderzoek
Hoe vaak komen psychische aandoeningen vóór 

en hoe vaak ontstaan zij voor het eerst in de 

algemene bevolking? Welke groepen lopen een 

verhoogd risico op psychische aandoeningen? In 

welke mate wordt professionele zorg gebruikt 

voor psychische problemen en in hoeverre sluit 

deze zorg aan bij de ernst van de problematiek 

van patiënten? Met hoeveel verzuimkosten gaan 

psychische aandoeningen gepaard vergeleken 

met lichamelijke aandoeningen?  

Meer informatie via www.nemesis-2.nl.

Werkgevers en het Trimbos-instituut
Een groot deel van het verzuim door werkenden hangt 

samen met psychische klachten gerelateerd aan 

werkstress. Werknemers en werkgevers zijn samen 

verantwoordelijk voor duurzame inzetbaarheid. Het 

Trimbos-instituut ontwikkelt interventies – zowel face-to-

face als e- en M-Health – gericht op het voorkomen van de 

gevolgen van werkstress, het versterken van de mentale 

veerkracht en het versnellen van de terugkeer naar werk 

na uitval door psychische klachten. Deze interventies 

kunnen op maat binnen bedrijven worden ingezet.

Zorgverzekeraars en het Trimbos-instituut
De beschikbaarheid van kosteneffectieve interventies 

is van belang voor zowel verzekerden – om verzekerd te 

zijn van goede zorg – als voor zorgverzekeraars – die zo 

weten dat hun klanten op een kosteneffectieve manier 

geholpen worden. Het Trimbos-instituut voert (kosten) 

effectiviteitsstudies uit, ontwikkelt samen met het 

veld zorgstandaarden en verkent de mogelijkheden van 

e-Mental Health als (extra) optie om de zorgkosten laag 

en de kwaliteit van zorg hoog te houden.

http://www.nemesis-2.nl
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Betrouwbare cijfers zijn voor zowel  

professionals in de ggz en de verslavingszorg  

als voor beleids makers en politici onmisbaar.  

Het Trimbos-instituut voert verschillende 

monitorstudies en longitudinale onderzoeken  

uit die actuele feiten en cijfers bieden over 

geestelijke gezondheid, mentale veerkracht  

en middelengebruik en verslaving. 

• Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study-2’ 

(NEMESIS-2). Representatief longitudinaal onderzoek 

naar de psychische gezondheid van volwassenen. 

• NDM - Nationale Drug Monitor. Jaarlijks overzicht van 

actuele feiten en cijfers over het gebruik  

van drugs, alcohol en tabak in Nederland en  

in internationaal perspectief. Ook zijn justitiële 

gegevens over handel, productie en bezit van 

illegale drugs en alcohol- en drugsgebruikers in het 

strafrechtelijk systeem opgenomen. 

• DIMS - Drugs Informatie en Monitoring Systeem. Houdt 

zicht op de markt van uitgaansdrugs in Nederland, 

analyseert drugs op samenstelling, signaleert trends en 

waarschuwt bij gevaar voor de volksgezondheid.

• Peilstationsonderzoek scholieren. Vierjaarlijks onderzoek 

met gegevens over roken, drinken, drugsgebruik en 

gokken onder Nederlandse scholieren van 10-18 jaar. 

• HBSC - Health Behaviour in School-aged Children. 

Vierjaarlijks onderzoek onder scholieren van 11-16 jaar 

naar gezondheidsbeleving, psychische gezondheid, 

middelengebruik en risicogedrag. Maakt deel uit van 

internationaal onderzoek. 

• Monitor ambulantisering. Beschrijft de ervaringen en 

belangrijkste ontwikkelingen rond ambulantisering in 

Nederland, met inbegrip van omvang, aard en gebruik 

van de intramurale en ambulante ggz-voorzieningen  

in Nederland. 

• Monitor Woonvormen Dementie. Biedt inzicht 

in de factoren die van belang zijn voor goede 

verpleeghuiszorg voor mensen met dementie, 

zoals kleinschalige en persoonsgerichte zorg, 

functioneren en kwaliteit van leven van bewoners, 

werkomstandigheden en arbeidstevredenheid van 

medewerkers en ervaringen van mantelzorgers.

• Monitor Maatschappelijke Opvang. Jaarlijks overzicht 

van feiten en cijfers over de maatschappelijk opvang 

in Nederland, met aandacht voor vraag, aanbod, 

toegankelijkheid en gemeentelijk beleid. 

• Monitor Stedelijk Kompas. Plan van aanpak van 39 

centrumgemeenten om het aantal dakloze mensen te 

verminderen en hun kwaliteit van leven te verbeteren. 

Monitoring 
Basis voor beleid



Alcohol, tabak, drugs
Met de oprichting van het Nationaal Expertisecentrum 
Tabaksontmoediging in 2013 is de kennis op het gebied van 
alcohol, tabak en drugs geconcentreerd binnen één instituut 
waarmee een krachtig kenniscentrum rond middelengebruik 
en gezonde leefstijl is ontstaan
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Tabaksonderzoek en 
ontmoediging

Het NET -Nationaal Expertisecentrum Tabaksontmoediging 

– van het Trimbos-instituut ontwikkelt, implementeert 

en verspreidt kennis en expertise over roken en 

tabaksontmoediging. Door voorlichting aan het algemeen 

publiek en samenwerking met professionals, wetenschap en 

overheden wil het NET bijdragen aan minder ziekte en sterfte 

door tabaksgebruik.

Het NET heeft 5 kerntaken:

1. Monitoren van trends in roken, determinanten van roken en 

comorbiditeit onder jongeren en volwassenen. 

2. Voorlichten van algemeen publiek en professionals via een 

telefonische informatielijn (RokenInfo, tel 0900-1995/0,10 ct per 

minuut) en www.rokeninfo.nl. Per (sub)doelgroep wordt gekeken 

wat de beste manier van communiceren is. Voor jongeren zijn 

bijvoorbeeld filmpjes ontwikkeld die via youtube, facebook en 

twitter verspreid worden. 

3. Kennis ontwikkelen en kennis delen door wetenschappelijke 

informatie uit nationale en internationale bronnen toegankelijk 

maken voor een breed publiek. Het NET draagt daardoor bij aan de 

wetenschappelijke onderbouwing van tabaksontmoedigingsbeleid. 

4. Ontwikkelen en implementeren van preventieprogramma’s en 

innovatieve interventies gericht op jongeren, volwassenen en 

specifieke subgroepen zoals uitgaande jongeren, werknemers en 

patiënten met comorbide problemen. Programma’s als Rookvrij 

Opgroeien en doorontwikkeling van e-health interventies voor 

jonge rokers zijn twee speerpunten. 

5. Het bundelen en verspreiden van kennis rond stoppen-met-roken 

zorg (SMR) en het signaleren van knelpunten en lacunes hierin. 

Toezicht houden op de praktijk, actualiteit en kwaliteit van het 

aanbod in de SMR-zorg. 

http://www.rokeninfo.nl


Investeren in preventie loont! 
Jaarlijks kampen 800.000 Nederlanders met 

een depressie, waarvan 365.000 nieuwe 

gevallen. Depressie en angststoornissen 

zijn de meest voorkomende psychische 

stoornissen. In de leeftijdsgroep van 18-64 jaar 

kost depressie de maatschappij 3,98 miljard 

euro per jaar. Preventieve interventies kunnen 

het aantal depressies mogelijk met 20-30% 

verminderen. Met een stepped-care werkwijze 

kan dit mogelijk zelfs oplopen naar 50 %.

 

Gedurende de levensloop zijn er een aantal 

risicogroepen waarbij geïndiceerde preventie 

waarschijnlijk de meeste gezondheidswinst 

oplevert. Voor depressiepreventie zijn dat 

bijvoorbeeld adolescenten, aanstaande moeders, 

werknemers, mensen die eerder een depressie 

hebben gehad, mensen met een chronische 

ziekte en ouderen.
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Het Trimbos-instituut ontwikkelt interventies 

gericht op het voorkomen van (problematisch) 

middelengebruik en het ontstaan van psychische 

klachten bij jongeren en volwassenen. Ook het 

uitvoeren van proefimplementaties en het onder-

zoeken van interventies op (kosten) effectiviteit - 

samen met preventieafdelingen in ggz-instellingen, 

instellingen voor verslavingszorg, huisartsen en 

GGD’en – behoort tot het takenpakket. 

• De Gezonde School en Genotmiddelen – dgsg.nl.  

Integraal onderwijsprogramma dat schoolgaande 

jongeren stimuleert bewust na te denken over 

alcohol, tabak en drugs en hen leert om te gaan 

met groepsdruk. Focust ook op goed schoolbeleid, 

signaleren en begeleiden van problematisch gebruik  

en het betrekken van ouders. 

• KOPP/KVO – Kinderen van Ouders met Psychische 

Problemen/Kinderen van Verslaafde Ouders. Breed 

aanbod van cursussen en interventies via ggz-

instellingen, zowel op locatie als via internet, 

voor kinderen van ouders met psychische en/of 

verslavingsproblemen. Ook voor de ouders met 

psychische en/of verslavingsproblemen is er een 

gericht hulpaanbod. 

• Open&Alert.nl. Bedoeld om (problematisch) gebruik  

van alcohol en drugs door jongeren in risicosettings  

– zoals residentiele jeugdhulpverlening, jongerenwerk, 

justitiële jeugdinrichtingen en LVB-settings – te 

voorkomen of zo goed mogelijk te begeleiden. 

• Rookvrij opgroeien. Brengt het rookprofiel van ouders 

in kaart, maakt de gezondheidsrisico’s bespreekbaar 

en stimuleert ouders tot het maken van afspraken 

over (niet-) roken in huis. Training wordt face-to-face 

aangeboden en via een e-learning. 

• Veilige en gezonde horeca en evenementen. Gericht op 

het terugdringen van (problemen die samenhangen 

met) middelenmisbruik in het uitgaansleven door 

instrumenten aan te reiken aan professionals, zoals 

beleidsmakers binnen gemeenten en preventiewerkers 

bij instellingen voor verslavingszorg. Aanbod bestaat 

onder meer uit trainingen voor barpersoneel, 

onderzoeksinstrumenten om zicht te krijgen op 

middelengebruik in bepaalde settingen en een website 

om uitgaande jongeren te informeren over de risico’s 

van drugs.

Preventie  
Voorkomen is beter dan genezen

Publieksvoorlichting alcohol, roken, drugs
Iedereen met vragen over alcohol, drugs of roken 

kan telefonisch, via mail of chat terecht bij de drie 

publiekslijnen van het Trimbos-instituut. Naast 

gebruikers nemen vooral partners en naasten 

van mensen die (overmatig) alcohol- en drugs 

gebruiken contact op via deze informatiekanalen. 

Alcohol Infolijn:
www.alcoholinfo.nl of 0900 – 1995 (0,10 p.m)

Roken Infolijn:
www.rokeninfo.nl of 0900 – 1995 (0,10 p.m)

Drugs Infolijn:
www.drugsinfo.nl of 0900-1995 (0,10 p.m)
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Het verbeteren van de kwaliteit, de doelmatigheid 

en de transparantie van de geleverde zorg is een 

centraal uitgangspunt van beleid. Essentieel 

hierbij is dat de patiënt centraal staat in de 

behandeling. Het Trimbos-instituut levert hieraan 

een belangrijke bijdrage.

• Al meer dan 10 jaar ontwikkelt, implementeert en 

onderzoekt het Trimbos-instituut kwaliteitsstandaarden 

die de zorg verbeteren, zoals: evidence-based 

richtlijnen, zorgstandaarden, zorgpaden, protocollen, 

digitale keuzeondersteuning en training. Doelgroepen 

zijn patiënten en hun omgeving, hulpverleners, 

beleidsmakers en financiers.

• Implementatie gebeurt met diverse 

implementatiestrategieën, waaronder de 

Doorbraakmethode en de Triple Aim methodiek.

• In implementatie onderzoek wordt de impact van 

zorgvernieuwing op het handelen van hulpverleners,  

het welzijn van patiënten en de organisatie van de  

zorg geëvalueerd.

Kwaliteitsstandaarden 
Doelmatige, transparante en kwalitatief goede zorg

Zorgstandaarden en richtlijnen: belang en thema’s
Een zorgstandaard en richtlijn is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, ervaringen en voorkeuren van 

zorgprofessionals en zorggebruikers betreffende diagnostische, behandel- en zorgopties. Bij de ontwikkeling 

zijn beroepsgroepen, cliënten- en familieorganisaties betrokken. De richtlijnen zijn gratis beschikbaar via 

www.ggzrichtlijnen.nl. Hier is ook een overzicht van richtlijnen in ontwikkeling te vinden.

• Bij de ontwikkeling wordt uitgegaan van een levende 

feedbackloop zodat gemonitord kan worden of de 

geleverde zorg: 

 1)  acceptabel is vanuit het perspectief van patiënt en 

behandelaar; 

 2) effectief is, want evidence-based; 

 3) de gewenste uitkomsten realiseert (ROM); 

 4)  doelmatig is, zodat tijdig kan worden bijgestuurd.

• Met het veld zijn diverse richtlijnen ontwikkeld 

voor de Jeugdzorg, Jeugd Gezondheidszorg, voor 

verpleegkundigen en voor de gespecialiseerde GGz  

(zie kader). 

• Het Trimbos-instituut ondersteunt het Netwerk 

Kwaliteitsontwikkeling GGz. 



Centrum voor implementatie 
Het Trimbos-instituut streeft naar een hoge 
kwaliteit van geestelijke gezondheidszorg door 
de implementatie van innovatieve methodieken 
met actuele kennis uit onderzoek, richtlijnen 
en de praktijk. Samen met praktijkinstellingen 
wordt gewerkt aan verbetering van de kwaliteit 
van preventie, behandeling en zorg 

Trimbos-instituut 13



Centrum voor innovatie 

Het Trimbos-instituut wil een belangrijke 

rol spelen bij de ontwikkeling, evaluatie en 

implementatie van e-Health aanbod, inclusief 

M-Health en serious gaming, op het gebied van  

de meest voorkomende psychische aandoeningen 

en middelengebruik. 
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De voordelen van e-Mental Health zijn groot: laag-

drempelig, anoniem, dag en nacht beschikbaar. Voor 

veelvoorkomende aandoeningen en klachten zijn er 

effectieve e-Mental Health programma’s. Het Trim-

bos-instituut ontwikkelt en implementeert e-Health 

interventies gericht op o.a. depressie, alcohol- en 

drugsgebruik, angststoornissen, mentaal vermogen, 

KOPP/KVO- problematiek, dementie en werkstress. 

Van preventie, behandeling, zorg tot het voorkomen 

van terugval. 

• MentaalVitaal.nl. Portal voor iedereen die meer wil 

weten over mentale gezondheid en daar zelf mee  

aan de slag wil. Informatie, mentale fitness, tips  

en oefeningen, online cursussen en therapie, en  

verwijzing naar hulp. 

• KopOpOuders.nl. Online groepscursus en informatieve 

website voor ouders met psychische en/of 

verslavingsproblemen. Er bestaat ook een face-to-face 

versie van de cursus.

• E-learning Leren over dementie. Bij- of nascholing voor 

leerling helpenden en verzorgenden op ROC’s en 

medewerkers in de zorg. Belangrijk onderdeel is  

op film uitgebeelde praktijksituaties over het contact 

tussen verzorgenden en mensen met dementie. 

• Watdrinkjij.nl. Test die jongeren een advies-op-maat 

geeft over hun alcoholgebruik. De adviezen zijn 

gebaseerd op de huidige wetenschappelijke inzichten.

• Gripopjedip.nl. Online groepscursus voor jongeren van 

16-25 jaar met licht depressieve klachten. Gezamenlijk 

project van De Jutters, Indigo, Dimence en het  

Trimbos-instituut. 

• Klachtgerichte mini-interventies: slapen, piekeren, stress.  

Online mini-interventies voor mensen met 

slaapproblemen, die teveel piekeren of minder 

stress willen ervaren. Hulpverleners kunnen het ook 

aanbieden in een mix van één of twee gesprekken, 

gecombineerd met het gebruik van (onderdelen van)  

de online mini-interventies. 

• Robbin. App voor het vergroten van de mentale fitheid 

voor mensen met borstkanker. Doel is mensen in de 

periode van diagnose en behandeling met elkaar te 

verbinden, versterken en mentaal te ondersteunen.

E-Mental Health  
Effectief, praktisch en dichtbij

Online Hulpstempel: online hulpaanbod goedgekeurd door ggz professionals 
Het Trimbos-instituut ontwikkelde samen met ggz-instellingen in opdracht van het ministerie van VWS een 

Onlinehulpstempel. Het stempel biedt consumenten en hulpverleners duidelijkheid over de kwaliteit van online 

hulpprogramma’s op het gebied van geestelijke gezondheid. Het beoordeelt of het online hulpaanbod voldoet 

aan technische en zorginhoudelijke standaarden. Meer informatie: www.onlinehulpstempel.nl

http://www.onlinehulpstempel.nl
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Langdurige zorg  
en reïntegratie  
Kennis cliënten beter benutten
 

Mensen met ernstige psychische of verslavings- 

problemen hebben vaker dan gemiddeld het gevoel 

dat hun leven weinig kwaliteit heeft. Ook hebben zij 

vanwege hun ziekte vaak te maken met vooroordelen 

en stigmatisering. Het Trimbos-instituut draagt met 

onderzoek, ontwikkelings- en rehabilitatie projecten 

en kennisoverdracht bij aan een betere begeleiding, 

positie en beeldvorming van mensen met ernstige 

psychische klachten. 

• LEDD – Landelijk Expertise Centrum Dubbele Diagnose. De 

combinatie verslaving en een psychiatrische aandoening 

(dubbele diagnose) vereist een geïntegreerde behandeling, 

bij voorkeur uitgevoerd door een multidisciplinair team. 

LEDD is een samenwerkingsverband van het Trimbos- 

instituut, Arkin, ggz Eindhoven en de Kempen, Palier  

(Parnassia Groep) en Delta Psychiatrisch centrum. 

• IPS – Individuele Plaatsing en Steun. Ondersteunt mensen 

met aanhoudende psychische aandoeningen bij het  

zoeken naar en behouden van regulier betaald werk. 

• Panel Psychisch Gezien. Landelijk panel i.s.m. Kennis-

centrum Phrenos, LPggz en NIVEL van en voor mensen met 

psychische aandoeningen. Doel is meer zicht krijgen op 

het maatschappelijk functioneren en de zorg- en leef- 

situatie van deze groep en hen tegelijkertijd een duidelijker 

stem te geven in maatschappelijke debatten over de ggz. 

• F-ACT. Assertive Community Treatment (ACT) en Functie–ACT 

(FACT) zijn twee vormen van ambulante, intensieve multi-

disciplinaire zorg voor mensen met ernstige psychiatrische 

problematiek. Er zijn model beschrijvingen beschikbaar voor 

mensen met een licht verstandelijke beperking, forensische 

psychiatrie, jeugd en verslavingspsychiatrie.

Ambulantisering en het Trimbos-
instituut
In het Bestuurlijk Akkoord ggz is afgesproken 

om het aantal bedden in de ggz tot 2020 

met een derde te verminderen. Het Trimbos-

instituut voert de Landelijke Monitor 

Intramurale ggz uit. Naast het tellen van het 

aantal bedden, wordt ook gekeken wat er in 

Nederland wordt opgebouwd op het terrein 

van ambulantisering. Welk nieuw hulpaanbod 

komt er, wat zijn de kosten en opbrengsten 

daarvan, wat betekent het voor cliënten? Ook 

worden regio’s ondersteund bij het opstellen 

van lokale ambulantiseringsplannen. Verder 

wordt onderzoek gedaan in enkele Italiaanse 

voorbeeldregio’s, waar met weinig bedden 

toch goede zorg wordt geboden. 

Herstel, Empowerment en 
Ervaringsdeskundigheid
Herstel, Empowerment en Ervarings-

deskundigheid (HEE) biedt effectieve werkwijzen 

en strategieën van en voor mensen met 

psychische kwetsbaarheden om zichzelf 

te (leren) helpen. Het HEE-team bestaat 

uit circa 50 ervaringsdeskundige docenten 

die hun kennis overdragen aan anderen 

met als doel marginalisering van mensen 

met psychische beperkingen tegen te gaan 

en hun empowerment te bevorderen. Het 

HEE-programma omvat zelfhulpgroepen, 

studiedagen, cursussen en themabijeenkomsten 

in een samenhangend geheel. Het HEE-team 

biedt ook voorlichting op maat, adviseert en 

coacht individuen en organisaties en geeft 

lezingen. Meer informatie: www.hee-team.nl

http://www.hee-team.nl
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Centrum voor Gezondheidseconomische 
Evaluaties
Doel van het Centrum voor Gezondheids-

economische evaluaties is bijdragen aan 

een meer kosteneffectief en duurzaam 

systeem van preventie en zorg van psychische 

gezondheid. Taken zijn onder meer kosten-

effectiviteitsanalyses van zowel bestaande 

als nieuwe interventies als ook alternatieve 

systeem scenario’s, budget impact analyses 

en de ontwikkeling van health economic tools, 

inclusief training en scholing.
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In de voortdurende discussie over de almaar 

stijgende zorguitgaven, is het belangrijk 

om te weten wat de ggz kost. Het Trimbos-

instituut maakt middels effectstudies, RCT’s en 

kosteneffectiviteitsstudies inzichtelijk wat de 

effectiviteit, kosten en mogelijke meerwaarde  

is van projecten, interventies of een nieuwe  

manier van werken. 

• ROM - Routine Outcome Monitoring. Methode om 

de resultaten van een behandeling vast te stellen 

door middel van het periodiek meten van de aard en 

ernst van de klachten van cliënten. Met het project 

‘Doorbraak ROM’ wordt een impuls gegeven aan het 

gebruik van ROM in de praktijk. 

• ROPI - Recovery Oriented Practices Index. Instrument 

waarmee kan worden nagegaan in hoeverre een 

organisatie op koers ligt met herstelondersteunende 

zorg. Er zijn versies voor beschermende woonvormen, 

voor ambulante teams (ACT en FACT) en voor 

verblijfsafdelingen. Het Trimbos-instituut verzorgt 

ook ROPI-trainingen. 

• Randomised Controlled Trials - Het Trimbos-

instituut voert regelmatig gerandomiseerde 

gecontroleerde onderzoeken uit. Bijvoorbeeld naar 

gripopjedip.nl, pratenonline.nl, klachtgerichte 

mini interventies, minderdrinken.nl, De Gezonde 

School en Genotmiddelen, Zippys Vrienden, Triple P, 

depressievrij.nl, IPS (Individuele Plaatsing en Steun)  

en psyfit.nl

Kwaliteit en kosteneffectiviteit  
Meten is weten

Effectiviteit basis-ggz berekend
Uit de doorrekening van de basis-ggz in 2011, een evaluatie van het Trimbos-instituut samen met het NIVEL, is 

de toenmalige ggz bij huisartsen vergeleken met alternatieve zorgsystemen voor de basis-ggz, in termen van 

kosteneffectiviteit. De eerste lijn bleek wat betreft de ggz-zorg al bijzonder kosteneffectief: iedere geïnvesteerde 

euro levert een gezondheid-gerelateerde waarde op van € 2,59. Wanneer ook naar de effecten van goede mentale 

gezondheid op arbeidsproductiviteit worden meegewogen, stijgt dat zelfs naar € 4,24.

Grip op je Dip online: effectiviteit aangetoond
De interventie Grip op je Dip leidt tot afname van angst- en depressieklachten. Dat blijkt uit de eerste 

Nederlandse RCT naar een online groepsinterventie voor jongeren van 16 t/m 25 jaar met depressieklachten. 

Er is sprake van een afname van de klachten en een toename van het gevoel greep te hebben op het leven.  

De verbetering bij de cursisten houdt stand na 6 maanden.
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Het internationale (net)werk van het Trimbos-

instituut is breed en divers. Door samenwerking 

met internationale organisaties als de Europese 

Commissie, WHO, United Nations Office on Drugs and 

Crime (UNODC) en gerenommeerde universiteiten en 

instellingen wereldwijd, wordt kennis ontwikkeld, 

gedeeld en toegepast. Zo wordt de beleids- en 

innovatiecyclus ook internationaal gevoed. 

• Hervormingen ggz in Moldavië. Zwitsers project o.l.v. het 

Trimbos-instituut voor verbetering van de geestelijke 

gezondheidszorg in Moldavië. 

• Party Friends EU. EU-project om de bewustwording, 

kennis en vaardigheden van Europese jongeren die 

riskant drugs gebruiken in uitgaansettings te vergroten 

middels apps, een website, zelf-management tools en 

gebruik van social media. 

Er is een back office om waar nodig jongeren te voorzien 

van professionele informatie of hulp. 

• HIV-project Zuidelijk Afrika. Project gefinancierd door 

UNODC. Samen met de Zuid-Afrikaanse Foundation for 

Professional Development (FPD) worden voor 11 landen in 

Zuidelijk Afrika richtlijnen, standaardprocedures en een 

trainingsprogramma ontwikkeld. Doel is een effectieve 

aanpak van HIV in gevangenissen. 

Internationalisering 
Kennis delen doet grenzen vervagen

• Twinning project Montenegro. Door de EU gefinancierd 

project waarbij Nederland Montenegro ondersteunt 

bij het verbeteren van de ggz. Verpleegkundigen in 

Montenegro zijn getraind in het verlenen van evidence 

based zorg; psychiaters en psychologen zijn getraind in 

CBT, familie therapie en motivational interviewen. Een 

nationaal centrum ziet toe op verdere implementatie en 

monitoring van de in gang gezette hervormingen. 

• EU Joint Action for Mental Health and Well-being. Het 

Trimbos-instituut heeft samen met Semmelweis 

University in Hongarije een leidende rol in het deel - 

project depressiepreventie, suïcide en e-Mental Health. 

• Global Diabetes and Depression Dialogue. Wereldwijd 

project i.s.m. de World Psychiatric Association gericht op 

mensen met diabetes en depressie. 

• ALICE RAP (Addiction and Lifestyles in Contemporary 

Europe – Reframing Addictions Project). Europees 

onderzoeksproject waaraan ruim 200 wetenschappers 

uit meer dan 25 landen en 29 verschillende onderzoeks-

gebieden deelnemen. Doel is om met transdisciplinair 

onderzoek bij te dragen aan innovatie van beleid en 

praktijk op het gebied van verslaving. 

Analyse EU en wereldwijde illegale drugsmarkt
Uit het rapport ‘Further insights into aspects of the illicit EU drugs market’ blijkt dat de cannabismarkt in Europa kleiner 

is dan altijd werd verondersteld. Het rapport biedt een overzicht van een aantal kenmerken, mechanismen en bepalende 

factoren van de illegale drugsmarkt in de EU. Het Trimbos-instituut gaf leiding aan dit EU-onderzoek.



WHO Collaborating Centre
Het Trimbos-instituut is een ‘WHO Collaborating 

Centre for Dissemination of good practices 

in mental health’. Een WHO Collaborating 

Centre is lid van een samenwerkingsnetwerk 

tussen instellingen, opgezet door de WHO ter 

ondersteuning van de tenuitvoerlegging van zijn 

programma op alle niveaus. 

Als WHO Collaborating Centre heeft het Trimbos-

instituut de volgende taken:

• Ondersteuning van het Mental Health 

Programme van de WHO om bewezen effectieve 

‘good practices’ te verspreiden in de ggz.

• Verzamelen van voorbeelden en bekendheid 

geven aan de positieve effecten op het gebied 

van voorlichting over geestelijke gezondheid, 

preventie en sociale inclusie. 

• Bevorderen van uitwisseling en het delen 

van kennis door organisaties en individuen 

op lokaal niveau en wereldwijd met elkaar in 

contact te brengen.
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Werkwijze Trimbos-instituut 
Het Trimbos-instituut hanteert de beleids- en innovatiecyclus om impact te realiseren en agenda 

settend te zijn. De missie is hierbij leidend: het verbeteren van de geestelijke gezondheid door 

het delen van kennis. Dat leidt ertoe dat gewerkt wordt aan de geestelijke gezondheid op de 

vijf kernthema’s (alcohol, drugs, tabak, meest voorkomende psychische stoornissen en ernstige 

psychiatrische problematiek) en de kennis op deze thema’s toegankelijk wordt gemaakt in en met 

de praktijk.

Investeren in kwaliteit
De kwaliteit van projecten staat centraal bij het Trimbos-instituut. De kwaliteit wordt onder meer 

geborgd door mentorschap, consultancy/advies en trainingen op het gebied van methodologie, statis-

tische kennis, analyses op het gebied van kosteneffectiviteit, implementatie en kwalitatieve analyses. 

Projecten worden samen met de opdrachtgever geëvalueerd. Klantwaarderingsonderzoek wijst uit dat 

88% van onze opdrachtgevers het Trimbos-instituut zou aanbevelen bij andere organisaties.

Voor het Trimbos-instituut vormen de medewerkers het kapitaal. Daarom wordt geïnvesteerd in 

opleidingen en trainingen. Door intensieve samenwerking met universiteiten wordt er volop gepro-

moveerd en worden leerstoelen en lectoraten ingevuld door medewerkers van het Trimbos-instituut.

Ontwikkeling innovatieve aanpak 
of standaardiseren praktijk

Proefimplementatie en 
implementatie onderzoek

Pilot met voor- en nameting & 
aanpassen interventie

Randomized Controlled Trial & 
kosteneffectiviteit

Agendavorming

Uitvoering evaluatie Diagnose probleem

Implementatie Planning aanpak

Besluitvorming
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Websites Trimbos-instituut 
www.trimbos.nl 

Middelen & verslaving 
www.alcoholinfo.nl
www.uwkindenalcohol.nl
www.drankjewel.nl
www.watdrinkjij.nl
www.naar18jaar.nl
www.vroegsignaleringalcohol.nl
www.drugsinfo.nl
www.signalerenalcoholendrugs.nl
www.drugsenuitgaan.nl
www.drugs-test.nl
www.drugsincidenten.nl
www.meldpuntnd.nl 
www.wietcheck.nl
www.dgsg.nl 
www.openenalert.nl
www.happydrinks.nl
www.verslaafdaanjou.nl
www.rokeninfo.nl
www.rookvrijopgroeien.nl
www.bekijkhetnuchter.nl

ggz
www.mentaalvitaal.nl
www.gripopjedip.nl
www.depressievrij.nl
www.signalerendepressie.nl
www.snelbeterinjevel.nl
www.kennispuntdementie.nl
www.lerenoverdementie.nl
www.nkop.nl 
www.psychischgezien.nl
www.happyles.nl
www.kopopouders.nl 
www.kopstoring.nl
www.zichtopevenwicht.nl
www.ggzrichtlijnen.nl
www.eerstelijnsggz.nl
www.hee-team.nl
www.adhd.nl

Overig 
www.onlinehulpstempel.nl 
www.positiefzwanger.nl
www.metrobbin.nl
www.keuzehulpen.nl

Nieuwsbrieven
Trimbos Nieuwsflitsen  
Nieuwsbrief Tabaksontmoediging 

Aanmelden voor een gratis abonnement  
op de nieuwsbrieven via  
www.trimbos.nl/nieuwsbrieven.

Samenwerkingspartners  
& opdrachtgevers
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http://www.alcoholinfo.nl
http://www.uwkindenalcohol.nl
http://www.drankjewel.nl
http://www.watdrinkjij.nl
http://www.naar18jaar.nl
http://www.vroegsignaleringalcohol.nl
http://www.drugsinfo.nl
http://www.signalerenalcoholendrugs.nl
http://www.drugsenuitgaan.nl
http://www.drugs-test.nl
http://www.drugsincidenten.nl
http://www.meldpuntnd.nl
http://www.wietcheck.nl
http://www.dgsg.nl
http://www.openenalert.nl
http://www.happydrinks.nl
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http://www.rokeninfo.nl
http://www.rookvrijopgroeien.nl
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http://www.gripopjedip.nl
http://www.depressievrij.nl
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http://www.happyles.nl
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http://www.eerstelijnsggz.nl
http://www.hee-team.nl
http://www.adhd.nl
http://www.onlinehulpstempel.nl
http://www.positiefzwanger.nl
http://www.metrobbin.nl
http://www.keuzehulpen.nl
http://www.trimbos.nl/default18975.html
http://www.trimbos.nl/nieuwsbrieven
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