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Overzicht van wetenschappelijk onderzoek door promovendi van GGZ WNB 

 

Arno van Dam, hoofd wetenschappelijk onderzoek GGZ WNB 

Bijzonder hoogleraar antisociaal gedrag, psychiatrie en maatschappij, Tranzo – Tilburg 

University 

Klik hier voor nog meer informatie over en publicaties van Arno van Dam 

 

Carola van Tilburg  

Agressieregulatie groepstherapie voor relationeel geweldplegers: Een open trial. 

In het effectiviteitsonderzoek van Carola van Tilburg wordt er gekeken wat er precies in de behandelgroepen voor 

mannen met agressieproblemen gebeurt. Welke interventies worden er toegepast en hoe beïnvloedt dat de 

therapeutische relatie en het effect van de behandeling? 

 

Group Cognitive–Behavioral Therapy in a Sample of Dutch Intimate Partner Violence 

Perpetrators: Development of a Coding Manual for Therapist Interventions 

In onderzoek naar de effectiviteit van het groepsprogramma 'Niet meer door het Lint' is er door middel van het 

analyseren van audio opnames onderzocht welke verschillende interventies de groepstherapeuten inzetten tijdens de 

sessies. Hierbij zijn er 15 verschillende interventies gevonden, waarbij er 7 interventies konden worden 

geclassificeerd als cognitief gedragstherapeutische interventies en 8 als algemeen groepstherapeutische interventies. De 

interventies zijn beschreven in een scorelijst die gebruikt kan worden voor vervolgonderzoek. 

 

Philip Michielsen 

Risk and protective factors for adolescence-onset conduct disorder in a high risk sample 

Het is belangrijk om aandacht te hebben voor de levensfase waarin het anti-sociale gedrag zich voordoet. Bij 

jeugdigen is er nog veel mogelijk om preventief  te doen. Het onderzoek van Philip Michielsen gaat hier meer zicht 

op even. 

 

Matheus Arts 

Antisociaal gedrag in de levensloop 

Matheus Arts doet onderzoek naar het beloop van antisociale persoonlijkheidsproblematiek bij ouderen en hoe we 

daarmee om kunnen gaan. Voor mensen met een grote autonomie behoefte kan het heel lastig zijn om afhankelijk 

te worden van zorg, maar dat is het ook voor het zorgpersoneel dat daarmee om moet gaan.  

https://www.tilburguniversity.edu/nl/actueel/nieuws/meer-nieuws/arno-van-dam-benoemd-tot-bijzonder-hoogleraar-antisociaal-gedrag
https://www.tilburguniversity.edu/nl/actueel/nieuws/meer-nieuws/arno-van-dam-benoemd-tot-bijzonder-hoogleraar-antisociaal-gedrag
https://www.tilburguniversity.edu/staff/a-vandam
https://cris.maastrichtuniversity.nl/en/persons/carola-van-tilburg
https://portaal.ggzwnb.nl/documenten/beleidsbureau/Gedeelde%20%20documenten/Academie%20WNB/Tilburg%20C.%20van%20(2022)%20Group%20CognitiveBehavioral%20Therapy%20in%20a%20Sample%20of%20Dutch%20Intimate%20Partner%20Violence%20Perpetrators.pdf
https://portaal.ggzwnb.nl/documenten/beleidsbureau/Gedeelde%20%20documenten/Academie%20WNB/Tilburg%20C.%20van%20(2022)%20Group%20CognitiveBehavioral%20Therapy%20in%20a%20Sample%20of%20Dutch%20Intimate%20Partner%20Violence%20Perpetrators.pdf
https://pure.eur.nl/en/persons/philip-michielsen/publications/
https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderzoek/instituten-en-researchgroepen/tranzo/academischewerkplaatsen/geestdrift/onderzoeksprojecten/antisociaal-levensloop
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Janneke Aerts 

Aspects and processes in the therapeutic relationship with patients with an antisocial 

personality disorder 

Om meer zicht te krijgen op wat cliënten met antisociale persoonlijkheidsproblematiek nu precies ervaren in de 

behandeling en hoe zich dat verhoudt tot de beleving van behandelaren  doet Janneke Aerts onderzoek naar de 

therapeutische  relatie bij antisociale persoonlijkheidsproblematiek 

Werkzame elementen in zelfhulpgroepen van ervaringsdeskundigen 

 

Brenda de Visser 

Pathways to antisocial behaviour: the role of trauma and mentalizing in antisocial 

behaviour. 

In het onderzoekproject ‘Conflict’ doet Brenda de Visser onderzoek naar verschillende subgroepen van mensen die 

anti-sociaal gedrag laten zien. We hopen verschillende dynamieken te kunnen onderscheiden die ten grondslag liggen 

aan anti-sociaal gedrag. We verwachten een onderscheid te kunnen maken tussen mensen die zich ongepast en 

agressief  gedragen omdat ze niet in staat zijn om tot empathie en dus een psychiatrische beperking hebben en 

mensen die door omstandigheden zoals trauma en emotionele verwaarlozing zich proberen te beschermen of  zich 

onbewust grensoverschrijdend gedragen omdat ze niet geleerd hebben hoe zich tot de maatschappij te verhouden. 

 

Matthijs Hamakers 

Meerwaarde van resourcegroepen bij mannen met antisociaal gedrag 

Matthijs Hamakers onderzoekt of  de resourcegroep-benadering werkt bij de groep mensen met antisociale 

persoonlijkheidsproblematiek met trauma en emotionele verwaarlozing in de voorgeschiedenis. De resourcegroep-

benadering helpt om vertrouwen in anderen en daardoor ook herstel en maatschappelijk participatie te bevorderen. 

 

Leonard van der Kolk 

De inzet van ervaringsdeskundigheid in de forensische zorg 

Het onderzoek van Leonard van der Kolk gaat over de effecten van de inzet van ervaringsdeskundigheid in de 

Forensische Geestelijke Gezondheidszorg, in het bijzonder op cliënten met antisociaal gedrag en/of  een antisociale 

persoonlijkheidsstoornis (ASPS/ASPD) 

 

Sabine van Thiel 

Waarom is de ene behandelaar effectiever dan de ander in de begeleiding van 

werknemers met psychische klachten? 

We weten uit onderzoek dat sommige therapeuten effectiever zijn dan andere. Op zoek naar verklaringen voor deze 
verschillen blijken prestatiegerichte tests vooral voorspellend. De Facilitative Interpersonal Skills is een dergelijke 
test welke voorspellend is gebleken: hoog scorende therapeuten blijken betere behandeluitkomsten te hebben dan laag 
scorende therapeuten. Echter er is behoefte aan onderzoek waarin verschillen in gedrag van therapeuten binnen een 
bepaalde context op de effectiviteit begrepen kan worden. We hebben daarom drie items toegevoegd aan de FIS 

https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderzoek/instituten-en-researchgroepen/tranzo/academischewerkplaatsen/geestdrift/onderzoeksprojecten/antisocial-pers-disorder
https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderzoek/instituten-en-researchgroepen/tranzo/academischewerkplaatsen/geestdrift/onderzoeksprojecten/antisocial-pers-disorder
https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderzoek/instituten-en-researchgroepen/tranzo/academischewerkplaatsen/geestdrift/onderzoeksprojecten/zelfhulpgroepen-plegers
https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderzoek/instituten-en-researchgroepen/tranzo/academischewerkplaatsen/geestdrift/onderzoeksprojecten/antisociaal-gedrag
https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderzoek/instituten-en-researchgroepen/tranzo/academischewerkplaatsen/geestdrift/onderzoeksprojecten/antisociaal-gedrag
https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderzoek/instituten-en-researchgroepen/tranzo/academischewerkplaatsen/geestdrift/onderzoeksprojecten/resourcegroepen-bij-asps
https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderzoek/instituten-en-researchgroepen/tranzo/academischewerkplaatsen/geestdrift/onderzoeksprojecten/effecten-van-ervaringsdeskundigheid-fggz
https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderzoek/instituten-en-researchgroepen/tranzo/academischewerkplaatsen/arbeid-en-gezondheid/onderzoeksprojecten-arbeid-en-gezondheid/item-effect-niet-protocollaire-interventie
https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderzoek/instituten-en-researchgroepen/tranzo/academischewerkplaatsen/arbeid-en-gezondheid/onderzoeksprojecten-arbeid-en-gezondheid/item-effect-niet-protocollaire-interventie
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scoring en het doel van deze studie was om deze uitgebreide scoring te onderzoeken. Uit de resultaten komt naar 
voren dat de uitgebreide FIS scoring drie verschillende responsdimensies van therapeuten onderscheid: affectieve 
respons, meta-verbale respons en directieve respons. Deze respons dimensies zijn gevoelig voor de aard van de 
clientsituatie, waarbij sommige cliënten meer affectieve, meta-verbale, directieve reacties oproepen dan andere. Tot 
slot hebben we gezien dat therapeuten verschillen in hun reactiepatronen waarbij een grotere groep therapeuten een 
divers patroon van interpersoonlijke vaardigheden laat zien.  


