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EXPERTISE: GGz

Ferry Goossens
E fgoossens@trimbos.nl
T 030-2971141
Expertise
Public Health; Implementation Science

U kunt mij benaderen met vragen over: Advisering over implementatie en implementatieonderzoek, in het bijzonder binnen de
domeinen alcohol-, drugs-, tabakspreventie en de geestelijke gezondheidszorg. Daarnaast heb ik mij verdiept in de relatie tussen
de implementatie van interventies en de effectiviteit binnen effectonderzoeken.
Mooi voorbeeld uit mijn eigen praktijk: Als projectleider op het gebied van alcohol-, drugs-, en tabakspreventie in het
uitgaansleven ben ik dagelijks bezig om jongeren, ouders, preventiewerkers, festivalorganisatoren en al die anderen die betrokken
zijn bij het organiseren van een veilig en gezond uitgaansleven te ondersteunen. Een mooi voorbeeld uit dit werkveld vind ik
Celebrate Safe, een publiek-private samenwerking waarbij festivalorganisatoren en preventieprofessionals samen optrekken.
Hierdoor komen bereik en effectiviteit mooi samen.

Marie-José van Rooy
E rooy@zonmw.nl
T 070-3495219
Expertise
Sociaal domein gemeenten, Preventie/Publieke Gezondheid, kennisinfrastructuur (lokaal en
landelijk), (Kennis voor) Gemeenten, kennis gebruik, Passend onderzoekdesign bij de kennisvraag in
het sociaal domein, GGZ, Thuiszorg
U kunt mij benaderen met vragen over: U kunt mij benaderen om mee te denken over uw vraagstukken en de achtergronden
en oorzaken daarvan, het vinden van reeds beschikbare kennis en ervaring en de vertaling daarvan naar uw situatie, het inzetten
van mijn landelijk en regionale netwerk op het gebied van (kennis over) gezondheid, welzijn en preventie.
Mooi voorbeeld uit mijn eigen praktijk: themapagina Kennis voor gemeenten https://www.zonmw.nl/nl/onderzoekresultaten/kwaliteit-van-zorg/kennis-voor-gemeenten/.

Voor meer informatie en
aanmelden als expert:

Barbara van der Linden
Linden@zonmw.nl / 070-3495138

Madelon Rooseboom
mrooseboom@zinl.nl / 020-7978439
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Mijke Lambregtse-van den Berg
E mijke.vandenberg@erasmusmc.nl
T 010-7040139
Expertise
Perinatal psychiatry and offspring development

U kunt mij benaderen met vragen over: het over en weer benutten van bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek en de
klinische praktijk op het gebied van psychische klachten tijdens en na de zwangerschap en de effecten hiervan op het jonge kind.
Ik beschik over een breed netwerk van onderzoekers en zorgprofessionals op dit gebied.
Mooi voorbeeld uit mijn eigen praktijk: Op basis van bevindingen uit mijn promotieonderzoek naar de effecten van ouderlijke
psychische klachten en de invloed daarvan op het jonge kind, is het me gelukt om een landelijk kenniscentrum psychiatrie en
zwangerschap op te zetten (www.lkpz.nl) en een screen-en-zorg toeleidingsinstrument te ontwikkelen (www.mind2care.nl) dat
zich richt op het herkennen en adequaat behandelen van psychische klachten, psychosociale problemen en middelengebruik
van zwangere vrouwen. Beide initiatieven hebben een breed landelijk draagvlak.

Peter van Splunteren
E pt.vansplunteren@ziggo.nl
T 06-53393186
Expertise
GGZ, 1e lijn gezondheidszorg, samenwerkingsvraagstukken, projecten opzetten.

U kunt mij benaderen met vragen over: Ik ben zelfstandig adviseur en gespecialiseerd in verandertrajecten met professionals. Ik
heb de laatste 8 jaar met name in de GGZ en de 1e lijn gewerkt aan grote en complexe veranderingen in de zorg. Je kunt mij
benaderen met vragen over het maken van een projectplan, coachen van projectleiders, analyse van belemmeringen en
evalueren van resoluten.
Mooi voorbeeld uit mijn eigen praktijk: Een mooi voorbeeld van een geslaagde implementatie is de invoering en borging van
een nieuwe methode voor de begeleiding en behandeling van mensen met een persoonlijkheidsstoornis in 10 grote GGZinstellingen. Ik heb de projectleiders gecoacht bij het opstellen en uitvoeren van het plan.
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