
 

 
Nieuwsbrief 

Oktober 2022 
 

Dag iedereen, de zomer is weer voorbij!  

 

We hebben deze maand de 47ste deelnemer mogen includeren in de Therap-i studie. We 

willen daarom iedereen die hieraan heeft meegewerkt heel hartelijk bedanken! 

 

Goed nieuws 

 

Hoera! Met grote vreugde mogen wij vertellen dat het mogelijk is voor Therap-i om langer 

deelnemers te includeren. Dit mag namelijk tot eind 2023. We zijn hier erg blij mee! 

 

We hopen zo dicht mogelijk bij ons doel van 80 deelnemers te komen. We gaan daarom  

proberen alles op alles te zetten om de aantallen voor de inclusie nog zo hoog mogelijk te 

krijgen!  

 

Jullie hulp is van harte welkom, dus heb je nog iemand in jouw caseload die voldoet aan 

de inclusiecriteria?  

 

Hier vind je onze flowchart met deelnamecriteria  

 

Dan zijn wij hier ontzettend blij mee! 

 

Therap-i on tour 

 

Na de vakantie hebben wij de mogelijkheid gehad om bij veel 

instellingen langs te gaan en hebben we ons gezicht laten zien. 

Mochten wij alsnog niet bij jullie instelling zijn langs geweest, 

dan komen wij graag alsnog langs om een korte update te geven 

over de status van het onderzoek, onze ervaringen met de 

Therap-i module te delen, vertellen wat het onderzoek ons tot nu 

toe heeft gebracht en wat onze vooruitzichten zijn.  

Congressen  

 

Verder zijn we ook bij verschillende congressen langs geweest. Zie hieronder wat foto’s 

van de bezoeken 

https://therapicom.files.wordpress.com/2021/10/flow-chart-werving_v2.pdf


 

 

2022 Annual Convention of the Association for 

Psychological Science, Chicago 

A range of sessions from panel discussions and 

interactive methodology workshops, to addresses 

and symposia, student programming and career 

development sessions. 

 

 

 

Voorjaarscongres 2022 van de Nederlandse 

Vereniging voor Psychiatrie, Maastricht 

Wat is er in het vak psychiatrie en de 

vereniging bereikt? Ook werd er hier 

gezamenlijk gekeken naar nieuwe 

samenwerkingen, verbindingen en ambities 

voor de toekomst. Daarnaast stonden de 

onderwerpen: diversiteit, matchmaking en team 

based science centraal. 

 

9th EU-SPR Chapter Meeting Rome, Italy, 

September 22nd to 24th, 2022. 

Therapist Responsiveness: Challenges and 

Opportunities 

 

 

2022,13 en 14 september. ESM Netwerk 

meeting in Leuven 

The Belgian-Dutch network for experience 

sampling method research is a collaboration 

between five different universities in Belgium 

and in the Netherlands. The universities are 

collaborating to increase knowledge about the 

experience sampling method (ESM) in mental 

health research. By learning from each other, 



sharing knowledge and experience, cooperation and innovation are enhanced. 

 

2022 Social Run 

In het weekend van van 16 t/m 18 september heeft Team UCP weer meegedaan aan de 

Socialrun 2022. 

De Socialrun, een non-stop estafetteloop van 555 km in 48 uur, subsidieert jaarlijks 

projecten die sociale inclusie stimuleren en openheid rondom psychische aandoeningen 

bevorderen. 

 

Workshop 

Daarnaast zoals jullie waarschijnlijk al langs hebben 

zien komen in de mailbox, wordt er dinsdag 22 

november, 19:00-20:30, via beeldbellen een 

workshop aangeboden namens het Therap-i team. 

Middels de workshop willen wij behandelaren 

inzicht bieden in hoe gepersonaliseerde 

dagboekvragenlijsten geïntegreerd kunnen worden in 

de psychologische behandeling voor depressie en hoe 

dergelijke vragenlijsten de behandeling kunnen 

ondersteunen.  

 

Meld je aan door een mail aan therap-i@umcg.nl te sturen. 

Jullie zijn van harte welkom! 

 

Even voorstellen 

Hallo! Misschien heb je mij al ergens voorbij zien komen. 

Mijn naam is Michéla Gunneman, ik ben 22 jaar en ik kom 

uit Groningen. Aankomend half jaar kom ik stagelopen bij 

het Therap-i team. Momenteel zit ik in het vierde jaar van de 

studie Toegepaste Psychologie op de Hanze Hogeschool in 

Groningen. Toen ik de stagevacature van Therap-i onderzoek 

voorbij zag komen sprak dit mij gelijk aan. De combinatie 

van psychiatrie, psychologie, onderzoek & zo’n enthousiast 

team, ik zag het gelijk al zitten. Ik ben erg nieuwsgierig en 

enthousiast. Ik kijk er naar uit om iedereen beter te leren 

kennen en om eindelijk wat ervaring op te doen in de 

praktijk! 

mailto:therap-i@umcg.nl


 

 

 

Brochure Therap-i onderzoek 

De digitale brochure is hier te vinden.   

 

https://therapicom.files.wordpress.com/2021/09/brochure_therap-i.pdf

