
Hoe kan zorg beter en efficiënter worden en nog 

meer aansluiten bij de vragen en belevingswereld 

van patiënten? En hoe kunnen bepaalde stoornissen 

eerder worden opgespoord? Het zijn vragen 

waar Nynke Boonstra graag haar tanden in zet. 

‘Onderzoek helpt om grip te krijgen op problemen 

waar we in de praktijk tegenaan lopen, zodat we 

ze écht kunnen verbeteren.’ Op 27 mei wordt zij 

officieel benoemd als lector Zorg en Innovatie in de 

Psychiatrie op de NHL Hogeschool.

Passie voor onderzoek
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Nynke is werkzaam als verpleegkundig specialist ggz bij het VIP 

team, opleider Verpleegkundig specialist ggz en senior onderzoeker 

bij de afdeling WO&O. Ook is ze lector Zorg en Innovatie in de 

Psychiatrie op de NHL Hogeschool. In 1997 begon Nynke als 

verpleegkundige bij GGZ Friesland in Franeker. Datzelfde jaar had 

ze net haar HBO-V diploma behaald. Al vrij snel nadat Nynke aan 

de slag was gegaan als verpleegkundige, is ze de deeltijdopleiding 

Verplegingswetenschappen gaan volgen in Groningen. 

Kritisch

In 2000 rondde ze de opleiding af en behaalde haar diploma. Op 

dezelfde dag werd ze ook gebeld door de directeur van de HBO-V 

opleiding. ‘Ik had me kritisch geuit over het aanbod psychiatrie dat 

in het reguliere curriculum zat. Hij belde me op en zei: ‘Nou Nynke, 

je weet hoe het beter moet, dus wil je hier komen werken?’ Het 

onderwijs leek me eerst helemaal niks, maar ik had me kritisch geuit, 

dus ik moest ook met een oplossing komen.’ 

Ondanks dat het onderwijs haar niet trok, is ze nooit gestopt en is ze 

voor één dag in de week blijven werken op de NHL Hogeschool. 

Onderzoek

Nynke is zich ook steeds meer gaan richten op onderzoek. Ze 

heeft een tijdje als onderzoeksassistente gewerkt voor het 

promotieonderzoek van Lex Wunderink, destijds werkzaam in 

Groningen, nu werkzaam als A-opleider en hoofd WO&O. Dit smaakte 

naar meer en resulteerde in haar eigen promotieonderzoek naar 

vroegdetectie van psychosen.

In 2011 is ze gepromoveerd aan de faculteit Medische 

wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. Door haar 

interesse en ervaring in onderzoek en onderwijs, kreeg Nynke de 

vraag of ze wilde solliciteren op de functie van opleider voor de 

verpleegkundig specialisten. Ze volgde vervolgens de master tot 

verpleegkundig specialist. Sinds december 2012 ziet ze één dag per 

week weer patiënten, nu in de functie van verpleegkundig specialist. 

Daarnaast heeft ze samen met Sita Roorda, waarnemend opleider, 

achttien verpleegkundigen in opleiding tot verpleegkundig specialist 

bij GGZ Friesland en VNN.

Aandacht voor verbetering

Het moge duidelijk zijn dat Nynke passie heeft voor onderzoek en 

de psychiatrie. Volgens Nynke heeft dit vooral te maken met het feit 

dat ze heel nieuwsgierig is en altijd aandacht heeft voor verbetering. 

‘Ik zie van heel veel dingen in de praktijk dat het beter kan. Toch is 

het vaak lastig om grip te krijgen op het daadwerkelijke probleem, 

onderzoek helpt hier heel enorm bij. En het mooie is dat iedereen met 

een vraag bij mij of WO&O terecht kan. Wil je iets (laten) onderzoeken 

om bijvoorbeeld de kwaliteit van de zorg te verbeteren? Ga dan met 

ons in gesprek en wij kunnen je ondersteunen.’

Lectoraat Zorg en Innovatie in de Psychiatrie

Haar drie passies onderzoek, opleiden en patiëntzorg verbindt Nynke 

als lector Zorg en Innovatie in de Psychiatrie bij de NHL Hogeschool. 

Alle studenten van HBO-V die onderzoek gaan doen bij GGZ Friesland, 

komen nu bij Nynke. ‘Ik kan er zo nog beter voor zorgen dat er niet 

allemaal kleine onderzoekjes lopen, maar dat de verschillende 

onderzoeken één geheel vormen.’ Het doel van het lectoraat is om de 

zorg voor mensen met een psychiatrische aandoening te verbeteren, 

dit sluit perfect aan bij Nynke haar eigen drijfveren. 

Om haar nieuwe functie als lector officieel te maken, vindt op 27 mei 

de inauguratie plaats. Met de voorbereidingen voor deze dag is ze al 

bijna een jaar bezig. ‘Ik heb het afgelopen jaar gekeken met welke 

thema’s ik mij de komende vier jaar wil bezighouden.’ Op dit moment 

schrijft Nynke haar rede die ze tijdens de inauguratie zal toelichten. 

‘Mijn speerpunten voor de komende jaren zijn vroegdetectie en 

herstel ondersteunende zorg. Ik heb voor deze thema’s gekozen 

omdat ze heel breed zijn, dat vind ik juist erg leuk. Binnen beide 

thema’s kunnen e-health toepassingen ingezet worden om doelen 

sneller of beter te bereiken. E-mental health is een domein waar we 

nog veel te weinig gebruik van maken. Ik ben hier op dit moment in 

verschillende projecten mee bezig.’ 

Daarnaast gaat Nynke zich in haar nieuwe functie inzetten voor 

psychische problematiek onder jongeren op de NHL Hogeschool. 

‘Ik hoop in deze vier jaar een open klimaat te creëren waarin er 

gepraat kan worden over psychische problemen, maar waar ook 

ondersteuning geboden wordt wanneer dit nodig is.’ >

Passie voor onderzoek
in de psychiatrie
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Drie onderzoeken uitgelicht

Er zijn volgens Nynke veel verschillende onderzoeken binnen GGZ Friesland die van grote praktische waarde 

zijn voor de medewerkers. Hieronder een toelichting op drie onderzoeken. Voor meer informatie, vragen of 

ideeën over onderzoek kan je altijd terecht bij Nynke Boonstra.

Mondzorg bij jongeren
Het eerste interessante thema dat Nynke onder de aandacht wil brengen, is mondgezondheid bij 

jongvolwassen met psychiatrische problematiek. Zowel ambulant als klinisch hebben hulpverleners 

weinig aandacht voor mondgezondheid, terwijl dit wel onder zelfzorg valt. Daarnaast is gebleken dat 

jongvolwassenen vaak slecht voor hun gebit zorgen, terwijl ze vaak medicijnen of drugs gebruiken, alcohol 

drinken en roken. De jongeren zeggen dat ze geen behoefte hebben aan een interventie, kennelijk zien 

ze het nut niet van een gezonde mond. ‘Met de uitkomsten van dit onderzoek hoop ik patiënten beter te 

kunnen bedienen en hulpverleners een handreiking te bieden hoe ze hier mee om moeten gaan.’

Vroegdetectie bij psychosen
GGZ Friesland is in 2008 in het kader van een onderzoeksproject gestart met vroegdetectie van ernstig 

psychiatrische aandoeningen. De zorgstandaard Psychose, die in de loop van 2016 uitkomt, beschrijft 

op welke wijze vroegdetectie en behandeling van mensen met een verhoogd risico op het ontwikkelen 

van ernstig psychiatrische aandoening dient plaats te vinden.  ‘Op dit moment zijn we bezig met het 

doorontwikkelen van modules voor verschillende fasen van een psychose. Het gaat hierbij om: verhoogd 

risico op een psychose, eerste psychose, mensen die niet goed herstellen van een psychose en epa (ernstige 

psychische aandoening).’ Voor al deze modules wordt er gekeken welke behandeling op welk moment 

ingezet kan worden. ‘Ik heb net samen met collega’s een subsidie aangevraagd om een tool te ontwikkelen 

ter ondersteuning van behandelaren, waar al die interventies en richtlijnen inzitten.’ 

Herstel ondersteunende zorg
Het laatste onderzoek waar Nynke de aandacht op wil vestigen, is het onderzoek naar herstel 

ondersteunende zorg. Vanuit het lectoraat worden op dit moment een aantal kwalitatieve en kwantitatieve 

onderzoeken opgezet naar herstel ondersteunende zorg, waarbij samengewerkt wordt met collega’s van 

GGZ Drenthe en Lentis. Een aantal studenten is in gesprek gegaan met patiënten over wat herstel voor hun 

eigenlijk inhoudt. ‘Voor iedereen is herstel namelijk weer anders’, zegt Nynke. ‘Ouderen willen bijvoorbeeld 

liever in het hier en nu leven, terwijl jongeren aan hun toekomst willen werken. Het herstel wordt op 

verschillende gebieden gemeten te weten: maatschappelijk herstel, sociaal herstel en persoonlijk herstel.’ 

Met deze kennis is er een tool ontwikkeld waarmee patiënten zelf kunnen zien hoe hun herstelproces 

verloopt. Hiervoor vullen ze eens in de zoveel tijd in hoe het met hun herstel gaat en dit wordt omgezet 

naar een visueel beeld.
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‘Wil je iets (laten) onderzoeken 

om bijvoorbeeld de kwaliteit 

van de zorg te verbeteren? 

Ga dan met ons in gesprek en 

wij kunnen je ondersteunen’
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