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Achtergrond

 Databank Effectieve Jeugdinterventies bevat 230 interventies

 Specifiek voor ZOP&GMCP: 30 interventies

 Onderzoek naar inhoud interventies nodig

Welke (werkzame) 
elementen bevatten 
deze interventies?

Zit er overlap in de 
inhoud van deze 

interventies?



Onderzoeksvragen

1. Wat zijn overeenkomsten en verschillen tussen interventies voor ZOP & 
GMCP?

2. Hoe ziet de inhoud van de interventies er uit in de dagelijkse praktijk?

3. Welke elementen zijn (kosten)effectief?
• Voor GMCP
• Voor subgroepen binnen GMCP

4. Hoe ervaren gezinnen de hulp die zij krijgen aangeboden?



Acht interventies als startpunt

58

6

33

236

11

130

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiupoyE4fPRAhXFaRQKHUo8ApsQjRwIBw&url=http://www.mdft.nl/waar___hoe/?page%3Daangesloten_instellingen&bvm=bv.146094739,d.d24&psig=AFQjCNE0T1NOyeubi8GXmZWel8DFqmeVQA&ust=1486205486990186
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiwud214fPRAhVEbRQKHeNpBMUQjRwIBw&url=http://www.triplep-nederland.nl/&bvm=bv.146094739,d.d24&psig=AFQjCNH7Xr8KUcCe_EApAYci99Wl18gsRA&ust=1486205586788448
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjsjYOb4fPRAhVB7RQKHU7BCBoQjRwIBw&url=http://gezincentraal.nl/&bvm=bv.146094739,d.d24&psig=AFQjCNFJQtx9y-Yvc2oMDohoopo-msdiTw&ust=1486205535570893
http://www.mediantjeugd.nl/mediant_nl/b82dfd3f1c7f341e74ab4c2f2a9ba3ff.php
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi245fE4fPRAhUCtxQKHfnaBskQjRwIBw&url=http://spoedhulpjeugd.nl/actualiteiten/sollicitudin-vulputate-ligula/&bvm=bv.146094739,d.d24&psig=AFQjCNE91gDraHNawo1BrAnxwPcVKUeCTQ&ust=1486205621546222
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjxnO_m4PPRAhUOkRQKHTH8D80QjRwIBw&url=https://www.perssupport.nl/persbericht/95382/multi-systeem-therapie-meest-effectief-bij-zeer-lastige-puber&bvm=bv.146094739,d.d24&psig=AFQjCNE8GbhhP2G-tc0kZI685jccEOj2YA&ust=1486205422142090
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjaiPek4fPRAhWKtRQKHRT9D2YQjRwIBw&url=https://twitter.com/10vtgld&bvm=bv.146094739,d.d24&psig=AFQjCNEwoBihiQZdLH0EGxv8mVWd4prCcQ&ust=1486205557025349


Dataverzameling

 Ontwikkeling ZOP&MPG taxonomie

 Analyse van handleidingen van interventies

 Quasi-experimentele studie

 Hulpverleners: maandelijkse registratie van elementen 

 Gezinnen: vragenlijsten bij start, einde en drie maanden na einde interventie

 O.a. opvoedingsbelasting, sociale contacten, gedragsproblemen kind

 Interviews met 24 ouders en 4 jongeren

Structuur

Inhoud



De ZOP&MPG taxonomie

Inventariseren 
van informatie

Planning en 
evaluatie

Werken aan 
verandering

Leren van 
opvoedingsva

ardigheden

Helpen bij 
praktische 

zaken

Activeren van 
het sociale 

netwerk

Activeren van 
het 

professionele 
netwerk

Onderhouden 
van de 

samenwerking

• Duur
• Intensiteit
• Intervisie
• Supervisie
• Consultatie
• 24 uurs 

bereikbaarheid

Inhoudelijke elementen van interventies
(53 elementen verdeeld in 8 hoofdcategorieën)

Structuurelementen
(8 elementen)



Resultaten: overeenkomsten en verschillen interventies

 Hoeveel procent van 53 inhoudelijke elementen overlapt tussen de 8 interventies?

1. <25%

2. 25-50%

3. 50-75%

4. Meer dan 75%



Resultaten: overeenkomsten en verschillen interventies

• 79% inhoudelijke elementen is overlappend
• 21% interventie-specifieke elementen 

• Hulp bij praktische zaken, activeren sociaal netwerk 
en professioneel netwerk

• Breder palet aan elementen: 10vT, IAG, MST en 
Gezin Centraal

• Structuur waarin de hulp wordt aangeboden 
verschilt
• Duur van interventie, aanwezigheid 

intervisie/supervisie
• ondervertegenwoordigd



Resultaten: inhoud interventies in de praktijk

 Wat is ondervertegenwoordigd in de hulp aan ZOP&GMCP?

1. Plannen en evalueren van hulp  

2. Ouders leren van opvoedingsvaardigheden

3. Helpen bij praktische zaken (huishouden, financiën)

4. Activeren sociaal netwerk van gezin

5. Activeren professioneel netwerk rondom gezin (afstemmen met andere 
hulpverleners)



Resultaten: inhoud interventies in de praktijk

• ondervertegenwoordigd

• Vooral: inventariseren van informatie, planning en 
evalueren van hulp, werken aan verandering, leren 
van opvoedingsvaardigheden en werken aan de 
relatie

• Minder vaak: praktische hulp en activeren sociaal 
netwerk

• Hulp is met name gericht op de ouder
• Met name psycho-educatie en instructie



Resultaten: effectiviteit elementen (1)

Ondersteunend/verkennend profiel

Intensiteit: laag 

Focus: exploreren van problemen en 
verwachtingen gezin en 

samenwerking

Doelgroep: <12 jaar, verstandelijke 
beperking ouder & kind, lagere 

niveaus van opvoedingsbelasting, 
geen middelengebruik

Vooral: 10vT en Gezin Centraal

Gecombineerd 
profiel

Combinatie van 
het 

ondersteunende/
verkennende en 

actiegerichte 
profiel

Actiegericht profiel

Intensiteit: hoog

Focus: relatie tussen gezinsleden 
en reguleren probleemgedrag

Doelgroep: >12 jaar, minder vaak 
verstandelijke beperking, hogere 
niveaus van opvoedingsbelasting 

en middelengebruik

Vooral: MST



Resultaten: effectiviteit elementen (2)

• Drie profielen van inhoudelijke elementen even 
effectief

• Structuurelementen maken het verschil: intervisie
en telefonisch contact



Resultaten: helpende elementen volgens jongeren en ouders

• Focus op onderliggende oorzaak gedrag
• Betrekken van het kind
• Balans tussen voorgeschreven inhoud interventie 

en flexibele inzet
• Mogelijkheden voor langdurige ondersteuning in 

flexibele vorm
• Activeren sociaal netwerk
• Activeren professioneel netwerk



Conclusie

 Veel overlap tussen inhoud van interventies voor GMCP

 Inhoudelijk gezien even effectief, structuur lijkt wel verschil te maken

 De inhoud van interventies voor GMCP in de praktijk komt niet volledig 
overeen met:

 Bestaande kennis over wat werkt voor GMCP

 Wat gezinnen zelf helpend vinden

 Interventies voor GMCP zouden versterkt kunnen worden op een aantal 
punten



Wat is nodig om inhoud interventies te versterken?



 Welke ideeën voor vervolgonderzoek fladderen er door uw hoofd?

 Als alles mogelijk zou zijn, wat zou u dan als eerste willen regelen t.b.v. deze 
doelgroep?

 Wat zou u ons verder nog willen meegeven?



Vragen of meer weten?

l.visscher@umcg.nl 
050 - 3616987
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