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Uitkomsten onderzoek naar gezinsgericht werken



Deelnemersinfo

N = 409

7 deelnemende JeugdzorgPlus locaties

Veel samenwerking met professionals 

ROM vragenlijsten + extra

3 meetmomenten

6 maanden 38,8%



Gezinsgericht handelen in de praktijk: 7.92

Competentiebeleving: 7.81

Attitude ten opzichte van gezinsgericht werken: 7.60

Het hebben van weinig belemmerende gedachten 
bij gezinsgericht werken: 5.59

Onderzoeksvraag 1a
In hoeverre werd er gezinsgericht gewerkt



99% telefonisch contact

92% bezoekmomenten

93% verlof

Onderzoeksvraag 1b
In hoeverre werden ouders betrokken?

82% gezins-
kennismakingsgesprek

92% behandelplan-

besprekingen

39% ‘andere activiteiten’ 
Bijvoorbeeld:

v Ouderavond/ -middag/ -dag
v Koken/ mee-eten/koffie momentje

op de groep
v Deelname aan behandelinterventies

kind



Onderzoeksvraag 1c: 

In hoeverre zijn er 
systeeminterventies ingezet?

v 28,9% ingezet

v 71,6% in aanmerking



Onderzoeksvraag 2
Wat zijn de resultaten van gezinsgericht werken?

Tevredenheid Thuis/zelf-
standig wonen

Inzet systeem-
interventies

Ouderbetrokken
heid



Vragen?
Contactgegevens:

Linde Broekhoven
lbroekhoven@intermetzo.nl



Stress en incidenten in de jeugdhulp
De Sense-IT app voor jongeren in de residentiële jeugdhulp

Judith Klop, Karin Nijhof, Arne Popma, Peter de Looff, 
Matthijs Noordzij, Henk Nijman, Carolien Konijn, Eefje Strijbosch



De Sense-IT app
Telefoon + smartwatch

Basismeting: gemiddelde hartslag

Biofeedback



Niet iedereen heeft door wanneer zijn spanning toeneemt.

De smartwatch trilt wanneer de hartslag oploopt, en er verschijnt een 
personaliseerbaar bericht op de smartwatch.

Biofeedback op basis van de hartslag

Niets aan de 
hand Gebeurtenis

Spanning 
loopt 

(ongemerkt) 
op

Spanning 
loopt 

(ongemerkt) 
verder op

Incident

Niets aan de 
hand Gebeurtenis

Spanning loopt 
(ongemerkt) 

op

Smartwatch 
trilt: kijk op 

de smartphone

Berichtje: iets 
ontspannends

doen,  
spanning daalt



9 jongeren

Dagelijkse metingen, casestudy’s

11 – 17 jaar

Residentiële jeugdzorg en gezinshuizen

Negen weken

Deelnemersinfo

Drie weken

• Basismeting

Zes weken

• Interventie
• Biofeedback



Eerste resultaten positief
- Afname incidenten

- Door met de Sense-IT app

- Meer inzicht

Soms werkte het niet
- Eén jongere (11, ASS) gestopt

- Met name wanneer de spanning te ver was opgelopen

Tips voor gebruik
- Tussendoor blijven bespreken van stressmomenten

- Goede uitleg vooraf

- Ontspanningsoefeningen aanleren

Resultaten



Vragen?
Contactgegevens:

Karin Nijhof
knijhof@pluryn.nl



v Wat doe jij/doet jouw team/instelling m.b.t. gezinsgerircht
werken? Voorbeelden?

v Wat zou jij/jouw team kunnen doen om meer
gezinsgericht te werken? Wat is daarvoor nodig? 

v Hoe kun je gezinsgericht werken vormgeven wanneer:

v het contact met ouders de veiligheid van de jongere in de 

weg staat

v De jongere geen ouders/netwerk heeft

v De jongere niet wil dat zijn/haar ouders betrokken worden

Breakout rooms –
Gezinsgericht werken



v Wie maakt er gebruik van Biofeedback in de praktijk? Wat 
zijn de ervaringen?

v Voor welke jongeren zou je de Sense-IT app willen
gebruiken? Bij welke jongeren past het juist niet?

v Hoe zou je de Sense-IT app inzetten?

Breakout rooms – Stress en
incidenten


