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Achtergrond

 Gezinnen met meervoudige en complexe problemen 

(GMCP) ervaren problemen op meerdere levens domeinen.

 Dit heeft geleid tot een grote diversiteit aan interventies  

voor GMCP. 

 Kennis over welke inhoudelijke elementen (technieken 

uitgevoerd door de hulpverlener) en structuur elementen 

(duur, intensiteit) van interventies zorgen voor de beste 

uitkomsten voor een gezin mist nog. 

 Een veelbelovende manier om meer zicht te krijgen op de 

inhoud van interventies is het ontwikkelen van een 

taxonomie.

• Belangrijk uitgangspunt is dat de 

taxonomie in staat is om de inhoud en

structuur elementen betrouwbaar te 

meten. 

Methoden

Conclusie

• Inhoudelijke en structuur elementen kunnen betrouwbaar

worden geregistreerd aan de hand van de GMCP

taxonomie.

• Het gebruik van de GMCP taxonomie maakt het mogelijk 

om verschillen en overeenkomsten in de inhoud van 

interventies voor GMCP te onderzoeken.

84.9%

(A) Inventariseren en ordenen van informatie 
(bijv. analyse van de competenties)

(B) Planning en evaluatie 
(bijv. uitwerken evaluatieplan)

(C) Werken aan verandering
(bijv. werken aan communicatie en interactie)

(D) Leren van opvoedingsvaardigheden 
(bijv. leren regels te stellen)

(E) Ondersteuning bij taken 
(bijv. helpen met financiële administratie)

( (F) Activeren sociale netwerk 
(bijv. activeren en uitbreiden sociale netwerk)

(G) Activeren professionele netwerk 
(bijv. afstemming met andere betrokken hulpverleners) 

(H) Onderhouden van de samenwerking 
(bijv. praten over verwachtingen)

Duur, intensiteit, intervisie, supervisie, consultatie, 24-uurs 

bereikbaarheid

53 Inhoudelijke elementen

(1) Ontwikkeling betaversie van de GMCP taxonomie
- (Inter)nationale taxonomieën voor GMCP 

- Onderzoek, praktijk en richtlijnen voor GMCP

(2) Toepassing op acht interventie handleidingen
- MST, MDFT, PMTO, IAG, FF, GC, 10vT, Triple P 4-5
- Elementen aan betaversie toegevoegd waar nodig

(3) Veldraadpleging
- 18 regionale interventie experts

- Minstens twee per interventie

(4) Ontwikkeling van de definitieve versie van de GMCP 

taxonomie

(5) Beoordelen van de interbeoordelaars 

betrouwbaarheid van de GMCP taxonomie

8 Structuur elementen

Resultaten

Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid 
GMCP taxonomie voor inhoudelijke 

elementen



Methoden

(2) Identificeren van elementen in handleidingen

- Inhoudelijke en structurele elementen 

- Met behulp van de GMCP taxonomie 

Een kijkje achter het label: overeenkomsten en verschillen tussen

interventies voor gezinnen met meervoudige en complexe problemen
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Achtergrond

 Kennis over de inhoud van interventies voor gezinnen 

met meervoudige en complexe problemen (GMCP) 

ontbreekt.

 Dit maakt het lastig om te bepalen welke interventie het 

beste past bij een specifiek gezin en leidt tot vragen over 

mogelijke overlap tussen interventies. 

 Meer zicht op de verschillen en overeenkomsten tussen 

interventies voor GMCP is nodig. 

 In deze studie brengen we de inhoudelijke elementen 

(technieken uitgevoerd door de hulpverlener) en de 

structuur elementen (duur, intensiteit) van interventies 

voor GMCP in kaart.  

Conclusie

 Interventies voor GMCP vertonen inhoudelijk veel overlap, 

maar verschillen in de structuur waarin ze worden 

aangeboden.

 Inzicht in overeenkomsten en verschillen 

tussen deze interventies helpt om:

 Verschillen in uitkomsten te verklaren.

 Een goede afweging te maken van de toegevoegde 

waarde van het aanbieden van een nieuwe 

interventie.

 Een belangrijke vervolgstap is om te kijken naar de inhoud 

van de interventies in de dagelijkse praktijk.

(1) Selectie van acht interventies 

- Ten minste een effect size van d = 0.5 in de Nederlandse 

context

- 10 voor Toekomst (10vT), Gezin Centraal, Families First, 

IAG, PMTO, MST, MDFT en Triple P 4-5

(3) Lijst van inhoudelijke en structurele elementen per 

interventie

Gemeenschappelijk element = aanwezig in >5 interventies

Interventie-specifiek element = aanwezig in <5 interventies

Resultaten

Inhoudelijke elementen

 79% van de inhoudelijk elementen is gemeenschappelijk.

 23% van de inhoudelijke elementen is interventie-specifiek.

 10vT (10%), Gezin Centraal (14%), IAG (14%) en MST 

(11%) bevatten de meest uitgebreide set aan elementen.

 Helpen bij praktische zaken en het activeren van het 

sociale en professionele netwerk komen slechts in een 

klein deel van de interventies voor.

Structuur elementen

 Duur: van 1 maand tot 1 jaar.

 Intensiteit: 1 bezoek per dag tot een gemiddelde van 2/3 

bezoeken per week.

 Intervisie, supervisie en consultatie: niet in alle 

interventies aanwezig of verplicht gesteld.

 24-uurs bereikbaarheid: aanwezig in 10vT, Families First, 

MST, and MDFT.



Resultaten

Methode (% gezinnen)

Psycho-educatie: 33% | 26% | 25%

Instructie: 24% | 23% | 21%

Oefenen: 16% | 20% | 22%

Huiswerk: 15% | 17% | 19% 

Voordoen: 12% | 15% | 13%

Structuur van de interventies

Aantal bezoeken: 6 | 5 | 3

Duur van bezoeken (min) : 83 | 79 | 71

Intervisie: 68% | 75% | 45%

Supervisie: 78% | 86% | 64%

Consultatie: 69% | 55% | 46%

Telefonisch contact tussen bezoeken: 68% | 87% | 68%

De inhoud van interventies voor gezinnen met meervoudige en complexe

problemen in de dagelijkse praktijk
Visscher, L.1, Evenboer, K.E.1, Scholte, R.H.J.2,3,4 Van Yperen, T.A.5, Knot-Dickscheit, J.5, Jansen, D.E.M.C.1,6 & 

Reijneveld, S.A.1
1 Universitair Medisch Centrum Groningen, 2 Radboud Universiteit Nijmegen, 3 Universiteit van Tilburg, 4 de Viersprong

5 Rijksuniversiteit Groningen, 6 Rijksuniversiteit Groningen

Ontvangers (% gezinnen)

Ouder(s): 56% | 53% | 62%

Jongere: 32% | 32% | 26%

Broers/zussen: 8% | 9% | 6%

Omgeving: 4% | 6% | 6%

Toegepaste elementen (% gezinnen) & intensiteit (+ of -)

Inventariseren en ordenen van informatie  

98% | 98%  | 75% 

Onderhouden samenwerkingsrelatie 

95% | 97% | 87%

Planning en evaluatie 

90% | 98% | 86%

Leren van opvoedingsvaardigheden

82% | 98% | 77%

Werken aan verandering 

76% | 95% | 45%

Helpen bij praktische zaken

62% | 83% | 50% 

Activeren sociaal netwerk 

64% | 77% | 48%

Activeren professioneel netwerk 

72% | 87% | 73%

Conclusie

 Registratie van toegepaste elementen geeft inzicht in wat 

hulpverleners precies doen in de dagelijkse praktijk.

 Deze kennis kan hulpverleners helpen om te reflecteren op 

geboden hulp in relatie tot de wensen en behoeften van 

behandelde gezinnen.

 Kennis over toegepaste elementen is een belangrijke stap 

naar het bepalen van de optimale volgorde, intensiteit en 

duur van elementen voor GMCP.

Achtergrond Methode

 De inhoud van interventies voor gezinnen met meervoudige 

problemen (GMCP) in de dagelijkse praktijk kan afwijken 

van beschrijvingen in handleidingen.

 Dit komt bijvoorbeeld doordat de interventie wordt 

aangepast op de snel veranderende problemen van GMCP 

of door financiële of tijds gerelateerde overwegingen.

 Kennis over de inhoud van interventies in de dagelijkse 

praktijk is nodig om beter te begrijpen waarom en hoe 

interventies leiden tot positieve uitkomsten voor GMCP. 

 Met de GMCP taxonomie kan systematisch data worden 

verzameld over inhoudelijke en structurele elementen die 

zijn toegepast in de hulp aan GMCP.

 Hulpverleners van 26 deelnemende organisaties

 Inhoud van 474 hulpverleningstrajecten geregistreerd

 Hulpverleners registreerden elke vier weken met behulp 

van de GMCP taxonomie: welke elementen zij hebben 

toegepast, in welke intensiteit, via welke methode en op wie 

de elementen gericht waren. 

 De resultaten worden weergegeven per fase van de 

interventie: startfase | hulpverleningsfase | eindfase



Effect inhoudelijke elementen

• Drie verschillende combinaties van inhoudelijke elementen

werden aangeboden aan gezinnen.

• Die combinaties verschillen in de intensiteit van toepassing 

van inhoudelijke elementen en de focus van die elementen:

1. Lage intensiteit en focus meer op verkennen van 

problemen en ondersteunen van gezin;

2. Medium intensiteit en focus op zowel ondersteunen 

en verkennen van problemen als op relatie 

gezinsleden en reguleren van (probleem)gedrag;

3. Hoge intensiteit en focus op herstellen relatie 

gezinsleden en reguleren (probleem)gedrag. 

• Geen verschil in effectiviteit tussen deze drie typen 

behandelingen.

Effectiviteit van elementen binnen interventies voor gezinnen met 

meervoudige en complexe problemen
Visscher, L.1, Reijneveld, S.A.1, Knot-Dickscheit, J.2, Van Yperen, T.A.2, Scholte, R.H.J.3,4,5, Delsing, M.J.M.H.6, Evenboer, 

K.E.1, & Jansen, D.E.M.C.1,2,
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Conclusie

 Verschillen in de intensiteit waarin inhoudelijke elementen worden aangeboden maken de hulp voor GMCP niet effectiever, 

verschillen in de intensiteit van structurele elementen wel;

 De resultaten laten zien dat we bij het versterken van interventies voor GMCP ons vooral moeten richten op bestaande 

interventies, ervoor zorgen dat we deze interventies versterken en flexibele toepassing mogelijk maken.

Achtergrond Methode

 Er zijn verschillende interventies ontwikkeld gericht op 

gezinnen met meervoudige en complexe problemen 

(GMCP).

 Kennis over effectieve inhoudelijke elementen (wat 

hulpverleners doen) en structurele elementen (het kader 

waarbinnen de interventie wordt uitgevoerd) mist.

 Kennis over die effectieve elementen maakt het mogelijk 

om interventies te versterken en beter aan te laten sluiten 

bij de behoeften van specifieke subgroepen.

• 26 deelnemende organisaties, 474 hulpverleningstrajecten, 

elke vier weken registratie van toegepaste elementen door 

hulpverleners.

• Drie meetmomenten voor jongeren en ouders: T0 = start 

interventie, T1 = einde interventie & T2 = drie maanden na 

einde. 

Effect structurele elementen

• Meer frequent telefonisch contact met het gezin tussen de 

bezoeken door en meer frequente intervisie voor de 

hulpverlener zijn gunstig voor sociale contacten, 

opvoedingsbelasting en internaliserende- en/of 

externaliserende problemen van GMCP;

• Met name bij psychiatrische problemen ouder en/of 

kind. 

• Meer frequente supervisie, consultatie en een hoger 

aantal bezoeken minder gunstig voor sociale contacten 

van GMCP;

• Met name bij psychiatrische problemen ouder en/of 

kind en bij verstandelijke beperking kind.

Combinaties 
van 

inhoudelijke 
elementen

Structurele 
elementen

Sociale contacten
Opvoedingsbelasting

Internaliserende problemen  
Externaliserende problemen

T0-T1
T0-T2



10 adviezen voor hulpverleners

M E E R  I N F O R M A T I E ?  N E E M  C O N T A C T  M E T  O N S  O P  V I A
W 2 O N D E R Z O E K @ U M C G . N L

Zorg voor een goede
voorbereiding op

beëindiging van de hulp.
Bouw het aantal bezoeken af

en vertel wanneer de hulp
stopt

 
 

Bied hulp aan in de
eigen leefomgeving

van het gezin (bijv. thuis)

Zorg voor één
aanspreekpunt 

 voor het gezin,
ondanks

verschillende
betrokken

hulpverleners

GOEDE HULP VOOR GEZINNEN
Resultaten van gesprekken met 24 ouders en 4 jongeren over hun

ervaringen met de hulp die zij hebben gehad

Heb aandacht voor
de onderliggende

oorzaak van
gedrag, voordat er
wordt gewerkt aan
het verbeteren van

het gedrag

Betrek het kind bij
de hulp. Zorg

ervoor dat hij of zij 
zich gehoord voelt

en zijn of haar
wensen ook worden

meegenomen

Luister naar
wensen van het

gezin en ervaringen
met wat wel en niet
werkt voor hen. Pas

de hulp hier
vervolgens op aan

Ga spelenderwijs
aan de slag met het

gezin. Gebruik
bijvoorbeeld een

stickervel voor goed
gedrag of speel
samen een spel

Gebruik methoden
die duidelijk en

makkelijk door het
gezin zelf toe te

passen zijn

Maak in het begin
van de hulp een

overzicht: wat gaat
goed, wat kan beter

en hoe doen we
dat? Evalueer dit
tijdens de hulp

Help bij het contact
met school, leg uit
wat er aan de hand

is en zorg ervoor
dat er op school
ook hulp ingezet

kan worden

Zorg voor hulp na
afloop: bereikbare

hulpverlener,
overgang naar
vervolghulp of

langere
ondersteuning

Oordeelt 
niet

Is te
vertrouwen

Is positief

Vertel samen met
het gezin, aan de
omgeving wat er

aan de hand is. Ga
na wie er in de

omgeving af en toe
kan helpen 

Belangrijke kenmerken van de hulpverlener

Belangrijke randvoorwaarden



 

Deze resultaten zijn tot stand gekomen in het kader
van een onderzoek naar werkzame elementen van

interventies voor gezinnen met zware
opvoedproblemen en meervoudige problemen. Dit
onderzoek wordt uitgevoerd door het Universitair
Medisch Centrum Groningen, de Rijksuniversiteit

Groningen, Praktikon, de Radboud Universiteit
Nijmegen en het Nederlands Jeugdinstituut. Het
onderzoek wordt gefinancierd door ZonMw en is

onderdeel van het programma 'effectief werken in de
jeugdsector'. 

 
In het kader van het onderzoek zijn 24 ouders en 4
jongeren geïnterviewd over hun ervaringen met een

van de volgende interventies: IAG, FF, MST, MDFT,
PMTO, 10 voor Toekomst, Gezin Centraal en Triple P

4-5. We hebben ons gericht op welke onderdelen van
de interventies wel en niet helpend waren voor de

ouders en jongeren. De inhoud van de interviews is
samengesteld in nauwe samenwerking met

klankbordgroepen van jongeren en ouders en
Stichting Alexander.

 
Voor meer informatie over het onderzoek, de

interviews of de resultaten kunt u contact met ons
opnemen via w2onderzoek@umcg.nl

 


