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Hoofdstuk 2

Interventies 
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De uitgangsvraag van dit hoofdstuk is: 
Welk type interventie is het meest effectief voor welke leeftijdsgroep? Welke interventies 
zijn in welke behandelsetting het meest geëigend? Welke interventies kunnen een negatief 
effect hebben op gedrag?

1. Inleiding
In dit hoofdstuk staat de vraag centraal welke interventies het meest effectief zijn om ernstige 
gedragsproblemen aan te pakken. Welke behandeling het meest geschikt is hangt van een 
aantal factoren af. 
Een belangrijke factor is de leeftijd van een jeugdige en de daarmee samenhangende omvang 
en invloed van de omgeving en de cognitieve vaardigheden van de jeugdige. Bij (jonge) kinderen 
(3-12 jaar) zijn de ouders de belangrijkste opvoedomgeving. Daarmee kunnen zij een belangrijke 
invloed uitoefenen op het probleemgedrag van het kind. Voor kinderen onder de 12 jaar kunnen 
met een gedragstherapeutische oudertraining doorgaans goede resultaten worden behaald 
(onder meer Serketich & Dumas, 1996; Lundahl, Risser & Lovejoy, 2006; Reyno & McGrath, 
2006). 
Vanaf ongeveer 8 jaar nemen de cognitieve vermogens van kinderen dusdanig toe, dat het ook 
zinvol kan zijn om cognitieve gedragstherapie in te zetten. Vanaf die leeftijd is dat aanvullend 
aan gedragstherapeutische oudertraining, wanneer enkel een oudertraining onvoldoende 
resultaten boekt. Wanneer jeugdigen ouder worden en de basisschoolleeftijd achter zich laten, 
blijken oudertrainingen minder grote effecten te behalen (onder meer McCart, Priester, Davies, 
Azen, 2006). De invloed van ouders neemt rond deze leeftijd af, waardoor een oudertraining 
mogelijk minder effect heeft. Daarnaast neemt de invloed van leeftijdsgenoten en de bredere 
omgeving op deze leeftijd sterk toe (Schaffer, 1996). Met het toenemen van cognitieve 
capaciteiten vanaf 12 jaar wordt vaker gekozen voor cognitieve gedragstherapie. 
Met het stijgen van de leeftijd is doorgaans de problematiek complexer geworden, omdat  
bijvoorbeeld de omgeving wijder en veeleisender wordt. Ook is de problematiek door de langere 
duur meer ingesleten en daarmee lastiger aan te pakken. Dit maakt dat intensiever ingrijpen 
met gezinsinterventies vaak noodzakelijk is. 
Een ander belangrijk aspect bij de keuze van een interventie is de setting waarbinnen de 
behandeling plaatsvindt. In dit kader gaat het om het onderscheid tussen ambulante en 
residentiële behandeling.

In dit hoofdstuk wordt ingezoomd op effectieve interventies voor jeugdigen met ernstige 
gedragsproblemen. In de eerste plaats worden ambulante interventies besproken. Daarbinnen 
wordt het onderscheid gemaakt tussen interventies voor jeugdigen onder en boven de 12 
jaar, gezien de omvang en invloed van de opvoedomgeving en de ontwikkelende cognitieve 
vaardigheden. Vervolgens wordt stil gestaan bij interventies die kunnen plaatsvinden binnen de 
residentiële setting.

Meta-analyse
Voor het lezen van dit hoofdstuk is het onderscheid tussen een primaire studie en een 
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metaanalyse relevant. Een primaire studie is een enkelvoudige studie, waarin één of twee 
onderzoeksgroepen (interventiegroep en controlegroep) met elkaar worden vergeleken. Een 
systematische review geeft een overzicht van het gedane onderzoek rondom een bepaald 
thema. Een meta-analyse gaat nog een stap verder: daarbij worden de data uit verschillende 
onderzoeken bij elkaar opgeteld. Daarom hebben reviews en met name meta-analyses over het 
algemeen meer bewijskracht dan primaire studies. 

Effectsize
In de tekst wordt regelmatig een effectsize gegeven. De bekendste index voor deze effectgrootte 
is Cohens ‘d’. Deze maat kan zowel een negatieve als een positieve waarde hebben. Bij een 
positieve waarde wijst de index op een gunstig effect van de interventie. Bij een negatieve 
waarde is het effect averechts. Meestal schommelt ‘d’ tussen -2.0 en +2.0. Onderstaand schema 
biedt vuistregels om het indexcijfer te interpreteren (Cohen, 1988).

Interpretatie Cohens ‘d’
een ‘d’ van wijst op
0.80 een groot effect
0.50 een middelmatig effect
0.20 een klein effect
<0.00 een averechts effect

Evidencetabellen
In bijlage 2 zijn de verschillende studies naar effecten van interventies samengevat in 
evidencetabellen. Deze tabellen geven een overzicht van de resultaten, kenmerken en mate van 
bewijskracht van de studies die voor dit hoofdstuk zijn gebruikt. 

2. Ambulante interventies voor jeugdigen onder de 12 jaar
Wanneer het onderzoek naar interventies voor kinderen met ernstige gedragsproblemen wordt 
bestudeerd, dan blijkt dat dit onderzoek zich vooral concentreert rond gedragstherapeutische 
oudertrainingen. 
Gedragsproblemen worden niet perse veroorzaakt door inadequate opvoedingsvaardigheden, 
maar worden er wel mede door in stand gehouden (Matthys, 2011). Kinderen met 
gedragsproblemen vragen nu eenmaal meer van de opvoedvaardigheden van ouders dan 
kinderen zonder gedragsproblemen. Adequate opvoedingsvaardigheden kunnen daarom een 
belangrijke bijdrage leveren aan het verminderen van gedragsproblemen. Dit geldt met name 
voor kinderen in de basisschoolleeftijd, omdat de invloed van de ouders dan nog groot is. 
Wanneer bij kinderen van8 jaar tot 12 jaar onvoldoende resultaten worden behaald met een 
oudertraining, dan is aanvullende cognitieve gedragstherapie aangewezen.

2.1 Oudertrainingen
Vanaf de jaren ‘60 van de vorige eeuw is het steeds gebruikelijker om ouders in te zetten om 
het gedrag van hun kinderen te beïnvloeden. Dit gebeurde nadat duidelijk werd dat ouders hier 
met bepaalde technieken heel goed toe in staat zijn. Het inzetten van ouders heeft een aantal 
voordelen ten opzichte van interventies gericht op de jeugdige. Zo wordt hiermee het probleem 
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van de generaliseerbaarheid ondervangen. Dat wil zeggen dat nieuw gedrag doorgaans moeilijk 
overdraagbaar is van de setting waar het in geleerd wordt naar de dagelijkse situatie. Dit geldt 
niet voor oudertrainingen omdat de vaardigheden direct wordt aangeleerd aan de ouders en 
dus in de dagelijkse situatie. Ook is een oudertraining kosteneffectief ( Johnson & Katz, 1973, in 
Richardson & Joughin, 2002). 

Er bestaan verschillende varianten van oudertrainingen, maar globaal zijn er overeenkomsten 
te noemen. Veel oudertrainingen beslaan tussen de zes en tien bijeenkomsten (Serketich & 
Dumas, 1996; Reyno & McGrath, 2006). Intensievere oudertraining voor jeugdigen met ernstige 
gedragsproblemen beslaan regelmatig tussen de 15 en 25 sessies. Een bijeenkomst duurt 
tussen de 45 en 150 minuten. Volgens Kazdin (1997, aangehaald in Reyno & McGrath, 2006) 
delen de verschillende varianten oudertrainingen ook inhoudelijk een aantal kenmerken. 
De therapeut werkt voornamelijk met de ouders en leert hen alternatieve manieren om het 
probleemgedrag van hun kind te beïnvloeden. Ouders worden gestimuleerd om bepaalde 
technieken en opvoedstrategieën te gebruiken en krijgen de mogelijkheid om te zien hoe de 
technieken worden ingezet. Ouders oefenen zelf deze technieken en opvoedstrategieën met 
behulp van rollenspellen en huiswerkopdrachten. 

Ouders krijgen tijdens de oudertraining kennis en inzicht in de ontwikkeling van hun kind, 
de ontwikkeling van probleemgedrag en hun eigen rol en functie binnen dit geheel. Per 
bijeenkomst staat vaak één opvoedingsvaardigheid of -techniek centraal. Deze wordt met 
behulp van ondersteunend materiaal (zoals een dvd) weergegeven en ouders leren wanneer 
en hoe ze de opvoedingsvaardigheid of de techniek kunnen gebruiken. De verschillende 
vaardigheden en technieken bouwen op elkaar voort, waardoor er uiteindelijk een samen- 
hangend geheel ontstaat. Ook is er tijdens de sessies vaak ruimte voor groepsdiscussie en 
kunnen de ouders elkaar motiveren en ondersteunen. 

Richardson en Joughin (2002) onderscheiden in navolging van Smith (1996) twee typen 
oudertrainingen: 
Op relaties gerichte oudertraining. Bij deze vorm van oudertraining staan de onderlinge relaties 
tussen opvoeder en jeugdige centraal. Ouders leren hierbij bijvoorbeeld actief en op een niet-
beoordelende manier te luisteren naar hun kind, en het belang van wederzijds respect. Ook 
leren ze vaardigheden om verantwoordelijke relaties binnen het gezin op te bouwen. Daarnaast 
leren ze wat het effect is van relaties uit het verleden op huidige relaties. 
Gedragstherapeutische oudertrainingen. Deze interventies zijn gebaseerd op de leertheorie. De 
ABC van gedrag speelt hierbij een belangrijk rol: elk gedrag (behavior) wordt uitgelokt door 
een gebeurtenis (antecedent) en in stand gehouden door de gevolgen (consequenties) van 
het gedrag. Deze oudertrainingen leggen de nadruk op het aanleren van vaardigheden om de 
antecedenten en consequenties van gedrag te veranderen, en zo het gedrag te veranderen. 
Hierbij kan gedacht worden aan het met een compliment belonen van positief gedrag, 
ongewenst gedrag straffen met behulp van time-out of het inhouden van privileges. 
Deze twee typen oudertrainingen sluiten elkaar niet uit. Veel oudertrainingen maken gebruik 
van componenten uit beide typen.
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2.1.1 Algemene effecten oudertrainingen
Er is veel onderzoek gedaan naar de effecten van oudertrainingen voor jeugdigen met gedrags- 
problemen. Hierdoor is het onderzoek op een hoger niveau komen te staan: er worden lastigere 
onderzoeksvragen beantwoord (zoals voor wie is het wel en niet effectief?) en er zijn relatief 
veel meta-analyses en reviews beschikbaar (Kazdin, 2005). 
Opvallend in het onderzoek naar de effecten van oudertrainingen is dat de nadruk ligt op 
kinderen in de voorschoolse en de basisschoolleeftijd, met een gemiddelde leeftijd van rond 
de 6 jaar (onder meer Lundahl et al., 2006; Reyno & McGrath, 2006). Op deze leeftijd nemen de 
ouders een aanzienlijk deel van de sociale omgeving van het kind in, waardoor het aannemelijk 
is dat zij een grote invloed kunnen uitoefenen op het gedrag van het kind. Zodra een kind 
ouder wordt en de adolescentie bereikt, neemt de invloed van de ouders af, waardoor een 
oudertraining mogelijk minder effect heeft. Daarnaast neemt de invloed van leeftijdsgenoten en 
de bredere omgeving op deze leeftijd sterk toe (Schaffer, 1996).

In het algemeen blijkt dat oudertrainingen in meer of mindere mate effectief zijn in het 
verminderen van probleemgedrag (onder meer Lundahl et al., 2006; Piquero, Farrington, Welsh, 
Tremblay & Jennings, 2008; Dretzke et al., 2009). 
Uit de meta-analyse van Serketich en Dumas (1996) blijkt dat de effectgroottes voor ouders 
en kinderen op vier van de vijf uitkomstmaten (algemene kinduitkomsten, kinduitkomsten 
gerapporteerd door respectievelijk de ouders, een observator en een leraar) groot zijn 
(tussen de 0.73 en 0.86). De studie laat zien dat een gemiddeld kind van wie de ouders een 
oudertraining hebben gevolgd, beter functioneert dan ruim 80 procent van de kinderen van wie 
de ouders geen oudertraining hebben gevolgd. In de meta-analyse van Lundahl et al. (2006) zijn 
de gevonden effectgroottes iets minder groot, namelijk tussen de 0.42 en 0.66 op alle drie de 
uitkomstmaten (gedrag van zowel het kind als de ouder en perceptie van de ouder). De studies 
uit de meta-analyses die zowel een follow-up meting als een controlegroep gebruiken, laten 
zien dat de effectgroottes bij de follow-up meting klein tot middelmatig zijn vergeleken met de 
controlegroep (0.21 tot 0.45), maar middelmatig tot groot wanneer dit wordt vergeleken met de 
nameting van de experimentele groep (0.62 tot 0.87). De meeste follow-up metingen van studies 
uit deze meta-analyse zijn gedaan binnen een jaar na beëindiging van de training. 
In de meta-analyse van McCart et al. (2006) is de gemiddelde effectgrootte van dertig studies 
klein tot middelmatig (0.47, variërend van -.06 tot 1.68). De vier studies die ook een follow-up 
meting rapporteren, hebben een gemiddelde effectgrootte van 0.22, variërend van 0.01 tot 
0.34. 
Hoewel bovenstaande meta-analyses allen vrij positieve resultaten van oudertrainingen laten 
zien, zijn er verschillen in de resultaten. Deze verschillen in de gevonden effectgroottes komen 
voort uit de verschillen in kwaliteit en opzet van de interventies, maar ook uit verschillen tussen 
de meta-analyses. Hierbij valt te denken aan andere uitkomstmaten, een andere leeftijdsgroep, 
inclusiecriteria en de gekozen analyses. 

2.1.2 Factoren die de effectiviteit beïnvloeden
Uit de algemene uitkomsten komt naar voren dat oudertrainingen met bepaalde kenmerken 
meer resultaten behalen dan andere. Ook geldt voor oudertrainingen, net zoals bij andere 
interventies, dat de effecten ervan per gezin sterk kunnen wisselen, afhankelijk van kenmerken 
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van de jeugdige, de ouders of de context om het gezin heen. Hieronder wordt gekeken welke 
kenmerken van invloed zijn op de effectiviteit van oudertrainingen. 

Kindkenmerken
Kenmerken van het kind die naast leeftijd mogelijk van invloed zijn op de effectiviteit van 
oudertrainingen, zijn sekse, etniciteit en ernst van de problematiek.

Sekse
Het meest globale kenmerk waarop kinderen te onderscheiden zijn, is sekse. In vrijwel alle 
onderzoeken naar de effecten van oudertrainingen zijn het ouders van jongens die een training 
aangeboden krijgen, waardoor onvoldoende bekend is over de invloed van de sekse van het 
kind op de uitkomsten van oudertrainingen (McCart et al., 2006; Maughan, Christiansen, Jenson, 
Olympia & Clark, 2005).

Leeftijd
Uit de vier meta-analyses waarin leeftijd als beïnvloedende factor van de effectiviteit is 
onderzocht, kan niet geconcludeerd worden dat leeftijd van invloed is (Serketich & Dumas, 1996; 
Maughan et al., 2005; Lundahl et al., 2006; McCart et al., 2006). De onderzoeken zijn echter 
allemaal uitgevoerd bij kinderen in de basisschoolleeftijd. Dit hangt samen met de veronder- 
stelling dat de invloed van ouders en dus de effectiviteit van een oudertraining afneemt 
naarmate kinderen de basisschoolleeftijd ontgroeien. 

Etniciteit
McCart et al. (2006) geven aan dat het problematisch is om duidelijke informatie te verkrijgen 
over de etniciteit van de respondenten en de eventuele invloed hiervan op de effectiviteit. 
Ook Forehand en Kotchick (1996) melden dit: in onderzoeken naar oudertrainingen wordt 
de cultuur en etniciteit vaak vergeten, en als deze wel worden meegenomen, zijn de groepen 
vaak te klein om er zinnige conclusies uit te trekken. Vaak gaan oudertrainingen uit van de 
Europees-Amerikaanse achtergrond. Opvoedingsvaardigheden van ouders worden beïnvloed 
door culturele normen en waarden en culturele geschiedenis (Schaffer, 1996). Het is dan ook 
denkbaar dat oudertrainingen verschillende effecten behalen bij mensen met verschillende 
culturele achtergronden. Onderzoek heeft echter nog geen uitsluitsel kunnen geven over de 
invloed van etniciteit op de effectiviteit van oudertrainingen. 

Ernst van de problematiek
Reyno en McGrath (2006) hebben onderzocht in hoeverre de ernst van de problematiek van 
invloed is op het effect van de oudertraining en de kans dat de ouders voortijdig de training 
beëindigen. Hieruit blijkt dat de ernst van de problematiek nauwelijks van invloed is op de kans 
dat de ouders voortijdig met de training stoppen, maar wel een middelmatig negatief effect 
heeft op de uitkomsten van de oudertraining. Tegengesteld hieraan concluderen Hautmann,  
Eichelberger, Hanisch, Plück, Walter & Döpfner (2010) dat wanneer de problemen bij aanvang 
ernstiger zijn, de effecten van een oudertraining beter zijn. 
Over de invloed van de ernst van de problematiek is dus geen eenduidige uitspraak te doen.
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LVB
Hoewel bij jeugdigen met een lichtverstandelijke beperking (LVB) vaker sprake is van 
gedragsproblemen dan bij leeftijdgenoten zonder LVB, is er nog maar weinig onderzoek gedaan 
naar de effectiviteit van interventies bij jeugdigen met een LVB (De Wit, Moonen & Douma, 
2011). Internationaal zijn er slechts een paar studies uitgevoerd en in Nederland is het bewijs 
beperkt tot enkele case studies (Van Nieuwenhuijzen, Orobio de Castro & Matthys, 2006).

Ouder- en gezinskenmerken
Naast kindkenmerken hebben Reyno en McGrath (2006) ook de invloed van ouder- en 
gezinskenmerken op het effect van de oudertraining en de kans op uitval onderzocht. Van de 
kenmerken van de ouders heeft psychopathologie van de moeder een middelmatig negatief 
effect. Wanneer het met de moeder niet goed gaat, bijvoorbeeld doordat zij lijdt aan een 
depressie, blijkt dit een negatieve invloed te hebben op de resultaten van een oudertraining. 

Daarnaast is het bekend dat een slechte huwelijkse relatie tussen de ouders hun op- 
voedingsvaardigheden niet ten goede komt (Rickard et al., 1982, in Reyno & McGrath, 2006). 
Het onderzoek dat hiernaar is gedaan, kan echter niet aantonen dat een slechte huwelijkse 
relatie van invloed is op de effecten van de oudertraining dan wel op de kans om de training 
vroegtijdig beëindigen (Reyno & McGrath, 2006). Uit dezelfde meta-analyse blijkt eveneens 
dat ouderlijke stress door negatieve levensgebeurtenissen (echtscheiding, werkloos raken) 
een kleine negatieve invloed heeft op zowel het effect van de oudertraining alsmede de kans 
vergroot dat ouders voortijdig de training beëindigen. 

Contextuele kenmerken
Uit de meta-analyse van Lundahl et al. (2006) blijkt dat gezinnen met een lagere sociaal 
economische status significant minder profiteren van de oudertraining dan gezinnen met een 
hogere sociaal economische status. Dit geldt voor alle uitkomstmaten: zowel het gedrag van de 
ouders, de percepties van de ouders en het gedrag van het kind. In dit onderzoek is vervolgens 
gekeken hoe gezinnen met een lagere sociaal economische status dan toch kunnen worden 
geholpen met een oudertraining. Hieruit bleek dat deze gezinnen wel veel profiteren als ze de 
training individueel ontvangen in plaats van in groepsverband. Dit geldt niet voor ouders met 
een hogere sociaal economische status.

Ook Reyno en McGrath (2006) hebben het effect van sociaal economische status op 
oudertraining onderzocht. Hieruit komt naar voren dat een laag gezinsinkomen een 
middelmatig negatief effect heeft op de uitkomsten van de interventie (-0.52), en een klein 
negatief effect op uitval (-0.21). Een laag opleidingsniveau is ook negatief van invloed op de mate 
van uitval (-0.26), maar bleek geen effect te hebben op de uitkomsten van de interventie. 
Er is onvoldoende onderzoek verricht naar andere contextuele kenmerken dan sociaal 
economische status, zoals de invloed van de buurt. 

Kenmerken van de oudertraining
Naast kindkenmerken, ouder- en gezinskenmerken en contextuele kenmerken heeft de inhoud 
en opzet van de oudertraining ook invloed op de effecten ervan. Zo kan het verschil maken of 
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ouders individueel of in groepsverband de training ontvangen, of de training plaatsvindt bij het 
gezin thuis of bij bijvoorbeeld een jeugdzorginstelling. 

Inhoud
In de meta-analyse van Kaminski, Valle, Filene en Boyle (2008) is onderzocht welke 
componenten van een oudertraining al dan niet bijdragen aan het effect van de oudertraining. 
In totaal zijn in de meta-analyse 77 studies meegenomen. De uitkomstmaten hebben betrekking 
op opvoedgedrag van de ouders en externaliserend probleemgedrag bij kinderen tussen 0 en 7 
jaar. 

De aanwezigheid van de volgende componenten van een oudertraining zorgen voor betere 
resultaten op het opvoedgedrag van de ouders en het verminderen van gedragsproblemen bij 
jeugdigen: 
 - positieve interacties (complimenteren, enthousiast zijn)
 - oefenen met het eigen kind tijdens de training.

Een kanttekening bij dit onderzoek is dat de focus breder is dan het behandelen van gedrags- 
problemen, namelijk ook preventie van ongehoorzaamheid en strijd rond het slapen gaan. 

Uit de meta-analyse van Kaminski et al. (2008) blijkt – anders dan men zou verwachten – dat 
het aanbieden van interventies aan de ouders - naast de oudertraining - ervoor zorgt dat de 
resultaten van de oudertraining slechter zijn. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om hulp bij verslaving 
van de ouder of een onderwijsaanbod voor de ouder. 

Aantal sessies
In de meta-analyses waarin onderzocht is of het aantal sessies een invloed heeft op het 
behandel effect, beslaan de meeste oudertrainingen tussen de zes en tien bijeenkomsten 
(Serketich & Dumas, 1996; Reyno & McGrath, 2006), en duren ze per bijeenkomst zo’n twee uur. 
De meta-analyse van Serketich en Dumas (1996) laat zien dat het aantal sessies (in deze meta-
analyse gemiddeld 9,5 sessies) niet van invloed is op de effectgrootte. In andere meta-analyses 
worden geen uitspraken gedaan over de invloed van het aantal sessies op het effect van een 
oudertraining. 

Vorm
Oudertrainingen kunnen zowel individueel als in groepsverband worden aangeboden. Voor 
beide vormen zijn voor- en nadelen te noemen. In groepsverband hebben ouders bijvoorbeeld 
veel sociale steun aan elkaar, wat bij individuele oudertraining niet het geval is. Bij individuele 
oudertraining is er daarentegen weer meer tijd voor individuele behoeften en oefenen, maar dit 
is ook duurder. De vraag is of een bepaalde vorm van oudertraining effectiever is dan de andere. 
In de meta-analyse van McCart et al. (2006) zijn dertig studies naar oudertrainingen 
meegenomen. Zestien daarvan vonden in groepsverband plaats, veertien werden individueel 
aangeboden. Uit de analyses blijkt dat er geen significant verschil bestaat wat betreft de effect- 
groottes tussen de twee varianten. Dit komt ook naar voren in de meta-analyse van Serketich 
en Dumas (1996). In deze meta-analyse zijn uiteindelijk 26 studies meegenomen, en omdat 
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sommige studies uit meerdere groepen bestonden, waren er 36 vergelijkingen mogelijk. Bij 22 
groepen werd de oudertraining individueel uitgevoerd, bij dertien in groepsverband. Het effect 
van de training werd echter niet door de vorm beïnvloed. Dit beeld wordt bevestigd door de 
studie van Thomas en Zimmer-Gembeck (2007) waar geen verschil in effectsize wordt gevonden 
tussen een individuele of een groepsaanpak van Triple P. In de meta-analyse van Lundahl 
et al. (2006) werd wel een verschil gevonden tussen de twee vormen. Hieruit blijkt dat het 
gedrag van het kind direct na afloop van de training significant meer is verbeterd wanneer de 
ouders een individuele oudertraining hebben ontvangen (dertien studies), vergeleken met een 
groepstraining (33 studies), een combinatie van groep en individueel (vier studies), zelfstandig 
uitgevoerde oudertraining (lezen van een opvoedboek, bekijken van filmpjes e.d.) (acht studies) 
en een combinatie van zelfstandig uitgevoerde oudertraining en individueel (één studie). Voor 
het gedrag en de perceptie van de ouder maakt de vorm van de oudertraining geen verschil. Uit 
dezelfde meta-analyse blijkt dat de gezinnen met een lage sociaal economische status minder 
profiteren van een training in groepsverband, en geholpen zijn met een individuele training.

Soms wordt bij kinderen onder de 12 jaar gekozen om naast een oudertraining een training op 
het kind te richten. De resultaten laten een wisselend beeld zien, waardoor niet duidelijk is  
wanneer en onder welke omstandigheden dit iets toevoegt (Webster-Stratton, Reid &  
Hammond, 2004; Lundahl et al., 2006). 

Setting
Een oudertraining kan op verschillende locaties plaatsvinden, bijvoorbeeld in een buurthuis of 
school, bij een jeugdzorgaanbieder of, in het geval van een individuele training, bij het gezin  
thuis. Het is denkbaar dat de setting waarbinnen de training plaatsvindt van invloed is op de  
effecten ervan. Hier is nog maar weinig onderzoek naar gedaan, omdat de meeste studies in 
een klinische setting plaatsvinden. Zo ook de meta-analyse van McCart et al. (2006) waarin  
dertig studies naar oudertrainingen zijn meegenomen. Slechts één van deze studies vond plaats 
in een niet-klinische setting (school), waardoor het effect van de setting op de uitkomsten van 
de oudertraining niet meetbaar is. 

Erkende oudertrainingen
Interventies van dit type die zijn opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies zijn:
 - Incredible Years (Webster-Stratton, 2007);
 - STOP 4-7 (De Mey, Messiaen, Van Hulle, Merelevede & Winters, 2005);
 - PMTO (Albrecht, Van Leeuwen & Tjaden, 2010);
 - Ouders van Tegendraadse Jeugd, de oudertraining (Schlüter, Berger & Van Harten, 2006);
 - Triple P niveau 4 (Sanders, Markie-Dadds & Turner, 2007);
 - Opstandige kinderen (Barkley, 1997);
 - Minder boos en opstandig: de oudertraining (Van de Wiel, Hoppe & Matthys, 2003a);
 - PCIT (Eyberg, 1999).

Incredible Years is erkend als ‘Effectief volgens sterke aanwijzingen’, de andere interventies zijn 
erkend als ‘Goed onderbouwd’. Zie voor meer informatie over de niveaus van erkenning en 
bovenstaande interventies bijlage 1 van deze onderbouwing. 
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2.2 Cognitieve gedragstherapie onder de 12 jaar
Wanneer bij kinderen vanaf 8 jaar met ernstige problemen onvoldoende resultaten worden 
behaald met een oudertraining, dan is aanvullende cognitieve gedragstherapie aangewezen. 
De centrale aanname in de cognitieve gedragstherapie is dat wat individuen voelen en hoe ze 
zich gedragen, bepaald wordt door wat zij denken, en dat omgekeerd positieve en negatieve 
ervaringen het denken beïnvloeden. 
Voor verdiepende informatie over de achtergronden van cognitieve gedragstherapie wordt 
verwezen naar hoofdstuk 4. Informatie over de effectiviteit van cognitieve gedragstherapie 
bij jeugdigen met ernstige gedragsproblemen wordt onder ‘Interventies voor jeugdigen vanaf 
12 jaar’ gegeven. In onderstaande wordt informatie gegeven voor zover deze relevant is voor 
kinderen tussen de 8 en 12 jaar. 

2.2.1 Inhoud
De volgende vaardigheden komen aan bod in de cognitieve gedragstherapie: herkennen van 
gevoelens, omgaan met boosheid, interpreteren van bedoelingen van anderen, problemen 
oplossen en sociale vaardigheden (Matthys, 2011).
Gezien de jonge leeftijd van de kinderen worden bovenstaande vaardigheden op een concreet 
niveau aangeleerd. Bijvoorbeeld aan de hand van foto’s of striptekeningen leren ze gevoelens 
bij anderen herkennen en benoemen. Ook wordt er gebruik gemaakt van videobeelden. 
Bijvoorbeeld van twee kinderen, van wie de één de ander wil helpen met een bouwwerk van 
blokken en al dan niet per ongeluk het bouwwerk omgooit. Hier leren kinderen dat de intentie 
van anderen belangrijk is, en dat gedrag van anderen vaak goed bedoeld is. 

2.2.2 Effecten
Uit een meta-analyse van cognitieve gedragstherapie bij kinderen onder 12 jaar met antisociaal 
gedrag blijkt dat de effectgrootte klein is (0.23) (McCart e.a., 2006). Daarom wordt dit alleen in 
combinatie met een oudertraining ingezet. Aangetoond werd dat het effect van de combinatie 
van cognitieve gedragstherapie met de oudertraining in opvoedingsvaardigheden groter is dan 
het effect van elk afzonderlijk (Kazdin, Siegel & Bass, 1992). Gezien de grote inzet van het gezin 
die de deelname aan beide behandelingen tegelijk vergt, komt deze combinatie echter vooral in 
aanmerking bij zeer ernstige problemen. Ook is er een indicatie voor de combinatie als met een 
beknopte oudertraining onvoldoende effect werd bereikt. 

Erkende interventies
 Interventies van dit type voor deze doelgroep zijn: 
 - Minder boos en opstandig (Van de Wiel, Hoppe & Matthys, 2003a) 
 - Zelfcontrole (Van Maanen, 2010; is niet langer opgenomen in de databank omdat er op  
  het moment van verschijnen van de richtlijn - niemand verantwoordelijk is voor de  
  inhoud en doorontwikkeling ervan). 

Bovenstaande interventies zijn erkend als ‘Goed onderbouwd’. Zie voor meer informatie over de 
niveaus van erkenning en bovenstaande interventies bijlage 1 van deze onderbouwing. 
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3. Ambulante interventies bij jeugdigen vanaf 12 jaar
Wanneer het onderzoek naar interventies voor jeugdigen boven de 12 jaar met ernstige 
gedragsproblemen wordt bestudeerd, dan blijkt dat dit onderzoek zich vooral concentreert rond 
cognitieve gedragstherapie en bredere gezinsinterventies. 
Naarmate de leeftijd van een jeugdige vordert nemen de cognitieve vermogens toe. Dit biedt 
nieuwe kansen voor gedragsverandering, namelijk middels cognitieve gedragstherapie. 
Daarnaast brengt de jeugdige steeds meer tijd buiten het gezin door. De sociale omgeving 
van de jeugdige is nu ook uitgebreid met bijvoorbeeld de wijk, sportverenigingen en andere 
vrijetijdsbesteding.

Wanneer kinderen ouder worden en naar het voortgezet onderwijs gaan kunnen 
gedragsproblemen afnemen. Dit kan komen door biologische veranderingen, maar ook doordat 
ze toegang krijgen tot andere omgevingen, die rijk kunnen zijn aan beschermende factoren. 
Een verandering van school kan bijvoorbeeld leiden tot een nieuwe positieve vriendengroep 
of tot het opbouwen van contact met een positief betrokken mentor. Echter, bij de kleine 
groep waarbij de gedragsproblemen blijven voortbestaan na de basisschoolleeftijd, worden 
deze problemen ernstiger en nemen verder toe. Deze toename kan komen door het grotere 
beroep dat wordt gedaan op de vaardigheden om buiten het gezin te functioneren en om aan 
te sluiten op de behoeften vanuit de maatschappij, leeftijdsgenoten en school (AACAP, 1997, 
in Woolfenden, Williams & Peat, 2009). Ook bestaat het gedrag langer, waardoor het meer is 
ingesleten. Het komt ook voor dat pas op latere leeftijd gedragsproblemen ontstaan. Dat de 
problemen ernstiger en lastiger aan te pakken zijn wanneer jeugdigen ouder zijn, betekent niet 
dat er niets kan veranderen. Voor deze leeftijdsgroep behaalt een combinatie van cognitieve 
gedragstherapie en interventies binnen het gezin de beste resultaten. 

3.1 Cognitieve gedragstherapie
De centrale aanname in de cognitieve gedragstherapie is dat wat individuen voelen en hoe 
ze zich gedragen, bepaald wordt door wat zij denken en vice versa. Bij jeugdigen met ernstige 
gedragsproblemen is veelal sprake van vaststaande opvattingen, zoals ‘ik ben waardeloos’ 
of ‘ze moeten altijd mij hebben’, waardoor ze sociale informatie vaak verkeerd interpreteren. 
Bijvoorbeeld: ze interpreteren reacties van anderen bij voorbaat als vijandig en reageren daar 
dienovereenkomstig op. In een cognitief gedragstherapeutische training worden deze irrationele 
cognities uitgedaagd. Jeugdigen wordt geleerd dat ze ook vanuit een ander perspectief naar 
dezelfde situatie kunnen kijken en dat ze op een andere wijze kunnen reageren. Het gaat 
doorgaans om het leren van vaardigheden gericht op het vergroten van de mogelijkheden tot 
zelfcontrole- of agressieregulatie, en om het aanleren van sociale en probleemoplossende 
vaardigheden, zoals een klacht uiten, hulp vragen en onderhandelen. 
Met de term cognitieve gedragstherapie worden uiteenlopende interventies aangeduid. De 
afgelopen jaren zijn er diverse meta-analyses verschenen waarin is nagegaan of er verschil is in 
de uitkomsten van de uiteenlopende cognitief gedragstherapeutische aanpakken.

3.1.1 Algemene effecten cognitieve gedragstherapie
Meta-analyses laten op consistente wijze zien dat cognitief gedragstherapeutische interventies 
gemiddeld genomen positieve effecten hebben op gedragsproblemen (onder meer Litschge et 
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al., 2010). Onder de term gedragsproblemen wordt hier bedoeld: delinquentie, agressie, geweld, 
externaliserend gedrag. Die effecten verschillen echter significant in grootte. Litsche, Vaughn 
en McCrea (2010) geven een overzicht van meta-analyses naar interventies voor jeugdigen 
met gedragsproblemen. Hierin zijn negen meta-analyses naar cognitieve gedragstherapie 
opgenomen. De gemiddelde effectgrootte is 0.53, variërend tussen 0.23 tot 1.15. De meta-
analyse van McCart et al. (2006) komt uit op een gemiddelde effectsize van 0.35. 

3.1.2 Factoren die de effectiviteit beïnvloeden
Ook voor cognitieve gedragstherapie geldt dat er in sommige gevallen betere resultaten 
worden behaald dan in andere gevallen. Een deel van de onderzoeken die worden beschreven 
richten zich op de uitkomstmaat recidive en vinden plaats binnen een residentiële setting. Deze 
richtlijn is niet bedoeld voor delinquenten. De studies geven informatie over de effectiviteit van 
elementen uit de cognitieve gedragstherapie en zijn daarom opgenomen. 

Landenberger en Lipsey (2005) en Lipsey et al. (2007) onderzochten de effectiviteit van 
verschillende cognitief gedragstherapeutische interventies voor gedragsgestoorde jongeren en 
volwassenen met delinquent gedrag. Om te bepalen welke elementen tot de beste resultaten 
leiden is in deze studies voor elke onderzochte interventie nagegaan uit welke elementen 
deze bestaat. In de studie van Lipsey et al. (2007) is daarnaast bekeken welke factoren 
verantwoordelijk zijn voor de verschillen in effectgroottes, dat wil zeggen: in welke situaties 
betere resultaten bereikt worden. 

In de studie van Landenberger en Lipsey (2005) zijn diverse elementen van de cognitief 
gedragstherapeutische interventies onderzocht. Omdat deze elementen een goed beeld 
geven van de inhoud van cognitief gedragstherapeutische interventies, zijn deze hieronder 
opgenomen. Het gaat om:
 - Training in cognitieve vaardigheden (cognitive skills): het trainen van algemene 
  vaardigheden op het gebied van het nadenken en het nemen van beslissingen, zoals 
  ‘stop en denk na voordat je wat doet’, het bedenken van alternatieve oplossingen, het 
  evalueren van consequenties en het nemen van een besluit over het toepassen van gedrag;
 - Training in cognitieve herstructurering (cognitive restructuring): activiteiten en 
  oefeningen gericht op het herkennen en aanpassen van eigen denkfouten (cognitive 
  distortions), zoals anderen de schuld geven, het delict minimaliseren; ‘criminogeen denken’;
 - Het trainen van probleemoplossende vaardigheden (interpersonal problem solving 
  skills): het leren omgaan met conflicten, leren rustig te reageren, een eigen mening 
  formuleren en omgaan met groepsdruk, bijvoorbeeld leren ‘nee’ te zeggen en weg te gaan;
 - Training van sociale vaardigheden (social skills training): training in prosociaal gedrag, 
  andermans gevoelens in acht nemen, sociale omgang juist interpreteren;
 - Het trainen van het herkennen van boosheid en de uitlokkers daarvan en vervolgens 
  controle uitoefenen over de boosheid (woedebeheersing); 
 - Training van moreel redeneren (moral reasoning): leren nadenken en redeneren over goed  
  gedrag en fout gedrag met als doel de morele ontwikkeling op een hoger niveau te brengen.
 - Het trainen van aandacht voor het slachtoffer (victim impact): activiteiten die erop 
  gericht zijn om de impact van het eigen gedrag op het slachtoffer in beeld te krijgen;
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 - Terugvalpreventie (relapse prevention): situaties leren herkennen waarin een hoog risico op  
  terugval bestaat en die risico’s leren beperken.

Uit de analyses blijkt dat deelnemers aan trainingen met bovenstaande elementen gemiddeld 
25 procent minder recidiveren dan personen uit de controlegroep. Sommige onderdelen lijken 
de effectiviteit van de cognitieve gedragstherapie te verhogen. Met cognitieve herstructurering, 
woedebeheersing en interventies waarin naast de groepsbenadering ook een individueel 
behandelelement was opgenomen, bleken de beste uitkomsten bereikt te worden, zoals een 
recidivereductie tot wel 50 procent. 

Wanneer de cognitieve gedragstherapie werd toegepast bij jongeren met een hoog recidive- 
risico, er sprake was van goede uitvoering van de interventie en de aanpak ingepast werd in een 
breder pakket van interventies, was het resultaat beter dan wanneer dat niet het geval was. Ook 
is gekeken of de intensiteit (variërend van één tot tien keer per week), en de totale lengte van de 
training (variërend tussen de vijf en 104 weken) van invloed is op de effectiviteit. De interventies 
met een hoge intensiteit en een langere totale duur, bleken betere resultaten te boeken 
(Landenberger & Lipsey, 2005; Lipsey et al., 2007). Omdat de spreiding van de hoeveelheid  
sessies in deze studie zo groot is, zijn hier lastig conclusies aan te verbinden. 

In een meta-analyse hebben Sukhodolsky, Kassinove en Gorman (2004) ook specifieke  
elementen van cognitieve gedragstherapie bekeken, zoals het trainen van vaardigheden, het 
leren herkennen van gevoelens, probleemoplossing en een combinatie van elementen. De 
vaardigheidstraining en combinatieaanpak bleken het beste te werken ter vermindering van 
agressief gedrag. Het trainen van probleemoplossende vaardigheden bleek goed te werken 
voor het verminderen van gevoelens van boosheid en woede. Interventies waarin gebruik werd 
gemaakt van voordoen, rollenspel, het geven van feedback en huiswerkopdrachten bleken 
betere uitkomsten te hebben dan interventies zonder die elementen. Er zijn geen verschillen in 
de effectiviteit gevonden wat betreft de ernst van de problematiek, het aantal sessies, groeps- 
of individueel aanbod, de ervaring van de therapeut of de locatie van de uitvoering. 

McCart et al. (2006) hebben in een meta-analyse de resultaten van een oudertraining en cogni- 
tieve gedragstherapie onderzocht. Wat betreft cognitieve gedragstherapie concluderen zij dat 
de gemiddelde effectsize.35 is. Ook blijkt cognitieve gedragstherapie effectiever naarmate 
de leeftijd van de jeugdige toeneemt (in deze studie tussen de 5 en 18 jaar). Omdat in slechts 
een klein deel van de opgenomen studies de etniciteit of het geslacht van de jeugdige is 
gerapporteerd, bleek het niet mogelijk om te kijken of de effecten voor verschillende groepen 
anders zijn. 

Erkende interventies
Interventies van dit type die zijn opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies zijn:
 - Agression Replacement Training (ART)(Goldstein, Glick & Gibbs, 1998); 
 - Washington State Aggression Replacement Training (WS-ART) (Spanjaard, Brown & 
  Polak, 2010);
 - Sociale Vaardigheden op maat (zie www.nji.nl/jeugdinterventies); 
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 - In Control! (Reijntjens, Rutten & Valenkamp, 2009);
 - Agressieregulatie op maat Ambulant (Hoogsteder, 2010);

Bovenstaande interventies zijn erkend door de Erkenningscommissie Gedragsinterventies van 
Justitie. Zie voor meer informatie over de niveaus van erkenning en bovenstaande interventies 
bijlage 1 van onderbouwing. 

3.2 Bredere interventies in het gezin
Zoals eerder al aangegeven is het vanaf 12 jaar vaak nodig om breder in te zetten en niet 
alleen te richten op de opvoedingsvaardigheden van de ouders. Het gaat hierbij enerzijds 
om interventies die naast de opvoedingsvaardigheden van de ouders de communicatieve 
vaardigheden en probleemoplossende vaardigheden van alle gezinsleden aanpakken 
(gezinstherapie). Anderzijds gaat het om interventies die multimodaal inzetten en dus ook de 
school en omgeving betrekken. 

3.2.1 Algemene effecten bredere interventies in het gezin 
Een belangrijke studie is de review van Woolfenden et al. (2009). Hierin zijn na strikte selectie 
acht onderzoeken naar gezinsinterventies voor jeugdigen tussen de 10 en 17 jaar opgenomen. 
Het gaat hier om jeugdigen met een gedragsstoornis (conduct disorder) en/of bij wie sprake 
is van delinquentie. In elke studie zijn de deelnemers random toegewezen aan een gezins- 
of opvoedinterventie of aan een controlegroep. De controlegroep bestond onder meer uit 
een wachtlijst of de in dit geval gebruikelijke zorg (care as usual), zoals uithuisplaatsing, 
individuele begeleiding of maatschappelijk werk. Op basis van een aantal uitkomstmaten 
is gekeken of gezins- of opvoedinterventies betere resultaten behalen dan een wachtlijst of 
de gebruikelijke zorg. Er werden geen verschillen gevonden op de volgende uitkomstmaten: 
gedrag van de jeugdige, opvoedingsvaardigheden / geestelijke gezondheid van de ouders, 
gezinsfunctioneren/gezinsrelaties. Eén studie vond dat uithuisgeplaatste jeugdigen van wie de 
ouders een gezinsinterventie volgden, minder vaak wegliepen (30,5 procent) dan de jongeren 
uit de controlegroep (57,8 procent). Ook is gekeken naar de langetermijneffecten voor de 
betrokken jeugdigen. Hieruit blijkt dat bij follow up na één tot twee jaar het aantal arrestaties 
is verminderd wanneer er een gezinsinterventie is ingezet. Daarmee samenhangend is het 
aantal dagen verblijf in een detentie korter bij de groep waar een gezins- of opvoedinterventie 
is ingezet. Alhoewel deze resultaten niet direct iets over de mate van de gedragsproblemen 
zeggen, geven ze wel indirect aan dat deze waarschijnlijk verminderd zijn. Tot slot zijn er in 
deze review geen verschillen gevonden tussen opvoed- en gezinsinterventies enerzijds en 
gebruikelijke zorg anderzijds wat betreft de omgang met leeftijdsgenoten. 

3.2.2 Gezinstherapie
Gezinstherapie is een interventievorm waarin niet alleen de opvoedingsvaardigheden van de 
ouders getraind worden, maar ook de communicatieve en probleemoplossende vaardigheden 
van alle gezinsleden aan bod komen. Deze gezinstherapie is gericht op het veranderen van de 
interacties tussen gezinsleden, het verbeteren van het functioneren van de individuele leden 
van het gezin en van het gezin als geheel. Omdat de leden van gezinnen met kinderen met 
ernstige gedragsproblemen elkaar vaker beschuldigen, defensief op elkaar reageren en elkaar 
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minder steunen, probeert de behandelaar de onderlinge communicatiepatronen te
veranderen. In de therapie leren gezinsleden te verduidelijken welk gedrag zij van elkaar 
verwachten, elkaar positief te bekrachtigen, problemen constructief te bespreken en 
gezamenlijk oplossingen voor problemen te vinden. Ook leren ze dat negatief ervaren uitingen 
soms heel begrijpelijke te duiden achtergronden hebben. Bijvoorbeeld verdriet en onmacht van 
ouders die leiden tot agressie. 

Een voorbeeld van gezinstherapie dat in Nederland wordt uitgevoerd en is opgenomen in de 
Databank Effectieve Jeugdinterventies is: 
 - Functional Family Therapy (FFT) (zie www.nji.nl/jeugdinterventies) 

Bovenstaande interventie is erkend door de Erkenningscommissie Gedragsinterventies van 
Justitie. Zie voor meer informatie over de niveaus van erkenning en bovenstaande interventies 
bijlage 1 van onderbouwing. 

Een recente en in de praktijk uitgevoerde studie vergelijkt FFT met de gebruikelijke zorg 
die jeugdigen in hun proeftijd krijgen (Sexton & Turner, 2010). Hiertoe zijn in totaal 917 
jongeren tussen de 13 en 17 jaar random toegewezen aan de interventie- of controlegroep. 
Als uitkomstmaat is recidive gekozen. Het blijkt dat jongeren in beide groepen even vaak 
recidiveren, namelijk in 22 procent van de gevallen. Nader onderzoek laat echter zien dat 
wanneer de therapeut de interventie therapietrouw uitvoert, het recidivepercentage verlaagt 
naar 14,5 procent. De groep die therapietrouwe FFT ontvangt, recidiveert daarmee dus minder 
dan de controlegroep of de groep die FFT ontvangt, niet uitgevoerd zoals bedoeld.

3.2.3 Multisysteem interventies
De rationale achter multisysteem interventies is dat ernstige gedragsproblemen veroorzaakt 
worden en in stand blijven door factoren in het gezin, de familie, de school, de omgang met 
leeftijdgenoten en de buurt. De behandeling dient zich dus ook op al die gebieden of systemen 
te richten. Daarom wordt een pakket van interventies aangeboden, gericht op het gezin van de 
jeugdige, op de jeugdige zelf en als dat nodig is op de school, vriendengroep, buurt of verdere 
familie. Multisysteeminterventies bevatten naast systemische interventies vaak ook cognitief-
gedragstherapeutische elementen. Afhankelijk van de factoren die in een individueel geval het 
probleemgedrag instandhouden, worden de interventies gekozen.

Voorbeelden van multisysteem interventies die in Nederland worden uitgevoerd en zijn 
opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies zijn: 
 - Multisysteem Therapy (MST) (Henggeler, Schoenwald, Borduin, Rowland, & Cunningham,  
  2010)
 - Multidimensionele Familietherapie (MDFT) (zie www.nji.nl/jeugdinterventies) 

Bovenstaande interventies zijn erkend door de Erkenningscommissie Gedragsinterventies van 
Justitie. Zie voor meer informatie over de niveaus van erkenning en bovenstaande interventies 
bijlage 1 van onderbouwing. 
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Er is vrij veel onderzoek gedaan naar MST, bijvoorbeeld waarin MST wordt vergeleken met de 
gebruikelijke zorg (Butler, Baruch, Hockey & Fonagy, 2011). Er zijn ook meta-analyses uitgevoerd. 
Twee daarvan worden in onderstaande besproken. 
Curtis, Ronanen en Borduin (2004) hebben een meta-analyse uitgevoerd naar de effecten van 
MST. In de meta-analyse zijn elf studies meegenomen, gebaseerd op zeven databestanden. 
De studies vonden plaats tussen 1987 en 2002 in Amerika. De doelgroep bestaat deels uit 
gewelddadige en chronische delinquenten, maar ook uit jeugdigen met een drugsverslaving 
of met verwaarlozende ouders. De uitkomstmaten zijn in vijf domeinen geclusterd: individu 
(problemen ouder/jeugdige), gezin (zoals stress, interacties), leeftijdsgenoten (zoals omgang 
met antisociale leeftijdsgenoten), naar school gaan en delinquente activiteiten (zoals aantal 
arrestaties, drugsgebruik). De jongeren uit de controlegroep ontvingen een actieve interventie 
zoals oudertraining of individuele therapie. De gemiddelde effectgrootte van deze studie komt 
uit op 0.55. De effectgrootte op het domein gezin is het grootst, namelijk 0.57. De kleinste 
effectgrootte is gevonden voor het domein leeftijdsgenoten. 
In 2009 is er een review gepubliceerd door Littell, Campbell, Green en Toews met minder 
positieve resultaten. Op basis van een uitgebreide literatuursearch zijn er acht RCT’s naar de 
effecten van Multisysteem therapie (MST) opgenomen in de review. De studies vonden plaats 
tussen 1990 en 2004 in drie verschillende landen (zes in de USA, één in Canada en één in 
Noorwegen). Een deel van de betrokken doelgroep bestond uit delinquenten. De jongeren uit 
de controlegroep ontvingen een actieve interventie, bijvoorbeeld care as usual of individuele 
therapie. Uitkomstmaten die in deze review zijn onderzocht zijn onder meer gedragsproblemen, 
relaties met leeftijdsgenoten, gezinsfunctioneren en delinquentie. Globaal lijkt het of de 
meeste resultaten iets ten gunste van MST uitvallen, alhoewel het om kleine verschillen gaat. 
De grootste, enig onafhankelijke en in Canada uitgevoerde studie kan geen verschillen vinden 
tussen MST en care as usual. Niet alle uitkomstmaten van deze review zijn even relevant voor 
deze richtlijn. Wanneer wordt gekeken naar de uitkomstmaat externaliserend gedrag dan is de 
effectgrootte daarvoor -0.18, dus iets ten gunste van MST. 
MDFT wordt vooral ingezet bij jeugdigen die overmatig drugs gebruiken. Nederlands onderzoek 
(Hendriks, Van der Schee & Blanken, 2011) laat zien dat MDFT en cognitieve gedragstherapie 
even effectief zijn in het verminderen van cannabisgebruik bij jongeren tussen 13 en 18 jaar oud. 
Ook in het buitenland is onderzoek gedaan naar de effecten van MDFT. Liddel, Dakof, Parker, 
Diamond, Barrett en Tejeda (2001) vonden dat MDFT iets effectiever is in het verminderen 
van drugsgebruik in vergelijking met enkel groepstherapie voor jeugdigen, of een op educatie 
gerichte gezinsinterventie met meerdere gezinnen tegelijk. Dit geldt zowel na afloop als bij 
de follow up na één jaar. Op de andere uitkomstmaten ‘acting-out’ gedrag, schoolcijfers en 
competenties van het gezin zijn er geen noemenswaardige verschillen gevonden. 
 
3.3 Motivatie
Een groot probleem bij ambulante interventies gericht op ouders en gezinnen is de hoge mate 
van uitval. Ook bij jeugdigen boven de 12 jaar is motivatie een onderwerp dat de aandacht  
verdient. 

Een aanzienlijk deel van de ouders maakt een training niet af en een deel komt slechts één of 
twee keer of helemaal niet opdagen. De uitval kan oplopen tot bijna 40 procent (Northey, Wells, 
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Silverman & Bailey, 2003). Tijdens bijeenkomsten van een oudertraining leren ouders hele  
specifieke vaardigheden hanteren en verfijnen, waardoor het van groot belang is dat de ouders 
hierbij aanwezig zijn. Het is dan ook bekend dat het effect van een oudertraining deels afhangt 
van de mate waarin ouders ook daadwerkelijk deelnemen aan de sessies (DeRosier & Gilliom, 
2007). 
Nock en Kazdin (2005) hebben een korte interventie ontwikkeld, de Participation Enhancement 
Intervention (PEI), om ervoor te zorgen dat de uitval onder ouders die een oudertraining 
volgen, afneemt. Tijdens de eerste, vijfde en zevende sessie van een individuele oudertraining 
(PMT) bestaande uit acht bijeenkomsten, heeft de therapeut vijf tot vijftien minuten durende 
discussies met de gezinnen over onder meer de motivatie van de ouders (‘Welke stappen 
kunt u zelf nemen om het gedrag van uw kind te verbeteren?’), de praktische barrières die ze 
kunnen ervaren en de oplossingen hiervoor. Er is onderzoek gedaan naar het effect van deze 
toegevoegde interventie: 76 gezinnen zijn random toegewezen aan alleen PMT of PMT met 
PEI. Wat betreft motivatie blijkt dat de ouders die PEI hebben ontvangen meer klaar zijn voor 
verandering, zichzelf meer in staat voelen om met behulp van PMT het probleemgedrag van hun 
kind te verminderen en over het geheel genomen meer gemotiveerd zijn. PEI-ouders komen 
vaker (6,4 van de acht keer) opdagen tijdens de sessies dan de ouders uit de controlegroep  
(5,2 van de acht keer).Wat betreft het uitvoeren van de geleerde vaardigheden zoals bedoeld 
(door de therapeut gerapporteerd bij bijeenkomst 5, 7 en 8) blijkt dat dit voor de PEI ouders 
hoger en van betere kwaliteit is en er een stijgende lijn in zit naarmate de training vordert. 
Uit dit onderzoek blijkt dat het van belang is om aandacht te besteden aan de motivatie van 
de ouders. Met een kleine interventie (tussen de 5 en 45 minuten) kan er vrij veel bereikt 
worden. Ouders zijn meer gemotiveerd, komen vaker opdagen en ook voeren ze de geleerde 
vaardigheden uit zoals bedoeld, wat voor een oudertraining van groot belang is. Het onderzoek 
laat zien dat motivatie niet alleen afhankelijk is van de ouders, maar ook van de mate waarin de 
therapeut kan motiveren. 

Ook bij de bredere gezinsinterventies voor jeugdigen boven de 12 jaar is het belangrijk om na- 
drukkelijk aan de motivatie van gezinnen te werken. Met name de multisysteem interventies 
besteden hier aandacht aan (Mos & Kaptijn, 2008). Voorbeelden van motiverende technieken 
zijn:
 - onderzoek en bespreek stress en belasting van de ouders nu en in het verleden; richt je 
  niet alleen op de problemen rondom de jeugdige;
 - geef ouders erkenning voor opvoedspanningen uit het verleden;
 - versterk bij ouders gevoelens van liefde en betrokkenheid. Hierdoor wordt de ouder-kind  
  band sterker. Vraag ouders bijvoorbeeld fotoboeken te laten zien van hun kind uit  
  gelukkigere tijden;
 - ontwikkel hoop (‘Het is nog niet te laat’);
 - vergroot het geloof bij ouders in de eigen invloed. Ga niet mee in de moedeloosheid, maar  
  benadruk de krachten die ouders nog hebben en het feit dat jeugdigen bij sommige vragen  
  en problemen nog heel veel aan hun ouders hebben. 

Ook meer praktische strategieën dragen bij aan de motivatie: help gezinnen met concrete zaken 
bijvoorbeeld door te zorgen voor een maaltijd of de papieren van de woningbouwvereniging te 
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regelen. Hierdoor zijn de gezinnen eerder geneigd om ook hulp te zoeken in tijden van nood. 
Ook een zogenaamde vijfminutensessie zorgt ervoor dat ouders betrokken blijven. Wanneer 
een ouder wil afhaken, stuurt de therapeut erop aan om toch even 5 minuten aan de slag te 
gaan en het morgen af te maken. Na de 5 minuten zijn de meeste gezinnen gemotiveerd om 
door te gaan (Henggeler, Schoenwald, Borduin, Rowland & Cunningham, 2010). 
Ook bij jeugdigen is het zinvol om expliciet aandacht te besteden aan motivatie. Binnen de 
jeugdzorg is er nog niet veel onderzoek gedaan naar de invloed van motivatie op het effect van 
behandeling. Wel is gebrek aan motivatie een belangrijk reden om voortijdig te stoppen met een 
interventie, dat de effectiviteit natuurlijk niet ten goede komt. Daarnaast lijken betrokkenheid 
en actieve inzet van de cliënt bij de behandeling tot betere uitkomsten te leiden (Van Yperen, 
Booy & Van der Veldt, 2003). Een manier om te werken aan motivatie is met motiverende 
gespreksvoering. Motiverende gesprekvoering is een cliëntgerichte en directieve methode.  
De hulpverlener versterkt hiermee de wil van de cliënt om te veranderen (Bartelink, 2011).

4. Residentiële interventies
Wanneer jeugdigen (semi-)residentieel verblijven worden er specifieke interventies ingezet.  
Dit kan op individueel niveau, maar ook voor de hele groep. 
Het plaatsen van jeugdigen in een residentiële instelling is een zwaar middel dat zeer 
terughoudend moet worden toegepast. Hieraan gaat een zorgvuldige afweging vooraf.

Belangrijk uitgangspunt bij residentiële zorg is dat het enkel plaatsen van een jeugdige met  
ernstige gedragsproblemen naar een residentiële setting onvoldoende is om de specifieke  
problemen aan te pakken. Naast deze plaatsing dienen er dus altijd interventies te worden 
ingezet. Zoals gezegd kunnen interventies zowel op de groep als individueel worden ingezet. 
In dit kader zijn de strategieën van Kok (1995) helpend. Om jeugdigen met gedragsproblemen 
te kunnen helpen, moeten de eerste-, tweede- en derdegraadsstrategieën zijn ingevuld. Met 
de eerstegraadsstrategie wordt het dagelijks opvoedend handelen op de leefgroep bedoeld. 
Hiervoor biedt hoofdstuk 3 aanknopingspunten. Het gaat erom dat er een dusdanig positief 
leefklimaat wordt gerealiseerd dat jeugdigen zich goed voelen en gedragsverandering mogelijk 
is. 

Daarnaast moeten er interventies worden ingezet die specifiek gericht zijn op het aanpakken 
van de gedragsproblemen. Dit noemt Kok de tweedegraadsstrategie. De interventies genoemd 
in paragraaf 4.1 (cognitieve gedragstherapie) kunnen veelal ook worden ingezet binnen 
een (semi-)residentiële setting, voor jeugdigen vanaf ongeveer 8 jaar. Daarnaast bestaan er 
interventies die specifiek binnen een (semi-) residentiële setting kunnen worden ingezet. 
Voorbeelden daarvan die zijn opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies zijn: 
 - Denken en voelen (zie www.nji.nl/jeugdinterventies);
 - Residentieel Gedragstherapeutisch Behandelingsprogramma  
  (zie www.nji.nl/jeugdinterventies);
 - EQUIP (Gibbs, Granville & Goldstein, 1995);
 - Agressieregulatie op maat (zie www.nji.nl/jeugdinterventies).
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Bovenstaande interventies zijn erkend door de Erkenningscommissie Interventies en allen 
beoordeeld als ‘Goed onderbouwd’. Zie voor meer informatie over de niveaus van erkenning en 
bovenstaande interventies bijlage 1 van onderbouwing. 

Deze interventies zijn gebaseerd op cognitief gedragstherapeutische principes. Een interventie 
gericht op ouders van jeugdigen in een residentiële setting (12-18 jaar), opgenomen in de 
Databank Effectieve Jeugdinterventies, is:
 - Vaardigheden voor ouders (zie www.nji.nl/jeugdinterventies)

Deze interventie is erkend door de Erkenningscommissie Gedragsinterventies van Justitie. Zie 
voor meer informatie over de niveaus van erkenning en bovenstaande interventies bijlage 1 van 
onderbouwing. Ouders worden hierbij getraind in opvoedingsvaardigheden, zodat – wanneer 
het kind terug naar huis komt – de kans op prosociaal gedrag van de jongere thuis toeneemt. 

Een interventie die in de therapeutische pleegzorg kan worden ingezet en opgenomen is in de 
Databank Effectieve Jeugdinterventies, is: 
 - Multidimensional Treatment Foster Care (MTFC) (OSLC Community Programs Inc., 2003). 

MTFC is erkend door de Erkenningscommissie Gedragsinterventies van Justitie. Zie voor meer 
informatie over de niveaus van erkenning en bovenstaande interventies bijlage 1 van onder- 
bouwing. 

Het behelst in het kort de opname van een jeugdige in een pleeggezin waarin de pleeg- 
ouders getraind zijn in opvoedingsvaardigheden volgens het model van PMTO. Deze 
pleegouders worden intensief ondersteund in de uitvoering van hun taak, zodat zij een 
jeugdige met gedragsproblemen aan kunnen. De jeugdige zelf ontvangt individuele cognitieve 
gedragstherapie en andere hulp die nodig is. De ouders uit het gezin van herkomst krijgen 
training in opvoedingsvaardigheden. Na enkele maanden gaat de jeugdige terug naar huis en is 
er voorzien in enkele maanden begeleiding van ouders en jeugdige in de nieuwe situatie thuis.
Diverse Amerikaanse overzichtsstudies noemen MTFC een effectieve interventie in het 
voorkomen van recidive. De positieve resultaten gelden zowel voor jongens (Chamberlain, 
2003), als voor meisjes. Uit een recentere studie van Chamberlain, Leve en De Garmo (2007) 
blijkt dat MTFC recidive voorkomt bij meisjes die twee jaar eerder aan de interventie hadden 
deelgenomen, gemeten in het aantal opnamedagen in gesloten instellingen, contact met politie 
en justitie en zelf gerapporteerde delicten. Ook Engels onderzoek (Biehal, Ellison & Sinclair, 2011) 
laat zien dat MTFC ervoor zorgt dat er sprake is van minder recidive. Echter, in het jaar nadat 
de jeugdigen hun pleeggezin verlaten schiet de recidive weer omhoog naar een vergelijkbaar 
niveau als dat van de controlegroep. 

Met de derdegraadsstrategie bedoelt Kok dat de inzet van eerstegraads- en 
tweedegraadsstrategieën altijd worden ingekleurd voor het specifieke kind met eigen behoeften 
en mogelijkheden.
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Meer informatie over residentiële jeugdzorg is terug te vinden in de Richtlijn Residentiële jeugd- 
zorg (in ontwikkeling) en de Richtlijn Uithuisplaatsing (in ontwikkeling). 

5. Wat werkt niet?
Er is nog weinig bekend over wat niet werkt. Verschillende studies naar residentiële, niet- 
residentiële, justitiële en niet-justitiële interventies die gericht zijn op preventie, reductie of  
behandeling van antisociaal gedrag en delinquentie van jongeren tussen 12 en 21 jaar laten 
overwegend positieve effecten zien. De meest omvangrijke studie is die van Lipsey en Wilson 
(1998). Deze auteurs analyseerden tweehonderd studies en bekeken het verschil tussen 
residentiële en ambulante interventies. Gemiddeld bleken de verschillende typen interventies 
een recidivereductie van 12 procent te bewerkstelligen. De uitkomsten van de programma’s 
verschilden echter zeer. Zo blijkenoverlevingstochten niet te leiden tot vermindering van 
gedragsproblemen. Dit betekent overigens niet dat het onderzoek aangeeft dat alle activiteiten, 
gebaseerd op ervaringsleren niet effectief zijn. Dit geldt wel specifiek voor overlevingstochten. 
Ook programma’s gericht op afschrikking, zoals het brengen van een bezoek aan een gevangenis 
en gesprekken met volwassen gevangenen, hebben geen of zelfs negatieve uitkomsten.

Zowel bij groepstrainingen als bij residentiele behandeling bestaat het risico op ‘deviancy 
training’. Onder ‘deviancy training’ wordt verstaan dat door in groepsverband te praten over 
regel overtredend en delinquent gedrag, dit gedrag positief wordt bekrachtigd met als gevolg 
een toename van geweld, delinquent gedrag en middelengebruik. Het van elkaar leren van de 
verkeerde dingen kan er ook toe leiden dat groepsbehandelingen een averechts of negatief 
effect hebben (Dishion et al, 1999).

6. Conclusies
Op basis van bovenstaande tekst trekt de werkgroep een aantal conclusies. Deze conclusies zijn 
gebaseerd op sterk wetenschappelijk bewijs verkregen uit voornamelijk buitenlands onderzoek: 

Bij kinderen tot 12 jaar, is een gedragstheoretische oudertraining effectief in het verminderen 
van (ernstige) gedragsproblemen. Dit komt vooral omdat ouders een aandeel hebben in het 
instandhouden van de problemen en veel kunnen bijdragen aan het verminderen ervan. Als de 
resultaten van de oudertraining tegenvallen door de ernst van de problematiek dan is vanaf 8 
jaar aanvullende cognitieve gedragstherapie aangewezen. 

Er is veel onderzoek gedaan naar onder welke omstandigheden en met welke kenmerken een 
oudertraining de beste resultaten boekt. Er is geen overeenstemming op basis van onderzoek 
- of een gebrek aan onderzoek - dat bepaalde kindkenmerken (sekse, leeftijdsvariatie in de 
basisschoolleeftijd, etniciteit en ernst van de problematiek) of kenmerken van de oudertraining 
(aantal sessies, groeps- versus individueel, setting waarin deze wordt aangeboden) van invloed 
zijn op de effecten van een oudertraining. 

Van sommige factoren is wel bewijs dat deze van invloed zijn op de effecten van een ouder- 
training. Zo zijn psychopathologie van de moeder en ouderlijke stress negatief van invloed op de 
effecten van een oudertraining. 
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Een andere studie toont aan dat een laag gezinsinkomen samenhangt met slechtere resultaten 
van de training en meer kans op voortijdige uitval. Ook een laag opleidingsniveau van de ouders 
hangt samen met meer voortijdige uitval. 

Het aanbieden van andere interventies aan de ouders naast de oudertraining kan leiden tot een 
geringer effect van de oudertraining. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om hulp bij verslaving van de 
ouder of een onderwijsaanbod voor de ouder. 

Wanneer er binnen een oudertraining wordt gewerkt aan positieve interacties (complimenteren, 
enthousiast zijn) en er wordt geoefend met het eigen kind, dan zorgt dat voor betere resultaten 
op het opvoedgedrag van de ouders en het verminderen van gedragsproblemen bij jeugdigen.

Bij jeugdigen vanaf 12 jaar zijn de problemen doorgaans ernstiger. De beste aanpak bij deze 
groep is cognitieve gedragstherapie in combinatie met een gezinsinterventie. 

Cognitieve gedragstherapie sluit aan bij de groeiende cognitieve vermogens van jeugdigen 
boven de 12 jaar. In geval van ernstige problematiek bij kinderen tussen de 8 en 12 jaar kan 
cognitieve gedragstherapie aanvullend aan een oudertraining worden toegevoegd. Dit geldt ook 
voor situaties waarin een oudertraining te weinig resultaten oplevert. 

Er bestaat onderzoek naar onder welke omstandigheden en met welke kenmerken cognitieve 
gedragstherapie de beste resultaten behaalt. Hieruit blijkt dat cognitieve gedragstherapie 
effectiever is naarmate de jeugdige ouder wordt, er gebruik wordt gemaakt van cognitieve 
herstructurering en woedebeheersing, en waarbij – naast de groepsbenadering – een 
individueel behandelelement is opgenomen. Ook wanneer er gebruikt wordt gemaakt van 
voordoen, rollenspellen, het geven van feedback en huiswerkopdrachten, blijken de resultaten 
beter. 

Een aantal factoren blijkt niet eenduidig van invloed op de effectiviteit van cognitieve 
gedragstherapie, namelijk het aantal sessies, groeps- of individueel aanbod, de ervaring van de 
therapeut of de locatie van uitvoering. 

Er is onvoldoende onderzoek gedaan om te kunnen bepalen of sekse en etniciteit van invloed 
zijn op de effecten. 

Voor jeugdigen vanaf 12 jaar worden vaak bredere gezinsinterventies ingezet. De effecten van 
deze interventies blijken klein tot middelmatig. De effecten van bredere gezinsinterventies  
nemen toe wanneer deze therapietrouw worden uitgevoerd.

Wanneer jeugdigen met ernstige gedragsproblemen binnen een (semi) residentiële setting 
worden geplaatst, is het noodzakelijk om gerichte interventies in te zetten. Het gaat hierbij om 
(individuele- of groeps-) interventies die worden aangeboden naast de specifieke opvoeding op 
de groep. Zowel cognitieve gedragstherapie als specifieke interventies voor (semi)residentiële 
voorzieningen zijn hiervoor geëigend. 
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Het is belangrijk dat interventies worden uitgevoerd zoals deze bedoeld zijn en effectief zijn  
gebleken. Wanneer dit niet gebeurt dan gaat dit ten kosten van de effectiviteit. 

Overlevingstochten en interventies met als aanpak afschrikking hebben geen effect op het  
verminderen van gedragsproblemen. 

7. Overige overwegingen
In aanvulling op de literatuur zijn er vanuit de praktijk een aantal belangrijke overwegingen.

De effectiviteit van hulpverlening wordt door meer bepaald dan alleen een interventie. Ook 
algemeen werkzame factoren spelen hierbij een rol. Algemeen werkzame factoren betreffen 
de ingrediënten van de hulp die tot het resultaat bijdragen ongeacht de soort behandeling en 
doelgroep. Bekende voorbeelden van deze factoren zijn (Van Yperen, Van der Steege, Addink & 
Boendermaker, 2010).
 - Aansluiten bij de motivatie van de cliënt;
 - Goede kwaliteit van de relatie cliënt-behandelaar;
 - Een goede structurering van de interventie (duidelijke doelstelling, planning en fasering);
 - Een goede ‘match’ van de aanpak met het probleem en de hulpvraag;
 - Uitvoering van de interventie zoals deze uitgevoerd hoort te worden;
 - Professionaliteit (goede opleiding en training) van de behandelaar;
 - Goede werkomstandigheden van de behandelaar (zoals draaglijke caseload, goede  
  ondersteuning, veiligheid van de hulpverlener).

Algemeen werkzame factoren dragen in belangrijke mate bij aan de effectiviteit van hulp. 
Daarnaast komt het in de praktijk vrijwel niet voor dat er slechts één interventie wordt ingezet 
bij deze doelgroep: interventies worden gestapeld en ook daarbuiten wordt er op meerdere 
manieren hulp verleend. 
Toch is het om een aantal redenen gerechtvaardigd om hier in te zoomen op losse interventies. 
Ten eerste bevatten interventies technieken die feitelijk als algemeen werkzame factoren 
opereren. Denk hierbij aan het structureren van de hulp door doelgericht te werken. Ten tweede 
bevatten interventies technieken die invloed hebben op de kwaliteit van de algemeen werkzame 
factoren, zoals technieken die helpen om de kwaliteit van de therapeutische relatie goed vorm 
te geven. Ten slotte zijn er in de literatuur aanwijzingen te vinden dat door het gebruik van 
specifieke methodieken – mits goed geïmplementeerd – er een betere koppeling tot stand komt 
tussen de problemen waar de jeugdige / de opvoeder mee kampt en de aanpak (Van Yperen et 
al., 2010).

Het feit dat het weinig voorkomt dat er een enkele interventie wordt ingezet, wil niet zeggen 
dat ‘stapelen’ de voorkeur zou moeten hebben. Dit geldt des te sterker als er weinig aandacht 
is voor therapie-trouw: het uitvoeren van de interventie zoals bedoeld. Stapelen kan leiden 
tot een opeenhoping van ‘halve interventies’. In zo’n geval verdient het verbeteren van de 
oorspronkelijke interventie de voorkeur. 
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Veel oudertrainingen die in onderzoeken worden aangehaald beslaan ongeveer tien 
bijeenkomsten. In de praktijk kan dit aantal echter oplopen tot boven de twintig sessies 
(bijvoorbeeld bij Incredible Years en PMTO). Het aantal sessies verschilt dus per oudertraining. 
Een belangrijk punt hierbij is dat het erom gaat dat interventies worden uitgevoerd zoals ze 
worden ontwikkeld en effectief wordt geacht. 

Het aanbieden van andere interventies naast de oudertraining kan er toe leiden dat de 
resultaten van de oudertraining slechter zijn. In de praktijk is echter consensus over de 
noodzaak van aandacht voor de bijkomende problemen van gezinnen. Andere problemen 
kunnen zodanig in de weg staan dat ouders zich daardoor onvoldoende kunnen richten op 
hun oudertaak. Hulp in de vorm van bijvoorbeeld materiële ondersteuning of behandeling van 
psychische problemen van ouders kan dan nodig zijn. Een goede coördinatie van de zorg en een 
inschatting van de belastbaarheid van ouders is dan nodig.

Eerder is aangegeven dat uitval een serieuze bedreiging is voor oudertrainingen. Het is daarom 
belangrijk expliciet aandacht te besteden aan de motivatie van gezinnen.

In de jeugdzorgpraktijk wordt voor het versterken van de emotieregulatie ook regelmatig 
psychomotore therapie of speltherapie ingezet. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer CGt niet 
geïndiceerd is op basis van leeftijd of problematiek of wanneer CGt niet de gewenste effecten 
heeft. Praktijkdeskundigen geven aan dat ook de inzet van deze vormen therapie gericht moet 
zijn op het vergroten van cognitieve vaardigheden (zoals probleemoplossende vaardigheden) 
en het leren reguleren van emoties. De effectiviteit van psychomotore therapie of speltherapie 
voor ernstige gedragsproblemen is nog niet door onderzoek vastgesteld. 

Tegenwoordig is er in de media veel aandacht voor opvoeding in de vorm van verschillende 
opvoedprogramma’s. Het voordeel daarvan is dat opvoeding daarmee een onderwerp is 
waarover gesproken mag worden. Het nadeel is dat ouders – en professionals soms ook – bij 
het voortduren van de gedragsproblemen onterecht kunnen denken alles al te hebben gedaan 
op dit gebied, zonder effect. In dit kader is een tweetal opmerkingen op zijn plaats. Ten eerste: 
wanneer je onderdelen van deze programma’s bekijkt, dan stoelen deze allemaal in meer of 
mindere mate op dezelfde principes als bovengenoemde interventies. In die zin sluiten deze 
programma’s aan bij de huidige stand van de kennis. De tweede opmerking betreft het gevaar 
van slechte uitvoering. Het goed uitvoeren van deze interventies luistert zeer nauw: de effecten 
worden teniet gedaan wanneer de uitvoering niet zorgvuldig is. Het loont daarom om in de 
gevallen waarbij ouders denken alles al geprobeerd te hebben de uitvoering onder de loep te 
nemen.  

Om jeugdigen met een lichtverstandelijke beperking (LVB) te laten profiteren van een interventie 
is het noodzakelijk de interventie en de randvoorwaarden aan te passen aan de vaardigheden, 
beperkingen en mogelijkheden van deze jeugdigen. Op basis van literatuuronderzoek en inter-
views met professionals hebben De Wit, Moonen en Douma (2011) de Richtlijn Effectieve Inter-
venties LVB ontwikkeld. Hierin worden aanbevelingen gedaan voor het ontwikkelen, aanpassen 
en uitvoeren van interventies. De aanbevelingen hebben betrekking op de volgende factoren:
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 - Uitgebreidere diagnostiek voorafgaand aan de interventie;
 - Afstemming van de communicatie tussen jeugdige en hulpverlener;
 - Concreet maken van de oefenstof;
 - Voorstructureren en vereenvoudigen van oefenstof en informatie;
 - Betrekken van het netwerk en generalisatie van het geleerde naar andere situaties en om- 
   gevingen;
 - Creëren van een veilige positieve leefomgeving.
Interventies die zijn gebaseerd op cognitieve gedragstherapeutische principes lijken met 
bovenstaande aanpassingen, positieve effecten te hebben in de behandeling van jeugdigen met 
een LVB (Didden & Moonen, 2007; Schuiringa, Van Nieuwenhuijzen, Orobio de Castro & Matthys, 
2009). 

Aan de klankbordgroep is de vraag voorgelegd of het nodig is te differentiëren voor 
verschillende groepen, op basis van geslacht en etnische achtergrond.
Volgens praktijkdeskundigen is het in algemene zin belangrijk dat een interventie aansluit bij de 
doelgroep. Wat betreft geslacht is het vaak niet nodig te differentiëren. Wel laat onderzoek zien 
dat het zinvol kan zijn om andere accenten te leggen. Zo zijn meisjes bijvoorbeeld gevoeliger 
voor afwijzing door ouders en leeftijdgenoten (Kroneman, 2009). Voor meisjes is het vooral van 
belang om te richten op een betere ouder-kind relatie, en dan met name de moeder-kind relatie 
(Kroneman, Hoeve & Van der Laan, 2012).
Voor jongeren met een andere culturele achtergrond en hun ouders blijven de grote lijnen 
hetzelfde. Wel is het belangrijk dat op detailniveau de gegeven voorbeelden en rollenspellen 
aansluiten. Ook moet goed worden nagegaan of er sprake is van een goede communicatie  
omdat taalproblemen en culturele aspecten gauw tot misverstanden leiden wat een 
verminderde motivatie of uitval tot gevolg kan hebben. Het is in sommige culturen bijvoorbeeld 
niet gebruikelijk om te zeggen dat je iets niet begrijpt of om iemand met een hogere positie in 
een gesprek aan te kijken. 
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8. Aanbevelingen
Op basis van de conclusies en de overige overwegingen beveelt de werkgroep het volgende 
sterk aan:

Zet, in samenspraak met ouders, vroegtijdig hulp in bij vermoedens van (ernstige) 
gedragsproblemen. Naarmate een jeugdige ouder wordt, worden de problemen complexer, 
gaan ze meerdere milieus omvatten en zijn ze moeilijker te beïnvloeden. 

Kies binnen een ambulante setting bij kinderen tot twaalf jaar voor een erkende 
gedragstherapeutische oudertraining. 

Informeer ouders over wat effectief is gebleken in de aanpak van ernstige gedragsproblemen 
en bespreek met hen de mogelijkheden en voor- en nadelen van verschillende in te zetten 
interventies.

Besteed actief aandacht aan het versterken van de motivatie van ouders en jongeren vanaf 
twaalf jaar. 

Schenk bij een oudertraining aandacht aan positieve interacties tussen ouders en kind en zorg 
voor mogelijkheden om te oefenen met het eigen kind. 

Zet aanvullende cognitieve gedragstherapie in bij kinderen tussen de acht en twaalf jaar 
wanneer de problemen zeer ernstig zijn of een oudertraining te weinig resultaten oplevert. 

Zet bij jongeren vanaf twaalf jaar cognitieve gedragstherapie en een multisysteeminterventie in. 

Zorg dat er binnen de cognitieve gedragstherapie in elk geval gewerkt wordt aan cognitieve 
herstructurering en woedebeheersing. Zorg daarbij dat er gebruik wordt gemaakt van 
voordoen, rollenspellen, het geven van feedback en huiswerkopdrachten. Zorg bij een 
groepsaanpak dat er ruimte is voor een individueel behandelelement.

Zet bij een jeugdige die uit huis wordt geplaatst aanvullend aan de plaatsing specifieke 
interventies in voor de behandeling van de gedragsproblemen. 

Voer interventies uit zoals deze bedoeld zijn en effectief zijn gebleken. 

Zet geen overlevingstochten of interventies in ter afschrikking om ernstige gedragsproblemen 
te verminderen. Deze hebben op het verminderen van ernstige gedragsproblemen geen effect. 

Zorg voor een goede coördinatie van de zorg en samenwerking tussen (jeugd-)zorgaanbieders 
wanneer meerdere interventies noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld bij het voorkomen van meerdere 
problemen in het gezin en/of bij gelijktijdig voorkomen van meerdere problemen bij de jeugdige.
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