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Transformatie zorg voor jeugd

• Systeemfouten vóór de transitie

• Inhoudelijke kansen en bedreigingen door de transitie

• (De financiele bedreigingen en perverse prikkels laat ik
even rusten..)

• Aan de hand van effectieve aanpak van externaliserende
gedragsproblemen / disruptieve gedragsstoornissen



Klein trauma..

Er moest iets gebeuren …
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ADHD: MTA + 8 jr follow-up

Wat voorspelt functioneren op lange termijn?

- NIET aard behandeling

- NIET ernst

- ALLEEN mate van AFWIJZING door peers…



Wijkgericht Werken als uitgangspunt?



Een Sticker is geen Verklaring

ODD

CD

ADHD

OCD

GAS



Onze uitgangspunten hebben veel invloed op kinderen
(Yeager, 2012, 2013)

Verandering
• Neuroanatomie + Hoe het 

brein verandert door leren

• Veranderlijkheid van gedrag

• Mensen hebben veel redenen

voor hun (probleem)gedrag, 

en die redenen kunnen

veranderen

Stabiliteit
• Neuroanatomie + Hoe je je 

brein kan gebruiken bij leren

• Stabiliteit van 

(probleem)gedrag en 

persoonlijkheid

• Manieren om met je eigen

persoonlijkheid en gedrag

om te gaan

Drie maanden later nog effect

op probleemgedrag in de klas…



Ontwikkeling als uitgangspunt



Omgeving inkomen/schulden, relatie(s), conflicten, stress, (a)sociale 

steun, delinquent milieu, buurt, school/opvang, afwijzing, pesten/gepest worden …

Kwetsbaarheid
Temperament, zelfcontrole, (sociale) intelligentie

Kippen & Eieren

Kind
Problematiek

-Internaliserend

-Externaliserend

-School

Gedrag

Ouder
Problematiek

-Stress

-Conflict

-Vaardigheden

-Vertrouwen



Wat zorgt voor escalatie? Kip & Ei

• Ieder gezin is anders

• Vicieuze cirkels, met in ieder gezin andere
beginpunten

• Waarmee de spiraal begint is niet zo belangrijk…

• Wat vicieuze cirkel IN STAND HOUDT is 
vergelijkbaar



Gedragspatroon: Dwingende Interacties

Te veel!

Onduidelijk

Inconsequent

Overeising

Inconsequentie door

Aangeleerde hulpeloosheid

Alleen (nog) gericht op ongewenst gedrag

Vijandige attributie

Ervaren effectiviteit

Alleen (nog) gericht op ongewenst gedrag



Waarom?

Executive 

Functies

Gedrag

Omgeving

Sociale

Info

Verwerking



Hoe kunnen we vicieuze cirkel 
doorbreken? Pittige Jaren als voorbeeld

• Met ouders van jonge kinderen

• Met heel diverse draaglast en draagkracht

• En heel diverse achtergronden, waaronder

– laaggeletterd, 

– (recent) migrant, 

– (terecht) wantrouwend

– armoede / schulden

• Toetsen wat ECHT werkt (Goede bedoelingen zijn niet
genoeg)

• Ouders vertellen wat ze moeten doen werkt NIET



Goede bedoelingen zijn niet genoeg…



Leren van ervaringen

Manchester, Londen, 
Wales

Bronx, Harlem, 
Chicago, Pittsb, Seattle



Pittige Jaren  - Incredible Years

• Oudergroepen

• 12 bijeenkomsten

• Doelen van ouders

• Ideeën van ouders

• Videofragmenten

• Groepsdiscussie

• Rollenspel

• Eerst +, dan pas -

• Thuis uitproberen

• Bel-ouder



Laag SES en migranten gezinnen in 

achterstandswijken
Patty Leijten et al. • Meer gedragsproblemen

• Nauwelijks in zorg

• Bedenkingen bij traditionele zorg

(“stoornis”, top down)

• => laagdrempelige aanpak

• Met scholen in wijken

• (in U Kanaleneiland en Overvecht)

• Normaliserend

• RCT effect onderzoek



RCT, N = 154, 

Laag opgeleid, migrant, achterstandswijken

Bereikt, tevreden & effectief
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Voor Na Fup

Meteen IY

Wachtlijst, dan IY



Net 

benefits 

per child

Effecten op gedrag, bij follow-up en

kosten/baten na 2 jaar
(Jocelyne Posthumus, Maartje Raaijmakers, Walter Matthys)

Perspective Costs Benfits Total

Government 870 319 -551

Parents 189 468 291

Society 1235 2287 1051

791



Betere Start: Kinderen van gedetineerde 

moeders

• Sterk verhoogd risico op gedragsproblemen en latere 

delinquentie

• Meerdere generaties

• Schade voor kind en gezin

• Schade voor samenleving (materieel, slachtoffers, 

hulpverlening, uitkeringen, detentie, enz., enz…)

• IY Oudergroepen

• RCT, N = 168 kinderen uit 113 gezinnen



Opvoeding, d = .90; gedrag, d = .47



Kennis groeit verder

• RCT 368 gezinnen in randstad

• 10 studies in EU gebundeld

• 50 studies wereldwijd



In de wijk
Met andere ouders

Sociale netwerk & Sociale kaart
Flexibel meebewegen met ernst

Nu: Integrale benadering

Oudergroep

Begeleider
Buurtteam

Gezinnen

Begeleider
specialistische

zorg



Transitie biedt dus kansen…

• Om onze kennis van wat werkt beter in te zetten

• Door expertises te combineren

• Door met kind, gezin, school en wijk samen te werken

• Om minder tijd en geld te verliezen aan bureaucratie



Transitie biedt dus uitdagingen…

• Too little, too late…: middelen, case load, ernsttaxatie

• De juiste kennis op de juiste plaats? Is generalisme
haalbaar?

• Willekeur / rechtsongelijkheid

• ‘blaming the victim’

• Bij al deze punten is de nieuwe ’professional’ de crux

• “Van wantrouwen naar vertrouwen” is leuk voor
professional

• Ook voor kind en gezin?

• Grote verantwoordelijkheid!



De Professionele Professional
• Bepaalt samen met client doelen en aanpak

• Weet en doet wat werkt

• Volgt dus richtlijnen en interventies met sterkst mogelijke
evidentie

• En monitort met client voortgang en aanpak

• Geeft duidelijk aan wat NIET mogelijk is

• Ook aan leidinggevenden en financiers

• Drie voorbeelden



1) Meten maakt beter
Feedback werkt vooral bij cliënten bij wie een negatieve 
uitkomst dreigt ( “not on track cases”): ES=0,53 tot 0,70 
(meta-analyse Lambert & Shimokawa, 2011)
% Reliable change uit deze studie in onderstaande figuur
(met dank aan Jan Willem Veerman)
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ExtrAct: analyse werkzame elementen in alle
onderzochte interventies (Menting e.a., 2016)

2) Effectieve interventie is geen 
grabbelton



3) Grenzen aan ”eigen kracht”

• “onveiligheid is de ondergrens” (Gemeente Utrecht)

• Is dat wel verstandig?

• We weten wat escalatie voorspelt

• We weten dat vóór escalatie behandelen effectiever en
goedkoper is

• We weten dat veel in stand houdende factoren buiten ‘eigen
kracht’ van gezinnen liggen

• Waarom dan handelen naar een niet getoetste slogan?

• Ze interessant essay Van Dam en Alblas op site 
kenniscentrum
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