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4 Het evalueren van de kwaliteit en het e!ect

“Bij het onderzoek dat de kwaliteit van het methodisch handelen in de beroepspraktijk 
evalueert kunnen verschillende kwantitatieve en kwalitatieve methoden van 

evaluatieonderzoek gebruikt worden in de range van: single-case experiment, 
cohortstudies, tot gerandomiseerde dubbelblinde onderzoeken, zo nodig aangevuld 

met kwalitatieve onderzoeksmethoden.”

(Uit: Visiedocument praktijkonderzoek lectoren Hogeschool Leiden, 2008)
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4.1  Systematische evaluatie van kwaliteit en e!ectiviteit in de antroposo"sche 
kinder- en jeugdpsychiatrie
Overwegingen, opzet en eerste resultaten
Joop Hoekman, Martin Niemeijer en Liesbeth Sjoukes

Inleiding
In dit artikel bespreken we ontwikkelingen in denken en doen rond meting 
van kwaliteit en e!ectiviteit bij Zonnehuizen. Zonnehuizen is een landelijk 
werkende organisatie die zorg, behandeling en ondersteuning biedt aan 
kinderen en jeugdigen (Zonnehuizen Kind en Jeugd) en aan volwassenen 
(Zonnehuizen Volwassenen). Dat gebeurt in residentiële voorzieningen, maar 
ook in dagbehandeling, poliklinieken, ambulant en in pleeggezinnen. In dit 
hoofdstuk richten we ons op kinderen en jeugdigen. De cliënten hebben 
een (kinder)psychiatrische diagnose, meestal een verstandelijke beperking 
of zwakbegaafdheid en veelal een traumatische geschiedenis. Zij behoeven 
(langdurig) intensieve behandeling en zorg. Ook het gezinssysteem wordt 
ondersteund. 

Tijdens het schrijven van dit hoofdstuk werkt Zonnehuizen Kind en Jeugd aan 
het ontwikkelen van een systeem van zorgprogrammering in combinatie met 
systematische e!ectmeting. We doen verslag van overwegingen die daarbij een 
rol spelen, van de opzet van e!ectstudies en van de eerste resultaten daarvan.
Eerst komen enkele methodologische overwegingen aan de orde. Op grond 
daarvan positioneren we de e!ectstudie te midden van andere varianten van 
practice-based en evidence-based studies. Daarna bespreken we vrij uitvoerig 
ontwikkelingen in het denken over kwaliteit en de consequenties daarvan voor 
e!ectstudies bij Zonnehuizen, en vervolgens de stand van zaken bij de opzet van 
e!ectmetingen, en de eerste resultaten van een pilotproject. We eindigen met 
enkele slotopmerkingen.

Methodologische overwegingen
Met name in medisch-wetenschappelijk onderzoek worden ‘evidence-based’ 
onderzoeksresultaten gezien als de gouden standaard (zie bijvoorbeeld Nathan 
en Gorman, 2002; Straus e.a., 2005); ook elders in dit boek komt dit thema aan de 
orde. Van Yperen en Veerman (2008) beschrijven echter drie onderzoeksstadia 
die voorafgaan aan evidence-based studies, en die opvolgende varianten van 
practice-based resultaten geven. De volgende beschrijving sluit bij hun indeling 
aan. 

Omschrijven
Door zorgvuldig te beschrijven wat je doet, dus bijvoorbeeld overwegingen en 
keuzes bij de planning van behandeling en de uitvoering daarvan, draag je bij 
aan descriptieve bewijskracht. Dat kan een beschrijving ‘voor de vuist weg’ zijn, 
maar eventueel ook een van de varianten van systematische casestudies (zie Yin, 
1989; Swanborn, 2000), zoals casuïstisch e!ectonderzoek (Kiene, 2001). Na een 
dergelijke beschrijving kunnen we, volgens Van Yperen en Veerman, spreken 
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van ‘potentieel e!ectieve interventies’. Een voorbeeld van zulke omschrijvingen 
is te vinden in het boekje “Verhalen van autisme – mensen met autisme in 
antroposo"sche zorg” (Niemeijer en Hoekman, 2007). 

Onderbouwen
Hier gaat het om het aannemelijk maken hoe een aanpak of behandeling 
werkt, dus om het ontwikkelen van theoretische bewijskracht, van een 
interventietheorie. Die zal veelal de vorm aannemen van een (eenvoudig) model, 
waarin bevorderende en remmende factoren besproken worden, of één of meer 
sequenties van elkaar opvolgende variabelen die, wanneer ze doorlopen worden, 
tot het gewenste resultaat kunnen leiden. Aandacht voor zulke mediërende 
variabelen voorkomt een al te reductionistisch oorzaak-gevolgmodel.

Figuur 1. Mediërende variabelen
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Ook kan aandacht worden besteed aan modererende variabelen, die aannemelijk 
maken hoe en waarom een behandeling voor de ene groep (bijvoorbeeld 
kinderen met een autismespectrumstoornis) wel werkt en voor een andere groep 
(bijvoorbeeld kinderen met een reactieve hechtingsstoornis) niet. 

Figuur 2. Modererende variabelen
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In een onderbouwing kunnen overwegingen, kennis en ervaring vanuit een 
antroposo"sche achtergrond een rol spelen. Na een dergelijke onderbouwing kan 
worden gesproken van ‘veelbelovende interventies’. 
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Meten
Het meten van e!ecten van het uitvoeren van de bedoelde interventies levert 
indicatieve bewijskracht. Het liefst worden hier niet alleen een nulmeting 
en een eindmeting, maar ook een follow-upmeting uitgevoerd, waarbij 
meetinstrumenten gekozen worden die de, op grond van de beschrijving en de 
onderbouwing bekende, e!ecten op een betrouwbare en valide manier in kaart 
brengen. Ze moeten dus de verwachte e!ecten op een goede manier meten. Na 
een dergelijke e!ectstudie kan men spreken van ‘doeltre!ende interventies’.
Van Yperen en Veerman (2008) spreken bij beschrijven, onderbouwen en meten 
van opklimmende bewijskracht. Deze drie stadia leveren practice-based evidence, 
het erop volgende stadium levert evidence-based practice. 

Bewijzen
Bij dit soort onderzoek wordt aangetoond dat er een oorzakelijke verband is 
tussen interventie en e!ect: is de interventie beter dan een andere, of dan geen 
interventie? Het gaat dus om vergelijkende studies, waarbij een proefgroep 
wordt vergeleken met een controlegroep. De proefpersonen worden bij 
voorkeur door het toeval toegewezen aan de onderzoeksgroepen. Dergelijk 
onderzoek, dat in zorginstellingen voor kinderen met een psychiatrische stoornis 
en/of verstandelijke beperking sporadisch wordt uitgevoerd, levert causale 
bewijskracht; men kan dan spreken van ‘evidence-based interventies’.
In de e!ectstudies waarover we in dit hoofdstuk spreken, is sprake van ‘meten’ in 
de zin van de voorafgaande indeling. Interventies die aan een dergelijke meting 
worden onderworpen, kunnen, na gebleken e!ect, niet alleen als practice-based, 
maar ook als ‘doeltre!end’ worden beschouwd.

Kwaliteit en e!ectiviteit
Kwaliteit
Bij kwaliteit gaat het om wat je doet: doe je de goede dingen; maak je de goede 
pedagogische en/of therapeutische keuzes? Dat is de inhoudelijke kwaliteit. 
Daarnaast heeft kwaliteit betrekking op hoe je iets doet: doe je die goede dingen 
goed of niet goed? Hier gaat het om het pedagogische en/of therapeutische 
proces; je kunt spreken van proceskwaliteit. Kwaliteit heeft ook betrekking op de 
uitkomst van dat proces. Hier spreken we van productkwaliteit.  

We onderscheiden twee soorten uitkomstmaten. De eerste betreft het al dan 
niet behaald worden van je doelen. Dat kunnen behandeldoelen zijn, maar ook 
doelen die in een zorg- of ondersteuningsplan worden geformuleerd. Worden die 
doelen gehaald, dan is er sprake van goede zorg. Deze opvatting van goede zorg 
is gemeengoed in de cure-sector.

Een tweede soort uitkomstmaat heeft betrekking op de kwaliteit van bestaan 
(in het Engels Quality of Life (QoL); zie Schalock, 2004; Cummins, 2005a) van de 
cliënt of op zijn subjectief welbevinden (subjective wellbeing; SW; zie Schalock en 
Felce, 2004) of zijn tevredenheid (zie Schuurman en Hoekman, 2004). Deze drie 
begrippen (kwaliteit van bestaan, subjectief welbevinden en tevredenheid) zijn 
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verwant en worden vaak door elkaar gebruikt. Deze uitkomstmaat wordt vaak 
gebruikt in de care-sector. Er gaan internationaal (Cummins, 2004), maar ook in 
Nederland stemmen op om de care volledig te beoordelen naar de mate waarin er 
verbetering op deze uitkomstmaat optreedt.
In de onderstaande !guur worden de verschillende kwaliteitsbegrippen in beeld 
gebracht.

Figuur 3. Verschillende kwaliteitsbegrippen

 

E!ectiviteit
E"ectiviteit is de eerste van de uitkomstmaten van een zorg- of 
ondersteuningsproces. Het e"ect van ondersteuning of behandeling wordt 
gemeten in termen van verwachte resultaten: zijn de doelen bereikt die tevoren 
in een zorg- of ondersteuningsplan of in een behandelplan zijn geformuleerd? 
Deze uitkomstmaat is minder aan het oordeel van de cliënt zelf gebonden dan 
de vorige. Hier kunnen oordelen van begeleiders en behandelaars zelf een rol 
spelen, maar ook die van ouders of vertegenwoordigers, en eventueel ook die 
van cliënten zelf. In alle gevallen is het zaak de oordelen over e"ectiviteit zo 
systematisch, betrouwbaar en onafhankelijk mogelijk te verzamelen, bij voorkeur 
met behulp van betrouwbare en goed gevalideerde meetinstrumenten.

Deze meetinstrumenten moeten behalve aan deze psychometrische eisen ook 
voldoen aan de volgende eisen:
 ! Ze moeten sensitief zijn voor (ook kleine) verschilscores tussen een voormeting 

en een nameting.
 ! Ze moeten een adequate operationalisatie zijn van de behandeldoelen die men 

wil evalueren. Hun meetpretentie moet dus inhoudelijk overeenstemmen met 
dat doel of die doelen.

Een bijzonder type e"ectiviteitsonderzoek betreft de zogenaamde 
kostene"ectiviteit. Daarbij is niet alleen de vraag aan de orde of de 
behandeldoelen bereikt zijn, maar ook of dat binnen een acceptabel budget is 
gebeurd.

Uitkomst 1: (behandel) doel 
behaald

Uitkomst 2: tevreden 
klanten; QoL; SW

Wat je doet

Hoe je iets doet

inhoudelijke kwaliteit proceskwaliteit productkwaliteit
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Kwaliteit van bestaan
Kwaliteit van bestaan is de tweede van de uitkomstmaten van een zorg- of 
ondersteuningsproces. Het is een eigenschap van cliënten, het gaat immers 
om hún kwaliteit van bestaan. Daarom moet dit kwaliteitsaspect ook bij hen 
worden gemeten.21 Het concept ‘kwaliteit van bestaan’ verwijst naar een aantal 
constituerende begrippen. Dat zijn onderwerpen die algemeen geldend en voor 
iedere persoon relevant zijn. Voor mensen met een verstandelijke handicap en/of 
psychiatrische stoornis hoeft op dit algemene model geen uitzondering te worden 
gemaakt. “Quality of life for persons with disabilities is composed of those same 
factors and relationships that are important to all persons” (Schalock, 1996, p. 125). 
Tegenwoordig schaart iedereen zich in grote lijnen achter een consensusmodel 
voor QoL (Schalock e.a., 2000; Schalock en Verdugo-Alonso, 2002; Schalock, 2004; 
Verdugo e.a., 2005). In dat model worden acht domeinen onderscheiden, die ieder 
voorzien zijn van bijbehorende indicatoren (thema’s voor vragen).

Tabel 1. Domeinen en indicatoren van ‘kwaliteit van bestaan’.

Domein Indicator
1 Fysiek welbevinden *Gezondheid 

*ADL (aanpassing dagelijks leven)
*Gezondheidszorg 
*Vrije tijd

2 Emotioneel welbevinden *Tevredenheid
*Zelfconcept
*Afwezigheid van stress 

3 Persoonlijke ontwikkeling *Educatie 
*Persoonlijke competentie
*Welslagen/performance

4 Interpersoonlijke relaties *Interacties
*Relaties
*Steun

5 Materieel welbevinden *Financiële status
*Werk
*Wonen

6 Zelfbepaling *Autonomie/persoonlijke controle
*Doelen en persoonlijke waarden
*Keuzes

7 Rechten *Menselijk
*Wettelijk

8 Sociale inclusie *Integratie en participatie 
*Rollen in de samenleving
*Sociale steun

21  Zie voor een bespreking van de problemen die ontstaan wanneer een ander dan de cliënt zelf (dus 
bijvoorbeeld een ouder of een familielid, of een begeleider) een oordeel moet geven over diens 
kwaliteit van bestaan: Cummins, 2002; Stancli!e, 2002.
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Uit dit overzicht blijkt dat QoL gezien wordt als een multidimensioneel concept 
dat bestaat uit positief gelabelde kwaliteiten, die de essentie of de essentiële 
aspecten van het menselijk bestaan omvatten.
Uit internationale studies in allerlei culturen en omstandigheden blijkt dat vrijwel 
iedereen ten minste ‘tamelijk tevreden’ is met zijn leven. Dat drukt zich uit in 
maten voor QoL, tevredenheid of subjectief welbevinden (Cummins, 2003). Indien 
je niet tamelijk tevreden bent, laat je bij jezelf een probleem toe, waar je iets 
aan moet doen: de oorzaak van die ontevredenheid wegnemen. Daarom drukt 
ieder mens die ontevredenheid weg, want anders zou er cognitieve dissonantie 
ontstaan. Iedereen is dus geneigd zijn tevredenheid te bu!eren: erg verstorende 
invloeden worden afgevlakt. Dit proces heet homeostase (Cummins, 2003, 2004, 
2005a).
Deze bu!ering blijft bij het toenemen van stressfactoren in stand, tot de 
stressfactoren te zwaar worden. Daar zit een drempel; de homeostase kan de 
toenemende stress niet meer aan en er ontstaat manifeste ontevredenheid of 
ongenoegen (zie "guur 4).

Figuur 4. Homeostatisch model volgens Cummins, 2005a
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Als men tevredenheid of subjectief welbevinden of kwaliteit van bestaan zou 
uitdrukken in een rapportcijfer, ligt dat in groepen gemiddeld rond 7,2. Wanneer 
het rapportcijfer duidelijk onder 7,2 zakt, is er echt iets aan de hand. Voor 
individuen geldt dat een rapportcijfer van 5 of lager wijst op #inke problemen in 
de kwaliteit van bestaan.
 
In die gevallen kan men in de zorg of ondersteuning de bu!ers versterken. Dat is 
‘empowerment’. Cummins (2005a) noemt de volgende externe en interne bu!ers:
 
Externe bu!ers: 
 ! beschikbaarheid van geld;
 ! beschikbaarheid van sociale netwerken;
 ! beschikbaarheid van ondersteuning.

Interne bu!ers: 
 ! een eigen regie voeren; 
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 ! verbonden zijn met anderen; 
 ! doelen hebben in het leven. 

Deze bu!ers bieden ingangen voor de planning van zorg of behandeling; merk op 
dat ze overeenkomst vertonen met de domeinen van QoL van Schalock e.a. Bij de 
cliëntengroep van Zonnehuizen Kind en Jeugd zal bij binnenkomst vaak sprake 
zijn van grote en meervoudige stressoren, zodat de homeostase onvoldoende 
zal werken en de kwaliteit van bestaan (ver) beneden het optimum zal zijn. 
Behandeling zal er (impliciet of expliciet) op gericht zijn om de kwaliteit van 
bestaan te verbeteren. Het is dus verstandig om de uitkomstindicator ‘kwaliteit 
van bestaan’ te betrekken bij e!ectstudies. 

Een eenvoudig en bruikbaar middel om bij deze cliëntengroep op een 
betrouwbare en valide manier de kwaliteit van bestaan te meten, is de Intellectual 
Disability Quality Of Life-schaal (de IDQOL; Hoekman e.a., 2001). Deze schaal 
heeft een versie van 16 items en een van 44 items. Ieder item bevat een ‘vraag’ die 
gescoord wordt op een vijfpuntsschaal met smileys; de tekst wordt ondersteund 
door pictogrammen. In "guur 5 staat een voorbeeld van enkele items.

Figuur 5. Enkele items uit de IDQOL.
 
1 Met mij gaat het …

2 Over mijn gezondheid denk ik …
 

 4 Over wat ik zelf kan kiezen in mijn leven, ben ik ….
 

De schaal is nog niet in de handel verschenen, maar is zonder kosten bij de 
auteurs verkrijgbaar.

E!ectmeting
Bij meting van een e!ect van zorg, behandeling of ondersteuning is het belangrijk 
om goed te bepalen welke e!ecten men daarvan verwacht. Vervolgens is het zaak 
om bij de e!ectmeting zo dicht mogelijk in de buurt van die verwachte e!ecten 
uit te komen. Eerder hebben we uitgelegd dat die verwachte e!ecten bij voorkeur 
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zichtbaar worden in een beschrijving van het handelen en in een theoretisch 
model dat de werkzaamheid van een ingreep en het ontstaan van een e!ect 
verklaart. 
In Zonnehuizen Kind en Jeugd, de instelling van waaruit wij schrijven, worden vijf 
doelen geformuleerd (zie ook het hoofdstuk van Niemeijer e.a. in dit boek): 
 ! afname van de (psychiatrische) problematiek;
 ! bevordering van ontwikkeling;
 ! bevordering van de gezondheid;
 ! versterking van het (gezins)systeem;
 ! toename van de kwaliteit van bestaan.

Bij ieder van deze vijf doelen dienen adequate meetinstrumenten te worden 
gekozen, die het e!ect van de interventies zo veel mogelijk in maat en getal 
uitdrukken. Wij kiezen daarvoor de volgende instrumenten:
afname van de (psychiatrische) problematiek: de Child Behaviour Checklist (CBCL; 
Verhulst e.a., 1996);
 ! bevordering van ontwikkeling: voor de cognitieve ontwikkeling de didactische 

leeftijdsequivalenten (DLE’s), die in de school worden gemeten; voor de sociaal-
emotionele ontwikkeling de ESSEON (Experimentele Schaal voor de beoorde-
ling van het Sociaal-Emotionele OntwikkelingsNiveau) (Hoekman e.a., 2007a, 
2007b);

 ! bevordering van de gezondheid: het IKC (Instrument Kinderlijke Constitutie; zie 
het hoofdstuk van Niemeijer e.a. in dit boek);

 ! versterking van het (gezins)systeem: de NOSI (Nijmeegse Ouderlijke Stress 
Index, Brock e.a., 1992);

 ! toename van de kwaliteit van bestaan: IDQOL (zie hierboven,  Hoekman e.a., 
2001).

Resultaten van een pilotproject22

Vooruitlopend op de introductie van een e!ectmeting zoals hiervoor werd 
beschreven, voerden we een pilotonderzoek uit. De resultaten daarvan 
beschrijven we in deze paragraaf. 

Bij een cohort van 24 kinderen en adolescenten bij wie de kinderpsychiatrische 
behandeling startte in 2007, werd voor binnenkomst en in juni/juli 2008 de Child 
Behaviour Checklist (Verhulst e.a., 1996) afgenomen. De tussenliggende periode 
varieert van zeven tot achttien maanden (afhankelijk van het moment van 
binnenkomst).
 
De CBCL is een goed genormeerde en gevalideerde gedragsvragenlijst voor 
kinderen van vier tot achttien jaar. Er is een formulier voor ouders en een formulier 
voor leerkrachten, de Teacher Report Form (TRF). 

Het verschil in CBCL-score bij intake en bij follow-up is op alle acht relevante 

22  Bij de bespreking van dit pilotproject volgen we het verslag daarvan door Sjoukes e.a. (2008) en 
Sjoukes en Niemeijer (2008).
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gebieden van de CBCL positief, dat wil zeggen: er is verandering ten goede 
opgetreden. Bij vier deelgebieden is dat een signi!cante verbetering. Bij 
bundeling van domeinen in externaliserende en internaliserende problemen 
wordt eveneens duidelijke verbetering gezien, bij externaliserende problemen 
een signi!cante verbetering. Ten slotte verbetert ook de score voor totale 
gedragsproblemen. In tabel 2 rapporteren we t-scores op deelgebieden van de 
CBCL. Een t-score tussen 65 en 70 ligt in het subklinische gebied en een t-score 
boven 70 in het klinische gebied.

Tabel 2. E"ecten op CBCL-scores; t-scores

Bij intake Bij follow-up Verschil 

Angstig-depressief 69 66 2,9
Teruggetrokken 65 61 4,3
Lichamelijke klachten 62 59 2,5
Sociale problemen 70 67 3,3*
Denkproblemen 68 66  1,8
Aandachtsproblemen 73 69  4,4*
Delinquent gedrag 64 60  4,7**
Agressief gedrag 72 66  6,0**
Internaliseren 68 64  3,5
Externaliseren 69 64  5,2**
Totale gedragsproblemen 71 67  4,1*

* p < 0,05.
** p < 0,01.

Bij externaliserende problemen zien we een duidelijke en signi!cante verbetering, 
van de grens van het klinische gebied naar juist in het ‘normale’ gebied. Die 
verbetering is, zoals uit de tabel blijkt, toe te schrijven aan een onderliggende 
toename van de aandacht en een afname van sociale problemen, delinquent 
gedrag en agressief gedrag. Dat wijst erop dat de kinderen een beweging maken 
van exclusie in de richting van inclusie.
 
Bij internaliserende problemen is de verbetering ook duidelijk, van het 
subklinische gebied naar het ‘normale’ gebied, maar de verbetering is niet 
signi!cant. Het angstig-depressieve gedrag neemt af, evenals teruggetrokken 
gedrag, de lichamelijke klachten en de denkproblemen. Al met al lijkt het dat de 
optimale behandeling voor internaliserende problemen nog niet is gevonden; 
waarschijnlijk zijn ze ook (nog) moeilijker te behandelen.
 
De vooruitgang op alle gebieden drukt zich ook uit in een signi!cante verbetering 
op de score voor totale gedragsproblemen, van een score in het klinische gebied 
naar een score in het subklinische gebied. 
 
Voor de verbetering in de CBCL-scores zien we, bij een eerste analyse van het 
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pedagogische en behandelklimaat van Zonnehuizen, de volgende mogelijke 
succesfactoren:
 ! een aanpassing van de omgeving aan de mogelijkheden van het kind;
 ! een zeer goede afstemming tussen kliniek of dagbehandeling enerzijds en de 

thuissituatie anderzijds;
 ! de belangrijke rol die uitwendige therapieën bij de behandeling innemen;
 ! een aangepaste medicatie, waarbij naast de reguliere medicatie ook de antro-

poso!sche een belangrijke rol speelt.

We hopen in de toekomst een sterkere relatie tussen factoren in de aanpak c.q. 
behandeling enerzijds en resultaten in termen van CBCL-scores anderzijds te 
kunnen leggen.

Slotopmerkingen
In een zoektocht naar practice-based evidence is e"ectmeting de derde stap, die 
het duidelijkst zichtbaar maakt of en in hoeverre een behandeling succesvol is. 
Alleen een bewijs op basis van een evidence-based studie biedt een nog hogere 
bewijskracht. Zo’n studie is echter in een zorgorganisatie, waar het primaat immers 
ligt bij de uitvoering van de directe zorg, wegens praktische en organisatorische 
redenen niet of nauwelijks haalbaar. 

Zo bezien mogen we hoge verwachtingen koesteren van een e"ectstudie bij 
Zonnehuizen Kind en Jeugd, zoals we die in dit hoofdstuk hebben beschreven, 
temeer omdat de resultaten van een pilotonderzoek erg gunstig zijn.
Een e"ectstudie moet echter een derde stap zijn, na een beschrijving van 
‘wat we doen’ (potentieel e"ectieve interventies) en de formulering van een 
theoretisch model (onderbouwing, ‘veelbelovende interventies’). Daaraan 
wordt bij Zonnehuizen Kind en Jeugd tegemoetgekomen door het formuleren 
van zorgprogramma’s. Dat zijn algemene, prototypische beschrijvingen van 
zorg en behandeling van bepaalde types problematiek die in de instelling veel 
gezien worden. Die algemene beschrijvingen schenken aandacht aan de rol 
die mediërende variabelen spelen. Zo worden mogelijke succesfactoren (de 
mediërende variabelen) in volgorde gezet. Wanneer behandeling volgens deze 
sequentie wordt uitgevoerd, zou die eerder tot succes kunnen leiden, is de 
strekking van het model.
 
Ook zijn de zorgprogramma’s voorzien van modules die rekening houden met 
verschillende modererende variabelen. Die modererende variabelen zullen 
meestal betrekking hebben op subgroepen van kinderen (dus bijvoorbeeld jonger 
of ouder, jongen of meisje, ernstiger of minder ernstige verstandelijke beperking).
Er worden dus ten aanzien van de behandeling van een kind in een 
zorgprogramma meerdere stappen gezet:
1. Toedeling van de problematiek van een kind aan een van de 

beschikbare zorgprogramma’s (bijvoorbeeld: bij een kind is een 
reactieve hechtingsstoornis geconstateerd. Die problematiek past bij het 
zorgprogramma ‘kinderen met een reactieve hechtingsstoornis’). In het 
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zorgprogramma zijn de behandelingsstappen in hun naar verwachting 
meest e!ectieve volgorde aangegeven (de mediërende variabelen).

2. Matching van kenmerken van het kind met een van de modererende 
variabelen (bijvoorbeeld: meisje, acht jaar, lichte verstandelijke beperking), 
zodat binnen het zorgprogramma gekozen wordt voor de best passende 
variant.

3. Bij het schrijven van het individuele zorg- of behandelplan wordt aan de 
beide vorige stappen nog een individuele inkleuring toegevoegd, waarin 
rekening wordt gehouden met overige individuele karakteristieken van de 
problematiek, van het kind en van diens situatie. 

 
Op deze manier worden zorgprogramma’s zodanig vormgegeven dat er, tegen 
de achtergrond van die programma’s, individugerichte zorg en behandeling 
wordt gegeven. Deze werkwijze doet denken aan de drie niveaus van strategieën 
die Kok (1970, 1973; zie ook Van Oe!elt, 2006) formuleert ten aanzien van een 
(orthopedagogisch) behandelingstype. De eerstegraads strategie is het geheel 
van orthopedagogisch handelen in de leefsituatie dat is toegesneden op het 
vraagstellingstype (in onze termen: het zorgprogramma dat is toegesneden op 
de problematiek van het kind), de tweedegraads strategie bevat de speci"eke 
trainingen en therapieën (niet helemaal vergelijkbaar met onze modererende 
variabelen), en de derdegraads strategie omvat de individuele variaties 
(en is daarmee vergelijkbaar met de individuele inkleuring in een zorg- of 
behandelplan). De klassieke beschrijving van Kok komt zo in een modern jasje 
terug.
 
In dit hoofdstuk schetsten we een kader van waaruit we e!ectstudies gaan 
opzetten, en publiceerden we de resultaten van een pilotonderzoek. De eerste 
resultaten van de e!ectstudie zelf kunnen aan het einde van 2009 tegemoet 
worden gezien.
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