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ABSTRACT 

 

De doelstelling van deze masterproef is het onderzoeken van de kloof tussen onderzoek en 

praktijk. De deelnemers van het kwalitatief onderzoek zijn 18 Vlaamse clinici die werken 

met kinderen van 0 tot 18 jaar. Vanuit de literatuurstudie is gebleken dat attitudes die 

hulpverleners hebben omtrent Evidence Based Practice van belang zijn bij de 

implementatie van wetenschappelijk ondersteunde behandelingen. Gesteund door deze 

literatuurstudie werd een exploratief onderzoek opgezet die de attitudes van 18 Vlaamse 

hulpverleners betreffende wetenschappelijk onderbouwde behandelingen probeert te 

belichten.  

De resultaten tonen dat de hulpverleners vooral negatieve attitudes koesteren 

tegenover wetenschappelijk onderbouwde behandelingen. Zo heeft men bedenkingen over 

de waardevolheid van de gebruikte wetenschappelijke methode’s. Men is van de 

overtuiging dat wetenschappelijk onderzoek, waarop behandelprotocollen steunen, te eng is 

om de realiteit te kunnen vatten. Omtrent de procollen zelf denkt men dat ze de vrijheid van 

de behandelaar zouden beperken en de complexiteit van de cliënten niet tegenmoet zouden 

komen. 

 Na analyse zijn er twee factoren naar voor gekomen die belangrijk zouden kunnen 

zijn bij de keuze van een behandeling door een therapeut. Deze zijn de persoonlijke 

theoretische achtergrond van de behandelaar en de werkplaats. Verder onderzoek is 

noodzakelijk om hieromtrent uitspraken te kunnen doen. 

 Men kan concluderen dat heden ten dage nog veel Vlaamse hulpverleners negatieve 

attitudes koesteren tegenover wetenschappelijk ondersteunde behandelingen. De kloof 

tussen wetenschap en praktijk is ook in ons land een belangrijk probleem dat verdere 

aandacht vraagt om zo te komen tot meer waardevol onderzoek dat meer gericht is op de 

klinische praktijk.  
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1. INLEIDING 
 

Het huidige klimaat van de welzijnszorg kenmerkt zich door een toenemende vraag aan 

wetenschappelijk onderbouwde behandelingen. De wetenschap en de praktijk staan echter 

als twee afzonderlijke werelden naast elkaar. Er moet een manier gevonden worden om ze 

dichter bij elkaar te brengen. Voorbij de kritieken die beiden op elkaar hebben, is het toch 

duidelijk dat eenzelfde doel voor ogen wordt gehouden, namelijk een zo goed mogelijke 

hulpverlening bieden aan kinderen en volwassenen in nood. In deze thesis wordt er stil 

gestaan bij de beide polen van de kloof: eerst bij de successen en dan bij de beperkingen 

van wetenschappelijk onderbouwde behandelingen. Vervolgens wordt de bespreking van de 

processen en de uitdagingen van implementatie van onderzoek in de praktijk besproken. 

Er zal gefocust worden op kinderen en adolescenten (soms ook gezamenlijk 

vermeld onder “kinderen”) omwille van praktische redenen. Het zou even interessant zijn 

om in deze thesis ook het onderzoek betreffende volwassenen te betrekken, maar dit zou 

deze studie te ver leiden. Kinderen verschillen echter van volwassenen in de zin dat ze 

sneller ontwikkelen, ze in hun context bekeken moeten worden en dat de settings 

waarbinnen hulpverlening aangeboden wordt verschillen. Zo wordt er regelmatig 

hulpverlening verstrekt door scholen en het CLB, die ook als eerste aansprekingspunt 

dienen en een daarmee een belangrijke poortfunctie vervullen. Dit impliceert dat in de 

welzijnszorg voor kinderen meerdere professionelen betrokken zijn die, evenzeer als 

psychologen, op de hoogte moeten zijn van recente wetenschappelijke bevindingen 

(Hoagwood, Burns, Kiser, Ringeisen & Schoenwald, 2001). 

In dit hoofdstuk wordt er stil gestaan bij de volgende vragen: 

1. Waarom zijn effectiviteitsstudies relevant? 

2. Conceptualisatie: waarin verschillen effectiviteit, efficiëntie en kosteneffectiviteit? 

3. Wat is tot op heden onderzocht? 

4. Hebben therapieën een effect bij kinderen en adolescenten? 

5. Welke kritieken worden geleverd op effectiviteit en efficiëntie? 

6. Worden effectiviteitsstudies geïmplementeerd? 

7. Welke factoren zijn belangrijk bij implementatie van effectiviteit? 
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PROBLEEMSTELLING 

 

1.1 Waarom zijn Effectiviteitsstudies Relevant? 

 

Om op deze vraag een antwoord te vinden werd er een zoektocht verricht met behulp van 

Web Of Science naar epidemiologische gegevens omtrent mentale stoornissen bij kinderen 

en jongeren. Hoe groot is het probleem? Gaat het slechts om enkele uitzonderingen of 

ervaren veel kinderen problemen? De zoektermen ‘epidemiology’ en ‘follow up’ werden 

gebruikt samen met ‘child*’ en ‘adolescent’ afzonderlijk. Vanuit de bekomen resultaten 

werd er verder gezocht via de referenties. Het blijkt dat de meeste auteurs refereren naar het 

onderzoek van World Health Organisation (WHO). Uit de meest recente gegevens vanuit 

deze bron blijkt dat 20% van kinderen en adolescenten over de hele wereld last 

ondervinden van een mentale stoornis (Myron, 2008). In de Verenigde Staten zijn er 

ongeveer 14 miljoen kinderen die emotionele- of gedragsproblemen vertonen (Kazdin, 

1991).Voor België rapporteert World Health Organisation een incidentie van 630 kinderen 

per 100.000 (6.3%) met een mentale stoornis in 2004. Zo is zelfmoord de derde meest 

voorkomende doodsoorzaak bij adolescenten.  

Verhulst (1998,1999) stelde dat 35,5% van de Nederlandse jongeren tussen 13 en 18 

jaar één of meer psychiatrische stoornissen heeft gehad, waarvan slechts een deel ernstige 

problemen heeft hij het functioneren. Ongeveer 3,5% wordt aangemeld voor professionele 

hulp. Het blijkt dat de meest voorkomende problemen bij jongeren ernstige 

gedragsproblemen en angst- en stemmingsstoornissen zijn (Boendermaker et al., 2003). 

De prognose is niet rooskleurig; tot 50% van alle mentale stoornissen bij 

volwassenen hebben een oorsprong in de adolescentie (Myron, 2008). Sourander en zijn 

collega’s (2007) hebben een zeer interessant en grootschalig onderzoek verricht. Het is een 

belangrijke studie om hier te vermelden omdat het een prospectief, longitudinaal onderzoek 

betreft. De onderzoekers volgden 2556 Finse jongens die geboren waren in 1981 (dit betreft 

een steekproef uit 60007 kinderen die geboren werden dat jaar in Finland). Het doel van het 

onderzoek was nagaan van de invloed van types van psychopathie tijdens de vroege 

kinderjaren (externaliserend vs internaliserend vs beide) en informatiebronnen 
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(zelfrapportage vs ouders en leerkrachten) op outcomes zoals mentale stoornissen, 

druggebruik en criminele feiten tijdens de vroege volwassenheid. Op de leeftijd van 8 jaar 

werden gedragsproblemen, aandacht en emotionele problemen gemeten door middel van 

Rutters vragenlijst voor ouders en leerkrachten en werden de jongens gevraagd “Childrens 

Depression Inventory” in te vullen. Kinderen die op beide vragenlijsten onder percentiel 90 

scoorden fungeerden als referentiegroep. Om de outcomes na te gaan baseerde men zich op 

de psychiatrische diagnoses van het leger, politiegegevens omtrent criminele feiten en 

geregistreerd druggebruik en zelfrapportage van problemen (gemeten adhv de vraag: “Heb 

je problemen met je gedrag, emoties of relaties met andere mensen?) tijdens de late 

adolescentie en vroege volwassenheid.  

Uit resultaten blijkt dat jongens die op 8 jaar zowel internaliserende als 

gedragsproblemen vertonen het meeste risico (62%) lopen op psychiatrische stoornissen, 

criminele feiten en zelf-gerapporteerde problemen bij de follow-up (zie tabel 1). Hoewel 

deze klinische groep slechts 4% van de 2556 jongens bevatte, waren zij verantwoordelijk 

voor 26% van alle criminele feiten. Kinderen met gedragsproblemen zonder 

internaliserende problematiek hadden een betere prognose, doch een verhoogde kans op 

herval, antisociale persoonlijkheid en criminele feiten. Het gebruik van hulpverlening op 18 

jaar was laag bij alle groepen, slechts 2% zocht hulp. Hierbij is het nodig een kritische 

reflectie te maken dat er voor deze studie enkel mannelijke subjecten werden gerekruteerd 

en hierdoor de generaliseerbaarheid naar de algemene populatie in het gedrang kan komen. 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de resultaten uit deze Finse studie. 

De onderzoekers concluderen dat men al op een jonge leeftijd risico-kinderen zou 

moeten detecteren en gepaste behandeling aanbieden, daar zeker de comorbiede groep een 

heel slechte prognose kent en een belasting vormt voor de maatschappij. 
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Tabel 1. Overzicht resultaten longitudinaal onderzoek van Sourander en collega’s 

betreffende 2556 Finse jongens. 

Probleemgroep N Voorspellers 
voor 
psychiatrische 
diagnose  
18-23 jaar 

Voorspellers 
voor 
criminele 
feiten  
16-20 jaar* 

% van feiten, 
van een totaal 
van 2.718 
geregistreerde 
feiten 

Zelf-
gerapporteerde 
problemen op 
18 jaar 

Gedragsproblemen 
met internaliserende 
problematiek 

110 
of 
4.3% 

32% 
voorspelt alles 
behalve 
depressie 

48% 
voorspelt alle 
criminele 
feiten 

717 of 26.4% 43% 

Gedragsproblemen 147 
of 
5.8% 

18-20% 
voorspelt 
antisociale 
persoonlijheids 
stoornis, 
depressie en 
psychotische 
stoornis 

37-38% 
voorspelt 
geweld, 
vernieling en 
wegmisbruik. 
Verhoogde 
kans op 
dronken 
rijden 

367 of 13.5% 22-32% 

Aandachtsproblemen 102 
of 
4.0% 

18-20% 
verhoogde 
kans op 
antisociale PS 

37-38% 
voorspelt 
geweld, 
vernieling en 
wegmisbruik. 
Kans op 
aanklachten 
gerelateerd 
aan drugs. 

193 of  
7.1% 

22-32% 

Emotionele 
problemen 

245 
of 
9.6% 

11-13% 
verhoogde 
kans op angst 
en 
psychotische 
stoornissen 

21-26% 
geen 
associaties 
gevonden 

120 of  
4.4% 

22-32% 

Onzichtbare groep** 166 
of 
6.5% 

11-13% 
verhoogde 
kans op 
depressie 

21-26% 
verhoogde 
kans op 
vernieling 

150 of 5.5% 22-32% 

Referentie groep  7% 18% Gemiddeld 0.7 
feiten 

 

naar Sourander et al., 2007 
* percentages geven aan hoeveel % van de kinderen uit de studie een crimineel feit had gepleegd 
** kinderen die een hoge mate van interne distress aangeven, maar bij wie externe beoordelaars geen 
externaliserende of internaliserende symptomen aangaven. 

 

Het is interessant om even stil te staan bij welke gegevens er bekend zijn omtrent 

prevalentie en prognose van afzonderlijke ontwikkelingspsychopathologieën. Twee 

bronnen geven een gedetailleerde weergave en betrekken veel verschillende stoornissen. 
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Het gaat hierbij om een boek omtrent verschillende ontwikkelingspsychopathologieën bij 

kinderen en adolescenten van Rigter (2002). Deze schrijver heeft in zijn boek een 

samenvatting gemaakt van Nederlands onderzoek betreffende prevalentie en prognose van 

stoornissen voor het voorgaande decennium. Roberts en zijn collega’s (2003) hebben 

gelijkaardig werk geleverd, maar voor de Verenigde Staten. Deze onderzoekers hebben 

prevalentiegegevens samen gebracht tijdens hun analyse van de literatuur over outcome-

onderzoek van therapie bij adolescenten. Het is interessant om de gegevens uit deze twee 

publicaties te vergelijken daar ze weinig tijdsverschil bevatten en gelijke stoornissen 

behandelen. Het meeste onderzoek in het psychologisch veld wordt in de Verenigde Staten 

verricht waardoor gegevens uit Europa voor ons waardevol zijn om na te gaan of conclusies 

verkregen in de Verenigde Staten ook voor ons opgaan. Hier wordt een vergelijking 

gemaakt tussen deze twee bronnen. Er moet wel gewezen worden op een belangrijk 

verschil; Rigter (2002) maakt meer onderverdelingen per stoornis, terwijl Roberts (2003) 

meer algemeen blijft (bijvoorbeeld: de laatste bron vermelt enkel ‘angststoornis’ en de 

eerstgenoemde maakt een onderscheid tussen een angststoornis, een specifieke fobie en een 

gegeneraliseerde angststoornis).  

Tabel 2 laat een overzicht zien van de prevalentie en prognose van pathologie bij 

kinderen in Nederland. Enkele stoornissen hebben een lage prevalentie, maar een heel 

slechte prognose. Eetstoornissen, behalve overgewicht, komen relatief weinig voor (0.3-

2%) maar hebben allen een heel grote impact op fysiek, mentaal en sociaal functioneren. 

Bij anorexia nervosa bijvoorbeeld, sterft 25% van de patienten, waarvan een deel door 

suïcide. Slechts 43% krijgt de nodige zorg.  

Bij een depressieve stoornis zien we een gelijkaardig beeld; het komt bij kinderen 

weinig voor (1-2% in de kindertijd, 5-8% in de adolescentie), maar het geeft een heel 

slechte prognose in termen van herval, verhoogde kans op andere stoornissen en suïcidaal 

gedrag. Hoe jonger het kind waarbij een depressie wordt vastgesteld, hoe slechter de 

prognose omdat het in de weg staat van het volbrengen van ontwikkelingstaken. 

Angststoornissen zijn de meest voorkomende problemen bij kinderen en 

adolescenten (10-20%). De prognose hierbij is iets beter; er is een verhoogde kans op het 
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ontwikkelen van een andere internaliserende stoornis, doch is deze stoornis minder stabiel 

en gaat soms vanzelf over. 

Gedragsstoornissen of externaliserende problemen in het algemeen, komen net als 

angststoornissen heel vaak voor en jongeren met deze problematieken belanden vaker in de 

hulpverlening omwille van de overlast die ze bezorgen bij hun omgeving (Boendermaker et 

al., 2003). In vergelijking met angststoornissen zijn ze veel stabieler, veel kinderen met 

ADHD en gedragsstoornissen behouden hun symptomen in de volwassenheid (30% bij 

ADHD). Hoge comorbiditeit en een slechte prognose met betrekking tot sociaal en mentaal 

functioneren maken therapie en begeleiding wenselijk en soms noodzakelijk. 

 

Tabel 2. Een overzicht van de prevalentie en prognose van ontwikkelingspsychopathologie 

in Nederland. 

Stoornis Leeftijd waarop 
de stoornis wordt 
vastgesteld 

Prevalentie Prognose 

Insomnie 1 – 3  jaar 25-50% Goed te behandelen, 
gedragsproblemen overdag 
verdwijnen ook 

Nacrolepsie Adolescentie of 
jonge 
volwassenheid 

1 op 1500 Psychosociale problemen, zoals 
isolatie 
Enkel medicatie als behandeling 

Pavor nocturnus 18 mnd – 6 jaar 3% Voorbijgaand 
Ernstige 
eetproblemen 

6 – 36  maanden 6% Opname noodzakelijk; 
groeiachterstand, ondervoeding, 
levensbedreiging 

Autisme Spectrum 
Stoornissen 

 Autisme: 0,04 – 
0,05%  
Asperger: 0,1 – 0,3% 
Rett-syndroom: 
0,007% bij meisjes 
Syndroom van Heller: 
1 op de 100.000 
Verwante 
stoornissen: 0,15 – 
0,2% 

Pervasief  

ADHD 5 – 14 jaar Ernstige vorm 2%, 
minder erniste vorm 3 
tot 6% 
Hoge comorbiditeit 
 
 
 

30% behoudt de symptomen 
gedurende de volwassenheid 
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Stoornis Leeftijd waarop 
de stoornis wordt 
vastgesteld 

Prevalentie Prognose 

Gedragsstoornissen Kind en adolescent 3 – 6%  
minder ernstig 15% 
ernstig 2 – 4% bij 
kinderen en  6 – 12% 
bij adolescenten 

Hoge stabiliteit, soms levenslang. 
Ernstiger bij comorbiditeit met 
ADHD. 
Kans op delinquentie. 
Geen of slechte behandeling geeft 
slechte prognose; antisociale 
persoonlijheidsst., 
huwelijksproblemen, 
middelenmisbruik, werkloosheid, 
doorgeven aan kinderen 

Angststoornis Kind en adolescent Meest voorkomende 
stoornis bij kinderen 
en adolescenten: 10 
tot 20% 

Komen niet altijd in de hulpverlening. 
Minder stabiel, kans dat het overgaat, 
maar wel hogere kans op het 
ontwikkelen van een andere 
internaliserende stoornis. 

Specifieke fobie 7,5 jaar vastgesteld 5%  
Gegeneraliseerde 
angststoornis 

8 – 13 jaar 3 – 4%  

Obsessief 
compulsieve 
stoornis 

10 – 14 jaar 0,5% bij scholieren, 
meer in 
volwassenheid 

 

Sociale fobie 12 jaar 2%  
Paniekstoornis 14 – 15 jaar 1% Stabiel 
PTSS  Onbekend  
Depressieve 
stoornis 

< 5 jaar 1% Kans op het niet goed volbrengen van 
ontwikkelingsopgaven. 
Hoe vroeger hoe slechter de prognose 

Depressieve 
stoornis 

Basisschool 2% Kans op het niet goed volbrengen van 
ontwikkelingsopgaven 

Depressieve 
stoornis 

Adolescentie 5-8% 
15 tot 20% een of 
meer keren depressief 
geweest 

Na 1 jaar kans groot op herstel, maar 
herval is groot, na 5 jaar 70% herval. 
Vergroot de kans op 
gedragsproblemen, middelenmisbruik, 
eetstoornissen en manisch depressieve 
stoornis 
Suïcidaal gedrag 

Overgewicht Volwassenen 40%  
Obesitas Volwassenen 7% mannen en 10% 

vrouwen 
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Stoornis  Leeftijd waarop 
de stoornis wordt 
vastgesteld 

Prevalentie Prognose 

Overgewicht Kinderen en 
adolescenten 

Belgie en Nederland: 
15%  
In VS: 25% 

Hoe ouder het kind, hoe moeilijker te 
behandelen. Van baby’s met 
overgewicht blijft 25% te dik. De 
kans dat een tienjarig kind met 
overgewicht te dik blijft is 70%. Als 
volwassene hebben ze een hogere 
kans op hart- en vaatziekten en ze 
sterven gemiddeld gezien eerder 
(Braet 1997, 2001). Later kunnen ze 
gevoelens van angst, eenzaamheid en 
depressiviteit ontwikkelen. 

Eetbuistoornis Algemene 
bevolking 
(volwassenen) 

1 – 2% algemeen, 
maar tot 30% bij 
mensen met obesitas 

Blijkt vanzelf over te gaan, niet 
geweten of het bij de obese groep ook 
zo is 

Anorexia 15 – 30 jaar 
16 – 19 jaar 

0,3 – 0,4% 
1% 

Kan lang blijven bestaan 
Lichamelijke complicaties: verstoorde 
stofwisselingsprocessen, algemene 
uitputting, verstoorde menstruatie, 
haaruitval, bloedarmoede, lage 
hartslag en bloeddruk, impotentie, 
huidafwijkingen, en ontbreken van 
koorts bij infecties. 
Prognose: 30% verbeterd, 20% blijft 
gestoord, 5-10% sterft omwille van 
lichamelijke problematiek of suïcide 
in 25% van de sterfgevallen. 

Boulimia nervosa 15 – 30 jaar 1,5% per jaar Lichamelijke gevolgen op korte 
termijn zoals menstruatiestoornissen, 
aantasting van het gebit, diarree, 
buikpijn, maag en darmklachten, 
vergrote speekselklieren. Gemiddelde 
duur is 7,5 jaar. Over de prognose van 
het beloop is weinig bekend 

Subclinische 
eetstoonissen 

15-25 jaar 10%  

naar Rigter, 2002 
 

Tabel 3 geeft een zicht op de prevalentiecijfers van ontwikkelingspsychopathologie 

bij kinderen en adolescenten in de Verenigde Staten. 

Als men de epidemiologische gegevens van Nederland en België vergelijkt met 

deze uit Verenigde Staten, wordt er een gelijkaardig beeld bekomen. Net zoals in 

Nederland is in de VS de angststoornis het meest voorkomend, doch stelt Roberts (Roberts 

et al., 2003) dat deze stoornis een slechtere prognose kent; hij ontkent niet dat de stoornis 

overgaat, maar stelt dat men chronisch problemen kan ondervinden, eventueel met een 
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andere diagnose. Hieruit blijkt eveneens dat zowel in Nederland als in de VS geen 

gegevens bekend zijn over de prevalentie en prognose van PTSD. Depressie lijkt een 

hogere prevalentie te kennen in de Verenigde Staten (10% in vergelijking met 5-8%), maar 

de prognose is gelijkaardig; in beide landen blijkt dit een persistent probleem te zijn. 

Roberts merkt ook op dat depressie vaker en zwaarder voorkomt bij adolescente meisjes. 

Voor gedragsstoornissen en ADHD zijn eveneens gelijkaardige gegevens bekomen. ADHD 

en algemene gedragsstoornissen kennen een vergelijkbare prevalentie in beide landen (3 tot 

6% voor ADHD en rond de 10% voor gedragsstoornissen). Amerikaanse onderzoekers 

maken echter hun studie een onderscheid tussen algemene gedragsstoornissen, ODD en 

CD. Het blijkt dat 40% van kinderen met een diagnose van Conduct Disorder een 

antisociale persoonlijkheidsstoornis ontwikkeld hadden in de volwassenheid. Rigter (2002) 

maakte in zijn boek geen onderscheid tussen verschillende soorten gedragsstoornissen, 

maar stelt ook dat er een verhoogde kans bestaat op het ontwikkelen van een antisociale 

persoonlijkheidsstoornis in de volwassenheid na een gedragsstoornis in de kindertijd. Een 

laatste belangrijk verschilpunt schuilt in de prevalentie van subclinische eetstoornissen. 

Waar in Nederland dit voorkomt bij 10% van de populatie, stellen Roberts et al. (2003) dat 

dit tot 50% kan oplopen. 

 

Tabel 3. Een overzicht van de prevalentie en prognose van ontwikkelingspsychopathologie 

in de Verenigde Staten. 

Stoornis Prevalentie Prognose 
Angststoornis 5% tot 15% 

Meest voorkomend, doch 
ondergediagnoseerd en 
onderbehandeld. 

Hoge comorbiditeit met chronische 
prognose, doch niet noodzakelijk 
met de zelfde diagnose 

OCD 1% tot 3,6% met een gemiddelde 
leeftijd van 10 jaar. 

Hoge comorbiditeit: 30% tot 50% 
heeft een bijkomende angststoornis 
(gehad). Enkel 4 van de 18 kinderen 
met OCD krijgt een juiste diagnose 
en behandeling. Het is een 
chronische stoornis. 

PTSD Niet bekend Niet bekend 
Depressie 10% bij adolescenten, jeugd met 

subclinische depressieve klachten 
niet meegerekend 
 
 

Mogelijk chronisch. 
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Stoornis Prevalentie Prognose 
Anorexia nervosa Tussen 15 en 24 jaar: 

Vrouwen: 15 per 100.000 
Mannen: 2 per 100.000 

 

Boulimia nervosa Vrouwen: 1,1% 
Mannen: 0,2% 

 

Eetstoornissen die geen volle 
diagnose krijgen van 
anorexia of boulimia 

10% tot 50%  

Gedragsstoornis 10,3% van jongeren in VS tussen 
9 en 17 jaar 

 

ADHD 3% tot 5% bij kinderen en 
adolescenten 

 

ODD 2% tot 6% bij kinderen en 
adolescenten 

 

CD 1,5% tot 3,4%, meer als men 
gegevens van arrestaties betrekt 

40% ontwikkelt antisociale 
persoonlijkheidsstoornis in de 
volwassenheid 

naar Roberts, Lazicki-Puddy, Puddy, Johnson, 2003. 

 

Al deze epidemiologische gegevens maken duidelijk dat (1) psychopathologie bij 

kinderen vrij frequent voorkomt en (2) dat behandeling of ondersteuning van groot belang 

zijn. Zonder behandeling is er een verhoogde kans op diverse problemen in de 

volwassenheid en in sommige gevallen zijn stoornissen levensbedreigend.  

Hoe wordt hiermee in de praktijk omgesprongen? Om tot professionele begeleiding te 

komen is het noodzakelijk dat (1) de omgeving van het kind een probleem opmerkt, dat (2) 

men ook een overtuiging heeft dat de hulpverlening adequate hulp kan verstrekken voor het 

specifieke probleem, dat (3) men de weg vindt naar de hulpverlening, dat (4) de 

hulpverleners het probleem erkennen en (5) hiervoor een goede behandeling of begeleiding 

kunnen bieden. De weg van een kind met symptomatologie tot behandeling is dus lang en 

niet zonder obstakels (Sayal, 2006). Op het niveau van het kind vond Verhulst (1999) in 

zijn epidemiologisch onderzoek dat één van de factoren die positief geassocieerd is met de 

kans op aanmelding, de leeftijd van het kind is. Zijn verklaring is dat hoe ouder kinderen 

worden, hoe vaker ze zelf kunnen aangeven hulp nodig te hebben. Kinderen zelf geven 

evenwel weinig aan nood te hebben aan hulpdiensten en tot drie kwart gaan hulp dichter in 

hun omgeving zoeken. Ze gaan eerder naar ouders, leerkrachten of vrienden met hun 

problemen. De meeste ervaring hebben jongeren met het CLB. Andere instanties genieten 

wel naambekendheid, maar jongeren weten niet altijd welke diensten ze verlenen. 
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Bovendien is de drempel vaak te hoog om effectief deze instanties aan te spreken. Zo 

blijken vooral privacy, bereikbaarheid en openingsuren hindernissen te vormen voor 

jongeren (intern werkdocument, 2008). 

 Tabel 4 toont dat in Vlaanderen het aantal begeleide jongeren door Bijzondere 

Jeugdzorg stijgt bij alle leeftijdsgroepen. In totaal werden er in het jaar 2006, 2211 meer 

kinderen behandeld in vergelijking met 2003. De kinderen worden begeleid en opgevangen 

door begeleidingstehuizen, pleeggezinnen, thuisbegeleidingsdiensten of 

gemeenschapsinstellingen. Volgens Vzw Ondersteuningsstructuur Bijzondere Jeugdzorg 

groeide het aanbod van de Bijzondere Jeugdzorg met 8,5% tussen 2000 en 2005, doch was 

dit niet in overeenstemming met de toename van de hulpvraag. Het aantal jongeren in 

begeleiding is tijdens deze jaren met 18,3% gestegen, waardoor de beschikbaarheid van de 

hulp afneemt (Vzw Ondersteuningsstructuur Bijzondere Jeugdzorg, 2008). 

 

Tabel 4. Evolutie van het aantal begeleide jongeren door Bijzondere Jeugdzorg in 

Vlaanderen per jaar en leeftijd. 

Begeleidingsjaar 2003 Begeleidingsjaar 2004 Begeleidingsjaar 2005 Begeleidingsjaar 2006 

Leeftijd  Aantal 
jongeren 

Procentueel 
aantal 
jongeren 

Aantal 
jongeren 

Procentueel 
aantal 
jongeren 

Aantal 
jongeren 

Procentueel 
aantal 
jongeren 

Aantal 
jongeren 

Procentueel 
aantal 
jongeren 

0-4j 1.474 8,73% 1.554 8,82% 1.609 8,87% 1.709 8,95% 

5-9j 2.963 17,56% 3.124 17,74% 3.289 18,13% 3.553 18,61% 

10-14j 4.420 26,19% 4.739 36,90% 4.824 26,60% 5.027 26,34% 

15-19j 7.712 45,70% 7.860 44,62% 8.096 44,64% 8.422 44,12% 

20-24j 308 1,82% 337 1,91% 320 1,76% 377 1,98% 

Totaal 16.877 100% 17.614 100% 18.138 100% 19.088 100% 

aps.vlaanderen.be 

 

 In overeenstemming met de bevindingen van Verhulst (1999) laat tabel 4 zien dat 

het aantal jongeren die begeleiding krijgen, stijgt met de leeftijd tot en met 19 jaar. Er is 

een sterke daling bij de leeftijdsgroep van 20 tot 24 jaar. Deze daling zou te maken kunnen 

hebben met de gebruikte bron, sinds de Bijzondere Jeugdzorg (BJ) zich vooral richt tot 

kinderen tussen 0 en 18 jaar.  
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 Men zou kunnen stellen dat in de praktijk de noodzaak tot begeleiding zich niet 

eenvoudig laat vertalen door de beschikbaarheid van hulpverlening in vergelijking met de 

hulpvraag en door de hindernissen die kinderen en jongeren moeten overwinnen om de stap 

tot hulpverlening te zetten. 

 

1.2 Conceptualisatie: Waarin verschillen Effectiviteit, Efficiëntie en 

Kosteneffectiviteit? 

 

Resultaat (in het Engels: ‘outcome’) is een verzamelnaam voor aandachtspunten zoals de 

mate van uitval van cliënten, effectiviteit/doelrealisatie, cliënttevredenheid etc. Van 

verandering wordt gesproken als er na een interventie iets is gewijzigd. Dit kan zowel 

positief als negatief zijn en wel of niet toe te schrijven zijn aan de behandeling. Wanneer 

men kan aantonen dat een verandering veroorzaakt is door een interventie, dan spreekt men 

van een effect of van werkzaamheid van een interventie. Effect houdt nog niet in dat de 

verandering in de gewenste richting verloopt. Als dit wel het geval is, dan bekomt men een 

doeltreffende interventie. Dit wordt ook doelrealisatie of effectiviteit genoemd (Van 

Yperen, 2003). 

Het is ook belangrijk om een onderscheid te maken tussen efficacy (of het 

Nederlandse equivalent werkzaamheid) en effectiveness (waaronder we doeltreffendheid of 

bruikbaarheid verstaan in het Nederlands). Wanneer het effect van een interventie bepaald 

wordt onder strikt wetenschappelijk experimentele condities spreekt men over efficacy. Dit 

kan best bereikt worden via een groepsdesign waarbij deelnemers random toegewezen 

worden aan de behandeling of een goed uitgevoerde single case experiment (Chamless & 

Hollon, 1998). Chambless en Hollon (1998) stellen dat een duidelijk omschreven 

psychologische behandeling die zijn werkzaamheid heeft bewezen in gecontrolleerd 

onderzoek met een welomschreven populatie omschreven kan worden als een EST 

(Emprically Supported Therapy). De term effectiveness wordt gebruikt wanneer men 

resulaten onderzoekt in de gewone praktijk (usual care) onder minder strenge condities. Bij 

het eerstgenoemde kunnen we met relatieve zekerheid stellen dat de effecten aan de 
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behandeling toegeschreven kunnen worden, bij het laatstgenoemde is zo’n stelling 

moeilijker te verdedigen. 

Bij kosteneffectiviteit, of soms wel doelmatigheid genoemd, gaat men na of de 

kosten en de inspanning die in de praktijk gemoeid zijn met de interventie in een 

acceptabele verhouding staan tot de verandering die men teweegbrengt. Dit wordt ook wel 

efficiëntie of relatieve effectiviteit/succes van de interventie genoemd (Van Yperen, 2003). 

 

1.3 Wat is tot op Heden Onderzocht? 

 

Vanuit verschillende hoeken komt een vraag naar evidentie omtrent behandelingen bij 

kinderen. In België is er tot nu toe weinig effectiviteitsonderzoek verricht, maar vanuit het 

ministerie is er belangstelling tot meer onderzoek binnen de Vlaamse hulpverlening 

(Grietens, Mercken, Vanderfaeillie en Loots, 2007). Binnen de Nederlandse literatuur zijn 

er wel interessante effectiviteitsstudies te vinden. Zo hebben Boendermaker en collega’s in 

2003 een overzicht van de Nederlandse studies naar de effecten van jeugdzorg gepubliceerd 

(Boendermaker, Van der Veldt & Booy, 2003). Hun review omvat 54 Nederlandse studies 

die relevant bleken voor een bespreking van de effecten van de jeugdzorg. Het gaat hier om 

een kwalitatieve studie waarbij de betrokken studies niet vooraf werden beoordeeld op hun 

validiteit en betrouwbaarheid, zoals bij een meta-analyse wel het geval is. Bij het 

laatsgenoemde, een meta-analyse of een kwantitatieve review, werkt men met statistisch 

materiaal waarvan men het gemiddelde effect van een behandeling kan berekenen. 

Om de relevante studies te vinden werden de volgende literatuurbestanden geraadpleegd: 

• Adlib (Trimbos-instituut) 

• Mulock Houwer Bibliotheek (NIZW) 

• Nederlands Instituut Wetenschappelijke Informatiediensten (NIWI) 

Daarbij zijn de volgende zoektermen gebruikt: 

• effect, effecten, effectiviteit, effectief, effectmeting 

• resultaat, resultaten, resultaatmeting, 

• doeltreffendheid, doelmatigheid, 

• 1990 tot en met 2000. 
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• jeugd, kinderen, adolescenten. 

Aan de hand van deze review kunnen ze een antwoord vinden op de volgende vragen: 

- Welke probleemgroepen en interventies worden onderzocht in Nederland? 

- Wat is de kwaliteit van Nederlandse effectiviteitsstudies? 

In tabel 5 wordt een samenvatting gepresenteerd van de belangrijkste bevindingen omtrent 

welke probleemgroepen en interventies worden onderzocht in Nederland. Met deze 

gegevens kunnen we dieper ingaan op twee vragen; (1) welke probleemgroepen werden 

onderzocht? en (2) welke interventies werden onderzocht? 

 
Tabel 5. Kruistabel van de gevonden studies 1991-2002 onderverdeeld in type interventie 
en type probleemgroep. 
Type interventie medicatie CGT Soc. 

Vaardigh. 
Spel Amb. 

daghulp 
Gezin 
Interv. 

Res. Ouder 
cursus 

Pleeg 
gezin 

overig  

Type probleemgroep           Totaal 
Jeugdigen met angst 
en 
stemmingsstoornissen 

1 4         5 

Autistische jeugd 1 2         3 
Gezinnen met 
meervoudige 
problematiek 

     4     4 

Jeugd met 
gedragsstoornissen 

          38 

ADHD 1    1 1  2   5 
Boosheid en agressie  3         3 
Gebrekkige soc. 
vaardigheden 

  2        2 

Milde 
gedragsproblemen 

   1    3   4 

Emotionele en 
gedragsproblemen 

    2 2 8  1  13 

Ernstig antisociaal en 
delinquent gedrag 

    4  5    9 

Thuisloosheid en 
zwerven 

    1  1    2 

Jeugd met overige 
problemen 

          4 

Bedplassen  1         1 
Meisjes met 
meervoudige prob. 

      1    1 

Uit huis geplaatste 
jonge kinderen 

        1  1 

Jongeren met 
uiteenlopende prob. 

         1 1 

Totaal  3 10 2 1 8 7 15 5 1 1  

 (Boendermaker et al., 2003) De gegeven cijfers corresponderen met het aantal studies 

gebruikt in de review. 
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Het blijkt dat gedragsstoornissen de probleemgroep is waar het meeste onderzoek 

naar is verricht (38 studies). Angst en stemmingstoornissen zijn ook redelijk 

vertegenwoordigd met 5 studies. Het verschil in aandacht is echter opvallend. Verder gaat 

de aandacht vooral uit naar jongeren, en komen interventies voor (jonge) kinderen veel 

minder aan de orde (slechts 1 studie bij specifiek jonge kinderen). Boendermaker merkt ook 

op dat diverse probleemgroepen het afgelopen decennium niet aan bod zijn gekomen: 

middelengebruik en verslaving, kindermishandeling, seksueel misbruik en eetstoornissen. 

Deze tabel laat verder zien dat de verdeling van de onderzoeksaandacht over de 

verschillende soorten interventies beter verdeeld is in vergelijking met de 

probleemgroepen: in principe is er aandacht voor alle grote categorieën van interventies. 

Wel gaat de meeste aandacht uit naar residentiële interventies (15 studies), wat in de 

praktijk ook de meest toegepaste interventie is bij ernstige gedragsproblemen. Opvallend is 

de aandacht voor cognitief gedragstherapeutische trainingsprogramma’s (10 studies) en 

(intensieve) thuishulp (onder te brengen bij gezinsinterventies, 7 studies). Naar andere 

interventies is erg weinig onderzoek gedaan: pleegzorg, medicatie en non-verbale therapie. 

Ook naar individuele psychotherapie is weinig tot geen onderzoek gedaan (Boendermaker 

et al., 2003). Voor Nederland geldt verder ook dat er nog weinig onderzoek is gedaan naar 

effecten van interventies op lange termijn (zie in Van Yperen, 2003: Van Gageldonk & 

Bartels, 1990; Loeber, Slot & Sergeant, 2001). 

Om consistent te zijn kijken we hier ook even naar de stand van zaken binnen het 

onderzoek in de Verenigde Staten, daar het merendeel van het onderzoek daar wordt 

verricht (Boendermaker, Van der Veldt & Booy, 2003; Grol, 2000). Roberts et al. (2003) 

onderzocht de literatuur op efficacy-studies bij kinderen en adolescenten. Zij vonden 

ongeveer 500 studies, waarvan honderden studies behandeling van ADHD onderzochten, 

82 studies deden onderzoek naar gedragsstoornissen en 22 naar de behandeling van 

angststoornissen en fobieën. Bij depressie werden er 7 studies gevonden die handelden over 

secundaire preventie en uitkomstonderzoek en 7 studies onderzochten adolescenten met een 

majeure depressie of een dysthieme stoornis. In vergelijking met studies in Nederland 

worden kinderen (in vergelijking met adolescenten) vaker betrokken bij het onderzoek in de 
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VS. Gelijkend is de aandacht naar gedragsstoornissen en angststoornissen, hoewel de 

aandacht voor specifiek ADHD veel groter is in de VS dan in Nederland. 

Als men kijkt naar het type onderzoek dat wordt verricht, dan kan men binnen de 54 

Nederlandse studies 12 experimentele onderzoeken, 10 quasi-experimentele onderzoeken 

en 32 veranderingsonderzoeken vinden. Onder experimentele onderzoeken werden studies 

verricht die werkten met een random toewijzing van kinderen aan een experimentele groep 

en een controlegroep, waarbij de controlegroep geen behandeling of een behandeling op 

een later moment kreeg. Bij deze studies zijn de kinderen in beide condities goed te 

vergelijken. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de opgenomen experimentele 

onderzoeken in de studie van Boendermaker en collega’s (2003). 

 

Tabel 6. Overzicht van de experimentele effectiviteitsstudies verricht in Nederland tussen 

1990 en 2002. 

Auteurs Interventie Opzet Resultaat  
Boom, 1997 Cursus ‘omgaan met 

pubers’ 
 

8 ouderparen 
exp.groep en 13 
wachtlijst-controle 
groep. Twee 
metingen met 
gedragsvragenlijsten 
en 
observatie 
 

Experimentele groep kan 
beter omgaan met 
probleemgedrag en 
communiceert beter, hun 
kinderen minder 
gedragsproblemen na de 
cursus 
 

Buitelaar, 1991 
 

Toedienen medicatie in 
twee 
trials, in tweede hogere 
dosis medicatie 
 

14 resp. 21 
autistische kinderen 
krijgen hormoon, 
gematchte 
controlegroep niet 
 

Met medicatie meer 
contact 
tijdens 
spelkamerobservaties. 
Bij hogere dosis 
ook vooruitgang in 
gedrag 
volgens ouders. 
 

Haan, 1997 
 

Behandelen van 
dwanghandeling door 
gedragstherapie (gt) of 
medicatie 
 

22 jeugdigen 8-18 
jaar, verdeeld over 
twee condities (12 
gt en 10 medicatie) 
 
 
 
 
 
 
 

Medicatie vermindert de 
klachten, maar met 
gedragstherapie is de 
klachtenreductie groter. 
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Auteurs Interventie Opzet Resultaat  
Logher, 
Steerneman en 
Buitelaar, 1994 
 

Trainingsprogramma van 
27 
wekelijkse sessies van 
een 
uur 
 

Vijf autistische 
kinderen tussen 6- 
12 jaar krijgen de 
training en vijf 
kinderen vormen 
controlegroep 
 

Verbetering in sociale 
competentie en sociaal 
gedrag volgens ouders. 
 

Muris en Mayer, 
2000 
 

Behandelen van 
angststoornis door 
individueel of 
groepsgewijs 
‘Coping Koala 
Programma’ 
te volgen 
 

36 kinderen 8-13 
jaar, verdeeld over 
individueel of 
groepsgewijs volgen 
CKP 
 

CKP helpt merendeel 
van de 
kinderen van angst af 
(75% 
scoort weer in normale 
range). Geen verschil 
tussen 
individueel of 
groepsgewijze 
aanpak. 
 

Muris, 
Merckelbach, 
Holdrinet en 
Sijsenaar, 1998 

Idem, maar door EMDR, 
exposure ‘in vivo’ of 
computer exposure 

26 meisjes, 8-17 
jaar, verdeeld over 
drie condities 

Exposure in vivo werkt 
beter 
dan exposure op de 
computer en EMDR 
 

Overtoom, 1998 
 

Toedienen van 
Methylfenidaat 
(Ritaline), 
desipramine (DMI), 
L-dopa of placebo 
 

Vijf experimenten 
met de toediening 
van medicatie bij vijf 
verschillende kleine 
groepjes van rond 
de 15 kinderen met 
ADHD. Double blind. 
 

L-dopa en placebo geen 
invloed. 
Ritaline invloed op 
aandacht, DMI op 
controle 
en impulsiviteit. Combi 
van 
beide werkt niet beter. 
 

Van de Wiel, 2002 
 

Het ‘Utrecht Coping 
Power 
Programma’ (UCPP), 
cognitief 
gedragstherapeutische 
training in 
groepjes van 4 kinderen 
van 
8-12 jaar en aparte groep 
voor hun ouders 
 

77 kinderen random 
verdeeld twee 
condities: UCCP en 
‘care as usual’ 
 

Van kinderen in beide 
condities neemt het 
prosociale gedrag toe. 
UPPC 
kinderen grotere afname 
openlijk agressief gedrag 
en 
sign meer kinderen 
waarbij 
antisociale en 
oppositionele 
gedrag weer in ‘normale 
range’ valt. 
 

Van Haaften, Muris 
en Mayer, 1996 

Behandelen spinfobie 
door 
EMDR of exposure in 
vivo 
 
 

22 meisjes, 10-14 
jaar, verdeeld over 
twee condities 

Exposure in vivo werkt 
bij 
spinfobie beter dan 
EMDR 
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Auteurs Interventie Opzet Resultaat  
Van Manen, 2001 
 

Programma 
‘zelfcontrole’, 
cognitief 
gedragstherapeutische 
training in groepjes van 
4-6 
kinderen van 9-13 jaar 
 

63 kinderen random 
verdeeld drie 
condities: de 
training zelfcontrole, 
socvar 
training en wachtlijst 
groep 
 

Positief resultaat 
programma zelfcontrole 
én 
socvar training (kleine 
groepen). Wel bij follow-
up 
tendens betere resultaten 
zelfcontrole 
 

Vroom, 1997 
 

Max. 20 sessies 
beeldcommunicatie aan 
kinderen in 
basisschoolleeftijd 
 

97 kinderen 
verdeeld over 
experimentele en 
wachtlijst groep 
 

Op korte termijn 
verbetering 
internaliserende 
problematiek, op wat 
langere termijn ook 
mindering 
externaliserende 
problematiek. 
 

Wigboldus en 
Wolsink, 1999 
 

De ‘training emotionele 
en 
cognitieve vaardigheden’ 
(TECV), rationeel 
emotieve 
therapie voor groepjes 
van 
4 of 5 jongeren tussen 12 
en 18 jaar. 
 

18 jongeren in een 
residentiële setting 
random verdeeld 
over twee condities: 
TECV en een 
controlegroep die 
geen training krijgt 
 

Tendens: jongeren die 
TECV 
volgden zijn vooruit 
gegaan 
in rationeel denken en 
achteruit in welbevinden 
 

Uit Boendermaker, Van der Veldt & Booy, 2003 (hier gerepresenteerd in alfabetische 

volgorde). 

 

Onder quasi-experimentele onderzoeken verstaat men studies waarbij men wel 

werkt met een controlegroep, maar waarbij er niet met random toewijzing werd gewerkt. 

Bij veranderingsonderzoeken is er helemaal niet gewerkt met een controlegroep, maar met 

een voor- en nameting. De meerwaarde van de review van Boendermaker et al., is dat zulke 

veranderingsonderzoeken in beschouwing werden genomen, waar in meta-analyses enkel 

experimentele en quasi-experimentele onderzoeken worden opgenomen in de analyses.  

Het grote aantal veranderingsonderzoeken kan verklaard worden doordat het 

moeilijk is experimentele onderzoeken op te zetten en vooral om alle variabelen te 

controleren. Het gaat hierbij vooral om complexe interventies, zoals residentiële 

interventies, die uit verschillende onderdelen bestaan en creativiteit vereisen van 

behandelaars.  
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Volgens internationale normen kan men enkel conclusies trekken over de 

effectiviteit van een interventie als er ten minste twee onderzoeken met een (quasi-) 

experimentele opzet zijn, die bovendien dezelfde uitkomsten laten zien (Division 12 of the 

American Psychological Association: Chambless et al., 1996, 1997). Gezien het grote 

aantal veranderingsonderzoeken die verricht werden in Nederland blijven er volgens deze 

criteria weinig goede studies over: het is moeilijk om conclusies te trekken over wanneer 

welke interventies aangewezen zijn onder deze criteria. Dit roept vragen op over de 

haalbaarheid van (quasi-) experimentele opzetten om effectiviteit te onderzoeken van 

interventies die in de praktijk vaak worden toegepast. 

 

1.4 Hebben Therapieën een Effect bij Kinderen en Adolescenten? 

 

De Vlaamse welzijnssector kreeg in 2000 een begroting van 1.761.000.000 euro toegekend 

door de Vlaamse overheid en dit bedrag is drie jaar later met 20% gestegen (Vogels, 2004 

in Intern werkdocument, 2008). Om zulke bedragen te blijven verantwoorden moet men 

kunnen aantonen dat kinderen baat hebben bij een behandeling. Ook naar de cliënten toe, 

die meer en meer consumentgericht worden, moet men kunnen bewijzen dat men kwaliteit 

en effectiviteit levert.  

Om deze reden is de laatste decennia in de literatuur veel aandacht geschonken aan 

Evindence Based Practice (EBP). Hiermee bedoelt men de verzameling wetenschappelijke 

kennis omtrent de hulpverlening. Evidence based behandelingen zijn behandelingen die 

onderzocht werden op hun effectiviteit, in tegenstelling tot behandelingen die niet of slecht 

werden onderzocht (Hoagwood et al., 2001). Volgens de Task Force on Promotion and 

Dissemination of Psychological Procedures, een organisatie die instaat voor het 

identificeren van specifieke behandelingen voor specifieke problemen, is een interventie 

het best ondersteund als het voldoet aan de volgende criteria (Lonigan, Elbert & Johnson, 

1998): 

- Op zijn minst twee goed uitgevoerde studies met een groepsopzet die uitgevoerd 

zijn door verschillende onderzoeksteams, die aantonen dat de behandeling (a) beter 

is dan een placebo pil of een alternatieve behandeling OF (b) even goed is als een 
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behandeling die zijn waarde al heeft bewezen in studies met gelijkaardige 

statistische power 

OF 

- Een groot aantal van single-case design studies (n>9) die (a) een goed 

experimenteel design hanteren EN (b) de interventie vergelijken met een andere 

behandeling 

EN 

- Liefst een draaiboek voor de interventie gebruiken 

EN 

- Waarbij de kenmerken van de steekproef duidelijk beschreven worden. 

 
Het doel van psychotherapie-onderzoek is tweezijdig. Om te beginnen wil men een 

antwoord op de volgende vraag vinden: “Welke behandeling, is het meest effectief voor dit 

individu met dit specifiek probleem, onder welke omstandigheden en door wie gegeven?” 

(Paul, 1967 in Kazdin et al., 1990). Men wil met andere woorden de mechanismen van 

therapie begrijpen. Daarnaast wil men de klinische praktijk van een emprische ondergrond 

voorzien (Kazdin, Bass, Ayers & Rodgers, 1990).  

Deze vragen kunnen op twee manieren onderzocht worden; via een vergelijking 

tussen behandeling en een controle en via een vergelijking tussen behandeling en ‘treatment 

as usual’ (TAU). In deel 1.4.1 wordt er stil gestaan bij enkele kwantitatieve onderzoeken 

waarbij de onderzoekers nagaan of een groep kinderen die behandeling krijgen betere 

uitkomsten behalen dan een controlegroep. Ook de meer specifieke bevindingen worden 

daar besproken en vergeleken. In deel 1.4.2 wordt vervolgens de vergelijking tussen 

behandeling en TAU besproken waarbij er wordt gekeken naar de stand van zaken binnen 

de klinische praktijk.  

 

1.4.1 Behandeling tegenover Controle 

 

Meta-analyses, of kwantitatieve onderzoeken van de literatuur, geven ons een goed zicht op 

de invloed van psychotherapie bij kinderen. Aan de basis van deze analyses ligt de effect 
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size (ES) die afzonderlijk wordt berekend voor de groep die behandeling krijgt en de groep 

die als controle dient. De berekening verloopt als volgt: 

m1 – m2 

s 

Hierbij staat m1 voor het gemiddelde van de behandelde groep, m2 voor het gemiddelde 

van de controlegroep en s voor de gepoolde binnengroep standaarddeviatie. Aldus betekent 

een positieve ES dat de behandelde groep betere uitkomsten heeft en een negatieve ES dat 

de controlegroep betere uitkomsten heeft (Casey & Berman,1985). De ES is dan een 

schatting van de impact van therapie, aangepast voor variabilitiet van de steekproef (Weisz, 

Weiss, Alicke & Klotz, 1987). Cohen’s clasificatie voor ES wordt wereldwijd als een 

standaard gebruikt en stelt dat .20 klein, .50 medium en .80 een groot ES is (Cohen, 1988). 

We beschikken over ten minste vier belangrijke meta-analyses die handelen over 

effecten van behandelingen bij kinderen en adolescenten. Ze geven allen een positief beeld 

over de effecten van psychotherapie bij kinderen, waarbij de gemiddelde effect sizes niet 

ver onder Cohen’s criterium voor groot effect te plaatsen zijn.  

(1) Casey en Berman (1985) vonden een gemiddelde effect size van 0.71. Ze 

onderzochten 75 outcome studies gepubliceerd tussen 1952 en 1983, die behandeling 

versus controle of andere behandeling vergeleken voor kinderen van 12 jaar en jonger. 

Overheen de studies was de gemiddelde behandelingsduur 9 weken met 1 behandeling per 

week. Het onderzoek richtte zich vooral naar jongens en de grootste aandacht ging naar 

(cognitieve) gedragstherapie en gedragsstoornissen. 

(2) Weisz en zijn collega’s besluiten in hun metaonderzoek dat een jongere die 

behandeld werd beter aangepast is dan 79% van de kinderen die geen behandeling kregen. 

(Weisz, Weiss, Alicke & Klotz, 1987). Ze onderzochten 108 studies waarin een groep die 

behandeling kreeg, vergeleken werd met een groep die geen of minimale behandeling 

kreeg. Onderzoeken waarin een behandeling werd vergeleken met een andere behandeling 

werden niet opgenomen, evenmin studies waarin subjecten als hun eigen controle dienden. 

In totaal was er 30% overlap met studies die werden onderzocht in de meta-analyse van 

Casey en Berman (1985).  
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(3) Kazdin, Bass, Ayers, en Rodgers (1990) kwamen tot effect sizes van 0.88 bij 

behandeling versus geen behandeling, en 0.77 bij behandeling versus actieve controle 

groep. Inclusiecriteria bestonden uit (a) een empirische studie over een bepaalde 

behandeling, (b) leeftijdsgroep 4 tot 18 jaar, (c) gebruik van op zijn minst twee groepen die 

bestaan uit een behandelgroep enerzijds en een wachtlijst, geen behandeling of andere 

behandeling anderzijds en (d) metingen om uitkomst te evalueren zijn aanwezig. In totaal 

voldeden 223 studies aan deze criteria. De gemiddelde leeftijd van de kinderen was 10.2 

jaar, de studies bevatten vaker jongens (67.3%) en de meeste onderzoekers gebruikten 

vrijwilligers als subjecten voor onderzoek (76.6%). Net zoals bij Casey en Berman 

onderzocht men vooral gedragsproblemen en (cognitieve) gedragstherapie. De gemiddelde 

lengte van behandeling was 8.5 weken met gemiddeld 10 sessies. Deze studie is evenwel 

een buitenbeentje in de meta-analyses hier besproken omdat er enkel algemene effect sizes 

werden berekend en voor de rest ging de aandacht van de onderzoeker vooral uit naar het in 

kaart brengen van demografische gegevens van studies. 

(4) De meest recente meta-analyse rapporteert gemiddelde effecten van 0.71 voor 

kinderen tussen 2 en 18 jaar (Weisz, Weiss, Han, Granger & Morton, 1995). Ze 

onderzochten studies die niet eerder werden opgenomen in de meta-analyses van Casey en 

Berman (1985) enerzijds en Weisz et al. (1987) anderzijds. Studies uit het onderzoek van 

Kazdin et al. (1990) werden niet afgeschreven omdat men andere analyses wou uitvoeren 

op deze studies. Met het gebruik van gelijke criteria als in het onderzoek van Weisz et al. 

(1987) kwam men uit op 150 studies die aan de inclusiekenmerken voldeden.  

Tabel 7 geeft een kort overzicht van deze onderzoeken. Wat opvalt is dat over alle 

studies heen de gemiddelde leeftijd rond de 10 jaar is, vooral jongens deel uitmaken van de 

steekproef en dat men voor het grootste deel (cognitieve) gedragstherapie onderzoekt. De 

gevonden effect sizes scheppen allen een positief beeld en liggen niet ver uit elkaar. 
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Tabel 7. Overzicht meta-analyses omtrent effecten van behandelingen bij kinderen en 

adolescenten. 

Naam Jaar 

opgenomen 

publicaties 

Leeftijd Effect 

size 

Aantal 

publicaties 

Opzet  % 

jongens 

% 

(C)GT 

Casey en 

Berman 

1952 – 

1983  

12 jaar en 

jonger 

0.71 75 Behandeling 
vs controle of 
andere 
behandeling 

Jongen: 
meisje = 
3:2 

77% 

Kazdin, 

Bass, Ayers 

& Rodgers 

1970 – 

1988  

4 tot 18 jaar 

M: 10.2 jaar 

0.77 – 

0.88 

223 Behandeling 
vs wachtlijst, 
geen 
behandeling 
of andere 
behandeling 

67.3% 75% 

Weisz, 

Weiss, 

Alicke & 

Klotz 

1952 – 

1983  

4 tot 18 jaar 

M: 10.23 

jaar 

0.79  108 Behandeling 
vs geen of 
minimale 
behandeling 

66% 81% 

Weisz, 

Weiss, Han, 

Granger & 

Morton 

1967 – 

1993 

2 tot 18 jaar 

M: 10.50 

jaar 

0.71 150 Behandeling 
vs geen of 
minimale 
behandeling 

Niet 
bekend 

Niet 
bekend 

 

Het is interessant om even in te gaan op de bijzondere bevindingen van verschillende 

meta-analyses. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van de gerapporteerde effect sizes in de 

studies. Een positieve ES betekend dat de experimentele groep betere uitkomsten behaald 

in vergelijking met de controle groep. 

• Behandelingen blijken even effectief (ES = 0.52 gerapporteerd door Weizs et al., 

1995) te zijn voor zowel internaliserende als externaliserende problematieken. 

Bijkomend rapporteert men ook een gelijke stabiliteit over tijd heen bij beide 

problematieken (Weizs et al., 1987; Weizs et al., 1995).  

• Casey en Berman (1985) stellen dat de grootste effecten werden gevonden voor 

somatische problemen, fobieën en impulsiviteit/hyperactiviteit. 

• Over het algemeen kwamen na analyse de gedragstherapeutische therapieën als 

meer effectief naar voren dan niet gedragstherapeutische (bv. narratieve of 
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psychodynamische) met effect sizes variërend tussen 0.54 en 0.85 voor 

gedragstherapieën en tussen 0.30 en 0.44 voor andere therapievormen (Weisz, 

Weiss, Alicke & Klotz, 1987; Weisz, Weiss, Han, Granger & Morton, 1995; Weiss, 

& Weisz, 1995 ). Doch moet vermeld worden dat de niet gedragstherapeutische 

behandelingen sterk ondergerepresenteerd waren over het hele domein van 

onderzoeken waardoor de gevonden resultaten met zorgvuldigheid geïnterpreteerd 

moeten worden. (Casey & Berman, 1985; Weizs et al., 1987, Weizs et al., 1995). 

Casey en Berman merken ook op dat gedragstherapeutische behandelingen andere 

stoornissen onderzoeken en andere uitkomstvariabelen gebruiken waardoor het 

moeilijk is om sluitende conclusies te trekken. 

• Effecten voor leeftijd waren tegenstrijdig; Casey en Berman (1985) vonden geen 

effect van leeftijd. Weizs et al. (1987) vonden dat behandelingen effectiever waren 

voor kinderen (ES = 0.92) dan voor adolescenten (ES = 0.58), maar kwamen in een 

volgende studie tot tegengestelde resultaten waar behandelingen bij adolescenten 

(ES = 0.65) hogere effect sizes haalden dan kinderen (ES = 0.48) (Weizs et al., 

1995). Weizs oppert dat deze inconsistente bevindingen te wijten kunnen zijn aan 

een verbeterde effectiviteit van behandelingen bij adolescenten omdat de effect 

sizes bij adolescenten groter zijn in de publicaties tussen 1986 en 1993 in 

vergelijking met studies voor 1986 (Weizs et al., 1995). 

• Men kwam ook tot tegenstrijdige resultaten omtrent de vergelijking van analoge 

(speciaal geselecteerd voor onderzoek) en klinische samples. In het metaonderzoek 

van Weisz et al. (1987) vond men geen significant verschil tussen de twee groepen. 

De gemiddelde ES voor analoge samples was 0.76 en 0.89 voor klinische samples, 

doch met een F-waarde kleiner dan 1 bleek het verschil niet significant. Acht jaar 

later haalden analoge samples grotere effecten dan klinische samples (ES = 0.59 vs 

ES = 0.43) in het onderzoek van Weizs, Weiss, Han, Granger en Morton (1995). 

• De resultaten voor geslacht waren consistent over alle studies heen, met grotere ES 

voor meisjes (ES = 0.71 bij Weisz et al., 1995 en ES = 1.11 bij Weisz et al., 1987) 

dan voor jongens (ES = 0.43 bij Weisz et al., 1995 en ES = 0.80 bij Weisz et al., 

1987). Casey en Berman rapporteren een gelijke trend, maar er werden geen effect 
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sizes berekend. In het onderzoek van Weizs et al. (1995) vond men een interactie-

effect tussen geslacht en leeftijd, waardoor de grootste effecten aan adolescente 

meisjes toegeschreven konden worden. 

 

Shirk en Russel (in Weisz et al., 1995) opperen dat de superioriteit van 

gedragstherapie te wijten kan zijn aan (1) een verschil in kwaliteit van methodologie tussen 

de verschillende therapievormen, aan (2) een allegiance effect en (3) een overrepresentatie 

van niet effectieve therapieën in de niet gedragstherapeutische groep. Het is inderdaad 

opmerkelijk dat hoewel niet gedragstherapeutische behandelingen vaker worden toegepast 

in de praktijk, het vooral de gedragstherapie is die wordt onderzocht (71%) (Weisz et al, 

1987; Weisz et al., 1995; Weisz, Doss & Hawley, 2005; Lonigan, Elbert & Johnson, 1998; 

Hoagwood et al., 2001). Kazdin (1990) merkt op dat in de klinische praktijk op zijn minst 

230 verschillende behandelingen worden toegepast maar slechts een klein deel daarvan 

wordt onderzocht.  

Weisz en Weiss onderzochten het eerste argument en kwamen tot de conclusie dat 

grotere effect sizes niet te wijten zijn aan een artefact. Na controle voor kwaliteit van 

methodologie bleven de resultaten het zelfde. Over het allegiance effect stellen ze dat de 

causaliteit in beide richtingen bezien kan worden. Met het argument van overrepresentatie 

zijn ze het er voor een deel mee eens, therapie die wordt onderzocht verschilt van de 

therapie die in de praktijk wordt toegepast. Echter, de invloed is omgekeerd; therapie blijkt 

meer effectief in onderzoek dan in de praktijk, waar het kleine effecten laat zien (Weisz et 

al 1992, in Weiss 1995). 

 

1.4.2 Behandeling tegenover Usual Care 

 

De bevindingen uit het (schaarse) onderzoek in de klinische praktijk, of usual care (UC), 

zijn minder rooskleurig. De effect sizes varieren tussen –0.40 en 0.29, met een gemiddelde 

ES van 0.01, die ver beneden het gemiddelde ES (0.77) ligt die werd gevonden in de 

bovenvermelde meta-analyses (Weisz, Donenberg, Han & Weiss, 1995).  
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(1) In een studie waarbij men de effecten van psychotherapie wou nagaan zoals 

deze in de klinische praktijk wordt toegepast, kwam men tot een gemiddelde effect size van 

–0.08 (Weiss, Catron, Harris & Phung, 1999). Hierbij werden 112 kinderen (met een 

gemiddelde leeftijd van 10.3 jaar) random toegewezen aan een behandeling of controle-

conditie. In de behandeling-conditie waren therapeuten vrij om te kiezen welke behandeling 

ze zouden gebruiken, terwijl de controle-conditie bestond uit een academische begeleiding 

die zou moeten controleren voor aandacht. Hoewel men geen significante therapie-effecten 

heeft gevonden, rapporteerden de kinderen, hun ouders en hun leerkrachten allen een 

verbetering van de psychopathologie. Men zou kunnen argumenteren dat omwille van de 

aard van de controle-conditie men geen sluitende conclusies kan trekken omtrent de 

therapie; het zou namelijk kunnen dat academische begeleiding, en voornamelijk positieve 

interacties met een volwassene, even effectief is als een klinische therapie. Bij gebruik van 

een andere controle-conditie komt men echter tot gelijkende resultaten. Als men kinderen 

die een behandeling hebben doorlopen vergelijkt met kinderen die na de intake niet meer 

terugkomen (drop-outs) blijkt er eveneens weinig verschil te zijn tussen de twee groepen 

(Weisz & Weiss, 1989; Hoagwood, Burns, Kiser, Ringeisen & Schoenwald, 2001).  

(2) In de meta-analyse van Shadish et al. (2000) werden 90 studies onderzocht. De 

onderzoekers betrokken alle studies die handelen over therapie zoals gedefiniëerd door 

Weisz, Weiss, Alicke en Klotz (1987): “Elke interventie die de bedoeling heeft 

psychologisch ongemak te verminderen, maladaptief gedrag te reduceren of het verhogen 

van adaptief gedag gebruik makend van counseling, gestructureerde of niet gestructureerde 

interactie, een trainingsprogramma of een voorgeschreven behandeling” (eigen vertaling). 

Twee soorten behandeling werden niet opgenomen; behandelingen die gebruik maken van 

medicatie en puur preventieve behandelingen. De focus van deze meta-analyse was niet 

enkel gericht op behandelingen bij kinderen en adolescenten, maar ook bij volwassenen. 

Over al de 90 studies heen werd er een algemene effect size van 0.41 gevonden. Veel 

klinisch representatieve studies gebruiken geen random toewijzing. Bij vergelijking, bleek 

de effect size bij studies met random toewijzing hoger te zijn dan bij studies zonder random 

toewijzing (ES = 0.52 vs ES = 0.20). Toch wijzen de onderzoekers op een mogelijk zelf-

selectie bias bij studies waarbij men geen gebruik maakt van random toewijzing. Hierbij 
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gaan mensen die het meeste last ondervinden zich inschrijven voor een behandeling 

waardoor de controle groep bestaat uit mensen die het minste last ondervinden. Omwille 

van dit verschil komt men uit op nul-resultaten, zelfs als de therapie effectief is. De effect 

sizes stegen ook met toename van sessies en bij gebruik van uitkomstmetingen die nauw 

aansluiten bij de doelen van de therapie. Ook andere onderzoeken concluderen dat een 

klinische behandeling beter is dan geen behandeling (Shadish et al., 1997). 

 

1.5 Welke Kritieken worden Geleverd op Effectiviteitsonderzoeken? 

 

In het afgelopen decennium is er steeds meer discussie gekomen over de reikwijdte van de 

uitkomsten van effectiviteitsonderzoeken. Veel kritieken zijn geleverd over de 

methodologie die de moeite waard zijn om onder de loep nemen. Deze kritieken zijn 

belangrijk om uit te spitten op hun validiteit omdat deze ook vragen oproepen in het 

praktijkveld over de toepasbaarheid van de nieuwe behandelmethoden. Een goede kritische 

houding is noodzakelijk voor vooruitgang in de wetenschap.  

In de literatuur zijn er enkele belangrijke verschillen genoemd tussen 

onderzoeksbehandelingen en behandelingen in de klinische praktijk (Weisz, Donenberg, 

Han & Weiss, 1995; Weisz, Weiss & Donenberg, 1992; Weisz, Doss & Hawley, 2006; 

Kazdin, 1991). Om te beginnen is er een verschil in doelgroep; in de klinische praktijk ziet 

men vaak kinderen met meerdere problematieken die worden doorverwezen of zich zelf 

aanmelden, in tegenstelling tot onderzoek waarbij men kinderen met een specifieke stoornis 

rekruteert voor behandeling. Het grootste bezwaar is dan ook dat studies over EBT vaak 

niet gaan over ‘echte mensen met echte problemen’ (Veerman, 1997). Immers, in de 

dagelijkse praktijk worden hulpverleners geconfronteerd met cliënten met verschillende, 

veelal ernstige problemen tegelijkertijd. Dat het bestaan van meerdere problemen 

tegelijkertijd een nadelige invloed uitoefenen op uitkomst is een heel resistente opvatting, 

hoewel onderzoek een andere richting uitwijst. Doss en Weisz (2006) onderzochten de 

validiteit van deze opvatting en vonden een heel zwakke invloed van comorbiditeit, doch 

een veel sterkere invloed van initiële ernst. Kinderen met hogere initiële ernst haalden een 

grotere daling van symptomen tijdens de behandeling, maar hadden na de behandeling nog 
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steeds meer problemen in vergelijking met andere kinderen. Comorbiditeit verklaarde maar 

0.6% van de uitkomstvariantie en de onderzoekers besluiten dat het niet gebruikt kan 

worden als een predictor voor een al dan niet succesvolle behandeling. 

Daarbij aansluitend zijn er ook verschillen tussen therapeuten en behandelingen; 

omdat therapeuten in de klinische praktijk veel kinderen met elk een verschillende 

problematiek behandelen beschikken ze zelden over tijd of middelen om een 

voorbereidende training te doorlopen voor een specifieke behandeling, waardoor men 

minder vaak gebruik maakt van handboeken maar van allerhande technieken die eclectisch 

te benoemen zijn (Boendermaker et al., 2003). In onderzoek echter, focussen de 

therapeuten zich enkel op de problematiek waarover het onderzoek handelt. Hiervoor krijgt 

men een voorbereidende training die vaak bestaat uit gedragstherapeutische technieken. 

Om er voor te zorgen dat alle onderzoekstherapeuten dezelfde technieken gebruiken, maakt 

men bij voorkeur gebruik van een handboek. Over het volledige proces kunnen 

onderzoekstherapeuten rekenen op supervisie, terwijl dit geen gegeven is bij 

praktijktherapeuten.  

Ten slotte valt het op dat in onderzoek men vaak een behandeling van 8 tot 10 

weken geeft (Casey & Berman 1985; Weisz et al 1987), terwijl in de praktijk 

behandelingen veel langer duren, namelijk van 27 tot 55 weken (Kazdin et al 1990).  

Men kan dus stellen dat therapeuten in de praktijk in minder ideale omstandigheden 

werken in vergelijking met onderzoekstherapeuten (Weisz, Weiss & Donenberg, 1992). Of 

dit onderscheid echter overeenkomt met de realiteit is niet duidelijk. Weisz en collega’s 

vonden dat enkel 52% van de experimentele studies een handboek gebruiken en enkel 32% 

genoot een voorbereidende training en supervisie (Weisz, Doss & Hawley, 2005). Het zou 

echter mogelijk zijn dat deze cijfers te wijten zijn aan het al dan niet duidelijk rapporteren 

van procedures. Aan de andere kant zijn er ook praktijktherapeuten die zich bijscholen, 

rudimentaire handboeken gebruiken en feedback of supervisie krijgen bij 

teamvergaderingen (Shadish et al., 1997). Tabel 8 geeft een overzicht van de belangrijkste 

verschillen:  
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Tabel 8. Verschillen tussen onderzoek en klinische therapie. 

Onderzoek Klinische therapie 

Patiënten worden gerekruteerd Patiënten melden zichzelf aan of worden 

doorverwezen 

Homogeniteit van problematieken Heterogeniteit en meervoud van problematieken 

Therapie focust zich op de problematieken waarvoor er 

gerekruteerd werd 

Therapie focust zich op verschillende 

problematieken – multifocus  

Behandeling in labo of school – setting Behandeling in instelling of ziekenhuis 

Kleine therapeutische belading Grote therapeutische belading 

Therapeuten krijgen training voor de aanvang van de 

behandeling 

Therapeuten krijgen geen specifieke trainingen 

voor de gebruikte technieken voor de aanvang 

van de behandeling 

Korte behandeling met vast aantal sessies. Gemiddeld 

8 tot 10 weken 

Weinig beperkingen rond aantal sessies. 

Gemiddeld 6 tot 12 maanden 

Therapie bestaat enkel uit de specifieke technieken Therapie bestaat uit meerdere technieken – 

eclectisch  

Gedragstherapeutisch  Niet gedragstherapeutisch 

Therapie wordt ondersteund door een handboek en 

supervisie 

Handboeken en monitoring zijn niet gebruikelijk 

Naar Weisz, Donenberg, Han & Weiss, 1995; Weisz, Weiss & Donenberg, 1992 en Weisz, 

Doss & Hawley, 2006 

  

Naast de genoemde verschillen en kritieken zijn er ook voordelen in het werken met 

EBT of protocollaire behandelingen. Braet en Bögels (2008) onderstrepen dat protocollaire 

behandelingen (1) gebaseerd zijn op veel ervaring en bruikbaar zijn voor therapeuten die 

niet in alles een expertise hebben opgebouwd en die werken met verschillende 

problematieken, (2) overdraagbaar en repliceerbaar zijn in zowel onderzoek als binnen de 

klinische praktijk, (3) gebaseerd zijn op een theoretisch model en (4) getoetst zijn op hun 

effectiviteit. Dat alles maakt het waardevolle instrumenten in de praktijk. Daarnaast helpt 

het hulpverleners met het organiseren van de behandeling. Wie eerst kritisch stond 

tegenover het gebruik van een handboek, vond het later wel positief omdat het hielp om 
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bestaande technieken te ordenen (Aarons & Palinkas, 2007). Positieve attitudes zijn echter 

geen garantie tot de implementatie in de praktijk (Grol & Buchan, 2006). 

 

1.6 Worden Effectiviteitsstudies Geïmplementeerd? 

 

Ondanks de veelbelovende resultaten van evidence based behandelingen, blijkt de 

implementatie in de praktijk moeilijk te verlopen. Doch wordt er verlangd naar een 

toegenomen gebruik van zulke behandelingen langs de kant van het beleid (Nelson, Steele 

& Mize, 2006). John R. Weisz vat het goed samen; “Researches have given a party, but 

clinicians and families stayed home.” (Onderzoekers hebben een feestje gegeven, maar de 

praktijkpsychologen en families zijn thuis gebleven).  

 

1.6.1 Huidig Klimaat 

 

De Clinic Systems Project (CSP) is een organisatie gericht op het onderzoeken van 

organisationele omgevingen in instellingen die kinderen behandelen. Hun voornaamste doel 

is het in kaart brengen van kenmerken die belangrijk zijn voor de implementatie van 

‘evidence based practice’ bij kinderen (Schoenwald, Kelleher, Weisz & The research 

network on youth mental health, 2008). 

Als onderdeel hiervan onderzochten Schoenwald en collega’s kenmerken van 276 

organisaties en de belangrijke factoren voor implementatie van nieuwe behandelmethoden. 

Hun belangrijkste bevindingen zijn: 

- 83% van de organisaties rapporteerde implementatie van op zijn minst één nieuwe 

behandelmethode gedurende de laatste vijf jaar, waarvan 93%, voor een gemiddelde 

van 18 maanden, nog steeds in gebruik was. Tot 10% kan geclassificeerd worden 

als ‘evidence based’. 

- Winstgerichte organisaties en het aantal verschillende aangeboden 

dienstverleningen waren positief geassocieerd met vroegere implementatie van 

nieuwe behandelmethoden. 
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- Organisaties met een hogere proportie van gelicentieerde professionelen en hogere 

supervisie hadden een lagere kans tot implementatie. Een mogelijke verklaring voor 

het eerstgenoemde is dat men professionalisme gelijk stelt met effectiviteit en dus 

nieuwe methoden als minder noodzakelijk ervaart. 

Volgens de onderzoekers zijn naast technologische innovaties zoals vernieuwde en 

verbeterde online databanken, ook specifieke interventies nodig om klimaat en cultuur van 

organisaties te veranderen en zo implementatie van EBP te bevorderen (Schoenwald et al., 

2008). 

 
1.6.2 Welke Factoren zijn Belangrijk bij Implementatie van Effectieve 
Behandelingen? 
 
Wetenschappers werken ijverig aan het onderzoeken van behandelingen, met als resultaat 

een steeds groeiende berg aan informatie en artikels. Worden deze artikels echter 

geraadpleegd door hulpverleners? Uit onderzoek blijkt dat collega’s de meest gebruikte 

informatiebron vormt bij therapeuten. Andere therapeuten en supervisors zijn meestal de 

eerste plaats waar men informeel info gaan vragen (Nelson et al., 2006).  Attitudes worden 

vooral gevormd door discussie met collega’s en gelezen literatuur, minder door directe 

ervaring met een bepaald protocol (Aarons & Palinkas, 2007; Addis & Krasnow, 2000; 

Nelson et al., 2006). Daarnaast behoren interne workshops, boeken en internet tot vaak 

geraadpleegde informatiebronnen (Nelson et al., 2006).  De waarde van boeken als 

informatiebron daalt echter als men in rekening brengt dat hulpverleners omwille van een 

tijdsgebrek zelden lezen wat ze zouden willen. Internet blijkt een snelle en toegankelijke 

bron te zijn voor veel therapeuten, waarbij men veelal gebruik maakt van algemene 

zoekbestanden en in mindere mate wetenschappelijke databanken (Nelson et al., 2006).  

 Naar effectieve implementatie toe van effectieve behandelingen zijn er 

verschillende factoren die belangrijk zijn in de praktijk. In het kader van deze thesis zou ik 

graag één van de factoren willen bespreken, namelijk attitudes van hulpverleners, daar een 

volledige bespreking van alle factoren deze thesis te ver zou leiden. 
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1.6.3 Attitudes 
 

Hoewel het uiterst interessant is om de effectiviteit van bewezen therapieën na te gaan in de 

praktijk, is het eveneens nuttig om hieromtrent de attitudes van de hulpverleners te kennen. 

De verwachtingen, percepties en attitudes omtrent EBP (Evidence Based Practice) spelen 

een belangrijke rol in het staan of falen van de implementatie van bewezen behandelingen 

en de betrouwbaarheid waarin deze implementatie gebeurd (Aarons & Palinkas, 2007; 

Glisson et al., 2008; Nelson, Steele & Mize, 2006). 

We gaan hier in op enkele onderzoeken die deze attitudes in kaart hebben gebracht. 

Tabel 9 geeft een overzicht van de hier besproken studies die handelen over attitudes van 

therapeuten over het gebruik van Evidence Based Practice (EBP).  

 

Tabel 9. Overzicht studies die attitudes van hulpverleners omtrent EBP in kaart brengen. 

Publicatie N Doelgroep Therapeuten Protol Aard 

Aarons & 
Palinkas, 2007 

15 Families  Therapeuten die 
het protocol 
gebruiken 

SafeCare 
 
 

Semi-
gestructureerd 
interview 

Addis & 
Krasnow, 2000 

891 Alle  52% man 
lft m: 49.33 
jaar ervaring 
17.35 
1% jonge 
kinderen, 15% 
kinderen en 16% 
adolescenten 

Algemeen 
protocollen 

Survey 
Kwantitatief 

Nelson, Steele 
& Mize, 2006 

19 Kinderen, 
adolescenten en 
families 

12 M sociale 
werkers, 4 Dr 
Klinische 
psychologen, 2 M 
psychologen en 1 
verpleegster 
alle vrouw, 
gemiddeld 10 jaar 
ervaring 

Algemeen 
EBP 

Focus groep 

 

Nelson, Steele en Mize (2006) stelden een focus groep samen waarbij 19 

therapeuten thema’s konden bespreken die belangrijk waren voor hen in verband met EBP. 

Omdat er in dit artikel gefocust werd op attitudes over de algemene EBP en niet over 

specifieke behandelingen gaven de auteurs geen verduidelijking over de ervaring van de 
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proefpersonen met het gebruik van handboeken. Doch kan er afgeleid worden dat de 

deelnemers uiteenlopende ervaringen hadden opgedaan; van helemaal geen ervaring tot het 

effectief toepassen een bepaald protocol. 

Addis en Krasnow (2000) maakten gebruik van een vragenlijst om 891 therapeuten 

te bevragen over hun attitudes en kennis omtrent therapeutische handboeken. Een 

belangrijk punt voor deze onderzoekers was de relatie tussen wat men dacht dat een 

handboek was en de attitudes hieromtrent.  

Aarons en Palinkas (2007) bevraagden 15 therapeuten over hun ervaringen met het 

protocol ‘SafeCare’. Dit protocol werd ontwikkeld tot het verminderen van verwaarlozing 

van kinderen bij ouders die tot een risico-groep behoren.  

Over al deze studies heen kan gesteld worden dat er verschillende attitudes over 

wetenschappelijke bevindingen heersen. Om een beter zicht te krijgen op de kloof tussen 

theorie en praktijk worden de bevindingen omtrent de attitudes van de therapeuten 

tegenover protocollaire behandelingen (zie 1.6.3.1) en implementatie (zie 1.6.3.2) 

besproken. 

 

1.6.3.1 Attitudes van hulpverleners tegenover protocollaire behandelingen. 

Aarons en Palinkas (2007) vonden dat de meeste hulpverleners die het SafeCare protocol 

gebruikten positief stonden tegenover deze behandeling en het behulpzaam vonden. Dit is 

in tegenstelling tot het onderzoek van Nelson, Steele en Mize (2006) waar men op 

voorhand clinici bevraagde over hun attitudes omtrent onderbouwde behandelingen. Daar 

was er één groep meer open tot het gebruik van EBP’s dan de andere. Één van de 

proefpersonen zei: “Het (EBP) onderschrijft de belangrijke subtiliteiten van behandeling 

niet”. Volgens Addis en Krasnow (2000) denkt men vaak dat een ‘handboek’ ingaat tegen 

de traditionele kijk op ‘therapeut’. De onderzoekers vermelden enkele overtuigingen die de 

huidige attitudes omtrent protocollaire behandelingen kunnen beïnvloeden: 

- Hangen één bepaald theoretische perspectief aan 

- Negeren de rol van de individuele therapeut 

- Vertrouwen op diagnostische categorieën die de aandacht wegrichten van de 

complexiteiten van individuele levenssituaties 
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Volgens de auteurs kunnen attitudes ingedeeld worden in “Negatief Proces” en 

“Positieve Uitkomst”. Therapeuten die het “Negatief Proces” ondersteunen zijn van de 

overtuiging dat handboeken de menselijkheid wegnemen uit het therapeutisch proces en 

nadruk leggen op techniek ten koste van flexibiliteit en een sterke therapeutische relatie. 

Therapeuten die “Positieve Uitkomst” aanhangen zien de rol van handboeken meer als het 

begeleiden van therapeuten in het gebruiken van empirisch ondersteunde interventies. Meer 

negatieve attitudes worden gevonden bij therapeuten die van de overtuiging zijn dat 

handboeken uitzonderlijk focussen op een bepaalde techniek of weinig aandacht schenken 

aan een therapeutische relatie (Addis & Krasnow, 2000). Er wordt voorkeur gegeven aan 

behandelingen die specifiek nadruk leggen op de therapeutische relatie, grotendeels omdat 

veel hulpverleners het opbouwen van een therapeutische relatie als het belangrijkste 

onderdeel van een therapie beschouwen (Nelson et al., 2006).  

Hiermee samenhangend is flexibiliteit een essentieel onderdeel voor een 

behandeling en het gebruik van een manual (Nelson et al., 2006). Bij het heel rigide 

toepassen van het protocol had men sneller een gevoel van minder autonomie en een daling 

van de tevredenheid over de behandeling bij de therapeuten (Aarons & Palinkas, 2007). 

 Verder maken clinici een groot onderscheid tussen gecontroleerd en toegepast 

onderzoek. Onderzoeken die aansluiten bij de klinische setting worden meer bruikbaar 

gevonden, waar strikt gecontroleerde onderzoeken irrelevant worden beschouwd (Nelson et 

al., 2006). Er wordt in de praktijk veel waarde gehecht aan artikels die een samenvatting 

bieden van de bestaande literatuur en die expliciet aanbevelingen aanreiken over hoe men 

de bevindingen kan vertalen naar een setting die verschillend is met die van het onderzoek 

(Nelson et al., 2006). 

 

1.6.3.2 Attitudes van hulpverleners tegenover implementatie. Er is een wijd 

scala aan attitudes die de implementatie van onderzoek in de praktijk beletten. Een goed 

overzicht werd gegeven door Weisz en collega’s (Weisz, Donenberg, Han & Weiss, 1995): 

1. Geloof dat rapportage van effectiviteitbevindingen schadelijk kan zijn voor de 

discipline. 

2. Geloof dat psychotherapie een kunst is en geen wetenschap. 
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3. Geloof dat de huidige klinische praktijk goed werkt, maar op een manier dat niet 

onderzocht kan worden. 

4. Geloof dat outcome onderzoek niet relevant is voor complexe casussen die 

voorkomen in de klinische setting. 

5. Toewijding aan een persoonlijke theoretische oriëntatie. 

6. Terughoudendheid van de betalende partij om trainingen en rekruteringen te 

bekostigen. 

7. Te weinig personeel dat vertrouwd is met het gebruik van empirisch ondersteunde 

methodes. 

8. Moeilijkheden met het vinden en instuderen van bewezen interventies voor de 

diverse problematieken in de praktijk. 

9. Gebrek aan bewezen behandelingen voor bepaalde problemen. 

 

Bij  hindernissen spelen zowel kenmerken van EBP, kenmerken van therapeuten als 

kenmerken van cliënten een rol (Nelson, Steele & Mize, 2006). Uit de studie van Nelson en 

zijn collega’s blijkt bijvoorbeeld dat er uiteenlopende opvattingen heersen omtrent 

benodigde trainingen. De deelnemers vonden de vereiste van het volgen van een training op 

zich een obstakel. De personen waren echter van de overtuiging dat men over expertkennis 

moet beschikken eer men een behandeling kan toepassen. Therapeuten werken in het 

algemeen met grote caseloads waardoor ze geen tijd hebben om nieuwe methoden aan te 

leren. In settings waarbij er een hoge kans op drop-out bestaat zijn behandelingen die lang 

zijn of te veel sessies behelsen niet praktisch bruikbaar (Nelson et al., 2006). Gebrek aan 

training en supervisie die nodig zijn voor de implementatie van EBT’s vormt een grote 

struikelblok. Wanner er geen rechtstreekse toegang is tot training en consultatie met een 

expert voelt men zich minder bereid tot het implementeren van een nieuwe behandeling, 

zelfs als er grote wetenschappelijke ondersteuning aanwezig is voor de betreffende 

behandeling. 

Dit hangt samen met economische restricties vanuit de setting die vaak stelt dat een 

behandeling kost-effectief moet zijn en terugbetaald moet kunnen worden door een derde 

partij. Herhaaldelijk herscholen van hulpverleners wordt niet als kost-effectief beschouwd. 
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Over het algemeen voelen therapeuten zich beter bij het gebruiken van methoden waar ze 

vertrouwd mee zijn, zelfs als er geen of weinig wetenschappelijke ondersteuning voor is. 

De kans tot het gebruik van een nieuwe behandeling verhoogt als deze technieken vereist 

waarover men al beschikt. Uit het onderzoek van Aarons en Palinkas (2007) blijkt verder 

dat trainers niet over de nodige ervaring beschikten voor het toepassen van het protocol in 

de praktijk. Behandelingen die eenvoudig te leren en toe te passen zijn zijn te verkiezen 

boven complexe protocollen waar veel bij komt kijken en waar men veel moet onthouden 

(Nelson et al., 2006). 

 

1.7 Besluit 

 

Samenvattend kan er besloten worden dat de huidige prevalentiecijfers van psychopathie 

bij kinderen en de daarmee samenhangende slechte prognosecijfers zorgwekkend te 

noemen zijn. Heden ten dage is er een stijgende hulpvraag voor begeleiding en behandeling 

van jonge mensen, maar door een gebrek aan beschikbare plaatsen kunnen deze 

hulpbehoevende kinderen en hun gezinnen niet altijd geholpen worden. Er is nood aan 

doeltreffende behandelingen zodat men kinderen op een meer efficiënte manier kan helpen 

en waarbij veranderingen in de gewenste richting verlopen. Hierbij zijn de factoren geld en 

tijd van belang willen we de talrijke hulpvragen kunnen bijhouden. 

In België is effectiviteitsonderzoek schaars maar er heerst een stijgende interesse. 

Op dit ogenblik kunnen we ons baseren op onderzoek uit Nederland en de Verenigde 

Staten. In de literatuur blijkt dat er veel aandacht wordt besteed aan onderzoek van 

gedragsproblemen en (cognitief) gedragstherapeutische programma’s. Een kritische 

beschouwing is dat dit niet altijd overeenkomt met de klinische praktijk waar 

angststoornissen de meest voorkomende problemen zijn bij kinderen en waar vooral niet-

gedragstherapeutische behandelingen worden toegepast. De discrepantie tussen de 

behandelingen en condities in effectiviteitsonderzoek en de praktijk is een belangrijke bron 

van kritieken die worden geleverd op de reikwijdte van het onderzoek en wetenschappelijk 

ondersteunde behandelingen. 
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De meta-analyses waarover we beschikken rapporteren positieve effecten van 

psychotherapie bij kinderen en adolescenten. Als men een vergelijking maakt tussen een 

experimentele groep en een controle groep komt men tot effect sizes tussen 0.71 en 0.88. 

De effect sizes uit de klinische praktijk laat een minder positief beeld zien met een 

gemiddelde effect size van 0.01. 

Hoewel de bovenstaande resultaten pleiten voor het gebruik van wetenschappelijk 

ondersteunde behandelingen, verloopt de implementatie van deze behandelingen in de 

praktijk niet vlot. Attitudes van hulpverleners omtrent EBT’s spelen hierbij een belangrijke 

rol. Meer negatieve attitudes worden gevonden bij therapeuten die van de overtuiging zijn 

dat protocollaire behandelingen uitzonderlijk focussen op een bepaalde techniek of weinig 

aandacht schenken aan een therapeutische relatie. Gebrek aan training en supervisie die 

nodig zijn voor de implementatie van EBT’s vormt een grote struikelblok, daar men liever 

methoden gebruikt waarmee men vertrouwd is.  

 

1.8 Vraagstelling 

 

Zoals blijkt uit literatuur zijn wetenschappelijk ondersteunde behandelingen een belangrijke 

aanvulling tot ons therapeutisch arsenaal, maar worden ze in de praktijk zelden gebruikt. In 

het algemeen heerst er een argwaan en weinig kennis bij de clinici omtrent protocollaire 

behandelingen. De kloof tussen theorie en praktijk is onmiskenbaar aanwezig. Om deze 

kloof te overbruggen moeten we ze eerst begrijpen. 

In deze studie wordt geprobeerd om inzicht te krijgen in de attitudes van Vlaamse 

hulpverleners omtrent wetenschappelijk onderbouwde behandelingen en om zicht te krijgen 

op welke manier men op dit moment werkt. 

Meer specifiek zijn er volgende onderzoeksvragen weerhouden: 

1. Van welke behandelingen wordt er gebruik gemaakt in de praktijk?  

2. Hoe definiëren clinici een succesvolle behandeling? 

3. Welke bronnen tot studie worden in de praktijk gebruikt? 

4. Uit welke bronnen komt men wetenschappelijke vorderingen te weten? 

5. Wordt er in de praktijk gebruik gemaakt van protocollaire behandelingen? 
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6. Welke motivatoren en hindernissen spelen een rol in de praktijk tot het gebruik van 

protocollaire behandelingen? 

7. Welke attitudes heersen er omtrent EBP bij clinici? 

8. Welke oplossingen reiken clinici aan om de communicatie tussen wetenschap en 

praktijk te bevorderen? 

 

2. METHODE 

 

2.1 Steekproef 

 

Deze studie is gebaseerd op een steekproef van 18 proefpersonen, waarvan 10 mannen en 8 

vrouwen. Het gemiddelde aantal jaren uitoefening van het beroep van de mannelijke 

deelnemers bedraagt 12 jaar met een bereik van 6 maanden tot 33 jaar. Het gemiddelde 

aantal jaren uitoefening van het beroep van de vrouwelijke deelneemsters bedraagt 14.1 

jaar met een bereik van 5 tot 25 jaar. 

 De theoretische achtergrond werd in kaart gebracht en het blijkt dat de meeste 

hulpverleners psychoanalytisch (6 personen) en systemisch (5 personen) geschoold zijn. 

Verder werkten 3 personen voornamelijk gedragstherapeutisch, 1 experiëntieel en van 3 

personen is de achtergrond niet bekend. 

Onder de bevraagde personen zijn er 13 van opleiding klinisch psycholoog, 2 

pedagoog, 1 assistent in de psychologie, 1 therapeut en 1 maatschappelijk werker. Hierbij 

doen er 3 voornamelijk aan diagnostiek in hun setting, 7 houden zich voornamelijk bezig 

met therapie en de overblijvende 8 zeggen beide even veel te doen. 

Het betreft hier voornamelijk hulpverleners uit Oost-Vlaamse instellingen, uitgenomen één 

hulpverlener die werkt aan een Antwerpse instelling en één hulpverlener die in Vlaams 

Brabant tewerkgesteld is. 

Er is gepoogd om met het oog op generaliseerbaarheid informanten vanuit 

verschillende instellingen te bevragen. De volgende tabel geeft een overzicht van de 

verschillende instellingen waarin de deelnemers tewerkgesteld zijn. 
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Tabel 10. Overzicht tewerkstellende instellingen van de deelnemers en aantal deelnemers 

per instelling  

Instelling Aantal deelnemers 

STOP 4-7 1 

Wagenschot 1 

O.O.O.C. De Waai 3 

O.B.C. De Waai 1 

UZ Gent 2 

CLB 1 

CGG 6 

PC Sleidinge 1 

PC Caritas – De Kaap² 1 

Centre Hospitalier Jean Titeca – For-K  1 

 

De deelnemers werden zowel persoonlijk, telefonisch als elektronisch via mail 

benaderd om deel te nemen aan het onderzoek. Als dank voor hun medewerking kregen de 

deelnemers de mogelijkheid tot gratis toegang tot een studiedag rond protocollaire 

behandelingen bij kinderen.  

De inclusiecriteria waren dat de hulpverlener actief betrokken moest zijn in de 

hulpverlening van minderjarigen. De hulpverlener werd niet verondersteld te werken met 

protocollaire behandelingen of deze zelfs te kennen. Aan de hand van deze criteria werd 

één interview niet opgenomen in deze studie omdat de hulpverlener voornamelijk werkte 

met volwassenen. 

  Allereerst werden hulpverleners uit het eigen sociaal netwerk aangesproken met de 

vraag of ze bereid zouden zijn hun mening te delen omtrent protocollaire behandelingen. 

Wie meer uitleg wou kreeg een korte uitleg over de bevindingen van de literatuur en de 

kloof tussen theorie en praktijk. Hieronder vallen medewerkers van de faculteit en 

stageplaats, in totaal 6 deelnemers.  Via de persoonlijke methode haakten er 13 personen af 

omwille van tijdsgebrek, geen interesse of omwille van redenen die niet bekend zijn bij de 

studente. 
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Hierna werden instellingen gecontacteerd die nog niet aan bod kwamen via de eigen 

kennissen om een zo breed mogelijke steekproef te hebben. 21 mensen werden telefonisch 

gecontacteerd, waarvan 10 mensen effectief een vragenlijst hebben ingeleverd. 

Hulpverleners kregen telefonisch gelijke informatie als de voorgaande proefpersonen. Als 

deze instemden om mee te werken werd hun via mail een versie van de vragenlijst 

doorgestuurd met een inleidende brief (zie bijlage). Deelnemers kregen de keuze om de 

vragenlijst elektronisch of schriftelijk in te vullen. Men kreeg een maand tijd om de 

vragenlijst in te vullen omdat men zelf aangaf dat men meer bereid zou zijn om mee te 

werken als men er genoeg tijd voor kreeg. Toen de tijd verstreken was werden de 

deelnemers via mail herinnerd aan de afspraak.  

Daarnaast werden er 54 personen gecontacteerd via mail. De response rate met deze 

methode was echter heel laag; slechts 2 personen reageerden. 

 

2.2 Opzet 

 

De vragenlijst werd opgesteld vanuit een literatuurstudie gebaseerd op gelijkaardige 

vragenlijsten afgenomen in de Verenigde Staten (Aarons & Palinkas, 2007; Cockburn, 

2004; Farquhar, Kofa & Slutsky, 2002; Shoenwald, et. al., 2008; Weisz, Donenberg, Han & 

Weiss, 1995). Aan de hand van deze literatuurstudie werd een vragenlijst samengesteld 

bestaande uit 23 vragen. De vragen kunnen onderverdeeld worden in volgende domeinen: 

- demografische gegevens; 

- verkennende vragen omtrent welke behandeling(en) men geeft, welke bronnen men 

raadpleegt en welke bronnen men bruikbaar acht; 

- persoonlijke attitudes van de proefpersoon; onder andere wat men verstaat onder 

een succesvolle behandeling, wat men meest en minst aantekkelijk vindt aan een 

protocol en hoe men de kloof tussen onderzoekers en clinici kan verkleinen. 

De persoonlijke aanvulling in deze studie zijn de laatste vragen waarbij aan de 

hulpverleners wordt gevraagd hoe er een brug gemaakt kan worden tussen onderzoekers en 

clinici.  
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In de vragenlijst zijn er verschillende vormen van antwoordmogelijkheden opgenomen. 

Zo zijn er een aantal vragen met een open antwoordmogelijkheid, vragen met meerkeuze 

antwoordmogelijkheden en zijn er ook vragen waarbij men moet antwoorden op een 

Lickert-schaal. Er zijn geen juiste of foute antwoorden; we pogen hier enkel demografische 

variabelen, attitudes en gedachten in kaart te brengen. 

De data werd bekomen op drie manieren: een mondelinge interview, een 

schriftelijke afname en een elektronische afname. Het enigste verschil tussen een 

mondelinge en schriftelijke afname is dat bij schriftelijke afname in enkele gevallen niet 

alle vragen werden beantwoord.  

 

2.3 Analyse 

 

Deze studie is een deductief kwalitatief onderzoek waarbij er wordt gepeild naar attitudes 

en gedachten van de deelnemers. De deductieve manier van werken laat toe om data te 

analyseren volgens een vooropgesteld kader (Burnard, Gill, Stewart, Treasure & Chadwick, 

2008). In deze studie is de voorgaande literatuurstudie de gehanteerde kader van structuur 

voor de analyse. Via exhaustieve analyse wordt er nagegaan op welke manier een nieuw 

antwoord iets toevoegt aan het vorige. De vragen met een gesloten antwoordmogelijkheid 

worden op een andere manier geanalyseerd: met de antwoorden op de  multiple choise 

antwoordmogelijkheden werden wiskundige verrichtingen gemaakt. 

 Daar dit een kwalitatieve studie is, wordt er niet gepoogd om een statistisch 

representatieve steekproef te bereiken. Hierdoor dragen relatieve frequenties niets bij tot 

onze kennis binnen deze studie (Pope, Ziebland & Mays, 2000). Er wordt exploratief 

gewerkt in de zin dat men poogt de individuele attitudes van de deelnemers in kaart te 

brengen. 
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3. RESULATEN 

 

3.1 Van welke Behandelingen wordt er Gebruik gemaakt in de Praktijk? 

 

Aan de deelnemers werd gevraagd welke behandeling ze toepassen in de praktijk. De 

doelgroep en de duur van de behandeling werd eveneens bevraagd. 

 

Tabel 11. Overzicht van toegepaste behandelingen in de Vlaamse klinische praktijk (n=18) 

met bijhorende doelgroepen en duur. 

Therapie Doelgroep Duur 
Protocol STOP 4-7 
Aanleren van sociale 
vaardigheden; parent-training en 
training aan leerkrachten 

Kinderen van 4 tot 7 met 
gedragsproblemen, hun ouders 
en leerkrachten 

0-10 sessies 

Spanningscontrole Jongens en meisjes van 12 tot 18 
jaar 

Kortdurend met mogelijkheid 
terug te komen 

Daderschaptherapie Jongens en meisjes van 12 tot 18 
jaar 

Kortdurend met mogelijkheid 
terug te komen 

Verwerking slachtofferschap Jongens en meisjes van 12 tot 18 
jaar 

Kortdurend met mogelijkheid 
terug te komen 

POS-analyse volgens een 
vooropgesteld kader   

Jongens 12 tot 15 jaar Gedurende 2 maanden 

Behandeling van obesitas 
Individueel 
In groep 
Follow up 

Kinderen van 7 tot 13 jaar en 
hun ouders 

Intensief 2 tot 10 sessies 
In totaal 10 tot 20 sessies 

Begeleiding en ondersteunende 
gesprekken 

Scholieren Kortdurend 

Systeemtheoretische 
psychotherapie  

Kinderen 6-18 met ernstige 
psychische of psychiatrische 
problematiek 
Ouders 
 

Meer dan 20 sessies 
Op maat van de hulpvraag  
10-20 kinderen 
2-10 ouders 
2-10 gezin 

Filosofische hulpverlening Kinderen en volwassenen vanaf 
7 jaar 

2 – 10 sessies 

Psychodynamische therapie  Kinderen, jongeren en ouders 
3-18 

Meestal meer dan 20 sessies    

Individuele gesprekken op basis 
van psychoanalyse en 
contextuele therapie 

Jongeren met een gedrags- en 
emotionele stoornis 
14-15-16 jaar 

Meer dan 20 sessies met 
kinderen; tussen de 2 en de 10 
met de ouders 

Speltherapie 
 
 

3-11 jaar 10-20 
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Therapie Doelgroep Duur 
Individuele psychotherapie Adolescenten 12-18 jaar 10-20 

Ouderbegeleiding Context van begeleide kinderen 2-10 

Belevingsonderzoek  Jongens 12-15 jaar 2-10 

Gesprekstherapie Kinderen met psychose in 
forensische setting 12-18 jaar 

Meer dan 20 sessies 

Sociaal-cognitieve 
vaardigheidstraining 

Lagere school kinderen Meer dan 20 sessies 

 

Wat opvalt is dat therapeuten zich niet beperken tot enkel kinderen als cliënten, 

maar ook hun ouders betrekken bij de behandeling in de vorm van ouder- of 

gezinsbegeleiding. Daarbij wordt er evenwel meer tijd besteed aan de therapie met kinderen 

en minder met hun ouders. De behandelingen die in de praktijk worden toegepast zijn heel 

divers. De mate waarin er een aanwezig kader is in de vorm van richtlijnen is heel 

verschillend; gaande van een protocollair programma zoals STOP 4-7 tot een POS-analyse 

waarbij een kader vooropgesteld is met richtlijnen met de bedoeling de therapeut enkele 

handvaten te bieden, tot behandelingen met een bepaalde theoretische achtergrond 

(psychodynamisch,  systeemtheoretisch). 

 Toen er werd gevraagd naar de reden waarom men specifiek die behandeling gaf 

antwoordde het merendeel van de ondervraagde therapeuten dat ze er voor hebben 

gestudeerd en na hun studies een betrekking hebben gezocht waar ze dit konden uitoefenen. 

Enkele therapeuten hebben ook verduidelijkt dat ze een bepaalde therapieopleiding hebben 

gevolgd vanuit de overtuiging van de waardevolheid van deze manier van werken. Zo 

schrijft een therapeut: “Ik ben overtuigd van de meerwaarde van de systeemtheoretische 

invalshoek en houd rekening met wetenschappelijk onderzoek dat via kwalitatieve analyse 

de effectiviteit ervan onderzoekt.”. Veel therapeuten volgen de aanbevelingen van de 

instelling omtrent welke therapie of behandeling best is aangewezen voor een bepaalde 

cliënt via bijvoorbeeld teamvergaderingen. De minderheid van de therapeuten geven aan 

dat ze hun behandeling aanpassen aan wetenschappelijk bevindingen. Een psycholoog laat 

weten dat hij het zijn professionele plicht acht om voortdurend op zoek te gaan naar 

“denkkaders en technieken die helpen en hun praktisch nut bewezen hebben via Evidence 

Based Treatment”. 
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3.2 Hoe definiëren Clinici een Succesvolle Behandeling? 

 

De meeste clinici hechten belang aan autonomie en verhoogde draagkracht bij de cliënt als 

uitkomst van een succesvolle behandeling. Men vindt het belangrijk dat cliënten het gevoel 

hebben het weer zelf aan te kunnen: “Het welzijn, veerkracht; ik-sterkte van de cliënt en 

zijn context zijn vergroot, waardoor zijn functioneren in autonomie beter slaagt.” stelt een 

therapeute. Hieronder verstaat men ook ‘relapse prevention’, namelijk voorbereid zijn op 

moeilijke tijden of herval. Het is niet steeds van belang om tot volledig herstel te komen, 

maar om een proces in gang te zetten die perspectief aan de cliënt geeft. Onder “cliënten” 

verstaat men hier eveneens zowel kinderen als hun ouders. Hiermee samenhangend 

definiëren veel therapeuten een behandeling als succesvol wanneer het welbevinden is 

vergroot bij de cliënten. Slechts een enkeling benaderd dit via meetbare criteria. 

 Men vindt het ook belangrijk dat tegenmoet is gekomen aan de hulpvraag van de 

cliënt. Therapeuten proberen vraaggestuurd te werken rekening houdend met de hulpvraag 

van de kinderen en hun ouders, gestuurd door een grondige diagnostiek. Een therapeute 

schrijft: “Wanneer de persoon in kwestie het gevoel heeft weer verder te kunnen. Ik vind 

het heel belangrijk om de hulpvraag van de persoon in kwestie goed te kennen. Zo kan de 

begeleiding afgesloten worden wanneer de “hulpvraag” beantwoord werd.” 

 Enkele therapeuten vinden het ook belangrijk dat cliënten inzicht krijgen in hun 

problematiek, dat een therapie een duurzame verandering teweeg brengt of alternatieve 

gedragingen aanreikt. Een psycholoog somt de volgende zaken op als onderdeel van een 

succesvolle behandeling: “vraaggestuurd werken; verhogen van welbevinden; reikt 

alternatieve gedragingen aan; versterkt het probleemoplossend vermogen; zorgt er voor dat 

men kan presteren op verschillende essentiële ontwikkelingsdomeinen.”  Een andere 

psychologe, die een welomschreven taak heeft binnen haar setting, schrijft dat voor haar 

een behandeling succes heeft als ze te kennen krijgt dat het aangeleerd hanteringsgedrag 

met succes wordt toegepast.                                                                                                                                                                                                         
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3.3 Welke Bronnen tot Studie worden in de Praktijk gebruikt? 

 

De 18 bevraagde clinici onderhouden hun kennis voornamelijk via zelfstudie gebruik 

makend van boeken, artikels, tijdschriften en het internet. In deze bronnen leest men 

gemiddeld wekelijks. Samen met een therapieopleiding is het gebruik van gezond verstand 

en ervaring een vaak gebruikte bron voor de keuze van behandelingen binnen de 

consultatiekamer. Intervisie en supervisie sturen deze keuze ook bij veel therapeuten. De 

universiteit blijkt de minst gebruikte bron van studie voor behandelingen. De onderstaande 

tabel geeft een overzicht van de verschillende bronnen en het aantal deelnemers die hiervan 

gebruik maken. Hierbij konden deelnemers meerdere antwoorden aankruisen. 

 

Tabel 12. Bronnen van studie geraadpleegd door 18 Vlaamse clinici. 

Bron Aantal clinici die hier gebruik van maken 

Gezond verstand en praktische ervaring 13 

Zelfstudie via boeken, artikels, tijdschriften, 

internet... 

16 

Universiteit 7 

Therapieopleiding 11 

Opleiding van een andere therapeut 

(intervisie en supervisie) 

7 

 

 Vlaamse hulpverleners hebben de volgende bronnen op hun bruikbaarheid 

gescoord. Hierbij werd gebruik gemaakt van een scoring op een Lickert-schaal van 1 (niet 

bruikbaar) tot 5 (bruikbaar) Als resultaat is de volgende volgorde van bruikbaarheid 

bekomen: 
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Tabel 13. Overzicht van informatiebronnen gerangschikt van meest bruikbaar naar minst 

bruikbaar met bijhorende gemiddelde score op de Lickert-schaal. 

Informatiebron Score  

Boeken 4.8 

Collega’s 4.5 

Tijdschriften 4.3 

Trainingen, informatiedagen 4.1 

Internet 3.3 

Stagiairs 3.3 

Protocollen 2.7 

Wetenschappelijke databanken 2.1 

1 = niet bruikbaar; 2 = weinig bruikbaar; 3 = neutraal; 4 = een beetje bruikbaar; 5 = 

bruikbaar 

 

Verder blijkt uit de antwoorden dat iedereen extra bijscholingen volgt. Hier was er 

slechts een enkeling die vond dat hij geen nieuwe informatie verkreeg op trainingen en 

bijscholingen daar hij er zelf enkele verzorgde. Alle werkplaatsen hadden een aanbod van 

extra trainingen voor hun werknemers. Dit meestal intern of extern met een volledige of 

gedeeltelijke vergoeding van de kosten. In sommige gevallen werd een bijscholing niet 

terugbetaald, maar er was toestemming om afwezig te zijn tijdens werkuren.  

 

3.4 Uit welke Bronnen komt men Wetenschappelijke Vorderingen te weten? 

 

De meeste deelnemers zijn geabonneerd op wetenschappelijke tijdschriften. Slechts twee 

mensen zeggen er geen te hebben omdat het te duur is, ze geen tijd hebben om te lezen en 

dat er tijdschriften beschikbaar zijn op de werkplaats. Andere clinici lezen de volgende 

tijdschriften: 

- Agora 

- Balans 

- Caleidoscoop 
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- International Journal of Obesity & Eating Disorders 

- iNWiT 

- Kind & Adolescent 

- Neuropraxis 

- Psychoanalytische Perspectieven 

- Psychologiemagazine 

- Signaal 

- Systeemtheoretisch Bulletin 

- Tijdschrift Gedragstherapie 

- Tijdschrift klinische psychologie 

- Tijdschrift voor Psychoanalyse 

- TOKK 

Wetenschappelijke databanken zoals “Web of Science” of “Cochrane Library” 

worden door de meesten zelden of nooit gebruikt. De meest voorkomende reden hiervoor is 

dat men het aanbod niet kent; zo wisten verschillende clinici niet eens wat “Web of 

Science” is. Verder gaf men ook aan niet te weten waar te beginnen zoeken, niet te kunnen 

werken met databanken of te weinig tijd te hebben. Iemand zei dat hij nooit 

wetenschappelijke databanken gebruikt omdat het niet beschikbaar is op zijn werkplaats. 

Vooral therapeuten verbonden aan de universiteit maken wel gebruik van zulke databanken. 

 Veel therapeuten geven evenwel aan hun therapie aan te passen aan de recente 

bevindingen van de wetenschap. Redenen om het niet te doen waren het niet kennnen van 

de recente bevindingen van de wetenschap en het zich liever aanpassen aan de cliënt. Bij 

één persoon was het niet gebruikelijk op de werkplaats om je werk aan te passen aan 

recente bevindingen. Iemand merkt op: “De wetenschap hanteert mijns inziens te grove 

meetinstrumenten. Toetsing van de waarde van behandelvormen gebeurt onder meer via 

publicatie en opleidingen aan het opleidingsinstituut waaraan ik verbonden ben. Dit is een 

vorm van toetsing die zeer leerrijk is, maar helaas niet als wetenschappelijk kan worden 

erkend.”. Een andere therapeut laat weten dat hij zijn handelen wel aanpast aan de recente 

bevindingen, in zoverre dat men wetenschappelijke bevindingen niet beperkt tot evidence 

based, maar ook practice based onderzoek hierin betrekt. Studiedagen en nieuw 
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aangekochte behandelprotocollen behoren tot bronnen waaruit men nieuwe bevindingen te 

weten komt. 

 

3.5 Algemene Attitudes van Hulpverleners 

 

Veel clinici hebben kennis omtrent protocollaire behandelingen. Vooral therapeuten 

verbonden aan de universiteit kenden veel protocollen. De reden hiervoor is omdat de 

vakgroep aan welke ze verbonden zijn een kast heeft met protocollen. De kennis van 

anderen was beperkter en men kende ook niet altijd de volledige naam van een 

behandelprotocol; men zei bijvoorbeeld “dat rond ADHD”. Vier mensen gaven aan er geen 

te kennen. Hieronder vindt u een opsomming van alle behandelvormen en protocollen die 

de clinici aangaven bij de vraag “Welke protocollen kent u?”. 

- Richtlijnen behandeling ADHD 

- Ik ben speciaal 

- Werkboek pesten 

- Minder boos/opstandig 

- Zelfcontrole 

- LIFT 

- Friends 

- Partners 

- Fast Trak 

- Opvoeden zo 

- Pak aan 

- Dappere Kat 

- Handelingsgerichte diagnostiek 

- Consultatieve leerlingenbegeleiding 

- Rationele emotieve therapie 

- Triple P 

- Mijn Plan 

- Anders boos worden 
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- Denken + Voelen = Doen 

- STOP 

- Faalangst 

- Emotieregulatie 

- Taakconcentratie van Susane Bögels 

- Obesitasprogramma 

- Werkboek echtscheidingen 

- Een pak van mijn hart 

- Sociale vaardigheidstraining voor kinderen 

- Stop denk doe methode 

- Kortdurende behandeling van traumapatiënten van Judith Lewis 

- EMDR 

- Perspectiefnemingsvaardigheden bij ASS 

Het merendeel (14) van de hulpverleners geven aan zelden of nooit gebruik te 

maken van protocollaire behandelingen in hun dagelijkse praktijk. De redenen die ze 

hiervoor geven betreffen voornamelijk de attitude dat zulke behandelingen te weinig ruimte 

geven voor een individuele aanpak en dat ze niet relevant zijn voor de doelgroep waarmee 

de persoon werkt. Iemand laat ook weten dat ze het aanbod niet kent en niet weet waar 

protocollaire behandelingen te verkrijgen zijn. Een therapeut schrijft: “Protocollen bieden 

de illusie dat men pasklaar een oplossing kan geven aan problemen; protocollen die een 

mogelijke (en dus niet exclusieve) leidraad geven m.b.t. behandelingsgerichte diagnostiek 

kan eventueel. Mijn ervaring is dat al deze zogenaamde wetenschappelijke modellen vooral 

een economisch principe dienen en allerminst de cliënt die zich niet laat duwen in om het 

even welk protocol.”. Een andere therapeut geeft de volgende reden waarom hij nooit 

protocollen gebruikt: “Protocollen vertrekken van een te eng opgevat wetenschapsmodel, 

waardoor automatisch enkel de meer rationele (bv. gedragstherapeutische) 

therapiemethoden opgenomen worden in het protocol.”. Hiernaast geeft men ook aan dat 

men niet altijd weet waar behandelprotocollen te verkrijgen zijn of ze worden niet relevant 

gevonden voor de specifieke doelgroep waarmee men werkt. 
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 Hoewel in de minderheid, zijn er vier therapeuten die altijd of regelmatig 

protocollen gebruiken in hun praktijk. Redenen om een protocol te beginnen gebruiken zijn 

onder andere dat men het een logische volgorde acht te hebben, gemak en de overtuiging 

hebben dat men als psycholoog een verplichting heeft om een effectieve interventie aan te 

bieden. Bij één van de deelneemsters werd het gebruik van een protocol verplicht door de 

werkplaats en een andere ontwikkelde er zelf één om informatie gemakkelijker door te 

kunnen geven aan geïnteresseerden. De redenen om een protocol te blijven gebruiken 

blijken vooral te zijn dat men de ervaring en attitude koestert dat deze werkzaam is in de 

praktijk en de communicatie vergemakkelijkt. De persoon die verplicht werd om 

protocollen te gebruiken bleef deze ook gebruiken om die zelfde verplichting. 

 

3.6 Attitudes van Hulpverleners tegenover Implementatie 

 

Aan therapeuten werd gevraagd wat ze meest en minst aantrekkelijk vinden of zouden 

kunnen vinden aan het gebruiken van een protocol. De antwoorden en attitudes hierop 

waren heel divers (zie tabel 14), maar hadden wel enkele overlappingen. Wat men meest 

aantrekkelijk vindt aan een protocol is dat het een houvast kan bieden aan de therapeut. 

Men vindt dit vooral belangrijk voor beginnende therapeuten. Aan de andere kant brengt 

men aan dat wat men het minst aantrekkelijk vindt, of zou kunnen vinden, aan het werken 

met een protocol is dat protocollen complexe problematieken zouden reduceren tot 

deelaspecten en dat het een keurslijf zou kunnen betekenen voor de therapeut zelf. 

Opvallend is ook hoe tegenovergestelde attitudes een rol spelen in de praktijk; men is van 

mening dat een protocol een houvast kan bieden en tegelijkertijd een keurslijf is, dat het 

gemakkelijk en moeilijk in gebruik is tegelijkertijd. Zo is iemand overtuigd dat een protocol 

het eenvoudiger maakt om te werken aan de therapeutische relatie binnen de therapie 

terwijl een andere therapeut het tegenovergestelde zegt en vindt dat een protocol juist deze 

relatie benadeeld. 
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Tabel 14. Een overzicht van de meest voorkomende attitudes van therapeuten op de vragen 

“wat vindt u het minst/meest aantrekkelijk aan het gebruiken van een protocol/ wat zou u 

het minst/meest aantrekkelijk kunnen vinden aan het gebruiken van een protocol?”. 

Meest aantrekkelijk Minst aantrekkelijk 

Kan houvast bieden aan een beginnende 

therapeut en geeft een leidraad aan de 

gebruiker 

De complexe problematieken die wij 

behandelen, zouden moeten gereduceerd 

worden tot bepaalde deelaspecten, om een 

protocol te kunnen toepassen. Dit komt de 

hulpvraag niet tegenmoet. 

Vlotte bruikbaarheid, kortdurend, 

efficiënt, niet te gespecialiseerd en 

duidelijk 

Te omslachtig, te tijdrovend, te specifiek, 

te veel voorkennis of opleiding vereist. 

Je moet niet in de inhoud investeren maar 

in de relatie. 

Er ontstaat geen ontmoeting met de cliënt. 

Datgene waarvan effectiviteit in therapie 

is bewezen, namelijk de relatie tussen 

hulpverlener en cliënt, krijgt geen vorm. 

Men heeft geen aandacht voor het tempo 

van de cliënt 

Het is een evidence based manier van 

werken 

Weinig flexibel voor de therapeut; een 

keurslijf; geen subjectiviteit 

 

Kan vernieuwend zijn Onethische mensvisie 

 Te veel aandacht op het symptoom en te 

weinig voor de onderliggende structuur 

 

Het overgrote meerderheid van de bevraagde therapeuten koesterden in het 

algemeen eerder negatieve attitudes tegenover behandelprotocollen. Dit bleek bijvoorbeeld 

uit meer en rijkere antwoorden bij de vraag naar wat men minst aantrekkelijk vindt aan 

protocollen. Dat de attitudes besproken in tabel 14 een invloed hebben op het handelen van 

therapeuten, en meer specifiek op de implementatie van nieuwe behandelingen, blijkt uit 
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het volgende: van de 18 ondervraagde clinici hebben er 6 een nieuwe behandeling 

toegepast in hun praktijk en 12 hebben het laatste jaar geen vernieuwingen doorgevoerd. 

Één psycholoog merkte op dat elke behandeling nieuw voor hem was omdat elke cliënt 

anders is.  

Tabel 15 geeft een schematisch overzicht van de gegeven motivatoren en 

hindernissen die een rol spelen in de implementatie van nieuwe behandelvormen. Wat 

therapeuten aangeven dat hen zou motiveren om een nieuwe behandeling toe te passen is 

als deze de effectiviteit en de efficiëntie van het werken zou verhogen. Wanneer deze 

effectiviteit bewezen is op lange termijn speelt dit in het voordeel van implementatie. 

Verder zijn er ook praktische zaken die het gebruik van een nieuwe behandeling kunnen 

vereenvoudigen. Hieronder verstaat men wanneer een behandeling eenvoudig is om aan te 

leren, goedkoop is en gebruiksvriendelijk is. Ook vindt men het belangrijk dat de nieuwe 

behandeling te integreren is met verschillende soorten therapieën en op maat van de cliënt 

gebruikt kan worden. Een ervaren therapeut brengt het volgende aan: “Alles wat kan helpen 

om onze hulpverlening te verbeteren motiveert mij, zelfs al moet ik daarvoor denkkaders 

van vroeger laten vallen of reduceren.” Zulke flexibiliteit is echter zeldzaam. 

 Hindernissen die werden aangegeven ter implementatie van een nieuwe behandeling 

zijn dat men niet over genoeg informatie beschikt omtrent het aanbod van nieuwe 

behandelingen of hun effectiviteit op lange termijn. Men geeft ook hindernissen aan op 

organisatorisch en praktisch niveau. Zo denkt men aan nood aan nieuwe lokalen, 

budgetregeling en vereiste bijkomende trainingen die niet altijd praktisch zijn voor 

therapeuten die al gebukt gaan onder tijdsdruk van hun job. Ook brengt men weerstand 

tegen verandering aan in het team zelf, wat implementatie van nieuwe behandeling kan 

tegenwerken. Men brengt ook enkele kenmerken van behandelingen zelf aan die een 

hindernis zouden kunnen vormen om het te beginnen gebruiken. Men zou niet geneigd zijn 

om een therapie te beginnen gebruiken die te rigied is of een te lange therapieduur heeft. 

Een therapeute zegt: “Tot voor kort waren de wetenschappelijk onderzochte behandelingen 

enkel gebaseerd op 1 therapeutisch model”.  
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Tabel 15. Een overzicht van aangegeven motivatoren en hindernissen die een rol spelen bij 

de implementatie van nieuwe behandelvormen. 

Motivatoren Hindernissen 

Verhogen van effectiviteit en efficiëntie Niet genoeg informatie over het aanbod van 

behandelingen of hun effectiviteit 

Effectiviteit op lange termijn; effectiviteit 

bij collega’s 

Weerstand tegen verandering van het team  

Praktische zaken (goedkoop, 

gebruiksvriendelijk...) 

Praktische zaken (plaats, tijd, budget...) 

Cliëntvriendelijk  Rigiede of lange behandeling 

Toepasbaarheid Niet toepasbaar voor een complexe 

doelgroep 

Studie en verantwoording van werken Niet genoeg ervaring 

 

3.7 Attitudes van Hulpverleners tegenover Protocollaire Behandelingen 

 

Bepaalde attitudes die kunnen heersen omtrent protocollen, wetenschappelijke bevindingen 

en de klinische praktijk werden in deze studie bevraagd. Therapeuten kregen verschillende 

uitspraken te lezen die ze moesten scoren op een Lickert-schaal gaande van 1 (helemaal 

niet) tot 5 (helemaal) omtrent hoe sterk ze het eens zijn met deze uitspraken. Zes van deze 

uitspraken komen overeen met de onderzochte attitudes in het onderzoek van Weisz en 

collega’s (Weisz et al., 1995). 

 De uitspraak waar men het meest mee eens is, is “Ik ben toegewijd aan een 

persoonlijke theoretische oriëntatie”. Men is het echter minst eens met de uitspraak 

“Outcome onderzoek is niet relevant voor complexe casussen die voorkomen in de 

klinische setting” en “Rapportage van effectiviteitsbevindingen kan schadelijk zijn voor de 

discipline.”. Hieronder vindt u een overzicht van alle uitspraken en de gemiddelde scores 

op de Lickert-schaal. 
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Tabel 16. Overzicht van alle uitspraken en gemiddelde scores over hoe eens men het is met 

deze uitspraak. 

Uitspraak Score 

Rapportage van effectiviteitsbevindingen kan schadelijk zijn voor de 

discipline. 

2.4 

Psychotherapie is een kunst en geen wetenschap. 2.7 

De huidige klinische praktijk kan goed werken, maar op een manier dat niet 

onderzocht kan worden. 

2.8 

Outcome onderzoek is niet relevant voor complexe casussen die voorkomen 

in de klinische setting. 

2.4 

Ik ben toegewijd aan een persoonlijke theoretische oriëntatie. 4.1 

Ik heb moeilijkheden met het vinden en instuderen van bewezen interventies 

voor de diverse problematieken in de praktijk. 

2.8 

Ik heb NIET het gevoel dat onderzoekers luisteren naar wat de 

praktijkpsychologen te zeggen hebben. 

3.5 

Handleidingen zijn hulpzaam in de praktijk. 3.3 

Handleidingen kunnen de kwaliteit in de hulpverlening verhogen. 3.4 

Handleidingen zijn NIET praktisch. 2.5 

Handleidingen beperken de autonomie van een psycholoog. 3.5 

Ik heb twijfels over de waarde en de wetenschappelijke verantwoording van 

sommige handleidingen. 

3.9 

1 = helemaal niet; 2 = een beetje niet; 3 = neutraal; 4 = een beetje; 5 = helemaal 

 

3.8 Welke Oplossingen reiken Clinici aan om de Communicatie tussen Wetenschap en 

Praktijk te Bevorderen? 
 
Aan de 18 hulpverleners werd gevraagd wat ze zouden willen veranderen of verbeteren aan 

wetenschappelijk onderzoek. Dit was een open vraag waarop de clinici zelf de keuze 

hadden wat ze zouden antwoorden. Na analyse en clustering van de antwoorden zijn er zes 

belangrijke onderwerpen weerhouden: 
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- meer practice-based ipv evidence-based onderzoek 

- meer kwalitatief onderzoek naar effectiviteit 

- rekening houden met de complexiteit van de praktijk 

- onderzoek naar effectiviteit op lange termijn 

- onderzoekers die dichter bij de praktijk betrokken zijn 

- onderzoek over klinische methodiek (gesprekken, overdracht..) 

Een van de therapeuten heeft een antwoord gegeven die niemand anders gaf:  “Meer 

oog voor wetenschapsfilosofie, die stelt dat er verschillende (gelijkwaardige) bronnen van 

kennis zijn, waardoor de huidige wetenschappelijke invalshoek herleid wordt tot slechts 

één, weliswaar interessante, invalshoek om te werkelijkheid te benaderen. Wetenschap is 

een constructie: een objectieve weergave van de realiteit bestaat niet.”. Een andere 

therapeute liet haar negatieve attitudes tegenover EBP duidelijk kennen: “Tegenwoordig 

heeft men de mond vol van evidence based onderzoek; men wil per sé alle metrische en 

klinische methoden en behandelingen daarin vatten. M.i. is dit een verkeerd, beperkt en 

bovendien gevaarlijk paradigma.” 

Verder werd op de zelfde manier bevraagd hoe wetenschappelijk onderzoek meer 

toegankelijk gemaakt kan worden voor praktijkpsychologen. De deelnemers hebben veel 

interessante ideëen gedeeld. Hier volgt een overzicht: 

- een database met meest recente bevindingen 

- nieuwsbrieven 

- discussiefora; bijeenkomsten tussen onderzoekers en clinici 

- concrete informatie beschikbaar stellen op het internet 

- wetenschappers in de praktijk laten werken 

- publicaties in veel gelezen tijdschriften 

- toegankelijkheid van bronnen verhogen 

- kwaliteitslabel maken voor artikels zodat men niet moet nagaan of het een degelijk 

onderzoek is 

- vertaling naar het Nederlands 

- gebruik van beslissingsbomen in artikels die bruikbaar zijn in de praktijk 

- vrije beschikbaarheid van artikels 
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Een therapeut zegt het volgende: “Via beschikbaar stellen van concrete informatie op 

het internet: praktijkwerkers hebben bv. meer aan de concreet gebruikte vragen(lijsten) bij 

een onderzoek, dan aan een beschrijving van  het onderzoeksverloop.”. 

Aan de 18 clinici werd gevraagd hoe zij denken dat de communicatie tussen praktijk en 

onderzoek verbeterd kan worden. Binnen deze vraag bleek er veel overlap te zijn met de 

vraag hoe onderzoek meer toegankelijk gemaakt kan worden. Om die reden werden de 

antwoorden die een overlap toonden niet mee opgenomen in de analyse. De resterende 

antwoorden kunnen als volgt onderverdeeld worden: 

- afstemmen op noden vanuit de praktijk 

- regelmatige bijeenkomsten – meer zicht krijgen op elkaars manier van werken en 

denken 

- transparante taal gebruiken 

- vanuit praktijk onderzoeksvragen naar onderzoekers formuleren 

- tusseninstantie die wetenschappelijke bevindingen vertaalt en opzoekt 

contactpersonen binnen de praktijk en binnen de universiteiten 

Ten laatste werd gevraagd wat men denkt dat onderzoekers kunnen leren van 

praktijkpsychologen. Na analyse volgens het principe van toegevoegde waarde van een 

antwoord bleven de volgende topics over: 

- besef van relativiteit van elke benadering 

- niet negeren van kennis die niet eenvoudig te expliciteren is 

- durven onderzoek richten op complexe casussen 

- meer kennis van het werkveld door onderzoekers 

- omgaan met betekenissen 

- oog hebben voor niet-bedoelde effecten 

- relevantie van onderzoek voor de praktijk 

- meer zicht op de variabelen achter de statistiek 

- in de praktijk is het niet altijd praktisch mogelijk om volgens het boekje te werken 

Een ervaren psycholoog zou graag het volgende willen leren aan onderzoekers: “Dat 

elke therapie een afstemmen is tussen therapeut en de cliënt; waar ook de therapeutische 

relatie een belangrijke factor is.” 
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4. DISCUSSIE 

 

In deze thesis werd een poging gedaan om de kloof tussen de wetenschap en de praktijk 

nader te onderzoeken. Behandelingen die onder wetenschappelijke criteria worden 

onderzocht tonen in vergelijking met de klinische praktijk belovende resultaten. In de 

praktijk worden deze behandelingen echter niet altijd toegepast. In de literatuurstudie kwam 

naar voor dat attitudes die therapeuten hebben omtrent wetenschappelijk ondersteunde 

behandelingen één van de belangrijke factoren is bij de implementatie van zulke 

behandelingen. In deze studie wordt geprobeerd, steunend op een voorbereidende 

literatuurstudie, aan de hand van een deductief kwalitatief onderzoek exploratief de 

attitudes van Vlaamse hulpverleners in kaart te brengen. Hierbij werden hulpverleners 

bevraagd omtrent verschillende domeinen betreffende hun attitudes over verschillende 

informatiebronnen en wetenschappelijk ondersteunde behandelingen.  

De resultaten tonen dat de ondervraagde praktijkpsychologen zich blijven 

bijscholen in hun vakgebied. Dit gebeurt het meest via geschreven bronnen, waarvan 

boeken het meest bruikbaar worden gevonden. Gezond verstand en ervaring worden veel 

gebruikt, wat veelal een taboe is binnen een wetenschappelijk universitair kader daar dit 

een onderdeel van de kloof tussen onderzoek en praktijk vormt. De ondervraagde 

hulpverleners vertrouwen naast klinische ervaring ook op hun  therapeutische opleiding als 

een belangrijke bron voor de keuze van behandelingen. 

  In hoofdstuk 1.6.2 werd het onderzoek van Nelson en collega’s (2006) besproken 

waarbij men de waarde van informatiebronnen in kaart heeft gebracht. In dit onderzoek 

werden de zelfde bronnen bevraagd naar hun bruikbaarheid. Een verschil in de resultaten 

tussen deze studie en de studie van Nelson (Nelson et al., 2006) bleek dat de therapeuten in 

de studie van Nelson in de eeste instantie informatie gingen vragen bij hun collega’s, 

terwijl in dit onderzoek boeken het hoogst scoorden op bruikbaarheid. Een overeenkomst 

met de studie van Nelson (Nelson et al., 2006) is dat men in deze studie eveneens meer 

gebruik maakt van algemene zoekbestanden en veel minder, of bijna niet, van 

wetenschappelijke databanken zoals Web of Science. Deze worden zelfs het minst 
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bruikbaar geacht als informatiebron. De redenen die hiervoor zijn aangebracht zijn het 

aanbod niet kennen of er niet mee kunnen werken.  

De onderliggende attitudes omtrent Evidence Based Practice zijn over het algemeen 

negatief gekleurd. Zo heeft men bedenkingen over de waardevolheid van de gebruikte 

wetenschappelijke methode’s. Men is van de overtuiging dat wetenschappelijk onderzoek, 

waarop behandelprotocollen steunen, te eng is om de realiteit te kunnen vatten.  

Verschillende attitudes gevonden in het onderzoek van Addis en Krasnow (2000) 

kwamen in dit onderzoek terug; de overtuiging dat behandelprotocollen steunen op slechts 

één theoretisch perspectief, de overtuiging dat men als therapeut minder bewegingsvrijheid 

zou hebben om zijn individualiteit als behandelaar vorm te geven en dat protocollen niet 

genoeg aandacht besteden aan de complexiteit van de praktijk. Als men de terminologie 

van de auteurs zou volgen dan zouden de meeste deelnemers van dit onderzoek 

onderverdeeld kunnen worden in “Negatief Proces”, waarbij men de overtuiging koestert 

dat handboeken de menselijkheid uit de therapie wegnemen en de nadruk leggen op 

techniek ten koste van flexibiliteit en therapeutische relatie. 

Enkele onderzoekers stellen dat attitudes omtrent behandelprotocollen vooral 

gevormd worden door wat ze horen van collega’s en wat ze lezen in boeken en tijdschrifen 

en minder door directe ervaring (Aarons & Palinkas, 2007; Addis & Krasnow, 2000; 

Nelson et al., 2006). Hoewel het tegendeel niet met zekerheid gesteld kan worden valt het 

toch op dat in deze studie de personen die directe ervaring hebben gehad met 

behandelprotocollen ook meer positieve attitudes er op na hielden dan de mensen die nog 

nooit met een protocol hebben gewerkt. De causaliteit is hier echter niet duidelijk. Dit zou 

ook verklaard kunnen worden door dat mensen die al onderliggend een positieve attitude 

hadden over wetenschappelijk ondersteunde behandelingen deze zijn beginnen te gebruiken 

en niet omgekeerd. Wat deze verklaring zou steunen is dat de persoon die op de werkplaats 

met protocollen werkte, maar waar dit verplicht was, ook geen positieve attitudes koesterde 

tegenover protocollen en dat de personen die eerder een positieve attitude er op na hielden 

omtrent protocollen gedragstherapeuten zijn.  

 Weisz en collega’s (Weisz, Donenberg, Han & Weiss, 1995) gaven een overzicht 

van attitudes die de implementatie van onderzoek in de praktijk zouden belemmeren. Deze 
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overtuigingen werden voorgelegd aan de 18 Vlaamse therapeuten met de vraag deze te 

scoren op hoe eens men het is met deze uitspraak (zie tabel 16). In tegenstelling tot de 

proefpersonen uit de studie van Weisz en collega’s (Weisz et al., 1995) waren Vlaamse 

therapeuten het niet eens met enkele van de uitspraken. Van de zes uitspraken die werden 

opgenomen in de huidige vragenlijst was men het maar eens met één van de uitspraken 

(toewijding aan een persoonlijke theoretische oriëntatie), terwijl de andere vijf lage scores 

kregen (voor scores zie tabel 16). De stellingen die in dit onderzoek ook werden gebruikt 

zijn:  

1. Geloof dat rapportage van effectiviteitbevindingen schadelijk kan zijn voor de 

discipline. 

2. Geloof dat psychotherapie een kunst is en geen wetenschap. 

3. Geloof dat de huidige klinische praktijk goed werkt, maar op een manier dat niet 

onderzocht kan worden. 

4. Geloof dat outcome onderzoek niet relevant is voor complexe casussen die 

voorkomen in de klinische setting. 

5. Toewijding aan een persoonlijke theoretische oriëntatie. 

6. Moeilijkheden met het vinden en instuderen van bewezen interventies voor de 

diverse problematieken in de praktijk. 

De verschillen tussen de resultaten zouden kunnen betekenen dat Vlaamse 

hulpverleners verschillen in hun opvatting van Amerikaanse hulpverleners of dat deze 

overtuigingen een algemene verandering hebben doorgemaakt doorheen de tijd. Het laatste 

klinkt plausibel gezien er 14 jaar verschil is tussen het onderzoek van Weisz en zijn 

collega’s en dit onderzoek. Dit zou kunnen betekenen dat verscheidene hindernissen die de 

disseminatie van wetenschappelijk onderzoek in de praktijk belemmerden overwonnen zijn. 

Om dit echter met meer zekerheid te kunnen zeggen moet de Amerikaanse populatie 

eveneens bevraagd worden op deze uitspraken. Opvallend is dat men het minst eens was 

met onder andere de uitspraak dat onderzoek niet relevant is voor complexe casussen in de 

praktijk, hoewel men wel aangeeft dat onderzoekers niet genoeg aandacht schenken aan de 

complexiteit in de klinische setting. Het is niet duidelijk hoe deze incoherentie verklaard 

moet worden. Één van de mogelijke verklaringen is dat in deze zin het woordje “niet” niet 
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in hoofdletters werd gezet en dat men de zin verkeerd heeft gelezen. Dit lijkt echter niet 

voldoende ter verklaring van dit fenomeen. Zou dit wel een invloed gehad hebben dan zou 

dit een systematische fout betekenen in de betrouwbaarheid van dit item (Ter Laak & De 

Goede, 2003).  

De vaak tegenovergestelde attitudes die men koestert van therapeut naar therapeut 

maken duidelijk dat het hier gaat om een overtuiging en niet noodzakelijk om een 

‘waarheid’. Dit pleit in het voordeel van inhoudsvaliditeit; de vragen zijn representatief 

voor het domein ‘attitudes over wetenschappelijk ondersteunde behandelingen’. 

 Uit analyse van de resulaten komt naar voor dat er twee belangrijke factoren zijn die 

een invloed uitoefenen op de keuze van een behandeling; de theoretische achtergrond van 

de therapeut en de werkplaats. Hieruit kunnen twee belangrijke hypothesen geformuleerd 

worden die toekomstig onderzoek kunnen sturen: 

1. De theoretische achtergrond van de therapeut is bepalend voor de aard van 

behandeling die hij of zij kiest. 

2. De werkplaats waarbinnen de therapeut werkt is bepalend voor de aard van de 

behandeling die hij of zij kiest. 

 De verschillende behandelingen die in de praktijk worden toegepast worden vaak 

gestuurd door een theoretische achtergrond. Er werd al in de literatuurstudie opgemerkt dat 

de meeste onderzoeksaandacht gaat naar (cognitief) gedragstherapeutische programma’s 

hoewel in de praktijk dit niet de meest toegepaste therapievorm blijkt te zijn 

(Boendermaker et al., 2003; Casey & Berman, 1985; Hoagwood et al., 2001; Lonigan, 

Elbert & Johnson, 1998; Kazdin, 1990; Weisz et al, 1987; Weisz et al., 1995; Weisz, Doss 

& Hawley, 2005;). In deze studie werden deze bevindingen ook bevestigd; het merendeel 

van de 18 Vlaamse therapeuten die hebben deelgenomen aan het onderzoek hangen een 

systemisch of psychoanalytisch kader aan en gebruiken behandelingen die voortkomen uit 

die theoretische kaders. Men heeft wel een algemene kennis omtrent het aanbod van 

protocollaire behandelingen, maar het merendeel van de therapeuten gebruikt ze zelden of 

nooit. Wat hierbij opvallend is is dat de personen die aangaven regelmatig met protocollen 

te werken gedragstherapeuten zijn. Dit is een ondersteuning voor de hypothese dat een 

behandeling moet aansluiten bij het theoretisch kader van de therapeut. Andere resultaten 
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die ook in deze richting wijzen is dat men het meest eens is met de uitspraak dat men 

toegewijd is aan een persoonlijke theoretische oriëntatie en dat een vaak terugkomende 

kritiek op EBT’s is dat dat protocollen steunen op 1 theoretisch model, namelijk het 

gedragstherapeutisch. Deze studie heeft ondersteuning gevonden voor de stelling dat 

therapeuten voorrang geven aan behandelingen waarmee ze vertrouwd zijn. Zo vindt men 

het onder andere belangrijk dat de nieuwe behandeling gemakkelijk geïntegreerd kan 

worden in de bestaande praktijk. 

Als de hypothese dat de theoretische achtergrond van de therapeut een 

beïnvloedende factor is voor de keuze van behandeling klopt, dan heeft dit belangrijke 

klinische implicaties en zou dit bijvoorbeeld betekenen dat de moeilijkheid van toepassing 

van wetenschappelijk ondersteunde behandelingen er in ligt dat deze voornamelijk steunen 

op (cognitief) gedragstherapeutische technieken waarmee niet-gedragstherapeutische 

behandelaars zich niet goed kunnen identificeren. Dit zou ook impliceren dat in de 

toekomst meer ondezoek zou moeten gebeuren naar behandelingen met een andere 

theoretische achtergrond of meer samenwerking moeten bestaan tussen de verschillende 

scholen. Meer hulpverleners zouden geïnteresseerd zijn in de resultaten van dit soort 

onderzoeken en het ondezoek zou waardevoller bezien worden. Toekomstig onderzoek zou 

ook moeten uitmaken hoe belangrijk het theoretisch kader is als hindernis of facilitator 

binnen het vraagstuk van een kloof tussen theorie en praktijk. Is het een doorslaggevende 

factor dat een behandeling of een protocol het zelfde therapeutisch kader hanteert als de 

therapeut of zijn er andere factoren die hierbij een rol spelen?  

 Een andere beïnvloedende factor die in deze studie werd gevonden is de werkplaats 

waarbinnen men tewerkgesteld is. De werkplaats bepaalt tot welke informatie men toegang 

heeft via aanbod van literatuur en opleidingen. Via teamvergaderingen worden meer 

specifieke aanbevelingen gegeven omtrent welke behandeling het best geschikt zou zijn 

voor een bepaalde cliënt. De drie hulpverleners die in deze studie positief stonden 

tegenover protocollaire behandelingen waren niet enkel gedragstherapeuten, maar waren 

eveneens tewerkgesteld binnen de vakgroep Ontwikkelingspsyhologie waar men belang 

hecht aan het werken met protocollaire behandelingen en deze ook ontwikkeld of evalueert. 

Toch is de werkplaats niet de enigste belangrijke factor omdat wat men verstaat onder 



 

 

                                                                                 62 
 

 

goede behandeling en invulling van job kan verschillen binnen de zelfde instelling. Een 

andere factor die de invloed van werkplaats relativeerd is de persoon die negatieve attitudes 

bleef houden omtrent protocollaire behandelingen nadat ze verplicht werd deze te 

gebruiken. Een mogelijke onderliggende factor die de invloed van werkplaats op 

behandeling zou kunnen verklaren is dat men een werkplaats zou zoeken waarbinnen men 

zijn eigen theoretisch kader kan gebruiken. 

 Toekomstig onderzoek zou aandacht moeten besteden aan de invoed die de 

werkplaats heeft op de keuze van behandeling. Het zou interessant zijn om te weten op 

welke manier deze invloed zou werken: via aangeboden opleidingen, via de keuze van 

aanbod van literatuur of via een groepsdynamiek die ontstaat? 

 Bij de analyse van de kloof tussen onderzoek en praktijk zijn enkele klinische 

implicaties naar voor gekomen. Wat het gebruik van protocollen in de praktijk zou 

verhogen is oog hebben voor praktische zaken zoals tijd, geld en gebruiksvriendelijkheid. 

Therapeuten hechten belang aan het zich informeren en bijscholen. Echter, de kanalen die 

de praktijkpsychologen gebruiken en welke de onderzoekers gebruiken zijn verschillend. 

Men zou de bronnen die het meest worden gebruikt kunnen aanwenden om informatie te 

verspreiden, zoals boeken, trainingen en tijdschriften.  

Daarnaast is het belangrijk dat men het gevoel heeft dat men bewegingsvrijheid 

heeft als therapeut ten aanzien van de cliënt. Een behandeling heeft meer kans tot 

implementatie wanneer het inpast in de therapeut(e) zijn of haar denkkader. Men wil meer 

onderzoek dat dichter aansluit bij de praktijk. Zo stelt men practice-based en kwalitatief 

onderzoek voor waarbij men rekening houdt met de complexiteit van de praktijk. Men moet 

het gevoel hebben dat wat aan bod komt in onderzoek relevant is voor de praktijk. Meer 

communicatie tussen onderzoekers en praktijkmensen zou hiervoor bevorderlijk zijn, 

evenals wetenschappers die dichter bij de praktijk betrokken zijn door bijvoorbeeld 

klinische ervaring.  

Een deel van een goede dissiminatie is toegankelijkheid van de informatie die we 

willen verspreiden. Clinici geven zelf aan dat elektronische middelen hiervoor een goed 

middel zijn. Men spreekt over een database met samenvattingen en vertalingen van 

relevante artikels, forums en concrete informatie. Men heeft ook interesse om 
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bijeenkomsten bij te wonen waarin discussie tussen onderzoekers en psychologen mogelijk 

wordt. Contactpersonen binnen universiteiten en de prakijk zouden de communicatie tussen 

de twee kunnen vereenvoudigen; zo kan men eenvoudiger onderzoeksvragen formuleren 

vanuit de praktijk, wat bijdraagd tot een verhoogde bruikbaarheid van onderzoek. Op deze 

manier kunnen de onderzoekers van hun kant ook eenvoudiger komen tot verspreiding van 

hun resultaten. Als men dit tegenmoet zou komen dan zou het kunnen dat psychologen het 

onderzoek als meer relevant inschatten (omdat de vraag van hun kant komt) en meer 

gebruik maken van de resultaten. Een andere wens die clinici hebben is onderzoek in de 

praktijk zelf, zodat de complexiteit van de setting zeker in kaart wordt gebracht. Een 

persoonlijke kritische reflectie is dat de kloof tussen onderzoek en praktijk ook vertaald kan 

worden in een kloof tussen praktijk en onderzoek. Het is waar dat wetenschappelijk 

ondersteunde behandelingen niet altijd worden gebruikt in de klinische praktijk. Aan de 

andere kant laat dit onderzoek ook zien dat behandelaars het gevoel hebben dat wat 

onderzocht wordt niet voldoet aan de noden van de praktijk. 

 De sterktes van deze studie zijn dat het onderzoek gesteund is op een grondig 

literatuuronderzoek omtrent het probleem van de kloof tussen onderzoek en praktijk. Dit 

onderzoek is heel schaars in Vlaanderen en het is zeker de moeite waard om na te gaan hoe 

onze eigen psychologen tegen het debat aankijken. De studie is echter exploratief en 

hypothesegenererend. Hoewel er geen sluitende conclusies getrokken kunnen worden, is er 

wel een eerste stand van zaken gemaakt. De analyse van de resultaten heeft ook geleid tot 

enkele interessante hypothesen die in de toekomst getest kunnen worden. Een beperking 

van deze studie is dat de deelnemers voornamelijk uit Oost-Vlaanderen komen, wat 

veralgemening van de resultaten moeilijker maakt. Een replicatie van deze studie over heel 

Vlaanderen zou interessant zijn. Daarnaast moet de lezer nogmaals attent worden gemaakt 

dat in dit onderzoek voornamelijk gefocust werd op de analyse van de attitudes van de 

hulpverleners. Dit is echter maar één van de factoren die belangrijk zijn voor de 

implementatie. 

Men kan concluderen dat heden ten dage nog veel Vlaamse hulpverleners negatieve 

attitudes koesteren tegenover wetenschappelijk ondersteunde behandelingen. De kloof 

tussen wetenschap en praktijk is ook in ons land een belangrijk probleem dat verdere 
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aandacht vraagt om zo te komen tot meer waardevol onderzoek dat meer gericht is op de 

klinische praktijk. Ik stel een wederzijdse communicatie voor waar een samenwerking 

tussen onderzoekers en clinici mogelijk wordt. Het belang hiervan wordt overal erkend, 

maar de feitelijke toepassing blijft vaak achterwege.  
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BIJLAGE  

 

1. Vragenlijst  

 

Geslacht           0 man    0 vrouw 

Aantal jaren uitoefening beroep ………………………… 
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Opleiding ………………………………………………… instelling: ………………… 

Aard instelling ………………………………………….. . 

Provincie ………………………………………………… 

Uw voornaamste functie 

               0 diagnostiek  

               0 therapie   

               0 beide even veel  

Uw denkkader (psychoanalytisch, gedragstherapeutisch, systemisch…): ………………… 

 

1. Wat is/zijn de voornaamste therapie(ën)/begeleidingen/interventies die u geeft? 

Als niet van toepassing: wat is uw functie? …………………………. 

 

Interventie  Doelgroep Leeftijd Duur  

 

 

 

  0 eenmalig 

0 2-10 sessies 

0 10 – 20 sessies 

0 > 20 sessies 

0 met onderbreking 

0 ............................ 

  

 

 

 0 eenmalig 

0 2-10 sessies 

0 10 – 20 sessies 

0 > 20 sessies 

0 met onderbreking 

0 ............................ 

 

 

 

  0 eenmalig 

0 2-10 sessies 

0 10 – 20 sessies 

0 > 20 sessies 



 

 

                                                                                 71 
 

 

0 met onderbreking 

0 ............................ 

 

2. Hoe zou u een succesvolle behandeling definiëren? 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

 

3. Wat is de reden dat u specifiek deze therapie(en) geeft? (als u eclectisch werkt, wat 

bepaalt dan de keuze van behandeling?) 

0 ik heb er voor gestudeerd en ben dan op zoek gegaan naar een betrekking waar ik dit kon 

uitoefenen 

0 ik pas mij aan aan de wetenschappelijke bevindingen en geef de therapie die het meest 

aangewezen is volgens deze bevindingen 

0 ik volg de aanbevelingen van de instelling zelf 

0 andere: 

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

 

4. Wat is (zijn) uw voornaamste bron(nen) van studie voor deze therapie(ën)? (meerdere 

antwoorden mogelijk) 

0 ik gebruik mijn gezond verstand en praktische ervaring 

0 zelfstudie via boeken, artikels, tijdschriften, internet… 

  hierin lees ik: 

 0 elke dag 

 0 meermaals per week 

 0 wekelijks 

 0 meermaals per maand 

 0 maandelijks 
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 0 meermaals per jaar 

0 universiteit 

0 therapieopleiding 

0 opleiding van een andere therapeut 

0 andere ……………………………………………………………………………………. 

 

5. Volgt u regelmatig extra trainingen/bijscholingen? 

0 ja, privé 

0 ja, verplicht 

0 nee 

 

6. Welke mogelijkheden tot extra trainingen zijn er beschikbaar op uw werkplaats? 

0 intern 

0 extern, betaald door de werkgever 

0 extern, gedeeltelijk betaald door de werkgever 

0 extern, niet betaald door de werkgever, maar toegestane afwezigheid 

0 geen 

 

7. Hoe bruikbaar zijn de volgende bronnen voor u? 

1 = niet bruikbaar  2 = weinig bruikbaar  3 = neutraal  4 = een beetje bruikbaar   

5 = bruikbaar 

1. Boeken 1   2   3   4   5 

2. Tijdschriften 1   2   3   4   5 

3. Wetenschappelijke databanken 1   2   3   4   5 

4. Internet 1   2   3   4   5 

5. Protocollen  1   2   3   4   5 

6. Trainingen/informatiedagen 1   2   3   4   5 

7. Collega’s 1   2   3   4   5 

8. Stagairs 1   2   3   4   5 
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8. Bent u geabonneerd of leest u regelmatig wetenschappelijke tijdschriften van uw 

vakgebied? 

 

0 JA             welke? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

        hoe vaak raadpleegd u deze? 

0 wekelijks 0 tweewekelijks 0 maandelijks  0 < maandelijks 

 

0 NEE         waarom? (meerdere antwoorden mogelijk) 

    0 te duur 

 0 ik ken het aanbod niet 

 0 de inhoud is niet relevant voor mijn praktijk 

 0 ik heb daar geen tijd voor 

 0 andere: ……………………………………………………………………………. 

 

9. Raadpleegt u wetenschappelijke databanken? (Web of Science, Cohrane Library…) 

0 altijd  0 regelmatig       0 soms 0 zelden 0 nooit 

        8.1. Indien zelden of nooit, waarom? (meerdere antwoorden mogelijk) 

0 te duur 

0 ik ken het aanbod niet 

0 ik kan de literatuur niet bijhouden wegens te weinig tijd 

0 ik weet niet waar te beginnen zoeken 

0 ik kan niet werken met databanken 

0 andere: ................................................................................................................... 

 

10. Past u uw therapie aan aan recente bevindingen van de wetenschap? (meerdere 

antwoorden mogelijk) 

0 ja regelmatig 

0 ja maar heel zelden 
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0 nee want ik ken de recente bevindingen niet 

0 nee want ik heb daar geen expertise voor 

0 ik weet niet hoe ik het moet toepassen 

0 ik heb geen tijd/geld om andere technieken te leren 

0 ik weet niet waar ik me kan bijscholen 

0 nee want dit is niet gebruikelijk op mijn werkplek 

0 nee want ik heb daar geen interesse voor 

0 nee ik pas me liever aan aan de cliënt 

0 opmerkingen: 

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

11. Maakt u gebruik van protocollen tijdens uw behandeling? 

0 altijd   0 regelmatig  0 zelden 0 nooit 

 11.1. Als altijd/regelmatig: wat was voor u de reden om een protocol te beginnen 

gebruiken? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

Wat was voor u de reden om een protocol te blijven gebruiken? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

       11.2. Als u zelden of nooit protocollen gebruikt, wat is hiervoor de reden? 

(meerdere antwoorden mogelijk) 

0 ik ken het aanbod niet 

0 onze instelling koopt ze niet aan 

0 ze zijn te duur 

0 ik weet niet waar ze te verkrijgen zijn 

0 ze zijn niet relevant voor mijn doelgroep 

0 ze geven te weinig ruimte voor een individuele aanpak 
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0 andere: 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

12. Welke protocollen kent u? 

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

 

13. Wat vind u het meest aantrekkelijk aan het gebruiken van een protocol/wat zou u het 

meest aantrekkelijk kunnen vinden aan het gebruiken van een protocol? 

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

 

14. Wat vind u het minst aantrekkelijk aan het gebruiken van een protocol/wat zou u het 

minst aantrekkelijk kunnen vinden aan het gebruiken van een protocol? 

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

 

15. Zou u een behandeling gebruiken die zijn effectiviteit heeft bewezen in: 

- een universiteit 0 ja 0 nee 0 eventueel 0 preferentie 

- klinische praktijk 0 ja 0 nee 0 eventueel 0 preferentie 

- beide   0 ja 0 nee 0 eventueel 0 preferentie 

 

16. Hebt u het voorbije jaar een nieuwe behandeling geïmplementeerd in uw praktijk? 

0 nee 

0 ja 

- welke?…………………………………………………………………………… 
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- nog steeds in gebruik?   0 ja 0 nee 

- wat was de reden voor het invoeren van een nieuwe behandeling? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

17. Welke motivatoren spelen voor u een belangrijke rol bij het implementeren van nieuwe 

behandelingen? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

18. Welke hindernissen spelen voor u een belangrijke rol bij het implementeren van nieuwe 

behandelingen? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

 

19. Hoe sterk bent u het eens met de volgende uitspraken? 

1 = helemaal niet  2 = een beetje niet  3 = neutraal  4 = een beetje  5 = helemaal 

          

1. Rapportage van effectiviteitbevindingen kan schadelijk zijn voor de 

discipline.     

1    2    3    4    5 

2. Psychotherapie is een kunst en geen wetenschap. 1    2    3    4    5 

3. De huidige klinische praktijk kan goed werken, maar op een manier 

dat niet onderzocht kan worden. 

1    2    3    4    5 

4. Outcome onderzoek is niet relevant voor complexe casussen die 

voorkomen in de klinische setting.  

1    2    3    4    5 

5. Ik ben toegewijd aan een persoonlijke theoretische oriëntatie. 1    2    3    4    5 
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6. Ik heb moeilijkheden met het vinden en instuderen van bewezen 

interventies voor de diverse problematieken in de praktijk. 

1    2    3    4    5 

7. Ik heb NIET het gevoel dat onderzoekers luisteren naar wat de 

praktijkpsychologen te zeggen hebben  

1    2    3    4    5 

8. Handleidingen zijn hulpzaam in de praktijk 1    2    3    4    5 

9. Handleidingen kunnen de kwaliteit in de hulpverlening verhogen 1    2    3    4    5 

10. Handleidingen zijn NIET praktisch 1    2    3    4    5 

11. Handleidingen beperken de autonomie van een psycholoog 1    2    3    4    5 

12. Ik heb twijfels over de waarde en de wetenschappelijke 

verantwoording van sommige handleidingen 

1    2    3    4    5 

 

20. Wat zou u willen zien veranderen/verbeteren op het vlak van wetenschappelijk 
onderzoek? 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….. 
 
 
21. Hoe zou volgens u wetenschappelijk onderzoek meer toegankelijk gemaakt kunnen 
worden voor praktijkpsychologen? 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
22. Wat zouden onderzoekers kunnen leren van praktijkpsychologen? 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
23. Wat zou er gedaan kunnen worden om de communicatie tussen de praktijk en het 
onderzoek te verbeteren? 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
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2. Begeleidende brief 

 

Beste, 

 

Ik ben een studente van Universiteit Gent, klinische psychologie. In het kader van mijn 

thesis verricht ik een onderzoek omtrent protocollaire behandelingen bij kinderen en 

adolescenten.  

In mijn thesis probeer ik praktijkpsychologen te bevragen naar de waarde van 

wetenschappelijk onderzoek, hun attitudes rond behandelprotocollen en wat zij graag 

zouden zien verbeteren. Het doel is om uiteindelijk tot meer praktijkgericht en waardevoller 

onderzoek te komen. 

Uw bijdrage is hierbij heel waardevol. 

 

(Onder ‘protocollaire behandelingen’ wordt verstaan behandelingen die een vast verloop 

kennen. Hierbij zijn vaak per sessie een aantal stappen vastgelegd. Dit kan een draaiboek 

zijn die u in uw centrum zelf hebt ontwikkeld, of een protocol die op een universiteit werd 

ontwikkeld. ) 
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Hiervoor ben ik op zoek naar hulpverleners die eenmalig een vragenlijst zouden willen 

invullen. Ik ben me er van bewust dat mensen een grote werkdruk hebben en dat het niet 

altijd past... toch hoop ik dat u mij zou willen helpen. Het invullen van de vragenlijst duurt 

ongeveer 15 à 20 minuten. 

 

Als uw taak vooral uit onderzoek en diagnostiek bestaat kan u in de vragenlijst 

‘behandeling’ vervangen door ‘onderzoek’. Als u dit doet, gelieve dit dan aan te duiden. 

Ook als u geen gebruik maakt van zulke protocollen, zou ik u willen uitnodigen om uw 

mening te delen! 

 

Mijn thesisbegeleidster, Caroline Braet, organiseert een studiedag in 2009 rond 

protocollaire behandelingen voor kinderen met psychische klachten. Als waardering voor 

uw deelname kunt u daarop gratis aanwezig zijn. Om in te schrijven dient u uw naam aan 

mij door te geven. Datum en plaats worden u nog meegedeeld. 

 

In de bijlage vindt u de vragenlijst. U kan deze in Word invullen (je kan de antwoorden van 

de multiple choice in het vet zetten) en terugsturen naar veronika.sjinkarenko@gmail.com 

of via de post opsturen naar: Kiekenstraat 109, 9000 Gent. 

 

U mag me steeds contacteren voor meer informatie of vragen op 

veronika.sjinkarenko@gmail.com 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Veronika Sjinkarenko 

 


