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Abstract 

In de jeugdhulpverlening ligt de klemtoon vaak op uitkomsten op korte termijn voor het 

bevorderen van het leven, maar de aandacht neemt toe voor alternatieve indicatoren zoals 

kwaliteit van leven. Uit de literatuur blijkt kwaliteit van leven tot op heden nog niet 

vastgenomen bij jongeren in de bijzondere jeugdzorg. Het onttrekken van het perspectief van 

jongeren creëert echter de mogelijkheid om aan te sluiten op hun beleving van het leven. Deze 

studie wil onderzoeken hoe jongeren, toevertrouwd aan een Centrum voor Actieve 

Netwerkontwikkeling en Omgevingsondersteuning (CANO), hun kwaliteit van leven ervaren 

en welke aanknopingspunten voor de begeleiding zichtbaar worden met behulp van een 

kwaliteit van leven-instrument. Bij 25 jongeren is een gestructureerd interview afgenomen, 

aangevuld met open vragen. In dit onderzoek wordt duidelijk dat moeilijkheden in de binding 

met de context de inschatting van kwaliteit van leven kunnen kleuren. Bovendien bestaat de 

kans dat deze inschatting onder invloed staat van moeilijkheden met de financiële situatie, het 

ervaren van negatieve gevoelens en stressvolle gebeurtenissen zoals uithuisplaatsingen. Er 

wordt echter opgemerkt dat onder meer zelfwaardering, levensdoelen en succesvolle 

vriendschappen de kwaliteit van leven van jongeren positief kunnen beïnvloeden, en dat de 

begeleiding een aandeel heeft in het bevorderen ervan. Met behulp van het instrument zijn 

elementen zichtbaar geworden die belangrijk zijn in de adolescentiefase. Bovendien wordt 

duidelijk dat CANO-organisaties hun hulpverlening zodanig lijken af te stemmen dat er recht 

wordt gedaan aan de (ontwikkelings-)noden van adolescenten. Ten slotte wordt in deze studie 

benadrukt dat bij het werken rond kwaliteit van leven van jongeren een geïndividualiseerde 

benadering de voorkeur moet krijgen. 

 

 

 

 

 

  



 

  



Voorwoord 
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voor de nodige sturing en verdiepende inzichten op de momenten dat deze nodig waren. 

Prof. Dr. Chijs van Nieuwenhuizen dank ik voor het voorzien van het gebruikte instrument, 
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het aanhoren van het zoveelste relaas omtrent de masterproef en om mij bij te staan in deze 

turbulente periode, dank je wel. In het bijzonder gaat mijn dank uit naar mijn vriendin. Zij 

was mijn drijfveer om steeds door te zetten tijdens de moeilijke momenten. En ten slotte nog 

een welgemeend dankwoord aan mijn ouders, mijn zus en schoonbroer, mijn schoonmoeder 
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1 Inleiding 

Voor veel jongeren vormen jeugdhulpverleningsorganisaties een groot deel van hun leven, 

daar ze reeds een lange hulpverleningsgeschiedenis hebben. In deze tijd van groeiende 

interesse en aandacht voor een individuele benadering van jongeren en het voorzien in een 

adequate zorg op maat, wordt de natuurlijke leefomgeving van jongeren steeds meer 

betrokken. Bovendien wordt het over het algemeen belangrijker geacht om de visie van 

jongeren over hun eigen leven te betrekken in het begeleidingstraject. 

“Het leven is van jezelf. Als je niet tevreden bent over het leven, dan ben je niet 

dankbaar  voor het leven dat je hebt gekregen.”  

   (jongere, persoonlijke mededeling, 25 februari 2013)  

Deze masterproef wil een eerste aanzet zijn betreffende het onderzoeken van de kwaliteit van 

leven van jongeren tijdens hun traject in een organisatie voor de bijzondere jeugdzorg, en 

meer specifiek in een Centrum voor Actieve Netwerkontwikkeling en 

Omgevingsondersteuning (CANO). 

De eerste twee hoofdstukken van deze uiteenzetting behandelen de theoretische achtergrond. 

Als eerste wordt het concept kwaliteit van leven besproken vanuit een algemeen kader om 

verder het concept te belichten vanuit de invalshoek van jongeren. Verder zal de 

jeugdhulpverlening in Vlaanderen kort worden toegelicht, waarbij informatie wordt 

meegedeeld over de Integrale Jeugdhulp, de bijzondere jeugdzorg en het nieuw experimenteel 

modulair kader. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met de bespreking van de Centra voor 

Actieve Netwerkontwikkeling en Omgevingsondersteuning. 

Vervolgens worden in hoofdstuk vier de probleemstelling en onderzoeksvragen toegelicht. 

Het vijfde hoofdstuk behandelt de methodologie. Hierin worden de deelnemers en het 

gekozen instrument voorgesteld. Bij de informatie over het instrument is in het bijzonder 

aandacht gegeven aan het proces van verantwoording. Verder is de onderzoeksprocedure 

uitgewerkt met als twee overkoepelende delen: data-verzameling en data-analyse. 

In hoofdstuk zes worden de onderzoeksresultaten besproken. Hierbij is kwaliteit van leven 

vanuit een tweedeling benaderd: enerzijds wordt de totale groep jongeren voor ogen gehouden 

en anderzijds wordt verder toegespitst op de individuele en unieke profielen van jongeren. 



2 
 

Vervolgens worden in hoofdstuk zeven de onderzoeksresultaten in verbinding gebracht met 

de bestaande (wetenschappelijke) literatuur binnen de opzet van een discussie. Hiervoor is 

beroep gedaan op zowel het kwaliteit van leven-terrein vanuit het gehanteerde instrument, als 

het ruimer kwaliteit van leven-onderzoek. Verder wordt een kritische blik geworpen op het 

eigen onderzoek door het zichtbaar stellen van de beperkingen in het onderzoek. Tot slot 

worden suggesties voor verder onderzoek meegedeeld. 

De titel van de masterproef bevat de internationaal erkende term Quality of Life, maar verder 

in de tekst wordt de term ‘kwaliteit van leven’ gebruikt. Deze benaming is gekozen om de 

leesbaarheid van de tekst te versoepelen en omdat het in analogie is met het gehanteerde 

instrument van het onderzoek.  

Voor alle verwijzingen en de literatuurlijst is de zesde versie van de APA-normen (2010) als 

richtlijn gebruikt. 
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2 Theoretische achtergrond: Kwaliteit van Leven 

2.1 Kwaliteit van leven 

In dit deel wordt de theoretische achtergrond met betrekking tot Kwaliteit van Leven 

verhelderd. Eerst wordt het concept benaderd vanuit een algemene historische invalshoek. 

Vervolgens wordt de definiëring en conceptualisering van kwaliteit van leven besproken. 

Daarnaast wordt kwaliteit van leven benaderend vanuit de invalshoek van jongeren, waarbij 

ook het aspect van de definiëring en operationalisering wordt geduid. Verder wordt het belang 

van het onderzoeken van kwaliteit van leven bij jongeren aangereikt. Omwille van de 

specifieke ontwikkelingsperiode van adolescenten wordt er bijkomend een verbinding 

gemaakt tussen kwaliteit van leven en deze fase. Ten slotte worden enkele methodologische 

kwesties geponeerd die essentieel zijn in onderzoek omtrent kwaliteit van leven. 

2.1.1 Historische situering 

Bij het werken met kwaliteit van leven is het belangrijk om aandacht te schenken aan de 

historische groei die het concept heeft doorgemaakt (Rapley, 2003). Kwaliteit van leven is 

alvast geen nieuw gegeven. Denken over welzijn en geluk kan teruggeleid worden tot in de 

Oudheid naar grote denkers als Plato en Aristoteles (Schalock & Verdugo, 2002). Zij hebben 

reeds vragen over het goede leven en de goede samenleving als onderwerp van discussie 

genomen (Diener & Suh, 1997). De geschiedenis kenmerkt zich door het belichten van 

kwaliteit van leven vanuit drie indicatoren –  de economische, sociale en subjectieve 

(Bouman, Van Nieuwenhuizen, Schene & De Ruiter, 2008).  

Economische groei als uitgangspunt 

Pigou wordt aangehaald als de eerste economist die in het begin van de vorige eeuw gebruik 

maakte van het begrip kwaliteit van leven. Hij hanteerde de term in een discussie over 

economie en welvaart (Walker & van der Maesen, 2004), maar kreeg geen vaste voet aan de 

grond en de term verdween. Het duurde tot het einde van de Tweede Wereldoorlog vooraleer 

de term zich opnieuw begon te verspreiden (Wood-Dauphinee, 1999). In deze naoorlogse 

periode van economische groei werd het aangegrepen om materiële rijkdom te duiden. Op 

individueel niveau werd belang gehecht aan bezittingen zoals consumptiegoederen en 

voertuigen, (Walker & van der Maesen, 2004) en op nationaal niveau werd het Bruto 

Nationaal Product (BNP) aanvaard als de indicator voor maatschappelijke (economische) 

gezondheid (Liu, 1975). Er werd aangenomen dat het goede leven kon worden gereflecteerd 

door economische indicatoren (Walker & Van der Maesen, 2004). Vanuit dit economisch 
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perspectief werd de klemtoon gelegd op consumptie als enige bepalende factor van 

tevredenheid (Fisher, 2009) en het hebben van een inkomen werd gezien als het middel bij 

uitstek om een aanvaardbare levensstandaard te bereiken (Grasso & Canova, 2008).  

Ontstaan van de Social Indicators Movement 

Het was tijdens deze periode van welvarendheid dat er voor het eerst twijfels rezen 

betreffende het vooropstellen van economische groei als belangrijkste doel van 

maatschappelijke vooruitgang (Land, 2001). De idee dat meer gelijk stond aan beter werd 

betwistbaar en kwaliteit begon de voorkeur te krijgen op kwantiteit (Noll, 2002). Het gevoel 

leefde dat een eenzijdige focus op economische indicatoren voor het meten van 

maatschappelijke verandering te eng was (Bognar, 2005), waardoor het denken werd 

verruimd naar zaken als familie, prevalentie van ziekte, tewerkstelling en huisvesting. Deze 

indicatoren werden aangegrepen om een nieuw zicht te krijgen op de samenleving als geheel 

(De Maeyer, 2010). De opkomst van deze populatiemetingen, ook wel de sociale indicatoren 

genoemd (Cummins, Eckersley, Pallant, Van Vugt & Misajon, 2003), vormde de basis voor 

het ontstaan van de social indicators movement (Bognar, 2005). Door verschillende auteurs 

wordt aangenomen dat het beginpunt van deze beweging ligt bij de publicatie van het boek 

Social Indicators van Bauer. Bauer (1966, geciteerd in Ben-Arieh, 2008, p. 4) omschreef 

hierin sociale indicatoren als: “Statistics, statistical series, and all other forms of evidence 

[…] that enable us to assess where we stand and are going with respect to our values and 

goals […]. De eerste sociale indicatoren werden, net als de economische, beschouwd als 

objectieve indicatoren (Gigantesco & Giuliani, 2011). Ze weerspiegelden de 

leefomstandigheden die iemands kwaliteit van leven kunnen beïnvloeden, zonder iets te 

vertellen over de werkelijke ervaring ervan (Zhan, 1992).  

Prangende nood aan subjectiviteit  

Tegen 1980 bleek de social indicator movement te stagneren (Rapley, 2003), omdat er weinig 

overeenstemming was over de methodologie en doelstellingen van het onderzoek naar sociale 

indicatoren (Hagerty, Vogel & MØller, 2002). De objectieve sociale indicatoren werden door 

vele onderzoekers onvoldoende geacht voor het kunnen vatten van de beleving en betekenis 

van leefomstandigheden door personen zelf, waardoor er steeds meer belang werd gehecht 

aan het gebruik van subjectieve indicatoren (Bognar, 2005). Het besef groeide dat de 

objectieve en subjectieve indicatoren mogelijk tegenstrijdig waren, en dat om de complexe 

sociale realiteit te kunnen begrijpen de perspectieven van alle betrokkenen in rekening 
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moesten worden gebracht (Casas, 2011). De betekenis van de omstandigheden voor personen 

kon worden bekomen via een rechtstreekse bevraging (Boevink, Wolf, Van Nieuwenhuizen & 

Schene, 1995). Het denken over kwaliteit van het leven verbreedde gradueel en werd 

ontkoppeld van zijn objectieve basis (Farquhar, 1995a). Het denken over kwaliteit van leven 

nam de traditionele concepten van positieve maatschappelijke verandering – vooruitgang, 

ontwikkeling, economische welvaart – en voegde psychosociale indicatoren toe, waarvan de 

meest opvallende, het persoonlijk welzijn. Deze laatste wordt in latere tijden omschreven met 

uiteenlopende termen als subjectief welzijn, geluk, welzijn, levenstevredenheid, subjectieve 

kwaliteit van leven (Casas, 2011).  

Kwaliteit van leven in de medische wetenschappen 

Midden jaren zeventig van de vorige eeuw groeide vanuit de medische wetenschappen een 

nadrukkelijke belangstelling voor kwaliteit van leven (Boevink et al., 1995). Deze periode 

wordt gekenmerkt door een toenemend aantal medische ontwikkelingen die hebben gezorgd 

voor een langere levensverwachting bij aandoeningen, maar evenzeer hebben geleid tot een 

confrontatie met een groeiend aantal chronische ziekten (De Maeyer, 2010). De idee ontstond 

dat als preventie en genezing onhaalbaar waren, dat de verlichting van het persoonlijk lijden 

en het bevorderen van het welzijn van de chronisch zieke personen de voorkeur moesten 

krijgen (Boevink et al., 1995). Dit leidde tot het ontstaan van het construct Health-Related 

Quality of Life (HRQoL) (Cummins, Lau & Stokes, 2004). De HRQoL legt de klemtoon op 

gezondheid (Cummins, Lau, Davey, & McGillivray, 2011) en focust op de impact van een 

ziekte op het dagelijks functioneren van een persoon (De Maeyer et al., 2011). Een hoog 

niveau van HRQOL wordt gereflecteerd in een afwezigheid van pathologie, zoals 

gerapporteerd door de patiënt zelf (Cummins et al., 2004).  

Traditie in de sociale wetenschappen 

Vanuit de sociale wetenschappen wordt kwaliteit van leven beschouwd als een overkoepelend 

concept dat zich niet uitsluitend richt op zaken als geld en gezondheid (Cummins et al., 2011). 

Zowel de objectieve als subjectieve metingen worden nodig geacht voor het verkrijgen van 

een zo volledig mogelijk beeld van de kwaliteit van leven (Cummins, 2005a). De theoretische 

aantrekkingskracht van het concept als omvattend begrip komt deels voort uit het 

waargenomen belang van het meten van de subjectieve beleving van de tevredenheid met het 

leven als geheel of ten aanzien van afzonderlijke levensdomeinen van individuen (Land, 

2001), binnen de context van hun eigen standaarden (Diener & Suh, 1997). Tot de jaren 
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tachtig van de vorige eeuw stonden vele onderzoekers eerder sceptisch tegenover het meten 

van subjectief welzijn via rechtstreekse bevraging, maar de sociale wetenschappen toonden 

hun interesse (Cummins, 2005a). In deze periode begon het kwaliteit van leven-denken een 

grote impact te hebben op de aansprakelijkheid van organisaties, waardoor de nadruk steeds 

meer kwam te liggen op de uitkomsten (Claes, Van Hove, Van Loon, Vandevelde & 

Schalock, 2010). Hiernaast heerste een groeiende interesse in positieve emotionele 

toestanden, zoals gelukkig zijn en levenstevredenheid, wat in de jaren negentig resulteerde in 

een nieuwe stroming: de positieve psychologie (Casas, 2011). Kwaliteit van leven is een 

veelgebruikte term in een streven naar het betrekken van de subjectieve ervaringen van 

personen bij de behandeling (Katschnig, 2006). Op deze wijze wordt het reeds binnen de 

Geestelijke Gezondheidszorg en het domein van de ‘Disability Studies’ gehanteerd voor het 

evalueren van de effectiviteit van behandelingen (De Maeyer, Vanderplasschen & Broekaert, 

2009). De onderzoekers worden via de subjectieve metingen in de mogelijkheid gesteld om 

toegang te krijgen tot andere aspecten van het leven die de objectieve indicatoren niet 

verschaffen (Cummins, 2005a). De subjectieve indicatoren geven, als ze correct worden 

gemeten, betrouwbare informatie en zijn in die zin niet minder wetenschappelijk dan de 

economische of sociale indicatoren (Grasso & Canova, 2008).  

2.1.2 Definiëring en operationalisering 

Ondanks het feit dat kwaliteit van leven er een aanzienlijke bestaansduur op nahoudt (De Jong 

& Van Nieuwenhuizen, 1995), bestaat er tot op heden geen consensus over de 

conceptualisering en definiëring (Rapley, 2003; Meuleners, Lee, Binns & Lower, 2003; De 

Maeyer et al., 2009; Moons, Budts & De Geest, 2006; Beham et al., 2006; Dijkers, 2007). Dit 

gebrek aan overeenstemming is duidelijk te zien in de ontwikkeling van talrijke 

meetinstrumenten (Coghill, Dankaerts, Sonuga-Barke, Sergeant & The ADHD European 

Guidelines Group, 2009) en de vaststelling dat nog geen enkel instrument als ‘de gouden 

standaard’ wordt beschouwd (Holmes, 2005).  

Hard to pin down 

In het wetenschappelijk onderzoek wordt een pragmatische benadering opgemerkt waarbij 

kwaliteit van leven als abstract idee wordt benoemd zonder verdere verheldering van de 

betekenis te voorzien (De Maeyer, 2010). Een mogelijke reden waarom definities soms 

achterwege blijven, is dat kwaliteit van leven wordt omschreven als een vaag en elusief 

concept dat moeilijk te definiëren is (Gerson, 1976; Bishop, Chapin & Miller, 2008) en een 
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intuïtief begrijpen omhelst (Holmes, 2005; Lehman, 1983). Campbell et al. (1977, geciteerd in 

Holmes, 2005, p. 494) spreken over kwaliteit van leven als […] a term that everyone 

understands but which few can define: it is […] something that many people talk about, but 

which nobody very clearly knows what to do about.  

De afwezigheid van een overeenstemming ligt alleszins niet in een gebrek aan ideeën 

(Cummins, 1997), want in de wetenschappelijke literatuur blijkt er een aanzienlijk aantal 

definities van kwaliteit van leven te bestaan (Rapley, 2003). Deze uiteenlopende definities 

zijn ontstaan omdat het concept door verschillende disciplines is aangegrepen (Farquhar, 

1995b), omdat het vatbaar is voor meerdere interpretaties (Dijkers, 2007) en door een 

inherente complexiteit (Haas, 1999; Raphael, Renwick, Brown & Rootman, 1996). De 

complexiteit ligt deels vervat in het spreken over kwaliteit van leven als een “dynamisch 

construct” (Allison, Locker & Feine, 1997). Een construct  is een gegeven dat geen fysieke of 

tijdelijke basis heeft en niet rechtstreeks gemeten kan worden (Wallander, Schmitt & Koot, 

2001). Van Nieuwenhuizen, Schene, Koeter & Huxley (2001) vermelden dat onderzoek over 

kwaliteit van leven een spanningsveld tussen meetbaarheid en de mate waarin concepten 

daadwerkelijk onderzocht kunnen worden met zich meedraagt. Kwaliteit van leven als 

construct kan geoperationaliseerd worden, maar de meting staat nooit gelijk aan het construct 

op zich (Wallander, 2001). Daarbovenop impliceert het dynamisch karakter dat personen na 

verloop van tijd hun leven anders inschatten, gezien waarden en prioriteiten voortdurend 

veranderen als antwoord op levensfasen en omstandigheden. Kwaliteit van leven is gevoelig 

voor verandering, maar zal weinig fluctueren van dag tot dag (Moons et al., 2006). Ondanks 

de moeilijkheden blijft het onderzoeken en meten van kwaliteit van leven onontbeerlijk (Haas, 

1999). King et al. (1997, geciteerd in Haas, 1999, p. 216) omschrijven het belang ervan als 

volgt: “[…] because QoL is an evolving phenomenon, it is critical that QoL continue to be 

defined and researched in multiple ways. It is only through continued research and dialog 

that progress can be made towards a universally accepted definition […]”. 

Genuanceerde consensus 

Er is doorgaans een gelijkgestemdheid over enkele elementen. Er wordt uitgegaan van een 

holistische en omvattende visie (Laurence & Matthews, 2012) waarin kwaliteit van leven 

wordt beschouwd als een multidimensioneel construct dat zowel objectieve als subjectieve 

elementen omvat (Beham et al., 2006; Rapley, 2003; Verdugo, Schalock, Keith & Stancliffe, 

2005; Cummins, 2005b; Constanza et al., 2007; Townsend-White, Pham & Vassos, 2012; 



8 
 

Liu, 1975; Bastiaansen, Koot, Ferdinand & Verhulst, 2004; Van Nieuwenhuizen, 2013). 

Hoewel de objectieve indicatoren steeds van belang zijn, is kwaliteit van leven in essentie een 

subjectieve toestand (Wallander et al., 2001), gebaseerd op het eigen persoonlijk karakter, de 

aspiraties en waarden in het leven (Rogerson, 1999). Het is de eigen perceptie van het 

individu die de ervaren kwaliteit van leven reflecteert (Bonham et al., 2004) of zoals 

Campbell (1972, p. 442) het omschrijft: “[…] the quality of life must be in the eye of the 

beholder […]”.  

Door het subjectief perspectief te bestendigen in onderzoek is er aansluiting te vinden bij 

kwaliteit van leven als een sensitizing concept. Dit betekent dat het dienst doet als een 

referentiekader en veelal richtinggevend is (De Maeyer et al., 2009). Bovendien vermelden 

Schalock et al. (2002) dat kwaliteit van leven betekenis kan hebben als social construct –voor 

het bevorderen van individueel welzijn – en als unifying theme – voor het neerleggen van een 

gedeelde taal en systematisch kader. Schalock, Bonham & Verdugo (2008) vermelden dat het 

heden sterk wordt gebruikt als kader voor het meten en rapporteren van QoL-related personal 

outcomes en om verandering te bewerkstelligen in beleid en praktijk. 

2.2 Kwaliteit van leven van jongeren 

2.2.1 Historische situering 

Het kwaliteit van leven-onderzoek heeft zich lange tijd toegespitst op de samenleving als 

geheel (Farquhar, 1995a), maar tijdens de afgelopen decennia heeft het zijn ingang gevonden 

bij specifieke groepen van de samenleving (Schalock et al., 2002). In de beginperiode werd de 

klemtoon voornamelijk gelegd op volwassenen (Huebner, 2004), maar het onderzoek naar het 

welzijn van jongeren is niet nieuw (Ben-Arieh, 2008). In het streven naar vooruitgang in de 

jaren zestig van de vorige eeuw werd het concept relevant voor verschillende levensfasen, 

gaande van de kindertijd en adolescentiefase tot de oudere bevolkingsgroepen (Barcacia et al., 

2013).  

Verder wordt over het algemeen aangenomen dat de Social Indicators Movement de bakermat 

is van het onderzoek omtrent de welzijnsindicatoren van jongeren (Ben-Arieh, 2008). Rond 

deze periode beargumenteerden onderzoekers dat sociale indicatoren de mogelijkheid 

creëerden om de toestand van groepen in de samenleving, waaronder ook jongeren, te 

monitoren op het moment zelf, alsook over een bepaalde tijd (Land, Lamb & Zheng, 2011). 

De interesse in de welzijnsindicatoren van jongeren is duidelijk geworden door de opkomst 

van de Child Indicators Movement. Deze beweging beschouwt in haar onderzoeken kinderen 
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als actieve, rechthebbende personen met een eigen leven en toekomst. Hierbij bekijken ze de 

kinderen steeds binnen de context van hun ontwikkeling en de interactie met de omgeving 

(Ben-Arieh, 2008).  

Dockett & Perry (2011) stellen dat er nog veel onderzoek wordt verricht over kinderen, maar 

dat de focus steeds meer komt te liggen op onderzoek met kinderen. Deze verschuiving 

handelt over het geven van een stem en het zichtbaar maken van een groep in de samenleving 

die lange tijd heeft moeten stilzwijgen (Vandenbroeck & Bouverne-De Bie, 2006). Dit 

vernieuwend perspectief, belichaamd door de new sociology of childhood, benadrukt kinderen 

als personen met eigen rechten, als deskundig over hun eigen leven en competent om visies en 

meningen te delen (Dockett & Perry, 2011). 

Het onderzoeksveld van kwaliteit van leven is de laatste jaren sterk uitgebreid (Huebner, 

2004), maar de vaststelling blijft dat studies met jongeren ondervertegenwoordigd zijn in 

vergelijking met de onderzoeken van volwassenen (Wallander et al., 2001; Meuleners et al., 

2003). Niettegenstaande deze bevinding, wijzen verschillende studies (Huebner, 2004; 

Bastiaansen et al., 2004; Storch et al., 2007; Dinisman, Montserrat & Casas, 2012; Kabiru, 

Izugbara & Beguy, 2013; Tomyn, Norrish & Cummins, 2013) op het belang van het blijven 

onderzoeken van kwaliteit van leven bij jongeren.  

2.2.2 Definiëren en operationaliseren 

Het is onmiskenbaar dat onderzoek naar de kwaliteit van leven van jongeren nog steeds 

voldoende stof tot discussie biedt, zoals de kwestie van het definiëren en meten ervan (Eiser 

& Morse, 2001a). Het meten van de kwaliteit van leven van adolescenten kan op 

verschillende manieren tot stand komen (Sheldrick, Neger, Shipman & Perrin, 2012), maar 

net als bij volwassenen wordt de voorkeur gegeven aan een directe bevraging (Huebner et al., 

2004). Niettemin kan het betrekken van meerdere bronnen voordelen hebben (Sheldrick et al., 

2012). Zo kunnen significante derden waardevolle informatie geven over zowel de objectieve 

als subjectieve indicatoren (Bastiaansen et al., 2004). Ouders kunnen unieke en 

complementaire informatie geven (Sheldrick et al., 2012), maar studies tonen dat de 

rapportage van ouders en de visie van de jongere sterk kunnen verschillen (Eiser & Morse, 

2001a; Gerharz, Eiser & Woodhouse, 2003; McEwan, Espie & Metcalfe, 2004).  

In een zoektocht naar overeenstemming onderschrijven verschillende studies (Chow, Lo & 

Cummins, 2005; Eiser & Morse, 2001b; Wallander, 2001) dat dezelfde kernelementen als bij 

volwassenen van kracht zijn. Zo wordt kwaliteit van leven bij jongeren evenzeer beschouwd 
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als multidimensioneel en dienen zowel objectieve als subjectieve indicatoren betrokken te 

worden. Hiernaast is er een sleutelrol weggelegd voor de subjectiviteit in het verhaal (Eiser & 

Morse, 2001a). Rekening houden met het perspectief van jongeren is van belang omdat het 

inzicht geeft in de eigen beleving van jongeren, maar evenzeer omdat het hen zo erkent en 

respecteert als personen (Ben-Arieh, 2008).  

2.2.3 Kwaliteit van leven als krachtig instrument in de praktijk 

Het besproken meningsverschil en de onenigheid over de conceptualisering veranderen 

weliswaar niets aan de waarde van het verrichten van onderzoek naar de kwaliteit van leven 

van jongeren (Raphael, Rukholm, Brown, Hill-Bailey & Donato, 1996). Van Nieuwenhuizen 

(1998) geeft aan dat kwaliteit van leven gebruikt kan worden om de omstandigheden van een 

persoon zijn leven en de tevredenheid met deze condities te beoordelen vanuit zijn of haar 

perspectief, inzicht te verkrijgen in specifieke gevolgen van een bepaalde aandoening of als 

uitkomstmaat voor het evalueren van bepaalde diensten.  

Verder is het meten van het welzijn van jongeren een waardevolle kracht, omdat het kan 

dienen als een tool for advocacy. Dit betekent dat er door het zichtbaar maken van het welzijn 

een sterk wapen wordt gecreëerd voor het bewerkstelligen van veranderingen en 

verbeteringen in de toestand van jongeren (Ben-Arieh, 2000). Voor het bevorderen van het 

leven van jongeren blijven alternatieve indicatoren zoals kwaliteit van leven vaak achterwege, 

daar de klemtoon meestal ligt op problematisch gedrag en uitkomsten op korte termijn 

(Knorth, Harder, Huygen, Kalverboer & Zandberg, 2010). Een kwaliteit van leven-perspectief 

richt de aandacht eerder op uiteenlopende factoren zoals attitudes, overtuigingen, familie, 

vrienden, werk en school (Raphael et al., 1996). Bovendien vormt kwaliteit van leven een 

belangrijk element voor het evalueren van aangeboden diensten (Helseth & Misvaer, 2009). 

Gezien voorzieningen voor jongeren veelzijdiger worden en de aandacht op gewenste 

uitkomsten toeneemt, is het onvermijdelijk dat deze evaluaties verbonden worden met de kern 

van kwaliteit van leven (Huebner, 2004).  

2.2.4 Kwaliteit van leven in de transitieperiode naar volwassenheid 

Om het nut van het concept kwaliteit van leven voor adolescenten te waarderen, is het nodig 

om bewust te zijn dat adolescenten zich sterk in de ontwikkeling bevinden (Wallander, 2001). 

De adolescentieperiode is, nog veel meer dan eender welke andere levensfase, een 

scharnierperiode in de levensloop van de mens (Craeynest, 2005). Deze fase wordt doorgaans 

omschreven als een relatief korte, doch moeilijke transitieperiode. De meeste adolescenten 
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komen deze fase door zonder ernstige trauma’s, maar onderzoeken
1
 hebben aangetoond dat er 

een reële kans bestaat dat de levenstevredenheid en kwaliteit van leven kunnen afnemen 

tijdens de adolescentie (Helseth & Misvaer, 2009). Een mogelijke oorzaak hiervoor is dat een 

verscheidenheid aan stressvolle transities tijdens deze periode de kwaliteit van leven in 

negatieve zin kunnen beïnvloeden en een kentering in het leven van jongeren kunnen 

teweegbrengen (Barendregt, van der Laan, Bongers & van Nieuwenhuizen, 2012). Armoede, 

mishandeling en uithuisplaatsing zijn hierbij stressoren die bij jongeren het gevoel kunnen 

versterken dat de adolescentie een stressvolle periode is (Levy, Benbenishty & Refaeli, 2012).  

Vervolgens wordt gesteld dat de ontwikkeling van een eigen identiteit een centraal gegeven is 

in de adolescentie (McEwan et al., 2004). Tijdens het proberen vervullen van deze 

ontwikkelingstaak kan de adolescent geconfronteerd worden met de geassocieerde 

ontwikkelingsangst. Deze handelt over de verhouding tussen hoe de adolescent overkomt bij 

anderen en hoe hij zichzelf ervaart (Long, Wood & Fecser, 2003). De adolescentiefase is 

tevens een bewogen transitieperiode met veel significante veranderingen die een aanloop 

kunnen zijn voor spanningen en moeilijkheden in het vormen van een identiteit (Craeynest, 

2005). Deze moeilijkheden kunnen resulteren in een lagere zelfwaardering, depressie en 

gedragsproblemen (McEwan et al., 2004). Vanuit een ontwikkelingsperspectief blijkt het 

zeker waardevol om de kwaliteit van leven van adolescenten te onderzoeken (Barendregt et 

al., 2012). 

2.3 Methodologische kwesties  

Alvorens het onderzoek van start kan gaan, zijn er enkele vragen die beantwoord moeten 

worden. Is het onderzoek gediend met een globale meting van kwaliteit van leven of is het 

vereist dat meerdere domeinen beoordeeld worden? Is het onderzoeksdoel het maken van 

vergelijkingen tussen verschillende groepen van de samenleving of ligt de klemtoon eerder op 

het verkrijgen van inzichten in een specifieke context of groep? Is het de bedoeling dat er 

enkel een subjectieve mening wordt gereflecteerd, enkel een weergave wordt voorzien van de 

objectieve omstandigheden of dat beide invalshoeken worden aangegrepen? 

                                                             
1 Goldbeck, L., Schmitz, T.G., Besier, T., Herschbach, P. & Henrich, G. (2007). Life satisfaction decreases during 
adolescence. In Quality of Life Research, 16(6), 969-979; Bisegger, C., Cloetta, B., von Rueden, U., Abel, T., Ravens-
Sieberer, U. & European Kidscreen Group. (2005). Health related quality of life: gender differences in childhood and 

adolescence. In Sozial- und Präventivmedizin, 50(5), 281-291. 
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2.3.1 Generieke, ziektespecifieke en domeinspecifieke schalen 

De onderliggende idee van generieke instrumenten is dat alle ziekten een algemeen effect 

hebben op de kwaliteit van leven (Van Nieuwenhuizen, 1998). Ze kunnen gehanteerd worden 

om vergelijkingen te maken tussen verschillende populatiegroepen, maar zijn te beperkt om 

de kleine veranderingen of specifieke problemen te vatten (Harding, 2001). Om die reden zijn 

de ziektespecifieke instrumenten tot ontwikkeling gekomen. Deze kunnen problemen en 

domeinen vastgrijpen, verbonden aan de behandeling van een specifieke patiëntengroep. Bij 

een inschatting op het ziektespecifiek niveau kan echter niet worden uitgesloten dat andere 

belangrijke uitkomsten worden vergeten (Van Nieuwenhuizen, 1998). Als antwoord hierop 

zijn de domeinspecifieke instrumenten ontwikkeld. Deze leggen de nadruk op de sociale, 

psychologische en praktische consequenties (De Maeyer, 2010), en op verschillende 

domeinen die mogelijk beïnvloed worden bij een specifieke populatie (De Maeyer, 

Vanderplasschen & Broekaert, 2010). 

2.3.2 Globaal en multidimensioneel 

De globale benadering voorziet een algemene beoordeling van het leven als geheel zonder 

aandacht te schenken aan de verschillen in uiteenlopende levensaspecten (De Maeyer, 2010). 

Personen worden hierbij gevraagd om hun globale levenstevredenheid te beoordelen aan de 

hand van bijvoorbeeld de vraag: “Hoe tevreden ben je met je leven als geheel?” (International 

Wellbeing Group, 2006). De multidimensionele benadering daarentegen gaat uit van een 

bottom-up perspectief, waarbij een beoordeling van verschillende levensdomeinen dient als 

indicatie voor de globale kwaliteit van leven (Wu & Yao, 2007). In de literatuur is er een 

overeenstemming over kwaliteit van leven als multidimensioneel construct, waardoor een 

multidimensionele aanpak de voorkeur krijgt (De Maeyer, 2010). Huebner et al. (2004) 

illustreren het belang van deze aanpak aan de hand van het vergelijkend onderzoek van 

Brantley et al.
2
. Het onderzoek toont geen verschillen bij de globale kwaliteit van leven van 

studenten met en zonder een beperking, maar wel voor de domeinen school en vrienden. 

Dergelijke resultaten onthullen de potentiële grotere sensitiviteit van multidimensionele 

metingen. Er is echter nog steeds onenigheid over het aantal en de soort domeinen (Rapley, 

2003; Boevink et al., 2005). Hiertegenover suggereren onderzoekers (Bonham et al., 2004; 

Verdugo et al., 2005) dat het aantal domeinen veeleer ondergeschikt is aan het belang van het 

erkennen dat het construct meerdere domeinen omvat. 

                                                             
2 Brantley, A., Huebner, E.S. & Nagle, R.J. (2002). Multidimensional life satisfaction reports of adolescents with mild mental 

disabilities. In Mental Retardation, 40(4), 321-329. 
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2.3.3 Subjectief en objectief 

Het gebruik van objectieve indicatoren gaat uit van de assumptie dat leefomstandigheden 

objectief beoordeeld kunnen worden als gunstig of ongunstig via het vergelijken van deze 

condities met normatieve criteria (Noll, 2002). Ze omvatten veeleer een benadering waarbij 

personen worden gevraagd om een beschrijving van omstandigheden te voorzien (Beham et 

al., 2006). De subjectieve indicatoren daarentegen belichten de subjectieve ervaringen van 

individuen met betrekking tot de leefomstandigheden en hun tevredenheid over deze condities 

(Townsend-White, et al., 2012). Het grootste voordeel van de subjectieve benadering is dat 

het ervaringen die belangrijk zijn voor personen en afgeleid zijn van hun waarden en doelen 

kan vastgrijpen (Diener & Suh, 1997).  

Er is een gedeelde erkenning dat een optimale benadering van kwaliteit van leven beide 

indicatoren integreert (Schalock, Bonham & Marchand, 2000; Cummins, 2005a; Gigantesco 

& Giuliani, 2011), daar geen van beide op zich voldoende is voor het omvatten van de 

totaliteit aan levenservaringen (Schalock et al., 2002; Constanza et al., 2007). De subjectieve 

en objectieve indicatoren worden complementair geacht (Claes et al., 2010), maar in het 

algemeen wordt er een zwakke correlatie opgemerkt tussen deze twee metingen (Cummins et 

al., 2004). Enkel als de objectieve kwaliteit van leven zeer laag is, kan een duidelijke 

correlatie waargenomen worden. Dit wordt het homeostatic defeat
3
 genoemd (De Maeyer et 

al., 2009).  

2.3.4 Terminologie 

In de literatuur worden de termen kwaliteit van leven, subjectief welzijn en 

levenstevredenheid vaak door elkaar gebruikt, maar toch vertonen ze subtiele verschillen. 

Kwaliteit van leven is zo gegroeid dat het uitgaat van een beoordeling op basis van zowel 

objectieve als subjectieve elementen en levenstevredenheid daarentegen is geheel gebaseerd 

op het subjectief perspectief. Het subjectief welzijn tot slot erkent wel de invloed van 

objectieve condities op het welzijn, maar neemt deze niet als focus bij de beoordeling (Bishop 

et al., 2008). Bovendien wordt HRQoL vaak foutief gebruikt als synoniem voor kwaliteit van 

leven (De Maeyer et al., 2011). Het hebben van significante gezondheidsproblemen betekent 

immers niet noodzakelijkerwijs een lagere kwaliteit van leven (Moons et al., 2006).  

                                                             
3 Voor meer informatie over het homeostatic defeat kan U het volgende artikel raadplegen, Cummins, R.A. (2000). Objective 

and Subjective Quality of Life: an Interactive Model. In Social Indicators Research, 52(1), 55-72. 
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 “[…] an ardent fisherman who is a paraplegic – obviously, a bad health state in terms  

  of mobility – can still have a good quality of life is he is able to go fishing, even though  

  he is confined to his wheelchair […]” (Moons et al., 2006, p. 894) 

Het onderscheid tussen kwaliteit van leven en HRQoL ligt in het feit dat kwaliteit van leven 

de focus legt op de subjectieve tevredenheid over het leven als geheel en met diverse 

levensdomeinen (De Maeyer et al., 2011), zoals gehanteerd wordt in de sociale 

wetenschappen (Cummins et al., 2004). De HRQoL verwijst eerder naar de afwezigheid van 

pathologie (De Maeyer, et al., 2011) zoals gehanteerd binnen de medische wetenschappen 

(Cummins et al., 2004).  
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3 Theoretische achtergrond: Vlaamse jeugdhulpverlening 

3.1 Jeugdhulpverlening in Vlaanderen 

In dit deel wordt eerst een korte introductie gegeven over de Integrale Jeugdhulp en de 

bijzondere jeugdzorg. Vervolgens wordt ingegaan op de actuele kwestie van het nieuwe 

experimenteel modulair kader, om zo te eindigen met een beschrijving van de CANO-

organisaties. 

3.1.1 Integrale Jeugdhulp 

De ontstaansbasis van de Integrale Jeugdhulp (IJH) ligt in de goedkeuring van het decreet van 

7 mei 2004 betreffende Integrale Jeugdhulp, dat het resultaat is van het voorbereidende werk 

sinds de uitvaardiging van de Maatschappelijke Beleidsnota Bijzondere Jeugdzorg van 1999 

(Van Tomme, Verhoest & Voets, 2011).  In de maatschappelijke beleidsnota werden enkele 

knelpunten geponeerd inzake de jeugdzorg (Roose, 2006). Zo werd gesteld dat de gebrekkige 

samenwerking tussen jeugdzorgsectoren een ondoorzichtige en overlappende jeugdhulp 

creëerde en dat de verkokering van sectoren een structureel obstakel was voor het bekomen 

van een samenhangende jeugdzorg (Vlaams Parlement, 1999).  

Sedert 2005 is de IJH in heel Vlaanderen en Brussel actief op meerdere beleidsniveaus 

(Integrale Jeugdhulp, 2013).  Deze vernieuwing van de jeugdzorg beoogt het realiseren van 

een structuur waarbij verschillende jeugdhulpsectoren gestimuleerd en gefaciliteerd worden in 

het overstijgen van hun eigen grenzen en in een samenwerking met het oog op het bieden van 

de best mogelijke hulp aan de jongere (Staten-Generaal Jeugdhulp, 2012). De IJH betreft geen 

nieuwe sector (Dobbelaere, 2006), maar het is een samenspel tussen zeven jeugdhulpsectoren: 

Algemeen Welzijnswerk, Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg, Centra voor 

Leerlingenbegeleiding, Centra voor Integrale Gezinszorg, Kind en Gezin, Vlaams Agentschap 

voor Personen met een Handicap  en Agentschap Jongerenwelzijn
4
 (Agentschap 

Jongerenwelzijn, 2013a). De IJH wordt beschouwd als een kaderdecreet waarin enkele grote 

lijnen vastliggen (De Koster, 2007) die het toekomstig proces vorm geven (Van Tomme et al., 

2011). Eén van deze beleidslijnen is recent van start gegaan in de praktijk, met name de 

modulering van het jeugdhulpaanbod (3.1.2). Dit idee komt voort uit een streven naar een 

meer transparant, vergelijkbaar en flexibeler aanbod tussen de sectoren waarbij er belang 

wordt gehecht aan een gedeeld taalgebruik (Staten-Generaal Jeugdhulp, 2012). 

                                                             
4 Het Agentschap Jongerenwelzijn is het resultaat van de samensmelting tussen de vroegere afdeling Bijzondere 

Jeugdbijstand en de publieke Gemeenschapsinstellingen (OSBJ, 2007). 
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In Vlaanderen speelt de jeugdhulpverlening zich voor groot deel af binnen de bijzondere 

jeugdzorg. De toegang tot deze zorg wordt geduid met de term “bijzonder” (Roose, 2006). 

Binnen deze sector wordt een onderscheid gemaakt tussen een vrijwillig en gerechtelijk luik. 

Het vrijwillig luik houdt in dat er op vraag van en akkoord met de betrokkenen hulp wordt 

geboden (Vanderplasschen, 2006). Hierbij stelt het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg (CBJ) 

een consulent ter beschikking die luistert naar het verhaal van alle betrokkenen en samen met 

hen een oplossing probeert te bereiken (Agentschap Jongerenwelzijn, 2013). Als de actoren 

het echter niet eens geraken, dan kan de bemiddelingscommissie worden ingeschakeld. Indien 

verder blijkt dat de betrokkenen nog niet tot eensgezind akkoord komen, dan kan de zaak 

alsnog worden doorgespeeld naar de jeugdrechtbank of het parket, ook wel Openbaar 

Ministerie genaamd. Het gerechtelijk luik daarentegen treedt onmiddellijk in werking op het 

moment dat er sprake is van een als misdrijf omschreven feit (Vanderplasschen, 2006). Zowel 

het CBJ als de jeugdrechtbank kunnen op een gegeven moment de beslissing nemen om de 

minderjarige (en hun gezin) te laten begeleiden door een bepaalde dienst, organisatie of 

project binnen de bijzondere jeugdzorg (Steunpunt Jeugdhulp, 2013).  

3.1.2 Naar een experimenteel modulair kader 

Het experimenteel modulair kader (EMK), dat in werking is getreden sedert 1 januari 2013, 

wordt samen met de IJH beschouwd als het beginpunt van één van de grootste veranderingen 

in de bijzondere jeugdzorg van de afgelopen 35 jaar (Agentschap Jongerenwelzijn, 2013b). 

Via de modulering is een aanbod ontstaan van organisaties die, vertrekkend vanuit de 

hulpvraag van de jongere, één of meerdere modules kunnen inzetten. Zo kan er meer op maat 

van de jongere en zijn context gewerkt worden. Het gericht zijn op de context wordt duidelijk 

omdat de module verblijf steeds gekoppeld wordt aan een module contextbegeleiding 

(Agentschap Jongerenwelzijn, 2013c). Verder zijn de modules in eenzelfde taal geschreven 

waardoor het eenvoudiger is om vergelijkingen te maken over sectorale grenzen heen 

(Integrale Jeugdhulp, 2013). Hiernaast is een belangrijke wijziging in de regelgeving van de 

bijzondere jeugdzorg dat de organisaties niet meer worden geclassificeerd onder 

erkenningscategorieën
5
, maar onder de noemer vallen van “organisatie voor bijzondere 

jeugdzorg” met hieraan hun specifieke typemodules
6
 gekoppeld (Agentschap 

Jongerenwelzijn, 2013c).   

                                                             
5 Bijvoorbeeld Begeleidingstehuizen categorie 1(bis), Thuisbegeleidingsdiensten categorie 5 en Diensten voor 
Herstelrechtelijke en Constructieve Afhandeling (HCA) categorie 9. 
6 Er zijn zes soorten typemodules: (1) module contextbegeleiding (basis – midden – hoge intensiteit), (2) module 

contextbegeleiding i.f.v. autonoom wonen (basis – midden intensiteit), (3) module dagbegeleiding in groep, (4) module 
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Naast het reeds verklaarde “modulair kader”, wordt met “experimenteel” gedoeld op het feit 

dat het zich nog in een proeffase bevindt (Agentschap Jongerenwelzijn, 2013b). Momenteel 

zijn er 67 organisaties ingestapt, die 74% van de totale capaciteit reflecteren (Agentschap 

Jongerenwelzijn, 2013c). Op het moment dat iedere organisatie ingestapt is, eindigt de 

experimentele aard en zal het modulair kader de basis vormen van een fundamenteel 

gewijzigde regelgeving in een hertekend jeugdhulpverleninglandschap (Agentschap 

Jongerenwelzijn, 2013b). 

3.2 Centra voor Actieve Netwerkontwikkeling en Omgevingsondersteuning 

3.2.1 Historiek 

Reeds meer dan vijfentwintig jaar geleden werd door de voorzieningen Oranjehuis, Pieter 

Simenon en De Wissel een zoektocht gestart naar een adequaat aanbod voor jeugdigen die 

niet konden worden opgevangen in de reguliere voorzieningen van de jeugdhulpverlening en 

door de mazen van het hulpverleningsnet dreigden te vallen (Vandamme & Luyten, 2011). 

Via het project Zeer Intensieve Begeleidingstehuizen (ZIB), begeleid door professor 

Walgraeve en de Onderzoeksgroep Jeugdcriminologie van de Katholieke Universiteit Leuven, 

kregen de praktijk en de ervaringen van de pioniers erkenning (Jongerenwerking Pieter 

Simenon, 2009). Vanuit het onderzoek kwam de bevinding naar voren dat een aparte 

begeleiding aangewezen was voor deze “zeer moeilijk te begeleiden jongeren” (CANO, 

2009). Nadat het ZIB-project vroegtijdig werd stopgezet wegens een tekort aan financiële 

middelen, ontstond in 1995 een nieuw project onder de naam Steunpunt Voorzieningen 

categorie 1-bis (Vandamme & Luyten, 2011). Drie jaar lang organiseerde het 

samenwerkingsverband bijeenkomsten met als doel een bijdrage te leveren aan de 

ontwikkeling van de dertig bestaande voorzieningen categorie 1-bis (CANO, 2009). Na deze 

drie jaren was er opnieuw geen vervolgfinanciering, maar vier partners van het 

samenwerkingsverband – Pieter Simenon, De Wissel, Oranjehuis en Cirkant – bleven ideeën 

uitwisselen. Dit heeft ertoe geleid dat in 2001 voor de eerste keer een collectieve tekst werd 

gepubliceerd aangaande visionaire krachtlijnen en uitgangspunten van een 

hulpverleningsprogramma. Ze pleitten voor een herdefiniëring van de sterk residentieel 

gerichte jeugdhulpverlening en stelden een zeer intensieve contextbegeleiding voorop met een 

grote aandacht voor de natuurlijke leefomgeving van jongeren. Deze visie werd verbonden 

aan de naam “CANO” (Vandamme & Luyten, 2011). 

                                                                                                                                                                                              
verblijf (1 – 3 nachten / 4 – 7 nachten / al dan niet 1bis), (5) module Kortdurende (crisis)verblijf en (6) module 

ondersteunende begeleiding. 
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Vervolgens werd in 2002, naar aanleiding van de gebrekkige doorstroom van jongeren uit de 

Gemeenschapsinstellingen, door toenmalig Minister van Welzijn en Gezondheid Mieke 

Vogels de medewerking gevraagd van de erkende voorzieningen van de bijzondere jeugdzorg 

(Geudens, 2003). Om het probleem aan te grijpen werden aan de private voorzieningen extra 

middelen toegekend vanuit het project “Gestructureerde Kortdurende Residentiële 

Begeleiding” (GKRB) (Vandamme & Luyten, 2011; Geudens, 2003). Het doel van dit project 

was om de jeugdige na zijn verblijf in de gemeenschapsinstelling in eerste instantie een 

residentieel vervolgtraject aan te bieden in een private organisatie. Deze organisatie zou het 

engagement nemen om zo vlug mogelijk, doch doordacht, over te schakelen naar een 

geïndividualiseerd en gedifferentieerd aanbod dat na zes maanden zal resulteren in een zowel 

voor de jongere als voor zijn leefomgeving aanvaarde maatschappelijke reïntegratie (Vogels, 

2002; Vanderplasschen, 2006). Het project bood ook de mogelijkheid om flexibel te 

schakelen tussen de eigen context en het residentieel verblijf in de organisatie en er werd 

steeds een prioritaire plek vrijgehouden in de gemeenschapsinstelling om de mogelijkheid tot 

time-out te verzekeren (Collart, Deneffe, Floré, Demuynck & Tibo, 2011). Het engageren 

voor dit project vereiste van de CANO-organisaties geen grote aanpassing en creëerde een 

uitgesproken kans om voluit hun gedachtegoed in de praktijk om te zetten (CANO, 2009). 

Bijna elke organisatie die intekende voor het GKRB-project sloot zich uiteindelijk aan bij de 

bestaande CANO-groep. De oorspronkelijke groep van vier organisaties werd vanaf dat 

moment bijgestaan door vier andere organisaties: Hadron, Maria Goretti, Sporen en Stappen. 

Het intekenen voor het GKRB-project betekende echter niet dat de gemeenschapsinstelling de 

enige instroom verzekerde voor deze organisaties (Vandamme & Luyten, 2011). Een 

kanttekening bij het project was dat wanneer de zes maanden verstreken waren, het project 

ook ten einde liep. Ofwel zou de jongere dan terug naar zijn of haar leefomgeving gaan ofwel 

zou het statuut van de jongere verschuiven naar het gewone verblijfsstatuut zonder GKRB-

faciliteiten (Luyten, 2003). Met het oog op het verankeren van het projectmatig aanbod in de 

hulpverlening en het verzekeren van continuïteit en rechtszekerheid, is het GKRB-project 

eind 2010 stopgezet en werden de middelen vanaf januari 2011 ingezet voor het vastleggen 

van capaciteitseenheden met een bijkomende erkenning (Jongerenwerking Pieter Simenon, 

2011). 
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In 2011 is het concept CANO vertaald in implementeerbare standaarden (Vandamme & 

Luyten, 2011). Het vertrekpunt van dit idee ligt in het Globaal Plan Jeugdzorg van 2006 

(Debrouwere, 2011) en in het bijzonder bij doelstelling 36: “We gieten het CANO – model in 

een protocol” (Vervotte, 2006, p. 69). Het werkproces startte in 2007 en twee jaar later werd 

een eindrapport afgeleverd, waarin CANO werd omschreven als een “geïntegreerd 

multimodaal en flexibel totaalconcept voor hulpverlening aan moeilijk begeleidbare 

adolescenten en hun leefomgeving” (Jongerenwerking Pieter Simenon, 2011).  

Doordat CANO in een protocol vervat ligt, wordt de ruimte gecreëerd om het concept 

overdraagbaar te maken en verder in te bedden in de jeugdzorg (Vandamme & Luyten, 2011). 

Het is en blijft echter geen sinecure om CANO vast te leggen in standaarden, want 

maatschappelijke evoluties en evoluties verbonden aan jongeren zorgen steeds voor de nodige 

uitdagingen. Een belangrijk element is het voortdurend blijven innoveren (Vansteenkiste, 

2011), want kiezen voor CANO is kiezen om blijvend in dialoog te gaan, te bewegen en 

innoveren, met een gerichtheid op de jeugdigen (Vandamme & Luyten, 2011).  

De protocollering heeft ertoe geleid dat de CANO-organisaties in maart 2012 het allereerste 

“kwaliteitslabel voor de bijzondere jeugdzorg” in ontvangst mochten nemen van Minister Jo 

Vandeurzen (CANO, 2012a). Dit dient als teken van erkenning voor de gedachte van een 

goede praktijk, maar het impliceert ook het verzekeren van een systematische opvolging, 

evaluatie en bijsturing. Om dit laatste te waarborgen werd de opdracht gegeven om een 

CANO-commissie op te richten die onder meer het CANO-label opvolgt, jaarlijks haar 

activiteiten kenbaar maakt en potentiële voorzieningen bezoekt die het label wensen aan te 

vragen  (Debrouwere, 2011). Ten slotte is sinds eind november 2012 de CANO-groep 

uitgebreid tot negen organisaties, waarbij vzw Bethanie de nieuwste CANO-aanwinst is 

(CANO, 2012b). 

3.2.2 Doelgroep 

CANO is een hulpverlening aan jongeren, verwezen vanuit zowel het gerechtelijk als 

vrijwillig luik van de jeugdzorg, en hun natuurlijke leefomgeving (CANO, 2009). Uit 

onderzoek blijkt dat de problematiek van jongeren in CANO-organisaties zeer ernstig is 

(Grietens, Mercken, Vanderfaeilli en Loots, 2007), in die zin dat de jeugdigen worden 

geconfronteerd met verschillende problemen op uiteenlopende domeinen, zoals 

gezinsproblematiek, agressie, middelenmisbruik, moeilijkheden met werk/opleiding en 

negatieve ervaringen met hulpverlening. Hierbij is er sprake van een opeenstapeling aan 
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problematische omstandigheden die als gevolg hebben dat de jongeren en hun leefomgeving 

in een sfeer van uitsluiting terechtkomen en maatschappelijke binding verliezen (CANO, 

2009). Het merendeel van de jongeren wordt toevertrouwd aan de organisatie via een andere 

hulpverleningsvorm en wordt vaak gekenmerkt door een lange hulpverleningsgeschiedenis 

(Grietens et al., 2007; Agentschap Jongerenwelzijn, 2013d). 

Omwille van de lange geschiedenis in het werken met deze doelgroep met een ernstige 

multiproblematiek, is in recent onderzoek
7
 over CANO gesproken als een practice based 

evidence (CANO, 2011a). In de beschrijving van de onderzoeksresultaten wordt er bewijs 

geleverd dat het vertrekken vanuit de concrete visie positieve resultaten teweegbrengt en dat 

CANO dusdanig een werkvorm is die moet blijven voortduren (Grietens et al., 2007). 

3.2.3 Herdefiniëring van het traditionele residentiële aanbod 

Het CANO-concept weerhoudt zich van het meegaan in de sfeer van de traditionele 

residentiële jeugdhulp en pleit voor een herdefiniëring ervan. Het uitgangspunt is dat de 

hulpverlening steeds vorm moet krijgen in en vanuit de natuurlijke leefomgeving van 

jongeren (CANO, 2011b). De aanname leeft dat CANO zich enkel kan ontwikkelen door het 

investeren in een intensief en geïntegreerd hulpaanbod (Gerits, Houben & Paredis, 2012). 

CANO is een geïntegreerd totaalconcept in die zin dat de contextbegeleiding, individuele 

begeleiding, residentiële begeleiding en dagprogrammatie vervat liggen in één integrale 

werking (Dobbelaere, 2006).  

Contextbegeleiding vindt altijd plaats, daar de jongere steeds gezien wordt in relatie met de 

context (CANO, 2009). Deze begeleiding includeert een gezins- en netwerkbegeleiding. Bij 

de gezinsbegeleiding wordt samen met het gezin gewerkt en niet gezinsvervangend 

opgetreden. Betrokken actoren uit de context worden reeds van aan het begin geactiveerd om 

deel te nemen aan het hulpverleningstraject van de jongere, om samen tot verbinding en 

herstelde dialoog te komen. Bij de netwerkbegeleiding wordt gekeken naar de verschillende 

domeinen aan welke de jongere deelneemt en wordt er gewerkt met de krachten en obstakels 

die aanwezig zijn (CANO, 2011b). De intensiteit van de contextbegeleiding wordt duidelijk 

door de richtlijnen van het Agentschap Jongerenwelzijn. CANO biedt modules
8
 

contextbegeleiding hoge intensiteit, wat betekent dat er per week 3 uur face-to-face contact 

                                                             
7 Grietens et al. (2007). Effect- en effectiviteitsmeting van het private hulpverleningsaanbod. In opdracht van toenamlige 
Vlaamse Minister Inge Vervotte 
8 Voor meer informatie over de modules van de CANO-organisaties kan U het volgende document raadplegen ‘Overzicht 

beslissing n.a.v. rondzendbrief 18 juli 2012’ van het Agentschap Jongerenwelzijn, te raadplegen via http://wvg.vlaanderen.be 
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moet zijn en alle begeleidingscontacten moeten hierbij gekoppeld zijn aan 

hulpverleningsdoelstellingen. De contacten zijn steeds mobiel of ambulant, en bovendien 

wordt telefonische contacten niet opgenomen bij de registratie van de contacturen 

(Agentschap Jongerenwelzijn, 2013c).  

De residentiële begeleiding van CANO dient zowel langdurige begeleiding als kortstondige 

opvang. CANO hanteert hierbij een ‘zap-functie’, wat betekent dat het mogelijk is om flexibel 

te schakelen tussen context en residentieel, als de omstandigheden dit vereisen. Deze 

begeleidingsvorm biedt de kans om het netwerk te herstellen of uit te bouwen, en kan 

bovendien de context ademruimte geven om aan de eigen krachten te werken (CANO, 

2011b).  

Verder gaat de begeleider, binnen het kader van de individuele begeleiding, samen met de 

jongere een individueel leertraject aan richting een groeiende zelfstandigheid. De invulling 

van de begeleiding is steeds afhankelijk van de individuele hulpvragen en de dynamiek van de 

jongere, en de context (CANO, 2009). Ten slotte wordt vanuit de dagprogrammatie gestreefd 

naar het herstellen van de negatieve school- en werkervaringen, waarbij evenzeer 

ondersteuning wordt geboden aan figuren uit de school- en werksituatie. Als de breuken 

tussen jongeren en dit domein zodanig ernstig zijn, is een geïndividualiseerd vervangend 

programma aan de orde, dat zowel individueel als in groep kan plaatsvinden. Samen met de 

jongere wordt ook gewerkt aan de motivatie, attitudes en vaardigheden met het oog op het 

hervatten van het school- of werktraject (CANO, 2011b).  

Personen uit de directe omgeving van jongeren worden steeds beschouwd als krachtbronnen 

die geactiveerd kunnen worden om iets te betekenen in de ondersteuning van de jongere, zelfs 

als deze context ontoereikend lijkt (Dobbelaere, 2006). De invulling van het CANO-traject is 

afgestemd op het unieke verhaal van jongeren (en de context) en iedere CANO-organisatie 

heeft doorheen de jaren een eigen expertise ontwikkeld om tijdens het hulpverleningstraject in 

te spelen op de noden en behoeften (CANO, 2011b). De organisaties hebben 

gemeenschappelijk dat ze een behoudsengagement aangaan met jongeren, aanklampend 

werken en investeren in een herstel van de (ver)bindingen met de context (Dobbelaere, 2006).  

Hierbij worden verbindende, deblokkerende en herstelgerichte methodieken
9
 gebruikt. Een 

verbindende methodiek is bijvoorbeeld de ronde tafel gesprekken waarbij de begeleiding 

                                                             
9 Voor meer informatie over de methodieken van CANO kan U de volgende website raadplegen: 

http://www.canovlaanderen.be/content/cano-visie-methodieken 
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samen met de jongeren en het gezin steunfiguren uit de directe leefomgeving gaat 

samenbrengen om de jongere te ondersteunen. CANO zorgt hierbij voor linking, ze kan de 

steunbronnen mobiliseren en het geheel coördineren. Verder zijn de ervaringsgerichte 

projecten een deblokkeerde methodiek in die zin dat er met behulp van avontuurlijke, niet-

alledaagse projecten met de jongere wordt gewerkt aan zelfontplooiing en relatievorming. Een 

voorbeeld van een herstelgerichte methodiek is de restoratieve cirkels, waarbij naar aanleiding 

van negatieve feiten de jongere, maar evenzeer het slachtoffer, op reflexieve en herstellende 

manier met de situatie omgaan. Bovendien is er altijd ruimte voor andere methodieken zoals 

rollenspelen, psychodrama en sociale vaardigheidstraining (CANO, 2011b). 

Ten slotte wordt in de Staten-Generaal Jeugdhulp (2012) de betrokkenheid van de jongere en 

de ouders een actieve rol gegeven in het hulpverleningstraject. De opdracht van de 

hulpaanbieder wordt hierbij omschreven als het versterken van de jongere en zijn ouders 

teneinde ze weer greep te laten krijgen op hun eigen situatie en leefomgeving. Gerits et al. 

(2012) stellen dat in deze vorm van jeugdhulp de jongeren, de context  en de maatschappij een 

centrale positie toegeëigend krijgen. Voor deze elementen, samen met het belang van 

zorgcontinuïteit, zijn grote raakvlakken merkbaar met de CANO in de praktijk. Door het 

Agentschap Jongerenwelzijn (2013b) wordt onderstreept dat de jeugdhulpverlening investeert 

in meer flexibele trajecten op maat en het werken met en betrekken van de context van de 

jeugdige. CANO (2011b) hanteert reeds de aanname dat het cruciaal is om bij het werken met 

jongeren en hun context te geloven in de positieve mogelijkheden en krachten van jongeren, 

ouders en andere steunfiguren, ongeacht de omstandigheden. Ondanks de groeiende 

belangstelling voor contextgericht werken, stellen Gerits et al. (2012) dat de traditionele 

residentiële uithuisplaatsing nog steeds een vigerende waarde behoudt in de 

jeugdhulpverlening. Dit sluit aan met de gedachtegang van Roose, De Vos & Bouverne-De 

Bie (2012), die vermeldt dat met het realiseren van de IJH de focus weer op het “bijzondere” 

van de bijzondere jeugdzorg lijkt te vallen. Zij stellen dat het basisprincipe van de jeugdzorg 

nog steeds de “maatschappelijke noodzaak tot interventie” betreft, in plaats van een 

“maatschappelijk noodzakelijk jeugdhulp” waarin jongeren en hun context hun eigen 

mogelijkheden inzake het omgaan met situaties kunnen verhogen. 
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4 Probleemstelling en onderzoeksvragen 

Uit de literatuurstudie wordt duidelijk dat het concept kwaliteit van leven een aanzienlijke 

weg heeft afgelegd en door menig discipline is vastgegrepen. Tot op heden is er echter nog 

geen onderzoek verricht naar de omvattende benadering van kwaliteit van leven bij jongeren 

in de bijzondere jeugdzorg. Deze bevinding kan bekeken worden tegen de achtergrond van 

een denken waarbij kwaliteit van leven als uitkomstmaat wint aan belang. Er leeft alvast een 

pleidooi om kwaliteit van leven mee te nemen in de evaluaties van residentiële 

jeugdhulpverlening (Boendermaker, Van Rooijen & Berg, 2012). Als de aandacht wordt 

gericht op wat wel voorhanden is over jongeren in de bijzondere jeugdzorg, wordt opgemerkt 

dat dit voornamelijk objectief cijfermateriaal is. Als je het jaarverslag 2011 van het 

Agentschap Jongerenwelzijn bekijkt, worden gegevens zichtbaar over demografische 

kenmerken van de jongeren, de bezettingsgraden in de organisaties en de wachtlijsten. De 

ervaring en beleving van jongeren zelf komen hierbij weinig tot niet in beeld. Niet dat 

objectieve informatie minder waardevol of boeiend is, want zoals het onderzoek van Grietens 

et al. (2007) toont, kunnen deze gegevens een grote bijdrage leveren aan de 

jeugdhulpverlening. Wat wel wordt bedoeld, kan verhelderd worden aan de hand van een 

kort, doch omvattend omschrijving van de jeugdhulpverlening, zoals weergegeven in de 

Staten-Generaal Jeugdhulp (2012, p. 10): “Jeugdhulp is geen exacte wetenschap.”. Hierbij kan 

gesteld worden dat er geen pasklare oplossingen bestaan. Deze uitspraak benadrukt het belang 

van het onttrekken van het perspectief vanuit de praktijk, waarbij de aandacht in eerste 

instantie dient te reiken naar zij tot wie de hulpverlening is gericht.  

Om een beeld te krijgen van het leven van jongeren in de bijzondere jeugdzorg vanuit hun 

perspectief, wordt gekozen om hun kwaliteit van leven te onderzoeken. Daar er geen 

voorgaande studies beschikbaar zijn als referentie, is geopteerd om een beschrijving te 

voorzien van de huidige kwaliteit van leven aan de hand van een kwaliteit van leven-

instrument. Het algemene beeld dient zichtbaar te worden, maar het individuele verhaal van 

jongeren blijft de drijfveer achter dit onderzoek. Er wordt aandacht gegeven aan zowel de 

aanwezige krachten als de eventuele moeilijkheden. Dit ligt in de lijn met de Staten-Generaal 

Jeugdhulp (2012) waarin wordt gesteld dat elke jongere uniek is en dat er veel 

omstandigheden zijn die jongeren (en diens leefsituatie) kunnen beïnvloeden.  

 



24 
 

De CANO-organisaties zijn gekozen omwille van hun aangeboden hulpverlening waarbij de 

nadruk ligt op contextgericht werken en een individuele benadering van jongeren. Zoals reeds 

vermeld in 3.2.3 bedient de jeugdhulpverlening zich nog sterk van het traditioneel 

(residentieel) hulpaanbod, maar de belangstelling groeit voor het betrekken van en het werken 

vanuit de natuurlijke leefomgeving van jongeren. Volgens dhr. Chris Smolders 

(stafmedewerker afdeling Gemeenschapsinstellingen, persoonlijke mededeling, 23 april 

2013), wijst veel onderzoek op het belang van contextgericht werken en CANO is het 

voorbeeld bij uitstek van dit denken in de praktijk. Eerder onderzoek heeft ook aangetoond 

dat de betrokkenheid van het gezin een positief effect kan hebben op de hulpverlening aan 

jongeren (Boendermaker et al., 2012). Bovendien is CANO er net voor die jongeren met 

problemen op uiteenlopende levensdomeinen. Stevanovic (2013) merkt op dat kwaliteit van 

leven negatief beïnvloed wordt door (subtiele) emotionele problemen, zelfs meer dan door 

gedragsproblemen. Het in verbinding brengen van deze uitkomst met het onderzoek van 

Grietens et al. (2007) duidt het belang van een groter bewustzijn van de kwaliteit van leven 

van jongeren in een CANO-begeleiding, aangezien 81% van hen kenmerken van emotionele 

problemen vertonen.  

De volgende twee onderzoeksvragen komen naar voren: 

- Hoe ervaren jongeren, toevertrouwd aan een CANO-organisatie, hun kwaliteit van 

leven? 

o Welke tevredenheid uiten jongeren met betrekking tot de verschillende 

levensdomeinen en hun leven als geheel? 

o Zijn er levensdomeinen die opvallen, meer bepaald die overwegend positief of 

negatief beoordeeld worden? 

- Welke aanknopingspunten kan een kwaliteit van leven-instrument bieden aan de 

begeleiding, met het oog op het bevorderen van de kwaliteit van leven van jongeren? 

o In welke mate wordt de CANO-begeleiding als kwaliteit van leven-

ondersteunend ervaren door jongeren? 
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5 Methodologie 

Dit deel wordt ingeleid met een algemene omschrijving van de onderzoeksdeelnemers. 

Vervolgens wordt het gekozen instrument toegelicht, waarbij in het bijzonder aandacht wordt 

geschonken aan de zoektocht naar en de verantwoording van het instrument. Het volgende 

punt behandelt de onderzoeksprocedure. Deze is ingedeeld in de dataverzameling en -analyse. 

Het deel over de dataverzameling omvat informatie over de voorbereiding van het onderzoek 

en de verkregen toegang. Verder wordt de klemtoon gelegd op enkele ethische grondregels en 

en het verloop van de interviews wordt verhelderd. Een laatste element van de 

dataverzameling zijn de redenen van onthouden van deelname aan dit onderzoek. Bij het 

tweede deel van de procedure - de data-analyse – wordt meer uitleg gegeven over hoe de 

verwerking en analyse van de data is verlopen. 

5.1 Deelnemers  

De populatie van dit onderzoek bestaat uit adolescenten tussen veertien en negentien jaar die 

toevertrouwd zijn aan een CANO-organisatie. Om de totale doelgroep te kunnen benaderen 

werd slechts één criterium vooropgesteld, namelijk dat de jongeren minstens één maand in 

begeleiding zijn. De keuze voor het betrekken van de CANO-organisaties werd reeds geduid 

bij de probleemstelling. In totaal hebben drie organisaties zich geëngageerd voor dit 

onderzoek, met name Pieter Simenon (Lommel), Cirkant (Turnhout) en Hadron (Gent).  

5.2 Instrument 

Aangezien er nog geen specifiek kwaliteit van leven-instrument is ontwikkeld voor jongeren 

in de bijzondere jeugdzorg, werd gezocht naar Nederlandstalige instrumenten die gebruikt 

worden voor het onderzoeken van de multidimensionele kwaliteit van leven bij jongeren. 

Deze zoektocht leidde uiteindelijk naar twee instrumenten: de Nederlandse vertaling van de 

World Health Organization Quality of Life (– BREF) (WHOQOL(-BREF)) en het Lancashire 

Quality of Life Profile (LQoLP) uitgebreide Nederlandse versie.  Om de uiteindelijke keuze 

helder te maken, wordt er dieper ingegaan op belangrijke gelijkenissen en verschillen tussen 

de instrumenten. 

WHOQOL of LQoLP?  

Een eerste gelijkenis tussen de instrumenten is dat zowel de WHOQOL-BREF (Skevington, 

Lotfy & O’Connell, 2004) als het LQoLP (Van Nieuwenhuizen et al., 2001) grondig zijn 

geëvalueerd op psychometrische kwaliteiten. Hiernaast hebben studies aangetoond dat de 
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WHOQOL-BREF geschikt is voor gebruik bij adolescenten (Agnihotri, Awasthi, Chandra, 

Singh & Thakur, 2010; Chen, Wu & Yao, 2006) en onderzoeken met het LQoLP (Bosch & 

Dorrenstein, 2005; Van Nieuwenhuyzen, 2007; Harder, 2011) hebben ook reeds adolescenten 

betrokken. Bovendien beschouwen beide instrumenten kwaliteit van leven als een 

multidimensioneel construct (WHOQOL Group, 1998; Van Nieuwenhuizen et al., 2001).  

Een eerste verschil is dat het LQoLP een interview is, waar het instrument van de WHOQOL 

eerder een vragenlijst is. Zelfrapportage vragenlijsten bieden de mogelijkheid om vlug 

informatie in te winnen, maar ze kunnen ook problemen met zich meebrengen (van 

Nieuwenhuizen, 1998). Hierbij is het aannemelijk dat jongeren vlug willen afronden en een 

vragenlijst ook zo vlug mogelijk willen invullen. Een interview kan de kans hierop reduceren. 

Een volgend verschil is dat het instrument van de WHO een generiek instrument is (De 

Maeyer et al., 2010) dat onder meer de klemtoon legt op personen met een lichamelijke ziekte 

en vergelijkingen met de algemene populatie mogelijk maakt (van Nieuwenhuizen, 1998). Het 

LQoLP daarentegen is een specifiek instrument ontwikkeld voor personen met ernstige 

mentale problemen (De Maeyer et al., 2010). Ten slotte vraagt het instrument van de WHO 

enkel een subjectieve inschatting (De Jong & van Nieuwenhuizen, 1995) en het LQoLP 

hanteert zowel objectieve als subjectieve items (Van Nieuwenhuizen & Nijman, 2009).  

5.2.1 Verantwoording keuze LQoLP 

Deze masterproef heeft niet de intentie om de uitkomsten van jongeren te vergelijken met de 

algemene populatie, waardoor de voorkeur wordt gegeven aan een domeinspecifiek 

instrument. Het gebruiken van een domeinspecifiek instrument zoals het LQoLP kan volgens 

De Maeyer (2010) gedetailleerde informatie leveren over uiteenlopende levensdomeinen en 

belicht zowel probleemgebieden als de krachten in het leven van personen. Aangezien het 

instrument niet initieel ontwikkeld is voor jongeren, wordt getracht om via een vergelijking 

met de (wetenschappelijke) literatuur en onderzoeken de verantwoording kracht bij te zetten.  

 Multidimensionaliteit met subjectieve en objectieve indicatoren 

Het LQoLP benadert kwaliteit van leven in analogie met de erkende aanpak, een 

multidimensionele benadering met zowel een objectieve als subjectieve invalshoek (2.2.2). 

Een instrument gebruiken bij adolescenten, dat initieel ontwikkeld is voor volwassenen, roept 

echter vragen op. Zo twijfelen Gerharz et al. (2013) aan de vraag of de domeinen van 

volwassenen, evenzeer van toepassing zijn voor jongeren. Wallander (2001) stelt dat het 

verschil tussen de domeinen die relevant zijn voor volwassenen en die voor adolescenten 
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minder groot is, dan in vergelijking met jonge kinderen. Hij illustreert dit aan de hand van 

twee domeinen van het model van Felce en Perry
10

. Het domein materieel welzijn omvat 

bijvoorbeeld de financiële situatie. Dit is niet zozeer interessant voor jonge kinderen maar wel 

relevant voor adolescenten. Van het domein emotioneel welzijn, dat seksualiteit, geloof en 

vervulling omhelst, wordt verondersteld dat het ook eerder van toepassing is voor 

adolescenten. Gerharz et al. (2013) stellen vervolgens dat elke omvattende beoordeling van de 

kwaliteit van leven van adolescenten zelfbeeld, autonomie en toekomstgerichtheid dient te 

bevatten. Het LQoLP grijpt autonomie aan met de domeinen positieve zelfwaardering,  

negatieve zelfwaardering, kader en vervulling (van Nieuwenhuizen, 1998). Tevens wordt de 

toekomstgerichtheid duidelijk door de domeinen kader en vervulling, waarin vragen worden 

gesteld over het hebben van en streven naar waardevolle doelen. 

In tabel 1 worden kwaliteit van leven-instrumenten, gebruikt bij adolescenten, en enkele 

auteurs die een theoretisch kader hebben voorzien omtrent de kwaliteit van leven domeinen 

van adolescenten
11

, in vergelijking gebracht met de domeinen van het LQoLPvl-jeugd. De 

invulling van de domeinen kan voor iedere auteur en in elk instrument verschillen, maar 

vanuit de tabel wordt opgemerkt dat er raakvlakken zijn met het LQoLPvl-jeugd. 

 Tabel 1 Vergelijking domeinen LQoLPvl-jeugd met literatuur en instrumenten 

  Domeinen van het LQoLPvl-jeugd 
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Ben-Arieh (2000) X X X X X X  X X   

Gilman et al. 
(2001) 

X X   X X  X    

Land, Lamb & 

Mustillo (2001) 
 X X X X X X   X X 

Minkkinen (2013) X  X  X   X X   

ComQoL-S5  X X X X X X  X X X X 

QoLPA  X X  X  X   X X 

WHOQOL-BREF X X X X X X X X X X X 

YQOL-R  X X X X X X X X X X 

  

                                                             
10 Felce, D. & Perry, J. (1997). Quality of Life: The scope of the term and its breadth of measurement. In R.I. Brown (red.), 
Quality of Life for people with disabilities 2e editie (55-71). Londen: Stanley Thornes Ltd.  
11 Bijlage 1: Kwaliteit van leven-domeinen auteurs en instrumenten van tabel 1 
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Concept jeugd 

Voor deze masterproef heeft Prof. Dr. Chijs van Nieuwenhuizen het “Lancashire Kwaliteit 

van Leven Profiel, uitgebreide Nederlandse versie incl. aanpassingen voor gebruik in 

Vlaanderen – concept jeugd” (LQoLPvl-jeugd) voorzien (bijlage 2). Prof. Dr. van 

Nieuwenhuizen stelt dat het instrument, gezien de vragen, geschikt is voor jongeren vanaf 

veertien jaar (Charlotte Barendregt
12

, persoonlijke mededeling, 7 maart 2013). Het “concept 

Jeugd” betekent geen inhoudelijke verandering, maar wel een aanpassing van de persoonlijke 

voornaamwoorden (Charlotte Barendregt, persoonlijke mededeling, 17 januari 2013). Het 

gebruik van meetinstrumenten voor volwassenen kan het risico inhouden dat de afname veel 

tijd vereist en dat de antwoordschalen te complex zijn (Gerharz et al., 2013). Hierover kan 

gesteld worden dat het LQoLPVL-jeugd is opgebouwd uit vragen die beantwoord worden met 

behulp van bijvoorbeeld een schaal  van 1. Kan niet slechter tot 7. Kan niet beter, of met 

ja/nee (Van Nieuwenhuizen, 1998) en dat de tijd nodig om het interview af te ronden beperkt 

is tot ongeveer een halfuur (Charlotte Barendregt, persoonlijke mededeling, 17 januari 2013).  

Verder wordt opgemerkt dat de versie “concept Jeugd” gebruikt is in onderzoeken met 

adolescenten (5.2.2). In deze studies zijn geen significante beperkingen benoemd over het 

gebruik van dit instrument bij jongeren. Van Nieuwenhuyzen (2007) geeft wel aan dat 

bepaalde vragen (bijvoorbeeld de werksituatie), omwille van de leeftijd van de jongeren, niet 

van toepassing zijn. 

 Profiel van jongeren in CANO-begeleiding 

Uit onderzoek (Grietens et al., 2007) blijkt dat er bij 22% van jongeren bij instroom in een 

CANO-begeleiding sprake is van ernstige psychiatrische problemen. Hiernaast wordt er bij 

54% ernstige emotionele problemen opgemerkt. Wanneer deze twee problemen in het bereik 

van matige tot ernstige problemen geplaatst worden, verhogen de percentages naar 

respectievelijk 35% en 81%. Het LQoLP is ontwikkeld voor volwassenen met mentale 

gezondheidsproblemen (De Maeyer et al., 2010), maar er kan gesteld worden dat jongeren in 

de CANO-organisaties evenzeer geconfronteerd worden met (ernstige) mentale problemen. 

 

 

                                                             
12 Charlotte Barendregt is promovendus, verbonden aan de Universiteit van Tilburg, afdeling Tranzo. 



29 
 

In de volgende tabel worden vervolgens de kenmerken van jongeren in een CANO-

organisatie, uit de studie van Grietens et al. (2007), in vergelijking gebracht met jongeren in 

de studies die gebruik hebben gemaakt van het LQoLP bij jongeren
13

 (5.2.2). Deze 

vergelijking maakt duidelijk dat het profiel van jongeren toevertrouwd aan een CANO-

organisatie in zekere zin gelijkenissen vertoont met het profiel van jongeren in de vier studies. 

 Tabel 2 Vergelijking profiel jongeren in CANO-begeleiding met jongeren in LQoLP-onderzoek 

 Grietens et 

al. (2007) 

Bosch & 

Dorrenstein 

(2005) 

Van 

Nieuwenhuyzen 

(2007) 

Dixon 

(2008) 

Harder 

(2011) 

Leeftijd jongeren 14 – 18 21 (gemid.) 16 – 23 16 – 18 13.4 – 20 

Psychiatrische problemen X  X X  

Middelengebruik X X  X X 

School/leerproblemen X X  X  

Emotionele problemen X X  X X 

Gedragsproblemen X  X X X 

5.2.2 Onderzoek met het LQoLP bij jongeren  

Uit de literatuurstudie wordt opgemerkt dat er tot op heden nog geen publicaties zijn 

verschenen over kwaliteit van leven van jongeren in de bijzondere jeugdzorg in Vlaanderen. 

Bovendien zijn er in totaal nog maar een beperkt aantal onderzoeken die de kwaliteit van 

leven van jongeren hebben onderzocht met behulp van het LQoLP (Harder, Köngeter, Zeller, 

Knorth & Knot-Dickscheit, 2011). In Nederland zijn er op dit moment drie onderzoeken die 

officieel het “Lancashire Kwaliteit van Leven Profiel, uitgebreide Nederlandse versie – 

concept jeugd” hebben gebruikt. Hiernaast is het instrument ook in een scriptie van een 

studente aan de Universiteit van Maastricht gebruikt (Prof. Dr. Chijs van Nieuwenhuizen, 

persoonlijke mededeling, 16 april 2013). Over één onderzoek
14

 is geen informatie bekend, 

mits het nog lopende is. Wel zijn er gegevens over de twee andere onderzoeken en de scriptie: 

 Harder (2011) heeft een longitudinaal onderzoek verricht met jongeren in een 

jeugdinrichting die intensieve gedwongen begeleiding en behandeling aanreikt. Ze heeft de 

kwaliteit van leven van adolescenten onderzocht op vier meetmomenten.  

  Bosch en Dorrenstein (2005) hebben het instrument gebruikt binnen voorzieningen 

van Traverse, waaronder de afdeling Jongerenpension en Direkshon
15

. De onderzoekers 

                                                             
13 Voor verdere informatie over de kenmerken van de jongeren in de vier onderzoeken, kan U bijlage 3 raadplegen.  
14 Barendregt, Bongers, van der Laan & van Nieuwenhuizen. (z.j.) Quality of Life among incarcerated youth with severe 
psychiatric problems 
15 Jongerenpension biedt structuur en begeleiding aan jongeren van 16 tot 23 jaar. Direkshon is een stimuleringsinitiatief dat 

jongeren ondersteunt bij moeilijkheden in het vinden van een eigen woonplaats (Bosch & Dorrenstein, 2005) 
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wilden nagaan of kwaliteit van leven-onderzoek van toepassing kon zijn binnen een 

doelgroepenonderzoek.  

 Van Nieuwenhuyzen (2007) heeft een pilootstudie verricht inzake de toepasbaarheid 

van het LQoLP bij jongens in de forensische jeugdpsychiatrie. In de scriptie wordt gesteld dat 

het LQoLP toepasbaar is bij deze jeugdige doelgroep. 

Naast de drie beschreven onderzoeken is het LQoLP ook gebruikt in Engeland door Dixon 

(2008) in een onderzoek met 106 jongeren na hun vertrek uit de jeugdhulpverlening
16

.  

5.2.3 Lancashire Kwaliteit van Leven Profiel uitgebreide Nederlandse versie, incl. 

aanpassingen voor gebruik in Vlaanderen – concept jeugd (LQoLPvl-jeugd) 

Het LQoLPvl-jeugd bevat dezelfde items als de originele uitgebreide Nederlandse versie, 

maar bepaalde items (bijvoorbeeld opleidingsvormen) zijn aangepast aan de Vlaamse context. 

Er zijn ook taalkundige wijzigingen gebeurd met het oog op het interviewen van jongeren. 

De uitgebreide Nederlandse versie van het LQoLP betreft een vertaling van het originele 

LQoLP, ontwikkeld in het Verenigd Koninkrijk door Oliver, Huxley, Bridges en Mohamad 

(Van Nieuwenhuizen et al., 2001). Het oorspronkelijke LQoLP is een gestructureerd 

interview, opgebouwd uit 105 items en gebaseerd op het Quality of Life Interview van 

Lehman (Van Nieuwenhuizen, 1998).  De aangepaste Nederlandse versie is tot stand 

gekomen dankzij een uitgebreid onderzoek met concept mapping, een exploratieve 

factoranalyse en onderzoeken van de psychometrische eigenschappen (Van Nieuwenhuizen et 

al., 2001). Hierbij zijn de resultaten van de interne consistentie, betrouwbaarheid en de 

validiteit van het instrument bevredigend (De Maeyer et al., 2011). Alle domeinen in het 

uitgebreide LQoLP hebben een Cronbach’s alpha voornamelijk in het bereik .60 - .80, waarbij 

voor acht domeinen α ≥ .70.  De test-hertestbetrouwbaarheid overheen twee weken toont 

bovendien een goede betrouwbaarheid (.67-.90) (Van Nieuwenhuizen, 1998).  

Verder hebben de resultaten van het onderzoek geleid tot het verdwijnen van bepaalde items 

uit het originele LQoLP en tot het toevoegen van nieuwe schalen. Zo werd de Life Regard 

Index (LRI), bestaande uit twee subschalen “kader” en “vervulling”, toegevoegd om 

autonomie, betekenisvol gevoel, innerlijke ervaring en intieme relaties te omvatten (Meijer, 

Schene & Koeter, 2002). Het domein kader geeft een beoordeling van een betekenisvol leven 

en het domein vervulling een beoordeling van het hebben van levensdoelen (Van 

                                                             
16 Met de jongeren die de jeugdhulpverlening verlaten hebben, wordt in deze studie gedoeld op enerzijds jongeren na hun 

traject in de pleegzorg (59%) en anderzijds jongeren na hun traject in een residentiële organisatie (31%). 
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Nieuwenhuizen & Nijman, 2009). Een derde schaal werd toegevoegd waarop respondenten op 

een 5-puntenschaal
17

 kunnen aangeven hoe belangrijk zij ieder domein vinden. Hiernaast 

wordt verondersteld dat de uitgebreide versie ook buiten Nederland bruikbaar is (Van 

Nieuwenhuizen et al., 1998). 

Het LQoLP houdt zich niet bezig met het genereren van één enkele omvattende score om de 

complexiteit van het leven van de mensen te vatten (Oliver, Huxley, Priebe & Kaiser, 1997). 

Het instrument voorziet een profiel van de tevredenheid van individuen met betrekking tot 

verscheidene levensdomeinen en het geeft vervolgens een globale inschatting van het 

algemeen welbevinden (De Maeyer et al., 2011; Meijer et al., 2002). Het instrument is 

opgebouwd uit subjectieve items die polsen naar de tevredenheid en objectieve items die 

inspelen op condities die objectief gerapporteerd kunnen worden (Van Nieuwenhuizen et al., 

2001).  

De domeinspecifieke kwaliteit van leven behandelt elf verschillende domeinen: gezondheid, 

vrije tijd en sociale participatie, woonsituatie, familierelaties, financiën, veiligheid, negatief 

affect, positieve zelfwaardering, negatieve zelfwaardering, kader en vervulling (Van 

Nieuwenhuizen, 1998). De inschatting van de domeinen wordt gegeven op een 7-punts Likert 

schaal, de Life Satisfaction Scale
18

. Deze wordt gehanteerd bij alle domeinen, met 

uitzondering van negatief affect, positieve zelfwaardering, negatieve zelfwaardering, kader en 

vervulling (Harder, 2011). Negatief affect gaat over het ervaren van negatieve gevoelens en 

wordt beoordeeld op een zevenpuntenschaal van 1 (nee, helemaal mee oneens) tot 7 (ja, 

helemaal mee eens). Verder zijn de vragen voor positieve zelfwaardering en negatieve 

zelfwaardering ingebracht vanuit een aangepaste versie van de Self-Esteem Scale (SES) 

(Meijer et al., 2002; De Maeyer et al., 2011) en voor de inschatting van de domeinen kader en 

vervulling wordt gebruik gemaakt van de LRI met Nederlandse aanpassing (Van 

Nieuwenhuizen et al., 2001; Van Nieuwenhuizen & Nijman, 2009). De vragen betreffende de 

vier laatstgenoemde domeinen worden beoordeeld met een 3-punts Likert schaal
19

 en later 

gehercodeerd naar een 7-punts Likert schaal om ze te kunnen vergelijken met de andere 

domeinen (De Maeyer, van Nieuwenhuizen, Bongers, Broekaert & Vanderplasschen, in druk). 

                                                             
17 1. Nauwelijks van belang, 2. Weinig van belang, 3. Soms wel/soms niet van belang, 4. Van enig belang en 5. Van groot 
belang 
18 1. Kan niet slechts, 2. Ontevreden, 3. Meestal ontevreden, 4. Gemengd (tevreden en ontevreden), 5. Meestal tevreden, 6. 
Tevreden en 7. Kan niet beter. 
19 Vragen betreffende positieve zelfwaardering en negatieve zelfwaardering worden beantwoord met: 1. Ja, 2. Nee of 3. Weet 

niet. De vragen betreffende kader en vervulling worden beantwoord met 1. Niet mee eens, 2. Geen mening of 3. Mee eens. 
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De globale kwaliteit van leven wordt geoperationaliseerd in drie maten: de Cantril’s Ladder, 

de Happiness Scale en een gemiddelde Life Satisfaction Score (LSS)  (Van Nieuwenhuizen et 

al, 1998). De Cantril’s Ladder betreft een visuele 100mm schaal waarop de jongere aanduidt 

hoe hij zijn leven op dit moment ervaart (Harder, 2011).  De gemiddelde LSS is de 

gemiddelde score van de tevredenheid met het leven, aan de hand van twee vragen die 

beoordeeld worden met de Life Satisfaction Scale (Meijer et al., 2002). De Happiness Scale 

bevat een vraag naar hoe gelukkig het leven over het geheel genomen is geweest, beantwoord 

op een vijfpuntenschaal
20

. Vervolgens zijn er nog twee schalen voor de interviewer. Er is een 

100mm visuele analoge QoL Uniscale waarbij de interviewer een eigen inschatting geeft van 

de huidige kwaliteit van leven van de respondent en op hetzelfde moment dient hij een 

inschatting te maken van de betrouwbaarheid van de gegeven antwoorden op een 

vierpuntenschaal
21

 (Van Nieuwenhuizen et al., 1998) 

Ten slotte wordt op het einde van het interview nog een open vraag gesteld aan de deelnemer: 

“Kun je één of meerdere dingen noemen die de kwaliteit van jouw leven zouden verbeteren?”.  

5.2.4 Extra open vragen 

Met het oog op het beantwoorden van de tweede onderzoeksvraag, zijn twee extra vragen 

gekoppeld aan de open vraag van het instrument: “In welke mate ondersteunt de CANO-

organisatie je kwaliteit van leven of hoe helpt de begeleiding je kwaliteit van en tevredenheid 

over het leven verbeteren?” en “Zijn er moeilijkheden die je ervaart in de begeleiding? Mis je 

iets of kan er volgens jou iets beter?”. 

5.3 Onderzoeksprocedure 

5.3.1 Dataverzameling 

Voorbereiding 

Om het LQoLPvl-jeugd op betrouwbare wijze te gebruiken, is een training gevolgd aan de 

Universiteit van Tilburg (Drs. Charlotte Barendregt i.o.v. Prof. Dr. Chijs van Nieuwhuizen, 

Universiteit van Tilburg, 17 januari 2013). Tijdens dit moment werd vooral de praktische kant 

van het instrument opgehelderd, zoals het leren gebruiken van de antwoordkaarten en leren 

welke informatie belangrijk is om mee te delen. 

 

                                                             
20 1. Erg ongelukkig, 2. Ongelukkig, 3. Tamelijk gelukkig, 4. Gelukkig en 5. Erg gelukkig. 
21 1. Heel betrouwbaar, 2. Over het algemeen betrouwbaar, 3. Over het algemeen onbetrouwbaar en 4. Zeer onbetrouwbaar. 
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Toegang 

Het verkrijgen van toegang tot de jongeren is in dit onderzoek via verschillende fasen tot 

stand gekomen. Een eerste stap bij onderzoek dat in zekere zin verbonden is met een 

organisatie, is het contacteren van de gatekeepers van de organisatie (Glesne, 2011). Wanat 

(2008) spreekt over de gatekeepers als personen die formele toestemming kunnen voorzien, 

nodig voor het toetreden tot de organisatie. De cruciale vraag hierbij is tot welk niveau de 

onderzoeker zich wendt om de toestemming te vragen. Aangezien alle jongeren in dit 

onderzoek toevertrouwd zijn aan een CANO-organisatie, was de eerste stap het leggen van 

contact met al de negen CANO-organisaties
22

. Dankzij een stageperiode in een van de negen 

CANO-organisaties, werd de mogelijkheid geboden om de contactgegevens van 

coördinatoren en teamverantwoordelijken van iedere organisatie te verkrijgen. Het eerste 

contact werd gelegd via mail, waarbij een korte, doch bondige beschrijving werd gegeven van 

het doel van het onderzoek. Hierbij werd een informatiedocument toegevoegd (bijlage 5), 

gericht aan de jongeren. Vervolgens werd de vraag voor medewerking door de 

contactpersonen op een teamvergadering voorgelegd, waar aan de begeleiders werd gevraagd 

om te polsen welke jongeren zouden willen meewerken. Als de jongere zijn of haar 

toestemming gaf, werd de locatie en tijdstip van het interview rechtstreeks met jongeren (N = 

10) of indirect via een begeleider als tussenpersoon (N = 15) afgesproken. In het 

informatiedocument en de eerste mail stond tevens nadrukkelijk vermeld dat de jongere vrij 

was om de locatie en het tijdstip van het interview te kiezen.  

Ethische basisregels  

Er zijn enkele  ethische basisprincipes aan welke een onderzoeker zich onveranderlijk dient te 

houden, zoals het voorzien van een geïnformeerde toestemming, het verzekeren van de 

vertrouwelijkheid, deelnemers volledig informeren en geen schade berokkenen of dwang 

uitoefenen (Neuman, 2011). Voor dit onderzoek is iedere jongere via een tussenpersoon, een 

begeleider, geïnformeerd over het onderzoek, aan de hand van het informatiedocument. 

Bovendien is steeds het onderzoeksdoel, het verloop van het gesprek en het verdere proces 

verduidelijkt aan het begin van het interview.  

Verder is het merendeel van de jongeren in dit onderzoek (76%, N=19) minderjarig, waardoor 

ouderlijke toestemming een randvoorwaarde wordt. Voor veel jongeren was er echter niet de 

                                                             
22 Jongerenwerking Pieter Simenon (Lommel), Hadron (Gent), Cirkant (Turnhout), De Wissel (Leuven), Stappen (Sint-

Amandsberg), Sporen (Leuven), Oranjehuis (Heule), Binnenstad (Brugge) en Bethanie (Kortrijk) 
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mogelijkheid
23

 om de geïnformeerde toestemming (bijlage 4) te laten ondertekenen door de 

ouders. Gezien er niet van de wetgeving kan afgeweken worden, is een oplossing gezocht om 

toch aan deze voorwaarde te voldoen. Na overleg met onder andere promotor Prof. Dr. Franky 

D’Oosterlinck is besloten om nog steeds een bijkomende toestemming voorop te stellen, 

weliswaar door een andere belangrijke meerderjarige vertrouwenspersoon, aangewezen door 

de jongere zelf. Jongeren bij wie ouderlijke toestemming niet mogelijk was, duidden hun 

individuele begeleider aan. De schriftelijke toestemming is steeds aan het begin van het 

gesprek overlopen in het bijzijn van de jongere en de ouder/begeleider, gezamenlijk 

ondertekend en iedere partij heeft een ondertekend exemplaar ontvangen. 

Hiernaast is de keuze gegeven om informatie terug te krijgen over het interview. Met alle 

jongeren is de afspraak gemaakt dat er opnieuw contact wordt genomen eenmaal het 

onderzoek is verstreken en alle informatie is verwerkt. Als de jongere beslist dat hij of zij een 

terugkoppeling wil, zullen de gegevens via persoonlijk en direct contact worden bezorgd. Er 

is ook gevraagd of de jongere graag wil dat de individuele begeleider aanwezig is, zodat deze 

ook op de hoogte kan worden gesteld van de gerapporteerde kwaliteit van leven. Dit wordt bij 

het volgend contact nogmaals bevraagd. 

Verder is de vertrouwelijkheid verzekerd omdat er geen namen zijn gebruikt, maar 

respondentnummers. Dit nummer is nooit neergeschreven op de geïnformeerde toestemming, 

maar is enkel geplaatst op de vragenlijst. De ingevulde documenten zijn vertrouwelijk 

bewaard en de contacten met jongeren, begeleiders en/of ouders verliepen steeds via de 

onderzoeker zelf. Voor het gesprek is de nadruk gelegd op de vertrouwelijkheid van alle 

informatie en dat er nooit iets zonder toestemming wordt doorgespeeld. Bovendien is er bij de 

beschrijving van de resultaten voor gezorgd dat enkel fictieve namen zijn gebruikt.  

Ten slotte is bij ieder gesprek gevraagd of jongere zich op eender welke wijze gedwongen 

voelde om deel te nemen aan het onderzoek. Geen enkele jongere heeft aangegeven 

gedwongen te zijn om te participeren. 

 

 

 

                                                             
23 Veel voorkomende redenen waren: afwezige ouder(s), geen persoonlijke contact meer en geen zin om het te willen vragen. 
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Afname interviews 

Het eerste interview vond plaats op 22 januari 2013 en het laatste op 8 april 2013. De oorzaak 

voor deze spreiding is veelzijdig. De organisaties liggen verspreid over heel Vlaanderen 

(Limburg – Antwerpen – Oost-Vlaanderen) en niet alle jongeren van eenzelfde organisatie 

konden steeds op dezelfde dag geïnterviewd worden. Bovendien is het meermaals 

voorgevallen dat een afspraak werd verzet en drie maal was een jongere niet aanwezig op de 

afspraak. Bij twee van de drie jongeren is het interview op een ander moment kunnen 

doorgaan, maar één jongere was niet meer bereikbaar. De grootste verschuiving besloeg een 

periode van anderhalve maand, wegens een opname in een psychiatrische afdeling van een 

ziekenhuis.  

Hiernaast zijn de interviews doorgegaan in de organisatie (N = 16) of in de context
24

 van de 

jongere (N = 9) en vonden meestal plaats in een afgesloten ruimte zonder aanwezige derden 

(N = 21). Bij vier jongeren was er één persoon
25

 aanwezig in de aangrenzende kamer. Aan 

hen werd gevraagd of zij graag in een andere ruimte wilden gaan zitten. Geen elke jongere 

vond dit nodig. De duur van de interviews varieerde tussen 25 minuten en 1u 15min, maar 

was gemiddeld afgerond na een halfuur. 

Aan het begin van het interview werd, conform de richtlijnen van de training, een introductie 

gegeven. Eerst werd de jongere bedankt voor zijn medewerking om vervolgens over te gaan 

naar de informatie over het interview. Er werd expliciet meegedeeld dat alle antwoorden 

vertrouwelijk worden behandeld, dat er geen goede of foute antwoorden zijn, dat de jongere 

de tijd mag nemen om na te denken over de vragen en dat er steeds ruimte is om 

verduidelijking te vragen. Na afloop van ieder interview gaf de onderzoeker een beoordeling 

van de betrouwbaarheid van de respondent en de huidige kwaliteit van leven van de jongere. 

Alle interviews verliepen vlot en er waren geen grote problemen met het beantwoorden van 

de vragen. In een aantal interviews werd een bepaalde zin niet begrepen. Hierbij was het 

meestal voldoende om deze te herhalen. Slechts twee keren was het nodig om extra 

verduidelijking te geven. Alle jongeren gaven aan dat het gesprek wel aangenaam was en dat 

ze het niet erg vonden om mee te werken. Dit is in de lijn met de bevindingen uit de 

pilootstudie Van Nieuwenhuizen (1998) waarin wordt gesteld dat er geen grote problemen 

verbonden zijn aan de afname van het interview en dat er door de interviewers werd 

                                                             
24 Hetzij het ouderlijk huis (N = 6) of de eigen woning (N = 3) 
25 Bij twee jongeren was de moeder aanwezig, bij één de vriendin en bij de vierde een vriend. 
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aangegeven dat de respondenten het interview als aangenaam ervoeren. Door sommige 

jongeren in dit onderzoek werd wel aangehaald dat enkele vragen van de LRI  niet zo 

eenvoudig waren. Dit sluit aan met de bevinding uit zowel het scriptieonderzoek van Van 

Nieuwenhuyzen (2007) als met eerder onderzoek met volwassenen (Van Nieuwenhuizen et 

al., 1998). 

 Redenen voor onthouden van deelname 

Walker en Gudjonsson (2000)
26

 reiken vanuit hun onderzoek met het LQoLP de idee aan om 

de vraag waarom personen weigeren te participeren mee te nemen. In hun onderzoek bleek de 

voornaamste reden dat er geen persoonlijk voordeel uit te halen was.  Deze reden werd ook 

binnen dit onderzoek meerdere keren aangehaald door de contactpersonen. Er werd immers 

geen (materiële) beloning gekoppeld aan de deelname. Eén organisatie (Hadron) heeft zelf de 

keuze gemaakt om hierop te anticiperen door het inbrengen van een cinematicket als 

beloning. De achterliggende reden hiervoor is dat de organisatie zelf sterk zoekende is naar 

het werken rond de kwaliteit van leven van jongeren en dat dit onderzoek sterk aansluit op 

hun vraag. Een volgende reden
27

 was de afwezigheid van interesse, door bepaalde begeleiders 

ook wel omschreven als een probleem van overbevraging. Bij één jongere gaf de ouder geen 

toestemming, met als reden niet geconfronteerd te worden met de hulpverleningsgeschiedenis 

van de jongere. Ten slotte had één jongere ingestemd, maar vooraleer de afspraak kon worden 

gemaakt, bleek de jongere in ontvluchting
28

.  

5.3.2 Data-analyse 

Voor het analyseren van de gegevens van het LQoLPvl-jeugd werd het programma Statistical 

Package for the Social Sciences Version 21 (SPSS 21) gebruikt. De eerste stap in het 

verwerkingproces was het invoeren van de data. Hiervoor is het databestand “2013 

Databestand_LQoLP_Vlaamse_Versie” van Prof. Dr. Chijs van Nieuwenhuizen gebruikt. 

Hierin staan alle variabelen van het instrument vermeld. In functie van de beschrijving van de 

kenmerken van de jongeren zijn er extra variabelen aangemaakt, zoals het aantal vorige 

plaatsingen, leeftijd eerste plaatsing en verblijf in de Gemeenschapsinstelling. Om de eerste 

onderzoeksvraag: “Hoe ervaren jongeren, toevertrouwd aan een CANO-organisatie, hun 

kwaliteit van leven?” te beantwoorden, is de data uit het LQoLPvl-jeugd gebruik.  

                                                             
26 Onderzoek met het LQoLP met 58 forensisch psychiatrische patiënten. 
27 Gebaseerd op 9 jongeren bij wie deze reden expliciet werd aangehaald door de begeleider. Hiernaast werd de reden ook 
door contactpersonen van de organisaties aangehaald, zonder het vermelden van het aantal jongeren dat feitelijk deze reden 
vooropstelde. Dit getal reflecteert bijgevolg niet al de jongeren die weigerden mee te werken omwille van deze reden. 
28 Ontvluchting is het weglopen van de jongere. Hierdoor kan de organisatie de begeleiding niet meer blijven voortzetten en 

wordt de jongere geseind bij de politie. Na twee weken in ontvluchting wordt de jongere uitgeschreven. 
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De volgende stap richting de resultaten, was het gebruik van de syntax “Rekenjob 2002 laatste 

versie bijgewerkt 2006”. Via de syntax wordt de ruwe data verwerkt en per persoon/per 

domein een gemiddelde domeinscore gegeven op een zevenpuntenschaal. Daar de domeinen 

positieve zelfwaardering, negatieve zelfwaardering, kader en vervulling op een 3-punts 

Likertschaal zijn beantwoord, maakt de syntax gebruik van een transformatie (M’ = (M : 3) * 

7)
29

 om de ruwe data vergelijkbaar te maken met de andere data. De getransformeerde 

domeinscores hebben een bereik van minimum 2.33 en een maximum van 7 (Van 

Nieuwenhuizen, 1998). Voor het weergeven van de resultaten met betrekking tot de algemene 

kenmerken zijn ofwel totale frequenties en percentage gebruikt of gemiddelden met de 

standaarddeviatie (SD) en het bereik. In het presenteren van de kwaliteit van leven-resultaten 

is ook beschrijvende statistiek gebruikt. De drie maten van de globale kwaliteit van leven 

worden eerst weergegeven in een tabel met de gemiddelde scores met SD en bereik. 

Vervolgens wordt bij de gemiddelde Life Satisfaction Score een boxplot weergegeven voor de 

detectie van mogelijke uitschieters. Hiernaast wordt de Cantril’s Ladder zichtbaar met behulp 

van een histogram en de Happiness Scale wordt geduid met frequenties en percentages per 

antwoordmogelijkheid. De domeinspecifieke kwaliteit van leven overheen de groep wordt 

eerst gepresenteerd aan de hand van de gemiddelde domeinscores, maar verder uitgeklaard 

met behulp van de percentages lage kwaliteit van leven per domein.   

Om een antwoord te formuleren op de tweede onderzoeksvraag: “Welke aanknopingspunten 

kan een kwaliteit van leven-instrument bieden aan de begeleiding, met het oog op het 

bevorderen van de kwaliteit van leven van jongeren?”, is ook informatie gebruikt van het 

LQoLPvl-jeugd. Hiernaast zijn de antwoorden op de twee bijkomende open vragen geclusterd 

aan de hand van overkoepelende thema’s (bijlage 6). Voor de eerste vraag: “In welke mate 

ondersteunt de CANO-organisatie je kwaliteit van leven of hoe helpt de begeleiding je 

kwaliteit van en tevredenheid over het leven verbeteren?”, is gebruik gemaakt van de 

kwaliteit van leven domeinen van het LQoLPvl-jeugd. Voor de tweede vraag: “Zijn er 

moeilijkheden die je ervaart in de begeleiding? Mis je iets of kan er volgens jou iets beter?”, 

is de informatie gebundeld naargelang overeenkomsten in de antwoorden.  

Als laatste worden de domeinspecifieke kwaliteit van leven-profielen van twee jongeren 

weergegeven met lijngrafieken aan de hand van de gemiddelde domeinscores. Hiernaast is 

ook een lijngrafiek gepresenteerd met de scores voor het belang per domein. De namen van de 

jongeren zijn fictief om de vertrouwelijkheid te waarborgen. 

                                                             
29 M’ = getransformeerde gemiddelde score; M = ruwe gemiddelde schaalscore 
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6 Resultaten 

6.1 Algemene kenmerken 

In tabel 3 worden de algemene kenmerken van jongeren in het onderzoek (N=25) 

weergegeven, op basis van de objectieve items van het LQoLPvl-jeugd en de informatie uit de 

bijkomende vragen die voorafgaand het interview gesteld zijn. 

 Tabel 3 Kenmerken van de jongeren in het onderzoek (N=25) 

Algemene kenmerken (N=25) 

Leeftijd [gemiddelde (SD), bereik] 16.68 (1.18), 14 – 19 

Man [N (%)]  20 (80%) 

Organisatie [N (%)]: Pieter Simenon 12 (48%) 

   Cirkant 5 (20%) 

   Hadron 8 (32%) 

Gedwongen hulpverlening [N(%)] 24 (96%) 

Begeleidingsvorm [N (%)]: BZW 3 (12%) 

    Context 8 (32%) 

   Residentieel 9 (36%) 

   Studiowonen/TCK
30

 5 (20%) 

Aantal maanden in CANO-begeleiding [N (%)]: < 3m 7 (28%) 

     3-6m 4 (16%) 

     6-12m 6 (24%) 

     >12m 8 (32%) 

   [gemiddelde (SD), bereik] 10.72 (8.96), 1 – 30   

Voornaamste dagelijkse bezigheid [N (%)]:  School 21 (84%) 

   BSO   12 (48%) 

    BuSO   1 (4%) 

    Onvolledig leerplan 8 (32%) 

    Werk 1 (4%) 

   Ongestructureerd  3 (12%) 

Aantal vorige plaatsingen [gemiddelde (SD), bereik] 3.32 (2.23), 0 – (>)7 

Leeftijd eerste plaatsing [gemiddelde (SD), bereik]  12.52 (4.095), 4 – 17
31

 

Plaatsing in Gemeenschapsinstelling [N (%)]  16 (64%) 

  1x   11 (44%) 

   2x   3 (12%) 

   3x   1 (4%) 

   8x   1 (4%) 

                                                             
30 TCK staat voor TrainingsCentra voor Kamerbewoning. Studiowonen/TCK kan ook als residentiële vorm gezien worden, 
maar is in deze studie afzonderlijke genomen omwille van de grotere nadruk op het zelfstandigheidstraject (richting BZW). 
31 Gebaseerd op de populatie jongeren in de gedwongen hulpverlening (N = 24) 
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Opname psychiatrische afdeling in het verleden [N (%)] 8 (32%) 

  aantal opnames [N (%)]:  1 keer  5 (20%) 

   2-3 keer  2 (8%) 

    4-5 keer  1 (4%) 

 gemiddelde leeftijd [gemiddelde (SD), bereik]  13 (4.14), 7 – 18 

Ervaren van psychische klachten tijdens periode van interview 5 (20%)  

 Innemen van medicatie voor psychische klachten 3 (12%) 

Uit tabel 3 wordt afgeleid dat de gemiddelde leeftijd van jongeren in dit onderzoek 16.68 jaar 

is (SD = 1.18) en dat de groep overwegend bestaat uit jongens (80%). Voor het merendeel van 

de jongeren (84%) is school de voornaamste dagelijkse bezigheid. Ongeveer de helft van de 

schoolgaande jongeren (48%) volgt hierbij een opleiding in het Beroeps Secundair Onderwijs 

(BSO) en een derde (32%) een opleiding met een onvolledig leerplan
32

. Vijftien van de 

twintig schoolgaande jongens volgen een beroepspecifieke opleiding zoals metaal- of 

houtbewerking, schilderwerken, carrosserie of tuinbouw. De meisjes volgen elk verschillende 

opleidingen, gaande van kinderzorg tot grootkeuken. 

Ongeveer de helft (48%) volgt een hulpverleningstraject bij Jongerenwerking Pieter Simenon. 

Hiernaast zijn vijf jongeren (20%) toevertrouwd aan Cirkant en acht jongeren (32%) aan 

Hadron. Het aantal jongeren verbonden aan de begeleidingsvormen Begeleid Zelfstandig 

Wonen (BZW), residentiële begeleiding, contextbegeleiding en studiowonen/tck is 

respectievelijk 3 (12%), 9 (36%), 8 (32%) en 5 (20%). Ongeveer een derde van de jongeren 

(32%, N=8) is reeds meer dan één jaar verbonden aan de organisatie. Voor zeven jongeren 

(28%) is de huidige duur van traject in een CANO-organisatie minder dan drie maanden. De 

gemiddelde huidige duur van in begeleiding zijn, is 10.72 maanden (SD=8.96). 

Met betrekking tot het aantal plaatsingen in de bijzondere jeugdzorg wordt vastgesteld dat het 

gemiddeld aantal plaatsingen per jongere 3.32 (SD = 2.23) is. Vanuit een berekening op basis 

van jongeren in de gedwongen hulpverlening (96%, N=24) blijkt dat de eerste plaatsing voor 

jongeren tussen de leeftijd van vier en zeventien jaar plaatsvond, met een gemiddelde van 

12.52 jaar (SD = 4.095). De meerderheid van de jongeren (64%) is minstens eenmaal 

aangemeld in een Gemeenschapsinstelling. Voor elf jongeren was dit één keer, voor vijf 

jongeren minstens twee keer waarbij één jongere acht keer. Betreffende de verblijfsduur in de 

Gemeenschapsinstelling zijn er grote verschillen die over het algemeen in te delen zijn in een 

kortdurende time-out van twee weken (24%, N=6) en een langere opname van minstens drie 

maanden (48%, N=12), waarbij voor één jongere een periode van twee jaar. Vervolgens wordt 

                                                             
32 Een opleiding met onvolledig leerplan verwijst naar deeltijds onderwijs en leercontract. 



41 
 

vastgesteld dat acht (32%) jongeren reeds een opname in een psychiatrische afdeling hebben 

ervaren. Bij drie was er sprake van twee of meer opnames. Vijf jongeren (20%) ervaren nog 

psychische klachten en drie jongeren (12%) nemen hiervoor nog medicatie. 

6.2 Kwaliteit van Leven 

In dit deel wordt een beschrijving gegeven van de huidige kwaliteit van leven zoals 

gerapporteerd door de jongeren zelf. Eerst wordt de globale kwaliteit van leven voorzien aan 

de hand van de drie globale maten (5.2.3). Vervolgens wordt de domeinspecifieke kwaliteit 

van leven van de jongeren geduid. Verder wordt het belang dat de jongeren hechten aan de 

domeinen aangestipt. Nadien wordt de open vraag (“Kun je één of meerdere dingen noemen 

die de kwaliteit van jouw leven zouden verbeteren?”) van het instrument besproken. Bij deze 

vraag is bijkomend gepolst naar de mate waarin de jongeren ervaren dat de begeleiding hun 

kwaliteit van leven bevordert/ondersteunt en of er moeilijkheden zijn (5.2.4). Ten slotte wordt 

een illustratie gegeven van hoe het instrument vanuit een individuele benadering gebruikt kan 

worden.  

6.2.1 Globale Kwaliteit van Leven 

 Tabel 4 Resultaten van drie maten van de globale kwaliteit van leven  

 

 

Life Satisfaction Score  

 

Deze beoordeling bestaat uit het gemiddelde van de scores op twee soortgelijke vragen: “Kun 

je mij vertellen hoe je op dit moment je leven als geheel ervaart?” en “Kun je mij vertellen 

hoe jij je leven als geheel ervaart?”. De eerste vraag wordt aan het begin van het interview 

gesteld en de tweede vraag aan het einde. Beide vragen worden beantwoord met behulp van 

de Life Satisfaction Scale (5.2.3). 

Voor deze maat valt op dat jongeren overwegend een score rond meestal tevreden (score 5) 

rapporteren over hun leven als geheel. De gemiddelde inschatting van het leven als geheel is 

4.84 (SD = 1.04). Bij het analyseren wordt duidelijk dat 84% een hoge score (≥ 4) rapporteert. 

Maat  [gemiddelde (SD); bereik] 

Life Satisfaction Score  4.84(1.04); 2,5 – 7 

Cantril’s Ladder  59.48(16.25); 22 – 95 

Happiness Scale 2.96 (.978); 1 – 5 
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Omwille van de kans op sterke individuele verschillen, wordt nagegaan of er uitzonderlijke 

hoge of lage scores (uitschieters) in de data zijn. Hiervoor is een boxplot gebruikt. 

Uit figuur 1 blijkt dat er één uitschieter is, 

namelijk een jongere met een score van 2.5. 

Soms wordt geopteerd om dergelijke 

uitschieters uit de data te verwijderen, mits ze 

het totaalbeeld kunnen vertekenen. In dit 

onderzoek wordt er veel belang gehecht aan de 

individuele verschillen, waardoor iedere 

gerapporteerde score eenzelfde 

onderzoekswaarde krijgt toegekend en  

bijgevolg niet wordt verwijderd.   Fig. 1 Boxplot van de Life Satisfaction Score        

Cantril’s Ladder 

 

Bij de Cantril’s Ladder wordt aan jongeren gevraagd om op een afbeelding van een ladder, 

met de onderste trede gelijk aan “het leven op zijn allerslechtst” en de bovenste trede gelijk 

aan “het leven op zijn allerbest”, met een kruisje aan te duiden waar zijn of haar leven zich op 

dit moment bevindt. De uiteindelijke score is een procentuele beoordeling, bekomen via het 

meten van de afstand tussen de onderste trede en het middelpunt van het kruisje. De 

gemiddelde score voor deze maat van de globale kwaliteit van leven is 59.48 (SD = 16.25). 

Belangrijk om te vermelden is dat alle scores zich situeren tussen 22 en 95. 

Uit deze figuur (y-as = frequenties; x-as = 

score) blijkt dat het merendeel van de jongeren 

(56%, N=14) een score tussen 60 en 80 

aangeeft. Opvallend is dat 28% (N=7) een 

negatieve score (< 50) heeft gerapporteerd en 

één jongere een hoge score (95). 

 

 

  Fig. 2  Histogram van de scores op de Cantril’s Ladder. Hoe verder naar rechts op de x-as, hoe hoger de  

   globale kwaliteit van leven. 

 

 



43 
 

Happiness Scale 

Deze schaalt betreft de beoordeling van de vraag: “Hoe gelukkig is je leven over het geheel 

genomen geweest?”.  Tabel 5 representeert de frequenties en percentages van de antwoorden 

per antwoordmogelijkheid. 

 Tabel 5 Resultaten van de Happiness Scale 

Happiness Scale N (%) 

 

1. Erg ongelukkig 

 

1 (4%) 

2. Ongelukkig 7 (28%) 
3.  Tamelijk gelukkig 11 (44%) 

4. Gelukkig 4 (16%) 

5. Erg gelukkig 2 (8%) 
 

 

Uit deze tabel wordt duidelijk dat bijna de helft van de jongeren (44%) aangeeft dat zijn of 

haar leven over het geheel genomen tamelijk gelukkig is geweest. Voor 16% wordt het gehele 

leven als gelukkig ervaren. Meer dan een vierde (28%) geeft aan dat het leven over het geheel 

genomen als ongelukkig wordt ervaren. Bij de twee uiterste antwoordmogelijkheden wordt 

opgemerkt dat één jongere zijn gehele leven kenmerkt als erg ongelukkig en twee jongeren als 

erg gelukkig.  

6.2.2 Domeinspecifieke Kwaliteit van Leven 

De domeinspecifieke kwaliteit van leven omvat de tevredenheid over elf domeinen (5.2.3) die 

elk zijn opgebouwd uit een aantal subjectieve items.  

 
 Fig. 3 Gemiddelde domeinscores voor de 11 domeinen (totale groep, N=25). Een hogere score betekent  

   een hogere kwaliteit van leven voor het specifieke domein. 
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Figuur 3 toont het domeinspecifiek kwaliteit van leven-profiel van het totaal aantal jongeren 

(N = 25) aan de hand van de gemiddelde domeinscores
33

. In deze grafiek valt op dat voor alle 

domeinen, met uitzondering van financiën, familie en negatief affect, de gemiddelde score 

groter dan 5 (meestal tevreden) is. Vervolgens blijken twee domeinen (positieve 

zelfwaardering en kader) een score hoger dan 6 (tevreden) te tonen. Deze grafiek reflecteert in 

eerste instantie dat er voor deze jongeren in CANO-begeleiding geen lage kwaliteit van leven 

is, met uitzondering van het domein negatief affect dat zich met een gemiddelde score van 

3.98 (SD = 1.43) net op de grens situeert. Deze bevinding kan weliswaar een vertekend beeld 

zijn. Er wordt door van Nieuwenhuizen (1998) aangehaald dat het zeer aannemelijk is dat er 

via het verstrekken van een algemeen profiel op basis van gemiddelde domeinscores voor 

gezorgd wordt dat de verschillen tussen de individuen uitgemiddeld worden. Het voorzien van 

een beeld in welke een vergelijking wordt gemaakt tussen individuele profielen kan deze 

verklaring eventueel onderschrijven. 

 

    Fig. 4 Domeinspecifieke kwaliteit van leven-profiel van drie jongeren. Per specifiek domein wordt, op   

   basis van de rapportage door de jongere zelf, een gemiddelde domeinscore bekomen (score tussen 0  

   en 7 ). Een hogere score betekent een hogere kwaliteit van leven voor het desbetreffende domein. 

Deze figuur toont het domeinspecifieke kwaliteit van leven-profiel van drie
34

 arbitrair 

gekozen jongeren. Deze visuele weergave maakt zichtbaar dat er grote individuele verschillen 

bestaan tussen jongeren. Zo is bijvoorbeeld de gemiddelde domeinscore voor woonsituatie bij 

                                                             
33 Domein [gemiddelde domeinscores (SD)]: woonsituatie [5.27(1.07)], vrije tijd en sociale participatie [5.47(.54)], 
gezondheid[5.31(.76)], financiën [4.23(1.33)], familierelaties [4.66(1.53)], veiligheid [5.61(0.86)], negatief affect 
[3.98(1.43)], positieve zelfwaardering [6.52(.99)], negatieve zelfwaardering [5.77(1.35)], kader [6.27(.65)], vervulling 
[5.59(.87)]. 
34 Jongere 1: meisje, 18 jaar, studiowonen, eerste plaatsing op 16-jarige leeftijd ; Jongere 2: meisje, 17 jaar, studiowonen, 

eerste plaatsing op 16-jarige leeftijd; Jongere 3: jongen, 17 jaar, residentiële begeleiding, eerste plaatsing op 4-jarige leeftijd. 
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jongere 2 gelijk aan 6.25, waar de score voor jongere 1 (score = 3) meer dan de helft minder 

is. Voor het domein familierelaties heeft jongere 3 een gemiddelde domeinscore van 6, wat 

ongeveer vijf maal groter dan voor jongere 1 (score = 1.15). Hiernaast valt onder meer op dat 

er bij het domein negatieve zelfwaardering een aanzienlijk scoreverschil is tussen jongere 2 

(score = 2.33) en jongere 1 (score = 6.07) en jongere 3 (score = 7). 

Dit levert de bevestiging voor de stelling dat het algemeen beeld niet gevoelig is om de 

individuele nuances te kunnen aangrijpen en geen ware representatie is voor de individueel 

ervaren kwaliteit van leven van jongeren. Om het unieke in het leven van jongeren te kunnen 

vatten, zijn individuele profielen een geschikte werkwijze (6.4). 

Niettegenstaande het belang van individuele profielen, kan het aanschouwen van de totale 

onderzochte groep ook nuttige informatie leveren. Van Nieuwenhuizen (1998) geeft aan dat 

om groepen te beschrijven, er best gebruik kan worden gemaakt van de percentages van 

personen met een lage kwaliteit van leven-score (KvL-score) per domein.  

 Tabel 6 Percentages jongeren die een lage kwaliteit van leven rapporteren, geordend volgens hoogste   

   percentage naar laagste percentage. 

Domein % lage KvL 

Negatief affect 44% 

Financiën 40% 
Familierelaties 28% 

Woonsituatie 12% 

Negatieve zelfwaardering 12% 

Vervulling  8% 
Vrije tijd en sociale participatie 4% 

Gezondheid 4% 

Veiligheid 4% 
Positieve zelfwaardering 4% 

Kader 0% 
Het percentage lage kwaliteit van leven is berekend op basis van de gemiddelde domeinscores met een score < 4. 

Tabel 6 maakt duidelijk dat er door minder dan een vijfde van de jongeren een lage KvL-

score wordt gerapporteerd bij acht domeinen: woonsituatie, negatieve zelfwaardering, 

vervulling, vrije tijd en sociale participatie, gezondheid, veiligheid en positieve 

zelfwaardering. Bij het domein kader is er voor geen enkele jongere een lage score. Deze 

uitkomsten verschillen met de andere drie domeinen, met in het bijzonder een opmerkelijk 

hoger percentage jongeren dat een lage kwaliteit van leven rapporteert voor de domeinen 

negatief affect (44%) en financiën (40%). Tevens rapporteert meer dan een vierde een lage 

score voor het domein familierelaties (28%).  
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Vervolgens wordt in deze paragraaf de totale groep opgedeeld om bepaalde groepspecificaties 

zichtbaar te maken. Wegens een beperkte steekproef, is geopteerd om de domeinenspecifieke 

kwaliteit van leven voorzichtig te verkennen aan de hand van begeleidingsvormen en 

geslacht. Belangrijk hierbij is dat er geen uitspraken worden gedaan tussen de groepen, maar 

er wordt enkel informatie gegeven over de specifieke groepen. Het dient ter illustratie van hoe 

er in onderzoek rond kwaliteit van leven kan gewerkt worden met specifieke groepen.  

 

 
    Fig. 5  Percentages jongeren die een lage kwaliteit van leven rapporteren, op basis van begeleidingsvorm. 

Figuur 5 toont dat voor ieder domein minstens één groep lage scores heeft gerapporteerd, met 

uitzondering van het domein kader. De groep Studiowonen/TCK is de enige groep met een 

percentage lage KvL-scores (20%) voor vrije tijd en sociale participatie, gezondheid, 

veiligheid en positieve zelfwaardering.  Voor deze groep wordt verder opgemerkt dat meer 

dan een derde van de jongeren een lage KvL-score rapporteert voor de domeinen woonsituatie 

(40%), financiën (60%), familierelaties (40%), negatief affect (80%) en negatieve 

zelfwaardering (40%). De domeinen financiën en negatief affect zijn hier het meest 

opvallend. De percentages van de groepen BZW, context en residentieel voor deze twee 

laatstgenoemde domeinen zijn respectievelijk 33.3%, 25%, 44.4% (financiën) en 33.3%, 

37.5%, 33.3% (negatief affect). Een derde van jongeren in BZW (33.3%) geeft lage scores 

voor familierelaties, negatieve zelfwaardering en vervulling. Voor jongeren in residentiële 

begeleiding zijn er naast de reeds vermelde percentages, enkel nog lage scores bij 

familierelaties (33.3%). Opvallend bij contextbegeleiding is de lage kwaliteit van leven voor 

woonsituatie (12.5%) en familierelaties (12.5%). 
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 Fig. 6 Percentages jongeren die een lage kwaliteit van leven rapporteren, op basis van geslacht. 

Bij de indeling volgens geslacht wordt duidelijk dat minstens een vijfde van de meisjes een 

lage score rapporteert voor alle domeinen, met uitzondering van kader. Voor het domein 

negatieve zelfwaardering is dit 60%, voor familierelaties 80% en voor negatief affect zelfs 

100%. Het hoogste percentage in de groep jongens ligt bij het domein financiën. Bijna de 

helft van de jongens (45%) rapporteert voor dit domein een lage KvL-score. Vervolgens blijkt 

ongeveer een derde (30%) van de jongens een lage score te hebben op het domein negatief 

affect. Drie jongens (15%) hebben een lage KvL-score bij familierelaties en tot slot is er één 

jongen (5%) met een lage KvL-score voor woonsituatie. 

6.2.3 Beeldvorming aan de hand van de subjectieve en objectieve items  

Het LQoLPvl-jeugd maakt het mogelijk om de domeinspecifieke kwaliteit van leven van 

jongeren verder te verduidelijken. Om een totaal beeld te geven over de tevredenheid van 

jongeren in dit onderzoek, worden de domeinen verdiept aan de hand van de objectieve en 

subjectieve items.  

Woonsituatie 

Meer dan een derde van de jongeren (40%) is tevreden over zijn woonomstandigheden en 

voor drie (12%) kunnen deze niet beter zijn. Vijf jongeren (20%) geven aan hier meestal 

tevreden over te zijn en slechts één geeft een uitgesproken negatieve beoordeling (kan niet 

slechter). Een vierde (24%) heeft eerder gemengde gevoelens. Met betrekking tot de mate 

waarin jongeren zelfstandigheid ervaren, zijn er geen negatieve beoordelingen gerapporteerd. 
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Meer dan de helft (56%) rapporteert hier tevreden over te zijn en voor vier jongeren (16%) 

kan het niet beter. 12% vertelt dat ze meestal ontevreden zijn over de privacy, maar er wordt 

ook opgemerkt dat de meerderheid meestal tevreden (8%), tevreden (40%) of kan niet beter 

(24%) rapporteren. Door 60% wordt aangegeven dat ze minstens meestal tevreden zijn met de 

idee nog een tijd in de organisatie te verblijven, maar een meerderheid van de jongeren (60%) 

geeft ook aan het afgelopen jaar gedacht te hebben om te verhuizen.  

Vrije tijd en sociale participatie 

Bij het bekijken van de dagbesteding van jongeren in dit onderzoek wordt duidelijk dat 21 

jongeren (84%) op het moment van het interview nog naar school gaan en dat één jongere 

vast werk heeft. Hiernaast rapporteren drie jongeren (12%) een ongestructureerde 

dagbesteding, waarvan er twee jongeren aangeven voornamelijk bij vrienden te zitten en één 

jongere spendeert de meeste tijd op café. De meerderheid van de jongeren (64%) is minstens 

meestal tevreden over hoe ze hun dag invullen, maar ongeveer een vierde (28%) beleeft hier 

gemengde gevoelens over. Over het plezier dat jongeren ervaren, is er een verschil tussen de 

dingen die ze binnenshuis
35

 of buitenshuis doen. Bijna alle jongeren (96%) geven aan 

minstens meestal tevreden te zijn over hoeveel plezier ze hebben aan de zaken die ze 

buitenshuis doen. Meer dan de helft (52%) is er tevreden over en voor een vijfde (20%) kan 

dit niet beter. Bij de dingen die binnenshuis worden gedaan, wordt duidelijk dat nog maar 

60% aangeeft minstens meestal tevreden te zijn, drie jongeren (12%) zijn tevreden en voor 

één jongere kan het niet beter. Acht jongeren (32%) rapporteren hierover gemengde gevoelens 

te ervaren, één jongere is meestal ontevreden en voor één kan het niet slechter. 

Over de vrije tijd van jongeren wordt duidelijk dat ongeveer een vierde (24%) de afgelopen 

twee weken een sport beoefende, maar meer dan de helft (64%) geeft aan dat er in het 

afgelopen jaar momenten zijn geweest dat ze meer wilde doen in de vrije tijd. De 

voornaamste reden hiervoor is het feit dat ze zich beperkt voelen door de residentiële 

omgeving in welke ze zich bevinden. Met betrekking tot de sociale contacten van jongeren, 

geeft het merendeel aan  (92%) meestal tevreden te zijn over hoe goed ze kunnen omgaan met 

andere mensen. Uit de informatie over vriendschappen blijkt dat 96% tevreden is met hoeveel 

vrienden ze hebben, maar één jongere heeft er gemengde gevoelens over. Vijftien jongeren 

(60%) zijn van mening dat ze zich zonder vrienden kunnen redden in het leven. Net meer dan 

de helft (56%) heeft op het moment van het interview een vaste relatie en 88% (N=22) heeft 

                                                             
35 Binnenshuis verwijst voor de residentiële begeleiding en studiowonen/tck naar de organisatie in welke wordt verbleven. 

Voor contextbegeleiding naar het ouderlijk huis en bij BZW naar de eigen woning. 
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iemand die hij of zij een goede vriend of vriendin kan noemen. Alle jongeren zeggen dat ze 

een vriend hebben bij wie ze terecht kunnen als ze hulp nodig hebben.  

 Gezondheid  

Bijna de helft (48%) geeft aan tevreden te zijn over zijn of haar algehele gezondheidstoestand 

en voor 5 jongeren (20%) kan deze niet beter. Geen enkele jongere rapporteert een score lager 

dan gemengd. Vier jongeren vermelden dat ze een bepaalde lichamelijke beperking hebben 

die invloed heeft op hoe vrij ze zich kunnen bewegen. Twee jongeren geven aan hinder te 

ondervinden door hun rug, één jongere ondervindt last door de heupen en de laatste spreekt 

over problemen met de knieën. Bij de psychische gezondheid wordt duidelijk dat 20 jongeren 

(80%) hier minstens tevreden over zijn, maar één jongere geeft aan ontevreden te zijn. In 

totaal zijn er acht jongeren (32%) die in het verleden zijn opgenomen in een psychiatrische 

afdeling. Voor drie jongeren waren het twee of meerdere opnames en de gemiddelde leeftijd 

van opname is 13 jaar (SD = 4.14). Het afgelopen jaar zijn er vijf jongeren (20%) naar een 

dokter of andere hulpverlener gegaan in verband met psychische klachten. Hiervan geven er 

vier aan minstens meestal tevreden te zijn over de opstelling van de hulpverlener, maar één 

jongere is hier ontevreden over. Op het moment van het interview zijn er vijf jongeren die 

aangeven dat ze nog steeds psychische klachten ervaren. Eén jongere is meestal ontevreden 

over de acceptatie van de eigen klachten, één ervaart gemengde gevoelens en de drie anderen 

geven aan minstens meestal tevreden te zijn. Op het moment van het interview nemen nog 

drie jongeren medicatie in voor hun psychische klachten. 

Financiën 

Er is één jongere die betaald werk heeft. Het merendeel van de overige jongeren (N=13) geeft  

aan (meestal) ontevreden te zijn en zeven jongeren (28%) hebben gemengde gevoelens over 

het feit nog geen betaald werk te hebben. Er zijn veertien jongeren (56%) die enige vorm van 

tevredenheid vertonen met de hoeveelheid geld dat ze krijgen. Concreet betekent dit dat twee 

jongeren (8%) meestal tevreden, tien (40%) tevreden en twee (8%) kan niet beter als 

beoordeling hebben gegeven. Eén jongere gaf aan gemengd tevreden te zijn. De antwoorden 

meestal ontevreden, ontevreden en kan niet slechter werden gegeven door respectievelijk vijf 

(20%), drie (12%) en twee (8%) jongeren. Ondanks deze bevinding, blijken achttien jongeren 

(72%) minstens meestal tevreden over de hoeveelheid geld dat er kan worden besteed aan 

plezier, zoals iets gaan drinken op café of naar de cinema gaan. Bijkomend wordt opgemerkt 

dat zes jongeren aangeven dat ze schulden hebben, lopende van €5 tot €3000. Bij het 
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vergelijken van de vraag naar het feitelijk inkomen per maand en het gewenst inkomen per 

maand is er een gemiddeld verschil van ongeveer €750. 

 Familierelaties 

Dit domein heeft het derde hoogste percentage jongeren (28%) met een lage score. Meer dan 

een derde (36%) heeft een score van 3 of lager
36

 gegeven over hun familie in het algemeen. 

16% heeft een lage score (≤ 3) gerapporteerd op de vraag hoe tevreden ze zijn met de mate 

van contact dat er is met de familie. Ondanks dit lage percentage, geeft meer dan de helft 

(52%) aan dat er in het afgelopen jaar momenten zijn geweest dat ze nauwer contact wilden 

met familie. Door 32% wordt aangehaald dat ze niet echt tevreden zijn over de mate waarin ze 

door hun familie geaccepteerd worden zoals ze zijn. Hiernaast is de meerderheid van de 

jongeren (64%) wel minstens meestal tevreden over de wijze waarop zij en de familie met 

elkaar omgaan en 52% geeft een positieve score over de mate van interesse die de familie in 

hen heeft. Over de steun en hulp die jongeren van familie krijgen, is 64% minstens meestal 

tevreden.  

 Veiligheid 

Ongeveer drie kwart van de jongeren (76%) geeft aan minstens meestal tevreden te zijn over 

de eigen persoonlijke veiligheid. Betreffende het kunnen zorgen voor de eigen veiligheid zijn 

tien jongeren (40%) tevreden en voor zes jongeren (24%) kan deze situatie niet beter. Er is 

echter één jongere die aangeeft meestal ontevreden te zijn hierover. Opvallend in dit domein 

is dat meer dan de helft (56%) aangeeft het afgelopen jaar slachtoffer te zijn geweest van 

geweld. Ongeveer een derde (32%) vertelt ook dat er in het afgelopen jaar momenten zijn 

geweest dat ze de hulp van politie wilde, maar deze niet kon krijgen.  

 Negatief affect 

In totaal heeft 44% een lage KvL-score op het domein negatief affect. Zeventien jongeren 

(68%) hebben aangegeven dat ze zich de afgelopen maand weleens rusteloos voelden, waarbij 

dit voor negen van hen (36%) vaker voorkwam. Ongeveer de helft (48%) heeft de afgelopen 

maand weleens gevoelens van erg ongelukkig zijn ervaren en een grote meerderheid (84%, 

N=21) voelde zich de afgelopen maand weleens verveeld. Zes jongeren (24%) hebben zich de 

afgelopen maand weleens eenzaam gevoeld, waarbij deze gevoelens voor twee jongeren vaker 

                                                             
36 Score 3 (meestal ontevreden; N=6); Score 2 (ontevreden; N=2); Score 3 (kan niet slechter; N=1) 
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hebben opgetreden. Tot slot geven zes jongeren aan de afgelopen maand wel eens van streek 

te zijn geweest omdat iemand een opmerking over hen had gemaakt. 

 Positieve zelfwaardering 

Voor dit domein is er slechts door één jongere een lage KvL-score gegeven. De meerderheid 

(88%) is over het geheel genomen tevreden met zichzelf en iedere jongere heeft het idee een 

aantal goede kwaliteiten te hebben. Twintig jongeren (80%) staan positief tegenover zichzelf 

en 84% vindt dat hij of zij dingen net zo goed kan doen als anderen. Bovendien acht 84% 

zichzelf in vergelijking met anderen even waardevol. 

 Negatieve zelfwaardering 

Bij dit domein is er voor 12% een lage KvL-score. Twee jongeren (8%) hebben sterk de 

indruk een mislukking te zijn en vijf (20%) vinden dat ze niet veel hebben om trots op te zijn. 

Er zijn vier jongeren (16%) die graag meer respect voor zichzelf zouden willen hebben. Bijna 

de helft (48%) voelt zichzelf soms nutteloos en ongeveer een derde (32%) heeft soms het 

gevoel nergens goed in te zijn. Deze bevindingen betekenen ook dat meer dan de helft (52%) 

zich nooit nutteloos voelt, dat de grote meerderheid (80%) voldoende heeft om trots op te zijn 

en dat 92% niet de indruk heeft een mislukking te zijn. 

 Kader 

Bijna drie vierde (72%) geeft aan ontdekt te hebben wat voor hem of haar belangrijk is in het 

leven en de meeste jongeren (80%) zeggen dat ze een bepaald doel hebben om voor te leven. 

Elke jongere heeft een aantal levensdoelen die veel voldoening zouden geven als deze bereikt 

worden. Hiernaast vertelt 88% (N = 22) een belangrijke waarde te hebben gevonden om naar 

te leven. Iedere jongere vertelt dat hij of zij wel iets wil doen, maar drie jongeren (12%) weten 

gewoon niet wat ze met het leven willen. Eén jongere geeft hierbij aan dat er niets in het leven 

is waarin hij gelooft.  

 Vervulling 

De grote meerderheid van de jongeren (80%) heeft een goed gevoel over het leven, maar vijf 

jongeren (20%) hebben het gevoel dat ze de dingen die echt belangrijk voor hen zijn niet voor 

elkaar kunnen krijgen. Door vier jongeren wordt er aangegeven dat andere mensen een beter 

gevoel lijken te hebben over hun leven en door vier jongeren wordt verteld dat ze de meeste 

tijd aan dingen spenderen die voor hen niet echt belangrijk zijn. Meer dan de helft (68%) is 
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tevreden over de inzet waarmee hij of zij dingen heeft kunnen bereiken, maar tegelijk geeft 

56% aan dat er nog veel mogelijkheden in hen zitten die niet gebruikt worden. Minder dan de 

helft (44%) zegt dat ze niet het gevoel hebben dat ze gaan bereiken wat ze willen in het leven 

en hetzelfde percentage heeft hier geen mening over.  

6.2.4 Belang van de domeinen 

 Tabel 7  Belang van de domeinen aan de hand van de vijfpuntenschaal, gerangschikt van hoogste   

   gemiddelde score naar laagste 

Domein Gemiddelde score (SD); bereik % lage score 

Het hebben van een doel in het leven 4.64 (.57); 3 – 5 0% 

Financiën 4.44 (.65); 3 – 5 0% 
Woonsituatie 4.44 (.65); 3 – 5 0% 

Gezondheid 4.40 (.65); 3 – 5 0% 

Dagelijkse bezigheden (opleiding/werk) 4.36 (.7); 3 – 5 0% 

Vrije tijd 4.32 (.75); 3 – 5 0% 
Relaties met vrienden 4.24 (.88); 2 – 5 4% 

Hoe je over jezelf denkt 4.24 (.72); 3 – 5 0% 

Stemming 4.12 (.66); 3 - 5 0% 
Intieme relatie 3.92 (1.15); 1 – 5 12% 

Veiligheid 3.92 (1.04); 1 – 5 8% 

Familierelaties 3.64 (1.38); 1 – 5 24% 
Religie 2.28 (1.51); 1 – 5 60% 

De tabel toont dat er gemiddeld aan bijna alle domeinen enige vorm van belang wordt 

gehecht, met uitzondering van religie dat een lagere score heeft van 2.28 (SD = 1.51). Om een 

beter zicht te krijgen op het aantal jongeren dat voor een specifiek domein een lage of hoge 

score heeft gerapporteerd, is het percentage van jongeren met een lage score (score < 3) 

berekend voor de dertien domeinen. Uit de analyse blijkt dat er voor de domeinen dagelijkse 

bezigheden, vrije tijd, financiën, woonsituatie, gezondheid, stemming, hoe je over jezelf denkt 

en het hebben van een doel geen scores lager dan 3 zijn gerapporteerd. Relaties met vrienden 

heeft minstens een score van 2, maar de overige vier domeinen hebben sterke negatieve 

scores
37

. Bij het verdiepen in deze vijf domeinen wordt duidelijk dat religie voor 12 jongeren 

(48%) nauwelijks van belang is en voor 3 (12%) van weinig belang. Het valt ook op dat het 

domein familierelaties door ongeveer een vierde (24%) een negatieve score
38

 krijgt. Voor 

veertien jongeren (56%) wordt er wel minstens enig belang gehecht aan de relatie met familie. 

Relaties met vrienden werd door slechts door één jongere beoordeeld als weinig van belang. 

Ten slotte wordt intieme relatie door drie jongeren en veiligheid door twee jongeren niet echt 

van belang geacht.  

                                                             
37 Relaties met vrienden (score 2 [N=1]); Intieme relatie (score 1[N=1], score 2[N=2]), Veiligheid (score 1[N=1]; score 2 
[N=1]); Familierelaties (score 1[N=2], score 2[N=4]); Religie (score 1[N=12], score 2[N=3]). 
38 Nauwelijks van belang (N=2); Weinig van belang (N=4) 
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6.3 Open vragen  

Het interview werd beëindigd met de open vraag: “Kun je één of meerdere dingen noemen die 

de kwaliteit van jouw leven zouden verbeteren?”. De antwoorden zijn gebundeld met behulp 

van de domeinen van het instrument. Er werd ook gevraagd naar de manier waarop de 

begeleiding hun kwaliteit van leven ondersteunt en of er bepaalde moeilijkheden zijn die hen 

belemmeren in hun doen en laten (bijlage 6). 

Vrije tijd en sociale participatie kwam vaak aan bod. Met betrekking tot vriendschap werd 

door vijf jongeren meegedeeld dat ze graag een betere relatie met hun vrienden wilden. Eén 

jongere haalde aan dat hij geen slechte vrienden meer wou hebben. De tevredenheid over het 

leven zou door één jongere worden bevorderd door het hebben van een intieme relatie en het 

hebben van meer vrije tijd en hobby’s werd door drie jongeren aangehaald. Eén jongere stelde 

de nadrukkelijke wens om ooit deel te nemen aan een groot sportevenement van paardrijden.  

Door één jongere werd verteld dat hij graag meer sociale contacten zou willen leggen om zijn 

connecties met de muziekindustrie uit te breiden. Verder werd door vijf jongeren meegedeeld 

dat het hebben van werk hun kwaliteit van leven zou kunnen bevorderen. Hiernaast gaven 

twee jongeren aan dat ze graag hun diploma willen behalen, liefst zonder nog eens te blijven 

zitten.  

Vervolgens werden antwoorden gegeven met betrekking tot familierelaties. Negen jongeren 

vermeldden dat ze graag een betere relatie willen met hun ouders. Hierbij ging het antwoord 

van één jongere over het zich aanvaard voelen door de ouders en de andere antwoorden 

handelden over enerzijds meer contact en anderzijds een betere verstandhouding. Twee 

jongeren haalde expliciet aan dat ze graag weer bij hun ouders willen inwonen.  

De financiële situatie werd door zes jongeren benoemd. Alle zes deelden mee dat ze graag 

meer geld wilden hebben. Slechts één jongere gaf extra informatie over het waarom. Hij wist 

te vertellen dat hij graag het geld zou willen hebben om meer drugs te kunnen kopen. Een 

volgende domein waarover vier jongeren hebben gesproken is woonsituatie. Drie jongeren 

wensen een eigen woning en één jongere vertelde dat hij meer zelfstandig wil kunnen en 

mogen zijn. Hiernaast werden er nog vijf andere antwoorden gegeven. Een jongere vertelde 

dat hij graag veel zou willen slapen en niets doen. Een ander deelde mee dat als zijn gedrag 

zou verbeteren dat zijn leven zou verbeteren. Voor twee jongeren is het halen van een 

rijbewijs en het kopen van aan auto belangrijk om meer tevreden te zijn over het leven. Een 

volgende jongere wil graag stoppen met het gebruiken van middelen, want dit heeft volgens 



54 
 

hem een enorme negatieve invloed op zijn leven. Eén jongere haalde aan meer tevreden over 

het leven te zijn, indien er geen politie of justitie meer bestaat. Tot slot waren er drie jongeren 

die vermeldden dat ze voor het moment alles hadden wat ze wilden.  

Met betrekking tot de ervaren begeleiding werd er voornamelijk ingegaan op het aspect van 

ondersteuning. De meeste jongeren (N=16) vermeldden dat de begeleiding hen helpt bij het 

bevorderen van de kwaliteit van hun leven door hen gewoonweg te ondersteunen waar ze dit 

nodig hebben. Door vier jongeren werd aangehaald dat de praktische ondersteuning, zoals 

hulp bij papierwerk en vaardigheden, hen vooruit heeft geholpen. Hiernaast werd er door 

zeven jongeren verteld dat ze zich geholpen voelen omdat er wordt gewerkt aan de 

thuissituatie, dat ze worden ondersteund en gestimuleerd bij het heropbouwen van een 

schooltraject en dat er in het algemeen met hen wordt gewerkt aan het leven. Over de 

ondersteuning met het leven in se werd gezegd dat de nadruk op een individuele benadering, 

het ombuigen van negatief gedrag in positief en het samen werken met de jongere hen het 

meest heeft geholpen. Vier jongeren omschrijven de begeleiding als een bron van steun waar 

ze kracht uit kunnen putten. Volgens hen is de begeleiding er gewoon en staat steeds klaar als 

jongeren hulp nodig hebben. Eén jongere haalde aan dat hij voelt dat zijn leven bevorderd 

wordt door het feit dat hij ondersteuning krijgt bij zijn druggebruik. Twee andere elementen 

die nog aan bod zijn gekomen zijn: het maken van goede onderlinge afspraken (N=1) en het 

krijgen van veel vrijheid (N=2). Eén jongere vermeldde ook dat hij niet weet waar hij op dit 

moment zou staan als hij de begeleiding niet had.  

Naast veel positieve elementen werden ook moeilijkheden in de hulpverlening aangestipt 

(N=15). Bepaalde antwoorden staan haaks op hetgeen in de vorige alinea is vermeld, omdat 

de antwoorden afhankelijk zijn van de jongere, begeleiding en leefomstandigheden. Zes 

jongeren spreken over moeilijkheden in communicatie en afspraken tussen hen en de 

begeleiding. Zo werd er aangehaald dat de begeleiding gemaakte afspraken niet altijd naleeft 

en dat bepaalde afspraken niet op hun niveau zijn afgestemd. De communicatie wordt hierbij 

soms ook als zeer moeizaam ervaren. Er wordt niet altijd naar hen geluisterd en één jongere 

haalde aan dat de wijze waarop de communicatie verloopt sterk beïnvloed wordt door de 

gemoedstoestand van de begeleider. Door drie jongeren werd vermeld dat ze onvoldoende 

geld krijgen om rond te komen. Hiernaast vertelden drie jongeren dat ze de begeleiding als te 

controlerend ervaren en dat ze onvoldoende vrijheid krijgen om hun ding te doen. Ze willen 

graag minder contact om zo hun zelfstandigheid echt tot ontwikkeling te laten komen. Twee 

jongeren krijgen het gevoel dat ze beoordeeld worden door hun verleden en dat er te vaak 
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onterechte beschuldigingen worden uitgesproken. Ten slotte is één jongere van mening dat er 

door de begeleiding te weinig wordt gecontroleerd. Hij zou graag willen dat er meer controle 

wordt uitgeoefend op de andere jongeren in de organisatie.  

6.4 Individuele profielen 

Volgens van Nieuwenhuizen (1998) zijn de individuele profielen informatief in die zin dat ze 

de persoonlijke beoordeling van individuen tonen per specifiek kwaliteit van leven-domein. 

Als de kwaliteit van leven van jongeren in rekening wordt gebracht in de hulpverlening kan 

de begeleiding een aandeel hebben in het bevorderen ervan. Door aandacht te schenken aan de 

domeinspecifieke kwaliteit van leven wordt de klemtoon gelegd op het waarnemen van de 

kleine verschillen in het levenstraject van de jongere. Via een kwaliteit van leven-instrument 

kunnen de leefomstandigheden van jongeren en hun tevredenheid met deze worden 

omschreven (2.2.3). De profielen leveren weliswaar niet alle, maar wel veel en rijke 

informatie waaruit aanknopingspunten voor de begeleiding zichtbaar kunnen worden.  

In dit deel worden de profielen van twee willekeurig gekozen jongeren gepresenteerd, waarin 

de sterktes en moeilijkheden duidelijk worden. Er worden twee lijngrafieken weergegeven, 

waarvan de eerste de individuele domeinspecifieke kwaliteit van leven omvat en de tweede de 

beoordeling van het belang van de domeinen  voor de jongere reflecteert. In dit deel worden 

de objectieve items van het LQoLPvl-jeugd,  de domeinspecifieke en globale kwaliteit van 

leven getoond om de situatie van de jongeren zo volledig mogelijk weer te geven. Tot slot: 

omwille van de privacy zijn twee fictieve namen gebruikt en de betrokken organisaties 

worden niet vermeld. 
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6.4.1 Individueel profiel 1: Het verhaal van Thomas  

 

 Fig. 7 Domeinspecifieke kwaliteit van leven van Thomas 

 

 Fig. 8 Thomas’ beoordeling van het belang per domein op een schaal van 1. Nauwelijks van belang tot 5.  

   Van groot belang 

Thomas is op het moment van het interview zeventien jaar. Hij is toevertrouwd aan een 

organisatie van de bijzondere jeugdzorg voor een residentiële begeleiding. Dit is niet de eerste 

keer dat hij is geplaatst. Hij heeft reeds vanaf zeer jonge leeftijd verscheidene plaatsingen 

ervaren, waaronder zowel periodes van meerdere jaren als kortstondige time-outs.  

Hij beleeft op dit moment zijn leven als geheel eerder met gemengde gevoelens en op de 

Cantril’s Ladder plaats hij zijn leven dichter richting de onderste trede (score = 40). Over de 

vraag hoe gelukkig zijn leven over het geheel genomen is geweest geeft hij aan dat dit wel als 

tamelijk gelukkig kan worden omschreven. 

Met betrekking tot de dagelijkse bezigheden vertelt Thomas dat hij een beroepspecifieke 

opleiding volgt. Hij is meestal tevreden over de wijze waarop hij zijn dag invult, maar hecht 

er niet zoveel belang aan. Over zijn financiële situatie is hij wel tevreden wat betreft zijn 
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inkomen, ook al heeft hij geen betaalde baan. Hij zou er niets op tegen hebben als hij meer 

geld zou krijgen, maar hij heeft het afgelopen jaar geen geldgebrek ervaren en hij heeft ook 

geen schulden. Het belang van het hebben van geld is voor hem afhankelijk van de situatie.  

Hij verblijft ondertussen al meer dan een jaar in de organisatie en deelt de afdeling met zeven 

andere jongeren. Ondanks de gemengde tevredenheid met zijn huidige woonsituatie, heeft hij 

het afgelopen jaar geen momenten gehad dat hij eraan heeft gedacht om te verhuizen. Hij is 

meestal wel tevreden met de idee dat hij nog even in de organisatie zal wonen, alsook met de 

mate van zelfstandigheid die hij krijgt. Een belangrijk punt voor hem is de privacy en hier is 

hij tevreden over. Als er aan hem wordt gevraagd wat zijn kwaliteit van en tevredenheid over 

het leven zou kunnen verbeteren, geeft hij aan dat hij eigenlijk liefst een eigen woning wil 

hebben om zo zijn zelfstandigheid te kunnen ontplooien. Thomas hecht enig belang aan zijn 

vrije tijd en hij is voornamelijk tevreden over hoeveel plezier hij heeft aan de dingen die hij 

buitenshuis doet. Hij rapporteert eerder gemengde gevoelens over de dingen die hij doet 

binnen de organisatie. 

De laagste domeinspecifieke score heeft Thomas gerapporteerd bij de familierelaties. Hij 

geeft aan dat hij ontevreden is met zijn familie in het algemeen. Zijn situatie kan niet slechter 

op vlak van het krijgen van de nodige steun of hulp, en zijn familie accepteert hem niet zoals 

hij is. Hiernaast is hij eerder meestal ontevreden over hoeveel contact hij heeft zijn familie, de 

wijze waarop zij met elkaar omgaan en de interesse die zijn familie in hem toont. Tegelijk 

geeft hij aan dat hij weinig belang hecht aan zijn relaties met de familie. Hier tegenover plaats 

Thomas zijn relaties met vrienden. Hij hecht veel belang aan deze relaties en geeft aan zich 

niet zonder vrienden te kunnen redden. Hij heeft op dit moment ook zeker iemand die hij een 

goede vriend kan noemen en hij kan ook steeds bij hem terecht als hij hulp nodig heeft. Hij 

vindt dat hij voldoende vrienden heeft en hij heeft op dit ogenblik ook een intieme relatie die 

hij belangrijk vindt.  

Bij het bekijken van het domein van gezondheid wordt duidelijk dat Thomas geen 

lichamelijke of psychische klachten heeft. Zowel over zijn lichamelijke als psychische 

gezondheid is hij meestal tevreden. Aan dit domein hecht hij eerder een gemengd belang. 

Waar hij wel belang aan hecht is het domein van veiligheid. Hij is meestal tevreden over zijn 

persoonlijke veiligheid in het algemeen en over zijn veiligheid op straat. De veiligheid van de 

buurt waar hij woont kan ook niet beter zijn, want er is volgens hem niets om je onveilig bij te 

voelen. Hij stelt wel gemengde gevoelens te hebben als het gaat over de mate waarin hij voor 
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zijn eigen veiligheid kan zorgen. Hij is het afgelopen jaar ook het slachtoffer geweest van 

geweld.  

De afgelopen maand is het ook eens voorgevallen dat hij zich van streek voelde omdat iemand 

een opmerking over hem had gemaakt, maar welke gevoelens hij ervaart is voor hem niet echt 

belangrijk. Andere negatieve gevoelens, zoals zich eenzaam voelen of zich erg ongelukkig 

voelen, heeft hij niet echt ervaren. Zoals blijkt uit figuur 7 heeft Thomas een hogere score 

voor het domein negatieve zelfwaardering in vergelijking met positieve zelfwaardering. Hij 

voelt zich in vergelijking met anderen even waardevol en vindt van zichzelf dat hij een aantal 

goede kwaliteiten heeft. Hij vindt dat hij de dingen net zo goed kan als de meeste andere 

mensen en hij staat positief tegenover zichzelf. Hij heeft ook zeker iets om trots op te zijn en 

bezit voldoende zelfrespect. De hogere score op negatieve zelfwaardering komt voort uit het 

feit dat hij zichzelf af en toe nutteloos voelt. Hoe hij over zichzelf denkt, vindt hij wel redelijk 

belangrijk.  

Vervolgens geeft hij aan het belangrijk te vinden om doelen te hebben in het leven. Zo heeft 

hij een aantal doelen die hem veel voldoening zouden geven als hij ze uiteindelijk bereikt. Hij 

staat met hart en ziel in het leven en voelt zich tevreden over de inzet waarmee hij dingen 

heeft bereikt. Thomas heeft wel een duidelijk idee van wat hij met zijn leven zou willen doen, 

maar hij is er nog niet uit wat voor hem echt belangrijk is in het leven en of hij daadwerkelijk 

gaat bereiken wat hij wil. 

Over de vraag naar de beleving van de begeleiding vertelt Thomas enkel dat hij hier wel 

tevreden over is. Zeker het feit dat ze er voor hem zijn op de momenten dat hij ze nodig heeft, 

apprecieert hij enorm. Moeilijkheden kan hij op dit moment niet aanstippen.  
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6.4.2 Individueel profiel 2: Het verhaal van Niels 

 

  Fig. 9 Domeinspecifieke kwaliteit van leven van Niels 

 

  Fig. 10 Niels’ beoordeling van het belang per domein, op een schaal van 1. Nauwelijks van belang tot 5.  

   Van groot belang 

Niels is zeventien jaar en verblijft reeds acht maanden in de organisatie. Voor deze plaatsing 

verbleef hij eerst drie maanden in een Gemeenschapsinstelling wegens familiale problemen, 

verdenking van dealen en schoolverzuim. Gedurende zijn huidige hulpverlening is hij nog 

tweemaal op kortdurende time-out moeten gaan in de Gemeenschapsinstelling omdat hij zich 

niet aan de afspraken hield.  

Niels’ beoordeling van de globale kwaliteit van leven aan de hand van Cantril’s Ladder 

maakt duidelijk dat hij zijn leven op dit moment met een score van 58 rond het middelpunt 

plaats. Op de vraag hoe hij op dit moment zijn leven als geheel ervaart, antwoordt hij met 

meestal tevreden. Op de Happiness Scale geeft hij ook een positieve score, zijn leven is over 

het geheel genomen gelukkig geweest.  
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Bij de specifieke domeinen wordt duidelijk dat hij aan elk domein veel belang hecht, met 

uitzondering van geloofsovertuiging. Hij geeft aan Rooms-Katholiek te zijn, maar hij gaat niet 

naar bijeenkomsten in het kader van dit geloof. 

Niels volgt momenteel een opleiding automechanica, waar hij enorm door geboeid is. Hij is 

dan ook tevreden over hoe hij zijn dagen invult. Over zijn huidige woonomstandigheden is hij 

ook tevreden en zeker over de mate van zelfstandigheid die hij krijgt. Hij zou soms wel wat 

meer privacy willen. Hij heeft meestal wel voldoende plezier aan de dingen die hij in de 

organisatie doet, maar is nog meer tevreden over het plezier dat hij maakt buitenshuis.  Niels 

is ontevreden over de idee dat hij nog even in de organisatie zal verblijven, maar heeft er het 

afgelopen jaar niet aan gedacht om te verhuizen. Waar hij meer dan tevreden over is, is de 

veiligheid van de organisatie. Zijn veiligheid op straat in het algemeen kan hiernaast niet beter 

en hij is ook zeker tevreden over zijn persoonlijke veiligheid in het algemeen en de mate 

waarin hij voor zijn eigen veiligheid kan zorgen. Hij is het afgelopen jaar geen slachtoffer 

geweest van geweld.  

Niels verkeert in een goede lichamelijke en psychische gezondheid. Hij is het afgelopen jaar 

niet naar een dokter geweest voor een lichamelijk klacht en is nog nooit opgenomen in een 

psychiatrische afdeling van een ziekenhuis. Hij duidt zijn algehele gezondheidstoestand en 

psychische gezondheid dan ook met “kan niet beter”. Tijdens het bespreken van negatieve 

gevoelens die kunnen optreden, blijkt Niels weinig tot geen van deze gevoelens te hebben 

ervaren tijdens de afgelopen maand. Zo voelde hij zich de afgelopen maand nooit eenzaam of 

erg ongelukkig. Wel is het eens voorgevallen dat hij zich een beetje verveeld voelde, maar 

niet lang of intensief.  

Over zijn familie in het algemeen is Niels tevreden, alsook over de wijze waarop hij en zijn 

familie met elkaar omgaan. Een punt waar hij meestal ontevreden over is, is de mate van 

contact met zijn gezin. Er is wekelijks contact, maar dit vindt hij veel te weinig. Hij hecht 

immers belang aan familierelaties. Bovendien toont zijn familie interesse in hem en hij is er 

vrij zeker van dat ze hem aanvaarden zoals hij is. Hij krijgt ook voldoende steun en hulp als 

hij deze nodig heeft. Hij zou wel graag weer een goede relatie willen met zijn ouders om zo 

meer waardevolle contacten te kunnen hebben. Naast zijn relatie met familie, hecht Niels veel 

belang aan zijn relaties met vrienden. Hij is iemand die zich niet zonder vrienden kan redden 

en hij is meer dan tevreden met het aantal vrienden dat hij heeft.  
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Een hekel punt is zijn financiële situatie. Deze kan volgens hem niet slechter. Hij is zeer 

ontevreden over het feit dat hij nog geen betaalde baan heeft. De kwaliteit van zijn leven zou 

veel beter zijn als hij werk had en zo veel meer geld binnenkreeg. Redenen waarom hij meer 

geld wil, is om zijn schulden (€650) te kunnen afbetalen en om gewoon meer geld te kunnen 

uitgeven aan dingen die fijn zijn voor hem. Hij werd het afgelopen jaar immers regelmatig 

geconfronteerd met geldgebrek, waardoor hij niet van het dagelijks leven kon genieten. 

Waar Niels een positieve score aan geeft, is hoe hij naar zichzelf kijkt en hoe tevreden hij 

over zichzelf is. Hij voelt zichzelf in vergelijking met anderen even waardevol en hij vindt dat 

hij zeker enkele goede kwaliteiten bezit. Hij heeft veel om trots op te zijn en heeft meer dan 

voldoende zelfrespect. Hij geeft aan dat hij de dingen net zo goed kan als de meeste andere 

mensen, maar hij voelt zich wel af en toe nutteloos. Verder heeft hij wel een goed gevoel over 

zijn leven, heeft hij ondertussen ontdekt wat voor hem belangrijk is en heeft hij een duidelijk 

idee wat hij zou willen doen met zijn leven. Zo zijn er bepaalde levensdoelen die hem veel 

voldoening zouden geven, maar hij weet niet zeker of hij echt gaat bereiken wat hij wil in het 

leven. Als hij terugkijkt, is hij ook niet zeker of hij zich wel tevreden voelt over de inzet 

waarmee hij de dingen heeft bereikt. Het geeft hem weliswaar nog steeds veel voldoening om 

te leven en hij heeft het gevoel een belangrijke waarde te hebben gevonden om naar te leven. 

Als er aan Niels wordt gevraagd wat zijn kwaliteit van leven nog zou kunnen verbeteren, 

vertelt hij dat het belangrijk is dat hij minder contact heeft met slechte vrienden. Hij beseft dat 

deze hem soms op het foute pad brengen. Hij ziet het probleem hiervan in en wil er iets aan 

doen, maar heeft er hulp bij nodig.  

Over de begeleiding weet hij te zeggen dat deze hem al veel heeft geholpen. Hij weet niet 

waar hij op dit moment zou staan zonder hen. Het belangrijkste in de begeleiding zijn de 

gemaakte regels en afspraken. Als moeilijkheid haalt hij aan dat er vaak conflicten zijn over 

het aspect van de vrijheid. Hij wil de mogelijkheid hebben om te vertrekken wanneer hij wil, 

maar dit gaat niet. Hiernaast wil hij eigenlijk niet zoveel contact met de begeleiding, want hij 

wil de kans krijgen om meer zelfstandigheid op te bouwen en te laten zien wat hij kan. 
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7 Discussie 

Deze discussie betreft het in verbinding brengen van de resultaten met de bestaande 

(wetenschappelijke) literatuur. Niet alle resultaten worden opnieuw voorgesteld en wegens de 

beperkte steekproef van dit onderzoek wordt nadrukkelijk gesteld dat er omzichtig werd 

omgegaan met uitspraken.  

Dit onderzoek bestaat uit een kwaliteit van leven-interview met 25 jongeren die toevertrouwd 

zijn aan een CANO-organisatie. Met behulp van het instrument is getracht om een beeld te 

verkrijgen van hoe jongeren hun huidige kwaliteit van leven ervaren. Dit onderzoek toont aan 

dat bij het aanschouwen van de globale kwaliteit van leven er relatief positieve uitkomsten 

merkbaar zijn. Vanuit de beschrijving van de domeinspecifieke kwaliteit van leven en de open 

vragen worden verder enkele domeinen opgemerkt bij welke jongeren moeilijkheden ervaren 

en waar ze minder tevreden over zijn, alsook domeinen die een mogelijk positieve kracht 

kunnen zijn in het leven van jongeren. Met dit onderzoek wordt het belang van een meer 

individuele benadering van jongeren in de bijzondere jeugdzorg benadrukt, wat aansluit bij 

het gedachtegoed in de Staten-Generaal Jeugdhulp en het CANO-werken (4.) 

Vooraleer de resultaten omtrent de kwaliteit van leven van jongeren in verbinding te brengen 

met de literatuur, wordt de aandacht gevestigd op de kenmerken van jongeren in dit 

onderzoek. 

7.1 Doelgroep van de CANO-organisaties 

In 5.2.1 werd gesproken over de verantwoording van het gebruik van het LQoLPvl-jeugd in 

dit onderzoek. Eén element hiervan was dat de mogelijke aanwezigheid van mentale 

problemen bij jongeren in een CANO-begeleiding een reëel gegeven is. In dit onderzoek is 

opgemerkt dat 44% van de jongeren een lage score rapporteert voor het domein negatief 

affect, dat handelt over negatieve gevoelens
39

 en bovendien wordt duidelijk dat acht jongeren 

(32%) in het verleden zijn opgenomen in een psychiatrische afdeling, waarvan drie jongeren 

minstens twee keer. Van deze jongeren zijn er nog vijf (20% van de totale groep) die 

aangeven psychische klachten te ervaren op het moment van het interview en drie hiervan 

nemen nog medicatie voor deze problemen. Deze bevindingen leveren een voorzichtig bewijs 

dat ook in dit onderzoek bepaalde jongeren geconfronteerd worden met mentale problemen. 

                                                             
39 De vragen verwijzen naar het ervaren van gevoelens van rusteloosheid en eenzaamheid, zich verveeld, terneergeslagen en 

van streek voelen, gedurende de afgelopen maand. 
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In de literatuur (Grietens, 2007) worden jongeren in een CANO-begeleiding omschreven als 

jongeren die in het verleden vaak geconfronteerd zijn met gevoelens van sociale uitsluiting en 

vaak een lange hulpverleningsgeschiedenis hebben. Bij het toetsen van deze omschrijving aan 

dit onderzoek blijken er grote overeenkomsten te zijn. Van het totaal aantal jongeren (N=25) 

hebben er 23 (92%) minstens één vorige plaatsing ervaren en acht (32%) meer dan vijf. Ze 

blijken in het algemeen een aanzienlijke hulpverleningsgeschiedenis te hebben. Het belang 

van de CANO-organisaties voor deze jongeren wordt door Grietens et al. (2007) beklemtoond 

door het omschrijven van de organisaties als een hulpverleningvorm met een engagement om 

de negatieve spiraal te doorbreken bij die jongeren waar andere hulpverlening onvoldoende 

bleek. 

7.2 Onderzoeksvragen 

7.2.1 Onderzoeksvraag 1: “Hoe ervaren jongeren, toevertrouwd aan een CANO-

organisatie, hun kwaliteit van leven?” 

De drie globale kwaliteit van leven-maten – gemiddelde Life Satisfaction Score, Cantril’s 

Ladder en Happiness Scale – worden door een meerderheid van de jongeren positief 

beoordeeld, maar tevens valt op dat er door meer dan een vierde een negatieve inschatting is 

gegeven op de Cantril’s Ladder en de Happiness Scale (6.2.1). Er kan worden gesteld dat de 

jongeren meestal enige vorm van tevredenheid vertonen over hoe ze hun leven op dit moment 

als geheel ervaren. Dit blijkt uit de gemiddelde score 4.84 (SD = 1.04) voor de LSS en het feit 

dat er door 21 jongeren (84%) geen score onder de vier (gemengd tevreden/ontevreden) is 

gerapporteerd. In de data is er echter een uitschieter aanwezig, namelijk één jongere met een 

score van 2.5. Uit Cantril’s Ladder blijken de uitkomsten eerder gematigd positief. Er is een 

gemiddelde score zichtbaar van 59.48 (SD = 16.25) met een bereik van 22 tot 95. De 

meerderheid van de jongeren (72%) heeft een score aangegeven boven de 50, maar dit 

betekent ook dat meer dan een vierde (28%) een negatieve beoordeling heeft gegeven over 

waar hun leven zich op dit moment bevindt. Als laatste globale maat wordt de Happiness 

Scale vastgenomen. Bij deze schaal wordt duidelijk dat 17 jongeren (68%) hun leven als 

minstens tamelijk gelukkig
40

 hebben ervaren, maar voor 32% wordt het leven over het geheel 

genomen als ongelukkig of erg ongelukkig ervaren. 

 

                                                             
40 Tamelijk gelukkig (N=11), gelukkig (N=4) en erg gelukkig (N=2) 
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Bij 2.2.4 wordt vermeld dat onderzoeken hebben aangetoond dat de kans bestaat dat de 

levenstevredenheid kan afnemen tijdens de adolescentie. Een soortgelijke stelling wordt 

getoond in het overzichtsartikel van Proctor, Linley en Maltby (2009), waarin wordt verwezen 

naar een onderzoek dat stelt dat de globale levenstevredenheid afneemt tijdens de jaren van 

kindertijd naar adolescentie. Het zou in die zin aannemelijk kunnen zijn dat jongeren in het 

onderzoek doorheen hun ontwikkeling een lagere kwaliteit van leven ervaren. Een andere 

mogelijke verklaring wordt aangehaald door Barendregt et al. (2012). Zij spreken over 

stressvolle gebeurtenissen, zoals uithuisplaatsingen, die een negatieve impact kunnen hebben 

op de kwaliteit van leven van jongeren. In het onderzoek van Harder (2011) wordt bovendien 

vermeld dat een lagere kwaliteit van leven op het moment van de plaatsing het resultaat kan 

zijn van de ontevredenheid die jongeren ervaren met de gedwongen plaatsing in se. In dit 

onderzoek wordt zichtbaar dat jongeren gemiddeld 3.32 (SD = 2.23) voorgaande plaatsingen 

hebben ervaren en dat de gemiddelde leeftijd van de eerste plaatsing 12.52 (SD = 4.095) is 

(tabel 3). Hiernaast wordt opgemerkt dat 96% (N=24) zich in het gedwongen luik van de 

hulpverlening bevindt. Het aantal plaatsingen en de beleving van het voldongen feit van de 

plaatsing kunnen een invloed hebben op de beoordeling van de kwaliteit van leven door 

jongeren op het moment dat ze zich in een CANO-begeleiding bevinden. In de literatuur 

wordt bovendien verondersteld dat de mogelijke negatieve invloed van een plaatsing 

gecounterd kan worden door de begeleiding die wordt aangereikt. Uit de vraag naar de 

beleving van begeleiding wordt door de meerderheid (64%) de ondersteuning die ze krijgen 

bevorderend bevonden voor hun kwaliteit van leven. Studies
41

 hebben verder ook getoond dat 

de levenstevredenheid van jongeren bij een plaatsing verhoogt naarmate de tijd vordert 

(Proctor et al., 2009), dus ondanks een gedwongen plaatsing bestaat de kans dat de kwaliteit 

van leven verbetert en dat de begeleiding aan aandeel heeft in dit proces. Vanuit dit onderzoek 

wordt de begeleiding overwegend als kwaliteit van leven-bevorderend ervaren. 

Uit verdere analyse van de globale maten (6.2.1) blijkt dat niet alle jongeren een even grote 

tevredenheid vertonen met hun globale kwaliteit van leven. Deze bevinding is ook merkbaar 

bij de domeinspecifieke kwaliteit van leven (6.2.2) en het beeld van de subjectieve en 

objectieve items (6.2.3). Doordat er profielen met percentages lage scores zijn weergegeven, 

is het werkelijke percentage jongeren dat ontevreden is over of problemen ervaart in 

                                                             
41 Gilman, R. & Barry, J. (2003). Life satisfaction and social desirability among adolescents in a residential treatment setting: 
Changes across time. Residential Treatment for Children and Youth, 21, 19–42; Gilman, R. & Handwerk, M. L. (2001). 
Changes in life satisfaction as a function of stay in a residential setting. Residential Treatment for Children and Youth, 18, 

47–65. 
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specifieke levensdomeinen duidelijk geworden. In tabel 6 wordt opgemerkt dat er bij zeven 

van de elf domeinen door minder dan 20% van de jongeren een lage score wordt gegeven en 

voor het domein kader door geen enkele jongere. Hiernaast valt op dat jongeren het minst 

tevreden zijn over of het meest problemen ervaren in de domeinen financiën (40%) en 

negatief affect (44%). Vervolgens heeft 28% (N=7) een lage score gerapporteerd voor het 

domein familierelaties.  

De uitkomst bij het domein familierelaties kan worden bekeken vanuit de werking van de 

CANO-organisaties. Deze organisaties profileren zich sterk vanuit een contextuele 

invalshoek, waarbij er wordt gestreefd om opnieuw de verbinding en aansluiting te realiseren 

tussen jongeren en hun leefomgeving (3.2.3). In dit onderzoek (tabel 6) is er door meer dan 

een vierde van de jongeren (28%) een lage kwaliteit van leven-score voor het domein 

familierelaties, wat sterk verschilt met bijvoorbeeld het onderzoek van Van Nieuwenhuyzen 

(2007) waarin alle jongeren tevreden waren over deze relaties. Een mogelijke verklaring is dat 

jongeren die aangemeld worden bij een CANO-organisatie vaak komen uit gebroken 

gezinssystemen die gekenmerkt worden met opvoedingsproblemen (CANO, 2011b). In dit 

onderzoek blijkt ongeveer de helft van de jongeren (48%) gemengde of negatieve gevoelens 

van tevreden te hebben over de mate waarin hij of zij aanvaard wordt door de familie. Dit kan 

een indicatie zijn voor het feit dat jongeren in een CANO-begeleiding moeilijkheden 

ondervinden in de binding met hun context. Dit is een denken waar CANO zich ook specifiek 

op richt. Met betrekking tot het bewerkstelligen van verbinding stelt Dixon (2008) dat het zich 

gewaardeerd voelen en deel zijn van positieve relaties de veerkracht kan verhogen. 

Familierelaties kunnen bijgevolg een belangrijke bijdrage leveren aan het leven van jongeren. 

Familie en in het bijzonder het zich gesteund voelen door familie, worden hiernaast 

beschouwd als een belangrijk element voor de ontwikkeling van een positieve mentale 

gezondheid  (Proctor et al., 2009). In dit onderzoek geeft 24% (N=6) aan ontevreden te zijn 

over de mate waarin de familie hulp en steun biedt als de jongere deze nodig heeft. Wat niet 

achterwege mag blijven is dat hiertegenover zestien jongeren (64%) wel minstens meestal 

tevreden zijn. De invloed die het gezin en de familie hebben blijkt sterk individueel bepaald. 

Vanuit de bevindingen inzake familierelaties kan echter gesteld worden dat moeilijkheden in 

de verbinding met het gezin en de ruimere familie geen uitgesloten zaak zijn voor jongeren in 

een CANO-organisatie. 
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Uit literatuur blijkt vervolgens dat, ondanks een toenemende aandacht voor vrienden in de 

adolescentiefase, familierelaties een centrale rol blijven behouden met betrekking tot de 

levenstevredenheid van adolescenten (Giannakopoulos et al., 2009). In dit onderzoek wordt 

door de meerderheid van de jongeren (56%) minstens enig belang gehecht aan de relatie met 

familie, maar voor 24% wordt deze relatie nauwelijks of weinig van belang geacht. Verder 

wordt duidelijk dat de relatie met vrienden slechts door één jongere een negatieve beoordeling 

krijgt. Jongeren kennen in het algemeen hun relaties met vrienden meer belang toe dan hun 

familierelaties (tabel 7). Dit ligt in de lijn van de studie van Dixon, Wade, Byford, Weatherley 

& Lee (2006) waarin wordt vermeld dat er enig bewijs is dat vanuit het perspectief van 

jongeren, de ontwikkeling van sterke vriendschappen belangrijker is dan familiale 

ondersteuning voor een grotere tevredenheid met het leven. In ander onderzoek wordt 

aangenomen dat het installeren van dergelijke succesvolle vriendschappen invloed heeft op de 

identiteitsontwikkeling van adolescenten (McEwan et al., 2004). Een mogelijke verklaring 

voor de lagere gemiddelde score voor het belang van familie is dat de leefomstandigheden 

van bepaalde jongeren nog sterk gekleurd worden door de problemen met het gezin en de 

ruimere familie. Daar ze nog een hulpverleningstraject lopen, betekent dit vaak dat er nog 

gewerkt wordt aan deze relaties. Het domein van vriendschappen wordt in dit onderzoek 

belangrijk gevonden, maar hiernaast blijken familierelaties ook een essentieel aspect in het 

leven van bepaalde adolescenten. Dit wordt duidelijk, gezien elf jongeren (44%) uitdrukkelijk 

aangeven dat het opnieuw realiseren van een binding met hun familie hun kwaliteit van leven 

zou verbeteren.  

Een domein waar slechts 4% een lage kwaliteit van leven-score heeft, is gezondheid. Geen 

jongere heeft een score lager dan gemengd gerapporteerd voor de algehele gezondheid en 

over de psychische gezondheid is 80% tevreden. De overige 20% is reeds verduidelijkt bij 

7.1. Hiernaast is er voor het domein vrije tijd en sociale participatie ook slechts 4% lage 

kwaliteit van leven. Nochtans geeft 64% aan dat er in het afgelopen jaar momenten zijn 

geweest dat ze meer hadden willen doen in hun vrije tijd. Met betrekking tot de dagbesteding 

wordt het hebben van werk door vijf jongeren (20%) aangehaald als een element dat de 

kwaliteit van hun leven zou kunnen verbeteren. In het overzichtsartikel van Proctor et al. 

(2009) wordt de bevinding opgemerkt dat jongeren die de school verlaten en vervolgens hun 

weg niet vinden naar de arbeidsmarkt een lagere levenstevredenheid rapporteren. Er kan 

gesteld worden dat het hebben van werk voor sommige adolescenten een belangrijke rol 
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speelt. In dit onderzoek wordt duidelijk dat van de 24 jongeren
42

 aan wie de vraag werd 

gesteld over de tevredenheid van het nog niet hebben van betaald werk, ongeveer de helft 

(52%) (meestal) ontevreden is en zeven jongeren (28%) gemengd tevreden zijn. Er kan echter 

geen verheldering worden gegeven of deze resultaten betrekking hebben op het zien van werk 

als zinvolle dagbesteding of als middel voor het bekomen van meer geld. Het is echter 

aannemelijk dat de ontevredenheid voortvloeit uit een wens voor meer geld. Voor het domein 

financiën wordt immers door 40% een lage score gerapporteerd. Dit resultaat is gelijkaardig 

aan de bevinding van Van Nieuwenhuyzen (2007). In haar scriptie vermeldt ze dat 61.1% van 

de betrokken jongeren ontevreden is over zijn financiële situatie. Verder wordt aan de hand 

van begeleidingsvormen (figuur 5) duidelijk dat in elk van de vier vormen minstens 20% van 

jongeren een lage score rapporteert voor dit domein. Voor studiowonen/TCK  en residentiële 

begeleiding wordt er zelfs door meer dan 40% een lage tevredenheid gegeven. Bijkomend 

wordt via een indeling volgens geslacht duidelijk dat bijna de helft van de jongens (45%) en 

20% van de meisjes ontevreden zijn over hun financiële situatie. Dit domein blijkt alvast een 

moeilijkheid voor een aantal jongeren in elke begeleidingsvorm. Zo wordt het gebrek aan geld 

door drie jongeren benoemd als een beperking in de hulpverlening. Een mogelijke oorzaak 

van deze bevinding is dat jongeren in hulpverlening vaak niet zelf hun eigen financiële zaken 

kunnen beheren en zich dienen te houden aan afspraken omtrent budgettering. Dit kan 

eventueel tot moeilijkheden en gevoelens van ontevredenheid leiden. Het bedrag kan 

hiernaast ook een rol spelen. Zo blijkt er een verschil te zijn van gemiddeld €750 tussen het 

feitelijk en gewenst inkomen van jongeren en zes jongeren halen uitdrukkelijk aan dat meer 

geld hun kwaliteit van leven zou verhogen. Gezien sommige zaken zoals zakgeld in de 

hulpverlening wettelijk verankerd zijn, zal het niet altijd even eenvoudig zijn om de 

tevredenheid voor dit domein te verhogen.  

Het domein woonsituatie toont dat 12% een lage score rapporteert en dat ieder jongere belang 

hecht aan dit domein. Terwijl ongeveer de helft (52%) aangeeft minstens tevreden te zijn over 

de woonomstandigheden, wordt deze score echter maar door 16% gegeven bij de vraag over 

de tevredenheid van het plezier dat ze binnenshuis beleven. De tevredenheid van de 

woonsituatie blijkt afhankelijk te zijn van meer dan gewoonweg het hebben van plezier. De 

positieve tevredenheid wordt onder andere zichtbaar in het feit dat meer dan de helft (60%) 

aangeeft meestal tevreden te zijn over de idee dat ze nog een tijd in de organisatie zullen 

verblijven. Blijkbaar heeft 60% er toch reeds aan gedacht om te verhuizen het afgelopen jaar. 

                                                             
42 N=24, gezien1 jongere reeds betaald werk had. 
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Dit kan beschouwd worden als een resultaat van de omstandigheden. Het is aannemelijk dat 

jongeren het afgelopen jaar moeilijke momenten hebben ervaren en niet meer tevreden waren 

met de situatie in welke ze zich bevonden. Dit toont dat het instrument een omvattend beeld 

van kwaliteit van leven voorziet, waarbij er aandacht wordt geschonken aan gebeurtenissen 

uit het verleden, het heden en de toekomst. 

In het onderzoek wordt verder opgemerkt dat de bevraagde jongeren zich in het algemeen 

veilig voelen op hun woonplaats, wat duidelijk wordt gezien 92% hiervoor een positieve score 

(score ≥ 4) geeft. Eén jongere gaf wel aan dat hij graag wou dat er meer controle werd 

uitgeoefend op de andere jongeren en hij rapporteerde ook een lagere score voor veiligheid. 

Dit toont het belang van het vooropstellen van de individuele beleving van jongeren. Als de 

meerderheid tevreden is met een bepaalde omstandigheid, betekent dit niet noodzakelijkerwijs 

dat alle jongeren hetzelfde gevoel ervaren. Kwaliteit van leven reflecteert immers de 

omstandigheden van een persoon zijn leven en de tevredenheid met deze condities vanuit zijn 

of haar perspectief (2.2.3). Met betrekking tot het domein veiligheid is ook zichtbaar dat meer 

dan de helft (56%) het afgelopen jaar slachtoffer was van geweld. Vanuit de resultaten van dit 

onderzoek wordt echter niet duidelijk op welke momenten en plaatsen ze hiermee 

geconfronteerd zijn of wie/wat de aanleiding vormde voor het incident. 

Wat verder opvalt is dat er bij iedere begeleidingsvorm jongeren zijn die weleens negatieve 

gevoelens ervaren in het leven (figuur 5). Voor meer dan een derde in contextbegeleiding 

(37.5%), BZW (33.3) en residentiële begeleiding (33.3%) wordt een lage score gegeven. Voor 

studiowonen/TCK blijkt dit zelfs 80% te zijn. Uit verdere analyse blijkt dat alle meisjes in het 

onderzoek een lage score hebben op dit domein en bij de jongens is dit 30%.  

In tabel 6 wordt opgemerkt dat door minder dan een vijfde een lage score gerapporteerd werd 

bij de domeinen negatieve zelfwaardering (12%), positieve zelfwaardering (4%) en vervulling 

(8%). Deze domeinen worden door Van Nieuwenhuizen (1998) omschreven als de min of 

meer innerlijke kwaliteit van leven domeinen. De vermelde percentages zijn afkomstig van de 

meisjes in het onderzoek (figuur 6). Van Nieuwenhuizen (1998) stelt dat als meisjes een lage 

score toekennen aan deze domeinen, dat dit mogelijk verklaard kan worden door het gegeven 

dat vrouwen over het algemeen hun gevoelens en emoties internaliseren. Deze bevinding 

komt overeen met de doelgroepbeschrijving van CANO (2011), waarin wordt vermeld dat de 

meisjes in een CANO-organisatie gekenmerkt worden met internaliserend gedrag. In de 

literatuur wordt verder getoond dat de beperkte percentages lage kwaliteit van leven voor deze 



70 
 

drie domeinen ook als een krachtig gegeven kan worden beschouwd. In de studie van Dixon 

(2008) wordt verwezen naar onderzoeken over veerkracht die stellen dat positieve 

zelfwaardering en geloof in het eigen kunnen het algemeen welzijn kunnen bevorderen. Het 

geloof in het eigen kunnen wordt vooral belangrijk geacht voor het doorzetten bij obstakels en 

uitdagingen in het leven (Proctor et al., 2009). Met betrekking tot het omgaan met moeilijke 

gebeurtenissen hebben andere studies
43

 met adolescenten at risk bovendien aangetoond dat 

een positief toekomstperspectief een protectieve factor kan zijn en de veerkracht kan 

bevorderen (Levy et al., 2012). In dit onderzoek wordt gesteld dat de drie domeinen bij de 

meerderheid van de jongeren een positieve invloed kunnen hebben op hoe jongeren copen met 

moeilijke omstandigheden in het leven, wat kan resulteren in een grotere tevredenheid met het 

leven. Hiernaast kan het resultaat van positieve zelfwaardering een positieve effect hebben op 

het ontwikkelen van een eigen identiteit, omdat hoe jongeren naar zichzelf kijken cruciaal is 

in de identiteitsontwikkeling (2.2.4). De aandacht moet echter ook gericht worden op de 

uitkomst dat minstens 40% van de meisjes een lage score rapporteert voor de domeinen. 

Hiermee wordt nogmaals aangetoond dat er in de totale groep grote individuele verschillen 

aanwezig zijn met betrekking tot de kwaliteit van leven.  

7.2.2 Onderzoeksvraag 2: “Welke aanknopingspunten kan een kwaliteit van leven-

instrument bieden aan de begeleiding, met het oog op het bevorderen van de 

kwaliteit van leven van jongeren?” 

In het Globaal Plan Jeugdzorg van 2006 (Vervotte, 2006) wordt gesteld dat er voor 

adolescenten vaak een gebrek is aan een hulpaanbod dat hun vrijheids- en 

zelfstandigheidsdrang respecteert en tegelijk volhardend kan zijn in het aanklampend werken. 

In de literatuur wordt het kunnen bereiken van een adequaat niveau van autonomie belangrijk 

bevonden in de ontwikkeling van de identiteit van de adolescent (McEwan et al., 2004). Met 

behulp van het LQoLPvl-jeugd is duidelijk geworden dat er geen negatieve beoordelingen 

zijn over de mate van zelfstandigheid die jongeren ervaren. Eén jongere geeft echter wel aan 

dat hij graag minder contact wil om zo zijn zelfstandigheid nog meer te kunnen ontwikkelen. 

Naast de 12% die ontevreden is over de mate van privacy, wordt er door de meerderheid 

(72%) gesteld dat ze hierover wel tevreden is. De CANO-organisaties lijken hun 

hulpverlening zodanig af te stemmen dat er recht wordt gedaan aan de noden van 

adolescenten.  

                                                             
43 Bijvoorbeeld: Wyman, P.A., Cowen, E.L., Work, W.C. & Kerley, J.H. (1993). The role of children future expectations in 
self-esteem functioning and adjustment to life stress: A prospective study of urban  at risk children. In Development and 

psychopathology, 5(4), 645-646. 
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Vervolgens wordt in de beschrijving van de open vragen (6.3) gesteld dat twee jongeren 

aangeven dat de verkregen vrijheid een grote kracht is in de begeleiding, waar drie jongeren 

eerder van mening zijn dat ze onvoldoende vrijheid krijgen en één jongere graag meer 

controle wil. De beleving van de vrijheid kan sterk verschillen, maar de mate van vrijheid die 

wordt gegeven kan evenzeer afhankelijk zijn van verschillende gebeurtenissen die hebben 

plaatsgevonden. Door simpelweg vragen te stellen aan jongeren kan de betekenis die ze aan 

bepaalde zaken geven duidelijk worden. Door bij de laatste vraag van het interview een 

koppeling te maken naar de beleving van de begeleiding is er informatie vrijgekomen omtrent 

de aangeboden begeleiding. Zo wordt door de meerderheid (64%, N=16) de dagelijkse 

ondersteuning als zeer bevorderend ervaren. Hierbij wordt de ervaring dat er steeds een 

begeleider klaar staat en het krijgen van steun gezien als twee elementen die de kwaliteit van 

leven helpen verbeteren. Een belangrijk element van de werking van een CANO-organisatie is 

het behoudsengagement naar de jongere (3.2.3). Ze zijn er voor jongeren die de hulp en steun 

nodig hebben.  

De individuele profielen (figuren 4,7 en 9) maken duidelijk dat het algemeen beeld de 

individuele verschillen niet geheel vat. Dit reflecteert het belang om bij het benaderen van 

jongeren individuele omstandigheden en beoordelingen voorop te stellen. Zo vermeldt Van 

Nieuwenhuizen (1998) dat bij het werken op individueel niveau, het presenteren van 

individuele profielen op basis van domeinscores steeds de voorkeur moet krijgen. Deze 

benadering is gevoelig om de kleine verschillen in het leven van de jongere in beeld te 

brengen. Voor de begeleiding kan het hierbij nuttig zijn om enerzijds de betekenis te 

achterhalen van waarom de jongere bijvoorbeeld een gemiddelde domeinscore van 2 

rapporteert voor familierelaties. Anderzijds kan het relevant zijn om de effectiviteit van 

ondernomen begeleidingsacties, gericht op een specifiek domein, na te gaan. Het kan met 

andere woorden een bijdrage leveren om het gehele leven van de jongere beter te begrijpen en 

om meer gericht te werken, afgestemd op de werkelijke noden en behoeften van jongeren. Er 

wordt opgemerkt dat enkele jongeren moeilijkheden ervaren met de communicatie met de 

begeleiding (6.3). Studies tonen hierbij aan dat jongeren het belangrijk vinden dat er naar hen 

geluisterd wordt en dat ze individuele aandacht krijgen voor hun zorgen, spanningen en 

ervaren gebeurtenissen (Boendermaker et al., 2012). Het vooropstellen van de kwaliteit van 

leven van jongeren vanuit hun eigen perspectief kan recht doen aan deze wensen.  

Hoe er individueel gewerkt kan worden met het kwaliteit van leven-instrument wordt concreet 

gesteld in de twee individuele profielen (6.4). Via dergelijke voorstellingen worden zowel de 
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positieve, krachtige domeinen als de moeilijkheden en beperkingen zichtbaar. De bekomen 

informatie kan aangrijpingspunten naar de voorgrond brengen die gehanteerd kunnen worden 

in de individuele begeleiding van de jongere. Om het begrijpen van mogelijke 

aangrijpingspunten concreet te stellen, wordt een illustratie gegeven vanuit de besproken 

casussen. Bij 6.4.1 wordt duidelijk dat Thomas aangeeft dat hij meestal tevreden is bij het feit 

dat hij nog even in de organisatie zal verblijven, maar tegelijk geeft hij aan dat een eigen 

woning hebben zijn kwaliteit van leven zou bevorderen. Aangezien zijn leeftijd (17 jaar) zou 

er bijvoorbeeld al gewerkt kunnen worden richting een BZW-traject als dit zijn wens is. Hoe 

er rond de kwaliteit van leven van jongeren kan gewerkt worden, is echter steeds afhankelijk 

van de inschatting die de jongere geeft en wat hij of zij zelf wenst te bekomen in het leven. 

Het belang van een individuele kwaliteit van leven-benadering wordt verder benadrukt door 

het volgende voorbeeld. In deze studie is door één jongere aangehaald dat zijn kwaliteit van 

leven zou verbeteren als hij geen slechte vrienden meer zou hebben. Het belang van het type 

vrienden wordt door Dixon et al. (2006) besproken vanuit een veerkrachtperspectief. Ze 

spreken erover dat positieve vriendschaprelaties worden verondersteld een protectieve 

werking te hebben, waar negatieve relaties een mogelijke nefaste invloed hebben op hoe 

gelukkig jongeren zich voelen over het algemeen. Door met de jongere aan zijn wensen en 

behoeften te werken, kan er samen met hem gewerkt worden aan het bevorderen van zijn 

kwaliteit van leven. 

Gezien de multiproblematiek van jongeren in CANO-begeleiding (3.2.2) is het aangewezen 

om alle levensdomeinen de nodige aandacht de geven. In het bijzonder kunnen de domeinen 

familierelaties, financiën en negatief affect die in dit onderzoek een hoger percentage lage 

kwaliteit van leven omvatten, worden bekeken. De beoordeling van kwaliteit van leven kan 

echter steeds onderhevig zijn aan de invloed van verscheidene gebeurtenissen en 

omstandigheden. Tot slot een kanttekening: voor het werken met kwaliteit van leven in de 

praktijk dient de voorkeur gegeven te worden aan een individuele benadering van jongeren en 

hun (tevredenheid met de) eigen leefomstandigheden. Hierbij moet worden uitgegaan van het 

unieke verhaal, dat zowel het verleden, het heden als de toekomst aangrijpt. Luister naar wat 

jongeren te vertellen hebben en durf vragen stellen. Laat hen zelf betekenis geven aan hun 

leven en geloof dat zij hun leven het best kunnen inschatten. Het werken met jongeren moet 

recht doen aan de wensen, behoeften, verlangens en ontwikkelingsnoden, zonder zichzelf 

hierin te verliezen. 
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7.3 Beperkingen onderzoek 

Een eerste beperking is het beperkt aantal jongeren betrokken in dit onderzoek. Zoals reeds 

vermeld bij 5.3.1 werden al de negen CANO-organisaties gecontacteerd met een vraag voor 

deelname. Uiteindelijk hebben drie organisaties zich geëngageerd, wat heeft geresulteerd in 

de deelname van 25 jongeren. Vanuit een kwantitatieve invalshoek wordt gesteld dat dit de 

mogelijkheid tot generaliseren limiteert. In deze uiteenzetting is bijgevolg behoedzaam 

omgegaan met het maken van veralgemeningen. Kwaliteit van leven is hiernaast ook sterk 

individueel bepaald en het subjectieve perspectief van de onderzochte persoon krijgt een 

centrale positie in het onderzoek (4.). Kwaliteit van leven wordt bovendien beschouwd als een 

ruim gegeven, waardoor de resultaten in dit onderzoek alles behalve exhaustief zijn. Het 

gebruikte instrument vertrekt immers vanuit een achterliggend idee over welke domeinen 

kwaliteit van leven constitueren. Het lijkt niet realistisch om de kwaliteit van leven met één 

instrument in totaliteit te kunnen vatten. Ieder instrument en werkwijze heeft immers zijn 

kracht in onderzoek.  

Daarnaast zijn enkele beperkingen verbonden aan het gehanteerde instrument bij de doelgroep 

van dit onderzoek. Het instrument betreft een gestructureerd interview dat rijke informatie 

produceert, maar het levert niet dezelfde diepgang zoals bekomen kan worden via een 

kwalitatieve onderzoeksopzet. In 5.2.1 is gesteld dat het instrument raakvlakken vertoont met 

andere kwaliteit van leven-instrumenten die gebruikt worden bij jongeren. Het dient 

onderstreept dat het instrument tot op heden in het Nederlands taalgebied slechts in een 

beperkt aantal onderzoeken met jongeren is gebruikt (5.2.2). Hieruit vloeit de vaststelling dat 

het instrument nog niet uitgebreid geëvalueerd is voor deze specifieke doelgroep.  

Kwaliteit van leven wordt gezien als een dynamisch en complex fenomeen (2.1.2). Het heeft 

niet zozeer de neiging om van dag tot dag sterk divergerende resultaten op te leveren, maar 

het bezit steeds de mogelijkheid om te veranderen. Dit gedachtegoed leidt vervolgens naar de 

volgende beperking, namelijk dat er slechts één meetmoment is geweest. Uit de resultaten 

wordt duidelijk dat bepaalde jongeren een hoge (domeinspecifieke) kwaliteit van leven 

rapporteren, waar anderen eerder een lagere inschatting geven. Aangezien de resultaten een 

momentopname zijn, kunnen er geen uitspraken worden gedaan over een mogelijke evolutie 

die jongeren hebben ervaren vanaf het moment van opname tot aan het interview. Tot slot 

kunnen er ook geen definitieve stellingen worden gegeven over welke invloeden een rol 

spelen bij de persoonlijk inschatting en de vraag of dat de resultaten geen toevallige 

inschatting zijn. 
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7.4 Verdere aanbevelingen 

Verschillende disciplines hebben zich reeds gericht op de jongere populatie in de samenleving 

en gepubliceerd over onderzoeken van kwaliteit van leven (2.2). Uit de literatuurstudie blijkt 

de bijzondere jeugdzorg daarentegen een braakliggend terrein inzake onderzoek naar de 

kwaliteit van leven. Een eerste suggestie is het aangrijpen van kwaliteit van leven als 

onderwerp van onderzoek bij jongeren die zich onder de vleugels van de bijzondere jeugdzorg 

bevinden. Hierbij kan het verrijkend zijn om de betekenis van het concept voor de jongeren 

verder te exploreren aan de hand van een kwalitatieve aanpak. In deze studie zijn enkele 

bezorgdheden uitgesproken zoals: “Bezit kwaliteit van leven dezelfde invulling voor jongeren 

als voor volwassenen?” en  “Kunnen dezelfde instrumenten bij jongeren gebruikt worden als 

bij volwassenen?” (5.2.1). Om dergelijke vragen helder te krijgen, is het aangewezen om te 

werken met bijvoorbeeld focusgroepen. De Maeyer et al. (2009) geven aan dat deze 

werkwijze gebruikt kan worden voor het identificeren van belangrijke kwaliteit van leven 

domeinen en de interpretatie ervan, vanuit de ervaring van de deelnemers. 

Verder spreekt Van Nieuwenhuizen (1998) over het gebruik van kwaliteit van leven voor 

evaluatieve doeleinden. Het kan aangegrepen worden om na te gaan of bepaalde groepen 

veranderen doorheen de tijd. Het kan in deze context nuttig zijn om informatie in te winnen 

over het proces dat wordt aangegaan met jongeren. Kijkend vanuit het beleidsniveau van de 

jeugdzorg, wordt het dermate belangrijk om bewust te zijn van het leventraject dat jongeren 

bewandelen. Er wordt een insteek gegeven om meer op maat van jongeren en hun context te 

werken (3.1.2). Zoals vermeld bij de probleemstelling, worden CANO-organisaties hoog in 

het vaandel gedragen door onder meer hun gerichtheid op de context en hun algemene 

werkingsprincipes. Hiernaast worden ze aangesproken voor ondersteuning bij zeer 

uiteenlopende problematieken en levensdomeinen (3.2.2). Een kwaliteit van leven-instrument 

kan worden gehanteerd om de evolutie van jongeren op verschillende levensdomeinen visueel 

te maken en te evalueren, om zo nog meer op maat van jongeren te kunnen werken.  

Een volgende praktische onderzoeksmogelijkheid is om kwaliteit van leven als uitkomstmaat 

te zien voor het evalueren van verschillende aangeboden programma’s (bijvoorbeeld CANO). 

Een residentiële plaatsing wordt in veel landen als een last resort gezien (Knorth et al., 2008), 

maar het moet niet per definitie vermeden worden. Het komt erop neer om een nieuwe vorm 

te ontwikkelen waarbij voldoende wordt geïnvesteerd in ondermeer  initiatieven zoals 

familiale ondersteuning (Hellinckx, 2002). Onderzoek naar de effectiviteit van de CANO-

werking kan erkenning geven aan het belang van contextwerken en het pleidooi voor een 
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herdefiniëring van de residentiële jeugdhulpverlening kracht bijzetten. Om dergelijke 

onderzoeken te kunnen verwezenlijken stellen Oliver et al. (1997) dat er eerst en vooral een 

representatieve steekproef noodzakelijk is. 

Bij de resultaten van dit onderzoek (7.2.1) is enkele keren de nadruk gelegd op de relatie 

tussen kwaliteit van leven en de identiteitsontwikkeling van adolescenten. Deze laatste is 

immers een cruciaal element in het leven en de ontwikkeling van de adolescent (2.2.4). 

Verder onderzoek zou zich kunnen toeleggen op de verbinding tussen de ontwikkeling van de 

adolescent en de kwaliteit van leven. Zoals vermeld bij 2.2.4 is het onderzoeken van kwaliteit 

van leven vanuit een ontwikkelingsperspectief zeker interessant. 

Behalve de nadruk op jongeren zouden ook professionals betrokken kunnen worden in 

onderzoek. Enerzijds kunnen ze als bron van informatie worden beschouwd (2.2.2), maar 

anderzijds kunnen ze evenzeer subject van onderzoek zijn. Hoe ervaren professionals in de 

bijzondere jeugdzorg hun kwaliteit van leven? Het ondersteunen en begeleiden van jongeren 

in de jeugdhulpverlening mag niet worden beschouwd als een vanzelfsprekendheid. Het 

perspectief van jongeren mag niet achterwege worden gelaten in onderzoek, maar evenmin 

dat van de professionals.   

Een volgende aanbeveling is het nagaan van de toepasbaarheid van kwaliteit van leven-

instrumenten in de praktische begeleiding van jongeren. Deze instrumenten kunnen dienst 

doen als informatiebron om verdere gesprekken uit te bouwen. Het vastnemen van kwaliteit 

van leven kan een beter zicht bieden op verschillen tussen de feitelijke en gewenste realiteit 

van jongeren, en kunnen relevant zijn om specifieke begeleidingsdoelen af te stemmen op de 

werkelijke noden en behoeften van jongeren en te onderzoeken op vorderingen.  

Vervolgens kunnen ook aanbevelingen worden geformuleerd met betrekking tot 

overgangsmomenten van jongeren. Vanuit de literatuur blijkt dat stressvolle gebeurtenissen, 

zoals een uithuisplaatsing, een enorme impact kunnen hebben op het leven van de jongere 

(2.2.4). Een denkrichting voor verder onderzoek is het diepgaand onderzoeken van de 

kwaliteit van leven van jongeren met een lange hulpverleningsgeschiedenis. Onderzoek zou 

zich kunnen toespitsen op de invloed van dergelijke overgangsmomenten op de kwaliteit van 

leven van jongeren en op die manier aangrijpingspunten leveren voor de verdere 

ondersteuning van deze jongeren die vaak door de mazen van het hulpverleningsnet vallen.  

Door Harder (2011) wordt vermeldt dat instrumenten die de klemtoon leggen op jongeren hun 

kwaliteit van leven een belangrijk rol kunnen spelen voor de nazorg. Boendermaker et al. 
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(2012) vermelden hier verder over dat met behulp van een kwaliteit van leven-perspectief de 

leefsituatie van de jongere doorheen de begeleiding zichtbaar kan worden en er 

aangrijpingspunten kunnen worden gecreëerd in functie van de nazorg.  

Verder wordt opgemerkt dat de relaties van jongeren en een gevoel van binding invloed 

kunnen uitoefenen op de inschatting van de kwaliteit van leven (7.2.1). Bij onderzoek naar 

kwaliteit van leven zou de relatie kunnen nagegaan worden tussen de kwaliteit van leven van 

jongeren in de bijzondere jeugdzorg en ruimere problematieken van het (kern)gezin en de 

ruimere context. Dit om een zicht te krijgen op de invloed van de interacties die er zich tussen 

jongeren en de natuurlijke leefomgeving afspelen.  

Ten slotte wordt meegegeven dat deze thesis dienst doet als eerste beschrijving van de 

kwaliteit van leven van jongeren op het moment dat ze toevertrouwd zijn aan een organisatie 

van de bijzondere jeugdzorg en meer specifiek een CANO-organisatie. Deze studie tracht 

verder onderzoek naar de kwaliteit van leven van jongeren in de bijzonder jeugdzorg te 

stimuleren en hoopt een aandeel te hebben in het bewustmakingsproces dat het concept 

kwaliteit van leven van iedereen is, ongeacht de leeftijd en leefomstandigheden.  
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Bijlage 1: Kwaliteit van leven-domeinen auteurs en instrumenten van tabel 1 

Ben-Arieh (2000)
44

 - Burgerlijke vaardigheden 

- Persoonlijke levensvaardigheden:  

vb. zelfvertrouwen 

- Veilig en fysieke toestand 

- Activiteiten: familie, vrienden, school, vrije tijd 

- Economische toestand 

Gilman et al. (2000 in Land et 

al., 2001)
45

 

- Familie(relaties) 

- Zelf(beeld) 

- Leefomgeving: materieel welzijn 

- Vrienden (relaties) 

- School 

Land et al. (2011)
46

 - Economische welzijn van familie 

- Gezondheid 

- Veiligheid 

- Productieve activiteit 

- Gemeenschapsverbondenheid: school, werk 

- Sociale relaties: vrienden, familie 

- Emotioneel/spiritueel welzijn 

Minkkinen (2013)
47

 - Fysiek welzijn: gezondheid, afwezigheid van ziekte 

en fysieke functionaliteit  

- Mentaal welzijn: mentale gezondheid, afwezigheid 

psychiatrische problemen, zelfvertrouwen, 

veerkracht  

- Sociaal welzijn: relaties met ouders, vriendschappen 

- Materieel welzijn: woonomstandigheden, voeding,  

Comprehensive Quality of Life 

Scale (ComQoL-S5) 

(Cummins, 1997 in Petito & 

Cummins, 2000) 

- Materieel welzijn 

- Gezondheid 

- Veiligheid 

- Productieve activiteit: werk, opleiding 

- Plaats in gemeenschap: zelfvertrouwen, socio-

economische status) 

- Intimiteit: relatie met vrienden en familie 

- Emotioneel welzijn: mentale gezondheid en 

spiritueel welzijn 

Quality of Life Profile – 

adolescent version (QoLPA) 

(Meulener & Lee, 2005) 

- Being: fysieke, psychologische en spirituele 

aspecten (vb. gezondheid, gedachten en gevoelens, 

overtuigingen) 

- Belonging: fysieke en sociale omgeving, 

gemeenschap (vb. personen met wie en plaatsen 

waar tijd wordt doorgebracht) 

- Becoming: doelen en wensen (vb. plezier, 

dagelijkse bezigheden). 

                                                             
44 Pagina 246-248 
45 De opsommingen van levensdomeinen staan geordend van hoogste tot laagste verband met de algemene 
levenstevredenheid van Amerikaanse adolescenten. 
46 Deze domeinen zijn de zeven domeinen van de Child and Youth Wellbeing Index. Deze domeinen zijn initieel ontwikkeld 
voor volwassenen, maar worden reeds toepasbaar geacht bij adolescenten. 
47 Dit zijn de domeinen vanuit een Structureel model van kindwelzijn. 



95 
 

WHOQOL-BREF (The WHO 

Group, 1998) 

- Fysieke gezondheid 

- Psychologisch: positieve/negatieve  gevoelens, 

zelfwaardering, spiritualiteit/religie/overtuigingen,  

- Sociale relaties: sociale ondersteuning, persoonlijke 

relaties, seksuele activiteit 

- Omgeving: veiligheid, woon-omstandigheden, 

toegang tot diensten, vrije tijd mogelijkheden, 

financiële bronnen 

Youth Quality of Life – 

Research (Edwards, Huebner, 

Connell & Patrick, 2002) 

- Eigen gevoel (sense of self): gevoelens omtrent 

zichzelf, mentale gezondheid, fysieke gezondheid, 

spiritualiteit, zelfwaardering, positieve en negatieve 

stemming 

- Sociale relaties: relaties met familie (bvb. aandacht 

dat je krijgt, begrepen voelen, overeenkomen met 

ouders, …) en vrienden, participatie  

- Omgeving: engagement en activiteiten, opleiding, 

buurt, financiële bronnen, persoonlijke veiligheid, 

toekomstperspectief 
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Bijlage 2: Lancashire Kwaliteit van Leven Profiel uitgebreide Nederlandse versie, incl. aanpassingen voor gebruik in Vlaanderen – 

Concept jeugd 

Dit is de eerste pagina van het Lancashire Kwaliteit van Leven Profiel uitgebreide Nederlandse versie, incl. aanpassingen voor gebruik in 

Vlaanderen – Concept jeugd. Voor het eigen gebruik van dit instrument in onderzoek of om meer informatie te verkrijgen, kan de ontwikkelaar 

van het instrument gecontacteerd worden. 
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Bijlage 3: Kenmerken van jongeren in de verschillende LQoLP-studies 

- In de studie van Dixon (2008) wordt gesteld dat 44% van de betrokken jongeren 

emotionele, gedrags- of mentale gezondheidsproblemen had. Middelengebruik kwam 

bij de eerste meting voor bij 18% van de jongeren. Bij 42% was er sprake van 

emotionele en gedragsproblemen zoals agressieproblemen, stemmingsproblemen en 

seksuele problemen. 13% van de jongeren vertoonde ernstige leerproblemen. Eén op 

de tien jongeren werd in de studie omschreven als een jongere met ernstige mentale 

problemen zoals depressie, episodes van paranoïde, eetstoornissen en angstaanvallen. 

 

- De jongeren, betrokken in het onderzoek van Bosch en Dorrenstein (2005) vertonen 

vaak familiale problemen, school- en werkgerelateerde problemen, psychische 

problemen en problemen met middelengebruik. 

 

- Jongeren die deel hebben genomen aan het onderzoek van Van Nieuwenhuyzen 

(2007) zijn jongens met ernstige gedragsproblemen en psychiatrische diagnoses als 

schizofrenie, stemmingsstoornissen en stoornissen door middelengebruik/misbruik.  

 

- In de studie van Harder (2011) worden gedragskenmerken van jongeren besproken. Zo 

wordt gesteld dat van de geïnterviewde jongeren bij opname, zeven jongeren 

internaliserend probleemgedrag, negentien externaliserend probleemgedrag en 

zeventien jongeren delinquent gedrag vertonen. Hiernaast bleken bij opname zes 

jongeren vier of meer dagen per week alcohol te drinken, tien jongeren vier of meer 

dagen softdrugs te gebruiken en vier jongeren meer dan twee dagen in de week 

harddrugs te gebruiken.  
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Bijlage 4: Geïnformeerde toestemming 
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Bijlage 5: Informatiedocument 
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Bijlage 6: Antwoorden op de open vragen 

1)  Kun je één of meerdere dingen noemen die de kwaliteit van jouw leven zouden verbeteren? 

- Vrije tijd en sociale participatie 

o Meer vrije tijd (4x) 

 Meer vrije tijd (2x) 

 Meer hobby’s (1x)  

 Deelname groot evenement paardrijden (1x) 

o Betere relatie met vrienden (5x) 

 Betere relatie (4x) 

 minder slechte vrienden (1x) 

o Meer sociale contacten in functie van muziek (1x) 

o Intieme relatie (1x) 

o Dagelijkse bezigheden (7x) 

 Diploma halen (2x) 

 Werk hebben (5x) 

 

- Familierelaties 

o Betere relatie met ouders (9x) 

 Betere verstandhouding  (5x) 

 Meer contact (3x) 

 acceptatie door ouders (1x) 

o Weer bij ouders wonen (2x) 

 

- Financiën 

o Meer geld (6x) 

 

- Woonsituatie 

o Eigen woning (3x) 

o Meer zelfstandig kunnen/mogen doen (1x) 

 

- Anderen 

o Veel slapen en niets doen (1x) 

o Mijn gedrag verbeteren (1x) 

o Geen politie of justitie meer (1x) 

o Rijbewijs halen en auto kopen (2) 

o Geen drugs meer gebruiken (1x) 

 

- Hebben alles reeds (3x) 

 

 



101 
 

2)  In welke mate ondersteunt de CANO-organisatie je kwaliteit van leven of hoe helpt de  

  begeleiding je kwaliteit van en tevredenheid over het leven verbeteren? 

- Ondersteuning  

o Ze ondersteunen mij op de momenten dat ik dit nodig heb (16x) 

o Praktische ondersteuning (4x) 

o Werken aan de gezinssituatie (3x) 

o Samen werken aan schooltraject en motiveren om te gaan (1x) 

o Werken met mij aan het totale leven (3x) 

 Goede individuele benadering (1x) 

 Slecht gedrag ombuigen (1x) 

 Niet spreken voor, maar samenwerken met mij (1x) 

o Ze zijn er als steun, als je moet praten (4) 

o Ondersteuning bij het gebruik van drugs (1x) 

o “ik weet niet waar ik op dit moment zou zijn, moest ik de begeleiding niet 

hebben gehad” (1x) 

 

- Er worden goede, onderlinge afspraken gemaakt (1x) 

 

- Je krijgt veel vrijheid om dingen te doen (2x) 

3) Zijn er moeilijkheden die je ervaart in de begeleiding? Mis je iets of kan er volgens jou iets  

  beter? 

- Problemen in de communicatie en afspraken  

o Ze luisteren niet altijd (1x) 

o hoe er wordt gereageerd is hangt af van hoe de begeleider zicht voelt (1x) 

o De begeleiding komt de afspraken niet altijd na, terwijl wij dat wel moeten 

(3x) 

o Sommige afspraken zijn gewoon te kinderachtig (1x) 

 

- Financiën  

o Te weinig geld krijgen (3x) 

 

- Gedrag begeleiding  

o De begeleiders controleren te veel (3x) 

o De begeleiders controleren te weinig (1x) 

o De begeleiders beoordelen je soms op het verleden (2x) 

 Er worden te veel onterechte beschuldigingen gedaan  

 

  

 


