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Methoden

(2) Identificeren van elementen in handleidingen

- Inhoudelijke en structurele elementen 

- Met behulp van de GMCP taxonomie 

Een kijkje achter het label: overeenkomsten en verschillen tussen

interventies voor gezinnen met meervoudige en complexe problemen

Visscher, L.1, Jansen, D.E.M.C.1,2, Evenboer, K.E.1, Van Yperen, T.A.3, Reijneveld, S.A.1, & Scholte, R.H.J.4,5,6

1 Universitair Medisch Centrum Groningen, 2 Rijksuniversiteit Groningen, 3 Rijksuniversiteit Groningen
4 Radboud Universiteit Nijmegen, 5 Universiteit van Tilburg, 6 de Viersprong, 

Achtergrond

 Kennis over de inhoud van interventies voor gezinnen 

met meervoudige en complexe problemen (GMCP) 

ontbreekt.

 Dit maakt het lastig om te bepalen welke interventie het 

beste past bij een specifiek gezin en leidt tot vragen over 

mogelijke overlap tussen interventies. 

 Meer zicht op de verschillen en overeenkomsten tussen 

interventies voor GMCP is nodig. 

 In deze studie brengen we de inhoudelijke elementen 

(technieken uitgevoerd door de hulpverlener) en de 

structuur elementen (duur, intensiteit) van interventies 

voor GMCP in kaart.  

Conclusie

 Interventies voor GMCP vertonen inhoudelijk veel overlap, 

maar verschillen in de structuur waarin ze worden 

aangeboden.

 Inzicht in overeenkomsten en verschillen 

tussen deze interventies helpt om:

 Verschillen in uitkomsten te verklaren.

 Een goede afweging te maken van de toegevoegde 

waarde van het aanbieden van een nieuwe 

interventie.

 Een belangrijke vervolgstap is om te kijken naar de inhoud 

van de interventies in de dagelijkse praktijk.

(1) Selectie van acht interventies 

- Ten minste een effect size van d = 0.5 in de Nederlandse 

context

- 10 voor Toekomst (10vT), Gezin Centraal, Families First, 

IAG, PMTO, MST, MDFT en Triple P 4-5

(3) Lijst van inhoudelijke en structurele elementen per 

interventie

Gemeenschappelijk element = aanwezig in >5 interventies

Interventie-specifiek element = aanwezig in <5 interventies

Resultaten

Inhoudelijke elementen

 79% van de inhoudelijk elementen is gemeenschappelijk.

 23% van de inhoudelijke elementen is interventie-specifiek.

 10vT (10%), Gezin Centraal (14%), IAG (14%) en MST 

(11%) bevatten de meest uitgebreide set aan elementen.

 Helpen bij praktische zaken en het activeren van het 

sociale en professionele netwerk komen slechts in een 

klein deel van de interventies voor.

Structuur elementen

 Duur: van 1 maand tot 1 jaar.

 Intensiteit: 1 bezoek per dag tot een gemiddelde van 2/3 

bezoeken per week.

 Intervisie, supervisie en consultatie: niet in alle 

interventies aanwezig of verplicht gesteld.

 24-uurs bereikbaarheid: aanwezig in 10vT, Families First, 

MST, and MDFT.


