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Effect inhoudelijke elementen

• Drie verschillende combinaties van inhoudelijke elementen

werden aangeboden aan gezinnen.

• Die combinaties verschillen in de intensiteit van toepassing 

van inhoudelijke elementen en de focus van die elementen:

1. Lage intensiteit en focus meer op verkennen van 

problemen en ondersteunen van gezin;

2. Medium intensiteit en focus op zowel ondersteunen 

en verkennen van problemen als op relatie 

gezinsleden en reguleren van (probleem)gedrag;

3. Hoge intensiteit en focus op herstellen relatie 

gezinsleden en reguleren (probleem)gedrag. 

• Geen verschil in effectiviteit tussen deze drie typen 

behandelingen.
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Conclusie

 Verschillen in de intensiteit waarin inhoudelijke elementen worden aangeboden maken de hulp voor GMCP niet effectiever, 

verschillen in de intensiteit van structurele elementen wel;

 De resultaten laten zien dat we bij het versterken van interventies voor GMCP ons vooral moeten richten op bestaande 

interventies, ervoor zorgen dat we deze interventies versterken en flexibele toepassing mogelijk maken.

Achtergrond Methode

 Er zijn verschillende interventies ontwikkeld gericht op 

gezinnen met meervoudige en complexe problemen 

(GMCP).

 Kennis over effectieve inhoudelijke elementen (wat 

hulpverleners doen) en structurele elementen (het kader 

waarbinnen de interventie wordt uitgevoerd) mist.

 Kennis over die effectieve elementen maakt het mogelijk 

om interventies te versterken en beter aan te laten sluiten 

bij de behoeften van specifieke subgroepen.

• 26 deelnemende organisaties, 474 hulpverleningstrajecten, 

elke vier weken registratie van toegepaste elementen door 

hulpverleners.

• Drie meetmomenten voor jongeren en ouders: T0 = start 

interventie, T1 = einde interventie & T2 = drie maanden na 

einde. 

Effect structurele elementen

• Meer frequent telefonisch contact met het gezin tussen de 

bezoeken door en meer frequente intervisie voor de 

hulpverlener zijn gunstig voor GMCP;

• Met name bij psychiatrische problemen ouder en/of 

kind. 

• Meer frequente supervisie, consultatie en een hoger 

aantal bezoeken minder gunstig voor sociale contacten 

van GMCP;

• Met name bij psychiatrische problemen ouder en/of 

kind en bij verstandelijke beperking kind.
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