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Het doel van deze studie is om de rol van ‘cliënt-professional communicatie’ in de 

psychosociale zorg voor adolescenten met gedragsmatige en emotionele problemen te 

ontrafelen. Hoewel communicatie wordt beschouwd als een cruciale factor voor de 

kwaliteit van zorg, is er nauwelijks empirisch onderzoek gedaan naar de rol ervan in 

psychosociale zorg voor adolescenten. Beter inzicht in het perspectief van cliënten op 

communicatie, in het verband tussen communicatie en uitkomsten van zorg, en in wat er 

werkelijk gebeurt in de interactie tussen cliënt in professional tijdens de behandeling, kan 

bijdragen aan een beter begrip van de functie van communicatie in de psychosociale zorg. 

Hoofdstuk 1, de inleiding van dit proefschrift, geeft informatie over psychosociale 

problemen, de gevolgen van deze problemen voor adolescenten en hun gezin, de 

organisatie en de effectiviteit van de psychosociale zorg in Nederland, en de rol van 

'cliënt-professional communicatie' in deze zorg. Vervolgens beschrijven we de 

onderzoeksaanpak, waarin we kwantitatieve en kwalitatieve methoden hebben 

gecombineerd. Ten slotte introduceren we de Academische Werkplaats Zorg voor Jeugd 

Noord-Nederland (C4Youth), en de prospectieve cohortstudie TAKECARE. Aan het einde van 

hoofdstuk 1 geven we de onderzoeksvragen weer. Dit zijn de volgende: 

1. Wat zijn de communicatiebehoeften van adolescenten en hun ouders voor de start 

van psychosociale zorg, en hangen deze samen met sociaal-demografische, 

gezondheid- en zorg-gerelateerde kenmerken? 

2. Zijn er discrepanties tussen de communicatiebehoeften en -ervaringen van 

adolescenten in drie communicatiedomeinen (affectieve communicatie, 

informatieverstrekking, gezamenlijke besluitvorming), en zo ja: zijn deze verschillen 

gerelateerd aan participatie en leerprocessen van cliënten drie maanden na de 

start van de zorg? 

3. Hangen discrepanties tussen communicatiebehoeften en -ervaringen van 

adolescenten samen met veranderingen in hun psychosociale problemen na een 

jaar, en wordt dit verband gemedieerd door therapietrouw, toename van begrip 

(van hun problematiek) en toename van zelfvertrouwen? 

4. Hoe zet een therapeut complimenten in om positief gedrag te evalueren van 

adolescenten die in psychotherapie zijn vanwege ernstige emotionele 

problematiek? 

5. Hoe gaan therapeuten om met 'Ik weet het niet' – antwoorden van adolescenten 

die in psychotherapie zijn vanwege ernstige emotionele problematiek? 

 

Communicatiebehoeften van adolescenten en hun ouders 

In hoofdstuk 2 beschrijven we onze studie over communicatiebehoeften van adolescenten 

met psychosociale problemen en hun ouders, uitgesplitst in vier domeinen: affectieve 

communicatie, informatieverstrekking, gezamenlijke besluitvorming en interprofessionele 
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communicatie. We vonden dat ouders op alle domeinen meer belang hechten aan 

communicatie dan hun kinderen. Affectieve communicatie had de hoogste prioriteit voor 

zowel adolescenten als hun ouders, terwijl gezamenlijke besluitvorming de laagste 

prioriteit had. Met name gezondheid- en zorg-gerelateerde kenmerken zoals type 

psychosociale problemen, tevredenheid met eerdere zorg, en verwachtingen over de 

komende zorg voorspelden het belang dat adolescenten en hun ouders hechten aan 

communicatie, samen met het opleidingsniveau van de ouders. 

Deze studie toont aan dat cliënten verschillende communicatiebehoeften hebben 

en dat de behoeften van adolescenten kunnen afwijken van die van hun ouders. Aandacht 

voor het opleidingsniveau van ouders, de specifieke typen problemen van adolescenten, 

hun tevredenheid met eerdere zorg, en hun verwachtingen over de komende zorg kunnen 

professionals helpen hun communicatie beter af te stemmen op de behoeften van hun 

cliënten. 

 

Discrepanties tussen communicatiebehoeften en –ervaringen en het verband met 

participatie en leerprocessen 

In hoofdstuk 3 beschrijven we ons onderzoek naar discrepanties tussen behoeften aan en 

ervaringen met affectieve communicatie, informatieverstrekking en gezamenlijke 

besluitvorming, en het effect van deze discrepanties op de participatie en leerprocessen 

van adolescente cliënten drie maanden na de start van het zorgtraject. We identificeerden 

twee typen discrepanties: (1) communicatie is belangrijk voor de adolescent maar is 

minder als zodanig ervaren, en (2) de communicatie is minder belangrijk voor de 

adolescent en is desondanks ervaren. Deze discrepanties hingen negatief samen met 

participatie en leerprocessen van cliënten tijdens de behandeling. "Belangrijk gevonden, 

maar minder ervaren" affectieve communicatie hing samen met lagere therapietrouw, 

minder toename van begrip (van de problematiek), en minder toename van 

zelfvertrouwen bij adolescenten. Als informatieverstrekking of gezamenlijke 

besluitvorming als "belangrijk, maar minder ervaren" werd beschouwd, was er tijdens de 

behandeling ook minder toename van begrip bij adolescenten. De combinatie "minder 

belangrijk en desondanks ervaren" had alleen een effect bij affectieve communicatie; 

adolescenten die deze combinatie rapporteerden hadden minder toegenomen 

zelfvertrouwen. 

Deze resultaten impliceren dat professionals veel aandacht moeten besteden aan 

de communicatie-behoeften en -ervaringen van hun cliënten, en hun communicatiestijl 

waar nodig aan moeten passen om de uitkomsten van psychosociale zorg te verbeteren. 
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Het verband tussen onvervulde communicatiebehoeften en reductie van psychosociale 

problemen na een jaar, en mogelijke mediatoren 

In hoofdstuk 4 beschrijven we een studie naar de samenhang tussen onvervulde 

communicatiebehoeften en veranderingen in de psychosociale problemen van 

adolescenten na een jaar, waarin we rekening hielden met mogelijke mediatoren in deze 

samenhang. We vonden dat de hoeveelheid psychosociale problemen van adolescenten 

tijdens de behandeling afnam, ongeacht de aard van de cliënt-professional communicatie. 

Deze daling was echter aanzienlijk kleiner wanneer de communicatie-ervaringen van 

cliënten niet overeenkwamen met hun behoeften ("belangrijk, maar minder ervaren"). We 

vonden een relatie tussen - aan de ene kant - onvervulde behoeften aan affectieve 

communicatie, informatieverstrekking, of gezamenlijke besluitvorming en - aan de andere 

kant - minder reductie van psychosociale problemen. De samenhang tussen onvervulde 

behoeften aan gezamenlijke besluitvorming en minder reductie van psychosociale 

problemen werd gedeeltelijk gemedieerd door minder toename van zelfvertrouwen 

tijdens de behandeling. We vonden geen mediatoren in de relatie tussen affectieve 

communicatie of informatieverstrekking en reductie van psychosociale problematiek. 

Deze bevindingen bevestigen dat cliëntgerichte communicatie (met als beoogd 

resultaat: ervaringen die overeenkomen met de behoeften) een belangrijke determinant is 

van uitkomsten van psychosociale zorg voor adolescenten. Het is wenselijk dat 

professionals zich ervan bewust zijn dat het afstemmen van hun communicatie op de 

behoeften van individuele cliënten van groot belang is voor de effectiviteit van de zorg. 

Tevens is het gewenst dat ze de negatieve invloed van een discrepantie tussen gewenste 

en ervaren wijze van besluitvorming op het zelfvertrouwen van de cliënt serieus nemen, 

omdat dit kan leiden tot minder afname van psychosociale problemen. 

 

Versterken van positief gedrag van adolescenten in therapie: complimenten en 

motivaties 

In hoofdstuk 5 hebben we op basis van conversatieanalyse een interactionele structuur 

beschreven waarin door cliënten gerapporteerd gedrag positief wordt geëvalueerd. De 

casus betreft een adolescent met ernstige emotionele problemen. De analyse richtte zich 

op de manier waarop de therapeut gerapporteerd gedrag dat therapeutische vooruitgang 

impliceert positief evalueert. Ten eerste beschrijven we de drie essentiële onderdelen van 

de aangetroffen interactionele structuur: 1) de 'discourse marker' (bijv. “oké”), 2) het 

compliment (bijv. “wat knap van jou”), en 3) de motivatie hiervoor (bijv. “want je voelde je 

erg rot” of “dus je hebt je vaardigheden ingezet”). Ten tweede vonden we dat de 

therapeut en de cliënt interacteren op basis van deze structuur, zowel met het oog op de 

structuur als geheel als op de combinatie van de afzonderlijke onderdelen.  
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Het lijkt erop dat deze manier van positieve evaluatie wordt ingezet om een 

specifiek doel te bereiken, namelijk het bekrachtigen van therapeutisch gewenst gedrag. 

Daarbij wordt verondersteld dat op de lange termijn het bekrachtigen van positief gedrag 

kan of zal overgaan in het tonen van dit gedrag in het dagelijks leven van de cliënt. Een 

belangrijke opbrengst van deze deelstudie is dat de ontdekte strategie nadrukkelijker kan 

worden ingebed in de opleiding van therapeuten zodat hun professioneel handelen kan 

winnen aan effectiviteit. 

 

Omgaan met ‘weet ik niet’-reacties van adolescenten in therapie 

In hoofdstuk 6 hebben we - eveneens op basis van conversatieanalyse - beschreven hoe 

therapeuten de interactie voortzetten nadat hun cliënt een ‘weet ik niet’-reactie (‘I don’t 

know’; IDK-reactie) heeft gegeven op een vraag van de therapeut. Aan het onderzoek 

nemen adolescenten deel met hetzelfde type problematiek als in de vorige deelstudie. We 

ontdekten vijf categorieën van voortzetting van het gesprek: 1) geen IDK-gerelateerd 

vervolg; 2) herhalen of herformuleren van de vraag; 3) voorstellen van een mogelijk 

antwoord; 4) de IDK-reactie als uitgangspunt nemen om samen te werken aan 

therapeutische doelen, namelijk het komen van een staat van niet weten naar een staat 

van weten; en 5) metacommunicatie over de problematische aard van een IDK-reactie. We 

vonden dat therapeuten IDK-reacties niet alleen behandelen als teken van niet-

coöperatief gedrag van cliënten, maar juist ook als een kans om te werken aan 

therapeutische doelen. 

Deze studie toont aan dat therapeuten na IDK-reacties een grote verscheidenheid 

aan interactionele strategieën kunnen inzetten met verschillende therapeutische functies. 

Deze strategieën kunnen worden ingebed in de training van therapeuten ten behoeve van 

het kundig signaleren van en reageren op potentieel non-coöperatief cliëntgedrag. 

 

Discussie en implicaties 

Dit proefschrift biedt empirisch ondersteuning voor het grote belang van de factor 'cliënt-

professional communicatie' in de psychosociale zorg voor adolescenten met emotionele 

en gedragsproblemen. We hebben inzicht verkregen in de relatie tussen cliëntgerichte 

communicatie en verschillende uitkomsten van zorg, en in wat er daadwerkelijk gebeurt of 

kan gebeuren in de interactie tussen adolescenten en hun therapeut. Ons onderzoek 

toont de complexiteit van de communicatie bij het verstrekken en ontvangen van 

psychosociale zorg voor adolescenten en biedt aanknopingspunten voor verder onderzoek 

naar hoe communicatie het zorgproces beïnvloedt. 

 De bevindingen van dit onderzoek hebben implicaties voor praktijk, onderwijs en 

beleid. Ten eerste blijkt dat cliëntgerichte communicatie samenhangt met positieve 

zorguitkomsten. Dit impliceert dat professionals die werken met adolescenten met 
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emotionele en gedragsproblemen en hun ouders aandacht moeten hebben voor de 

individuele communicatiebehoeften en -ervaringen van deze cliënten. Ten tweede blijken 

professionals specifieke, nog weinig beschreven, communicatiestrategieën in te zetten om 

behandeldoelen te bereiken. Dit impliceert dat professionals hun 

communicatievaardigheden kunnen versterken door kennis te nemen van, te reflecteren 

op, en te oefenen met deze specifieke strategieën – strategieën die in professionele 

handboeken vaak wel worden aangestipt maar niet verder worden uitgewerkt. Dit 

proefschrift laat zien dat communicatieve competenties van professionals samenhangen 

met het verkrijgen van positieve uitkomsten in de psychosociale zorg voor adolescenten. 

Dat biedt kansen voor winst in het belang van een kwetsbare groep jeugdigen. 

 




