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De effectladder is  
en blijft nuttig

Hij noemt de zogeheten ‘effectladder’ 
misleidend. Deze ladder – beschreven in 
het boek ‘Zicht op effectiviteit’ 1 - geeft aan 
dat onderzoek naar de effectiviteit idealiter 
in stappen gebeurt: 

1   beschrijf het doel, de doelgroep en  
de aanpak van de interventie;

2   specificeer een interventietheorie die 
relevante concepten definieert, die aan-
sluit bij aan de ‘body of knowledge’ en 
die stelt wat de werkzame factoren zijn; 

3   doe praktijkonderzoek naar de mate van 
uitval, tevredenheid en probleemafname 
bij de cliënten; vallen de resultaten 
tegen, verbeter dan de interventie; 

4   test de werkzaamheid van de inter-
ventie door gedegen na te gaan of het 
daadwerkelijk de interventie is die de 
verbetering oplevert. 

Volgens Stams zeggen niveaus 1 tot en 
met 3 niets over de effectiviteit. Die zou 
alleen met experimenteel onderzoek op 
niveau 4 aan te tonen zijn. Ik stel dat stap 
4 alleen ook geen zicht op effectiviteit  
– in de breedste zin van het woord – 
oplevert. Je hebt alle stappen nodig om 
te weten wat precies effectief is, bij wie, 
waarom en of de interventie voor de  
praktijk voldoende oplevert. De ervaring 
leert bovendien dat de effectladder de 
praktijk helpt te bepalen op welk niveau 
een interventie staat (zie bijvoorbeeld  
www.neja.nl). Ook werkt het als een 
selectiemiddel: welke interventies zijn een 
verdere investering waard?

Stams ergert zich aan de Databank 
Effectieve Jeugdinterventies van het 
Nederlands Jeugdinstituut, waarin onge-
veer 120 interventies staan, met maar 
een handjevol op de hoogste trede van de 
effectladder. Hij verwijst naar de justitiële 
erkenningscommissie, die een beperkt 
aantal interventies selecteert en die eist 
dat er binnen vijf jaar experimenteel 
effectonderzoek is gedaan – anders verliest 
men de erkenning. De vergelijking gaat 
echter mank. 

• Justitie erkent interventies op de vraag 
of ze in theorie effectief zijn. Hetzelfde 
doet een onafhankelijke erkenningscom-
missie voor de NJi-databank. Maar die 
zegt tevens welke interventies ‘bewezen-
effectief’ zijn. Justitie doet dat (nog) niet. 

• Dat er in de NJi-databank meer inter-
venties staan dan Justitie selecteert is 
logisch. De databank beslaat een breed 
terrein, van gezondheidsvoorlichting tot 
aan zeer intensieve hulp, inclusief door 
Justitie erkende interventies. Het tellen 
hoeveel interventies er in totaal in staan 
is niet erg zinvol. Open bijvoorbeeld 
het uitgebreide zoekformulier op de 
website van de NJi-databank, selecteer 
alle interventies voor ‘Externaliseren’, 
de leeftijdgroep 13-16 jaar, en vink het 
vakje aan ‘mede voor migranten’.  
Kijk vervolgens hoeveel interventies met 
11-15 contacten er als ‘theoretisch goed 
onderbouwd’ te boek staan. Dat zijn er 
twee. Herhaal dit voor allerlei andere 
doelgroepen en varianten. De score is 
geregeld nul. U zult ontdekken dat het 
aanbod van erkende interventies in de 
brede Nederlandse jeugdsector nog 
schamel is. 

• De eis van Justitie dat er binnen vijf jaar 
effectonderzoek moet zijn uitgevoerd 
verdient navolging. Maar bij Justitie-
interventies is de minister financier, 
eigenaar en direct verantwoordelijke.  
Bij andere interventies ligt dat veel 
ingewikkelder; er zijn hier meer partijen 
in het spel. De NJi-databank is ervoor 
de stand van ontwikkeling in het veld 
te laten zien, niet meer en niet minder. 
Het zijn de beleidmakers, financiers en 
uitvoerders die dit instrument vervolgens 
moeten gebruiken om de agenda voor 
de ontwikkeling van dat veld te bepalen. 

De stelling dat alleen robuust experi-
menteel onderzoek de werkzaamheid kan 
aantonen klopt voor een deel. 

Volgens Stams voldoet in dat licht alleen  
de Randomized Controlled Trial (RCT),  
een onderzoeksopzet die werkt met een 
controle- en een experimentele groep 
waarin de cliënten op basis van toeval  
zijn ingedeeld. Er zijn echter meer opzetten 
mogelijk en nodig. Een onderzoeksdesign 
moet namelijk altijd passen bij het object 
van studie. 

Bij zeldzame doelgroepen - zoals bepaalde 
jeugdige zedendelinquenten – kan het 
bijvoorbeeld te lang duren voordat er een 
paar RCT’s van voldoende omvang zijn 
uitgevoerd. Ook besluiten rechters geregeld 
dat een bepaalde interventie moet worden 
ingezet. Aan random toewijzing in lopend 
onderzoek geen boodschap. Voorts worden 
sommige interventies al zo breed gebruikt, 
dat er bijna geen vergelijkingsgroep meer 
over is. 

Beperkt een onderzoeker zich in deze 
situaties tot de eis dat er maar één design 
mag worden ingezet, dan sluit hij feitelijk 
een deel van de praktijk uit om tot een 
bewijsvoering van de werkzaamheid van 
methoden te komen. Dat is onacceptabel. 

Shadish, Cook en Campbell (2002) 
beschreven in hun gezaghebbende boek 
designs die bruikbaar zijn voor specifieke 
situaties. Ook de Erkenningscommissie 
Gedragsinterventies Justitie (2011) heeft 
geadviseerd quasi-experimentele studies  
te accepteren. Of die alternatieven in  
de woorden van Stams gelden als  
‘quasiwetenschappelijk’ of ‘geitenwollen-
sokken’ valt te betwijfelen.

De sector zal de komende jaren hoe dan 
ook alles uit de kast moeten halen om met 
de interventies de effectladder te beklim-
men. Wat mij betreft zit er in die kast een 
breed arsenaal aan onderzoeksmethoden. 
Alleen daarmee is de zeer gevarieerde 
jeugdsector goed vooruit te helpen. <

Tom van Yperen

‘De jeugdzorg moet meer werken met interventies waarvan 
de effectiviteit wetenschappelijk is bewezen‘, was een van de 
boodschappen van Geert Jan Stams in het vorige NVO-bulletin.  
Ik ben het met hem eens, samen met vele anderen. De vraag is 
alleen langs welke weg we dat streven waarmaken. Ik plaats in  
dat kader een aantal kanttekeningen bij zijn uitspraken. 
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