
Bouwen aan een effectievere jeugdzorg

Praktijkgestuurd effectonderzoek

maakt hulpverlening beter
Door JanWillemVeerman, TomvanYperen, BasBijl, HermaOomsen DriesRoosma

Het gebruik van bewezen effectieve methoden in de jeugdzorg

neemt toe. Jeugdzorgaanbieders kunnen zelf bijdragen aan het

beschikbare arsenaal van effectieve interventies, door de

methodieken die ze gebruiken wetenschappelijk te toetsen. Het

project Zicht op effectiviteit heeft een werkwijze opgeleverd om

gedegen onderzoek te doen in de praktijk, op een manier die niet

alleen de effectiviteit van een interventie aantoont, maar ook direct

de kwaliteit van de hulpverlening verbetert.

De jeugdzorg moet zo veel mogelijk werken met bewezen effectieve

interventies. Dat levert echter voor beroepskrachten in de jeugdzorg

een praktisch probleem op: van de meeste beschikbare interventies is

de effectiviteit nog niet bewezen. Jan Willem Veerman en Tom van

Yperen (2008) schatten dat hooguit 1 tot 5 procent van alle in de

jeugdzorg gebruikte interventies het predicaat ‘bewezen effectief’

verdient.

Er moeten dus meer bewezen effectieve interventies beschikbaar

komen. Maar het ontwikkelen daarvan kost tijd. In het ideale geval

begint dat proces met een theorie over waarom een bepaalde aanpak

bij een probleem kan helpen, of met de import van een in het bui-

tenland bewezen interventie. Vervolgens moet experimenteel on-

derzoek aantonen in hoeverre de interventie een oplossing is voor het

probleem. Blijkt de interventie effectief te zijn, dan wordt die verder

ingevoerd in de jeugdzorg. Daarbij wordt – nog steeds in het ideale
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geval – voortdurend getoetst of de kwaliteit in de praktijk afdoende

wordt bewaakt en of de oorspronkelijke effecten behouden blijven.

Dat hele proces kost voor elke interventie jaren. In dat tempo zou

het decennia duren voor beroepskrachten in de jeugdzorg kunnen

beschikken over voldoende interventies voor de uiteenlopende pro-

blemen waarmee ze dagelijks worden geconfronteerd. Zo lang kun-

nen ze niet wachten, ze moeten vandaag al adequaat en effectief

handelen.

Brug tussen wetenschap en praktijk

Er is echter een alternatief. Naast het ontwikkelen van nieuwe in-

terventies of het importeren van interventies – evidence-based practice –

kan een instelling ook de effectiviteit van de interventies die ze al

gebruikt zichtbaar maken – practice-based evidence. Op termijn leidt

practice-based evidence tot evidence-based practice (Barkham en Mellor-

Clarke, 2003; Veerman en Van Yperen, 2008). In het vorig jaar af-

sloten project Zicht op Effectiviteit is geëxperimenteerd met deze stra-

tegie. Omdat het begin- en eindpunt van dit onderzoek in de prak-

tijk van de jeugdzorg ligt, wordt gesproken van praktijkgestuurd

effectonderzoek.

Hoewel het verzamelen van practice-based evidence een voor de hand

liggend manier is om relatief snel te weten te komen wat wel en wat

niet werkt in de jeugdzorg, is dat verzamelen nog niet zo eenvoudig.

Directies en beroepskrachten in de jeugdzorg die eraan zijn begon-

nen, merken dat er veel bij komt kijken.

Om te beginnen moeten directie en management een heldere visie

hebben op het nut van het meten van effecten. Ze moeten beseffen

dat praktijkgestuurd onderzoek vereist dat de hele organisatie, van

hoog tot laag, bereid is om de gang van de cliënt door de instelling –

van intake en diagnostiek tot behandeling en ontslag – aan te passen,

zodat het makkelijker wordt om op de juiste manier gegevens te

verzamelen. In dat proces moeten ze ruimte scheppen om onder-

zoeksinstrumenten in te passen. Onderzoek in de praktijk lijkt zeker

in het begin meer op organisatieontwikkeling dan op onderzoek.

Verder moet de jeugdzorginstelling samenwerken met een weten-

schappelijke instelling. Over het algemeen gaan wetenschappers

graag in op een verzoek tot samenwerking, maar ze willen wél on-

derzoek doen op hun eigen manier. Anders valt er weinig te bewijzen

en dus ook weinig te publiceren.

Wetenschappers geven de voorkeur aan experimenteel onderzoek,

waarbij de werkzaamheid van een interventie bij de onderzochte
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groep wordt afgezet tegen een zogenaamde controlegroep, die een

andere of geen interventie krijgt aangeboden. Het toewijzen van

cliënten aan de experimentele of de controlegroep gebeurt bij voor-

keur op basis van toeval. Die wetenschappelijke onderzoeksmethode

roept in de praktijk van de jeugdzorg vaak ethische en praktische

bezwaren op. De wetenschap heeft ook weinig tijd voor organisatie-

ontwikkeling. Dat kan leiden tot een patstelling waarbij beide par-

tijen hun goede wil blijven tonen, maar toch geen effectonderzoek

van de grond krijgen.

Het project Zicht op Effectiviteit beoogde die tegenstelling te over-

bruggen en effectonderzoek in de praktijk van de jeugdzorg weten-

schappelijk op te zetten. Dertien organisaties voor jeugdzorg werk-

ten daaraan mee.

Praktijkgestuurd effectonderzoek

Praktijkgestuurd effectonderzoek is: ‘onderzoek waarin onderzoe-

kers en behandelingsfunctionarissen gezamenlijk optrekken, met

het doel informatie te verzamelen waarmee het effect van het prak-

tisch handelen van een individuele behandelingsfunctionaris, een

groep van behandelingsfunctionarissen, een instelling of groep van

instellingen nader verhelderd en getoetst wordt, waardoor vervol-

gens het werk van de betrokken behandelfunctionarissen of instel-

lingen verbetert en tevens ten opzichte van buitenstaanders gelegi-

timeerd kan worden’ (Veerman en Van Yperen, 2008). Bij praktijk-

gestuurd effectonderzoek zijn drie principes belangrijk: aansluiting,

inbedding en benutting.
. Aansluiting – Onderzoek naar het effect van een interventie moet

aansluiten bij het ontwikkelingsniveau van die interventie. Dat

ontwikkelingsniveau wordt bepaald door de mate waarin de in-

terventie goed omschreven, theoretisch onderbouwd en over-

draagbaar is. Het heeft bijvoorbeeld geen zin een experimenteel

onderzoek op te zetten voor een interventie die nog niet goed

onderbouwd is. Een literatuurstudie daarentegen kan juist bijdra-

gen aan de theoretische onderbouwing.
. Inbedding – Onderzoek naar het effect van interventies moet zijn

ingebed in de uitvoering ervan, zodat het geen extra werk vereist.

Het gebruik van meetinstrumenten moet bijvoorbeeld deel uit-

maken van het hulpverleningstraject zelf, en de meetinstrumenten

moeten aspecten meten die kenmerkend zijn voor de interventie.

. Benutting – Onderzoeksresultaten mogen niet in een bureaulade

blijven liggen, maar moeten worden benut. Die benutting begint
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in het primaire proces: bij de diagnostiek, het opstellen van be-

handelplannen en de evaluatie van de voortgang. Vandaaruit kun-

nen gegevens op een hoger niveau in de instelling worden verza-

meld, zodat ze zicht geven op de effectiviteit van een interventie,

een team, een unit, een instelling of zelfs provinciale en landelijke

koepels en sectoren. Op al die niveaus kunnen de onderzoeksre-

sultaten helpen de jeugdzorg te verbeteren.

Kwaliteitsbeleid

Werken volgens de principes aansluiting, inbedding en benutting

vergroot de kans dat praktijkgestuurd effectonderzoek werkelijk van

de grond komt. Beroepskrachten en bestuurders van jeugdzorgin-

stellingen worden eigenaar van het onderzoek, wetenschappers on-

dersteunen het. Het onderzoek levert kennis op waar medewerkers

op de werkvloer en in de directiekamers wat aan hebben en waar ze

plezier aan kunnen beleven.

Praktijkgestuurd onderzoek is ook onderzoek dat, eenmaal in gang

gezet, niet meer ophoudt. Het verzamelen van gegevens over effec-

tiviteit blijft onderdeel van de hulpverlening, het is een voorwaarde

om te kunnen gelden als voorbeeldproject, en het maakt deel uit van

het kwaliteitsbeleid van een instelling. Regelmatig wordt er feedback

gegeven over het effect: treden de gewenste veranderingen op, wor-

den de doelen bereikt, zijn de cliënten tevreden? Gegevens over in-

dividuele behandelingen worden samengevoegd, zodat ze dienen als

feedback op team- of instellingsniveau, of voor groepen van instel-

lingen in een regio of provincie. Slimme software die gebruikmaakt

van de mogelijkheden van het internet helpt daarbij. Daardoor kan

de ene instelling zien hoe de andere het doet en kunnen ze hun

prestaties aan elkaar afmeten – de zogenaamde benchmarking. Bo-

vendien krijgen overheden zo gebundelde gegevens van verschil-

lende instellingen of sectoren.

Ondersteuningspakketten

Het aansluiten bij het ontwikkelingsniveau van de interventie, het

inbedden van meetinstrumenten in de hulpverlening en het benut-

ten van onderzoeksresultaten op uitvoerend en managementniveau

vergt kennis en vaardigheden van uitvoerend werkers en managers

die ze voorheen nog niet hadden. Voor het verwerven daarvan zijn
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binnen het project Zicht op Effectiviteit vijf ondersteuningspakketten

ontwikkeld, in de vorm van één- of meerdaagse workshops:
. beschrijven en theoretisch onderbouwen van interventies;
. doelgericht hulpverlenen;
. werken met vragenlijsten;
. verzamelen van onderzoeksgegevens en bewaking van de onder-

zoekslogistiek;
. benutting van onderzoeksgegevens.

De pakketten zijn ontworpen om instellingen in staat te stellen

zelfstandig hun onderzoeksvaardigheden te vergroten. Meer infor-

matie over de pakketten is te vinden op www.sejn.nl > Ondersteu-

ning.

Gebundelde ervaringen

Bij het project waren aanvankelijk zes jeugdzorgorganisaties be-

trokken die al wat ervaring hadden met effectonderzoek. In Zicht of

effectiviteit. Handboek voor praktijkgestuurd effectonderzoek in de jeugdzorg

vertellen ze daarover (Van Yperen en Veerman, 2008). Zeven andere

organisaties kregen halverwege het project de gelegenheid hun eigen

onderzoek op te zetten. In sommige organisaties sloot dat onderzoek

aan bij al lopende projecten over effectmeting, voor andere organi-

saties was de deelname een eerste kennismaking met praktijkonder-

zoek. De publicatie Zicht op effectiviteit. Een kijkje in de keuken van zeven

instellingen voor jeugdzorg bundelt de verslagen van deze projecten

(Veerman en Ooms, red., 2008).

De bundel doet onopgesmukt verslag van de ervaringen met ef-

fectmeting in de zeven organisaties en biedt praktische en duidelijke

suggesties. Zo hebben twee organisaties uitgezocht of zin had het

een kortere vragenlijst te kiezen. Dat bleek niet het geval. De bij-

dragen laten zien welke vragenlijsten bruikbaar zijn en hoe de ver-

zamelde gegevens geanalyseerd kunnen worden. Ook minder suc-

cesvolle voorbeelden komen aan bod, vooral die waar gebrek aan

respons ervoor zorgde dat er weinig gegevens beschikbaar waren.

Tabellen en grafieken presenteren de gegevens op informatieve wij-

ze, zodat bijvoorbeeld in een oogopslag duidelijk is dat de cliënt aan

het begin van de interventie worstelt met heftige problemen maar in

de loop van de behandeling duidelijke verbeteringen aangeeft. In-

terviews schetsen de ervaringen van deelnemende medewerkers.

Bijvoorbeeld hun zorg over het extra werk dat het invullen van

vragenlijsten met zich meebrengt, maar ook het soms onverwachte
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directe nut van die vragenlijsten voor de behandeling. Kinderen en

ouders blijken er baat bij te hebben.

Lessen uit het project

Zicht op Effectiviteit heeft aangetoond dat practice-based evidence leidt tot

evidence-based practice. Daarnaast leverde het project belangrijke lessen

op voor instellingen die praktijkgericht effectonderzoek willen doen.

Klimmen op de effectladder

De bewezen effectiviteit van een interventie is geen alles-of-niets-

kwestie, en het aantonen van die effectiviteit is geen zaak van één

soort onderzoek. Er zijn er verschillende niveaus van bewezen effec-

tiviteit, aantoonbaar via verschillende soorten onderzoek: van

kwantitatief tot kwalitatief, van experimenteel tot quasi-experi-

menteel. Om die verschillende niveaus van effectiviteit inzichtelijk

te maken is de zogenaamde effectladder ontwikkeld (Veerman en Van

Yperen, 2008)

Een interventie is ‘potentieel effectief’ als de inhoud en de condities

helder zijn omschreven. Als de interventie steunt op een theoretische

onderbouwing – er ligt een theorie aan ten grondslag die verklaart

waarom bepaalde effecten te verwachten zijn – is die ‘veelbelovend’.

Onderzoek op die eerste twee niveaus van de effectladder is vaak

beschrijvend van aard.

Het derde en het vierde niveau zijn bedoeld om aan te tonen dat de

interventie is uitgevoerd zoals de bedoeling is, bij de beoogde doel-

groep en met de gewenste resultaten. Als onderzoek dat bevestigt is

de interventie ‘doeltreffend’. Is ook nog aangetoond dat de inter-

4.  Werkzaam

3.  Doeltreffend

2.  Veelbelovend

1.  Potentieel

De effectladder
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ventie werkelijk de oorzaak is van het bereiken van de resultaten,

dan is die ‘werkzaam’.

In de loop van het project Zicht op Effectiviteit is duidelijk geworden

dat de effectladder organisaties motiveert deel te nemen aan prak-

tijkgestuurd onderzoek. Werken aan effectiviteit betekent niet alleen

het deelnemen aan geavanceerd wetenschappelijk onderzoek. De

niveaus markeren voor organisaties een overzichtelijke route naar

effectiviteit. Ze zien daarin duidelijk een haalbare rol voor zichzelf

weggelegd: ze moeten stappen ondernemen om helderheid te bieden

over hun interventies en om ze te onderbouwen met inzichten en

gegevens uit de praktijk. Organisaties kunnen zelf bepalen hoe ver

ze daarin willen gaan en in welk tempo. Die vrijheid verhoogt de

bereidheid om effectonderzoek uit te voeren.

Lerende organisaties

Het opzetten en implementeren van praktijkgestuurd effectonder-

zoek in een jeugdzorginstelling is een zaak van velen. In het begin

ligt het accent meer op de organisatie dan op het onderzoek. Be-

langrijk is dat medewerkers op verschillende niveaus van de organi-

satie leren resultaatgericht te denken en weten wat de gegevens die

op de werkvloer zijn verzameld, bijdragen aan de kwaliteit van hun

eigen werk. Daarom is scholing en coaching belangrijk bij de invoe-

ring van praktijkgericht onderzoek.

De verschillende niveaus van de hulpverlener, het team, de afde-

ling en de directie hebben elk hun eigen invoeringsproces en door-

lopen dat in hun eigen tempo. De directie en het management moe-

ten daar rekening mee houden. Zij moeten ervoor zorgen dat prak-

tijkgestuurd onderzoek een instrument wordt voor het succesvol

functioneren van een lerende organisatie. Daarbij kunnen ze des-

kundigen van buiten inschakelen en de ondersteuningspakketten

van het project Zicht op Effectiviteit gebruiken.

Het project Zicht op Effectiviteit heeft laten zien dat het onderzoeken

van effecten feitelijk geen onderzoeksproject is, maar een instrument

van een lerende organisatie. Daarom moet het onderzoek zijn inge-

bed in de gewone werkwijzen van de organisatie. Organisatorisch

moet het onderzoek een plaats krijgen in de logistiek van de gege-

vensstroom en de bedrijfsprocessen die daarmee te maken hebben.

Er moeten medewerkers zijn die de taak hebben de gegevensstroom

op gang te houden en op te letten dat die gebruikt wordt bij de

behandeling, het beleid en het wetenschappelijk onderzoek. Daarom

moeten er ook afspraken zijn over de financiering van praktijkge-

stuurd onderzoek tussen de instelling en de financier van de jeugd-

zorg.
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Resultaten benutten

Van de drie principes van praktijkgestuurd effectonderzoek zijn de

eerste twee, aansluiten bij het niveau van de interventie en inbedden

van procedures, een voorwaarde voor het derde, het benutten van

resultaten. Dat benutten is de kroon op het werk (Veerman, Roosma

en Ooms, 2008).

Om de resultaten te kunnen benutten, moet een aantal vragen

worden beantwoord. Kunnen we de meetresultaten plaatsen, kun-

nen we ze begrijpen, vinden we ze goed genoeg, moet er iets ver-

anderen? Die vragen moeten zowel binnen de hulpverlening beant-

woord worden als binnen het afdelings- of instellingsbeleid.

Binnen de hulpverlening hebben de vragen betrekking op een in-

dividuele cliënt. De herhaalde afname van een symptoomvragenlijst

zegt bijvoorbeeld iets over veranderingen die zich wel of juist niet

voordoen. De behandelaar kan dan passende actie ondernemen.

Bij het beleid gaat het om gegevens van groepen cliënten van een

behandelaar, een behandelteam, een afdeling of de instelling. Ook

daar geven onderzoeksresultaten aanleiding tot reflectie en actie.

Er valt onderscheid te maken tussen twee soorten benutting. Bij

instrumentele benutting leveren onderzoeksresultaten direct aan-

wijzingen op om het handelen of het behandelen te verbeteren of om

ermee te stoppen en uit te zien naar een andere aanpak. Maar vaker

leiden uitkomsten van meten niet direct tot acties maar tot nieuwe

inzichten: tot conceptuele benutting. Zo kan het zijn dat er welis-

waar een verschil is tussen een voor- en een nameting, maar dat na de

interventie het percentage kinderen met ernstige problemen nog

steeds erg hoog is. Misschien is dat het best bereikbare resultaat bij

de doelgroep. Dat is een belangrijk inzicht: kennelijk is dit het

hoogst bereikbare resultaat. Teleurstellingen over de instrumentele

benutting van onderzoeksresultaten belemmeren soms het zicht op

deze conceptuele benutting.

Het benutten van resultaten voor behandeling en beleid krijgt de

laatste tijd in de literatuur steeds meer aandacht (De Beurs en Zit-

man, 2006; Duncan, Miller en Sparks, 2004). In die literatuur is de

boodschap steeds dezelfde: het benutten van resultaten helpt om het

werk beter te doen en beter te verantwoorden. Het sleutelwoord

hierbij is feedback.

In het verslag van een van de instellingen komt het nut van die

feedback duidelijk naar voren: door hulpverleners en teams systema-

tisch te informeren over hun resultaten en te zoeken naar mogelijk-

heden om die resultaten te verbeteren, slaagde de Drentse jeugd-

zorgaanbieder Yorneo erin de effectiviteit van de hulpvorm Inten-

sieve Orthopedagogische Gezinsbehandeling meer dan te verdubbe-
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len. Daarbij bleef de aanvangsproblematiek van de ouders vrijwel

onveranderd – de ervaren opvoedingsbelasting van de ouders aan het

begin van de behandeling was zelfs over de jaren heen toegenomen –

terwijl de duur van de behandeling steeds korter werd (Leijsen,

2008). Meten en terugkoppeling van de gegevens kan dus bijdragen

tot een betere, want effectievere en kortere, jeugdzorg.

Jongleren met drie ringen

Praktijkgestuurd effectonderzoek blijkt niet alleen een zaak van de

beroepskracht en de onderzoeker, maar ook van de manager of be-

leidsmaker. Alle drie die partijen moeten de verzamelde gegevens

gebruiken in hun werk. Alle drie de partijen hebben daar hun eigen

werkcyclus voor; de kunst is die drie cycli tegelijkertijd in de lucht te

houden. Beroepskrachten benutten de resultaten in hun hulpverle-

ningscyclus. Teams, afdelingen of de hele organisatie gebruiken ze

om hun interne kwaliteitsbeleid ondersteunen; zo helpen de resul-

taten de manager en de beleidsmaker de zorg verder te verbeteren en

beter te verantwoorden. Nog een stap verder komen de onderzoek-

gegevens terecht bij de wetenschapper. Daar laten nadere analyses

onvermoede verbanden zien tussen de vijf W’s: Wat Werkt, Wanneer,

voor Wie en Waarom (Orobio de Castro, 2007). En die wetenschap-

pelijke kennis is weer bruikbaar in het beleid en in de hulpverlening.

Zo zet praktijkgestuurd effectonderzoek een heen-en-weergaande

beweging in gang tussen praktijk, beleid en wetenschap.

Therapeutische waarde van meten

Niet alleen de uitkomsten van meten kunnen bijdragen aan een

effectievere en efficiëntere zorg, maar ook het meetproces op zich.

Meten zet bij cliënten en behandelaars cognitieve mechanismen in

werking die de aandacht richten op wat er speelt en wat er verbeterd

moet worden, zowel bij de intake als tijdens de behandeling. Deze

mechanismen kunnen bij cliënten leiden tot het besef dat ze niet de

enige zijn met een probleem, hoop op betere tijden wekken, bijdra-

gen aan een vergroting van hun gevoel van eigenwaarde, meer begrip

kweken voor de situatie, de motivatie voor behandeling verhogen en

ten slotte ook de symptomen al doen afnemen voor de behandeling is

begonnen. De Amerikaanse psychologen Stephen Finn en Mary

Tonsager (1997) noemen dit de therapeutische waarde van het meten.

Die komt tot stand door de meetresultaten met de cliënt te bespre-

ken. Daar heeft niet alleen de cliënt profijt van, maar ook de be-

handelaar. Naast de specifiek werkzame factoren die met de inter-

ventie zelf te maken hebben, is het meten van resultaten een krach-

tige algemeen werkzame therapeutische factor.
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Voortzetting effectonderzoek

Zicht op Effectiviteit en de daaraan verbonden projectgroep bestaan

niet meer. Het gedachtegoed en de activiteiten van het project wor-

den voortgezet in het nieuwe Samenwerkingsverband Effectieve

Jeugdzorg Nederland (SEJN). Dat is een structureel netwerk van

ondersteuningsorganisaties – onderzoeksbureaus, ontwikkelorgani-

saties, universitaire eenheden – dat jeugdzorgaanbieders helpt

praktijkgestuurd effectonderzoek te doen en de resultaten ervan te

gebruiken voor de verbetering en de verantwoording van hun werk.

Informatie over het SEJN is te vinden op de website www.sejn.nl.

Prestatie-indicatoren

Gegevens verzamelen voor praktijkgestuurd onderzoek heeft een bijkomend

voordeel voor jeugdzorginstellingen. Met de financiers van de jeugdzorg, de

provincies, hebben ze afgesproken dat ze tussen 2008 en 2011 gaan werken

met prestatie-indicatoren (Interprovinciaal Overleg, 2006). Ze verzamelen

daartoe gegevens over cliënttevredenheid, doelrealisatie en de afname van

de problematiek.

De werkwijze die door Zicht op Effectiviteit is ontwikkeld, is direct toepasbaar

bij de invoering van het werken met prestatie-indicatoren. Doordat het ver-

zamelen van gegevens nu bijdraagt aan hulpverlening, beleid en weten-

schappelijk onderzoek, worden prestatie-indicatoren niet gezien als een extra

bureaucratische belasting. En de hele instelling – van secretaresse tot direc-

teur, van groepsleider tot gedragsdeskundige – onderkent het nut van de

operatie en het eigen aandeel in het welslagen ervan.
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