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Interventies voor GMCP

 Databank Effectieve Jeugdinterventies bevat 234 interventies

 Specifiek voor GMCP: 30 interventies

 Meer onderzoek naar de inhoud van deze interventies is noodzakelijk

Welke (werkzame) 
elementen 

bevatten deze 
interventies?

Zit er overlap in 
de inhoud van 

deze 
interventies?



Focus op werkzame elementen van 
interventies



Soorten werkzame elementen

 Algemeen werkzame elementen

 Specifiek werkzame elementen

 Contextuele elementen

 Structuur elementen

 Inhoudelijke elementen



Welke elementen maken onderdeel uit van  
de interventies voor GCMP?



Acht interventies als startpunt
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De ZOP & MPG taxonomie*

 Specifiek werkzame elementen

 Inhoudelijke elementen 

 Structuur elementen

 Intensiteit

 Intervisie/supervisie

Etc.

*Zie ook: Visscher, L., Evenboer, K. E., Jansen, D. E. M. C., Scholte, R. H. J., Knot‐Dickscheit, J., Veerman, J. W., Reijneveld, 
S.A. & van Yperen, T. A. (2018). 



Wat zien we in de handleidingen?*

 79% van de inhoudelijke elementen komt voor in meerderheid van 
handleidingen van acht interventies voor GCMP 

 10vT, Gezin Centraal, IAG en MST bevatten relatief meer variatie in 
elementen 

 Structuur van acht interventies voor GCMP blijkt erg verschillend

 Duur en intensiteit

 Intervisie, supervisie en consultatie

*Zie ook: Visscher, L., Jansen, D.E.M.C., Evenboer, K.E., van Yperen, T.A., Reijneveld, S.A., & Scholte, R.H.J. 
(2019). 



Wat zien we in de praktijk?*

 Gemiddeld vijf bezoeken per maand

 Supervisie komt vaker voor dan intervisie, maar niet elk gezin wordt 
besproken

 Helpen bij praktische zaken en het activeren van het sociale netwerk komt 
het minst vaak aan bod 

 Er wordt voornamelijk psycho-educatie (gemiddeld 28%) en instructie 
(gemiddeld 23%) gegeven

 In 58% van de gezinnen was de ouder de primaire zorgontvanger

*Zie ook: Visscher, L., Evenboer, K.E., Scholte, R.H.J., Yperen, T.A., Knot-Dickscheit, J.K.D., Jansen, D.E.M.C., & 
Reijneveld, S.A. (2019). 



Wat kunnen we met deze informatie?

 Meer inzicht in overeenkomsten en verschillen tussen interventies 

 Welke interventies past bij dit gezin?

 Reflecteren op de inzet van elementen

 Wat is er ingezet en wat heeft dit opgeleverd?

 Reflectie kan plaatsvinden op verschillende niveaus



Belangrijk om meer onderzoek te doen naar…

 Effectiviteit van (combinaties van) elementen

 Voor GCMP

 Voor subgroepen binnen GCMP

 Kosteneffectiviteit van (combinaties van) elementen



Als we meer kennis hebben over werkzame elementen..

 Beter inschatten wat werkt voor wie en waarom?

 Flexibel maar toch onderbouwd kunnen werken 

 Belangrijk voor GCMP (Steketee & van den Broucke, 2010)

 Hulpverleners dragen een “tas” met elementen met zich mee

 Goede inter- of supervisie

 Monitoring van uitkomsten

 Reflectie op resultaten
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