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Dit proefschrift richt zich op de effectiviteit van een gezinsgerichte benadering (het DMO-

gespreksprotocol, gebruikt binnen het programma Samen Starten) dat wordt gebruikt op 

consultatiebureaus ter ondersteuning van de social-emotionele ontwikkeling van jonge 

kinderen. Het onderzoek vond plaats bij Icare JGZ. In een quasi-experimentele opzet 

werden regio’s waar het DMO-protocol was geïmplementeerd (noord en zuidoost 

Drenthe; verder te noemen de DMO-regio) vergeleken met een regio waar het DMO-

protocol nog niet was geïmplementeerd (IJssel-Zwartewaterland; verder te noemen de 

controleregio). Het doel was om de mogelijke meerwaarde van het DMO-protocol vanuit 

verschillende gezichtspunten te onderzoeken. Hiertoe hebben we verschillende 

onderzoeksvragen beantwoord die worden beschreven in de voorgaande hoofdstukken 

van dit proefschrift. 

In de introductie van dit proefschrift (Hoofdstuk 1) wordt achtergrondinformatie 

gegeven over de setting van de studie; de consultatiebureaus als onderdeel van de 

jeugdgezondheidszorg (JGZ). Daarnaast wordt informatie gegeven over de sociaal-

emotionele ontwikkeling van kinderen, problematiek die zich voor kan doen en welke 

factoren hierbij een rol kunnen spelen. Ook wordt informatie gegeven over het belang van 

de opvattingen van professionals met betrekking tot (werken met) het DMO-protocol. In 

Hoofdstuk 2 wordt de opzet van de studie beschreven. Het betrof een quasi-

experimentele studie waarin 2978 (ouders van) kinderen deelnamen in de DMO-regio en 

2680 (ouders van) kinderen in de controleregio.  

 

Onderzoeksvragen en de belangrijkste conclusies per hoofdstuk  

 

HOOFDSTUK 3 

Onderzoeksvraag 1: Draagt het DMO-protocol bij aan de signalering van (risicofactoren 

voor) sociaal-emotionele problematiek?  

Om te onderzoeken of er in de DMO-regio meer (risico’s voor) social-emotionele 

problematiek werd gesignaleerd, hebben we de DMO-regio met de controleregio 

vergeleken voor wat betreft de percentages van nieuwe signaleringen. In de DMO-regio 

bleken significant meer risico’s of problemen te zijn gesignaleerd dan in de controleregio, 

hoewel het verschil klein was (24.7% versus 22.0%, p=.02, Cohen’s W=.03).  

Daarnaast hebben we, voor de gezinnen waarvoor professionals een extra actie/ 

extra zorg hadden ingezet met betrekking tot de sociaal-emotionele ontwikkeling van het 

kind (zogenaamde ‘cases’), de zwaarte van de problematiek in kaart gebracht met behulp 

van vragenlijsten betreffende het kind en zijn of haar context. We vonden dat de cases in 
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de interventieregio significant hoger scoorden op een aantal vragenlijsten dan de cases in 

de controleregio.  

Conclusie: met behulp van het DMO-protocol werden meer (risico’s voor) sociaal-

emotionele problemen gesignaleerd, hoewel het effect klein was. Daarnaast lijkt het 

DMO-protocol bij te dragen aan een betere identificatie van gezinnen die extra zorg nodig 

hebben. 

 

Onderzoeksvraag 2: Draagt het DMO-protocol bij aan eerdere signalering van 

(risicofactoren voor) sociaal-emotionele problematiek?  

Om te onderzoeken of het DMO-protocol bijdraagt aan een eerdere signalering 

van (risico’s voor) problemen, hebben we beide regio’s vergeleken voor wat betreft de 

kans die kinderen hebben om gesignaleerd te worden in de loop van de tijd (2 tot 18 

maanden). In de DMO-regio werden risico’s eerder gesignaleerd dan in de controleregio 

(Tarone-Ware test P-waarde= .008).  

Conclusie: het DMO-protocol draagt bij aan een eerdere signalering van (risico’s 

voor) sociaal-emotionele problematiek.  

 

Onderzoeksvraag 3: Draagt het DMO-protocol bij aan een beter psychosociaal 

welbevinden van kinderen op de leeftijd van 18 maanden? 

Om te onderzoeken of het DMO-protocol bijdraagt aan het psychosociaal 

welbevinden van kinderen van 18 maanden oud, hebben we de scores op de Child 

Behaviour Checklist 1.5-5 (CBCL) vergeleken die ouders in beide regio’s hadden ingevuld 

wanneer hun kind ongeveer 18 maanden oud was. De totaalscores en subschaalscores 

verschilden niet significant van elkaar tussen de beide regio’s voor de totale groep 

kinderen.  

Conclusie: het DMO-protocol lijkt niet  bij te dragen aan het psychosociaal 

welbevinden van kinderen van 18 maanden oud. Eventuele lange termijn effecten 

behoeven verder onderzoek. 

 

HOOFDSTUK 4 

Onderzoeksvraag 4: Wat zijn de ideeën van professionals over (het werken met) het DMO-

protocol? 

In hoofdstuk 4 hebben we de opvattingen en ideeën van professionals (artsen en 

verpleegkundigen) met betrekking tot het DMO-protocol in kaart gebracht, aangezien het 

succes van het DMO-protocol afhankelijk is van hoe professionals hier over denken en hier 

mee werken. Om een goed beeld te krijgen van de opvattingen, hebben we eerst op basis 
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van de literatuur verschillende belemmeringen met betrekking tot het gebruik van 

richtlijnen en methodes in het algemeen in kaart gebracht. Vervolgens werden deze 

aspecten besproken tijdens focusgroepen (een focusgroep met 6 verpleegkundigen en een 

focusgroep met 5 artsen). Uit deze focusgroepen bleek dat alle professionals het DMO-

protocol waardeerden vanwege het empowerment- en oplossingsgerichte werken. Alle 

professionals hadden het idee dat deze aspecten leiden tot betere zorg. Over de checklist 

met vragen was men kritischer. Verpleegkundigen waren positiever dan artsen en gaven 

aan dat de vragen relevante informatie kan opleveren die anders mogelijk niet boven tafel 

zou komen, maar alle professionals gaven ook aan dat zonder de juiste 

gespreksvaardigheden de checklist met vragen zou kunnen leiden tot een gevoel van 

ondervraging en een afname van vertrouwen bij ouders. Daarnaast gaf men praktische 

belemmeringen aan voor het gebruik van de checklist, zoals een gebrek aan integratie 

binnen het digitale dossier en een geringe meerwaarde van de antwoordcategorieën. 

Hierdoor vulden de meeste artsen de checklist over het algemeen niet in.  

Conclusie: professionals zijn enthousiast over de principes van het DMO-protocol 

(empowerment- en oplossingsgericht werken) en passen dit toe in de praktijk, maar er zijn 

verschillende, overwegend praktische, belemmeringen om goed te kunnen werken met 

het DMO-protocol. 

 

HOOFDSTUK 5 

Onderzoeksvraag 5: Vinden ouders in de DMO-regio dat de zorg beter aansluit op hun 

wensen dan ouders in de controleregio?  

Vanuit het perspectief van ouders werd onderzocht of de zorg binnen de JGZ met 

het DMO-protocol bijdraagt aan een goede aansluiting van zorg bij wensen van ouders en 

de vrijheid die zij voelen om allerlei soorten zorgen te bespreken. Om dit te onderzoeken 

werden 4970 vragenlijsten van ouders gebruikt (ingevuld toen hun kind ongeveer drie 

maanden oud was) waarin ouders werd gevraagd om aan te geven hoe belangrijk zij 

verschillende zorgaspecten vonden (de attitude van de professional, een empowerment 

gerichte benadering en het monitoren van de brede opvoedingscontext) en tevens werd 

naar hun ervaring gevraagd voor elk van deze aspecten. Daarnaast gaven ouders aan in 

hoeverre zij zich vrij voelden om op het consultatiebureau verschillende soorten zorgen te 

bespreken. 

 Ouders gaven aan dat ze de attitude van de professional het belangrijkst en het 

monitoren van de brede opvoedingscontext het minst belangrijk vinden in de zorg van het 

consultatiebureau. Scores waren hoog in beide regio’s. In de regio waar met het DMO-

protocol werd gewerkt, scoorden ouders significant hoger op de aansluiting van zorg voor 
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alle drie de gemeten aspecten (p<.001, effect groottes .10–.27). De effecten golden 

ongeacht de socio-economische status van het gezin of de beoordeling van de sociaal-

emotionele ontwikkeling van het kind.  

 Conclusie: Het DMO-protocol draagt bij aan een betere aansluiting van zorg bij 

wensen van ouders op verschillende zorgaspecten (de attitude van de professional, een 

empowerment gerichte benadering en het monitoren van de brede opvoedingscontext). 

 

Onderzoeksvraag 6: Voelen ouders in de DMO-regio zich vrijer om allerlei soorten zorgen 

te bespreken op het consultatiebureau dan ouders in de controleregio?  

In dezelfde vragenlijst als hierboven beschreven, werd aan ouders gevraagd in 

hoeverre zij zich vrij voelden allerlei soorten zorgen te bespreken op het 

consultatiebureau. De vrijheid die ouders voelden om zorgen te bespreken was in beide 

regio’s vergelijkbaar; in de DMO-regio scoorde 86.7% hoog op de vraag in hoeverre ouders 

zich vrij voelden zorgen te bespreken en in de controleregio scoorde 84.9% van de ouders 

hoog op dezelfde vraag. Er was geen sprake van een significant verschil; OR: 6.06, p-

waarde .08. 

 Conclusie: Op de kindleeftijd van 3 maanden lijken ouders in de DMO-regio zich 

enigszins vrijer te voelen om zorgen te bespreken om het consultatiebureau, maar dit 

verschil is niet significant.   

 

HOOFDSTUK 6 

Onderzoeksvraag 7: Is het DMO-protocol geschikt om risico- en beschermende factoren 

met betrekking tot het kind en de brede opvoedingscontext valide in kaart te brengen? 

In het onderzoek werden in de DMO-regio 94 aangemelde ‘cases’ (i.e. gezinnen 

waarbij de professional een extra actie had ingezet ten behoeve van de sociaal-

emotionele ontwikkeling van het kind) gezien voor aanvullend onderzoek. Deze gezinnen 

hebben verschillende vragenlijsten ingevuld die correspondeerden met de vijf domeinen 

van het DMO-protocol. Voor elk van deze ‘cases’ werden ook twee controlegezinnen 

gevraagd om dezelfde vragenlijsten in te vullen (184 gezinnen met bruikbare data). 

Gezinnen werden gematcht voor leeftijd en geslacht van het kind.  

De correlaties (Pearson’s r) tussen de inschatting van de professional op basis van 

het DMO-protocol en de scores van ouders op vragenlijsten waren over het algemeen 

redelijk (0.17 – 0.51). De scores op de vragenlijsten waren over het algemeen significant 

hoger voor cases dan voor controles. Bij het vergelijken van de inschatting van de 

professional per domein en de score op de bijbehorende vragenlijst(en), vonden we een 

goede overeenstemming met betrekking tot beschermende factoren, met name voor 
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controlegezinnen (overeenstemming varierend van 0.38 tot 0.99), maar een lagere 

overeenstemming met betrekking tot risicofactoren, met name voor controlegezinnen 

(overeenstemming varierend van 0.00 tot 0.68). Wanneer het domein ‘Partner’ als risico 

werd gescoord, droeg dit van alle domeinen het meest bij aan de conclusie van 

professionals om een situatie als risico te benoemen, odds ratio 87.0, 95%-

betrouwbaarheidsinterval: 20.2-375.0.  

Conclusie: Met het DMO-protocol kunnen beschermende- en risicofactoren van 

het kind en diens omgeving redelijk valide in kaart worden gebracht. De overeenstemming 

tussen professionals en ouders is met name hoog voor beschermende factoren en lager 

voor risicofactoren.  

 

Discussie en implicaties 

Binnen de studie werden verschillende positieve resultaten gevonden voor het werken 

met het DMO-protocol, die kunnen bijdragen aan de kwaliteit van de JGZ voor kinderen en 

hun families. Het DMO-protocol lijkt bij te dragen aan de vroege signalering van (risico’s 

voor) social-emotionele problemen en gezinnen waar extra zorg nodig is. Daarnaast zijn 

professionals enthousiast over het empowerment- en oplossingsgerichte werken van het 

DMO-protocol en geven ouders aan dat de zorg beter aansluit bij hun wensen, en op de 

kindleeftijd van 18 maanden wordt ook een positief effect gevonden van op de vrijheid die 

ouders voelen om zorgen te bespreken. Verder vonden we gedeeltelijk bewijs voor de 

validiteit van het DMO-protocol. De effecten die werden gevonden zijn overwegend klein, 

maar binnen een setting waar de algehele kwaliteit al hoog is en gelden voor een grote 

groep kinderen, kunnen deze toch betekenisvol zijn. Naast de positieve resultaten echter, 

vonden we ook ruimte voor verbetering voor verschillende aspecten. 

Wat betreft aanbevelingen voor de praktijk, zal ten eerste aandacht moeten 

worden besteed aan de praktische barrières die de artsen en verpleegkundigen ervaren in 

het werken met het DMO-protocol, aangezien een optimaal werkbare vorm noodzakelijk 

is om goed te kunnen werken met het DMO-protocol. Binnen Icare JGZ zijn een aantal 

aanpassingen al aangebracht, maar het zou goed zijn deze te evalueren en na te gaan in 

hoeverre er nog mogelijke barrières bestaan die kunnen worden opgelost. Daarnaast is 

het belangrijk om tijdens traingen aan te geven dat de checklist met vragen niet bedoeld is 

als vragenlijst en dat het natuurlijke gesprek met ouders altijd leidend is. Daarnaast is het 

echter wel belangrijk om het belang van de vragen aan te geven, ook de meer delicate 

vragen, aangezien dit relevante informatie kan opleveren.   

In hoofdstuk 7 worden verschillende aanbevelingen voor verder onderzoek 

genoemd. De belangrijkste aanbevelingen voor vervolgonderzoek zijn: Ten eerste het 
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onderzoeken van meerdere uitkomsten (zoals ervaren stress en competentie van ouders) 

en lange termijn effecten, ook in andere settings. In vervolgonderzoek zal rekening 

moeten worden gehouden met een aantal tekortkomingen van ons onderzoek zoals het 

verzamelen van baseline data.  Ten tweede is er onderzoek nodig om meer inzicht te 

krijgen in wat er zich precies afspeelt tijdens de verschillende contactmomenten. Hiermee 

wordt duidelijk waar de verschillen tussen werkwijzen precies liggen en kan aan deze 

elementen extra aandacht worden besteed tijdens trainingen. Ten derde zou het goed zijn 

om verder inzicht te krijgen in de overeenstemming tussen professionals en ouders met 

betrekking tot risicofactoren, om op deze manier de overeenstemming tussen beide te 

kunnen verbeteren. Ten vierde is het goed om in vervolgonderzoek de meerwaarde van 

het DMO-protocol te onderzoeken bij verschillende groepen.  

Concluderend heeft deze studie laten zien dat het DMO-protocol bijdraagt aan de 

kwaliteit van zorg binnen de Jeugdgezondheidszorg. De resultaten zijn bemoedigend voor 

verdere implentatie van het DMO-protocol binnen de JGZ. 
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