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Wat	is	het	probleem?
• veel	methodieken	die	hetzelfde	doel	nastreven
• onduidelijk	wanneer,	bij	wie,	welke	methodiek
• bewijs	van	effectiviteit?

Gevolg:	
keuze	voor	een	methodiek	is	vaak	persoonlijk	en	
willekeurig	en	niet	perse	de	beste	keuze



'Gebruik	van	onbewezen	
interventies	is	zorgelijk’
Het	is	zorgelijk	dat	het	in	de	praktijk	
gebruikelijk	is	om	jeugdhulpinterventies	
toe	te	passen	die	niet	bewezen	effectief	
zijn.	Dat	schrijft	JongGR,	onderdeel	van	de	
Gezondheidsraad,	in	het	rapport	Gezond	
opgroeien:	weten	wat	werkt.



De	voorkeursmethodieken	
van	Talant

Basale stimulatie
Eigen Initiatief Model
Haptonomie
Hermeneutische cirkel
Ik ben speciaal
Kijk naar wat we zeggen 
Kleine Stapjes
LACS / LACCS methode 
Oplossingsgericht werken
Portage Programma
PPG

Radar en Controle Fysieke 
beheersing, 
Realiteits Oriëntatie Training, 
Sociaal competentiemodel, 
Systeemgericht werken, 
TEACCH, 
Triple-C, 
Urlings, 
Validation, 
Vlaskamp methode



Wat is een methodiek?
• Vaste,	weldoordachte	manier	van	handelen	om	
een	bepaald	doel	te	bereiken.	Een	omschreven	
en	doelgerichte	werkwijze	om	met	een	cliënt	of	
cliënten	groep	in	een	bepaalde	situatie	een	
bepaald	vraagstuk	op	te	lossen.	Een	methode	
geeft	richting	aan	het	handelen	van	de	
hulpverlener (1-3).	

1. Handleiding	werkblad	beschrijving	interventie.	2013-2017.	Available	at:	http://www.nji.nl/,	2015.	

2. Vilans.	2015;	Available	at:	www.vilans.nl,	2015.

3. van	Yperen	A.	Erkenning	van	effectieve	interventies.	Kind	en	adolescent	2006;27(3):119-122.	



Wat	is	bekend	over	de	effectiviteit	
van	de	voorkeursmethodieken?
De effectladder van het Nederlands Jeugdinstituut (Nji)

Niveau 0: werken met impliciete kennis
Niveau 1: goed beschreven interventies
Niveau 2: goed onderbouwde interventies
Niveau 3: effectieve interventies volgens eerste 

aanwijzingen
Niveau 4: interventies met causale bewijskracht 

zijn bewezen effectief



Erkenningstraject	
interventies langdurige	zorg

Talant + / Databank effectieve 
interventies langdurige zorg + / 
Databank effectieve interventies 
Nji +

Talant - / Databank effectieve 
interventies langdurige zorg + / 
Databank effectieve interventies 
Nji +

Kleine Stapjes (niet erkend)

Portage Programma (niveau 1: goed 
onderbouwd)

Praktisch Pedagogische 
Gezinsbegeleiding (niveau 1: goed 
onderbouwd)

Begeleiders in beeld (niveau 3: 
effectief volgens eerste aanwijzingen) 

Integratieve Therapie voor 
Gehechtheid en Gedrag (ITGG) 
Jeugd (niveau 3: effectief volgens eerste 
aanwijzingen)

Samen Stevig Staan (niveau 1: 
theoretisch goed onderbouwd)



Doel onderzoek UMCG
Het	komen	tot	een	adequate,	beperkte	
Methodiekenselectie	(‘methodiekenhuis’)	waarbij	een	
duidelijke en	onderbouwde keuze	is	gemaakt	voor	een	
generieke	basismethodiek	(toepasbaar	door	alle	
begeleiders	en	bij	iedere	cliënt)	en	een	beperkt	aantal	
specialistische	methodieken (toepasbaar	door	specifiek	
geschoolde	begeleiders,	bij	specifieke	cliënten	en	bij	
specifieke	problematiek).	De	focus	van	de	methodieken	
voor	ondersteuning	en	begeleiding	is	gericht	op	het	
versterken	van	de	eigen	regie	van	de	cliënt	en	de	inzet	
van	het	sociaal	netwerk	van	de	cliënt.



Methode van onderzoek

Literatuuronderzoek



Inclusiecriteria
• de doelgroep, het doel, de werkwijze en de 

theoretische onderbouwing moesten 
voldoende zijn omschreven;

• de methodiek moest uitvoerbaar zijn door 
begeleiders van mensen met een 
verstandelijke beperking

• de methodiek moest zich richten op de 
ondersteuning in de zorg voor begeleiders 
van mensen met een verstandelijke 
beperking 



Resultaten - 1

• 514 artikelen gevonden in de 
internationale literatuur, 50 in de grijze 
literatuur, 81 via 
kenniscentra/websites, en zeven 
vanuit de referentengroep

• de artikelen gaan in totaal over 108 
methodieken



Resultaten - 2
• Van de 39 methodieken is van 23 

methodieken een effectiviteitsstudie 
gevonden. 

• Vier effectstudies toonden een redelijke 
kwaliteit en positieve effecten (Methode 
Vlaskamp, Move, Niet sturende 
communicatie en Triple C). 

• Overige 19: onvoldoende kwaliteit of de 
onderzoeksdoelgroep betrof niet mensen 
met een verstandelijke beperking. 



Conclusie
Er zijn in Nederland veel methodieken 
in de zorg en ondersteuning voor 
mensen met een verstandelijke 
beperking. Er is echter erg weinig 
onderzoek gedaan naar de effectiviteit 
van de methodieken. 



Conclusie voor Talant

Er is geen reden voor Talant om andere 
voorkeursmethodieken te includeren.

ALGEMEEN
Er zal meer onderzoek naar de 
effectiviteit van ondersteuning voor 
mensen met een verstandelijke 
beperking moeten komen.




