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Voorwoord: 

Graag wil ik een aantal mensen bedanken. Mijn thesisdocent Tom Frijns voor zijn 

begeleiding, adviezen en ondersteuning. Daarnaast natuurlijk het gezin, de leerkracht en 

de pedagogisch medewerkers die mijn onderzoek mogelijk hebben gemaakt. Tot slot ben 

ik erg blij met de hulp en ondersteuning die ik ontvangen heb tijdens mijn 

afstudeerperiode van familie en vrienden.  

 
Samenvatting: 

Voor een patiënt is het belangrijk te weten of hulpverlening positieve verandering 

teweegbrengt bij zijn eigen hulpverleningsproces. Deze patiënt heeft niets aan een 

groepsvergelijking of een groepsgemiddelde als de hulpvraag en de 

hulpverleningsmethode te verschillend zijn. Het voorliggende onderzoek richt zich op het 

individuele behandelproces van een 10-jarige jongen met kenmerken van ADHD en ODD, 

die behandeling ontvangt binnen een dagbehandeling. Zijn ontwikkelingsproces wordt 

onderzocht door middel van een N=1 studie, waarbij zijn probleemgedragingen 

gedurende twintig weken gevolgd worden door zijn ouders, zijn leerkracht en door de 

pedagogisch medewerkers van de behandelgroep. Uit het onderzoek is gebleken dat de 

probleemgedragingen gedurende twintig weken afnemen in zowel de thuissituatie, op 

school als op de behandelgroep. Op de behandelgroep is deze afname - van de meeste 

probleemgedragingen - het minst sterk. De strakke structuur, duidelijke regels en kleine 

groep kinderen zijn hier logische verklaringen voor. Daarnaast was duidelijk te zien dat 

afname van het ene probleemgedrag samenhangt met afname bij ander 

probleemgedrag. Er mag gesteld worden dat het onderzoeksdesign van de N=1 studie 

aan te raden is voor vervolgstudies. Wanneer meerdere N=1 studies uitgevoerd worden 

rondom dezelfde hulpvraag en hulpverleningsmethode, kunnen er in de toekomst van te 

voren uitspraken gedaan worden over het waarschijnlijke effect van de hulpverlening. 
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Het effect van semi-residentiële hulpverlening: Een N=1 studie over een 10-

jarige jongen met kenmerken van ADHD en ODD. 

Wanneer onderzoek gedaan wordt naar effecten van behandelingen zijn dit vaak 

groepsvergelijkingen. Om een reëel aanwezig effect aan te tonen is een grote groep 

dezelfde proefpersonen nodig. Maar wat heeft de individuele patiënt aan het 

groepsgemiddelde als het zijn behandeling betreft? En als dat onvoldoende waarde heeft, 

waar vind je een groep exact dezelfde patiënten met exact dezelfde problematiek en 

exact dezelfde symptomen? Zelfs in een grote instelling met bijvoorbeeld verschillende 

leefgroepen is er een enorme diversiteit aan problematieken, methodieken en 

therapievormen. Een afgebakend onderzoeksterrein vinden op dit gebied is uitermate 

moeilijk gebleken (Ament & Deelstra, 2001; Brezinka, 2002; Veerman, 1998).  

Onderzoek dat zich niet richt op grote getallen, maar juist op het unieke 

individuele, wordt ook wel een N=1 studie genoemd. Met een zogenaamd N=1 design 

wordt het individuele traject van een therapie of behandeling in kaart gebracht. Het 

niveau van functioneren wordt, op van te voren gestelde terreinen of doelen, op één en 

dezelfde manier vastgesteld, denk bijvoorbeeld aan gedrag, sociale vaardigheden, 

gevoel, spanning of angsten. Door het zichtbaar maken van het ontwikkelingsproces van 

de individuele patiënt, worden mogelijkheden gegeven om (bijvoorbeeld na een jaar 

behandeling) in te spelen op dit proces (Collot d’Escury-Koenings, 2005). Dit 

onderzoeksdesign kan alleen gebruikt worden mits het onderzochte item, in dit geval de 

behandeling, consistent blijft gedurende de metingen. De behandeling is tenslotte het 

middel dat wordt gebruikt voor het onderzoek. Volgens Vandenbroucke (2007) is een 

N=1 studie de ultieme vorm van bewijsvoering als het gaat om het op de cliënt 

toesnijden van de behandeling. Ook in de wereld van de evidence-based geneeskunde is 

herhaaldelijk geconcludeerd dat dit de ultieme bewijsvoering is voor de individuele 

patient (Madhok & Fahey, 2005). Ondanks er regelmatig positief wordt geschreven over 

deze onderzoeksopzet, wordt hij niet vaak gebruikt in huidige onderzoeken 

(Vandenbroucke, 2007). 
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 In dit onderzoek wordt een 10-jarige jongen met kenmerken van ADHD en ODD 

twintig weken nauwkeurig gevolgd tijdens zijn behandeling op een dagbehandeling voor 

kinderen van 6 tot 12 jaar met gedrags- en/of sociaal-emotionele problemen. Het doel 

van dit onderzoek is: de ontwikkeling van het probleemgedrag van de jongen tijdens de 

behandelig die hij krijgt in kaart brengen. Ook wordt bekeken of de behandeling effect 

heeft op de probleemgedragingen van de jongen en of een verandering bij het ene 

probleemgedrag zorgt voor een toe- of afname bij ander probleemgedrag.  

In een effectonderzoek naar een interventie in een residentiële zorgvorm van 

Reed (zoals geciteerd in Louwe, 2001) is gebleken dat kinderen verbetering laten zien in 

emotionele vaardigheden, zelfbeeld, emotieregulatie en sociaal-emotioneel functioneren. 

Hierbij valt het op dat het gedrag positief verandert in de setting/omgeving waar de 

interventie wordt toegepast en het daarbuiten niet of nauwelijks verandert. Ook 

Whittaker (1975) deelt deze mening. Kinderen met problemen zouden beperkt succes 

ervaren door dagbehandeling, omdat het met deze zorgvorm onmogelijk is zich te 

focussen op het volledige maatschappelijk functioneren. Volgens hem wordt het ‘nieuwe’ 

gedrag te weinig uitgelokt en gestimuleerd, en het ‘oude’ gedrag is voor de kinderen en 

voor de omgeving nog te vanzelfsprekend. Om hier bij aan te sluiten worden er in het 

huidige onderzoek metingen verricht in drie verschillende omgevingen waarin het kind 

verblijft (school, thuis en behandelgroep). Zo wordt onderzocht of veranderingen in 

gedrag op de behandelgroep ook gepaard gaan met veranderingen in de twee andere 

settings en andersom. 

Omdat er onderzoek gedaan wordt naar één kind mogen de resultaten niet 

gegeneraliseerd worden. Wel kunnen er, met deze studie als opzet, in de toekomst 

meerdere gelijkwaardige onderzoeken worden uitgevoerd. Dus nog steeds per kind een 

individueel onderzoek, een N=1 onderzoek, maar dan toegepast op een grotere groep, 

dus eigenlijk een onderzoek gebaseerd op een x-aantal N=1 onderzoeken (Ament & 

Deelstra, 2001). Zo ontstaat er een bredere dataverzameling bij meerdere participanten 

die dezelfde behandeling gevolgd hebben waarbij de zelfde soort metingen verricht zijn. 

Met deze gegevens wordt de beperkte generaliseerbaarheid van de individuele N=1 



 5 

studies overkomen en kunnen wel kwantitatieve uitspraken gedaan worden over 

eventueel effect van de behandeling. Daarnaast kan de behandeling van een kind, met 

behulp van deze individuele onderzoeken, verbeterd worden en aangepast worden aan 

de behoeften van het kind.  

 
Behandelsetting: Dagbehandeling Kloosterplein 

Dagbehandeling Kloosterplein biedt semi-residentiële hulpverlening en 

ondersteuning aan kinderen van 6 tot ± 12 jaar en hun gezinnen. Deze gezinnen lopen 

tegen problemen aan met hun kind waarbij dagelijkse hulp noodzakelijk is. Het kind 

verblijft drie a vier dagdelen op de dagbehandeling. De behandelgroep bestaat uit 

ongeveer 6 kinderen en wordt begeleid door twee pedagogisch medewerkers. Het kind 

ontvangt één tot twee jaar behandeling. Tegen het eind van de behandeling wordt er 

samen met ouders bekeken of het kind nog andere hulp behoeft na afsluiting van de 

dagbehandeling.  

Behandelgroep De Hink is één van de 4 groepen binnen Dagbehandeling 

Kloosterplein. Hier komen kinderen van 6 – 12 jaar met uiteenlopende problemen en 

stoornissen. Voornamelijk worden hier kinderen geplaatst met ADHD, PDD-NOS en/of 

ODD diagnoses of kinderen waarbij aandacht- en/of agressieproblemen voorop staan. 

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) is een aandachtstekortstoornis met 

hyperactiviteit, met de hoofdkenmerken: aandachtstekort, hyperactiviteit en impulsiviteit 

(American Psychiatric Association, 2000). Dit is een ontwikkelingsstoornis die in de 

kindertijd kan optreden en is één van de meest voorkomende gedragsstoornissen 

(Ambalavanan & Holten, 2005). ADHD wordt veroorzaakt door regulatiestoornissen in de 

werking van de hersenen. Kinderen met de diagnose ADHD hebben vaak moeite met 

leren, laten veel (lichaams)onrust zien en kunnen soms agressief zijn. Door dit drukke en 

chaotische gedrag ondervinden deze kinderen ook vaak relationele problemen (Scholte & 

Van der Ploeg, 1999). Volgens Burns en Walsh (2002) kan de aanwezigheid van 

kenmerken van ADHD de kans op ontwikkeling van ODD kenmerken vergroten. ODD 

(Oppositional Defiant Disorder) is een oppositioneel-opstandige gedragsstoornis waarbij 
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een patroon aanwezig is met negativistisch, vijandig en openlijk ongehoorzaam gedrag. 

ODD kenmerkt zich door ongehoorzaamheid, ruzie maken, driftige buien, zich vaak niet 

aan de regels houden en het hebben van meerdere problemen in de sociale omgang 

(American Psychiatric Association, 2000). Dit laatste vooral met volwassen, maar soms 

ook met leeftijdsgenoten. Bij kinderen met ODD is de kans groot op comorbiditeit met 

andere ziektebeelden, zoals ADHD, autisme en een reactieve hechtingsstoornis (Wicks-

Nelson & Israel, 2006). PDD-NOS (Pervasive Developmental Disorder Not Otherwise 

Specified) is een aan autisme verwante pervasieve ontwikkelingsstoornis. Het is een 

‘restgroep’ van kinderen die eveneens een stoornis hebben in de sociale-

informatieverwerking, maar in minder ernstige mate dan de kinderen met autisme.  

 

Participant 

Bas (fictieve naam) is een Nederlandse 10-jarige jongen. Hij heeft een zusje van 7 

jaar en woont thuis bij zijn ouders. De ouders van Bas hebben een bedrijf aan huis, waar 

zij voornamelijk in het weekend werkzaam zijn. Zijn ouders hebben Bas aangemeld bij de 

dagbehandeling omdat hij steeds meer gedragsproblemen liet zien. In januari 2007 is hij 

naar een nieuwe basisschool gegaan omdat het op zijn oude school niet goed ging. Bas 

had daar veel ruzie, werd gepest en ging niet graag naar school. Ondanks de nieuwe 

start op de basisschool gaat het ook hier niet goed. Bas heeft veel conflicten waarbij hij 

agressie laat zien. Ook geven zijn ouders aan thuis geen grip meer op Bas te hebben. Hij 

heeft moeite met autoriteit en het accepteren van grenzen die zijn ouders hem opleggen. 

Bas eist hierbij veel aandacht en kan erg koppig, star en dwars zijn. De ouders van Bas 

begrijpen hun zoon vaak niet en andersom lijkt dit ook zo te zijn, tot ergernis van zijn 

ouders. Hij blijft doordrammen tot dat hij bij zijn ouders de grens heeft bereikt. In zijn 

boosheid spreekt Bas zijn ouders vaak tegen, schreeuwt hij en vloekt hij veel. Ook met 

zijn zusje heeft Bas regelmatig ruzie. Soms lijkt Bas jaloers op haar te zijn. Moeder vindt 

dat Bas gemakkelijk mensen om zijn vinger windt, waardoor zijn gedrag ook wel eens 

stiekem wordt genoemd. Bas lijkt onzeker te zijn en is afwachtend in vreemde situaties. 

Bas wil/durft niet alleen te zijn. ’s Ochtends wil hij bijvoorbeeld niet in zijn eentje naar 
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beneden. In veel situaties is er bij Bas veel spanning te zien en lijkt hij zenuwachtig te 

zijn. Tijdens het uitoefenen van zijn sporten (motorcrossen en voetballen) laat Bas 

weinig enthousiasme en doorzettingsvermogen zien. Ook valt het op dat Bas een wat 

onhandige motoriek heeft. Dit valt op tijdens actieve speelmomenten (bijvoorbeeld 

voetballen), maar ook tijdens andere speelsituaties (bijvoorbeeld met zijn tong uit zijn 

mond schrijven en puzzelen). Op Bas zijn nieuwe school heeft zijn lerares het over 

onvoorspelbaar gedrag. Zijn gemoedstoestand is zeer uiteenlopend, van dwars en boos 

naar verdrietig en aandachtzoekend. Ook ziet zijn lerares veel (lichaams)onrust en 

concentratieproblemen bij Bas. Op school heeft Bas weinig vriendjes. Hij gedraagt zich 

vrij jong voor zijn leeftijd en is een makkelijk mikpunt voor pesterijen. Bas is zeer 

beïnvloedbaar en wordt door leeftijdsgenootjes uitgedaagd.  

Bas is bij de dagbehandeling binnengekomen als een jongen met steeds sterker 

wordende kenmerken van ADHD en ODD. Deze conclusie is getrokken na een 

psychologisch onderzoek door Remedius (commercieel onderzoeksbureau van Edux). De 

achterstand in zijn sociaal emotionele ontwikkeling werd als hoofdprobleem genoemd in 

de conclusie. Daarnaast bleek Bas een disharmonisch intelligentieprofiel te hebben, ten 

gunste van zijn verbale capaciteiten. Performaal zijn de capaciteiten van Bas 

benedengemiddeld te noemen. In rapportage vanuit zijn basisschool stonden de 

agressieproblemen op de voorgrond. Zijn ouders noemden, als grootste zorgen, ook deze 

wisselende buien met agressie en zijn beïnvloedbare persoonlijkheid. Bas is geplaatst op 

de structuurbiedende groep van de dagbehandeling die zich voornamelijk richt op 

agressie- en impulsregulatie. Binnen deze methodiek is er ruimte voor het kind om 

emoties en gevoelens te (h)erkennen en te uitten. 

 

Methodiek op de behandelgroep De Hink 

Onder een behandelprogramma, ook wel interventie genoemd, verstaat men ‘een 

programma dat bestaat uit een aantal geplande activiteiten die erop gericht zijn bepaalde 

veranderingen te bewerkstelligen in een duidelijk omschreven doelgroep’ (Van de Ploeg & 

Scholte, 2000). Omdat ADHD veroorzaakt wordt door regulatiestoornissen in de werking 
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van de hersenen, zou een training of interventie voor deze kinderen zich moeten richten 

op het leren en verfijnen van de cognitieve vaardigheden (Greene & Doyle, 1999). Oord 

en Prins (2007) hebben onderzocht welke behandeling effectief is voor kinderen met 

ADHD. Cognitieve gedragsinterventies eventueel in samenwerking met medicatie bleek 

het meest effectief. Hierbij werden langdurige behandelingen vaak effectiever geacht dan 

kortdurende behandelingen. Voor jongens met agressieve gedragingen is deze cognitieve 

gedragsinterventie ook effectief gebleken (Lochman, 1992). Vooral de gedragingen op 

school zouden verbeteren. 

Op de behandelgroep De Hink is er onderscheid gemaakt tussen een 

basisprogramma, dat betrekking heeft op de gehele groep en dat dagelijks wordt 

uitgevoerd en aanvullende of specifieke programma’s, die van tijd tot tijd op individueel 

of groepsniveau worden toegepast. Eén van de belangrijkste methodieken die gebruikt 

wordt op behandelgroep De Hink is de PAD methode (programma alternatieve 

denkstrategieën). De PAD methode is een programma dat het sociaal functioneren van 

kinderen versterkt (Louwe, 2001; Overveld, 2001). Op de behandelgroep wordt deze 

methode gebruikt in de dagelijkse situaties met het kind, individueel en in 

groepsverband. De kerntaak van dit programma is het kind leren zelfstandig problemen 

op te lossen. De volgende elementen worden afgeleid uit deze kerntaak: het herkennen 

van en omgaan met emoties bij zichzelf en anderen; het ontwikkelen van zelfcontrole; 

het interpreteren van sociale signalen; het zich verplaatsen in anderen; het respecteren 

van individuele en sociaal-culturele verschillen; en het onderkennen en afwegen van 

gedragsalternatieven. Louwe (2001) noemt in zijn artikel meerdere onderzoeken waarbij 

de PAD-methode positief gewaardeerd is. In een onderzoek van Reed (zoals geciteerd in 

Louwe, 2001) is de PAD-methode geëvalueerd en was er bij de participanten een 

verbetering te zien van emotionele vaardigheden, het zelfbeeld, emotieregulatie en het 

sociaal-emotioneel functioneren.  

Zoals gezegd, hoort de dagelijkse structuur bij het basisprogramma. Volgens van 

der Ploeg en Scholte (2000) is ‘structureren’ het meest voorkomende methodiekaccent in 

een behandeling voor kinderen met ADHD. Het gestructureerde dagprogramma bestaat 
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onder andere uit duidelijke pictogrammen, waarop foto’s van plekken in de ruimte van de 

groep zijn afgebeeld. Een ander belangrijk onderdeel is het klokje dat elk kind heeft, 

waarmee het kind leert zijn innerlijke zelfsturing te ontwikkelen. Kinderen met ADHD 

hebben een beperkte innerlijke spraak ten behoeve van zelfsturing, waardoor zij moeite 

hebben met planning, orde en overzicht (Flavell, Green, Flavall & Grossman, 1997; 

Scholte & Van der Ploeg, 1999). Dit klokje kunnen zij in samenspraak met de 

pedagogisch medewerker zetten op de tijd wanneer ze moeten opruimen. Het kind heeft 

dan de verantwoordelijkheid de ‘lopende’ klok in de gaten te houden en dit te vergelijken 

met zijn eigen (niet lopende) klok. Ook de pictogrammen waarop activiteiten staan 

afgebeeld zijn ter ondersteuning van de beperking in hun innerlijke structuur en helpt het 

kind overzicht te houden gedurende de dag. Er wordt gewerkt met ‘stappen’ die 

doorlopen moeten worden en waarvoor kinderen een beloning kunnen verdienen. De 

eerste stap is bijvoorbeeld ‘limonade drinken aan tafel’. Vervolgens gaat deze stap over 

in de volgende: ‘individuele activiteit’. Telkens na twee of drie stappen is er een 

individueel evaluatiemoment met een pedagogisch medewerker en wordt er gekeken hoe 

de doorlopen stappen gegaan zijn. Wanneer dit goed gegaan is krijgt het kind een 

beloning in de vorm van een sticker. Met een bepaald aantal stickers kan het kind kiezen 

uit meerdere ‘grotere’ beloningen, zoals ‘toetje versieren’ en ‘playstation’.  

Een ander gedragstherapeutisch programma is ‘Minder boos en opstandig’. Deze 

interventie is gebaseerd op het Coping Power Program van Lochman en Wells (1996). 

Naast ADHD wordt de interventie ook gebruikt bij kinderen en jongeren met disruptieve 

gedragsstoornissen, zoals ODD (Boxmeyer, Lochman, Powell, Yaros & Wojnaroski, 2007). 

Het Coping Power Program is een uitbreiding op het Anger Coping Program dat kinderen 

verschillende vaardigheden aanleert zoals; zelfspraak leren gebruiken om sterke emoties 

(zoals woede) te onderkennen en te leren beheersen, leren zich te verplaatsen in de 

positie van een ander en het herkennen en onderkennen van eigen lichaamssignalen van 

opkomende gespannenheid/boosheid (Wiel, Hoppe & Matthys, 2005). Op de 

behandelgroep worden deze vaardigheden onder andere aangeleerd door het gebruik van 

een time-out, in de vorm van een groene en een rode zitzak. De groene zitzak is een 
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vrijwillige time-out plek waar het kind zelf kan gaan zitten wanneer het zich druk of boos 

voelt, ook kan de pedagogisch medewerker het kind vragen hier te gaan zitten. Het kind 

mag hier nadenken en tot rust komen zonder dat er een consequentie volgt. De 

pedagogisch medewerkers stimuleren dit uiteraard en complimenteren de kinderen 

wanneer zij hier zitten. Dit betekent namelijk dat het kind zonder agressie zijn probleem 

wil oplossen. De rode zitzak is de verplichte time-out plek waar een kind naar toe wordt 

gestuurd of op wordt gezet. Dit gebeurt in situaties waarbij het kind al boosheid en 

agressie heeft laten zien en waarbij praten of sturing niet meer helpt. Hier moet het kind 

tot rust komen en vervolgens is het de bedoeling dat het kind met de pedagogisch 

medewerker over de situatie praat. De consequentie is dat het kind voor dat moment 

geen sticker ontvangt. Het ‘stoplicht’ of de ‘stop, denk, doe methode’ vanuit de PAD-

methode wordt hier dan toegepast zodat het kind leert het probleem zelf op te lossen en 

wordt geconfronteerd met (gevolgen van) eigen gedrag.  

Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die antisociaal gedrag vertonen, vaak een 

lage zelfwaardering hebben (Matthys, 1993). Daarnaast zitten deze kinderen vaak in een 

negatieve spiraal waarbij ze constant gewezen worden op hun afwijkende gedrag. De 

hele dag door wordt er daarom gewerkt aan vergroting van deze zelfwaardering door 

veel positieve stimulans te bieden, complimentjes te geven en individuele tijd met een 

pedagogisch medewerker door te brengen. Een voorbeeld van een aanvullend specifiek 

interventieprogramma is het competentiemodel, dat uitgaat van gedragstherapeutische 

principes. In het competentiemodel wordt voornamelijk gekeken naar kindeigenschappen 

en de versterking hiervan. De veerkracht moet worden vergroot, zodat taken worden 

verlicht (Slot & Spanjaard, 2004). Dit model benadrukt het belang van het extra 

aandacht geven aan positief gedrag. Het doel is balans te vinden tussen de draagkracht 

en de draaglast van het kind, middels competentievergroting. Voor kinderen met ADHD is 

het belangrijk dat de omgeving sterk is op de gebieden waar het kind zwak is (Scholte & 

Van der Ploeg, 1999). Dit betekent dat een kind met ADHD het nodig heeft dat er 

structureel en consequent gewerkt wordt en dat gewenst gedrag beloond wordt. Op de 

behandelgroep wordt er bijvoorbeeld iedere dag bij binnenkomst per kind tijd besteed 
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aan hem of haar door te vragen naar hun dag. Hierbij wordt meteen gewerkt aan het 

onderkennen van gevoelens. Naarmate het kind langer op de groep verblijft, voelt het 

zich veilig en kan het meer zichzelf zijn. Er wordt ruimte geboden om emoties te kunnen 

en mogen uiten.  

Een belangrijk onderdeel van de behandeling op behandelgroep De Hink is het 

persoonlijke doel. Voor elk kind wordt een doel geformuleerd waaraan het kind de 

komende 6 weken gaat werken. Dit gebeurt in samenspraak met het kind, zodat het zich 

bewust wordt van eigen (on)mogelijkheden. Dit heeft mede als doel het vergoten van het 

zelfbewustzijn. Daarnaast zijn er de groeps- en bewegingsactiviteiten, die ervoor zorgen 

dat kinderen leren samen te spelen, met spelverlies leren omgaan, aan hun motoriek 

werken, nieuwe ervaringen opdoen, etc. Een ander belangrijk aspect uit de behandeling 

is het aanleren van sociale vaardigheden. Dit gebeurt tijdens de gehele behandeling 

omdat het kind verblijft in een groep met leeftijdsgenootjes en pedagogisch 

medewerkers. Het kind leert emoties van zichzelf en anderen herkennen en leert hiermee 

om te gaan, zich te verplaatsen in een ander, sociale signalen te interpreteren en het 

respecteren van individuele en sociaal-culturele verschillen. De relationele band met de 

pedagogisch medewerker, het ontvangen van affectieve ondersteuning en het model 

staan van de pedagogisch medewerkers zijn hierbij belangrijke hulpmiddellen en zorgen 

voor een therapeutische verwantschap (Ploeg & Scholte, 2000).  

Tse (2006) noemt in haar onderzoek naar behandelingen voor kinderen met 

gedragsstoornissen, dat het moeilijk blijft om verbetering toe te schrijven aan een 

bepaalde component uit de behandeling. Daarom wordt de behandeling van elk kind om 

de drie maanden geëvalueerd door het volledige zorgteam. Ook is er eens in de twee 

weken de mogelijkheid de voortgang van het kind voor te leggen aan de 

gedragswetenschapper. Dit creëert ruimte om de behandeling van het kind aan te 

scherpen en toe te spitsen op zijn/haar zorgbehoefte.  

Aan de hand van bovenstaande literatuurstudie wordt verwacht, dat de 

probleemgedragingen van Bas afnemen gedurende zijn behandeling in de thuissituatie, 

de schoolsituatie en op de dagbehandeling. De volgende hypothesen zijn opgesteld:  
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H1: De probleemgedragingen van Bas nemen af in de thuissituatie gedurende zijn 

behandeling.  

H2: De probleemgedragingen van Bas nemen af in de schoolsituatie gedurende zijn 

behandeling.  

H3: De probleemgedragingen van Bas nemen af op de behandelgroep gedurende zijn 

behandeling.  

Daarnaast wordt verwacht dat bij een toe- of afname in bepaald probleemgedrag, ook 

een toe- of afname te zien is bij ander probleemgedrag. 

H4: Toe- of afname in het gedrag van Bas in de ene situatie is vergelijkbaar met 

gedragsveranderingen in de andere twee situaties. 

 
Methode 

Metingen 

Probleemgedrag: Voor het onderzoek is een scorelijst ontwikkeld. De scorelijst 

bestaat uit vijf probleemgedragingen: angstig/depressief, sociale problemen, 

aandachtsproblemen, agressief gedrag en delinquent gedrag. Twintig weken lang is er 

elke week een score voor Bas bepaald door ouders, de lerares en door de pedagogisch 

medewerkers van de behandelgroep op deze vijf probleemgedragingen.  

De vijf items zijn afgeleid van de Child Behavior Check List (CBCL), een 

meetinstrument om breed gedragsstoornissen bij kinderen op te sporen (Verhulst, Ende, 

& Koot, 1996). Op de vijf probleemgedragingen wordt per week gescoord in hoeverre het 

gedrag wordt waargenomen. Dit kan op een schaal van 0 - 6, van ‘helemaal niet’(0), 

‘heel weinig’(1), ‘regelmatig’(2), ‘redelijk vaak’(3), ‘veel/vaak’(4), ‘heel veel/vaak’(5) tot 

‘extreem veel/vaak’(6). Bij elk probleemgebied zijn voorbeelden genoemd van 

gedragingen die daar onder vallen, volgens de items van de CBCL. Bijvoorbeeld bij de 

schaal ‘sociale problemen’ wordt de volgende toelichting gegeven: gedraagt zich te jong, 

beïnvloedbaar, weinig vriendjes, wordt gepest en kan moeilijk opschieten met andere 

kinderen. Dit maakt het aangeven van de score voor de ouders en de lerares 

eenvoudiger en voorkomt een eventuele verkeerde interpretatie van de probleemschaal.  
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Naast deze gedragsmetingen worden er halverwege de twintig weken de volgende 

kenmerken gemeten bij Bas:  

Competentiebeleving: De Competentie Belevingsschaal voor Kinderen (CBSK), 

ontwikkeld door Harter (1986) en bewerkt naar het Nederlands door Veerman, Straathof, 

Treffers, Van den Bergh & Ten Brink (1997). Door de Cotan (De Commissie 

Testaangelegenheden Nederland) is deze test op alle onderdelen voldoende of goed 

beoordeeld, behalve de criteriumvaliditeit. Deze is volgens de Cotan onvoldoende. De 

vragen die gesteld worden gaan over hoe het kind zichzelf ervaart. Elke vraag bestaat uit 

twee zinnen welke twee soorten kinderen moeten voorstellen. Het kind kan kiezen in 

welke zin hij/zij zichzelf het meeste kan vinden en zet een kruisje in het hokje als 

antwoord. Voorbeelditem: vraag 1 (links op de pagina) “Sommige kinderen spelen in hun 

vrije tijd altijd buiten.” en vraag 2 (rechts op de pagina) “Andere kinderen kijken liever 

binnen naar de TV.”. Antwoordschaal: Links van vraag 1 “Helemaal waar voor wij” en 

“Een beetje waar voor mij”, rechts van vraag 2 “Een beetje waar voor mij” en “Helemaal 

waar voor mij”.  

Persoonlijkheid: De Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst Junior (NPV-J) is 

ontwikkeld door Luteijn, van Dijk & Barelds (1981), de laatste versie is herzien in 2005. 

Deze test is door de Cotan op alle onderdelen voldoende of goed beoordeeld. De vragen 

die gesteld worden gaat over de persoonlijkheid van het kind. Het kind vult zelf zijn/haar 

antwoorden in. Voorbeelditem: “Ik ben graag alleen”. Antwoordschaal: “ja”, “?” of “nee”. 

“Ja” wordt ingevuld wanneer het kind vindt dat het echt bij hem/haar past. “Nee” wordt 

ingevuld als het kind vindt dat het helemaal niet bij hem of haar past en het “?” vult het 

kind in wanneer het kind het niet weet en/of niet met “ja” of “nee” kan beantwoorden. 

Angst: De Vragenlijst voor Angst bij Kinderen (VAK) is naar het Nederlans 

vertaald door Oosterlaan, Prins, Hartman en Sergeant (1995). Door de Cotan is deze test 

op alle onderdelen voldoende of goed beoordeeld, behalve de criteriumvaliditeit. Deze is 

volgens de Cotan onvoldoende. De vragenlijst gaat over allerlei dingen waar kinderen 

bang voor kunnen zijn. Het kind vult de vragen zelf in door een kruisje te zetten bij het 



 14 

antwoord dat het meest bij het kind past. Voorbeelditem: “Iemand die tegen je scheldt”. 

Antwoordschaal: “Niet bang”, “Een beetje bang” of “Erg bang”. 

Depressie: De Child Depression Inventory (CDI) is ontwikkeld door Maria Kovacs 

(1992) en naar het Nederlands bewerkt door Braet & Timbremont (2002). Het is een 

zelfrapportage-vragenlijst dat het voorkomen en de ernst van depressieve symptomen 

nagaat bij kinderen. Door de Cotan is deze test op alle onderdelen voldoende of goed 

beoordeeld, behalve de criteriumvaliditeit. Deze is volgens de Cotan onvoldoende 

beoordeeld. De vragenlijst gaat over gedachten en gevoelens die het kind de afgelopen 

weken gevoeld heeft. Er worden over een onderwerp drie zinnen opgesteld en het kind 

zet een kruisje voor de zin die het best bij hem/haar past. Voorbeelditem en 

antwoordschaal: “Ik ben soms verdrietig”, “Ik ben vaak verdrietig” en “Ik ben altijd 

verdrietig”. Belangrijke uitkomsten uit deze vier vragenlijsten worden eventueel 

meegenomen in de op de cliënt afgestemde verdere behandeling. 

 
Statistische analyse 

SPSS 14.0 is gebruikt om het verloop van de vijf afhankelijke variabelen 

(probleemgedragingen) over de tijd te modelleren met behulp van ‘curve estimation’. 

Hieruit kan worden afgeleid of er al dan niet sprake is van toe- of afname over de tijd. 

Vervolgens is een correlatiematrix gegenereerd voor de vijftien variabelen, op basis van 

Pearson correlatie. Hieruit kan opgemaakt of een toe- of afname in probleemgedrag in de 

verschillende settings met elkaar samenhangen.  

 

Conceptueel model 

 Het verloop van de probleemgedragingen gedurende de behandeling wordt 

gemeten. De behandeling (interventie) is een programma van geplande activiteiten 

gericht op kinderen met ADHD, ODD en PDD-NOS en is de onafhankelijke variabele welke 

consistent blijft. De afhankelijke variabelen zijn de vijf probleemgedragingen: 

‘angstig/depressief’, ‘sociale problemen’, ‘aandachtsproblemen’, ‘agressief gedrag’en 

‘delinquent gedrag’, welke afgeleid zijn van de Child Behavior Check List (CBCL). Toe- of 
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afname van deze gedragingen wordt gemeten gedurende behandeling (twintig weken), 

waardoor het eventuele succes van de behandeling te zien is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaten 

Kwantitatieve resultaten 

Om te onderzoeken of er toe- of afname is van probleemgedragingen gedurende 

de behandeling, zijn er grafieken gemaakt waarin de metingen over de tijd vermeld staan 

(Grafieken 1 t/m 5). Ook zijn grafieken gemaakt waarin de toe- of afname van de 

probleemgedragingen lineair staan weergegeven over de tijd (Grafieken 6 t/m 10). In de 

correlatiematrix (Tabel 1) zijn de probleemgedragingen met ‘tijd’ vergeleken. Hoe groter 

een negatieve correlatie, hoe sterker het gedrag dus afneemt in de ‘tijd’.  

In grafiek 1 en 6 is te zien dat ‘angstig/depressief gedrag’ juist toeneemt op 

school, thuis en op de behandelgroep. Volgens de correlatiematrix (Tabel 1) is alleen de 

stijging op school significant, namelijk r = .85. De grafieken 2 en 7 laten zien dat ‘sociale 

problemen’ afnemen gedurende de behandeling in de drie situaties. Zowel thuis (r = -

.80), op school (r = -.84) als op de behandelgroep (r = -.76) is deze daling significant. 

De grafieken 3 en 8 geven het verloop van de ‘aandachtsproblemen’ weer. Ook hier is 

duidelijk te zien dat de probleemgedragingen in alle drie de situaties afnemen. Deze 

afname is zowel significant in de thuissituatie (r = -.89), op school (r = -.86) als op de 

behandelgroep (r = -.67). Er is een afname in ‘agressief gedrag’ te zien, thuis en op 

school (Grafiek 4 en 9). Op de behandelgroep is er geen agressief gedrag waargenomen.  

De daling thuis (r = -.87) en de daling op school (r = -.61) zijn beide significant. 

Behandeling 

Delinquent gedrag 

Aandachtsproblemen 

Sociale problemen 

Agressief gedrag 

Tijd 

Angstig/depressief 



1. Angstig / Depressief 
gedrag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Sociale problematiek 3. Aandachtsproblematiek  

4. Agressief gedrag 5. Delinquent gedrag 

Grafiek 1 t/m 5. Metingen probleemgedragingen, school, thuis en behandelgroep. 
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10. Delinquent gedrag 9. Agressief gedrag 

8. Aandachtsproblematiek 6. Angstig / Depressief gedrag 7. Sociale problematiek 

Thuis 

School 

Behandelgroep 

Grafiek 6 t/m 10. Lineaire weergaven probleemgedragingen, school, thuis en behandelgroep. 
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Tenslotte is er in de grafieken 5 en 10 te zien dat ‘delinquent gedrag’ afneemt in de drie  

situaties. De sterkste afname is die in de thuissituatie, namelijk r = -.87. Ook op school 

(r = -.76) en op de behandelgroep (r = -.46) is de afname significant. De 

probleemgedragingen van Bas nemen in de thuissituatie op vier van de vijf gedragingen 

gedurende de behandeling af. Hiermee is er voldoende bewijs om H1 aan te nemen. Op 

school nemen de probleemgedragingen ook af op vier van de vijf gedragingen en kan H2 

aangenomen worden. De probleemgedragingen van Bas nemen af op de behandelgroep 

op drie van de vijf gedragingen. Dit komt omdat er geen agressief gedrag is 

voorgekomen op de behandelgroep en er dus geen uitspraak gedaan kan worden over 

een eventuele verbetering. Wel zijn andere gedragingen afgenomen op de behandelgroep 

en is dit voldoende bewijs om H3 aan te nemen. 

 Uit de correlatiematrix (Tabel 1) blijkt dat stijgingen en dalingen van 

probleemgedragingen significant met elkaar samenhangen. Een sterke samenhang is te 

zien tussen sociale problemen thuis en delinquent gedrag op school (r = .85) en in de 

thuissituatie (r = .81). Sociale problemen op school correleren sterk met 

aandachtsproblemen op school, namelijk r = .82. Aandachtsproblemen thuis hangen 

sterk samen met agressief gedrag thuis (r = .87) en met delinquent gedrag thuis (r = 

.90). Ook aandachtsproblemen op school hangen samen met delinquent gedrag thuis (r 

= .80). Delinquent gedrag correleert ook tussen school en thuis, namelijk r = .81. De 

sterkste samenhang is gevonden tussen delinquent gedrag thuis en agressief gedrag 

thuis, namelijk r = .94. Een opvallend hoge negatieve correlatie is gevonden tussen 

angstig/depressief gedrag op school en bijna alle gedragingen. Vooral de samenhang 

tussen angstig/depressief gedrag op school en aandachtproblemen thuis is opvallend 

hoog, namelijk r = -.81. De toe- of afnamen van vrijwel alle probleemgedragingen 

hangen significant met elkaar samen. Daarom kan de H4 worden aangenomen. 

 
Kwalitatieve resultaten 

De eerste periode op de dagbehandeling heeft Bas weinig opvallend gedrag laten 

zien. De ADHD en ODD problematiek waarmee Bas binnenkwam, zijn zelfs gedurende de 
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hele behandeling niet waargenomen. Als verklaring voor het ontbreken van deze 

gedragingen op de behandelgroep, terwijl deze wel werden waargenomen op school en 

thuis, werd er vanuit de behandelgroep gesproken over sociaalwenselijk gedrag en 

aanpassingsgedrag. Verwacht werd, dat Bas de probleemgedragingen wel ging laten zien 

wanneer hij langer op de behandelgroep zat en zich meer thuis voelde. Het angstige en 

depressieve gedrag werd wel waargenomen bij Bas op de behandelgroep. Hij leek vaak 

gespannen en zenuwachtig en had veel bevestiging nodig van de pedagogisch 

medewerkers. Zowel in de thuissituatie als op school werden de gedragingen sterker 

waargenomen dan op de groep. Wel is er in de twintig weken behandeling een vrij grote 

afname te zien in alle gedragingen, behalve ‘angstig/depressief gedrag’. 

Bij Bas zijn na tien weken behandeling vier (persoonlijkheids)vragenlijsten 

afgenomen. De belangrijkste conclusie hieruit was dat Bas extreem angstig was. Op de 

vragenlijst voor Angst bij Kinderen (VAK) scoorde hij in het hoogste deciel. Ook op de 

Competentie Belevingsschaal voor Kinderen scoorde hij hoog op de schalen waarbij 

(faal)angst en zelfvertrouwen belangrijke factoren waren. Na deze belangrijke 

uitkomsten is het totale beeld van de gedragingen van Bas veranderd. In een aantal 

persoonlijke gesprekken met deze jongen naar aanleiding van de vragenlijsten, kon hij 

zelf aangeven dat hij voor veel dingen bang is en waarom. Hieruit werd duidelijk dat zijn 

extreme angsten zijn hele dag bepalen.  

  
Discussie 

Na analyse van de vragenlijsten zijn zowel ouders, de lerares als de pedagogisch 

medewerkers anders tegen het gedrag van Bas aan gaan kijken. Dit lijkt ook een 

belangrijke reden waarom angstig/depressief gedrag gedurende de behandeling in de 

scores juist is gestegen. Door uitleg aan ouders en de leerkracht over de angsten van 

Bas zijn zij de angsten ook gaan herkennen als angst i.p.v. ander probleemgedrag. 

Daarnaast is het opvallend dat angstig/depressief gedrag op de behandelgroep het meest 

wordt waargenomen. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat ouders en school 

in de eerste tien weken, bepaald gedrag niet zagen als ‘angstig of depressief’, maar juist 
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als koppig, star en drammerig gedrag. De andere vier probleemgedragingen – sociale 

problemen, aandachtsproblemen, agressief gedrag en delinquent gedrag – zijn 

gedurende de behandeling wel afgenomen. Op de behandelgroep was vaak de minst 

sterke afname te zien, maar ook werden hier de probleemgedragingen het minst 

waargenomen. De strakke structuur, duidelijke regels en kleine groep kinderen waarmee 

er op de behandelgroep gewerkt wordt kunnen hiervoor belangrijke verklaringen zijn. De 

verbetering in probleemgedrag was ook verwacht en komt overeen met de conclusies uit 

eerder onderzoek (Lochman, 1992; Louwe, 2001; Oord & Prins, 2007). Niet alleen op de 

behandelgroep is het probleemgedrag afgenomen, maar ook in de thuissituatie en in de 

schoolsituatie. In de thuissituatie is het gedrag in de meeste gevallen zelfs het sterkst 

afgenomen. Dit in tegenstelling tot de conclusie uit eerder onderzoek (Whittaker, 1975). 

Ook Reed (zoals geciteerd in Louwe, 2001) deelde deze mening met Whittaker (1975). 

Zij stelden dat kinderen met problemen beperkt succes zouden ervaren door residentiële 

hulpverlening, omdat het met deze zorgvorm onmogelijk is zich te focussen op het 

volledige maatschappelijk functioneren. Volgens hen zou het ‘nieuwe’ gedrag te weinig 

uitgelokt en gestimuleerd worden, en het ‘oude’ gedrag zou voor de kinderen en voor de 

omgeving nog te vanzelfsprekend zijn. Een verklaring voor deze ogenschijnlijke 

tegenstrijdigheid kan liggen in de belangrijke ontdekking van de hoofdoorzaak van de 

problemen van Bas. Voor ouders is er veel duidelijk geworden en er zijn handvatten 

aangereikt hoe om te gaan met hun zoon. Daarnaast heeft de dagbehandeling 

waarschijnlijk ook een ontlastende functie gehad waardoor ouders wat ruimte hebben 

gekregen. Ook kunnen de bezoeken aan de dagbehandeling voor Bas een ontladende 

functie hebben gehad, waardoor hij thuis meer rust en overzicht had. Zoals voorspeld, 

verbetert bepaald probleemgedrag wanneer ander probleemgedrag is verminderd. Er is 

gebleken dat de toe- of afnamen van probleemgedragingen onderling significant 

samenhangen. Aangezien de verbeteringen in het probleemgedrag bijna allen significant 

zijn, mag er gesteld worden dat de behandeling effect heeft gehad op de 

probleemgedragingen van Bas. 
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Doordat er halverwege de behandeling een duidelijker beeld geschetst was van de 

oorzaken van de problemen van Bas, is de aanpak van zijn problematiek ook veranderd. 

Op de behandelgroep is deze wel hetzelfde gebleven, maar op school en thuis zijn er 

dingen veranderd. Zo hebben ouders aangegeven hem nu meer tijd te geven wanneer ze 

hem iets vragen. Ze geven hem meer uitleg, of vragen naderhand of hij het begrepen 

heeft. Op school geeft zijn lerares hem nu meer tijd en uitleg bij schoolwerk. Ook als er 

conflicten en meningsverschillen ontstaan, probeert de leerkracht de situatie duidelijk en 

rustig aan Bas uit te leggen.  

De ADHD en ODD kenmerken waarmee Bas binnenkwam zijn grotendeels te 

verklaren door zijn extreme angsten. Zijn beperkte performale capaciteiten verklaren zijn 

problemen in sociale situaties en het niet begrijpen van wat er om hem heen gebeurt. 

Het niet alleen naar boven willen en het niet alleen willen spelen, wat ouders zagen als 

‘vervelend’, ‘koppig’ en ‘aandachtzoekend’ gedrag, is ook waarschijnlijk toe te schrijven 

aan de angsten waarmee Bas elke dag worstelt. Bas mag dan een jongen zijn van tien 

jaar, in zijn ontwikkeling is hij zeker vier jaar jonger. Zijn extreme angsten hebben zijn 

algemene ontwikkeling in de weg gestaan, maar zijn normale intelligentie en goede 

communicatievaardigheden hebben deze forse problemen jarenlang overschaduwd. 

Een implicatie kan zijn dat de metingen door verschillende betrokken volwassenen 

zijn ingevuld - ouders, lerares en pedagogisch medewerkers – en dat de meetmomenten 

daarom een persoonlijke interpretatie zijn. Een interpretatieverschil is bijvoorbeeld te 

verklaren doordat pedagogisch medewerkers, welke opgeleid zijn om met deze doelgroep 

te werken, anders rapporteren dan ouders die elke dag met hun kind te maken hebben 

en de meeste conflicten meemaken. Wel zijn de meetmomenten in de drie verschillende 

settings door de zelfde personen gescoord, waardoor de interpretaties per situatie niet 

kunnen verschillen.  

Een verbeterpunt is om bij een volgend onderzoek een bijeenkomst te plannen 

vooraf aan het onderzoek, waarbij het scoringsformulier en de daarbij horende 

gedragingen worden toegelicht. Een ander verbeterpunt bij een volgende studie is het 
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onderzoek langer dan twintig weken te laten duren, zodat de ontwikkelingen gedurende 

de behandeling nog beter in kaart kunnen worden gebracht. 

Tot slot kan er geconcludeerd worden dat onderzoek doen met behulp van een 

N=1 studie aan te raden is. Heel duidelijk wordt, hoe de behandeling effect heeft gehad 

bij de betreffende cliënt en op welke gedragingen en op welke momenten er een 

ontwikkeling te zien is tijdens de behandeling. Ook is te zien of er ook ontwikkeling is in 

de twee andere settings naast de dagbehandeling: school en thuis. Wanneer meerdere 

N=1 studies uitgevoerd worden rondom dezelfde hulpvraag en hulpverleningsmethode, 

kunnen er in de toekomst van te voren uitspraken gedaan worden over het 

waarschijnlijke effect van de hulpverlening. Daarnaast maakt deze onderzoeksmethode 

generaliseerbaarheid van bijvoorbeeld semi-residentiële hulpverlening mogelijk.  
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Summary 

The effect of residential day-treatment: A N=1 study over a 10-year old boy 

with characteristics of ADHD and ODD.   

It is important to know for a patient if certain treatment has a positive effect within his or 

her own treatment process. Therefore a group comparison or group average is not 

important for the individual patient. The present study addresses the individual treatment 

process of a 10-year old boy with characteristics of ADHD and ODD, whom receives 

treatment at a day-treatment centre. His individual development is being investigated by 

means of an N=1 study. This study consists of the investigation of his behavior over a 

time span of 20 weeks by his parents, his teacher, and by pedagogical workers of the 

treatment centre. The research findings indicate that his problem behavior decreases 

during the research time span at home, at school and at the treatment group. The 

smallest decrease of most of the problem behavior is observed at the treatment group. 

Logical explanations for this observation are the tight structure, clear rules, and the small 

group of children. Furthermore it was clear to see that a decrease in one of the problem 

behaviors is correlated with a decrease in other problem behavior. The results obtained 

via this N=1 study are valuable to use in further studies regarding the effects of semi-

residential day-treatment. When several N=1 studies are combined around the same 

question for help and the same intervention, the results can be used to make 

statements, before a treatment, about the real effects of semi-residential treatment. 


