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Abstract 

This article concerns an investigation of the efficacy of a Dutch training for children with 

ADHD between 8 and 12 years old. The efficacy was established by observations and several 

questionnaires of a group children (n=5), filled out by parents, teachers and the children. The 

study comprehend a process evaluation and a product. Results showed that the intervention 

ingredients were related to reduced problem behaviour. Four children improved by reducing 

problem behaviour. The children did not improve by self worth and pro-social behaviour. The 

results are discussed in terms of the importance of effectiveness and evidence-based 

treatment. 
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INLEIDING 

De laatste jaren is een toenemende interesse voor de behandeling van kinderen met 

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). ADHD is een neurologische, 

gedragsstoornis welke gediagnosticeerd kan worden volgens de DSM-IV en wordt 

weergegeven als een aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit. Er worden drie typen 

onderscheiden: het concentratiezwakke type, het hyperactieve/impulsieve type en het 

gecombineerde type (American Psychiatric Association, 1994). Er is een aantal studies 

gedaan door Konijn (2003) naar kinderen met ADHD. Kinderen met ADHD vertonen druk, 

impulsief en hyperactief gedrag. De oorzaak van ADHD kan per persoon verschillen. 

Onderzoek heeft uitgewezen dat het een chronische stoornis is, welke zich op het cognitieve 

en gedragsmatige vlak vooral gedurende de kinderjaren openbaart, en kinderen en 

adolescenten een hoger risico geeft op academische-, gedrags- en sociale problemen (Daly et 

al., 2007). 

ADHD is één van de meest voorkomende stoornissen die gediagnosticeerd wordt bij 

kinderen. De prevalentie van ADHD wordt tegenwoordig geschat op 5,29% van de kinderen 

in de schoolleeftijd waarbij ADHD bij jongens 2.45 keer vaker voorkomt dan bij meisjes 

(Polanczyk & Rohde, 2007).  In de volksmond worden kinderen met ADHD ook wel ‘Alle 

Dagen Heel Druk’ genoemd. Ze hebben moeite om zich op hun werk te concentreren. 

Kenmerken van kinderen met ADHD zijn: zwakke schoolprestaties, veel conflicten, slechte 

peerrelaties en relaties met leerkracht/familie, en een laag zelfbeeld (Abikoff, 1991; Boo de & 

Prins, 2007; Diamantopoulou, Henricsson & Rydell, 2005; Klassen, Miller, Raina, Lee & 

Olsen, 1999). Wicks-Nelson en Israel (2006) bevestigen dat kinderen met ADHD vaak 

afgewezen worden door leeftijdgenoten. Ze zijn zich veelal niet bewust van de negatieve 

impact die ze hebben op andere kinderen. Daarnaast hebben ze een te positief beeld van hun 

peerrelaties en overschatten ze in welke mate ze worden gewaardeerd en geaccepteerd. Het 

ADHD gedrag kan verklaard worden doordat er sprake is van zwakke stimuluscontrole, van 

verminderde gevoeligheid voor reinforcement, en van gebrekkige sturing van het gedrag door 

verbale regels en instructies. Dit probleemgedrag is terug te voeren op de aard van de stimuli, 

maar ook op de aard van de gedragsconsequenties en de bekrachtigingschema’s (Prins & 

Pameijer, 2000).  

 ADHD is een stoornis met een aantal belangrijke kenmerken. Menig onderzoek richt 

zich op deze kenmerken welke om deze reden in dit artikel beschreven en onderzocht zullen 

worden. Wanneer een kind ADHD heeft, vertoont het voornamelijk externaliserend 

probleemgedrag. Externaliserend probleemgedrag is een factor die problemen representeert 
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van extraverte aard. Externaliserend probleemgedrag omvat agressie, overactief gedrag, 

ongehoorzaamheid, woedeaanvallen en delinquent gedrag (Achenbach & Edelbrock, 1978). 

De belangrijkste kenmerken van ADHD zijn impulsiviteit en hyperactiviteit. Impulsiviteit 

wordt gedefinieerd als handelen zonder hierover na te denken. Voorbeelden hiervan zijn: 

antwoorden eruit gooien nog voordat de vraag is afgemaakt, moeite om op de beurt te 

wachten en het onderbreken van anderen. Impulsiviteit en hyperactiviteit gaan vaak samen 

(Coleman & Webber, 2002). Hyperactiviteit wordt omschreven als steeds toenemende 

motorische activiteiten. In de klas komt dit mogelijk tot uiting door vaak van de plek te lopen, 

wiebelen, friemelen en moeilijk ‘de handen thuis kunnen houden (Coleman & Webber, 2002). 

De sociale problemen die ADHD kinderen veelal ervaren, uiten zich in onvoldoende 

ontwikkelde sociale vaardigheden en interacties met leeftijdgenoten (King & Young, 1981, 

1982), op een niet adequate manier aandacht vragen (Tailmadge & Barkley, 1983), en minder 

inschikkelijk op verzoeken (Campbell, 1975). Belangrijke indicatoren voor pro-sociaal gedrag 

zijn de capaciteiten van een kind om vrienden te kunnen maken en succesvol te kunnen 

functioneren in een groep leeftijdgenoten (Diamantopoulou, Henricsson & Rydell, 2005). 

Naast het hyperactieve, impulsieve gedrag en de sociale problemen kunnen kinderen met 

ADHD agressief en delinquent gedrag vertonen. Agressief gedrag wordt omschreven als 

ongehoorzaam, gemeen, vernielzuchtig en aanvallend gedrag. Er wordt onderscheid gemaakt 

tussen fysiek en verbaal agressief gedrag. Delinquent gedrag wordt gedefinieerd als regel-

overschrijdend gedrag (Achenbach & Rescorla, 2001; Verhulst et al., 1997). Er is een 

samenhang tussen ADHD symptomen en negatieve zelfbeoordelingen over het eigen gedrag 

(Diamantopoulou et al., 2005). Het onderzoek van Edbom, Lichtenstein, Granlund en Larsson 

(2006) bevestigt dat er een relatie is tussen een hoge score van ADHD symptomen en een lage 

score op zelfwaardering. Door het vaak drukke gedrag worden kinderen met ADHD veelal als 

‘vervelend’ ervaren, krijgen hierdoor veel negatieve aandacht en worden vaak gecorrigeerd. 

Dit veroorzaakt bij kinderen negatieve zelfbeoordelingen met betrekking tot hun 

gedragshouding en gevoel van eigenwaarde. 

De gevolgen van ADHD kunnen zijn: vertraagde spraak- en taalontwikkeling, slechte 

motorische coördinatie, zwakke emotieregulering, een lage frustratietolerantie en een 

verhoogde kans op ongelukken (American Psychiatric Association, 2000; Farmer & Peterson, 

1995). Deze problemen zijn een belemmering in de ontwikkeling en hebben een negatieve 

invloed op de primaire en secundaire omgeving van het kind. Ouders en leerkrachten ervaren 

vaak onmacht in het opvoeden en lesgeven van hun kind met ADHD (Barkley, 2006). De 

gedragsuitingsvormen van ADHD zijn anders voor jongens als voor meisjes. Jongens 
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vertonen meer agressief gedrag en andere gedragsproblemen terwijl meisjes vooral veel 

praten en zich over sociaal gedragen (Gaub & Carlson, 1997; Nadeau et al., 2000; in Root & 

Resnick, 2003). Zoals eerder aangegeven worden kinderen met ADHD vaak afgewezen door 

leeftijdgenoten. Uit onderzoek door Diamantopoulou en collega’s (2005) is gebleken dat deze 

afwijzing door leeftijdgenoten wordt veroorzaakt door beperkingen in pro-sociaal gedrag en 

agressief gedrag in kinderen met ADHD. Veel kinderen met ADHD zijn tevens agressief, wat 

samenhangt met beperkingen in het sociaal functioneren (Bagwell, Molina, Pelham & Hoza, 

2001; Diamantopoulou et al., 2005). Uit het onderzoek van Bagwell en collega’s (2001) blijkt 

ook dat wanneer kinderen sociale beperkingen hebben op kinderleeftijd, deze in de 

adolescentieperiode een verhoogd risico hebben op delinquent gedrag. Zij geven aan dat het 

daarom van belang is om de interventie al vroegtijdig te richten op het sociale functioneren 

van kinderen met ADHD. 

 Een interventie die zich richt op het verminderen van deze kenmerken van ADHD is 

de training ‘Samen speuren naar sporen met Joep Loep’. In dit artikel zullen de resultaten 

beschreven worden van een onderzoek naar de effectiviteit van deze training. Doelstelling van 

dit onderzoek is testen wat de uitkomsten zijn van de interventie, of dit minder 

externaliserend probleemgedrag, meer pro-sociaal gedrag en een hogere zelfwaardering tot 

gevolg heeft. Dit geeft kennis en inzichten omtrent cognitieve gedragstherapeutische 

behandelingen voor kinderen met ADHD. Naast het meten van de effecten van de interventie 

heeft dit onderzoek als subdoel de interventie meer evidence-based te maken. Evidence-based 

behandelen is gebaseerd op wetenschappelijke kennis wat wel en niet effectief is. Het is het 

competent en betrouwbaar implementeren van behandelmethoden die bewezen veilig en 

werkzaam zijn (Chaffin & Friedrich, 2005).  

In het kader van deze studie, kwam de vraag vanuit de GGZ-instelling Eleos, 

ambulante jeugdzorg, Ede, om de effectiviteit van een cognitieve gedragstherapeutische 

groepsinterventie te meten. Deze training wordt binnen de instelling al een aantal jaren 

gegeven en de therapeuten vroegen zich af of de training het beoogde effect had wat verwacht 

wordt. Wanneer de training effectief blijkt, is er een reden om de aangepaste training te 

blijven geven. Wanneer de training echter niet effectief blijkt, dient er vervolgonderzoek 

uitgevoerd te worden. Er zijn geen eerdere effectiviteitstudies gedaan naar de oorspronkelijke 

Joep Loep training. Het is noodzakelijk dat de effectiviteit potentie van de interventie getoond 

kan worden, het is namelijk onethisch om kinderen te laten deelnemen aan een interventie die 

niet effectief is.  
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Effectieve interventies 

Menig onderzoek is gedaan naar verschillende interventievormen voor kinderen met 

ADHD, maar de effecten zijn nog onduidelijk (Konijn, 2003). Uit deze onderzoeken komt 

sterk naar voren dat medicatie, op korte termijn, meest effectief is (Abikoff & Klein, 1992; 

Barkley, 2007; Daly et al., 2007; Farmer et al., 2002; Hinshaw, 1992; Johnston & Leung, 

2001; Konijn, 2003; Oord et al., 2007; Root & Resnick, 2003). Medicijnen worden dan ook 

door 80% van de ADHD-ers gebruikt (Daly et al., 2007). Over de effecten op lange termijn is 

weinig bekend. Abikoff en Klein (1992) rapporteren dat psychosociale of cognitieve 

gedragstherapie alleen, significant minder resultaat hebben dan medicatie alleen. Medicatie en 

een gedragstherapie gecombineerd hebben wel effect. Gedragstherapie is gebaseerd op de 

sociale leertheorie en de functieanalyse van gedrag (Bandura, 1989). Dit omvat bijvoorbeeld 

operante conditionering, contingentie management, gedragsmodificatie en de time-out 

(Abikoff & Klein, 1992). Concreet houdt dit in: psycho-educatie en structureringsadviezen, 

het trainen van ouders en leerkrachten in gedragsveranderingprincipes, en een behandeling 

van het kind, gericht op het versterken van de zelfregulatie van (taak)gedrag, emoties en 

sociaal gedrag (Prins, 2005). Er kunnen ook gedragsinterventies in de klas plaatsvinden, 

gericht op leerprestaties en peerrelaties (Daly et al., 2007). De cognitieve gedragstherapie is 

gericht op zelfinstructie, zelfcontrole, zelfevaluatie en zelfbekrachtigen. Deze bewerkstelligen 

goede cognitieve zelf-regulatievaardigheden en academisch functioneren (Abikoff & Klein, 

1992). Deze laatste therapievorm wordt het meest in de praktijk toegepast en is alleen 

effectief wanneer er eerst orde en structuur is aangebracht in de gedragstechnieken en de 

gedragsprogramma’s. Op deze manier wordt het gedrag van het kind ondersteund (Prins, 

2005).  

Wanneer kan een interventie effectief genoemd worden? Er wordt gesproken van een 

effectieve interventie als er na een interventie verandering is opgetreden en deze verandering 

aan de interventie toegeschreven kan worden. Wanneer er bereikt wordt, wat men hoopte te 

bereiken, dan wordt dit ook wel doelrealisatie of effectiviteit genoemd (van Yperen, 2003). Er 

zijn verschillende niveaus van effectiviteit te onderscheiden: potentieel, veelbelovend, 

doeltreffend of werkzaam. Op het eerste niveau wordt er gekeken of de interventie potentie 

bezit. Dit is een beschrijving van wat men hoopt te bereiken middels de interventie, bij welke 

doelgroep en met welke middelen. Vanuit de theorie kunnen er verwachtingen geformuleerd 

worden, waarom de interventie veelbelovend kan zijn (niveau 2). Deze twee niveaus tezamen 

vormen het fundament voor ‘evidence based onderzoek’ (Prins, 2005; Veerman & van 

Yperen, 2006). Niveaus 3 en 4 kunnen beschreven worden naar aanleiding van metingen en 
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conclusies van de behandelgroep. Hierbij gaat het om de vraag of de interventie doeltreffend 

is. De effectiviteit en de doelrealisatie kan gemeten worden middels de Reliable Change Index 

(RCI) en Goal Attainment Scaling (GAS) scores (van Yperen, Meyknecht & Diephuis, 2004; 

van Yperen & Veerman, 2003). 

Via de databank effectieve jeugdinterventies zijn vergelijkbare interventies gevonden 

met de interventie die in dit artikel besproken wordt, te noemen: ‘zelfcontrole’ en ‘minder 

boos en opstandig’ (van Manen, 2001; van de Wiel, Hoppe, & Matthys, 2003). De doelen uit 

het programma ‘zelfcontrole’ komen in grote lijn overeen met Joep Loep en zijn (1) het 

verminderen van gedragsproblemen in sociale probleemsituaties (2) het verbeteren van de 

sociaal-cognitieve vaardigheden (3) het vergroten van de zelfcontrole (4) het verminderen van 

impulsief gedrag. Het is eveneens een groepstherapie voor vier tot zes kinderen en vindt elf 

maal wekelijks plaats (Elling & van Yperen, 2006). Er zijn twee effectiviteitstudies naar deze 

interventie gedaan met als uitkomsten effectief en deels effectief (Manen, Prins & 

Emmelkamp, 2004; Muris, Meesters, Vincken & Eijkelenboom, 2005). Doel van het 

programma ‘minder boos en opstandig’ is vermindering van het oppositioneel-opstandig en/of 

antisociaal gedrag van het kind en verhoging van het prosociale gedrag door (a) verbetering 

van opvoedingsvaardigheden van de ouders en (b) verbetering van oplossingsvaardigheden 

van de kinderen in sociale situaties. Deze training is voor vijf kinderen en duurt 18 

bijeenkomsten. In deze training komt ook de ‘stop en denk-methode’ aan de orde (van Yperen 

(2004). Naar dit programma zijn drie effectiviteitstudies gedaan en daaruit is gebleken dat het 

programma effectief is (van de Wiel, 2002; Van de Wiel et al., in druk; Zonnevylle-Bender et 

al., in druk). 

Volgens van Yperen (2003) zijn interventies nuttig. Behandelen is effectiever dan niet-

behandelen, waarbij de effecten toe te schrijven zijn aan de interventies. In het buitenland is er 

meer bekend over effectiviteit van interventies. In Nederland is daarentegen maar weinig 

bekend over hoe de interventies eruit zien. In buitenlandse onderzoeken is echter weinig 

aandacht besteed aan het verloop van de behandeling en hoe de resultaten waren, er kan 

daarom niet gezegd worden of de studies ook geldig zijn in het veld jeugdzorg in Nederland 

(van Yperen, 2003). Volgens Kazdin (2003) zijn interventies effectief vergeleken met geen 

behandeling met een effectgrootte van .70.  

 

De interventie ‘Samen met Joep Loep speuren na sporen’ (Eenhoorn, 1998) 

De Joep Loepinterventie wordt in groepsverband gegeven aan maximaal vijf kinderen. 

Het bestaat uit tien trainingssessies voor de kinderen van 75 minuten met mogelijke 
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uitbreiding tot 15 sessies. Binnen de training staan de volgende denkstappen centraal: stop, 

denk, kies, keur, doe. Er wordt gewerkt met een beloningssysteem, de kinderen kunnen 

punten krijgen wanneer ze goed meedoen en als ze hun huiswerk maken. De kinderen krijgen 

elke week huiswerk mee naar huis, wat ze thuis en op school moeten oefenen met hun ouders 

en leerkracht. Tevens doen ouders idealiter mee aan een oudergroep voor ouders met 

hyperactieve kinderen. Wanneer dit niet praktisch haalbaar is, worden er twee tot 3 

ouderbijeenkomsten gepland. Voor de leerkrachten is er aan het begin van de training een 

uitgebreide voorlichtingsavond waarop uitleg wordt gegeven over ADHD, de opzet van de 

training en hoe je de geleerde vaardigheden op school kunt oefenen (Eenhoorn, 1998). 

Deze training is een unieke training, aangezien er elementen veranderd zijn. Er is gekozen 

voor deze veranderingen aangezien de praktijk uitwees dat de training teveel elementen 

bevatte wat voor ADHD kinderen te belastend was en waardoor weinig herhaling mogelijk 

was. Tevens werd er te weinig aandacht gericht op de koppeling gedachte, gevoel en gedrag. 

Deze meningen zijn gebaseerd op praktijkervaringen en zijn nog niet feitelijk hardgemaakt. 

De training zoals nu uitgevoerd, duurt een uur in plaats van respectievelijk 75 minuten. 

Volgens Barkley (2006) hebben kinderen met ADHD een korte concentratieboog en zal een 

interventie effectiever zijn wanneer deze kort duurt.  Het ‘rondje rust’ en de kijk- en 

luisterspellen zijn eruit gehaald. Er is ook geen gebruik gemaakt van de oorspronkelijke 

luisteren-, kijken-, rust-, en samenwerkenkaart. Daarentegen zijn er meer cognitieve 

elementen toegepast met als doel kinderen bewust te maken van gedachten en op deze manier 

een betere impuls-controle te bewerkstelligen. Volgens Gunning (1998) is cognitieve therapie 

een waardevolle bijdrage om een beter zelfgevoel aan te leren. Daarnaast kan het een betere 

beheersing van agressie teweegbrengen. De cognitieve therapie zal effectiever zijn naarmate 

deze ook operante technieken bevat zoals prijzen en belonen. Het bewust maken van 

gedachten wordt gedaan door kinderen het verschil te leren tussen helpende en niet-helpende 

gedachten. Helpende gedachten leren de kinderen om probleem oplossend te reageren in 

moeilijke situaties (Abikoff, 1991). Deze theorie is af te leiden uit de cognitieve- en 

oplossingsgerichte theorie (Gunning, 1998). Naast het leren van de helpende en niet-helpende 

gedachten wordt tevens de koppeling tussen gedachten, gevoelens en gedrag toegevoegd aan 

de training. Volgens Bandura (1986) is er een wederkerige relatie tussen deze drie 

componenten en veroorzaakt een beter inzicht in deze relatie tevens een betere beheersing van 

het gedrag. Het werken aan en evalueren van zelf opgestelde doelen, is tevens een aspect wat 

is toegevoegd. Door kinderen te betrekken bij wat ze graag veranderd zouden willen zien, 

wordt de motivatie van kinderen verhoogd om eigen gedrag te veranderen. Dit is een 
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uitgangspunt wat gebaseerd is op de oplossingsgerichte psychotherapie en is zeer effectief 

(Kim Berg & Steiner, 2006). 

 Daarnaast is het hanteren van agressie en hier op een alternatieve manier uiting aan 

geven een belangrijk nieuw aspect. Hyperactief gedrag hangt vaak samen met agressief en 

delinquent gedrag, daarom is het zinvol om in de interventie het hanteren van agressie als één 

van de doelen te stellen (Coleman en Webber, 2002). Deze elementen zijn toegevoegd omdat 

de interventie zoals die oorspronkelijk was, hier weinig aandacht aan besteedt en gebleken is 

uit eerdere ervaringen dat kinderen hier wel behoefte aan hebben.  

Vooral het moeilijk hanteren van agressie komt vaak voor bij kinderen met ADHD en uit 

onderzoek is gebleken dat alternatieve vaardigheden aan te leren zijn (Miranda & 

Presentación, 2000).  

 

Theoretische uitgangspunten van de interventie ‘Samen met Joep Loep speuren na sporen’ 

De interventie is een aangepaste versie van de multimodale interventie ‘Samen met 

Joep Loep speuren naar sporen’, welke gebaseerd is op cognitieve- en gedragstheoretische 

uitgangspunten en wordt gegeven binnen de GGZ-instelling Eleos, ambulante jeugdzorg, Ede. 

De interventie ‘Samen met Joep Loep speuren na sporen’ is een gedragstherapeutische 

groepsinterventie, welke is gebaseerd op de leertheoretische benadering. De praktische 

uitwerking is uitgegaan van de zelfinstructiemethode van Meichenbaum (1977). Uit een 

onderzoek van Robinson, Smith, Miller en Brownell (1999), die onder andere ook werkten 

met deze methode van Meichenbaum, is gebleken dat deze methode effectief is. Daarnaast 

gaat de training uit van de theorie van Kendall en Braswell (1993) dat drukke kinderen 

kunnen veranderen door een goede training en op deze manier kunnen leren hun eigen gedrag 

te reguleren via een vast patroon van denkstappen. Naast zelfinstructie worden er nog meer 

gedragstherapeutische technieken gebruikt. Zo worden er problem solving vaardigheden 

aangeleerd en worden de kinderen regelmatig beloond voor bijvoorbeeld: stilzitten, luisteren, 

meedoen, gebruik maken van de denkstappen etc. De punten worden in geruild voor een 

beloning, dit is een vorm van ‘token economy’. Daarnaast is er nog modeling, psycho-educatie 

en zijn er rollenspellen. Er is gekozen voor een groepsaanpak aangezien dit voordelen biedt 

als modeling, sharing en oefenen in een realistischer omgeving (Kendall, 1982, 1988; zoals 

geciteerd in Eenhoorn, 1998). De doelen van de multimodale interventie zijn: (1) ‘versterking 

van opvoedingsvaardigheden bij de ouders en hiermee indirect de ouder-kindinteracties 

positief beïnvloeden; (2) het verbeteren van de competentie van de leerkracht om effectief met 

ADHD-gedrag om te gaan; (3) het versterken van de impulsbeheersing en gedragsregulatie bij 
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het kind thuis, op school en in de omgang met leeftijdgenoten’ (geciteerd uit Prins & 

Pameijer, 2000). 

   

Vraagstelling en onderzoeksvragen 

De vraagstelling van dit onderzoek is: ‘Leidt de methodiek tot reductie van ongewenst 

gedrag en sociale problemen, een toename van pro-sociaal gedrag en een hogere 

zelfwaardering?’ 

Enerzijds beschrijft dit onderzoek een procesevaluatie, wat inhoudt dat weergegeven wordt 

wat de ingrediënten van de training zijn en of de training zo wordt gegeven als wordt 

verwacht. Een procesevaluatie richt zich op hoe een training gerealiseerd wordt. Anderzijds is 

dit onderzoek een product, dat aangeeft of de doelen bereikt zijn en meet wat de effecten zijn 

van de training (“Evaluatiemethoden”, 2000). 

Om een antwoord te vinden op de algemene vraagstelling van dit onderzoek, worden 

de volgende deelvragen geformuleerd; 

(1) Welke technieken en ingrediënten worden gebruikt en wordt de aangepaste training 

daadwerkelijk zo uitgevoerd als bedoeld?  

(2) Hangt de afname van probleemgedrag bij de kinderen die de interventie volgen samen 

met de ingrediënten van de training? 

(3) Hoe scoren de behandelde kinderen, in vergelijking met de normgroepen, op 

externaliserend probleemgedrag, sociale problemen en ADHD gedrag? 

(4) Behalen de kinderen volgens de ouders en leerkrachten, vooruitgang op de reductie 

van externaliserend probleemgedrag (regeloverschrijdend, agressief gedrag en 

ADHD gedrag)? 

(5) Behalen de kinderen vooruitgang op de mate van zelfwaardering met betrekking tot 

gedragshouding en gevoel van eigenwaarde? 

(6) Behalen de kinderen volgens de ouders en leerkrachten, vooruitgang op de reductie 

van sociale problemen? 

(7) Hangt de afname van sociale problemen samen met pro-sociaal gedrag? 

(8) In hoeverre verschillen ouders en leerkrachten in de mate van vooruitgang op 

regeloverschrijdend-, agressief- en ADHD gedrag? 

(9) Is er een samenhang tussen de RCI scores en de GAS scores? 

Op basis van eerdere effectiviteitsstudies van vergelijkbare interventies (zie hierboven) kan 

verwacht worden dat ouders en leerkrachten van de kinderen na de training minder impulsief, 

hyperactief, delinquent, agressief gedrag en sociale problemen rapporteren (Boo de & Prins, 
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2007; Coleman & Webber, 2002). Uit deze studies is tevens gebleken dat ouders meer 

verbetering zien in het gedrag van hun kind dan leerkrachten. Verwacht kan worden dat de 

uitkomsten tussen ouders en leerkrachten verschillend zijn, waarbij ouders een grotere 

vooruitgang rapporteren dan leerkrachten, gemeten met de CBCL, TRF en AVL. Op basis van 

de cognitieve theorie, welke ervan uitgaat dat positieve of helpende gedachten leiden tot een 

hogere zelfwaardering of een positiever zelfbeeld, kan verwacht worden dat de kinderen na de 

interventie zichzelf een hogere zelfwaardering geven met betrekking tot gedragshouding en 

gevoel van eigenwaarde dan voor de interventie (Abikoff, 1991). Tevens kan verwacht 

worden dat belonen, positieve bekrachtiging, rollenspelen/modeling, het bewust worden van 

helpende gedachten en psycho-educatie, vanuit de cognitieve gedragstherapie, werkzame 

ingrediënten zijn en samenhangen met verminderd externaliserend probleemgedrag en een 

toename van pro-sociaal gedrag (Abikoff, 1991; Abikoff & Klein, 1992; Boo de & Prins, 

2007; Prins, 2005).  

 

METHODE 

Participanten 

De populatie bestaat uit 5 kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar die bij Eleos zijn 

aangemeld in verband met externaliserend probleemgedrag en ADHD gediagnosticeerd zijn 

door de arts/kinderpsychiater. De training heeft maximaal vijf deelnemers omdat de groep 

anders te groot wordt en de kinderen door drukte van elkaar minder gericht zullen zijn op de 

training. Tevens is er de mogelijkheid om gezien het kleine aantal van de groep, te focussen 

op individuele kinderen. De groep kreeg de training van september tot december 2007. 

Vergelijking met een controlegroep was helaas niet mogelijk (zie procedure). De behandelde 

groep bestaat uit 4 jongens en 1 meisje met een bij aanvang van de training gemiddelde 

leeftijd van 9,8 jaar en een standaarddeviatie van 1,6 jaar. De sekseverdeling is representatief 

voor een ADHD groep, gezien het feit dat ADHD meer bij jongens voorkomt dan bij meisjes 

(Polanczyk & Rohde, 2007). De vijf kinderen komen uit intacte gezinnen en zijn allen van 

Nederlandse afkomst. Alle vijf kinderen gebruiken medicatie. In onderstaande tabel 1 worden 

de DSM diagnoses van de vijf kinderen weergegeven.  
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Tabel 1 Diagnoses behandelgroep 

Kind Diagnose Leeftijd Sekse 

Kind 1 As I Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit gecombineerd 
As II geen diagnose 
As III geen diagnose 
As IV geen problemen of niet van toepassing 

9 jongen 

Kind 2 As I Ouder-kind relatieprobleem 
Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit, gecombineerd 
As II geen diagnose 
As III geen diagnose 
As IV problemen in de primaire steungroep: negatief interactiepatroon 

10 meisje 

Kind 3 As I Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit gecombineerd 
Aanpassingsstoornis met gemengde stoornis in emoties/gedrag, in 
remissie 
As II geen diagnose 
As III geen diagnose 
As IV geen problemen of niet van toepassing 

12 jongen 

Kind 4 As I Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit Niet Anderszins 
Omschreven 
Ouder-kindrelatieprobleem 
As II geen diagnose 
As III geen diagnose 
As IV geen problemen of niet van toepassing 

11 jongen 

Kind 5 As I Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit gecombineerd 
As II geen diagnose 
As III geen diagnose 
As IV geen problemen of niet van toepassing 

9 jongen 

Deze diagnoses zijn gegeven door een arts kinder- en jeugdpsychiatrie aan de hand van de 

DSM-IV, een officieel handboek voor het stellen van diagnoses (American Psychiatric 

Association, 2000). De DSM werkt met een assenstelsel en op de verschillende assen kunnen 

verschillende soorten diagnoses gesteld worden. De diagnoses zijn allen onder te brengen 

onder externaliserend probleemgedrag. De kinderen hebben alle vijf een diagnose ADHD en 

dit is een passende diagnose voor de training. De kinderen verschillen in dat een aantal ouder-

kindrelatieproblemen hebben en een aantal niet. Dit lijkt niet van invloed op de training, 

gezien de training zich juist ook richt op de ouders. 

 

Onderzoeksdesign 

Dit onderzoek is een veranderingsgericht onderzoek met een post-test-only design; er 

vindt een voor-, nameting en follow-up plaats. Veranderingsgericht onderzoek aangezien er 

middels observatie en vragenlijsten verandering wordt gemeten. Centraal staat of het 

probleemgedrag afneemt en zelfwaardering toeneemt. Er is geen sprake van random 

toewijzing aan de onderzoeksgroep en daarom is het een quasi-experimenteel 

onderzoeksontwerp (Baarda & De Goede, 2001). In figuur 1 wordt het onderzoeksdesign 

schematisch weergegeven met T1 (meetmoment 1; voormeting), T2 (meetmoment 2; 

nameting), T3 (meetmoment 3; follow-up) en X (de training) Tevens wordt in het schema 

aangegeven welke vragenlijsten afgenomen zijn, bij T3 zijn er extra meetinstrumenten ingezet 
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aangezien vergelijking met een controlegroep niet mogelijk was en hierdoor het design 

veranderde (zie procedure). 

Tijdstip T1 
CBCL 
TRF 

AVL ouders 
AVL leerkrachten 

CBSK 

X T2 
CBCL 
TRF 

AVL ouders 
AVL leerkrachten 

CBSK 

T3 
CBCL 
TRF  

AVL ouders 
AVL leerkrachten 

CBSK 
CCI-P 

GAS scores therapeut en 
ouders 

Figuur 1 Onderzoeksontwerp 

 

Meetinstrumenten 

Child behavior Checklist (CBCL 4-18; Verhulst, et al., 1997). 

De emotionele- en gedragsproblemen werden gemeten middels de CBCL. De CBCL bestaat 

uit een competentiedeel en een deel gedragsproblemen en werd ingevuld door de ouders van 

het kind. Het competentiedeel heeft 20 vragen over sport, hobby’s, school, omgang met 

leeftijdgenoten en dergelijke, die met ja/nee of op vierpuntsschalen beantwoord moesten 

worden. De items werden gescoord op de schalen activiteiten (5 items, bijvoorbeeld: Aantal 

sporten), sociaal (6 items, bijvoorbeeld: aantal vrienden) en school (4 items, bijvoorbeeld: 

schoolresultaten), die samen de totale competentiescore weergeven. Het gedragsprobleemdeel 

bestaat uit 120 items, die 8 syndroomschalen omvatten en geclusterd zijn rond twee 

hoofddimensies: internaliserend probleemgedrag en externaliserend probleemgedrag. De 

vragen dienden geantwoord te worden op een driepuntsschaal (0 = Helemaal niet (voor zover 

u weet), 1 = een beetje of soms, 2 = Duidelijk of vaak). Voor deze studie werden de schalen 

sociale problemen, regeloverschrijdend gedrag en agressief gedrag gebruikt uit de CBCL. 

Cronbach’s alpha voor de schaal sociale problemen varieerde van .89 op de voormeting tot 

.67 op de nameting tot 82 op de follow-up. Cronbach’s alpha voor de schaal 

regeloverschrijdend gedrag varieerde van .33 op de voormeting tot .27 op de nameting tot .44 

op de follow-up. Cronbach’s alpha voor de schaal agressief gedrag varieerde van .68 op de 

voormeting tot .93 op de nameting tot .91 op de follow-upmeting. De cronbach’s alpha’s 

varieerden voor wat betreft de verschillende metingen. Opvallend waren de lage cronbach’s 

alpha’s op de schaal regeloverschrijdend gedrag, wat betekent dat de interne consistentie voor 

deze schaal niet betrouwbaar is. Toch zijn de items voor de schaal gehandhaafd omdat de 

schaal weinig items bevat. Als een schaal weinig items bevat, kunnen er minder eisen gesteld 

worden aan de betrouwbaarheid van de schaal (Baarda, De Goede en Van Dijkum, 2003). 
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Sociale problemen (8 items, bijvoorbeeld: ‘Gedraagt zich te jong voor zijn/haar leeftijd’. 

Regeloverschrijdend gedrag (13 items, bijvoorbeeld: ‘Gaat om met kinderen die in 

moeilijkheden verzeild raken’) en agressief gedrag (17 items, bijvoorbeeld:’Spreekt veel 

tegen of maakt veel ruzie’. Tot slot kon er een totale probleemscore berekend worden. De 

psychometrische kenmerken van deze vragenlijst worden door de COTAN als goed 

beoordeeld, de betrouwbaarheid en criteriumvaliditeit zijn voldoende (Kievit, Tak & Bosch, 

2002). 

 

Teacher Report Form (TRF 6-18; Verhulst, Ende & Koot, 1997). 

Naast de CBCL voor ouders werd de TRF ingevuld door de leerkrachten. Dit is een 

vragenlijst die het (schools) functioneren en probleemgedrag meet bij kinderen en jongeren in 

de leeftijd van 6 tot 18 jaar. In dit onderzoek is alleen gebruik gemaakt van het 

gedragsprobleemdeel, welke bestaat uit 120 vragen over emotionele en gedragsproblemen die 

op een driepuntsschaal beantwoord moeten worden (0 = Helemaal niet (voor zover u weet), 1 

= een beetje of soms, 2 = duidelijk of vaak). Het gedragsprobleemdeel bestaat uit 8 

syndroomschalen waarvan in dit onderzoek 3 schalen gebruikt werden: sociale problemen (13 

items, bijvoorbeeld: ‘Gedraagt zich te jong voor zijn/haar leeftijd’, regeloverschrijdend 

gedrag (9 items, bijvoorbeeld: ‘Gaat om met kinderen die in moeilijkheden verzeild raken’), 

en agressief gedrag (25 items, bijvoorbeeld: ‘Spreekt veel tegen of maakt veel ruzie’). 

Cronbach’s alpha voor de schaal sociale problemen varieerde van .89 tot .95 tot .77.  

Cronbach’s alpha voor de schaal regeloverschrijdend gedrag varieerdevan .88 tot .77 tot .76. 

Cronbach’s alpha voor de schaal agressief gedrag varieerde van .79 tot .94 tot .90. De interne 

consistentie van deze schalen is betrouwbaar te noemen. De psychometrische kenmerken van 

deze vragenlijst worden door de COTAN als goed beoordeeld, de begripsvaliditeit en 

criteriumvaliditeit zijn voldoende (Kievit et al., 2002). 

 

De ADHD vragenlijst (AVL; Scholte & van der Ploeg, 1998). 

De AVL is een vragenlijst die specifiek ADHD-symptomen meet. De AVL kan ingevuld 

worden door ouders, leerkrachten en hulpverleners en is bedoeld voor kinderen van 4-18 jaar. 

Voor deze studie is de AVL door de ouders en door de leerkrachten ingevuld. De vragenlijst 

omvat 18 items die de gedragssymptomen van ADHD beschrijven en zijn gescoord op een 

vijfpuntsschaal (niet, af en toe, geregeld, vaak zeer vaak). Er zijn drie subschalen, alledrie 

bestaande uit 6 items, welke gezamenlijk de totaalscore voor ADHD berekent. De subschalen 

zijn: aandachtstekort, bijvoorbeeld: ‘heeft moeite langere tijd de aandacht bij taken of spel te 
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houden’, hyperactiviteit, bijvoorbeeld: ‘Beweegt onrustig met handen en voeten, frunnikt, 

wiebelt heen en weer’, en impulsiviteit: ‘Heeft moeite op zijn/haar beurt te wachten, 

bijvoorbeeld bij spelletjes’. Voor deze studie zal gebruik gemaakt worden van de totaalscore 

op ADHD, welke een cronbach’s alpha heeft die varieerde voor de ouders van .77 tot .93 tot 

.94 en voor de leerkrachten van .70 op de voormeting tot .93 op de nameting en .83 op de 

follow-up. De schalen zijn betrouwbaar te noemen. 

De pscyhometrische kenmerken worden door de COTAN als goed beoordeeld. Alleen de 

normen zijn onvoldoende en de criteriumvaliditeit is voldoende (Kievit et al., 2002). 

 

 De Compententiebelevingsschaal voor kinderen (CBSK; Veerman, Straathof, Treffers, 

Van den Bergh & Brink, 1997).  

Deze vragenlijst is voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar en bestaat uit 36 items, zes per 

schaal, welke de schalen schoolvaardigheden, sociale acceptatie, sportieve vaardigheden, 

fysieke verschijning, gedragshouding en gevoel van eigenwaarde vormen. Voor deze studie 

werden de schalen sociale acceptatie, gedragshouding en gevoel van eigenwaarde gebruikt. 

De lijst bevat een structured alternative format manier van vragen stellen. Elk item bestaat uit 

twee uitspraken (A en B). De kinderen moesten eerst kiezen of uitspraak A of B beter bij hen 

past en vervolgens hoe goed deze stelling bij hen past. Een voorbeelditem uit de schaal 

sociale acceptatie is A: “Sommige kinderen vinden het moeilijk om vrienden te maken.” B: 

“Andere kinderen vinden het best gemakkelijk om vrienden te maken.” De Cronbach’s Alpha 

varieert van .81 tot .80. . Een voorbeelditem uit de schaal gedragshouding is A: “Sommige 

kinderen zijn vaak niet tevreden over de manier waarop ze zich gedragen.” B: “Andere 

kinderen zijn meestal tevreden over de manier waarop ze zich gedragen.” Cronbach’s alpha 

voor deze schaal varieerde van .93 op de voormeting tot .84 op de nameting tot .87 op de 

follow-up. Een voorbeelditem uit de schaal eigenwaarde: A: “Sommige kinderen zijn vaak 

ontevreden over zichzelf.” B: “Andere kinderen zijn best wel tevreden over zichzelf.” De 

Cronbach’s Alpha varieerde van .56 op de voormeting tot .89 op de nameting tot .96 op de 

follow-up. De vragen zijn beantwoord aan de hand van een vier-puntsschaal (1 A = helemaal 

waar voor mij, 2 A = een beetje waar voor mij, 3 B = een beetje waar voor mij, 4 B = 

helemaal waar voor mij). De betrouwbaarheid en de begripsvaliditeit van de CBSK is volgens 

de COTAN (2000) voldoende.  
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Child Competency Inventory (CCI-P). 

De CCI-P (Huibers & Van Boxtel, 2005) is een vragenlijst voor ouders om vaardigheden en 

competenties te screenen van kinderen tussen de 6 en 12 jaar. De vragenlijst bestaat uit 60 

items en omvat zes domeinen, elk bestaande uit 10 items; ouder-kind relatie, 

competentiebeleving, vitaliteit, adequaat gedrag, aandachtsconcentratie en relaties met 

leeftijdgenoten. Bij elk item koos de respondent een getal op de cijferladder nul tot en met 

tien. Als de respondent het getal nul kiest betekent dat ‘zeer slecht of nooit’, het getal tien 

betekent ‘zeer goed of altijd.’ In dit onderzoek werd alleen de schaal relaties met 

leeftijdgenoten gebruikt. Een voorbeelditem uit deze schaal is; ‘Mijn kind toont belangstelling 

voor andere kinderen’. Uit onderzoek van Haffmans (2005) blijkt dat de alpha waarde van de 

totale vragenlijst .96 is. De cronbach’s alpha voor de schaal relaties met leeftijdgenoten is .57, 

een vrij lage betrouwbaarheid. 

Er is nog geen onderzoek gedaan door de COTAN naar deze vragenlijst. Uit het onderzoek 

van Haffmans (2005) blijken de volgende psychometrische kenmerken: betrouwbaarheid 

goed, begripsvaliditeit voldoende, criteriumvaliditeit onvoldoende. 

 

Observaties 

Door middel van observaties met een videocamera werd onderzocht welke werkzame 

ingrediënten en technieken de therapeut hanteerde. De observaties werden verricht aan de 

hand van een observatieschema. Dit observatieschema werd opgesteld op basis van Van de 

Sande (1986) en Koppert (2007) en bestaat uit het turven van observaties van werkzame 

ingrediënten voor de verschillende kinderen per sessie. 

Na afloop van de training is middels GAS-scores (Goal Attainment Scaling) gevraagd of de 

therapeut en de ouders de verwachting voor de kinderen is behaald. GAS-scores geven per 

kind aan de mate waarin de doelen zijn bereikt. Een doelrealisatie score van –1 betekent dat 

het eindresultaat minder is vergeleken met de eerste meting, 0 betekent dat er geen 

verandering heeft plaatsgevonden en het doel/ de verwachting niet is behaald, +1 betekent dat 

het doel/ de verwachting deels is behaald en +2 betekent dat het doel/ de verwachting 

helemaal is behaald (Van Yperen, Meyknecht & Diephuis, 2004). 

 

Procedure 

Alvorens de training begon hebben de ouders, de leerkrachten en de kinderen de 

CBCL, TRF, AVL (door ouders en leerkrachten) en de CBSK ingevuld. De ouders werd via 
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een brief, inclusief instructie en uitleg van het onderzoek, gevraagd de vragenlijsten in te 

(laten) vullen en de lijsten terug te sturen of persoonlijk terug te geven. Naast de groep die de 

interventie zou starten, zijn een aantal cliënten benaderd van een andere vestiging van Eleos 

om als controlegroep te fungeren. Dit waren cliënten die op de wachtlijst voor dezelfde 

behandeling staan. Door verschillende oorzaken, namelijk het zoekraken bij de post en non-

respons, kwamen echter van de controlegroep onvoldoende vragenlijsten terug om te 

gebruiken ter vergelijking. Vervolgens zijn andere groepen gezocht binnen de instelling en 

andere instanties, maar er werd geen passende controlegroep gevonden of het was niet meer 

haalbaar binnen de tijd. Uiteindelijk werd besloten om de controlegroep achterwege te laten 

en meer te focussen op intra-individuele verschillen en terug te vallen op de normgroepen 

vanuit de handleidingen van de gebruikte vragenlijsten. Tevens is toen besloten video-

observaties te doen om een meer kwalitatieve beschrijving te kunnen geven en de observaties 

te vergelijken met de resultaten op de vragenlijsten. Bij de follow-up is de CCI-P 

meegestuurd aan ouders om ook pro-sociaal gedrag van kinderen in kaart te brengen en zijn 

de ouders gevraagd GAS-scores te geven voor de doelrealisatie van de training. 

Aan de hand van verrichte observaties en beschrijvende statistieken is de vraag 

beantwoord of de aangepaste training daadwerkelijk zo uitgevoerd werd en of de 

veranderingen toegevoegd zijn. Tevens is gekeken welke technieken er gebruikt zijn door de 

groepsleiders. Daarnaast is gekeken of de interventie focust op de doelen van de training. Om 

te kijken of er een samenhang is tussen de gebruikte technieken en een afname van 

probleemgedrag van de verschillende kinderen, werden de gemiddelden van de verschillende 

kinderen met elkaar vergeleken, middels een Spearman correlatie toets. Voor de voor-, 

nameting en follow-up zijn de gemiddelden vergeleken met de normscores uit de 

handleidingen van de vragenlijsten om te beoordelen wat de verschillen waren. Middels de 

Reliable Change Index, waarmee de effectiviteit op individueel niveau kan worden berekend, 

is bepaald of er een significante afname is van externaliserend (regeloverschrijdend en 

agressief gedrag) probleemgedrag, totaal ADHD gedrag en sociale problemen. Wanneer een 

RCI score van 1,65 of hoger is gescoord, betekent dit dat een individu significant minder 

probleemgedrag vertoont bij de nameting en/of follow-up ten opzichte van de voormeting, 

waarbij de kans op een toevallige fout 5% is. De RCI scores werden berekend tussen voor- en 

nameting en tussen voormeting en follow-up. Tevens werden RCI scores berekend voor de 

toename van zelfwaardering op gedragshouding en gevoel van eigenwaarde. 

Er is middels een Spearman correlatie test onderzocht of er een samenhang is tussen sociale 

problemen en pro-sociaal gedrag. Op de nameting en follow-up is gekeken of er significante 
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verschillen zijn tussen de ouders en leerkrachten met betrekking tot externaliserend 

probleemgedrag en ADHD gedrag, gemeten met de CBCL, TRF en AVLvragenlijst. Dit werd 

geanalyseerd middels Mann-whitney toetsen. Er is beschreven in hoeverre de doelen behaald 

zijn van de interventie volgens de therapeut en de ouders door middel van de GAS-scores.  

 

RESULTATEN 

Gezien de hoeveelheid resultaten is voornamelijk gerapporteerd over de significante 

gegevens en de RCI scores. Allereerst volgt de beschrijving van de procesevaluatie en daarna 

de beschrijving van het product. 

Technieken en ingrediënten van de training 

Tabel 2 Observatie overzicht en beschrijvende statistieken (n=5) 

 Kind 1 Kind 2 Kind 3 
 

Kind 4 
 
 

Kind 5 
 

Totaal M (SD) 

Prijzen verbaal 93 78 63 88 62 324 76.8 
(14.1) 

Prijzen non-verbaal 9 2 4 2 2 19 3.8 (3.1) 
Belonen door punt geven 52 56 54 40 50 252 50.4(6.2) 
Rollenspel 9 9 8 9 5 40 8 (1.7) 
Beurt geven 67 86 93 75 60 381 76.2 

(13.5) 
Verantwoordelijkheid middels 
superspeurkaart 

1 2 2 2 3 10 2 (0.7) 

Positief voorzeggen 8 8 7 9 8 40 8 (0.7) 
Positief voordoen 4 3 4 3 3 17 3.4 (0.6) 
Bedenken helpende gedachte 10 14 11 11 7 53 10.6 (2.5) 
Persoonlijke doelen bespreken 7 6 6 5 7 31 6.2 (0.8) 
Hardop denken 1 2 2 2 1 8 1.6 (0.6) 
Totaalscore 261 266 254 246 208 1235 247(23.1) 

Tabel 2 geeft de geturfde technieken en ingrediënten weer die per sessie geobserveerd zijn. Er 

blijkt dat de therapeut gemiddeld vaak beurten gaf, verbaal de kinderen prees en de kinderen 

beloonde door een punt te geven. Tevens zijn hier de standaardafwijkingen het hoogst, wat 

wil zeggen dat het ene kind meer of minder beurten kreeg dan een ander kind. 

Wanneer de oorspronkelijke methodiek en de training zoals uitgevoerd met elkaar vergeleken 

worden, zijn grote verschillen gevonden. De opzet is veranderd en tevens zijn meer cognitieve 

elementen toegevoegd. De therapeut volgde veelal zijn eigen uitgezette opzet van de training. 

Hierbij nam het speurwerk een belangrijke positie in. In het speurwerk kwamen veel 

oefeningen naar voren, waaronder cognitieve oefeningen als het bedenken van helpende en 

niet-helpende gedachten, hardop denken en de koppeling tussen gedachte, gevoel en gedrag. 

Daarnaast was er een sessie die zich richtte op het hanteren van agressie. De focus lag 

hierdoor minder op de stop-denk-doe methode, die in de oorspronkelijke methode centraal 

staat. De stop-denk-doe methode kwam alleen terug in de huiswerkopdracht, die elke week 

hetzelfde was en gericht op deze methode thuis en op school uit te voeren. Een tweetal sessies 
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zijn in verband met de tijd ingekort en hierdoor vielen een aantal onderdelen weg. Elke week 

werd er aan het eind een spel gedaan, deze spelen waren door de therapeut zelf bedacht en 

niet uit de methode gehaald. Het bespreken van de persoonlijke doelen kwam in de laatste 

vier sessies uitvoerig aan bod. De therapeut vond dit een belangrijk aspect en het besloeg een 

ruime tijd van een aantal sessies, éénmaal zelfs de helft van de tijd. 

De therapeut maakte elke sessie gebruik van een whiteboard waar hij de opzet van de sessie 

schreef. Daarnaast maakte hij éénmaal gebruik van een flapover. Tevens maakte de therapeut 

gebruik van een tweetal posters; één met de groepsregels, die de eerste vier bijeenkomsten 

opgehangen was en waarnaar verwezen werd, en een poster die verschillende manieren van 

oplossen presenteert. Alle kinderen kregen een map waar elke week het speurwerk in werd 

gedaan, dit speurwerk bestond uit theorie en oefeningen. Elke week was een kind de 

‘superspeurneus’, welke kleine verantwoordelijkheden kreeg zoals bijvoorbeeld limonade 

uitdelen. De superspeurneus was herkenbaar aan een kaart die dit kind kreeg en die gedurende 

de sessie voor hem/haar lag.  

Effectiviteit ingrediënten van de training 

Na berekeningen van correlaties met behulp van de Spearman’s rangcorrelatie zijn er 

alleen significante correlaties gevonden tussen de ingrediënten van de training enerzijds en 

sociale problemen of agressief gedrag gerapporteerd door ouders anderzijds (r = 1,00; p<.01). 

Dit betekent dat het handelen van de therapeut significant samenhangt met minder sociale 

problemen en minder agressief gedrag volgens de ouders. Van de nieuw toegevoegde 

ingrediënt ‘helpende gedachten bedenken’ is alleen een significante correlatie gevonden op de 

follow-up van ouders op ADHD gedrag (r = 0.96; p<.01). Ondanks weinig significante 

uitkomsten is het opvallend dat er een aantal relatief hoge correlatiecoëfficiënten zijn 

gevonden. Deze varieerden van .40 tot .90 en werden gevonden voor de ingrediënten van de 

training en probleemgedrag als gerapporteerd door ouders en leerkrachten. 
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Vergelijking normgroepen 

Tabel 3 Beschrijvende statistieken (vm=voormeting, nm=nameting, fm= follow-up) 

  N Minimum Maximum Gemiddelde SD 
Normgroep 
Gemiddelde 

Normgroep  
SD 

Regeloverschrijdend  
CBCLvm 

5 5 11 6,80 2,50 
1,28 1,41 

Socialeproblemen 
CBCLvm 

5 3 12 7,60 3,65 
1,31 1,73 

Agressief gedrag CBCLvm 5 11 23 16,60 5,18 6,97 5,42 

Regeloverschrijdend 
TRFvm 

5 0 5 2,00 2,00 
0,92 1,76 

Socialeproblemen TRFvm 5 0 10 4,00 4,30 2,16 1,73 

Agressief gedrag TRFvm 5 5 19 13,80 5,54 5,79 7,66 

AVL ouders vm 5 34 47 42,00 5,00 14,80 13,10 

AVL leerkrachten vm 5 29 49 37,20 7,66 14,70 14,80 

Socialeacceptatie CBSKvm 
4 10 21 16,50 5,45 

17,78 3,80 

Gedragshouding CBSKvm 4 12 22 16,25 5,06 16,97 2,77 

Gevoel van eigenwaarde 
CBSKvm 4 17 23 19,75 2,50 

20,01 2,95 

Regeloverschrijdend 
CBCLnm 

5 2 7 4,00 1,87 
1,28 1,41 

Socialeproblemen 
CBCLnm 

5 0 7 4,00 3,00 
1,31 1,73 

Agressief gedrag CBCLnm 5 7 28 14,00 8,83 6,97 5,42 

Regeloverschrijdend 
TRFnm 

5 0 7 2,60 3,21 
0,92 1,76 

Socialeproblemen TRFnm 5 0 9 2,20 3,83 2,16 1,73 

Agressief gedrag TRFnm 5 0 20 8,60 8,02 5,79 7,66 

AVL ouders nm 5 9 53 32,20 17,37 14,80 13,10 

AVL leerkracht nm 5 8 38 25,00 15,65 14,70 14,80 

Socialeacceptatie CBSKnm 
5 12 24 17,00 4,85 

17,78 3,80 

Gedragshouding CBSKnm 5 12 23 16,00 4,18 16,97 2,77 

Gevoel van eigenwaarde 
CBSKnm 

5 14 24 20,60 4,22 
20,01 2,95 

Regeloverschrijdend 
CBCLfm 

5 1 7 4,60 2,51 
1,28 1,41 

Socialeproblemen CBCLfm 5 0 12 5,40 4,45 1,31 1,73 

Agressief gedrag CBCLfm 5 6 28 16,20 8,59 6,97 5,42 

Regeloverschrijdend 
TRFfm 

5 0 7 2,00 2,86 
0,92 1,76 

Socialeproblemen TRFfm 5 0 7 2,20 2,95 2,16 1,73 

Agressief gedrag TRFfm 5 0 16 8,20 6,72 5,79 7,66 

AVL ouders fm 5 5 53 36,00 18,26 14,80 13,10 

AVL leerkracht fm 5 5 28 17,40 8,79 14,70 14,80 

Socialeacceptatie CBSKfm 
5 12 22 16,20 3,90 

17,78 3,80 

Gedragshouding CBSKfm 5 12 22 16,00 4,06 16,97 2,77 

Gevoel van eigenwaarde 
CBSKfm 

5 16 24 22,00 3,39 
20,01 2,95 

Wanneer naar de gemiddelden in tabel 3 gekeken wordt, valt op dat de ouders gemiddeld op 

de nameting en follow-up minder probleemgedrag scoorden dan op de voormeting. Bij de 

follow-up valt op dat weer een lichte stijging te zien is. Voor wat betreft de leerkrachten is 

tevens een afname te zien van probleemgedrag, vooral op agressief gedrag. 
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Regeloverschrijdend gedrag is op de nameting het hoogst gescoord. De gemiddelden van de 

CBSK stijgen licht, dat wil zeggen dat de kinderen iets hoger scoorden op zelfwaardering. 

Vergelijkingen met normscores wezen uit dat de behandelde kinderen gemiddeld hoger 

scoorden op probleemgedrag door de ouders en leerkrachten op de verschillende 

meetmomenten. Dit gold voor zowel de CBCL, TRF en de AVL (Verhulst, Ende, van der & 

Koot, 1997; 1997b; Scholte & van der Ploeg, 1998). Ouders scoorden gemiddeld hoger dan 

leerkrachten. Wanneer de gemiddelden van de normscores van de CBSK schalen worden 

vergeleken met de behandelde kinderen zijn geen grote verschillen gevonden (Veerman, 

Straathof, Treffers, Van den Bergh & Brink, 1997). De gemiddelden van de kinderen vallen 

binnen de standaarddeviatieafwijking van het gemiddelde van de normgroep. Dit betekent dat 

de kinderen van de training zich niet een lagere zelfwaardering toekennen dan de kinderen in 

de normgroep. 

 

Tabel 4 Percentage Betrouwbare Vooruitgang (BV) 

Schaal %BV ouders 
nameting  

%BV ouders 
follow-up 

%BV 
leerkrachten 
nameting 

%BV 
leerkrachten 
follow-up 

%BV 
kinderen 
nameting 

%BV 
kinderen 
follow-up 

Regeloverschrijdend gedrag 80% 60% 20% 20%   
Agressief gedrag 40% 20% 60% 60%   
ADHD gedrag 60% 40% 40% 80%   
Sociale problemen 60% 40% 20% 20%   
Sociale acceptatie     20% 0 
Gedragshouding     20% 40% 
Gevoel van eigenwaarde     20% 40% 

Reductie externaliserend probleemgedrag  

In tabel 4 zijn de percentages betrouwbare vooruitgang weergegeven na berekening 

van de RCI scores voor de verschillende schalen. Na berekening van de RCI scores op de 

voor- en nameting rapporteerden de ouders van 4 kinderen significant minder 

regeloverschrijdend gedrag en 2 ouders rapporteerden significant minder agressief gedrag. 

Qua ADHD gedrag rapporteerden 3 ouders significant minder probleemgedrag. Daarnaast 

werd door 1 ouder significant meer regeloverschrijdend en agressief gedrag gerapporteerd. 

Eén leerkracht rapporteerde significant minder regeloverschrijdend gedrag, voor twee andere 

kinderen vond geen verandering plaats en twee kinderen vertoonden significant meer 

regeloverschrijdend gedrag na de training. Voor wat betreft agressief gedrag gingen 3 

kinderen er volgens de leerkrachten significant op vooruit. Twee leerkrachten rapporteerden 

significant minder ADHD gedrag na de training (RCI scores > 1,65). 

Na berekening van de RCI scores op de voormeting en de follow-up valt op dat ouders van 3 

kinderen significant minder regeloverschrijdend gedrag rapporteerden en 1 ouder significant 

minder agressief gedrag. Bij de andere kinderen vond geen verandering plaats of het 
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probleemgedrag werd erger. Tevens waren er 2 ouders die significant minder ADHD gedrag 

rapporteerden. Eén leerkracht rapporteerde significant minder regeloverschrijdend gedrag en 

3 leerkrachten rapporteerden significant minder agressief gedrag op de follow-up. Alle 

leerkrachten rapporteerden minder ADHD gedrag, waarvan 4 scores significant zijn (RCI 

scores > 1,65). 

Reductie sociale problemen en pro-sociaal gedrag 

Wanneer de voor- en nameting met elkaar vergeleken worden middels RCI scores, 

rapporteerden 3 ouders en 1 leerkracht significant minder sociale problemen. Bij de follow-up 

waren dit nog 2 ouders en 1 leerkracht (RCI scores > 1,65). De andere ouders rapporteerden 

geen vooruitgang of meer problemen na de training (RCI scores < 1,65). 

Voor wat betreft sociale acceptatie is 1 kind significant vooruitgegaan. 

Er zijn geen significante correlaties gevonden tussen de afname van sociale problemen en pro-

sociaal gedrag (p>.05). 

Toename zelfwaardering 

Door één kind is op de voormeting de vragenlijst foutief ingevuld en bij hem zijn 

daarom de nameting en de follow-up met elkaar vergeleken. Eén kind gaat significant vooruit 

op gedragshouding en gevoel van eigenwaarde wanneer gekeken wordt naar de voor- en 

nameting. Op de follow-up zijn daarentegen twee kinderen die significant een hogere 

zelfwaardering geven met betrekking tot gedragshouding en gevoel van eigenwaarde (RCI 

scores > -1,65).  

Verschillen tussen ouders en leerkrachten 

Uit tabel 4 blijkt dat er niet gesteld kan worden dat ouders meer vooruitgang 

rapporteren dan leerkrachten. Op de nameting is dit wel het geval maar op de follow-up 

worden andere resultaten gevonden. Opvallend bij de ouders is de afname in vooruitgang bij 

de follow-up, terwijl de leerkrachten constant blijven of zelfs stijgen. Voor wat betreft ADHD 

gedrag worden er na toetsing middels Mann whitney U toets, geen significante verschillen 

gevonden tussen de ouders en leerkrachten waarbij gekeken is naar de voor- en nameting en 

de voormeting en de follow-up (p>.05). Tevens zijn geen significante verschillen gevonden 

tussen de schalen van de CBCL en de TRF, die middels Z scores met elkaar vergeleken zijn 

met Mann whitney toetsen. 

Samenhang RCI scores en GAS scores 

Voor wat betreft doelrealisatie middels GAS-scores gaf 1 ouder aan dat er geen verandering 

had opgetreden (0). Voor 3 ouders voldeed de training gedeeltelijk aan de verwachting (+1) 

en voor 1 ouder voldeed de training aan alle verwachtingen en scoorde een +2. De therapeut 
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scoorde voor hetzelfde kind een 0, voor 2 kinderen een +1 en voor 2 kinderen een +2, 

waarvan 1 ouder een +1 had gescoord. 

Na vergelijking met RCI scores blijkt voor het kind dat een 0 GAS-score heeft gekregen dat 

voor de verschillende schalen RCI scores van 0 of lager worden gehaald. Voor het kind wat 

een +2 scoorde, valt op dat de RCI scores positief zijn en boven 1.65. Voor deze kinderen 

blijkt een duidelijke samenhang tussen RCI en GAS scores. 

Voor wat betreft de andere 3 kinderen schommelen de RCI scores op de verschillende schalen 

en op de verschillende meetmomenten. Dit komt overeen met de GAS scores die aangeven 

dat de training gedeeltelijk aan de verwachting heeft voldaan. Een aantal RCI scores zijn 

significant positief en een aantal RCI scores zijn 0 of beneden 0.  

 

DISCUSSIE 

 In deze studie werd de effectiviteit van een behandeltraining voor kinderen met 

ADHD van Eleos, ambulante jeugdzorg, Ede onderzocht. De training zoals is geobserveerd, is 

gebaseerd op de training ‘samen met Joep Loep speuren na sporen’, maar is echter 

inhoudelijk sterk veranderd. De focus ligt minder op de stop-denk-doe methode en er zijn 

nieuwe cognitieve elementen toegevoegd. Middels procesevaluatie is gebleken dat de 

ingrediënten van de training significant samenhangen met een afname van sociale problemen 

en van agressief gedrag. De cognitief gedragstherapeutische ingrediënten bevorderen het 

probleem oplossend vermogen waardoor sociale problemen en agressief gedrag afnemen 

(Abikoff, 1991; Gunning, 1998). Tevens bleek dat het bedenken van helpende gedachten 

significant samenhangt met een afname van ADHD gedrag bij kinderen op de follow-up, 

gerapporteerd door ouders. Deze bevindingen komen overeen met het onderzoek van Abikoff 

(1991).  

De kinderen die de training volgden, scoorden in vergelijking met de normgroepen 

meer probleemgedrag voor wat betreft regeloverschrijdend-, agressief- en ADHD gedrag 

(Verhulst, Ende, van der & Koot, 1997; 1997b; Scholte & van der Ploeg, 1998). In 

tegenstelling tot wat verwacht was, scoorden de kinderen echter geen lagere zelfwaardering 

met betrekking tot sociale acceptatie, gedragshouding en gevoel van eigenwaarde dan de 

normgroep (Veerman, Straathof, Treffers, Van den Bergh & Brink, 1997). Een mogelijke 

verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat kinderen met ADHD zich vaak niet bewust zijn van 

de negatieve invloed die ze hebben op anderen en regelmatig zichzelf overschatten in welke 

mate ze worden gewaardeerd en geaccepteerd (Wicks-Nelson & Israel, 2006). 
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Gebleken is dat volgens de ouders, de meeste kinderen direct na de training minder 

probleemgedrag vertoonden dan na een aantal maanden. Daarentegen rapporteerden een 

aantal leerkrachten juist na een aantal maanden minder agressief en ADHD gedrag dan direct 

na de training. Hierin verschilden ouders en leerkrachten van elkaar, dit verschil was echter 

niet significant. Mogelijk komt dit door de kleine groep, waardoor minder snel significante 

resultaten worden gevonden (Baarda, de Goede & Dijkum, 2003). Er was één kind die 

vooruitging met betrekking tot zelfwaardering. Er waren vier ouders die aangaven dat de 

doelen gedeeltelijk tot geheel behaald zijn. Ouders van één kind vonden dat er geen 

verandering had plaatsgevonden en uit de analyses bleek dat dit kind niet is vooruitgegaan, 

maar niet is veranderd of zelfs achteruit is gegaan. Een mogelijke verklaring hiervoor zou 

kunnen zijn dat de therapeut gemiddeld minder interventie technieken bij dit kind hanteerde 

dan bij de andere kinderen, zo bleek uit observaties. Tevens is druk uitgeoefend bij de ouders 

om de vragenlijsten in te vullen, wat mogelijk de ouders heeft beïnvloed bij het invullen van 

de vragenlijsten doordat zij bijvoorbeeld het nut van in het invullen van de vragenlijsten niet 

inzagen. Er is geen significante samenhang gevonden tussen een afname van sociale 

problemen en pro-sociaal gedrag. De kinderen zijn niet vooruitgegaan voor wat betreft pro-

sociaal gedrag. Mogelijk heeft een training die specifiek gericht is op het aanleren van sociale 

vaardigheden bij kinderen met ADHD meer effect (de Boo & Prins, 2007). 

Geconcludeerd kan worden dat de training bijdraagt aan een vooruitgang op de 

reductie van ongewenst gedrag maar niet bijdraagt aan een hogere zelfwaardering. Hierbij 

dient opgemerkt te worden dat het een kleinschalig onderzoek is en dat geen vergelijking 

mogelijk was met een controlegroep. Een kleinschalig onderzoek aangezien de uitspraken 

gedaan zijn over een beperkt aantal onderzoekseenheden. Daarnaast was geen vergelijking 

mogelijk met een controlegroep waarbij het niet zeker is of de uitkomsten gevolg zijn van de 

training of bijvoorbeeld van een natuurlijke groei die kinderen doormaken in hun 

ontwikkeling (Collot d’Escury-Koenigs, Engelen- Snaterse & Mackaay- Cramer, 1995)  

Dat deze cognitief gedragstherapeutische interventie effect lijkt te hebben komt 

overeen met onderzoeken van Abikoff en Klein (1992), Bandura (1989), Gunning (1998) en 

Prins (2000). Zij vonden eveneens effecten van cognitief gedragstherapeutische interventies 

naast medicatie. Volgens van Yperen (2003) en Prins (2005) wordt er in Nederland nog 

weinig evidence-based behandeld en ook naar de onderzochte interventie uit deze studie zijn 

geen eerdere effectstudies gedaan. Huidig onderzoek heeft getracht een eerste aanzet hiertoe 

te geven. De interventie werd door één therapeut uitgevoerd en uitspraken kunnen alleen over 

deze groep en therapeut gedaan worden. Generalisatie is door de selecte groep niet mogelijk. 
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Tevens is een tekortkoming dat de interventie therapeut afhankelijk is. Hierdoor is het de 

vraag of de interventie gegeven door een andere therapeut tot dezelfde resultaten zou leiden. 

Gezien de geringe effecten over de langere termijn verdient het aanbeveling om te 

onderzoeken hoe het geleerde beter gegeneraliseerd kan worden naar de thuis- en 

schoolsituatie, wat mogelijk de effectiviteit vergroot en waardoor de effecten over de langere 

termijn mogelijk beter beklijven (Ogilvy, 1994; Sim, Whiteside, Dittner & Mellon, 2006). 

Een optie hiervoor is het meer betrekken van ouders en leerkrachten bij de training door meer 

ouder- en leerkrachtbijeenkomsten te organiseren en bijvoorbeeld wekelijks (telefonisch) 

contact te onderhouden met ouders en leerkrachten. Bij vergelijkbare interventies zoals 

‘zelfcontrole’ en ‘minder boos en opstandig’ die effectief en deels effectief zijn beoordeeld, is 

meer intensief contact tijdens de training met de ouders en leerkrachten (van Manen, 2001; 

van de Wiel, Hoppe, & Matthys, 2003).  

Meest van belang bij toekomstig onderzoek is dat er vergelijking zal zijn met een 

controlegroep, welke mogelijk de training volgt zoals die oorspronkelijk bedacht is. Hierdoor 

kunnen vergelijkingen gemaakt worden welke variant een grotere effectiviteit tot gevolg 

heeft. Tevens dienen er herhaalde case studies (n=1) gedaan te worden om de interventie als 

werkzaam te kunnen typeren. 
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