
 

 

Sekse, behandelmotivatie en denkfouten 

 

Een onderzoek naar de invloed van sekse en behandelmotivatie  

op de effectiviteit van Equip 

 

 

 

Thesis Master Orthopedagogiek 

Werkveld Jeugdzorg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student:   E. M. J. Kruijs 

Studentnummer: 0415111 

Begeleider:    T. A. Klimstra  

Tweede begeleider: Dr. D. Brugman 

Datum:  27 juni 2008 

Opdrachtgever: Forensisch Centrum Teylingereind     

Rijksstraatweg 24 

                            2171 AL Sassenheim 



 

 1 

Voorwoord 

 

Voor u ligt de masterthesis van mijn studie Orthopedagogiek, aan de Universiteit Utrecht. 

 

Vanuit de Universiteit Utrecht, in samenwerking met de gesloten justitiële opvanginrichting 

Forensisch Centrum Teylingereind loopt een onderzoek naar de effectiviteit van het 

interventieprogramma Equip. Equip is een groepsinterventie voor delinquente jongeren 

gebaseerd op cognitief gedragstherapeutische principes. In het kader van dit onderzoek heb ik 

de invloed van sekse en behandelmotivatie op de effectiviteit van Equip onderzocht. 

 

Voor het ontstaan van het eindresultaat van mijn afstudeeronderzoek wil ik een aantal mensen 

hartelijk bedanken. Ten eerste mijn begeleiders Theo Klimstra en Daan Brugman. Zij stonden 

altijd open voor vragen en hebben de begeleiding op zeer heldere, correcte en prettige manier 

vormgegeven. Ook gaat een woord van dank uit naar alle medewerkers en jongeren van 

Forensisch Centrum Teylingereind die een rol hebben gespeeld in de totstandkoming van mijn 

masterthesis. Zonder hun medewerking, hulp en samenwerking was dit onderzoek er niet 

geweest.   
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Sekse, behandelmotivatie en denkfouten. Een onderzoek naar de invloed van sekse en 

behandelmotivatie op de effectiviteit van Equip 

 

Eva M. J. Kruijs 

 Universiteit Utrecht, Orthopedagogiek 

 

Abstract: Equip is a group intervention program for delinquent youth based on cognitive behavioural 

principles. One basic idea of Equip is that juvenile delinquents display cognitive distortions which underlie their 

problematic behaviour. Previous research showed that gender differences in prevalence, seriousness and causes 

of delinquent behaviour can be attributed to gender differences in moral-cognitive variables, including gender 

specific cognitive distortions. The present study examined the influence of gender and motivation for treatment 

on the effectiveness of Equip. The study was carried out at the Forensisch Centrum Teylingereind, a juvenile 

correction facility in the Netherlands. The sample included thirty boys and fifteen girls (12-23 years). The results 

do not show significant gender differences in the presence of cognitive distortions or motivation for treatment. A 

statistical trend was found with lower levels of ‘egocentrism’, ‘minimizing/mislabelling’ and ‘assuming the 

worst’ for girls. No significant decline of cognitive distortions was measured for boys or girls. A statistical trend, 

with higher levels of decline for girls, was found for the cognitive distortions ‘egocentrism’, ‘blaming others’, 

‘minimizing/mislabelling’ and total HID-score. A relation was found between cognitive distortions and 

motivation for treatment. Results from this study suggest that future research must be carried out with an 

improved research design and a larger research sample.   

 

 

Samenvatting: Equip is een groepsinterventie voor delinquente jongeren gebaseerd op cognitief 

gedragstherapeutische principes. Een basisgedachte achter Equip is dat delinquente jongeren denkfouten maken 

die ten grondslag liggen aan hun probleemgedrag. Eerder onderzoek heeft uitgewezen dat sekseverschillen in 

prevalentie, ernst en oorzaken van delinquent gedrag toegeschreven kunnen worden aan sekseverschillen in 

moreel-cognitieve variabelen, waaronder seksespecifieke denkfouten. De huidige studie onderzocht de invloed 

van sekse en behandelmotivatie op de effectiviteit van Equip. Het onderzoek vond plaats in Forensisch Centrum 

Teylingereind, een justitiële opvanginrichting voor jeugdigen in Nederland. De steekproef bestond uit dertig 

jongens en vijftien meisjes (12-23 jaar). De onderzoeksresultaten wijzen niet op significante sekseverschillen in 

de aanwezigheid van denkfouten of behandelmotivatie. Een statistische trend werd waargenomen, waarbij 

meisjes minder de denkfouten ‘egocentrisme’, ‘goedpraten/verkeerd benoemen’ en ‘uitgaan van het ergste’ 

maakten. Bij jongens noch bij meisjes werd een significante afname in denkfouten gemeten. Een statistische 

trend werd waargenomen waarbij de afname van ‘egocentrisme’, ‘anderen de schuld geven’, 

‘goedpraten/verkeerd benoemen’ en totale HID-score groter was bij meisjes. Een relatie werd gevonden tussen 

denkfouten en behandelmotivatie.  De resultaten van deze studie wijzen uit dat het van belang is 

vervolgonderzoek uit te voeren met een verbeterd onderzoeksdesign en een grotere onderzoeksgroep.   

 

 



 

 3 

Inleiding 

 

In Nederland heersen zorgen over de prevalentie, ernst en persistentie van jeugddelinquentie 

(Laan, Blom & Bogaerts, 2007). Deze zorgen ontstaan deels doordat het aantal 

jeugddelinquenten een steeds zwaardere belasting vormt voor dienstverlenende instanties 

(Loeber, Slot & Sergeant, 2001). Zo blijkt uit de criminologische literatuur dat het merendeel 

van de adolescenten ooit minstens één delict gepleegd heeft (zoals winkeldiefstal of 

zwartrijden) en dat weinig jongeren zich geheel onthouden van delictpleging (Moffit, Caspi, 

Dickson & Stanton, 1996). Wel is een afname te zien in de prevalentie van jeugddelinquentie 

van de midden naar de late adolescentie, wat impliceert dat het merendeel van de 

jeugddelinquentie incidenteel is (Jang, 1999). Niettemin bestaat er ook een kleine groep 

persistente jeugddelinquenten. Zij worden in veel gevallen veroordeeld tot een 

vrijheidsbenemende straf in een justitiële jeugdinrichting (Moffit, 1993). Uit onderzoek is 

gebleken dat bij tweederde van deze jongeren sprake is van een verontrustend klinisch 

toestandsbeeld op as-I van het classificatiesysteem DSM-IV (APA, 1994), duidend op 

psychopathologie in de vorm van gedragsstoornissen en antisociaal gedrag. Verder bleek bij 

eenderde van deze jongeren sprake te zijn van co-morbiditeit  (het gelijktijdig voorkomen van 

verschillende klinische stoornissen) en was bij vrijwel alle gevallen sprake van ongunstige 

maatschappelijke en gezinsomstandigheden (Knorth, 2001). Deze gegevens in acht genomen, 

is het niet verwonderlijk dat justitiële jeugdinrichtingen in Nederland een scala aan 

interventiemethoden aanbieden. De effectiviteit van deze interventies is echter vaak 

ontoereikend of onbekend (Carr, 2006; Yperen, 2001). Gezien de prevalentie, ernst en 

persistentie van jeugddelinquentie is dit een serieus probleem. Naar enkele interventies is 

echter wel effectonderzoek gedaan. Het Equip-programma is er hier één van.  

 

Equip: een combinatie van PPC en ART 

Equip is de Nederlandse variant van het Amerikaanse ‘The Equip Program’, ontwikkeld door 

Gibbs, Potter en Goldstein (1995). Equip is een groepsinterventie voor delinquente jongeren 

die gebaseerd is op cognitief gedragstherapeutische principes (Mos & Verdam, 2006). De 

basisgedachte achter Equip is dat delinquente jongeren ‘denkfouten’ maken die ten grondslag 

liggen aan hun probleemgedrag. Denkfouten zijn cognitieve verstoringen die ertoe leiden dat 

op een onjuiste of bevooroordeelde wijze betekenis wordt gegeven aan ervaringen. 

Denkfouten worden ingedeeld in vier categorieën, onderverdeeld in primaire en secundaire 

denkfouten. De primaire denkfout gaat vooraf aan de secundaire denkfouten, welke dienen ter 
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ondersteuning of vergoelijking van de primaire denkfout (Gibbs et al., 1995). De primaire 

denkfout is ‘egocentrisme’, welke zich uit door gedachten en attitudes waarin de belevenissen 

van de ander ondergeschikt worden geacht aan die van de eigen belevenissen. De drie 

secundaire denkfouten zijn ‘anderen de schuld geven’, ‘goedpraten/verkeerd benoemen’ en 

‘uitgaan van het ergste’. Deviante gedragingen die voortvloeien uit de denkfouten worden 

‘probleemnamen’ genoemd. Zo vloeit de probleemnaam ‘anderen misleiden’, voort uit de 

denkfout ‘egocentrisme’. Equip wordt uitgevoerd binnen een context waarin denkfouten en 

probleemnamen de gemeenschappelijke taal vormen tussen de jongeren en hun begeleiders. 

Hierdoor wordt een algemene basis gecreëerd in de communicatie, waarmee 

onverantwoordelijke gedragingen en overtuigingen onderwerp van gesprek kunnen worden 

(Barriga, Morrison, Liau & Gibbs, 2001; Gibbs et al., 1995; Mos & Verdam, 2006). 

Het Equip-programma bestaat uit een groepsonderdeel en een hulpvaardigheden-

onderdeel. Het groepsonderdeel is gebaseerd op het Positive Peer Culture (PPC) model, 

ontwikkeld vanuit het idee dat druk vanuit de peergroep meer invloed heeft in een 

behandeling in residentiele settings dan druk van groepswerkers. PPC heeft als doel de 

negatieve groepscultuur waarin jongeren zich bevinden om te buigen tot een positieve 

groepscultuur (Kapp, 2000). Een negatieve groepscultuur kenmerkt zich door normen als 

‘kijk uit voor de nummer één in de groep’ en ‘het is tegen de groepsnorm om je maten te 

verlinken’. In een positieve groepscultuur voelen jongeren zich verantwoordelijk voor hun 

gedrag en helpt men elkaar (Mos & Verdam, 2006). PPC is echter niet geheel effectief 

gebleken. Een belangrijk kritiekpunt is dat de effectiviteit van het programma ondermijnd 

wordt door beperkingen van de jongeren, waaronder tekortkomingen in de sociale 

vaardigheden, morele ontwikkeling en aanwezigheid van cognitieve verstoringen (Gibbs, 

Potter, Barriga & Liau, 1996). Equip breidt daarom PPC uit met een curriculum van 

‘hulpvaardigheden’, gebaseerd op Agression Regulation Training (ART: Nas, 2005). ART 

heeft als doel antisociale jongeren zelfrespect, verantwoordelijkheidsgevoel en moreel besef 

bij te brengen door het aanleren van prosociale vaardigheden en agressieregulatie en door 

verhoging van het morele oordeelsniveau (Glick & Goldstein, 1987). Equip vult dus PPC, een 

groepsaanpak in de vorm van wederzijdse hulpbijeenkomsten, aan met een programma dat 

antisociale jongeren vaardigheden aanleert (Brugman, Bink, Nas & Bos, 2007).  
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Onderzoek van Leeman, Gibbs en Fuller (1993) naar de Amerikaanse versie van Equip liet 

positieve resultaten zien. Er werd een substantiële verbetering in het gedrag van jongeren 

zowel tijdens als na hun verblijf in de inrichting waargenomen (Leeman et al., 1993). 

Nederlands effectonderzoek laat deels positieve resultaten zien. Er werd een verbetering 

waargenomen op de sociale informatieverwerking, de houding ten opzichte van delinquent 

gedrag en denkfouten. Geen effecten werden gevonden op sociale vaardigheden of morele 

ontwikkeling (Brugman et al., 2007; Elling, 2004; Nas, 2005; Nas, Brugman & Koops, 2006).  

 

Sekseverschillen in prevalentie, ernst en oorzaken van delinquent gedrag 

Eerder genoemde onderzoeken zijn tot dusver de enigen geweest die de effectiviteit van Equip 

hebben gemeten. Deze studies hebben echter alleen jongens onderzocht, hoewel in 

Teylingereind ook meisjes deelnemen aan Equip en voor hen zelfs speciale werkboeken zijn  

ontwikkeld. Ook blijkt uit verschillende studies dat er sekseverschillen bestaan in de 

prevalentie, ernst en oorzaken van delinquent gedrag. Een verklaring hiervoor kan gevonden 

worden in sekseverschillen in sociale informatieverwerkingsprocessen (Crick & Dodge, 

1994). Uit een studie van Dodge (1993) bleek dat delinquente jongeren moeite hebben met 

het coderen van sociale prikkels, het adequaat interpreteren van deze prikkels en als gevolg 

hiervan sneller antisociaal gedrag vertonen. Moreel-cognitieve variabelen kunnen dit sociale 

informatieverwerkingsproces en daarmee het gedrag van een individu in sociale situaties 

beïnvloeden (Stoff, Breiling & Maser, 1997 zoals geciteerd in Barriga et al., 2001b). Uit 

onderzoek van Barriga en collega’s (2001b) bleek dat in een niet-klinische populatie 

sekseverschillen bestaan in moreel-cognitieve variabelen, waaronder seksespecifieke 

denkfouten. In dit onderzoek maakten meisjes minder dan jongens de denkfouten 

‘egocentrisme’, ‘goedpraten/verkeerd benoemen’ en ‘anderen de schuld geven’ en meer de 

denkfout ‘uitgaan van het ergste’. Gezien de reeds besproken sekseverschillen in sociale 

informatieverwerkingsprocessen bij delinquente jongeren - een klinische populatie - is het te 

verwachten dat bij hen eveneens sekseverschillen in denkfouten bestaan. Dit sekseverschil 

hangt mogelijk samen met de mate van behandelmotivatie. Deviant gedrag wordt immers 

middels denkfouten gerationaliseerd ter bescherming tegen zelfblaam en zelfschuld, wat een 

gebrek aan probleembesef, contactname in behandeling en daarmee behandelmotivatie 

suggereert (Barriga et al., 2001b; Binsbergen, Knorth, Klomp & Meulman, 2001; Mos & 

Verdam, 2006).   
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Behandelmotivatie volgens Prochaska en DiClemente 

Prochaska en DiClemente ontdekten dat motivatie tot gedragsverandering zelden in één keer 

totstandkomt, maar zich doorgaans geleidelijk ontwikkelt. Zij ontwikkelden op basis van deze 

bevindingen een model, waarbij de ontwikkeling van behandelmotivatie verloopt volgens een 

aantal stadia alvorens gedragsverandering plaatsvindt. De ontwikkeling van motivatie hiertoe 

is onderdeel van de eerste drie stadia (Prochaska & DiClemente, 1984 zoals geciteerd in 

Binsbergen et al., 2001). De eerste fase is precontemplatie, waarbij geen sprake is van 

probleembesef. De tweede fase is contemplatie, waarbij de zelfevaluatie op gang gekomen is 

zonder tot verandering wordt overgegaan. De derde fase is besluitvorming, waarbij men de 

beslissing neemt iets aan de problemen te doen. De vierde fase is actieve verandering, waarin 

de gedragsveranderingen zich voltrekken. De vijfde fase is consolidatie, waarbij de 

verandering wordt geïntegreerd in de rest van het bestaan. De zesde fase is terugval (Van 

Binsbergen et al., 2001). Behandelmotivatie is van groot belang, aangezien het veelal wordt 

genoemd als belangrijkste succesfactor voor het al dan niet slagen van een behandeling 

(Binsbergen, 1997). Bij de gedwongen behandeling van jongeren in justitiële 

jeugdinrichtingen lijken we echter op voorhand rekening te moeten houden met een 

motivatieprobleem. De jongeren verblijven immers nooit uit vrije wil in de inrichting. De 

keuzeruimte om al dan niet een hulpverleningscontact aan te gaan, is zeer beperkt 

(Binsbergen et al., 2001). Uit onderzoek van Veerman (1977) blijkt echter dat er wel degelijk 

sprake kan zijn van enige behandelmotivatie, mits er sprake is van ‘probleembewustheid’ en 

‘contactname in de behandeling’. Het onderzoek van Binsbergen en collega’s (2001) laat zien 

dat behandelmotivatie eenzelfde intrapsychische en relationele dimensie kent. Yperen, Booy 

en van der Veldt (2003) beschrijven eveneens dat probleeminzicht en een positieve houding 

ten aanzien van de behandeling een gunstige invloed hebben op het behandeleffect. Deze 

aspecten zorgen voor participatie en bereidheid om open over problemen te praten (Yperen et 

al., 2003). Als belangrijke motivatieremmers daarentegen worden onder andere subjectief 

gekleurde interactiepatronen genoemd, waaronder denkfouten (Binsbergen, 1997). Zoals 

eerder genoemd kan het sekseverschil in denkfouten samenhangen met de mate van 

behandelmotivatie. Immers, denkfouten die meer gemaakt worden door jongens, 

‘egocentrisme’, ´goedpraten/verkeerd benoemen´ en ´anderen de schuld geven´, impliceren 

minder probleembesef, contactname en behandelmotivatie dan ‘uitgaan van het ergste’, de 

denkfout die meer gemaakt wordt door meisjes. Aangezien behandelmotivatie veelal wordt 

genoemd als belangrijkste succesfactor voor het al dan niet slagen van een behandeling, kan 

dit voor jongens een verminderde effectiviteit van interventies betekenen.  
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Huidig onderzoek 

Het doel van de huidige studie is onderzoeken wat de invloed is van sekse en 

behandelmotivatie op de effectiviteit van Equip. Als eerste wordt onderzocht of er sprake is 

van sekseverschillen in aanwezigheid van denkfouten en behandelmotivatie. Op basis van 

bovenstaande literatuurreview wordt verwacht dat jongens meer de denkfouten 

‘egocentrisme’, ‘goedpraten/verkeerd benoemen’ en ‘anderen de schuld geven’ maken en 

meisjes meer de denkfout ‘uitgaan van het ergste’ (Barriga et al., 2001b). Als gevolg hiervan 

wordt verwacht dat jongens in mindere mate dan meisjes behandelmotivatie ervaren. Hier is 

echter nog niet eerder onderzoek naar gedaan. Als tweede wordt de effectiviteit van Equip 

onderzocht bij jongens en meisjes in termen van afname van denkfouten. Op basis van eerder 

onderzoek naar de effectiviteit van Equip wordt een afname in denkfouten verwacht na het 

volgen van het Equip-programma (Nas, 2005). Als derde wordt onderzocht of sekse en 

behandelmotivatie van invloed zijn op de afname van denkfouten. De verwachting hierbij is 

dat de afname van denkfouten kleiner is bij jongens dan bij meisjes, als gevolg van 

bovengenoemd sekseverschil in mate van behandelmotivatie. Immers, uit de literatuur blijkt 

dat een hogere mate van behandelmotivatie leidt tot meer behandeleffect, en dus in dit geval 

een grotere afname van denkfouten (Binsbergen, 1997).  

De maatschappelijke relevantie van deze studie uit zich in het feit dat de uitkomsten 

van het onderzoek bijdragen aan de kwaliteit van de implementatie van Equip in de praktijk 

en tot aanbevelingen kunnen leiden die de effectiviteit van het programma kunnen verhogen. 

Gezien de maatschappelijke behoefte aan werkzame interventies om jeugddelinquentie tegen 

te gaan, is dit van groot belang. De wetenschappelijke relevantie van het onderzoek uit zich in 

het feit dat het onderzoek bijdraagt aan de wetenschappelijke literatuur over de werkzaamheid 

van Equip. Op deze manier wordt de wetenschappelijke kennis over Equip vergroot. 

 

Methode 

 

Respondenten 

De populatie jongeren in Teylingereind waarop uitkomsten van het onderzoek betrekking 

hebben, bestaat uit 96 jongens en 24 meisjes tussen de twaalf en drieëntwintig jaar oud. Zij 

zijn op last van de rechter in een gesloten omgeving geplaatst in afwachting van hun straf, 

behandeling elders, om hun straf in Teylingereind uit te zitten of ten behoeve van een 

gedwongen uithuisplaatsing (“Allereerst zijn we opvoeders”, n.d.). De jongeren zijn 

geselecteerd om te participeren aan het onderzoek op basis van binnenkomst in Teylingereind. 
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Wanneer na binnenkomst bekend was dat zij in ieder geval twee maanden zouden blijven, 

werden zij gevraagd deel te nemen aan het onderzoek. Hoewel deze selecte toewijzing van 

respondenten aan de steekproeven maakt dat de onderzoeksresultaten minder generaliseerbaar 

zijn naar andere instellingen, zijn de resultaten wel relevant voor de populatie jongeren binnen 

Teylingereind. Dit rechtvaardigt de selecte toewijzing van respondenten. Uit de populatie 

jongeren is een proportionele gestratificeerde steekproef getrokken. De twee strata in de 

steekproef zijn jongens en meisjes. De eerste betreft een selecte steekproef van 30 jongens 

met een gemiddelde leeftijd van zestien jaar en vier maanden. De reden van verblijf in 

Teylingereind van de mannelijke respondenten was: a) een gedwongen uithuisplaatsing in 

twaalf gevallen b) een geweldsdelict in acht gevallen c) een vermogensdelict in vijf gevallen 

d) een drugsdelict in één geval e) een zedendelict in één geval f) onbekend in drie gevallen. 

De tweede betreft een selecte steekproef van 15 meisjes met een gemiddelde leeftijd van 

veertien jaar en tien maanden. De reden van verblijf in Teylingereind van de vrouwelijke 

respondenten was: a) een gedwongen uithuisplaatsing in veertien gevallen b) een 

geweldsdelict in één geval. Tabel 1 geeft een overzicht van het aantal respondenten, hun 

schoolniveau en etnische achtergrond zoals gerapporteerd door de respondenten, opgesplitst 

per sekse. Alle respondenten volgden het Equip-programma. 

 

Tabel 1. 

Aantallen respondenten per schoolniveau, etnische achtergrond en sekse   

 Variabele Jongens Meisjes Totaal Percentage 

Schoolniveau VMBO 18 13 31 69.0 

 HAVO/VWO 2 2 4 8.8 

 Onbekend 10 0 10 22.2 

Etnische achtergrond Nederlands 20 13 33 73.3 

 Niet Nederlands 10 2 12 26.7 
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Procedure 

Huidig onderzoek is een praktijkgestuurd, toetsend vergelijkingsonderzoek. De gelokaliseerde 

onderzoeksvraag is afkomstig uit de praktijk en toetst en vergelijkt het effect van Equip in 

Teylingereind bij jongens en meisjes. Er is gekozen voor een pre-experimenteel 

onderzoeksdesign, omdat sprake is van een voor- en nameting met een experimentele groep, 

waarbij manipulatie van de experimentele conditie niet mogelijk is. Hoewel er dus geen 

vergelijkingsbasis is (een controlegroep) op grond waarvan verantwoord een uitspraak gedaan 

kan worden over het effect  van Equip in termen van oorzaak en gevolg, wordt om praktische 

redenen toch gekozen voor een pre-experimenteel design (Baarda & De Goede, 2006). Met dit 

gegeven wordt bij de interpretatie van de resultaten rekening gehouden.  

Het Equip-programma bestaat uit 33 bijeenkomsten aangevuld met wederzijdse 

hulpbijeenkomsten die, verdeeld over tien weken, in een vaste volgorde worden doorlopen. 

Drie keer per week vindt een bijeenkomst plaats in groepen van zes jongeren onder leiding 

van twee gecertificeerde Equip-trainers (“Wat is Equip”, n.d.). Tussen de voormeting en de 

nameting zit een periode van zes weken. Aangezien het programma in totaal tien weken in 

beslag neemt, hebben de jongeren ten tijde van de nameting circa 60% van het programma 

doorlopen. Hoewel dit consequenties kan hebben voor de resultaten - deze zullen nog niet 

optimaal zijn - wordt om praktische redenen toch gekozen de nameting voortijdig te laten 

plaatsvinden. Hiermee wordt bij de interpretatie van de resultaten rekening gehouden.  

 

Instrumenten 

Voor de operationalisatie van het begrip denkfouten wordt gebruik gemaakt van de ‘Hoe-Ik-

Denk-vragenlijst’ (HID: Nas & Brugman, 2001). De HID bestaat uit 54 items die beantwoord 

worden op een zespunts Likertschaal, welke loopt van 1 (erg mee oneens) tot 6 (erg mee 

eens). 39 items worden ingedeeld in de vier categorieën denkfouten en tegelijkertijd in één 

van de categorieën die antisociaal gedrag kenmerken (niet naleven van wetten, regels, of 

autoriteiten, fysieke agressie, liegen en stelen). Een voorbeeld is het item “Als iemand je veel 

vragen stelt, moet je wel liegen”. Dit item geeft de denkfout ‘ anderen de schuld geven’ weer, 

toegepast op de gedragscategorie ‘liegen’. Uit deze subschalen wordt de totale score op de 

HID afgeleid. Uit de acht subschalen worden ook drie samenvattende schalen gevormd: 1) de 

Overt Schaal (OV), welke antisociale gedragingen weergeeft die directe confrontatie met het 

slachtoffer aanduiden; 2) de Covert Schaal (COV), welke antisociale gedragingen weergeeft 

die geen directe confrontatie met het slachtoffer aanduiden; 3) de HID schaal, de totale score 

die wordt afgeleid uit de scores afkomstig van alle acht subschalen. Een ‘Anomalous Schaal’ 



 

 10 

(AR) met acht items is ontworpen om de items die cognitieve verstoringen meten te 

camoufleren en kan ook gebruikt worden om op niet-oprechte, incompetente, of verdachte 

antwoorden te testen. Een voorbeeld van een AR item is: “Ik roddel wel eens over anderen”. 

De overgebleven zeven items zijn zogenaamde ‘Positive Fillers’ (PF) die de negatieve lading 

van items die denkfouten meten compenseren. Een voorbeeld van een PF item is: “Als 

vrienden je nodig hebben moet je ervoor ze zijn” (Barriga, Gibbs, Potter & Liau, 2001; Nas & 

Brugman, 2001). De HID wordt bij iedere respondent tweemaal afgenomen met een 

tussenperiode zes weken. De resultaten hebben betrekking op de schalen die denkfouten 

meten, aangezien het effect van Equip in termen van afname van denkfouten wordt gemeten. 

Uit een onderzoek naar de psychometrische bevindingen van de Amerikaanse ‘How-I-

Think-questionnaire (HIT: Barriga et al., 2001a) bleek dat de HIT hoog correleert met 

zelfrapportages van antisociale gedragingen en succesvol is in het onderscheid maken tussen 

groepen. Cronbach’s alpha’s varieerden van .63 tot .96 (Nas & Brugman, 2001). Dit komt 

overeen met de huidige studie, waarbij Cronbach’s alpha’s varieerden van .74 tot .82.  

Voor de operationalisatie van het begrip behandelmotivatie wordt gebruik gemaakt 

van de ‘Vragenlijst voor Behandelmotivatie- Adolescentenversie (VBM-A: Binsbergen et al., 

2001). De VBM-A bestaat uit 81 items die beantwoord worden op een schaal met de 

antwoordmogelijkheden ‘waar’, ‘weet niet’ en ‘niet waar’. In de vragenlijst worden de eerste 

drie motivatiestadia uit het model van Prochaska en DiClemente elk met 27 items 

gerepresenteerd. De 27 items vormen elk één schaal. Een voorbeeld van een item uit de eerste 

schaal (precontemplatie) is: “Ik ben hier omdat anderen dit nodig vinden”. Een voorbeeld van 

een item uit de tweede schaal (contemplatie) is: “Ik denk veel na over mijzelf, maar praat daar 

met anderen niet over”. Een voorbeeld van een item uit de derde schaal (besluitvorming) is: 

“Ik heb hier de ruimte en de kans om aan mijzelf en de toekomst te gaan werken”. De VBM-

A wordt bij iedere respondent tweemaal afgenomen tegelijkertijd met de afname van de HID.  

Uit een onderzoek naar de psychometrische bevindingen van de VBM-A bleek dat de 

Cronbach’s alpha’s voor de twee dimensies van de vragenlijst (probleembewustheid en 

contactname in de behandeling) hoog zijn. De Cronbach’s alpha’s varieerde tussen de .85 en 

.96. (Binsbergen et. al, 2001). Ook in de huidige studie was de betrouwbaarheid van de VBM-

A hoog, met Cronbach’s alpha’s variërend van .88 tot .95.  
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Data-analyse 

De testvariabele ‘denkfouten’ wordt gemeten op intervalniveau, de testvariabele 

‘behandelmotivatie’ wordt gemeten op intervalniveau en de splitsingsvariabele ‘geslacht’ 

wordt gemeten op nominaal niveau. Voordat de effectiviteit van Equip getoetst wordt, wordt 

gekeken of  er een sekseverschil bestaat voor de subschalen en totaalscores van de HID en de 

VBM-A op de voormeting. Dit wordt gedaan met een t-toets voor onafhankelijke 

steekproeven. Er wordt vervolgd met een t-toets voor gekoppelde steekproeven om te toetsen 

of de scores van meisjes en jongens op de schalen van de HID op de voor- en nameting 

significant van elkaar verschillen. Zo wordt inzichtelijk of de denkfouten van de respondenten 

na zes weken Equip te hebben gevolgd significant zijn afgenomen. Vervolgens wordt getoetst 

of er een lineair verband bestaat tussen denkfouten en behandelmotivatie. Deze correlatie 

wordt uitgedrukt in Pearson’s product-moment correlatiecoëfficiënt r. Indien er sprake is van 

significante sekseverschillen in denkfouten en behandelmotivatie én indien er een significant 

lineair verband gevonden wordt tussen denkfouten en behandelmotivatie, wordt vervolgd met 

regressieanalyses. Allereerst wordt de invloed van sekse op denkfouten gemeten door middel 

van een enkelvoudige univariate regressieanalyse met sekse als onafhankelijke variabele en 

denkfouten als afhankelijke variabele. Als tweede wordt de invloed van behandelmotivatie op 

denkfouten gemeten door middel van een enkelvoudige univariate regressieanalyse met 

behandelmotivatie als onafhankelijke variabele en denkfouten als afhankelijke variabele. 

Indien beide regressieanalyses significante uitkomsten hebben, wordt ten slotte een multipele 

univariate regressieanalyse uitgevoerd met sekse en behandelmotivatie als onafhankelijke 

variabelen en denkfouten als afhankelijke variabele. Zo wordt inzichtelijk welke van de 

onafhankelijke variabelen de sterkste voorspeller is van afname in denkfouten. De hypotheses 

behorende bij de toetsing kunnen worden samengevat zoals weergegeven in het conceptueel 

model in figuur 1. Hierbij moet worden opgemerkt dat er geen sprake kan zijn van enige 

behandelmotivatie zonder een behandeling. Dit heeft als gevolg dat een samenhang wordt 

verondersteld tussen sekse en de aanwezigheid én de afname van denkfouten, waar verwacht 

wordt dat behandelmotivatie alleen samenhangt met de afname van denkfouten. Tevens wordt 

een sekseverschil verondersteld in mate van behandelmotivatie ten tijde van de voormeting.  

Figuur 1. 
Conceptueel model van de invloed van sekse en behandelmotivatie op denkfouten 

Denk-
fouten 

Sekse 

Behandel-

motivatie 



 

 12 

Resultaten 

 

Beschrijvende statistieken 

Tabel 2 toont de beschrijvende statistieken van meisjes per denkfoutschaal van de HID en de  

schalen van de VBM-A op de voormeting en de nameting. Tabel 3 toont de beschrijvende 

statistieken van jongens per denkfoutschaal van de HID en de schalen van de VBM-A op de 

voormeting en de nameting. 

 

Tabel 2.  

Beschrijvende statistieken meisjes voormeting en nameting HID en VBM-A (n=15)  

 Variabelen Meisjes 

voormeting 

M 

Meisjes 

voormeting 

SD 

Meisjes 

nameting 

M 

Meisjes 

nameting 

SD 

HID Egocentrisme 2.49 0.85 2.27 0.97 

 Anderen de schuld geven 2.59 0.79 2.45 0.92 

 Goedpraten/verkeerd benoemen 2.40 0.73 2.12 0.93 

 Uitgaan van het ergste 2.47 0.75 2.41 0.96 

 HID totaal 3.05 0.61 2.89 0.77 

VBM-A Contactname 2.28 0.38 2.33 0.41 

 Probleembesef 2.06 0.30 2.19 0.35 

 VBM-A totaal 2.17 0.33 2.26 0.37 

 

Tabel 3.  

Beschrijvende statistieken jongens voormeting en nameting HID en VBM-A (n=30) 

 Variabelen Jongens 

voormeting 

M 

Jongens 

voormeting 

SD 

Jongens 

nameting 

M 

Jongens 

nameting 

SD 

HID Egocentrisme 2.83 0.91 2.89 0.87 

 Anderen de schuld geven 2.69 0.91 2.67 0.72 

 Goedpraten/verkeerd benoemen 2.77 0.89 2.72 0.93 

 Uitgaan van het ergste 2.86 0.96 2.76 1.00 

 HID totaal 3.24 0.69 3.20 0.69 

VBM-A Contactname 2.22 0.39 2.23 0.45 

 Probleembesef 2.07 0.29 2.09 0.30 

 VBM-A totaal 2.14 0.33 2.16 0.37 
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T-toetsen en correlaties 

Door middel van een t-toets voor onafhankelijke steekproeven, met denkfouten en 

behandelmotivatie als afhankelijke variabelen en sekse als onafhankelijke variabele, wordt 

nagegaan of ten tijde van de voormeting sekseverschillen bestaan op de denkfoutschalen en 

de totaalscore van de HID en de subschalen en de totaalscore van behandelmotivatie, gemeten 

met de VBM-A. Er wordt eenzijdig getoetst, aangezien de verwachting bestaat dat meisjes 

minder dan jongens de denkfouten ‘egocentrisme’, ‘goedpraten/verkeerd benoemen’ en 

‘anderen de schuld geven’ maken en meer de denkfout ‘uitgaan van het ergste’ (Barriga et al., 

2001b). Tevens wordt verwacht dat meisjes hoger scoren op de schalen van de VBM-A. Uit 

de resultaten blijkt dat er geen significante sekseverschillen bestaan in denkfouten, totale 

HID-score en behandelmotivatie. Wel is er sprake van een statistische trend in de verwachte 

richting voor de denkfouten ‘egocentrisme’ (t (43) = 1.234; p = .112) en ‘goedpraten/verkeerd 

benoemen’ (t (43) = 1.403; p = .084). Er is sprake van een statistische trend in tegengestelde 

richting dan verwacht voor de denkfout ‘uitgaan van het ergste’ (t (43) = 1.382; p = .087).  

Door middel van een t-toets voor gekoppelde steekproeven wordt nagegaan of de 

scores van de respondenten (jongens en meisjes apart) op de denkfoutschalen en totale score 

van de HID op de voor- en de nameting significant van elkaar verschillen. Er wordt eenzijdig 

getoetst, aangezien de verwachting bestaat dat er na zes weken Equip gevolgd te hebben een 

significante afname in denkfouten waarneembaar is (Nas, 2005). Uit de resultaten blijkt dat 

bij jongens noch bij meisjes een significante afname in denkfouten of totale HID-score heeft 

plaatsgevonden. Wel is bij meisjes sprake van een statistische trend in de verwachte richting 

voor afname van de denkfouten ‘egocentrisme’ (t (14) = 1.695; p = .056), ‘anderen de schuld 

geven’ (t (14) = .884; p = .196) en ‘goedpraten/verkeerd benoemen’ (t (14) = 1.712; p = .055). 

Tevens is er bij meisjes sprake van een statistische trend in de verwachte richting voor afname 

van de totale HID-score  (t (14) = 1.516; p = .076). 

De sterkte van de samenhang tussen denkfouten en behandelmotivatie wordt gemeten 

aan de hand van Pearson’s product-moment correlatiecoëfficiënt r. Uit de resultaten blijkt dat 

er een relatief sterke negatieve samenhang bestaat tussen behandelmotivatie en de denkfouten 

‘anderen de schuld geven’ (r = -.515; p = .001), ‘goedpraten/verkeerd benoemen’ (r = -.533; p 

= .001) en totale denkfouten (r = -.460; p = .001). Een matig sterke negatieve samenhang is 

gevonden tussen behandelmotivatie en de denkfouten ‘egocentrisme’(r = -.355; p = .017)  en 

‘uitgaan van het ergste’ (r =-.370; p = .012).  

Aangezien er noch significante sekseverschillen in denkfouten en behandelmotivatie, 

noch een afname in denkfouten is gemeten wordt niet vervolgd met regressieanalyses. 
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Discussie 

 

Belangrijkste resultaten 

De huidige studie onderzocht de invloed van sekse en behandelmotivatie op de effectiviteit 

van de interventiemethode Equip (Barriga et al., 2001b, Binsbergen, 1997).  

Ten eerste werd geen sekseverschil gevonden in aanwezigheid van denkfouten ten 

tijde van de voormeting. De verwachting bestond dat de bevindingen van Barriga en collega’s 

(2001b), zoals gemeten in een niet-klinische populatie, ook gevonden zouden worden in een 

klinische populatie. Deze verwachting werd niet bevestigd. Wel werd een tendens in de 

verwachte richting waargenomen, waarbij meisjes minder dan jongens de denkfouten 

‘egocentrisme’ en ‘goedpraten/verkeerd benoemen’ maakten. In tegenstelling tot de 

verwachting werd eveneens een tendens waargenomen waarbij meisjes minder dan jongens de 

denkfout ‘uitgaan van het ergste’ maakten. Een verklaring voor de tegenstrijdige bevindingen 

kan liggen in de grootte van de onderzochte steekproef. In huidig onderzoek participeerden 

vijftien meisjes en dertig jongens. Bij een kleine onderzoeksgroep kunnen individuele 

verschillen tussen jongeren invloed hebben op de onderzoeksresultaten. Bovendien is bij een 

kleine onderzoeksgroep de kans kleiner om significante effecten te vinden. Om de invloed 

van individuele verschillen van respondenten op de resultaten te verkleinen en om de kans op 

het vinden van significante resultaten te vergroten wordt aanbevolen in toekomstig onderzoek 

gebruik te maken van een grotere onderzoeksgroep. Indien vervolgonderzoek onder een 

klinische populatie, uitgevoerd met een grotere onderzoeksgroep, evenmin sekseverschillen 

vindt in aanwezigheid van denkfouten, wordt aanbevolen te onderzoeken wat de oorzaak is 

van het verschil tussen niet-klinische en klinische populaties als het gaat om de mate waarin 

denkfouten gemaakt worden. Hierbij kan gedacht worden aan reden van plaatsing in de 

inrichting en achterliggende psychopathologie van de respondenten.  

Ten tweede werd, in tegenstelling tot de verwachting, geen sekseverschil gevonden in 

mate van behandelmotivatie ten tijde van de voormeting. Een verklaring hiervoor kan 

gevonden worden in de samenstelling van de gebruikte steekproef. Binsbergen en collega’s 

(2001) beschrijven dat ernstige psychopathologie een belemmering kan vormen voor de 

ontwikkeling van behandelmotivatie. Uit onderzoek van Knorth (2001) blijkt dat wanneer de 

aanwezigheid van een antisociaal gedragspatroon als uitgangspunt wordt genomen, jongens 

meer vertegenwoordigd zijn dan meisjes. Zo bleek bijvoorbeeld dat een oppositioneel-

opstandige gedragsstoornis significant vaker voorkomt bij jongens dan bij meisjes (Knorth, 

2001). Echter, wanneer gekeken wordt naar internaliserende psychopathologie, blijkt dat juist 
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meisjes meer vertegenwoordigd zijn dan jongens. Het probleem voor meisjes is echter, dat 

hun psychopathologie vaker onopgemerkt blijft, doordat zij minder open, fysieke agressie 

tonen dan jongens. Wanneer onbehandeld, zullen ook problemen van meisjes interfereren met 

gedragsveranderingen op de lange termijn (Hipwell & Loeber, 2006). Aanvullend onderzoek 

zal moeten uitwijzen of in de onderzochte populatie sprake is van een sekseverschil in vorm 

van psychopathologie. Indien dit het geval is, kan vervolgens worden onderzocht wat de rol is 

van zowel internaliserende als externaliserende psychopathologie in de ontwikkeling van 

behandelmotivatie en in hoeverre dat sekseverschillen in behandelmotivatie opheft.  

Ten derde werd, in tegenstelling tot onderzoek van Nas (2005), geen afname van 

denkfouten of totale HID-score waargenomen. In overeenstemming met de verwachting werd 

bij meisjes wel een tendens tot afname van de denkfouten ‘egocentrisme’, ‘anderen de schuld 

geven’ en ‘goedpraten/verkeerd benoemen’ en voor de totale HID-score waargenomen. Een 

mogelijke verklaring voor het feit dat er geen significante afname van denkfouten 

waarneembaar is in huidig onderzoek kan gevonden worden in het feit dat het Equip-

programma ten tijde van de nameting nog niet geheel doorlopen was en daardoor de resultaten 

niet optimaal waren. De respondenten hadden ten tijde van de nameting immers slechts 60% 

van het programma doorlopen. Een tweede verklaring voor het ontbreken van effecten van 

Equip kan liggen in de intensiteit waarin het Equip-programma in Teylingereind aangeboden 

wordt. In de VS, waar het oorspronkelijke Equip-programma is ontwikkeld, krijgen de 

deelnemers dagelijks één tot anderhalf uur Equip-les. De deelnemers in huidig onderzoek 

kregen ‘slechts’ drie keer per week één uur Equip-les. De mogelijkheid bestaat dat de 

effectiviteit van het programma hierdoor ondermijnd wordt. Dat er wel een tendens 

waarneembaar was, waarbij de afname van denkfouten groter was bij meisjes dan bij jongens, 

kan in huidig onderzoek niet worden verklaard door het verwachte verschil in 

behandelmotivatie. Er is immers geen sekseverschil in mate van behandelmotivatie 

waargenomen. Wel kan een verklaring gevonden worden in de  samenstelling van de 

gebruikte steekproef. In huidig onderzoek was 93% van de meisjes in Teylingereind geplaatst 

op civielrechtelijke titel, tegenover 40% van de jongens. Aanvullend onderzoek zal moeten 

uitwijzen of dit verschil in reden van plaatsing invloed heeft op de afname van denkfouten. 

Het is mogelijk dat jongeren die geen delict hebben gepleegd ontvankelijker zijn voor een 

interventie dan jongeren die wel een delict gepleegd hebben. Dit sekseverschil in reden van 

plaatsing hangt mogelijk ook samen met het mogelijke sekseverschil in psychopathologie, wat 

reeds eerder is besproken. Aanvullend onderzoek zal hierover uitsluitsel kunnen bieden.  
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Ten slotte werd, zoals verwacht een significante samenhang gevonden tussen mate van 

behandelmotivatie en aanwezigheid van denkfouten ten tijde van de voormeting. Hoewel niet 

eerder de samenhang is onderzocht tussen behandelmotivatie en denkfouten, zijn de resultaten 

niet opmerkelijk. In de literatuur wordt immers beschreven dat deviant gedrag middels 

denkfouten wordt gerationaliseerd ter bescherming tegen zelfblaam en zelfschuld. Dit 

suggereert een gebrek aan probleembesef, contactname in behandeling en daarmee 

behandelmotivatie (Barriga et al., 2001b; Binsbergen et al., 2001; Mos & Verdam, 2006). Wel 

moet worden opgemerkt dat de wijze van toetsing van dit verband correlationeel van aard is. 

Causaliteit mag daarom niet zonder meer worden aangenomen. Onderzoek naar de causaliteit 

van de verbanden is nodig om de richting van de verbanden te kunnen bepalen.  

 

Implicaties van onderzoeksresultaten  

De wetenschappelijke relevantie van het onderzoek uit zich, zoals eerder genoemd, in het feit 

dat het onderzoek bijdraagt aan de wetenschappelijke literatuur over de werkzaamheid van 

Equip. Het onderzoek heeft echter tevens extra waarde doordat, in tegenstelling tot eerder 

onderzoek, sekse, behandelmotivatie en denkfouten gezamenlijk onderzocht zijn. De 

resultaten van het onderzoek bevestigen ondanks de verwachtingen echter niet het belang van 

het maken van onderscheid in sekse en de rol van behandelmotivatie voor de werking van 

Equip. Echter, gezien het gehanteerde onderzoeksdesign zijn de resultaten van huidig 

onderzoek wel relevant. Immers, hoewel er geen statistisch significante resultaten gevonden 

zijn, zijn er wel trends in de verwachte richting waargenomen waar het gaat om aanwezigheid 

en afname van denkfouten. Hierbij is van groot belang dat het aantal respondenten in het 

onderzoek betrekkelijk klein was. Hiermee rekening houdend kan gesteld worden dat de 

onderzoeksresultaten beter/groter zouden zijn bij een grotere steekproef. Om deze reden heeft 

huidig onderzoek voor de maatschappelijke context waarin Equip wordt toegepast toch 

implicaties. Zo blijkt uit de resultaten dat er een tendens bestaat waarbij meisjes reeds bij 

aanvang van Equip minder denkfouten maken dan jongens. Voor de implementatie van Equip 

in de praktijk is het van belang is hiervoor meer aandacht te hebben. Momenteel wordt er in 

Teylingereind reeds gebruik gemaakt van aparte werkboeken gericht op jongens en meisjes, 

maar de vraag is of dit voldoende is. Moreel-cognitieve variabelen, waaronder denkfouten 

kunnen immers het sociale informatieverwerkingsproces beïnvloeden, wat het risico op 

antisociaal gedrag verhoogt (Dogde, 1993; Stoff et al., 1997 zoals geciteerd in Barriga et al., 

2001b). Vervolgonderzoek met een grotere onderzoeksgroep en met een nameting na 

volledige implementatie van Equip, zal moeten uitwijzen of er wellicht toch significante  
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sekseverschillen in denkfouten bestaan. Indien dit het geval is, dan betekent dit dat Equip 

meer specifiek aan de verschillende seksen aangeboden moet worden om een optimaal effect 

op antisociaal gedrag te kunnen genereren. Daarnaast moet ook rekening gehouden worden 

met het feit dat meisjes reeds ten tijde van de voormeting niet in de klinische range scoren op 

het profiel van de HIT (Barriga et al., 2001a). Hoewel dit scoreprofiel gebaseerd is op normen 

van een Amerikaanse steekproef en deze normen niet zonder meer gegeneraliseerd kunnen 

worden naar een Nederlandse steekproef, is het momenteel het enige beschikbare scoreprofiel. 

Men zou zich, de beperkingen van huidig onderzoek in acht nemende, kunnen afvragen of het 

de financiële, materiele en emotionele moeite loont om meisjes Equip aan te bieden.  

 

Beperkingen en aanbevelingen voor vervolgonderzoek 

Een eerste potentiële beperking van de huidige studie is het gehanteerde onderzoeksdesign. 

Om praktische redenen is gekozen voor een pre-experimenteel onderzoeksdesign. Dit 

betekent dat er geen vergelijkingsbasis was (een controlegroep) op grond waarvan 

verantwoord een uitspraak gedaan kan worden over het effect van Equip in termen van 

oorzaak en gevolg (Baarda & de Goede, 2006). Hoewel in huidig onderzoek enkel statistische 

trends zijn waargenomen en bij jongens geen afname in denkfouten is gemeten, zijn de 

resultaten wel relevant gezien het gehanteerde onderzoeksdesign. In dit licht bezien dienen de 

resultaten ook geïnterpreteerd te worden. De bevindingen kunnen toegeschreven worden aan 

het feit dat het programma nog niet geheel was doorlopen ten tijde van de nameting. Nader 

onderzoek zal moeten plaatsvinden om te bezien of Equip wel significante effecten sorteert na 

volledige implementatie van het programma. Ook wordt nogmaals opgemerkt dat het aantal 

respondenten in het onderzoek betrekkelijk klein was. Hiermee rekening houdend kan gesteld 

worden dat de onderzoeksresultaten beter/groter zouden zijn bij een grotere steekproef. 

Tenslotte wordt in het kader van het onderzoeksdesign opgemerkt dat weinig tot niets gezegd 

kan worden over de stabiliteit van de resultaten over langere tijd. Hoewel in huidig onderzoek 

geen effecten zijn gevonden van Equip, zijn in eerdere onderzoeken wel effecten gevonden en 

ook daar konden geen uitspraken worden gedaan over de stabiliteit van de resultaten 

(Brugman et al., 2007; Leeman et al., 1993; Nas, 2005; Nas et al., 2006). Het verdient daarom 

aanbeveling in de toekomst longitudinaal onderzoek uit te voeren. In het verlengde hiervan 

blijkt dat behandelprogramma’s die aangeboden worden in de natuurlijke leefomgeving van 

jongeren, betere resultaten boeken (Knorth, 2001). De vraag is dan ook in hoeverre verwacht 

kan worden dat een in een justitiële jeugdinrichting toegepaste interventie van betekenis is 

voor het (prosociaal) functioneren van een jeugdige buiten de inrichting (Knorth, 2001).  
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Een tweede potentiële beperking is de wijze van dataverzameling. Alle data die zijn gebruikt 

in het onderzoek zijn afkomstig uit één bron, zelfrapportage gegevens van de jongeren. Dit 

kan een vertekenend beeld gegeven hebben. Wellicht dat data afkomstig van meerdere 

bronnen andere resultaten laat zien. Het verdient daarom aanbeveling in toekomstig onderzoek 

meerdere bronnen te raadplegen.  

Een derde potentiële beperking is de implementatie van het Equip-programma in 

Teylingereind. Al genoemd is de intensiteit waarmee het Equip-programma in Teylingereind 

wordt aangeboden. Er is echter nog een tweede beperking te noemen in het kader van de 

implementatie. In een artikel van Brugman (2007) wordt beschreven dat de implementatie van 

Equip in Nederland en de VS op een belangrijk punt van elkaar verschilt. De positieve 

groepscultuur lijkt in de VS veel sterker ontwikkeld dan in Nederland. Brugman (2007) 

illustreert dit met een uitspraak van Potter, mede grondlegger van Equip: “The staff delivers 

the culture, the culture delivers the program”. Hiermee wordt bedoeld dat het de taak is van 

de staf om te zorgen dat de positieve groepscultuur tot stand komt, waarna de positieve 

groepscultuur op diens beurt zorgt voor de werking van het programma. Deze positieve 

groepscultuur lijkt slechts te kunnen worden bereikt in een behandelinrichting en niet of in 

mindere mate in een opvanginrichting waar veel doorstroom is van jeugdigen. 

Vervolgonderzoek kan zich richten op het vaststellen van de mate waarin de staf en de groep 

er in slagen zo’n cultuur te realiseren (Brugman 2007).  

Ten vierde wordt genoemd dat, omdat geen significante afname van denkfouten 

gemeten werd, in huidig onderzoek niet vervolgd is met toetsing om te bepalen in welke mate 

sekse en behandelmotivatie voorspellers zijn van de afname van denkfouten. Wanneer 

vervolgonderzoek wordt uitgevoerd met een verbeterd onderzoeksdesign en een grotere 

steekproef is het van belang te kijken in hoeverre sekse en behandelmotivatie dan wel van 

invloed zijn op het behandeleffect. Omdat er wel sprake was van een tendens in de verwachte 

richting, waarbij de afname van denkfouten bij meisjes groter was dan bij jongens, wordt 

verwacht dat de afname significant zal zijn bij een grotere onderzoeksgroep en na volledige 

implementatie van Equip. Tevens blijkt uit de literatuur dat een hogere mate van 

behandelmotivatie leidt tot meer behandeleffect, wat in dit geval een grotere afname van 

denkfouten zal betekenen (Binsbergen, 1997). 

Een laatste aanbeveling voor toekomstig onderzoek richt zich op de programma 

integriteit van Equip in Teylingereind. De programma integriteit is van groot belang om de 

betekenis en effectiviteit van het programma binnen de inrichting te garanderen. Namelijk, 

wanneer het programma uitgevoerd wordt zoals beoogd, zullen de effecten het grootst zijn.  
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