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Voorwoord 

Als onderdeel van de master Orthopedagogiek (richting Jeugdzorg) aan de Universiteit Utrecht, heb ik 

zelfstandig een onderzoek uitgevoerd. Het onderwerp ‘uitval’ bedacht ik al tijdens de eerste week van 

mijn stage bij Valkenheide, de definitieve onderzoeksvraag heeft echter wat langer op zich laten 

wachten. 

Deze thesis had ik nooit kunnen schrijven zonder enige steun vanuit Valkenheide (als 

onderzoeksinstelling) en de universiteit. Bij deze wil ik mijn thesisbegeleidster Zita Mann en mijn 

thesisdocente Hester Storsbergen heel erg bedanken voor de begeleiding.  

Het is voor mij een zeer leerzame ervaring geweest om zelfstandig een heel onderzoeksproces door te 

lopen. Ik heb er erg veel plezier aan beleefd. Het was in eerste instantie een teleurstelling dat de 

verwachte verschillen niet werden gevonden. Geen significante verschillen is echter ook een uitkomst, en 

gezien het feit dat er nog maar weinig bekend is over dit onderwerp een heel interessante uitkomst. 
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Uitval binnen de residentiële jeugdzorg 

Op welke kenmerken verschillen de uitvallers van de reguliere beëindigers? 

 Esther Vos 

 

Summary Residential care is situated at the end of the continuum of care: it is the most restrictive option 

that exists in youth care. When adolescents drop out of residential treatment, it entails negative 

consequences for the youth itself and for society. In the Netherlands, the results of youth care are 

measured by the following indicators: goal attainment, client satisfaction and the number of youth that 

drop out of treatment.  

  Youth who drop out (N = 23) and youth who successfully finish their treatment (N=34) at 

Valkenheide in the Netherlands, are compared on a number of variables: percentage of goals attainted; 

goals scored; presence of psychopathology; delinquency; ethnicity; marital status of the parents; 

voluntary / forced care; number of casemanagers; number of group shifts and number of risk factors.  

  This research shows that the percentage of goals attainted, goals scored and the number of 

casemanagers differed between the two groups. Youth who successfully finished their treatment attainted 

more goals, had more goals scores and had more casemanagers. 

  Future research should focus on getting a complete image of dropping out from residential youth 

care. As yet, little is known about this subject. 

 

Inleiding 

In Nederland wordt 0,6% van de jongeren van 0 tot 18 jaar uit huis geplaatst (22.817 jongeren in 2002). 

45% van deze jongeren (10.228 jongeren) komt terecht in een residentiële instelling (De Graaf, Schouten 

& Konijn, 2005). In Nederland zijn er 64 zorgaanbieders binnen de jeugdhulpverlening die samen 9.856 

plaatsen bieden (Sociale kaart Jeugdzorg, 2005, in Loeffen, 2007). In de provincie Utrecht bevinden zich 

acht instellingen die residentiële zorg bieden (Stichting Bureau Jeugdzorg Utrecht, 2007). Valkenheide is 

een van deze zorginstellingen. Valkenheide is een open behandelinstelling voor jeugdzorg in 

Maarsbergen en onderdeel van de Leo Stichting Groep. De Leo Stichting Groep heeft naast Valkenheide 

nog vier andere zorginstellingen onder haar vleugels. Valkenheide biedt verschillende hulpvormen aan 

jongeren van 0 tot 18 jaar die zijn vastgelopen: te weten residentiële, semi-residentiële en ambulante 

hulp.  

Sinds de Wet op de Jeugdzorg, zijn zorgaanbieders zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de 

zorg die zij bieden (Ministerie VWS, 2005). Sinds 24 oktober 2007 is Valkenheide HKZ gecertificeerd, het 

resultaat van kwalitatief goede zorg en transparantie in het zorgproces (Hendriksen, 2007). De resultaten 
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van de hulpverlening worden gemeten aan de hand van de volgende, landelijk vastgestelde prestatie-

indicatoren: realisatie van de doelen, tevredenheid van cliënten en wijze van beëindiging hulp (Van 

Yperen, 2003; Van Yperen, Booy & Van der Veldt, 2003; Van Yperen, Meyknecht & Diephuis, 2004). De 

realisatie van doelen wordt gemeten door middel van de GAS-score (Goal Attainment Scaling) (Hurn, 

Kneebone & Cropley, 2006; Van Yperen et al., 2004) en de tevredenheid van cliënten door middel van de 

C-toets (cliëntentoets) (Huzen & Coutinho, 2004; Ramos et al., 2006). Aan het eind van iedere 

behandelperiode van een half jaar is er een hulpverleningsplanbespreking, waarin gemeten wordt in 

hoeverre de opgestelde doelen zijn gerealiseerd. De laatste prestatie-indicator is de wijze van beëindiging 

van de hulp (soms ook uitval genoemd). Om dit te meten, wordt bij Valkenheide sinds 2006 bijgehouden 

op welke wijze een plaatsing beëindigd wordt. Manieren waarop plaatsingen beëindigd kunnen worden 

zijn: reguliere beëindiging, verbroken door cliëntsysteem, verbroken door hulpverlener en verbroken door 

externe omstandigheden.  

  Valkenheide probeert de zorg die geboden wordt te verbeteren. Zo worden jaarlijks C-toetsen 

afgenomen en doelrealisatiescores berekend. Ook wordt bijgehouden waarom jongeren vertrekken van 

Valkenheide. Er wordt echter niet bijgehouden welke jongeren vertrekken: wie beëindigt de 

hulpverlening volgens afspraak en wie vertrekt er voortijdig? Het is belangrijk zicht te hebben op de 

kenmerken die het verschil tussen een succesvol en een voortijdig afgebroken traject kunnen voorspellen, 

om er adequaat op in te kunnen spelen. Het kennen van factoren die uitval voorspellen en weten wat 

hieraan gedaan kan worden, is niet alleen waardevol voor Valkenheide; maar vormt ook een belangrijke 

aanvulling op de (beperkte hoeveelheid) onderzoeken die al gedaan zijn naar uitval in residentiële 

instellingen. 

 

Uitval 

Van de drie genoemde prestatie-indicatoren (doelrealisatie, cliënttevredenheid en uitval) is uitval de 

indicator die het meest onderbelicht blijft in publicaties en onderzoeken. Daarom is ervoor gekozen in dit 

onderzoek de aandacht op deze prestatie-indicator te richten. Uitval kan gedefinieerd worden als een 

vertrek voordat de door de medewerkers opgestelde doelen behaald zijn (Scholte & Van der Ploeg, 

2000). In de literatuur wordt gesproken over uitvalpercentages tussen de 30 en 60 procent (Baekeland & 

Lundwall, 1975; Scholte & Van der Ploeg, 2000; Van der Ploeg & Scholte, 1996). Er kunnen diverse 

redenen zijn waarom een jongere vertrekt van Valkenheide. Bijna de helft van de jongeren vertrekt 

omdat de behandeling volgens plan is afgerond, maar er is ook een groot deel dat vertrekt om een andere 

reden. De twee belangrijkste redenen zijn: overplaatsing omdat de jongere ergens anders beter op zijn 

plek is (24%) en weglopen en niet terugkeren van de jongere (13%) (Van der Ploeg & Scholte, 2003). 

Beide manieren van beëindiging van de hulp vallen onder uitval. Overplaatsing wordt geschaard onder 
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‘verbroken door de hulpverlener’ en weglopen onder ‘verbroken door het cliëntsysteem’. Van der Ploeg 

en Scholte (1996) noemen verder nog het niet kunnen handhaven van de jongeren, weigering door de 

ouders om verdere hulp te ontvangen en het niet-aanslaan van de behandeling. Uit later onderzoek 

blijken deze factoren echter maar in een klein aantal gevallen de reden voor uitval te zijn (tussen de 2 en 

7 procent). In genoemd onderzoek was Valkenheide een van de onderzochte instellingen (Van der Ploeg 

& Scholte, 2003).  

Wanneer een jongere voortijdig vertrekt van een woongroep, voorspelt dit weinig goeds voor zijn 

toekomst. Residentiële behandeling bevindt zich op het meest restrictieve niveau in de 

jeugdhulpverlening / jeugdzorg: het wordt gezien als de allerlaatste optie (Bates, English &  

Kouidou-Giles, 1997; Frensch & Cameron, 2002). Alleen als al het andere geprobeerd is en niet 

werkzaam is bevonden, wordt een kind uit huis geplaatst. Als jongeren het binnen een open residentiële 

setting niet redden, zullen ze naar een besloten of gesloten setting moeten. Sinds 2008 is het onderscheid 

tussen besloten en gesloten jeugdzorg vervaagd. Het ministerie voor Jeugd en Gezin is momenteel bezig 

plaatsen voor gesloten jeugdzorg te creëren, zodat civielrechtelijk geplaatste jongeren niet meer in een 

justitiële jeugdinrichting geplaatst hoeven te worden (Streefbeeld Jeugdzorg Plus, 2008). Voor gesloten 

jeugdzorg is een machtiging gesloten jeugdzorg van de kinderrechter nodig (Jeugd en Gezin, 2008). Van 

der Ploeg en Scholte (2003) stellen dat jongeren die niet volgens plan zijn vertrokken (lees: jongeren die 

zijn uitgevallen) significant vaker op het politiebureau belanden, meer vernielingen plegen en een 

slechtere band hebben met hun verzorgers. Veel van deze jongeren raken op het verkeerde pad en 

belanden daardoor in justitiële jeugdinrichtingen. Ook voor de maatschappij brengt uitval nadelen met 

zich mee (denk aan extra kosten voor opvang jongeren, veroorzaakte (emotionele) schade). Daarnaast 

beïnvloedt uitval de waarschijnlijke effectiviteit van behandelingen (Orlando, Chan & Morral, 2003). 

Zelfs de meest effectieve behandeling helpt weinig wanneer mensen vroegtijdig weggaan (Corning & 

Malofeeva, 2004). 

 

Factoren die van invloed zijn op de effectiviteit van de behandeling 

Uit de literatuur zijn enkele factoren bekend die te maken hebben met uitval (zie Tabel 1
1
). Uit deze 

onderzoeken blijkt dat er twee factoren zijn (psychopathologie en etniciteit) waarvan geen eenduidige 

resultaten bekend zijn, zoals ook valt af te lezen uit Tabel 1 (de vetgedrukte gegevens). 

  Om zorg te kunnen bieden die aansluit bij de behoeften van de cliënt, is het van belang om een 

beeld te hebben van de aanwezige problemen en de factoren die de effectiviteit van de hulpverlening 

                                                 
1 Naast onderzoek naar uitval binnen de residentiële jeugdzorg, wordt gebruik gemaakt van onderzoek naar uitval bij psychotherapie 

(Chung, Pardeck & Murphy, 1995; Corning & Malofeeva, 2004; Ogrodniczuk, Joyce & Piper, 2005; Reis & Brown, 1999; Stevens, 

Kelleher, Ward-Estes & Hayes, 2006); uitval bij behandeling voor alcohol- en drugsverslaving (Orlando, Chan & Morral, 2003; Pekarik & 

Zimmer, 1992) en uitval bij andere behandelvormen (Pelkonen, Marttunen, Paippala & Lönnqvist, 2000; Persons, Burns & Perloff, 1988). 

Het onderzoek van Baekeland en Lundwall (1975) is een meta-analyse naar uitval bij diverse soorten hulp.  
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mogelijkerwijs kunnen beïnvloeden (Boendermaker, Van der Veldt & Booy, 2003). Factoren die de 

hulpverlening beïnvloeden, zijn op te splitsen in mediatoren en moderatoren. Mediatoren zijn factoren 

die door jeugdzorg te beïnvloeden zijn; moderatoren zijn factoren die niet door jeugdzorg te beïnvloeden 

zijn (Van Yperen, 2003; Van Yperen, Bijl & Veerman, 2006). De hieronder genoemde factoren kunnen 

bijna allemaal geclassificeerd worden als niet-beïnvloedbare factoren. Dit zijn statische factoren, die bij 

het begin van de hulpverlening aanwezig zijn en niet te veranderen zijn. Deze factoren hebben echter wel 

invloed op de behandeling. Bij de behandeling van jongeren is het belangrijk rekening te houden met 

deze factoren door de aanpak hierop aan te passen. Daarnaast spelen ook twee beïnvloedbare factoren 

een belangrijke rol in de effectiviteit van een behandeling, te weten wisseling van casemanager en 

wisseling van leefgroep. Dit zijn factoren die kunnen wijzigen in de loop van de behandeling. Indien 

mocht blijken dat deze verandering(en) samenhang(t/en) met uitval, kan dit voor de behandeling van 

jongeren in de toekomst voorkomen worden. Het aantal risicofactoren is een deels beïnvloedbare factor 

(want het aantal casemanagers is bijvoorbeeld wel te beïnvloeden, maar het hebben van gescheiden 

ouders niet) en is een optelsom van alle risicofactoren (zie Tabel 1).  

 

Tabel 1. Literatuurstudie over risicofactoren t.a.v. uitval 
Factor Auteurs Belangrijkste bevinding  

Psycho-

pathologie 

- Baekeland & Lundwall (1975). 

 

- Gould, Shaffer & Kaplan (1985, in  

  Chung, Pardeck & Murphy, 1995). 
- Persons, Burns & Perloff (1988).  

 

- Van der Ploeg & Scholte (1996).  

 

 

- Van der Ploeg & Scholte (2003). 

- Personen met sociopathische trekken vallen eerder uit.   

  Klinische data kunnen uitval voorspellen. 

- Metingen van psychopathologie bieden geen  

  verklaring voor uitval. 
- Mensen met een persoonlijkheidsstoornis vallen vaak  

  eerder uit. 

- Gedragsproblemen domineren als opnamereden bij  

  uitgevallen jongeren. Veel van de uitvallende jongeren  

  kampen met emotionele problemen. 

- Bij uitvallers is iets vaker sprake van externaliserende  

  gedragsproblemen. 
        

Delinquentie - Orlando, Chan & Morral (2003).  

 

- Pelkonen, Marttunen, Paippala &  

  Lönnqvist (2000). 

- Scholte & Van der Ploeg (2006). 

 

- Van der Ploeg & Scholte (1996).  

- Van der Ploeg & Scholte (2003). 

- Jongeren die uitvallen, hebben vaker een crimineel  

  verleden. 

- Mensen die vroegtijdig uitvallen, hebben meer  

  problemen met de wet. 

- Jongens die uitvallen, hebben meer delinquente  

  vrienden. 

- Veel jongeren vallen uit door delinquent gedrag. 

- Jongeren die vroegtijdig zijn vertrokken, belanden  

  vaker op het politiebureau.   
       

Etniciteit - Baekeland & Lundwall (1975). 

 

- Luk et al. (2001, in Stevens, Kelleher,  

  Ward-Estes & Hayes, 2006). 

- Pekarik & Zimmer (1992). 

- Reis & Brown (1999).  

- Van der Ploeg & Scholte (1996).  

- Demografische variabelen kunnen uitval verklaren.  

  Allochtonen vallen eerder uit. 

- Behoren tot een minderheidsgroep is een oorzaak voor  

  uitval. 

- Vinden geen verband tussen etniciteit en uitval. 

- Etniciteit is een voorspeller voor uitval. 

- Van de uitvallers is het merendeel autochtoon. 
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Tabel 1. Vervolg 
Sociaal 

economische 

status 

 

- Baekeland & Lundwall (1975). 

 

- Pelkonen et al. (2000). 

- Reis & Brown (1999). 

- Stevens, Kelleher, Ward-Estes &  

  Hayes (2006). 

- Mensen met een lage sociaal economische status vallen  

  eerder uit. 

- Bij uitvallers is vaker sprake van een lage SES. 

- Een lage SES is een reden voor uitval. 

- Het hebben van een lage SES is een factor waardoor  

  jongeren eerder uit kunnen vallen. 
       

Gezinssituatie - Scholte & Van der Ploeg (2000).  

 

- Van der Ploeg & Scholte (1996).  

 

 

- Van Yperen, Booy & Van der Veldt  

  (2003). 

- Gezinsproblemen zijn een belangrijke reden waarom  

  uitgevallen jongeren opgenomen zijn. 

- Gezinsproblematiek is een belangrijke reden van  

  opname bij uitvallende jeugd. Ouderlijke ruzies hebben  

  een negatieve uitwerking op kinderen. 

- Het hebben van gescheiden ouders kan een stressbron  

  zijn. 
       

Kader van de 

hulpverlening 

- Baekeland & Lundwall (1975). 

- Corning & Malofeeva (2004).  

 

- Pekarik & Zimmer (1992).  

 

- Reis & Brown (1999). 

- Scholte & Van der Ploeg (2000). 

- Cliënten verwezen door de rechter vallen eerder uit. 

- Jongeren die gedwongen in de hulpverlening zitten,  

  vallen eerder uit. 

- Jongeren die gedwongen in de zorg zitten, vallen  

  eerder uit. 

- Onvrijwillige verwijzing is een voorspeller van uitval. 

- Cliënten verwezen door de rechter vallen eerder uit. 
          

Aantal 

casemanagers  

- Baekeland & Lundwall (1975). 

 

- Wanneer de hulpverleningsband onderbroken wordt,  

  vallen cliënten eerder uit en zijn ze minder  

  behandeltrouw. 
  

Aantal groeps-

wisselingen 

- Baekeland & Lundwall (1975). 

 

- Wanneer de hulpverleningsband onderbroken wordt,  

  vallen cliënten eerder uit en zijn ze minder    

  behandeltrouw. 
            

Motivatie 

 

- Baekeland & Lundwall (1975). 

 

- Lyons & Schaefer (2000). 

 

- Ogrodniczuk, Joyce & Piper (2005). 

- Orlando et al. (2003).  

- Van der Ploeg & Scholte (2003). 

- Van Yperen et al. (2003). 

- Personen die gedwongen in behandeling  zitten, vallen  

  eerder uit. 

- Jongeren die niet gemotiveerd zijn om te veranderen,   

  vallen eerder uit. 

- Personen die niet gemotiveerd zijn, vallen eerder uit. 

- Behandelmotivatie is een voorspeller voor uitval. 

- Ongemotiveerde jongeren vallen eerder uit. 

- Ongemotiveerde jongeren vallen eerder uit. 
           

Tevredenheid 

 

- Reis & Brown (1999). 

- Van Yperen et al. (2003). 

- Uitvallers zijn minder tevreden. 

- Jongeren die niet tevreden zijn, vallen sneller uit. 
       
        

Verwachtingen - Baekeland & Lundwall (1975). 

 

- Reis & Brown (1999). 

- Een verschil in verwachting tussen de behandelaar en  

  de cliënt kan voortijdige uitval veroorzaken. 

- Mensen bij wie niet aan de verwachtingen wordt   

  voldaan, vallen eerder uit.  
           
 

 Nb: alle cursief gedrukte gegevens zijn niet afkomstig uit onderzoeken naar residentiële jeugdzorg. De vetgedrukte gegevens zijn 

onderzoeken die resultaten vinden die strijdig zijn met andere onderzoeken. 
 

 
 

Onderzoeksvraag 

In deze studie wordt de volgende vraag beantwoord: Verschillen de jongeren die op residentiële 

groepen van Valkenheide uitvallen, van jongeren die niet uitvallen op het al dan niet vóórkomen 

van factoren die volgens wetenschappelijk onderzoek een rol spelen bij uitval bij behandeling? 
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Deelvragen:  

- Is er een verschil in het percentage behaalde doelen in de eerste, tweede en laatste periode van de 

behandeling bij de uitgevallen en de succesvolle jongeren? 

- Is er een verschil in het scoren van de doelen tussen de uitgevallen en de succesvolle jongeren? 

- Is er een verschil in kindfactoren (aanwezigheid van psychopathologie en aanwezigheid van  

  delinquentie) tussen de uitgevallen en de succesvolle jongeren? 

- Is er een verschil in gezinsfactoren (etniciteitverdeling en huwelijkse status van de ouders) bij de  

   uitgevallen en de succesvolle jongeren? 

- Is er een verschil in settingsfactoren (kader van de hulpverlening, aantal casemanagers en aantal  

   groepswisselingen) tussen de uitgevallen en de succesvolle jongeren? 

- Is er een verschil in het aantal risicofactoren tussen de uitgevallen en de succesvolle jongeren? 

- Hoe kan ervoor worden gezorgd dat jongeren die de kenmerken van een uitvaller vertonen de  

  behandeling binnen Valkenheide toch op een goede manier kunnen afronden? 

 

Hypotheses 

Ten aanzien van het percentage behaalde doelen per periode en het scoren van de doelen wordt 

verwacht dat jongeren die voortijdig vertrekken, minder doelen hebben behaald per periode en dat hun 

doelen vaker niet werden gescoord tijdens hulpverleningsplanbesprekingen dan jongeren die hun 

hulpverleningstraject afronden. 

  Verscheidene onderzoekers stellen dat psychopathologie een voorspeller van uitval is. Bij 

uitvallers is vaker sprake van externaliserende problemen (Baekeland & Lundwall, 1975; Persons et al., 

1988; Van der Ploeg & Scholte, 1996, 2003) en internaliserende problemen (Van der Ploeg & Scholte, 

1996). Gould en collega’s (1985, in Chung et al., 1995) stellen dat metingen van psychopathologie geen 

verklaring bieden voor uitval. Een verklaring voor dit verschil kan gevonden worden in het type 

behandeling dat onderzocht is en in de leeftijdscategorie waarop het onderzoek zich richtte. Het 

onderzoek van Gould en collega’s (1985, in Chung et al., 1995) richtte zich op kinderen in psychiatrische 

instellingen. Een voorwaarde voor opname in een psychiatrische setting is de aanwezigheid van 

psychopathologie. Dit verklaart mogelijk waarom er geen significante verschillen zijn gevonden tussen 

de groepen uitvallers en niet-uitvallers op metingen van psychopathologie. De verwachting is dat er 

binnen Valkenheide – waar de aanwezigheid van psychopathologie geen voorwaarde voor opname is – 

wel een verschil gevonden zal worden tussen de twee groepen, en dat jongeren waarbij sprake is van 

psychopathologie eerder uitvallen. 

 Over het verband tussen delinquentie en uitval zijn de onderzoeken eenduidig. Veel jongeren die 

uitvallen, vertonen delinquent gedrag (Orlando et al., 2003; Pelkonen et al., 2000; Van der Ploeg & 
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Scholte, 1996, 2003). Verwacht wordt dat de aanwezigheid van delinquent gedrag een voorspeller is van 

uitval. 

Naar het verband tussen etniciteit en uitval is relatief veel onderzoek gedaan. De conclusies die 

uit deze onderzoeken worden getrokken verschillen echter. Uit het merendeel van de onderzoeken bleek 

dat etniciteit een voorspeller was voor uitval (Baekeland & Lundwall, 1975; Stevens et al., 2006; Reis & 

Brown, 1999; Van der Ploeg en Scholte, 1996). Pekarik en Zimmer (1992) vonden echter geen relatie 

tussen etniciteit en vroegtijdige uitval. Hiervoor zijn twee mogelijke verklaringen. Het onderzoek van 

Pekarik en Zimmer (1992) is afgenomen in Amerika, wat maakt dat de groep allochtonen een andere 

etnische samenstelling kent dan de groep allochtonen in het huidige onderzoek. Daarnaast was in het 

onderzoek van Pekarik en Zimmer (1992) ongeveer 80% van de deelnemers van autochtone afkomst. Op 

Valkenheide is 58% procent van de jongeren van autochtone afkomst (dossieranalyse). De 

onderzoeksgroep in dit onderzoek is daardoor onvergelijkbaar met de onderzoeksgroep van Pekarik en 

Zimmer (1992). De verwachting is dat etniciteit een rol speelt in uitval, en specifiek dat jongeren van 

allochtone afkomst eerder uitvallen (Luk et al., 2001, in Stevens et al., 2006; Raynes & Patch, 1971, in 

Baekeland & Lundwall, 1975).  

 Over de rol van huwelijkse status van de ouders en uitval is weinig bekend. Uit onderzoek 

blijkt dat het hebben van gescheiden ouders over het algemeen geen positieve effecten zal hebben op de 

kinderen (Van Yperen, 2003). Gezinsproblematiek blijkt te domineren als aanmeldreden bij de voortijdig 

vertrokken jeugd (Scholte & Van der Ploeg, 2000; Van der Ploeg & Scholte, 1996). Op basis van de 

literatuur wordt verwacht dat jongeren die uitvallen frequenter afkomstig zijn uit gezinnen met 

gescheiden ouders. 

 Met betrekking tot het kader van de zorg zijn alle onderzoekers het met elkaar eens, dat cliënten 

die gedwongen in de zorg zitten eerder uitvallen dan cliënten die op vrijwillige basis zorg ontvangen 

(Altman, Brown & Sletten, 1972, in Baekeland & Lundwall, 1975; Corning & Malofeeva, 2004; Pekarik 

& Zimmer, 1992; Reis & Brown, 1999; Scholte & Van der Ploeg, 2000). Verwacht wordt dat jongeren 

die de zorg gedwongen ontvangen eerder uit zullen vallen doordat zij minder gemotiveerd zijn. 

Naar de rol van het aantal casemanagers en het aantal groepswisselingen is weinig onderzoek 

gedaan. De onderzoeken tonen aan dat méér niet beter is. Onderbreking van de hulpverleningsband hangt 

samen met uitval (Dinnen, 1971, Straker et al., 1967, in Baekeland & Lundwall, 1975). Verwacht wordt 

dat jongeren die vaak van casemanager of van groep wisselen eerder uitvallen. 

De verwachting wat het aantal risicofactoren betreft, is dat jongeren waarbij sprake is van meer 

risicofactoren, eerder uitvallen dan jongeren waarbij sprake is van minder risicofactoren. 
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Methode 

Design  

Door middel van dossieranalyse werd onderzocht of er een verschil was in factoren tussen jongeren die 

de behandeling succesvol hebben afgerond en jongeren die zijn uitgevallen. De onderzoeksgroep bestond 

uit de ex-bewoners van de vier residentiële groepen voor kortdurende behandeling voor jongeren van 12 

tot 18 jaar op Valkenheide, die in 2006 en 2007 weg zijn gegaan. Deze jongeren bevinden zich op dit 

moment thuis, in een andere zorginstelling of in een justitiële instelling.  

  66 jongeren hebben de residentiële groepen van Valkenheide verlaten in 2006 en 2007. Negen 

daarvan werden niet meegenomen in dit onderzoek omdat ze door externe omstandigheden (bijvoorbeeld 

de sluiting van het gezinshuis) tijdelijk op een residentiële groep verbleven en daarna zijn weggegaan, of 

omdat ze voor de eerste hulpverleningsplanbespreking vertrokken zijn en dus geen of weinig hulp 

hebben ontvangen (maximaal één maand). Uiteindelijk zijn 57 jongeren meegenomen in dit onderzoek. 

Deze groep werd opgesplitst in succesvolle jongeren (34; 60%) en uitgevallen jongeren (23; 40%). In 

deze groepen zaten 41 jongens (72%) en 16 meisjes (28%). 33 jongeren waren autochtoon (58%) en 24 

allochtoon (42%). Van deze jongeren zaten er vijftien op de Reehorst, zeventien op de Heikant 

(gemengde groepen), veertien op de Klink en elf op ‘t End (groepen met alleen jongens). De gemiddelde 

leeftijd van de jongeren bij het verlaten van Valkenheide was 16 (sd = 1.38). Het merendeel van de 

jongeren is naar huis vertrokken (53%). 

 

Operationalisatie concepten 

Om pragmatische redenen werden de factoren motivatie, tevredenheid, verwachtingen en sociaal 

economische status niet meegenomen in dit onderzoek. Deze factoren bleken niet via dossieranalyse te 

achterhalen. Zie voor de overige factoren Tabel 2. 

 

Tabel 2. Operationalisatie concepten 
Concept Operationalisatie (alle gegevens zijn verzameld op basis van dossieranalyse) 

- Wijze beëindiging van de  

  hulp 

 

- Succesvolle jongeren: code 1 (reguliere beëindiging). 

  Uitgevallen jongeren: code 2 (beëindigd door cliëntsysteem) of code 3 (beëindigd door  

  hulpverlener). Codes werden gegeven door de behandelcoördinator. 

- Percentage behaalde  

  doelen eerste, tweede en  

  laatste periode van een half  

  jaar. 

 

- Doelen werden als behaald beschouwd, wanneer tijdens  

  hulpverleningsplanbesprekingen een GAS-score van 1 (vooruit gegaan) of 2  

  (behaald) gegeven werd door de jongere, zijn of haar ouder(s), de casemanager en de  

  mentor. De behandelcoördinator bepaalde op basis van de gegeven scores of een doel  

  behaald was. 

- Gescoorde doelen - Werden de doelen wel of niet gescoord tijdens de hulpverleningsplanbespreking. 



 

 12

Tabel 2. Vervolg 
Kindfactoren 

- Psychopathologie  

  externaliserend 

- Psychopathologie  

  internaliserend 

- Delinquentie 

 

- DSM-IV diagnose gesteld door psychiater of GZ-psycholoog. 

  Externaliserend: ADHD, ODD, CD. 

  Internaliserend: angststoornis, depressie, autisme spectrum stoornis. 

 

- Contact met politie / justitie, iets gestolen.  

Gezinsfactoren 

- Etniciteit 

 

- (Huwelijkse) status ouders 

 

- Allochtoon: een persoon waarvan een of beide ouders in het buitenland werd / werden 

  geboren (Keij, 2000). 

- Getrouwd / gescheiden, nooit getrouwd, overleden. 

Settingsfactoren 

- Kader van de zorg 

- Aantal casemanagers 
    

 

- Was de hulp gedwongen (OTS, voogdij, reclassering) of vrijwillig. 

- Hoeveel casemanagers had een jongere tijdens zijn verblijf op Valkenheide. 
      

      

- Aantal risicofactoren 

 

 

 

 

 

    

- Overal waar een 1 stond / bij aantal groepen en casemanagers overal waar 2 of meer stond 

• gezinsfactoren: allochtone afkomst & gescheiden ouders / nooit getrouwde ouders / 

overleden ouders; 

• kindfactoren: aanwezigheid van internaliserende en/of externaliserende  

psychopathologie & delinquentie;  

• settingsfactoren: onvrijwillig kader, diverse casemanagers en verscheidene  

groepswisselingen. 
    

 
 

Instrumenten en procedures 

In de 57 dossiers bevonden zich de indicatiestellingen van Bureau Jeugdzorg, het afstemmingsplan en de 

hulpverleningsplannen van Valkenheide. De informatie uit de dossiers werd gecodeerd in ‘indicatie voor 

een risicofactor’ (code 1) en ‘geen indicatie voor een risicofactor’ (code 2). De variabele ‘aantal 

groepswisselingen’ bleek niet te gebruiken (te kleine N) en de variabelen ‘aantal casemanagers’ en 

‘aantal risicofactoren’ werden gehercodeerd omdat de N in sommige cellen te klein was (zie Tabel 6 en 

7). Verschillen tussen uitvallers en succesvolle jongeren op bovengenoemde variabelen werden getoetst 

met een binominale toets, de Chi-kwadraattoets, de Mann-Whitney U-toets en de t-toets. De Spearman’s 

rangcorrelatietoets werd gebruikt om te toetsen of er een verband was tussen verblijfsduur en aantal 

casemanagers. Daar waar op basis van literatuur verwachtingen waren geformuleerd, werd eenzijdig 

getoetst met een alfa van .05.  

 

Resultaten 

Er werd een verschil gevonden tussen de succesvolle en uitgevallen jongeren op het scoren van de doelen 

in iedere periode (zie Tabel 3) [periode 1: X²(1) = 7.45; p < .01; periode 2: X²(1) = 9.33; p < .01; periode 

3: X²(1) = 9.33; p < .01]. Dit verschil werd ook gevonden bij de binominale toets. Van de uitgevallen 

jongeren werden in iedere periode de doelen frequenter niet gescoord (43% in de eerste periode, 57% in 

de tweede en laatste periode) dan bij de succesvolle jongeren (12% in de eerste periode, 18% in de 

tweede en laatste periode) (p = .000).  
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 Er werd geen significant verschil tussen de groepen gevonden op het percentage behaalde doelen 

in de eerste en tweede periode. De groepen verschilden wel van elkaar op het percentage behaalde doelen 

in de laatste periode. De verschillen werden gezien de kleine N zowel parametrisch als non-parametrisch 

getoetst (zie Tabel 3 voor de non-parametrische toetsingen). Succesvolle jongeren behaalden een 

significant hoger percentage van hun doelen in de laatste periode (m = 63.32, sd = 37.50) dan uitgevallen 

jongeren (m = 22.50, sd = 41.58) (t(36) = 2.87; p < .01). In de tweede periode was er een trend waar te 

nemen (p = .05). Succesvolle jongeren behaalden een hoger percentage van hun doelen (m = 43.68,  

sd = 34.07) dan uitgevallen jongeren (m = 18.30, sd = 24.13) (U = 83.000; p = .05).  

 

Tabel 3. Verschillen tussen succesvolle jongeren (N = 34) en uitvallers (N =23) op gescoorde doelen en 

percentage behaalde doelen (tweezijdig getoetst)  

 Succesvolle 

jongeren 

Uitgevallen 

jongeren 

 

df 

 

X² / U 

 

p 

Doelen gescoord periode 1 

Niet gescoord 

Gescoord 
     

 

 4 (12%) 

30 (88%) 

 

10 (43%) 

13 (57%) 

 

 

1 

 

 

X² = 7.45 

 

 

.006** 

Doelen gescoord periode 2 

Niet gescoord 

Gescoord 
     

 

 6 (18%) 

28 (82%) 

 

13 (57%) 

10 (43%) 

 

 

1 

 

 

X²  = 9.33 

 

 

.002** 

Doelen gescoord laatste 

periode 

Niet gescoord 

Gescoord 
     

 

 

 6 (18%) 

28 (82%) 

 

 

13 (57%) 

10 (43%) 

 

 

 

1 

 

 

 

X²  = 9.33 

 

 

 

.002** 

Percentage behaalde doelen 

1
e
 periode

1
 

Gemiddelde (m) 

Standaardafwijking (sd) 
     

 

 

69.60 

29.96 

 

 

53.69 

37.74 

 

 

 

- 

 

 

 

U = 148.500 

 

 

 

.21 

Percentage behaalde doelen 

2
e
 periode

2
 

Gemiddelde (m) 

Standaardafwijking (sd) 
     

 

 

43.68 

34.07 

 

 

18.30 

24.13 

 

 

- 

 

 

 

 

U = 83.000 

 

 

 

.05 

Percentage behaalde doelen 

laatste periode
2
 

Gemiddelde (m) 

Standaardafwijking (sd) 
       

 

 

63.32 

37.50 

 

 

22.50 

41.58 

 

 

 

- 

 

 

 

U = 57.000 

 

 

 

.004** 
 

 

Noot: 
1 
Succesvolle jongeren: N = 30, missing = 4; uitgevallen jongeren: N = 13, missing =  10                  

2 
Succesvolle jongeren: N = 28, missing = 6; uitgevallen jongeren: N = 10, missing =  13                  

* p < .05, ** p < .01 

  

Er werden geen verschillen gevonden tussen de succesvolle en uitgevallen jongeren op kindfactoren 

(aanwezigheid van psychopathologie en delinquentie) of op gezinsfactoren (etniciteit en huwelijkse 

status) (zie Tabel 4 en 5). Er was echter wel een trend waar te nemen op de factor etniciteit (X²(1) = 3.29; 

p =.06). De binominale toets vond wel een significant verschil tussen de groepen. Bij de groep 
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uitgevallen jongeren waren meer jongeren van allochtone afkomst (57%) dan bij de succesvolle jongeren 

(32%) (p = .01). 

 

Tabel 4. Verschillen tussen succesvolle jongeren (N = 34) en uitvallers (N = 23) op kindfactoren 

(eenzijdig getoetst) 

 Succesvolle 

jongeren 

Uitgevallen 

jongeren 

 

df 

 

X² 

 

p 

Psychopathologie externaliserend 

Diagnose 

Geen diagnose 
      

 

17 (50%) 

17 (50%) 

 

13 (57%) 

10 (43%) 

 

 

1 

 

 

.23 

 

 

.42 

Psychopathologie internaliserend 

Diagnose 

Geen diagnose 
        

 

10 (29%) 

24 (71%) 

 

 5 (22%) 

18 (78%) 

 

 

1 

 

 

.42 

 

 

.37 

Delinquentie 

Aanwezig 

Afwezig 

 

22 (65%) 

12 (35%) 

 

18 (78%) 

 5 (22%) 

 

 

1 

 

 

1.20 

 

 

.21 

 
 

Tabel 5. Verschillen tussen succesvolle jongeren (N = 34) en uitvallers (N = 23) op gezinsfactoren 

(eenzijdig getoetst) 

 

 

Succesvolle 

jongeren 

Uitgevallen 

jongeren 

 

df 

 

X² 

 

p 

Etniciteit 

Allochtoon 

Autochtoon 
       

 

11 (32%) 

23 (68%) 

 

13 (57%) 

10 (43%) 

 

 

1 

 

 

3.29 

 

 

.06 

Huwelijkse status ouders 

Gescheiden / overleden / nooit getrouwd 

Getrouwd 

 

21 (62%) 

13 (38%) 

 

18 (78%) 

 5 (22%) 

 

 

1 

 

 

1.79 

 

 

.15 

 
 

De groepen verschilden significant van elkaar op de settingsfactor ‘aantal casemanagers’ (zie Tabel 6). 

Succesvolle jongeren hadden significant meer casemanagers dan uitgevallen jongeren (U = 271.000; p < 

.05). Het verblijf in maanden bleek te verschillen tussen de succesvolle groep (m = 22.71, sd = 9.98) en 

de uitvallers (m = 11.65, sd = 9.30). Dit verschil is significant (t(55) = 4.22; p < .001) (zie Tabel 7). Er 

bleek geen samenhang te zijn tussen het aantal maanden dat iemand op Valkenheide verbleef en het 

aantal casemanagers dat hij of zij had (rs = .24; p = .07, tweezijdig).  

          De groepen bleken niet van elkaar te verschillen wat betreft het aantal risicofactoren (zie Tabel 7). 
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Tabel 6. Verschillen tussen succesvolle jongeren (N = 34) en uitvallers (N = 23) op settingsfactoren 

(eenzijdig getoetst) 

 Succesvolle 

jongeren 

Uitgevallen 

jongeren 

 

df 

 

X² / U 

 

p 

Kader hulpverlening 

Gedwongen 

Vrijwillig 
        

 

17 (50%) 

17 (50%) 

 

13 (57%) 

10 (43%) 

 

 

1 

 

 

 X² = .23 

 

 

.42 

Aantal casemanagers 

1 

2 

3 of meer 

 

13 (38%) 

17 (50%) 

 4 (12%) 

 

17 (74%) 

3 (13%) 

3 (13%) 

 

 

 

- 

 

 

 

U = 271.000  

 

 

 

.02† 
 

† p < .05 

 

Tabel 7. Verschillen tussen succesvolle jongeren (N = 34) en uitvallers (N = 23) op duur verblijf en 

aantal risicofactoren (tweezijdig getoetst) 

 Succesvolle 

jongeren 

Uitgevallen 

jongeren 

df t / U  

p 

Duur verblijf in maanden 

Gemiddelde (m) 

Standaardafwijking (sd) 
      

 

22.71 

9.97 

 

11.65 

9.30 

 

 

55 

 

 

t = 4.22 

 

 

.000*** 

Aantal risicofactoren 

1 of 2 

3 of 4 

5 of meer 

 

10 (29%) 

17 (50%) 

 7 (21%) 

 

 3 (13%) 

16 (70%) 

 4 (17%) 

 

 

 

 

 

U = 349.000 

 

 

 

.44 
 

*** p < .001 
 

Conclusie en discussie 

Zoals verwacht werd er een verschil gevonden tussen de groepen in het percentage behaalde doelen. In 

de eerste periode is er nog geen verschil, in de tweede periode is er een trend waar te nemen (p = .05) en 

in de laatste periode van behandeling is er een significant verschil: de succesvolle jongeren behaalden 

een groter percentage van hun doelen. Het percentage gescoorde doelen bleek in iedere periode 

significant te verschillen tussen de groepen, met meer gescoorde doelen bij de succesvolle jongeren. 

  Tegen de verwachtingen in werden weinig significante verschillen gevonden tussen uitgevallen 

en succesvolle jongeren op de kenmerken. Zo bleek er geen verschil te zijn tussen de groepen op de 

kindfactoren ‘aanwezigheid van psychopathologie’ en ‘aanwezigheid van delinquentie’. Ook op de 

gezinsfactor ‘huwelijkse status van de ouders’ werd geen significant verschil gevonden. Bij etniciteit 

werd met de Chi-kwadraattoets een trend gevonden (p = .06), en met de binominale toets een significant 

verschil. Bij settingsfactoren werd er geen verschil gevonden voor ‘kader van de hulpverlening’. 

Opvallend was dat dit allemaal moderatoren (niet-beïnvloedbare factoren) waren. Ook werd er geen 

verschil gevonden tussen de groepen op ‘totaal aantal risicofactoren’. Er werd wel een verschil tussen de 

groepen gevonden bij de settingsfactor ‘aantal casemanagers’. De richting van dit verschil was echter 
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tegengesteld aan de verwachtingen. Succesvolle jongeren hadden gemiddeld meer casemanagers dan 

uitgevallen jongeren.  

 

Verklaring voor het uitblijven van de verwachte verschillen 

Vergelijking met andere onderzoeken wordt bemoeilijkt door verschillen in het soort behandeling, de 

leeftijd, sekse, etniciteit en gebruikte meetinstrumenten. Geen van de gebruikte onderzoeken was op al 

deze punten gelijk aan de onderzoeksgroep. Daarnaast was de onderzoeksgroep klein (N=57). Dit zorgt 

ervoor dat de power van de test laag is, en hierdoor bestaat er een grote kans dat bestaande effecten niet 

worden gevonden. Dit wordt een type II fout genoemd (Grimm, 1993). 

Door een gebrek aan studies naar residentiële jeugdzorg, is gebruik gemaakt van uitval bij andere 

behandelvormen en andere leeftijdscategorieën (Baekeland & Lundwall, 1975; Chung et al., 1995; 

Corning & Malofeeva, 2004; Ogrodniczuk et al., 2005; Orlando et al., 2003; Pekarik & Zimmer, 1992; 

Pelkonen et al., 2000; Persons et al., 1988; Reis & Brown, 1999; Stevens et al., 2006). Factoren die 

binnen deze hulpvormen (voornamelijk psychotherapie) uitval kunnen voorspellen, blijken niet overeen 

te komen met factoren die uitval binnen de residentiële jeugdzorg voorspellen. 

Een verklaring voor het niet vinden van verschillen, kan ook gevonden worden in de 

onderzoeksgroep. In dit onderzoek was de gemiddelde leeftijd van de jongeren bij vertrek 16 jaar (range 

14-19). Met een gemiddelde behandelduur van 18 maanden was de gemiddelde leeftijd bij de start van de 

zorg 14,5 jaar. Dat is ongeveer gelijk aan de leeftijd in de onderzoeken van Scholte en Van der Ploeg 

(2000, 2006) en Van der Ploeg en Scholte (2003), waar de gemiddelde leeftijd rond de 15 jaar ligt. In de 

onderzoeken van Van der Ploeg en Scholte (1996) en Lyons en Schaefer (2000) is de gemiddelde leeftijd 

12 jaar. Beide onderzoeken kennen een brede leeftijdsrange. Bij Lyons en Schaefer (2000) loopt deze 

range van 3 tot 17 jaar. Jongeren van 12 jaar bevinden zich in een andere ontwikkelingsfase dan jongeren 

van 14,5 à 15 jaar (respectievelijk vroege en middenadolescentie) (Engels, Finkenauer, Meeus & 

Deković, 2000) en hebben te maken met andere ontwikkelingen op biologisch, cognitief en sociaal-

emotioneel gebied (Santrock, 2005). Dit verschil in ontwikkelingsfase en in leeftijdsrange maakt de 

onderzoeksgroepen onvergelijkbaar. 

 Qua sekseverdeling lijkt dit onderzoek meer op de andere onderzoeken. Bijna 75% van de groep 

is van het mannelijke geslacht, wat vergelijkbaar is met de percentages in drie van de onderzoeken 

(Scholte & Van der Ploeg, 2000, 2006; Van der Ploeg & Scholte, 2003). In de andere onderzoeken is 

rond de 53% van de onderzoekgroep van het mannelijke geslacht (Lyons & Schaefer, 2000; Van der 

Ploeg & Scholte; 1996). Al deze onderzoeksresultaten bevinden zich rond de volgens Van der Ploeg en 

Scholte (2003) gangbare 60 à 65 procent. 
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 Dit onderzoek komt qua etniciteitsverdeling overeen met drie andere onderzoeken. 58% van de 

onderzoeksgroep is autochtoon, wat ongeveer gelijk is aan de percentages genoemd in de onderzoeken 

van Scholte en Van der Ploeg (2006) en Van der Ploeg en Scholte (1996, 2003). In de andere 

onderzoeken is gemiddeld 78% van de personen van autochtone afkomst (Lyons & Schaefer, 2000; 

Scholte & Van der Ploeg, 2000). De percentages in dit onderzoek komen redelijk overeen met de 

verdeling in de normale populatie, waar 35% van allochtone afkomst is (Van der Ploeg & Scholte, 1996). 

 De onderzoeksgroepen van Scholte en Van der Ploeg (2006) en Van der Ploeg en Scholte (2003) 

zijn vergelijkbaar met de onderzoeksgroep in deze studie. De overige onderzoeken vertonen een beperkte 

vergelijkbaarheid met de onderzoeksgroep in deze studie, wat een verklaring kan zijn voor het niet 

vinden van de verwachte verschillen. 

Ook de manier waarop de variabelen geoperationaliseerd zijn, kan de verschillen met de 

gevonden literatuur verklaren. In dit onderzoek werd psychopathologie geoperationaliseerd als de 

aanwezigheid van een DSM-IV stoornis (externaliserend of internaliserend), terwijl in andere 

onderzoeken de CBCL (Van der Ploeg & Scholte, 2003, Scholte & Van der Ploeg, 2000, 2006) of andere 

vragenlijsten (Lyons & Schaefer, 2000; Van der Ploeg & Scholte, 1996) gebruikt worden als instrument 

om uitspraken te doen over psychopathologie. Het feit dat er geen DSM-IV diagnose is gesteld, betekent 

dat er geen sprake is van een stoornis óf dat de jongere niet onderzocht is. Er kan bij de jongeren waar 

geen diagnose gesteld is, wel sprake zijn van een stoornis. Dit zorgt voor een onderschatting van de 

problematiek binnen de onderzoeksgroep. Indien niet bekend is dat er bij een jongere sprake is van een 

stoornis, kan er geen rekening mee gehouden worden. Dit kan ervoor zorgen dat niet de juiste hulp 

geboden wordt (Boendermaker & Van der Berg, 2005). Als er geen goede diagnostiek voorhanden is, 

kunnen jongeren uitvallen doordat de problemen vooraf niet te voorzien waren, en er dus niet op een 

adequate manier op kan worden ingespeeld (Van der Ploeg & Scholte, 1996). Daarnaast is de 

aanwezigheid van externaliserende gedragsproblemen een opnamecriterium bij Valkenheide. Enkel de 

aan- of afwezigheid ervan kan uitval niet verklaren, maar de mate van het probleem zou dit misschien 

wel kunnen. Ook voor delinquentie geldt dat in dit onderzoek niet gedifferentieerd werd naar de mate 

van, maar alleen naar de aan- of afwezigheid van delinquentie.  

 Op grond van dit onderzoek is het niet mogelijk om de kenmerken van een uitvaller te 

beschrijven, omdat er weinig verschillen in kenmerken werden gevonden tussen de groepen. De enige 

significante uitkomst in de categorie kenmerken, is dat uitvallers vaker van allochtone afkomst zijn. Er 

zijn echter wel tekenen die kunnen duiden op vroegtijdige uitval. Wanneer vanaf de eerste periode 

doelen al structureel niet gescoord worden, of wanneer vanaf de tweede periode weinig doelen behaald 

worden, is dit een indicatie voor mogelijke vroegtijdige uitval. Door hier alert op te zijn en jongeren en 
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ouders extra te motiveren voor behandeling, kan uitval misschien voorkomen worden (Van der Ploeg & 

Scholte, 2003; Van Yperen et al., 2003). 

 

Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 

Om een uitspraak te kunnen doen over factoren die een rol spelen bij uitval bij behandeling, zal er veel 

meer informatie beschikbaar moeten komen dan momenteel in indicatiestellingen te vinden is. 

Aanvullende belangrijke informatie is (zie ook Boendermaker & Van der Berg, 2005): de kwaliteit van 

relaties in het gezin; de intelligentie / het niveau van de jongere; de aard van de problematiek; de aard 

van eerder ontvangen hulp en de motivatie van het cliëntsysteem voor de hulp. Het is belangrijk om 

voorafgaand aan de behandeling een goed beeld te hebben van de jongere en zijn gezin om adequaat in te 

kunnen spelen op de aanwezige problematiek (Boendermaker & Van der Berg, 2005). 

 Om iets te kunnen zeggen over de aard en ernst van de problematiek (Boendermaker & Van der 

Berg, 2005) kan, zoals in andere onderzoeken ook gedaan is, gebruik worden gemaakt van de CBCL 

(Veerman, 2006). Deze gegevens waren voor deze onderzoeksgroep echter niet voorhanden. Door voor 

iedere jongere vóór opname de CBCL af te nemen, kan iets gezegd worden over de aanwezigheid én 

mate van psychopathologie en delinquentie. Mogelijkerwijs zal er wel een verschil tussen de groepen 

gevonden worden wanneer gedifferentieerd wordt naar de ernst of de mate van aanwezigheid van een 

probleem, in plaats van alleen naar de aan- of afwezigheid.  

  Daarnaast is het aan te raden om de ‘vragenlijst voortijdig beëindigde hulp’ (VBH) af te nemen, 

om beter zicht te krijgen op wie er uitvalt en waarom dit gebeurt. De vragenlijst geeft de reden voor 

vertrek en de ontwikkeling tijdens de behandeling weer (Van der Ploeg & Scholte, 1996). Op die manier 

kunnen mogelijke lacunes in het hulpaanbod opgespoord en verbeterd worden. Uit onderzoek van Van 

der Ploeg en Scholte (1996) blijkt namelijk dat er voor de uitgevallen jongeren misschien een adequaat 

hulpaanbod ontbreekt. 

 Naast informatie over mogelijke risicofactoren, is het ook belangrijk om oog te hebben voor 

protectieve factoren (Spanjaard, 1998). De aanwezigheid van beschermende factoren zou namelijk 

kunnen verklaren waarom in dit onderzoek geen verschillen zijn gevonden tussen de groepen. Misschien 

zijn er in de groep met succesvolle jongeren wel beschermende factoren van kracht, die niet werden 

meegenomen in dit onderzoek.  

 Ten slotte zou een overkoepelend onderzoek naar uitval binnen residentiële instellingen een 

completer en diverser beeld kunnen verschaffen. Gezien het feit dat er nog maar zo weinig bekend is 

over uitval in deze sector, zou het onderzoeken ervan zeker de moeite waard zijn. 
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