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11
Toepassingen

11.1 Inleiding
De toepassingen van de VGK in de Geestelijke Gezondheidszorg bij indica-
tiestelling, het gebruik van cutoff scores, uitkomstonderzoek en cliëntenfeed-
back worden in dit hoofdstuk besproken. 

In de paragraaf cliëntenfeedback wordt een aanzet gepresenteerd tot de ont-
wikkeling van een verkorte vorm van de VGK die vooral geschikt is bij mo-
nitoring van behandelingen.

11.2 Indicatiestelling
De VGK is vooral een screeningsinstrument. Bij indicatiestelling individuele
behandeling of gezinsbehandeling (incl. partner-relatie therapie en ouder-kind
therapie) is de VGK te gebruiken als onderdeel van het onderzoek om te kun-
nen besluiten of verder gezinsdiagnostisch onderzoek noodzakelijk is. Indien
de score op één van de twee VGK schalen laag blijkt te zijn, dient doorge-
vraagd te worden op items waarop laag gescoord is. 

De screening op gezinsproblemen met de VGK kan aanleiding geven tot
volwaardige gezinsdiagnostiek, dat wil zeggen geïntegreerd gebruik van ge-
zinsinterview, observatiemethoden en vragenlijsten. In de gezinsdiagnostiek
zal als regel aandacht gegeven worden aan stressfactoren binnen en buiten het
gezin, stressreacties van gezinsleden, individuele ontwikkeling en gezinsont-
wikkeling, betekenisgeving aan de klachten door de gezinsleden, en transge-
nerationele- en culturele factoren.

In de volgende twee gevalsbeschrijvingen wordt de toepassing van de VGK
toegelicht. De gevalsbeschrijving van het echtpaar Van Bruggen krijgt een ver-
volg in paragraaf 11.7. 

11.3 Indicatiestelling bij het echtpaar Van Bruggen
De hulpvraag is geformuleerd door zowel mevrouw (36 jaar) als meneer (38
jaar) Van Bruggen, die samen in de intake zijn gekomen. 
Er is individuele- en gezinsproblematiek. Mevrouw zoekt hulp voor paniek-
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klachten en er zijn gedragsproblemen met twee puberende kinderen van 15 en
16 jaar.

Na een individueel gerichte psychodiagnostiek van mevrouw is de VGK bij
beiden afgenomen. De scores op de beide schalen Waardering en Samenwer-
king van zowel mevrouw als meneer zijn lager dan de hierboven genoemde
grenswaarden: respectievelijk 22 en 21 op de schaal Waardering en 56 en 52
op de schaal Samenwerking. Meneer scoort op beide schalen enkele punten
lager dan mevrouw. Alle scores van beide schalen liggen onder de cutoff scores
(zie Hoofdstuk 10.5.).

Doorvragen op items maakt duidelijk dat er ernstige gezinsproblemen aan-
wezig zijn. Zoon en dochter gaan volledig hun eigen gang en houden zich niet
aan de huisregels. Beiden blijven soms ’snachts weg, stelen geld van hun ou-
ders en schelden moeder uit. Moeder stelt zich afhankelijk op, geeft veel toe
en maakt geen vuist. Haar echtgenoot stelt zich eveneens onmachtig op, heeft
een coalitie met de dochter. Veel van wat zijn vrouw doet wordt door hem te-
niet gedaan. Als mevrouw thuis alleen is krijgt zij paniekaanvallen. Mevrouw
geeft aan vooral veel last te hebben van de paniekaanvallen, meneer geeft aan
vooral veel last te hebben van de gezinsproblemen. Dit laatst wordt weerspie-
geld in het gegeven dat meneer lagere scores op de VGK aangeeft dan zijn
vrouw.

Er is een behandelplan gemaakt dat bestaat uit een op de paniekklachten
gerichte behandeling van mevrouw naast gezinsbehandeling.

11.4 Indicatiestelling bij mevrouw Visser
Mevrouw Visser, 44 jaar, meldt zich bij een eerstelijnspraktijk met als hulp-
vraag behandeling bij een dreigende burn-out, lichamelijke klachten, een som-
bere/wisselende stemming en een slecht zelfbeeld. Zij is getrouwd en heeft
twee kinderen van tien en twaalf jaar. Zij heeft een drukke baan als bedrijfs-
leidster in de horeca. 

Er vindt een individueel onderzoek plaats gericht op de klachten. Mevrouw 
Visser geeft aan geen partner-relatie- of gezinsproblemen te ervaren. De VGK
is afgenomen om dit aspect te objectiveren.

De score van 30 op de schaal Waardering valt in het derde quintiel, die op
de schaal Samenwerking van 63 in het vierde quintiel (volgens de Normtabel
1 Ambulante psychiatrische patiënten). De scores liggen boven de cutoff sco-
res en geven geen aanleiding om gezinsproblematiek te veronderstellen. 

Mevrouw vertelt als doorgevraagd wordt op enkele items: 
‘Soms bots ik wel eens met één van de twee kinderen over huis-
werk maken of extra leesoefeningen doen zoals wij hebben afge-
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sproken, dan ga ik eventjes uit m’n dak, maar daar komen we
daarna altijd wel weer uit. Of mijn zoon moet een klusje doen, ze
moeten allebei klusjes doen thuis. Dat vertikt hij dan. Ik spreek
hem er op aan en dan gebeurt het achteraf toch wel. Er is niet echt
een nare sfeer. Mijn man steunt me, ik vind dat wij al zo’n vijftien
jaar een goed koppel vormen. Mijn man werkt ook heel hard in
het bedrijf. Hij is lief voor de kinderen en voor mij, ik zou geen
andere relatie willen.’ 

De behandelaar maakt op grond van de beschikbare testgegevens en de ver-
kregen extra informatie de keuze om zich te beperken tot een behandeling die
op de individuele klachten is gericht.

11.5 Effectonderzoek 
Het is zinvol om in de klinische praktijk gebruik te gaan maken van de VGK.
Het instrument lijkt goed te passen in een behandelstrategie waarin praktijk-
gestuurd effectonderzoek plaatsvindt. Het instrument verdient een plaats in de
klinische praktijk van de psychotherapeut, niet alleen bij gezins- en partner-
relatietherapie maar ook bij individuele therapie, zowel bij kinderen- en jeug-
digen als volwassenen. 

Ter verduidelijking het vervolg van de gevalsbeschrijving van het echtpaar
Van Bruggen.

11.6 Resultaten van de behandeling van het echtpaar Van Bruggen
Zoals vermeld scoort de heer Van Bruggen op beide schalen enkele punten
lager dan mevrouw. In het gesprek met het echtpaar en vervolgens in het ge-
sprek met alle gezinsleden is deze informatie door de behandelaar genoemd.
De bruikbaarheid van de VGK in het therapeutisch proces wordt duidelijk. Na
doorvragen op een aantal items waarbij de gezinsleden zijn uitgenodigd om
voorbeelden te geven, kan een eerste interventie gedaan worden: meneer is
gevraagd om niet meer met zijn dochter over de paniekklachten van zijn vrouw
te praten en om ééns per week met zijn dochter en met zijn zoon een ontspan-
nende activiteit te ondernemen. Later in de behandeling zijn ook andere op-
drachten gegeven. In de individuele behandeling van mevrouw zijn de
paniekklachten behandeld waarbij mevrouw leerde om zelf haar klachten aan
te pakken. 

Halverwege de behandeling is wederom aan het echtpaar gevraagd om de
VGK te beantwoorden. Meneer scoort 6 punten hoger op de schaal Waardering
en 4 punten hoger op de schaal Samenwerking. Mevrouw scoort 3 punten
hoger op beide schalen. Bij meneer Van Bruggen is een klinisch significante
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verandering op de schaal Waardering gevonden: (1) de postscore valt (net)
boven de cutoff score voor nader gezinsonderzoek en (2) het verschil tussen
pre- en postscore is groter dan 5. Hoewel alle scores bij de tweede meting
hoger uitvallen, zijn er geen andere klinisch significante veranderingen ge-
vonden bij mevrouw en meneer Van Bruggen. De verschillen in scoring zijn
goed te herkennen en begrijpen vanuit het behandelverloop. Meneer Van Bruggen
geeft aan dat hij het affectief klimaat verbeterd vindt en mevrouw Van Bruggen
is van mening dat zij zich bewuster is geworden van wat er in het gezin mis
is. De waardering van de verschillen van de eerste en tweede meting is dat de
verandering van meneer Van Bruggen sterker is dan bij mevrouw. Dit leidt tot
een strategiewijziging. Naast behandeling van de paniekklachten is aandacht
gegeven aan het ontwikkelen van sociale activiteiten in het gezin waarbij me-
vrouw meer betrokken wordt dan voorheen.

Na afloop van de behandeling zijn de paniekklachten van mevrouw sterk
verminderd. Het echtpaar kan beter omgaan met de gedragsproblemen van de
kinderen. Op de VGK scoort meneer op de derde meting ten opzichte van de
tweede meting 2 punten hoger op de schaal Waardering en 3 punten hoger op
de schaal Samenwerking. Mevrouw scoort bij de derde meting vergeleken met
de tweede meting 4 punten hoger op de schaal Waardering en 1 punt op de
schaal Samenwerking. Ten opzichte van de beginmeting is er bij meneer Van
Bruggen aan het einde van de behandeling een klinisch significante verande-
ring op de schalen Waardering en Samenwerking, bij mevrouw alleen op de
schaal Waardering. Deze post-scores liggen boven de cutoff scores voor nader
gezinsonderzoek.

11.7 Verkorte vorm van VGK 
Het verdient aanbeveling om de VGK bij veelvuldig gebruik in de behandeling
te verkorten. De verkorte vorm kan bestaan uit 3 items uit de schaal Waarde-
ring en 3 items uit de schaal Samenwerking die de hoogste item-rest correlaties
met de betreffende schaal hebben. 

De 6 items die hieraan voldoen bieden een redelijk goede afspiegeling van
de VGK. Drie van deze items zijn gespiegeld weergegeven en ook hierdoor
geven deze items een goede doorsnede van de VGK. De interne consistentie,
Cronbach’s α van deze 6 items, is α = .84. De correlatie van deze verkorte
VGK met de overige items van de VGK-schaal Waardering is r = .83, met de
overige items van de schaal Samenwerking r = .86 en met de som van de an-
dere items van de VGK Totaal schaal r = .90. In de subgroepen psychiatrische
patiënten, niet klinische respondenten, mannen, vrouwen, ouders en kinderen
worden overeenkomstige correlaties gevonden: het verschil met bovenstaande
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correlaties is niet groter dan .06. Deze resultaten doen vermoeden dat de tijd-
winst van deze verkorte vorm opweegt tegen het, vermoedelijk beperkte, ver-
lies aan kwaliteit van psychometrische kenmerken. 

Het betreft de volgende zes items (waarbij het item nummer in de VGK is aan-
geven):

VGK schaal Waardering:

11. Bij een discussie blijven wij geduldig.
16. Thuis geven wij elkaar de schuld als iets misloopt.
21. Als wij over elkaar praten, dan doen wij dat op een kritische of afkeu-

rende toon.

VGK schaal Samenwerking:

4. Wij kunnen naar elkaar luisteren.
13. Het is vervelend om met elkaar te praten.
20 Het lukt ons thuis om besluiten te nemen over moeilijkheden.

85

Toepassingen

Klijn proefschrift_Opmaak 1  18-06-13  13:34  Pagina 85


