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4 Onderzoeksopzet 

In dit hoofdstuk beschrijven wij hoe de onderzoeksopzet tot stand is gekomen (4.1). 
Vervolgens geven wij aan hoe wij het onderzoek ingericht hebben en op welke manier wij 
gegevens hebben verzameld om te komen tot een beantwoording van de onderzoeksvragen. 
In 4.2 wordt aangegeven hoe het onderzoek is ingericht per casus. In 4.3 wordt de keuze van 
testen en vragenlijsten toegelicht en wordt een beschrijving gegeven van de meetinstrumen
ten. Aan het einde van dit hoofdstuk (4.4) wordt toegelicht hoe de beantwoording van de 
onderzoeksvragen verder uitgewerkt zal worden. 

De twee onderzoeksvragen die wij ons gesteld hebben (zie 1.2) zijn: 
1 Waaruit bestaat het daadwerkelijk diagnostisch en hulpverlenend handelen tijdens de com

binatiebehandeling en welke overeenkomst is er tussen het daadwerkelijk handelen en het 
door ons gewenste handelen? 

2 Welke veranderingen zijn er vast te stellen bij de jongere (IP), de ouders en de begeleiders 
van de kliniek? 

4.1 Het ontwikkelen van een onderzoeksopzet 

In het boek Dubbel geholpen hebben de auteurs (De Bode & Bom, 1991) een beschrijving 
van een door hen ontwikkelde behandeling gegeven. Het betrof een vorm van systeembe
handeling van een jongen met een verstandelijke handicap die residentieel was opgenomen. 
Voorafgaand aan Dubbel geholpen hadden de auteurs ongeveer 20 cases op een vergelijkba
re manier behandeld. Wij hebben deze behandeling 'combinatiebehandeling' genoemd omdat 
het een combinatie betreft van een individu-georiënteerde invalshoek en een systeem-geo
riënteerde invalshoek. Door de vele positieve resultaten van deze behandelingsvorm in de 
praktijk ontstond de overtuiging dat de combinatiebehandeling een aanvulling is op de tot dan 
toe bestaande behandelvormen in de begeleiding van ernstige stagnerende situaties bij men
sen met een verstandelijke handicap. Noch uit het veld, noch uit de literatuur waren ons 
voorbeelden bekend van een dergelijke werkwijze zoals die door ons is ontwikkeld. Het ver
richten van een onderzoek leek een goede mogelijkheid om de combinatiebehandeling in zijn 
verschillende onderdelen zorgvuldig te beschrijven en om te onderzoeken of de behandeling 
uitgevoerd kan worden volgens de beschreven methode en welke veranderingen er vast te stel
len zijn bij de IP, de ouders en de begeleiders van de kliniek. 

Nadat we besloten hadden een onderzoekstraject te beginnen kwamen we voor de opgave 
te staan om een gefundeerde theorie te ontwikkelen (Glaser en Strauss, 1975). We hadden 
reeds allerlei ideeën gevormd over de inhoud en de werking van de combinatiebehandeling. 
Al snel werd duidelijk dat het van belang was om categorieën en kenmerken te gaan onder
scheiden om tot een goede onderzoeksopzet te komen van de combinatiebehandeling (zie ook 
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Swanborn, 1991). De klinische praktijk was ons goed gezind. Er kwamen steeds meer vra
gen op ons af om impasses te doorbreken. Bij deze situaties hebben wij categorieën benoemd 
en kenmerken vastgesteld die uiteindelijk geresulteerd hebben in het formuleren van de com
binatiebehandeling en in protocollen volgens welke de sessies en de nabesprekingen moes
ten verlopen. De door ons gebruikte categorieën en kenmerken hebben we in hoofdstuk 3 
benoemd. Om de kenmerken te kunnen benoemen hebben we in de voorfase diverse formu
lieren ontwikkeld ter systematisering van gezins- en systeemdiagnostiek en van de antropo-
sofisch-orthopedagogische diagnostiek. Deze formulieren en de achterliggende gedachten 
bespraken we met een groep deskundigen die hierop commentaar gaven. Dit resulteerde uit
eindelijk in het vaststellen van protocollen voor het geheel van de combinatiebehandeling (zie 
bijlage 3).In deze protocollen zijn per sessie alle items benoemd die ons inziens van belang 
zijn bij de combinatiebehandeling. 

4.1.1 Overwegingen bij therapie-evaluatieonderzoek 

Gezien de aard van onze vraagstellingen kwamen we uit bij therapie-evaluatieonderzoek 
(Schagen 1983, Strupp & Hadley 1977, Lazarus & Davidson, 1971). We realiseerden ons dat 
het doen van onderzoek naar enigerlei vorm van (psycho)therapie moeilijk is (Schagen, 1983) 
en dat het gegeven dat wij met systeemtherapie werken een extra moeilijkheidsfactor met zich 
meebrengt, omdat er slechts een beperkt aantal publicaties zijn over onderzoek van het pro
ces van gezins- en systeemtherapie (Stevenson, 1993). Er bestaan nog maar weinig kant-en-
klare frameworks voor dergelijk onderzoek. Wij hebben ons gerealiseerd dat wij primair in 
een klinische context opereren en secundair in een wetenschappelijke context. Wij zijn wel
iswaar net als de wetenschapper geïnteresseerd in de werkzame principes van onze combi
natiebehandeling, alsook of deze principes onder gecontroleerde omstandigheden nog steeds 
gelden. Wij weten echter dat in de klinische praktijk de omstandigheden nooit geheel te con
troleren zijn. Dit is een van de fundamentele beperkingen van het doen van onderzoek in een 
klinische context. De wetenschapper opereert in een beproevingscontext en de clinicus in een 
ontdekkingscontext. Een goede gevalsbeschrijving is waardevol (Lazarus & Davidson, 1971) 
omdat het de ontdekkingen van de clinicus kan weergeven, inclusief de mislukkingen en 
successen. Een gevalsbeschrijving biedt de mogelijkheid voor anderen om na te gaan hoe de 
clinicus gehandeld en de gebruikte interventies toegepast heeft. De combinatiebehandeling 
is een nieuwe behandelmethode, en het is daarom niet alleen van belang om gevalsbeschrij
vingen te geven, maar ook om de methode als zodanig zo precies mogelijk te beschrijven. 
Deze beschrijving staat in hoofdstuk 3. 

Wij denken dat als er sprake is van impasses, de combinatiebehandeling een effectieve 
behandelmethode is bij de behandeling van mensen met een verstandelijke handicap. De 
beschreven methode biedt een stramien waarbinnen therapeuten kunnen handelen. Binnen dit 
stramien zijn vanzelfsprekend variaties mogelijk, maar de context blijft de beschreven metho
de. Door de operaties van de therapeuten per item en per sessie te beschrijven kan worden 
nagegaan of de therapeuten ook doen wat zij volgens de beschreven methode geacht worden 
te doen, en waar zij hiervan afwijken. 

Als methode van onderzoek voor de gevalsbeschrijvingen is gekozen voor een vorm van 
single case onderzoek (zie ook Hilliard 1993). Single case onderzoek is volgens Schaap en 
Kerkhof (1976) bijzonder waardevol: 
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1 Als systematische begeleiding van een veranderingsproces 
2 Om bestaande theorieën te falsifiëren. 
3 Om exploratief onderzoek te doen naar nieuwe variabelen of hypothesen. 
4 Als onderdeel van een meer extensief design (met name therapie onderzoek). 

Voor de combinatiebehandeling gelden de punten 1,3 en 4. 

4.1.2 De keuze van een onderzoeksdesign 

Single case onderzoek is een subklasse van intrasubject onderzoek (Poolman & Van Gemert, 
1993). Het samenvoegen van meerdere proefpersonen wordt vermeden, en er wordt niet 
gewerkt met een controlegroep. De term intrasubjectdesign heeft betrekking op onderzoek 
dat zich richt op het geleidelijk ontvouwen van variabelen binnen een persoon. Kiesler (1983) 
en Greenberg (1986) hebben gesteld dat wanneer wij willen ontdekken welke aspecten van 
een therapie voor de therapeutische verandering zorgen, er ook onderzoek gedaan zal moe
ten worden naar het veranderingsproces en niet alleen naar de procesuitkomst. Bij het bestu
deren van het veranderingsproces worden zowel het begin- en het eindpunt, alsook het func
tioneren tussen deze punten in beschouwing genomen. De generaliseerbaarheid van bevin
dingen wordt vergroot door een zelfde therapie (of interventie) bij meerdere cases toe te pas
sen. Wij zien deze werkwijze zowel terug bij therapie-evaluatie als ook bij evaluatie van trai
ningsprogramma's (Timmer, 1994 en Vlaskamp, 1993). 

Barlow & Herson (1984) hebben diverse mogelijke N=l designs beschreven. Het door ons 
gekozen design vertoont de meeste overeenkomsten met het A-B-A design zoals door Barlow 
& Herson beschreven (pag. 152 e.V.). De combinatiebehandeling is in dit design B. De situ
atie bij de start is de baseline situatie, A. De combinatiebehandeling eindigt met een omschre
ven laatste sessie. Na die sessie stopt de combinatiebehandeling en is er weer sprake van een 
baseline situatie, A. Zowel de baseline situatie vooraf als na afloop van de combinatiebehan
deling is bijzonder omdat het om situaties bij jongeren met een verstandelijke handicap gaat 
die residentieel opgenomen zijn en daardoor verschillende vormen van behandeling krijgen 
binnen die residentiële setting. De combinatiebehandeling is een toegevoegde behandeling 
die tot doel heeft een ontstane impasse te doorbreken. Om de baseline situatie te objective
ren zijn er bij de start van de combinatiebehandeling dezelfde vragenlijsten en testen afge
nomen (na de eerste sessie) als na beëindiging van de combinatiebehandeling (na de laatste 
sessie). 

4.1.3 Externe en interne validiteit 

Bij onderzoek naar behandelmethodes wordt veelal onderscheid gemaakt tussen interne validi
teit en externe validiteit (Barlow & Hersen, 1984). Bij de interne validiteit is het van belang 
om na te gaan of er werkelijk gedaan wordt wat er vooraf beschreven is wat er gedaan zou 
moeten worden. Tevens is het daarbij van belang of het ook werkelijk gaat over het vooraf 
gedefinieerde probleemgebied. Vervolgens wordt er bekeken of er enig verband bestaat tus
sen dat wat gedaan wordt en de uitkomsten. 

Omwille van de interne validiteit is de combinatiebehandeling geprotocolleerd (zie bijla-
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ge 3). Per sessie wordt een protocol ingevuld door de therapeuten, zodat gedragsveranderin
gen in de verslagen zichtbaar kunnen worden. Na iedere sessie vindt een nabespreking door 
de therapeuten plaats. Ook van deze nabespreking wordt een protocol ingevuld. Alle sessies 
worden opgenomen op video, zodat de toepassing van de combinatiebehandeling verifieer
baar is. 

Ons onderzoek richt zich vooral op de onderbouwing van de interne validiteit van de ont
wikkelde therapievorm. 

Conclusies met betrekking tot de externe validiteit, die betrekking heeft op het generali
seren van resultaten op verschillende gebieden zoals 'generality of findings across subjects', 
'generality of findings across change agents, therapists' en 'generality of findings across set
tings', zijn op basis van dit onderzoek niet aan de orde. 

4.2 Design per casus 

Nadat vastgesteld is dat er sprake is van een impasse en besloten is tot start van de combina
tiebehandeling, is per casus de volgende procedure gevolgd: 
a Een eerste sessie 
b Tussen de eerste en tweede sessie het afnemen van een aantal vragenlijsten en testen bij 

de geïdentificeerde patiënt (IP), de ouders en de groepsleiding 
c De vervolgsessies 
d De laatste sessie 
e Het afnemen van dezelfde vragenlijsten en testen (als bij b) bij IP, de ouders en de groeps

leiding 

Figuur 9 Schematische weergave gevolgde procedure per casus 

eerste sessie 

testen en 
vragenlijsten 

tweede sessie - vervolgsessies - laatste sessie 

testen en 
vragenlijsten 

De protocollen van sessies maken het verloop van de behandeling alsmede de reflecties van 
de therapeuten zichtbaar. De protocollen worden na iedere sessie ingevuld en in een dossier 
bewaard. De duur van de combinatiebehandeling (van de eerste tot de laatste sessie) is onge
veer 14 maanden. 

De gegevens zoals deze in de protocollen door de therapeuten beschreven zijn, worden 
gebruikt om te komen tot een antwoord op de eerste onderzoeksvraag. 

Het verzamelen van de gegevens is begonnen met de eerste sessie van de eerste casus in 
juni 1993. De laatste casus is afgesloten in december 1997. 
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Schema I Overzicht verloop cases gedurende de onderzoeksperiode 

casus 12 
casus 11 
casus 10 
casus 9 
casus 8 
casus 7 
casus 6 
casus 5 
casus 4 
casus 3 
casus 2 
casus 1 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 

4.3 De keuze van testen en vragenlijsten 

Om de tweede onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden, hebben we ervoor gekozen om 
een aantal vragenlijsten af te nemen en testen te verrichten. De vraag daarbij is of het moge
lijk is om klinisch geconstateerde veranderingen ook zichtbaar te maken door middel van 
meetinstrumenten. Als ouders en groepsleiders bijvoorbeeld bij beëindiging van de combi
natiebehandeling uitspreken dat zij vinden dat de situatie rond de IP aanzienlijk verbeterd is, 
en zij een heel ander beleven hebben dan bij de start van de combinatiebehandeling, is deze 
verandering dan ook met behulp van vragenlijsten of testen meetbaar? Is de verbetering van 
het gedrag van de IP middels instrumentmetingen vast te stellen? 

Om tot een keuze van instrumenten te komen hebben wij ons laten leiden door een aantal 
gedachten. 

Wat betreft de IP vonden we het van belang om een maat te hebben van het probleemge
drag. In eerste instantie ontwikkelden we zelf een vragenlijst, maar bij oriëntatie in de litera
tuur (Kraijer, 1988) bleek dat de SEAG (Schaal voor Ekstra Aandacht vragend Gedrag) als 
bestaand instrument hiervoor goed bruikbaar was. Deze vragenlijst voldeed aan onze eisen. 

Als basismeting vonden wij een bepaling van het cognitieve niveau noodzakelijk. De voor
keur voor een instrument ging uit naar de WISC-R, maar gezien de populatie (kinderen met 
soms een ernstige verstandelijke handicap) is ook de Stanford Binet gebruikt omdat dit ins
trument minder beroep doet op de taalbeheersing en daardoor soms meer informatie kan ver
schaffen. Bovendien hadden de testpsychologen binnen de kliniek de meeste ervaring met 
de afname en interpretatie van dit instrument bij kinderen met een verstandelijke handicap. 
Dit voordeel woog op tegen de introductie van wellicht betere, meer moderne instrumenten. 

Om een gevarieerder beeld van de IP te verkrijgen is zowel de SRZ (Sociale Redzaamheids-
schaal voor Zwakzinnigen) als de TVZ (Temperamentschaal Voor Zwakzinnigen) afgenomen. 
Daarbij speelde de overweging een rol dat een van de elementen van de combinatiebehande
ling het aanspreken van de IP als verantwoordelijke persoon is. Een verbetering van de zelf
redzaamheid zou tot de mogelijkheden kunnen behoren. De TVZ is mede gekozen omdat er 
sprake is van een onderscheid op de dimensie makkelijk en moeilijk temperament. Als de pro-
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blematische gedragingen van de IP afnemen, is een verschuiving van het temperament op deze 
dimensie te verwachten. 

Wat betreft de ouders en de groepsleiding hebben we gezocht naar een instrument dat de 
beleving van de opvoedingssituatie meet. We hebben gekozen voor de NVOS (Nijmeegse 
Vragenlijst voor de Opvoedings-Situatie) en niet bijvoorbeeld voor de CBCL omdat de NVOS 
ontworpen is met het doel om de beleving van de opvoedingssituatie in kaart te brengen. Bij 
de CBCL waren nogal wat items niet van toepassing vanwege de onderzoekspopulatie (meren
deel jongeren met een matige verstandelijke handicap). De NVOS was in 1992 nog niet uit
gegeven. Wij hebben gebruik mogen maken van een voorlopige versie. Alhoewel de NVOS 
niet ontworpen is voor groepsleiding hebben we, na overleg met Wels (een van de auteurs van 
de NVOS), gemeend deze toch bij groepsleiding te kunnen afnemen. Als de NVOS een maat 
is voor de beleving van onder andere de problematische opvoedingssituatie, dan is een logi
sche veronderstelling dat de beleving hiervan bij beëindiging van de combinatiebehandeling 
gunstiger is (minder problematisch) dan bij de start. 

Na de eerste sessie van de combinatiebehandeling is van iedere jongere de voorgeschie
denis beschreven tot aan de start van de combinatiebehandeling. Dit is volgens een vast sche
ma gebeurd (zie bijlage 3). 

4.3.1 Beknopte beschrijving van de meetinstrumenten 

Bij de beschrijving van de instrumenten hebben we gebruik gemaakt van diverse handleidin
gen, van het leerboek zwakzinnigenzorg (Van Gemert en Noorda, 1988), van de beschrijving 
door Kraijer (1981), Kraijer en Plas (1998) en van de doctoraalscriptie van Vosselman (1995). 

De Wisc-R en de Stanford Binet zijn bekende diagnostische instrumenten om de intelli
gentie en de ontwikkeling vast te stellen. Een beschrijving kan gezien de bekendheid van deze 
instrumenten achterwege blijven. 

De Schaal voor Ekstra Aandachtvragend Gedrag (SEAG); Van Hattem (1981) 
De SEAG signaleert extra aandachtvragend gedrag. De SEAG is gestandaardiseerd. Een 
decielscore maakt onderlinge vergelijkingen en longitudinaal onderzoek mogelijk. In de 
SEAG worden een aantal gedragingen benoemd zoals slaan, schoppen, uitschelden, gil- en 
schreeuwbuien, weglopen, enzovoort. Van deze gedragingen wordt gescoord in welke fre
quentie zij voorkomen. De interbeoordelaars-betrouwbaarheid wordt alleszins acceptabel 
geacht. De validiteit van het instrument is groot genoeg, maar is niet voldoende om te bewe
ren dat de SEAG in alle gevallen de aandachtsvraag meet. 

De Temperamentschaal voor Zwakzinnigen (TVZ); Blok (1989) en Blok, Van den Berg & 
Feij, 1990) 
De temperamentschaal voor zwakzinnigen (TVZ) werd ontwikkeld om op een zo objectief 
mogelijke wijze een antal persoonskenmerken bij zwakzinnigen te kunnen vaststellen. De 
TVZ bestaat uit de volgende schalen: 
Toenadering : De aard van de eerste reactie (naderbij komen of op afstand blijven) op een nieu

we prikkelconstellatie, of dat nu een persoon, een ding, of een geheel nieuwe omgeving is. 
Aanpassing: Het tempo waarin de zwakzinnige zich aanpast aan nieuwe of gewijzigde situ

aties. 
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Intensiteit: De intensiteit van de reactie, afgezien van kwaliteit of richting. 
Prikkelgevoeligheid: Zich wel of niet concentreren op een passieve of actieve bezigheid. Dit 

kan gaan om luisteren of kijken, maar ook om redzaamheid of spel. 
Stemming: Het algehele humeur, maar ook de ontvankelijkheid voor het zoeken van contact 

door de leiding. 
Doorzettingsvermogen: Zich wel of niet concentreren op een passieve of actieve bezigheid. 

Dit kan gaan om luisteren of kijken, maar ook om redzaamheid of spel. 
Susbaarheid: De mate waarin de zwakzinnige al of niet goed te sussen, te kalmeren of af te 

leiden is van vervelend of intens gedrag. 

Tevens kan een score op de dimensie 'gemakkelijk-moeilijk' bepaald worden. 
De interne consistentie van alle subschalen is redelijk hoog tot hoog. De stabiliteit van 

alle schalen is hoog. Met betrekking tot de validiteit onderzocht men de relaties met bestaan
de schalen voor zwakzinnigen en de relaties met globale oordelen van psychologen en pedag
ogen alsook van groepsleiding. De TVZ bezit een redelijke constructvaliditeit. 

De Sociale Redzaamheidsschaal (SRZ); Kraijer & Kema (1981) 
De SRZ bestaat uit 4 subschalen: 
1 Zelfredzaamheid: Het begrip en de vaardigheid voor het zichzelf verzorgen, aan- en uit

kleden, wassen, en dergelijke 
2 Taalgebruik: Het zichzelf verstaanbaar maken, de eigen naam kunnen noemen, vragen kun

nen beantwoorden, duidelijk kunnen spreken, en dergelijke 
3 Taakgerichtheid: Enige verantwoordelijkheid kunnen dragen, hierbij een zekere tenaciteit 

en enig initiatief kunnen opbrengen; een taak kunnen afmaken zonder eraan herinnerd te 
worden, spontaan rommel op gaan ruimen, en dergelijke 

4 Sociale gerichtheid: Het omgaan met anderen; hulp aanbieden, spelen, lenen, en dergelijke 

De test-hertest betrouwbaarheid van de verschillende schalen is redelijk hoog. De tussenbe-
oordelaars-betrouwbaarheid varieert, maar is over het algemeen eveneens redelijk hoog. In 
validiteitsonderzoek is de SRZ vergeleken met het oordeel van een orthopedagoog. De gevon
den coëfficiënten wijzen op een bevredigende validiteit. 

Nijmeegse vragenlijst voor de opvoedingssituatie (NVOS); Wels & Robbroeckx (1996) 
Het doel van de Nijmeegse vragenlijst voor de opvoedingssituatie (NVOS) is het analyseren 
van de problematische opvoedingssituatie. De NVOS omvat de volgende elementen voor het 
meten van de draaglast, de relatie tussen de draaglast en de subjectief beleefde belasting. 
a De subjectieve gezinsbelasting 
b De beoordeling van de opvoedingssituatie als min of meer problematisch of niet 
c De attributies gekoppeld aan de gegeven beoordeling 
d De hulpverwachting gerelateerd aan de attributies. 

Binnen elk onderdeel worden vervolgens een aantal categorieën onderscheiden. 
De subjectieve gezinsbelasting (deel A) is gedefinieerd als de belasting zoals die op het 

moment door de opvoeder ervaren wordt ten aanzien van de opvoeding van een kind. De 
volgende categorieën worden onderscheiden: 
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1 Acceptatie 
2 Aankunnen 
3 Problemen hebben 
4 Situatie anders willen 
5 Kind is een belasting 
6 Er alleen voor staan 
7 Plezier hebben 
8 Goede omgang 

De beoordeling van de opvoedingssituatie (deel B) geeft een achttal situatiebeschrijvingen 
waaruit die omschrijving gekozen dient te worden die het best de situatie met het eigen kind 
weergeeft. Dit is een totaalbeoordeling van de situatie met de jongere. 

In de attributies met betrekking tot de huidige opvoedingssituatie (deel C) wordt gevraagd 
uitspraken te doen over oorzaken die geleid hebben tot de huidige opvoedingssituatie. De vol
gende categorieën worden onderscheiden: 
1 Inspanning zelf & partner 
2 Vaardigheid 
3 Aandeel partner 
4 Moeilijkheidsgraad 
5 Toeval/lot 

In de hulpverwachting (deel D) wordt van de attributiecategorieën van deel C nagegaan in welke 
mate men hierover tevreden is, vervolgens of men daar verandering in wil en ten derde of men 
hulp wil bij die gewenste verandering. De volgende categorieën worden onderscheiden: 
1 Mate van tevredenheid 
2 Mate van verandering 
3 Wil tot hulp 
4 Interne hulpverwachting 
5 Externe hulpverwachting 

Bij de categorieën van het A-, het C- en het D-deel zijn diverse vragen geformuleerd die in 
een 'random' volgorde aangeboden en beantwoord moeten worden. 

De interne consistentie van de verschillende categorieën van het A-deel varieert van rede
lijk tot zeer goed. De resultaten op het B-deel blijken niet stabiel te zijn. 

De resultaten van onderzoek naar de validiteit wijzen erop dat de vragenlijst over het 
algemeen betrouwbaar en valide is. 

Interessant voor ons onderzoek is dat onderzocht is hoe ouders van klinisch opgenomen 
jongeren op de verschillende onderdelen scoren in vergelijking met ouders van kinderen die 
niet-klinisch opgenomen zijn. 

4.3.2 De afname van vragenlijsten en testen 

De niveaubepaling bij de IP, zowel bij de start als na beëindiging van de combinatiebehan
deling, is in alle gevallen afgenomen door een doctoraalstudent psychologie onder supervi-
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sie van een diagnostisch geschoold psycholoog. 
De SEAG, de TVZ, de SRZ en de NVOS zijn, zowel bij de start als na beëindiging van de 

combinatiebehandeling, afgenomen bij alle groepsleiders van het team rond de IR De instruc
tie is verzorgd door de doctoraalstudent psychologie. Alle groepsleiders hebben de gevraag
de lijsten ingevuld. De leidinggevenden zijn vooraf geïnformeerd over het tijdsbeslag dat het 
invullen van de vragenlijsten op de groepsleiding deed. In alle gevallen is er medewerking 
verleend. Alleen vaste groepsleiding heeft de vragenlijsten ter invulling gekregen (geen uit
zendkrachten of groepsleiding die minder dan 2 maanden in dienst waren). 

De SEAG en de NVOS zijn, zowel bij de start als na beëindiging van de combinatiebehan
deling, bij de ouders afgenomen. De instructie is verzorgd door de student psychologie. De 
reden dat wij bij de ouders slechts twee vragenlijsten hebben afgenomen, is omdat wij de 
ouders niet te veel wilden belasten met te veel vragenlijsten. De SEAG is betrekkelijk snel in 
te vullen en gaat over het problematische gedrag. De relatie met het probleem is makkelijk 
te leggen, en derhalve verwachtten wij dat ouders hiervoor makkelijk te motiveren zouden 
zijn. Bij veel ouders is de student-assistent bij de ouders thuis aanwezig geweest bij het invul
len van de vragenlijsten. Bij drie ouderparen zijn de vragenlijsten na beëindiging van de com
binatiebehandeling niet ingevuld. Bij twee ouderparen omdat de combinatiebehandeling voor
tijdig afgebroken is en bij één vanwege opname van één van de ouders in een kliniek. 

Alle vragenlijsten zijn na de eerste sessie naar ouders en groepsleiding gegaan. Niet in 
alle gevallen waren de vragenlijsten ingevuld vóór de tweede sessie, maar wel direct daarna. 
De tweede sessie volgt over het algemeen na een maand op de eerste sessie. Deze maand bleek 
vaak te kort om alle gegevens binnen te krijgen. In alle gevallen waren agenda- technische 
redenen hiervan de oorzaak. 

Om weer te geven hoe de gegevens tijdens het onderzoek verzameld zijn en werden uitge
werkt, volgt hier een schematisch overzicht. 

Schema 2 Wie verzamelt welke informatie en wanneer? 

Actoren Informatie Wanneer 

Therapeuten Protocol eerste sessie Na afloop eerste sessie 

Assistent Voorgeschiedenis / niveaubepaling Tussen eerste en tweede sessie 

Ouders/assistent SEAG en NVOS Tussen eerste en tweede sessie 

Groepsleiding/assistent SEAG, TVZ, SRZ en NVOS Tussen eerste en tweede sessie 

Therapeuten Protocol tweede sessie en nabespreking Na de tweede sessie 

Assistent Verwerking gegevens SEAG, TVZ. 
SRZ en NVOS Na de tweede sessie 

Therapeuten Protocol vervolgsessies en nabesprekingen Na iedere vervolgsessie 

Therapeuten Protocol laatste sessie Na de laatste sessie 

Ouders/assistent SEAG en NVOS Na de laatste sessie 

Groepsleiding/assistent SEAG, TVZ, SRZ en NVOS Na de laatste sessie 

Assistent Verwerking gegevens SEAG, TVZ. 
SRZ en NVOS Na de laatste sessie 
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4.4 Beantwoording van de onderzoeksvragen 

Na afronding van alle cases hebben wij een vergelijking gemaakt van de begin- en eindsitu
atie van de combinatiebehandeling. Wij hebben de uitkomsten enerzijds op klinisch verkre
gen gegevens (voorgeschiedenis en protocollen) en anderzijds gebaseerd op psychometrische 
gegevens verkregen middels instrumentmetingen (niveaubepaling, SEAG, TVZ, SRZ en 
NVOS). Het bewust onderscheid maken tussen klinisch verkregen gegevens en psychome
trisch verkregen gegevens ontlenen wij aan Rispens (1988), Kraijer (1988) en Stevenson 
(1993). 

Om een antwoord te geven op de eerste onderzoeksvraag of het daadwerkelijk handelen in 
overeenstemming is met de vooraf geformuleerde aanwijzingen hebben wij als onderzoe
kers in hoofdstuk 5 de gegevens van alle cases verzameld en bewerkt. Wij zijn nagegaan of 
alle vooraf beschreven items van de behandelingsmethodiek ook daadwerkelijk zijn toege
past over het totaal van alle cases en bij iedere casus afzonderlijk. 

In hoofdstuk 5 hebben wij voor de analyse gebruik gemaakt van de klinische gegevens 
middels de protocollen. De analyses zijn verricht door de therapeuten. 

Om een antwoord te geven op de tweede onderzoeksvraag welke veranderingen er zijn vast 
te stellen bij de jongere (IP), de ouders en de begeleiders van de kliniek hebben wij, na afslui
ting van alle cases, de start- en eindsituatie met elkaar vergeleken. Zowel op basis van de 
protocollen als op basis van de instrumentmetingen is gekeken naar de relatie tussen pro
bleem, behandeling en uitkomst. De uitwerking hiervan wordt beschreven in hoofdstuk 6. 

In hoofdstuk 6 hebben wij voor de analyse zowel gebruik gemaakt van klinische gegevens 
middels de protocollen als van psychometrisch verkregen gegevens middels de instrument
metingen. De analyses zijn verricht door de therapeuten. 
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