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Het doel van dit proefschrift was om de crisisinterventie Ambulante Spoedhulp te evalueren 

en de effectiviteit te toetsen van intensieve ambulante interventies voor gezinnen in crisis 

met risico op uithuisplaatsing van een kind. Hoofdstuk 1 vormt een algemene inleiding op 

interventie voor gezinnen in crisis. Hoofdstuk 2 presenteert de meta-analyse waarin de 

effectiviteit van intensieve ambulante interventies voor gezinnen in crisis met risico op 

uithuisplaatsing van een kind getoetst wordt. In hoofdstuk 3 is aandacht voor het fenomeen 

crisis en de rol van crisis in crisisinterventie voor gezinnen. De evaluatie van Ambulante 

Spoedhulp is beschreven in Hoofdstuk 4, waarin veranderingen in crisis, veiligheid, 

gezinsfunctioneren en gedragsproblemen van kinderen centraal staan. In deze evaluatie 

werd ook de samenhang tussen interventiekenmerken en positieve veranderingen 

onderzocht en er was aandacht voor de ervaring van cliënten ten aanzien van opvang voor 

kinderen buiten het gezin als dit aan de orde was. Verder werd onderzocht in hoeverre 

cliëntfactoren, de werkrelatie tussen de hulpverlener en de cliënt, hoop en verwachting van 

de cliënt en de specifieke interventiemethode (‘the Big Four’) bijdroegen aan de 

veranderingen en wat de rol van cliënten en hulpverleners hierin was (Hoofdstuk 5). 

Hoofdstuk 6 voorziet in een algemene discussie. 

 De resultaten van de meta-analyse lieten zien dat intensieve ambulante interventies 

voor gezinnen in crisis met risico op uithuisplaatsing van een kind in het algemeen geen 

effect hadden op preventie van uithuisplaatsing van kinderen. Wat betreft verbetering van 

gezinsfunctioneren werd een middelgroot positief effect gevonden. De interventies waren 

effectief in het voorkómen van uithuisplaatsing voor multiproblem-gezinnen maar niet voor 

gezinnen waarin mishandeling/verwaarlozing speelde. Verder bleek het effect op 

uithuisplaatsing afhankelijk van cliëntkenmerken (sekse en leeftijd van het kind, leeftijd 

van de ouder, het aantal kinderen in het gezin, het aantal ouders in het gezin en etniciteit), 

interventiekenmerken (caseload van de hulpverlener), studiekenmerken (onderzoeksdesign 

en studiekwaliteit) en publicatiekenmerken (publicatietype, publicatiejaar en impact factor) 

(Hoofdstuk 2). 

 De resultaten lieten zien dat gezinnen die verwezen waren naar Ambulante 

Spoedhulp en hun hulpverleners in het algemeen de situatie als een crisis typeerden, in 

overeenstemming met het instroomcriterium ‘aanwezigheid van een crisissituatie’, hoewel 

enige perceptieverschillen werden gevonden tussen de respondenten, en sommige cliënten 

rapporteerden dat zij niet in crisis waren of slechts een beetje. Er was een substantiële 

hulpbehoefte, die gevarieerd was en samenhing met de door cliënten ervaren mate van 
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crisis. De plotselinge start en het (4 tot 6 weken) tijdgebonden karakter van crisis werden 

niet bevestigd in dit onderzoek (Hoofdstuk 3). 

 Na Ambulante Spoedhulp bleek de crisis afgenomen en veiligheid toegenomen te 

zijn volgens cliënten en hulpverleners. Er werden ook verbeteringen gevonden op het 

gebied van opvoedingsstress, ouderlijke competentie (bij moeders), gedragsproblemen van 

kinderen (volgens ouders) en ouder-kind-interactie (volgens moeders). De 

oplossingsgerichte benadering van Ambulante Spoedhulp, de werkrelatie tussen cliënt en 

hulpverlener, verlengde interventieduur  en analyse van de gezinssituatie vertoonden 

samenhang met de gevonden verbeteringen. De gezinnen die te maken hadden met opvang 

buiten het gezin tijdens Ambulante Spoedhulp rapporteerden het veelal eens te zijn geweest 

met deze opvang en beoordeelden deze vorm van hulp als positief in hun situatie 

(Hoofdstuk 4). 

 Wat betreft de bijdrage van cliëntfactoren, de werkrelatie tussen de hulpverlener 

en de cliënt, hoop en verwachting van de cliënt en de specifieke interventiemethode (de Big 

Four) aan crisisafname en veiligheidstoename werd gevonden dat de specifieke 

interventiemethode de meeste variantie in verandering verklaarde. Binnen de interventie 

droegen in het bijzonder de oplossingsgerichte benadering, de netwerkbenadering en het in 

kaart brengen van veiligheid bij aan de veranderingen. De werkrelatie tussen cliënt en 

hulpverlener verklaarde evenveel variantie als de specifieke interventiemethode ten aanzien 

van crisisafname en droeg na de methode het meest bij aan veiligheidstoename. Afgezien 

van de bevinding van de prominente relatieve bijdrage van de specifieke 

interventiemethode en de werkrelatie tussen cliënt en hulpverlener aan veranderingen, werd 

gevonden dat de variantie in veranderingen voornamelijk afhankelijk was van verschillen 

tussen gezinnen in plaats van verschillen tussen hulpverleners. Verder bleken de ‘Big Four’ 

componenten substantiële onderlinge samenhang te vertonen. 

Naast een samenvatting van de resultaten, worden de sterke kanten en beperkingen 

van het onderzoek en implicaties voor onderzoek, beleid en praktijk besproken in de 

algemene discussie, met aandacht voor gezinscrisis, interventie voor gezinnen in crisis, het 

interventieproces en evaluatie (Hoofdstuk 6). 
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