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Achtergrond

Resultaten

 Gezinnen met meervoudige en complexe problemen

53 Inhoudelijke elementen

(GMCP) ervaren problemen op meerdere levens domeinen.
 Dit heeft geleid tot een grote diversiteit aan interventies

(A) Inventariseren en ordenen van informatie
(bijv. analyse van de competenties)

voor GMCP.
(B) Planning en evaluatie

 Kennis over welke inhoudelijke elementen (technieken

(bijv. uitwerken evaluatieplan)

uitgevoerd door de hulpverlener) en structuur elementen
(duur, intensiteit) van interventies zorgen voor de beste

(C) Werken aan verandering
(bijv. werken aan communicatie en interactie)

uitkomsten voor een gezin mist nog.
 Een veelbelovende manier om meer zicht te krijgen op de

(D) Leren van opvoedingsvaardigheden
(bijv. leren regels te stellen)

inhoud van interventies is het ontwikkelen van een
taxonomie.
• Belangrijk uitgangspunt is dat de

(E) Ondersteuning bij taken
(bijv. helpen met financiële administratie)

taxonomie in staat is om de inhoud en
structuur elementen betrouwbaar te

( (F) Activeren sociale netwerk
(bijv. activeren en uitbreiden sociale netwerk)

meten.
(G) Activeren professionele netwerk

Methoden

(bijv. afstemming met andere betrokken hulpverleners)

(1) Ontwikkeling betaversie van de GMCP taxonomie

(H) Onderhouden van de samenwerking

- (Inter)nationale taxonomieën voor GMCP
- Onderzoek, praktijk en richtlijnen voor GMCP

(bijv. praten over verwachtingen)

8 Structuur elementen
(2) Toepassing op acht interventie handleidingen
- MST, MDFT, PMTO, IAG, FF, GC, 10vT, Triple P 4-5
- Elementen aan betaversie toegevoegd waar nodig

(3) Veldraadpleging

Duur, intensiteit, intervisie, supervisie, consultatie, 24-uurs
bereikbaarheid

Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid
GMCP taxonomie voor inhoudelijke
elementen

- 18 regionale interventie experts
- Minstens twee per interventie

84.9%

Conclusie
• Inhoudelijke en structuur elementen kunnen betrouwbaar
worden geregistreerd aan de hand van de GMCP

(4) Ontwikkeling van de definitieve versie van de GMCP
taxonomie

taxonomie.
• Het gebruik van de GMCP taxonomie maakt het mogelijk
om verschillen en overeenkomsten in de inhoud van
interventies voor GMCP te onderzoeken.

(5) Beoordelen van de interbeoordelaars
betrouwbaarheid van de GMCP taxonomie

