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Binnen Nederland geef maar liefst 13 van de jongeren aan getuige te zijn geweest van
hefige gewelddadige ruzies tussen hun ouders; deze gewelddadige ruzies varieerden in hef-
igheid vanhet hardwegduwen vande andere ouder tot het gebruiken van eenmes of pistool
tegen de andere ouder (Alink e.a., 2011; Lamers-Winkelman e.a., 2007). Deze vorm van hui-
selijk geweld—geweld tussen ouders—wordt door de American Professional Society on
the Abuse of Children () gerekend tot emotionele kindermishandeling, aangezien ou-
ders hun kinderen ongewild ervaringen opdringen die hun geestelijke ontwikkeling kunnen
bedreigen (Graham-Bermann, 2002). In de Nederlandse Wet op de Jeugdzorg wordt bloot-
stelling aan huiselijk geweld eveneens als een vorm van kindermishandeling gezien (Wet
op de Jeugdzorg, artikel 1: Ministerie van VWS, 2004). Wanneer, binnen dit proefschrif,
gesproken wordt over huiselijk geweld wordt hiermee psychologisch and fysiek geweld tus-
sen ouders en verzorgers van kinderen bedoeld. Geweld tussen ouders en verzorgers hangt
sterk samen met het risico op het ontwikkelen van een breed scala aan psychosociale pro-
blemen, waaronder zowel emotionele, gedragsmatige, cognitieve en sociale problemen als
posttraumatische stress-symptomen (Evans e.a., 2008; Kitzmann e.a., 2003). De gevolgen
van blootstelling aan huiselijk geweld zijn zelfs vergelijkbaar met de gevolgen die kinderen
ondervinden die zelf fysiek mishandeld zijn (Kitzmann e.a., 2003).

Laagdrempelige, kostenefectieve, kortdurende, preventieve interventies voor alle kinde-
ren blootgesteld aan huiselijk geweld zijn dan ook nodig om de negatieve gevolgen hiervan
te voorkomen of te beperken (Weisz e.a., 2005). Er zijn verschillende interventies voor deze
kinderen en hun ouders ontwikkeld en een aantal daarvan zijn ook grondig op efectivi-
teit onderzocht (Rizo e.a., 2011). Deze studies hebben veelbelovende resultaten opgeleverd.
Over het algemeen vertonen de kinderen die deelnamen aan de onderzochte interventies na
aoopminder problemen dan kinderen die aan een controle-conditie, meestal care-as-usual,
deelnamen. Al deze onderzochte interventies verschilden echter in hun mate van trauma-
focus, interventiedoel, doelgroep en context, waardoor onduidelijk blijf welke elementen
in de interventie gezorgd hebben voor een vooruitgang in het gedrag van de deelnemende
kinderen, en welke elementen in interventie voor kinderen blootgesteld aan huiselijk ge-
weld het meest werkzaam zijn. Ook is nog onduidelijk welke kinderen baat hebben bij de
verschillende interventies en welke kinderen niet (Graham-Bermann e.a., 2009).

De studies in dit proefschrif richtten zich speciek op de vraag of binnen een laagdrem-
pelig interventie-programma, aangeboden aan alle kinderen die huiselijk geweld hadden
meegemaakt en hun opvoeders, verschil viel aan te tonen tussen 1) een variant waarin speci-
eke aandacht werd besteed aan de veronderstelde traumatische ervaring—het meemaken
van huiselijk geweld— en aan specieke sociaal-emotionele vaardigheden om de veerkracht
van kinderen te versterken, en 2) een variant zonder deze specieke therapeutische factoren,
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maar wel met dezelfde algemeen werkzame factoren, zoals positieve aandacht, structuur en
lotgenotencontact. ‘En nu ik…!’ (Blijfgroep, 2009; De Ruijter, 1999) is een laagdrempelig
preventief interventieprogramma voor kinderen en hun ouders die huiselijk geweld heb-
ben meegemaakt. Deze interventie bestaat uit negen wekelijkse groepsbijeenkomsten van
anderhalf uur voor kinderen, met parallelle sessies voor de verzorgende ouder. In deze inter-
ventie leren kinderen zich bewust te worden van hun gevoelens, en deze gevoelens op een
adequate manier te uiten. Tevens wordt een start gemaakt met het verwerken van traumati-
sche huiselijk-geweldervaringen. Aangezien de ontwikkeling van kinderen niet op zichzelf
staat, zijn parallelle oudersessies ontwikkeld, waarin de verzorgende ouder leert het kind
te ondersteunen. In een open interventiestudie is eerder aangetoond dat kinderen na a-
oop van het programma minder internaliserende problemen, externaliserende problemen
en posttraumatische stress-symptomen vertoonden dan voorafgaand aan het programma
(Lamers-Winkelman, 2003).

Op basis van een analyse van de algemeenwerkzame factoren in ‘En nu ik…!’ zijn dezelfde
algemeenwerkzame factoren geïmplementeerd in een controleprogramma dat speciaal voor
dit onderzoek is ontwikkeld, genaamd ‘Jij hoort erbij’. Deze interventie is in uiterlijke ken-
merken (aantal begeleiders, aantal en duur sessies, opbouw van de sessies) volledig gelijk aan
‘En nu ik…!’ en bood net als ‘En nu ik…!’ positieve aandacht, structuur, onderlinge steun en
interactie met lotgenoten (Grencavage & Norcross, 1990). De groepsleiding van deze inter-
ventie was echter geïnstrueerd geen aandacht te besteden aan het huiselijk geweld of andere
traumatische ervaringen, emoties, copingvaardigheden, opvoedingsvaardigheden of andere
speciek werkzame factoren toegepast in ‘En nu ik…!’. Door ouder-kind paren op basis van
loting toe te wijzen aan een van beide interventies (randomisatie), kon de meerwaarde van
‘En nu ik…!’ ten opzichte van ‘Jij hoort erbij’ op valide wijze onderzocht worden.

De volgende specieke onderzoeksvragen kwamen in dit onderzoek aan de orde: 1) zijn
speciek werkzame factoren in interventie voor ouders en kinderen die zijn blootgesteld
aan huiselijk geweld van meerwaarde boven algemeen werkzame factoren in interventie?,
2) welke kinderen gaan meer vooruit na interventie?, en 3) via welke mechanismen zorgen
werkzame factoren in interventie voor een verandering in posttraumatische stress bij kinde-
ren?

Onderzoeksgroep en onderzoeksopzet

Voor de beantwoording van deze onderzoeksvragen is een gerandomiseerd onderzoek uitge-
voerd waarvoor in totaal 91 jongens en 73 meisjes met hun verzorgende ouder (157 moeders,
7 vaders) zijn geworven. Deelnemende kinderen waren in leefijd tussen de 6 en 12 jaar, met
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een gemiddelde leefijd van 9,2 jaar. Demeeste kinderen waren geboren inNederland (93),
maar de culturele achtergrond van de verzorgende ouder was divers: 42 Nederlands, 20
van de Antillen/Suriname, 10 Marokkaans, 9 Turks en 19 uit andere landen. Het inko-
men van de participerende gezinnen was laag (66 had een jaarlijks inkomen van minder
dan €15.000,-, wat binnen Nederland als de armoedegrens wordt gezien), en de meeste ou-
ders hadden een laag (43) of gemiddeld (44) opleidingsniveau. Participerende ouders
rapporteerden een hogemate van totale psychologische (M = 91, 2; range: 0–301) en fysieke
(M = 54, 7; range: 0–401) geweldsincidenten, gepleegd door henzelf dan wel hun partner
in het laatste jaar van de gewelddadige relatie. De gewelddadige relatie duurde gemiddeld
10,7 jaar.

Ouder-kind paren werden door loting toegewezen aan een van beide interventies: 1) ‘En
nu ik…!’, een preventieve interventie met (trauma)speciek werkzame factoren, 2) ‘Jij hoort
erbij’, een generieke interventie bestaande uit alleen algemeen werkzame factoren. Vanwege
ethische bezwaren bij de hulpverlenende instellingen waarmee we samenwerkten, is geen
wachtlijst-conditie in het onderzoeksdesign opgenomen. Primaire uitkomstmaten waren
internaliserende en externaliserende gedragsproblemen (gerapporteerd door ouder en leer-
kracht), posttraumatische stress-symptomen (gerapporteerd door ouder en kind), en de-
pressiesymptomen (gerapporteerd door kind). De uitkomstmaten, moderatoren en media-
toren werden gemeten voorafgaand aan de cursus (baseline), direct na aoop van de cursus
(3 maanden later) en zes maanden na aoop van de cursus (9 maanden na baseline). Het
onderzoeksprotocol is voorafgaand aan de start van het onderzoek goedgekeurd door de
Medisch Ethische Toetsingscommissie van het Medisch Centrum van de Vrije Universiteit
(METc VUmc 2009/99/NL26649.029.09).

Voornaamste bevindingen

☞ Geen meerwaarde van interventie met (trauma-)specifiek werkzame factoren boven
een interventie met alleen algemeen werkzame factoren; Effectiviteit van ‘En nu
ik…!’

Het belangrijkste doel van dit onderzoek was om de meerwaarde van speciek werkzame
factoren in preventieve interventie voor ouders en kinderen blootgesteld aan huiselijk ge-
weld na te gaan binnen een gerandomiseerde studie (randomized controlled trial: RCT).
Eerdere studies hadden wel al gesuggereerd dat factoren gericht op het verwerken van het
trauma (Cohen e.a., 2011; Lieberman e.a., 2005), en het aanleren van opvoedingsvaardighe-
den (Jouriles e.a., 2009) en copingvaardigheden (McWhirter, 2011) een meerwaarde zouden
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hebben boven een meer algemene klinische aanpak. Op deze conclusies viel echter af te
dingen dat uniforme interventie-condities werden vergeleken met zeer verschillende care-
as-usual controle condities (Cohen e.a., 2011; Lieberman e.a., 2005; Jouriles e.a., 2009) of
twee condities met verschillende speciek werkzame interventie-factoren werden vergele-
ken (McWhirter, 2011). Daardoor kon niet worden uitgesloten dat de verschillen tussen
de interventie-condities ook verklaard zouden kunnen worden door verschillen in de al-
gemeen werkzame factoren. De vraag of (trauma)speciek werkzame interventie-factoren
meerwaarde hebben boven algemeenwerkzame interventie-factoren ismet name van belang
voor laagdrempelige, preventieve interventies zoals deze inNederlandmiddels demaatschap-
pelijke opvang wordt aangeboden. Immers, de laagdrempeligheid maakt dat de populatie
zeer heterogeen is qua uitgangssituatie. Blootstelling aan huiselijk geweld hangt samen met
een breed spectrum van uitkomsten en daarnaast hebben kinderen uit gezinnen met ge-
weld vaak ook te maken met andere risico-factoren. Als gevolg hiervan worden kinderen
bereikt met ogenschijnlijk weinig concrete klachten voor wie de interventie mogelijk al-
leen een preventief efect heef, en kinderen met problemen op allerlei terreinen voor wie
de interventie ondersteunend zou kunnen zijn voor hun herstel. Omdat al deze kinderen
verschillend op de interventie kunnen reageren, is het moeilijker om de meerwaarde van
specieke interventie-factoren aan te tonen dan in populaties die geselecteerd zijn op het
vertonen van een bepaalde stoornis (Marchand e.a., 2011).

Om de meerwaarde van (trauma)speciek werkzame interventie-factoren te onderzoe-
ken, is een onderzoeksprotocol ontwikkeld. De aanleiding en onderbouwing voor dit pro-
tocol, met aandacht voor de ingewikkelde ethische aspecten van de studie, zijn beschreven
in hoofdstuk 2. Uit de resultaten (hoofdstuk 3) kwam naar voren dat kinderen in beide
interventies, zowel in het trauma-specieke ‘En nu ik…!’ als in het generieke ‘Jij hoort erbij’,
vooruitgingen in hun mate van internaliserende problemen, externaliserende problemen
en posttraumatische stress-symptomen tijdens de looptijd van de cursus. Deze afname in
probleemgedrag bleef gehandhaafd tot de laatste meting, zes maanden na afronding van de
cursus. Wanneer de scores van alle kinderen, dus ook de kinderen die de cursus niet hadden
afgemaakt, in analyses werden meegenomen (intention-to-treat analyses), bleek zelfs dat de
kinderen in de interventie met alleen algemeen werkzame factoren (‘Jij hoort erbij’), over
de tijd sterker daalden in hun mate van posttraumatische stress-symptomen gerapporteerd
door de ouder, dan kinderen in het trauma-specieke ‘En nu ik…!’. Voordat geconcludeerd
wordt dat het generieke interventie-programma voor kinderen beter werkt dan het trauma-
specieke ‘En nu ik…!’ moet echter worden aangetekend dat de kinderen die deelnamen aan
de generieke interventie, ondanks de randomisatie, bij aanvang hoger scoorden op posttrau-
matische stress-symptomen. Het relatieve voordeel voor de kinderen in ‘Jij hoort erbij’ zou
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daarom ook verklaard kunnen worden door de statistische wetmatigheid dat extreem hoge
scores een grotere kans hebben om te dalen (regressie naar het gemiddelde). Dat neemt niet
weg dat een belangrijke conclusie was dat geen meerwaarde aangetoond kon worden van de
speciek werkzame elementen zoals geïmplementeerd in ‘En nu ik…!’.

Omdat de resultaten wel lieten zien dat de kinderen in beide interventies herstelden in
hun gedragsproblemen, was het belangrijk om na te gaan of dit een mogelijk therapeutisch
efect zou kunnen zijn (van de algemeenwerkzame factoren) of simpelweg natuurlijk herstel
dat ook zou hebben plaatsgevonden als de kinderen geen interventie hadden gehad. Extra
analyses lieten echter geen samenhang zien tussen de verstreken tijd sinds blootstelling aan
het huiselijk geweld en de mate van gedragsproblemen voor aanvang van de cursus, noch
tussen de verstreken tijd sinds blootstelling aan het huiselijk geweld en een afname van
gedragsproblemen. Ook al is dit geen bewijs voor de werkzaamheid van beide interventies
(er was immers geen controlegroep die geen interventie kreeg), is het wel een aanwijzing
dat het verstrijken van tijd niet voldoende is om te herstellen van gedragsproblemen. Voor
kinderen zou het dan ook nadelig kunnen zijn als hen in het geheel geen interventie zou
worden geboden.

Om na te gaan of beide interventies volgens het draaiboek zijn gegeven en het uitblij-
ven van een verschil in werkzaamheid tussen beide interventies mogelijk veroorzaakt werd
doordat in de generieke interventie toch (trauma)speciek werkzame factoren zijn toegepast
(difusie), zijn video-opnamen van de ouder- en kindersessies geanalyseerd en gecodeerd.Uit
deze gegevens bleek dat beide interventies grotendeels volgens het draaiboek zijn gegeven.
De mate van afwijkingen van het draaiboek hing niet samen met de mate van afname van
gedragsproblemen van de deelnemende kinderen. Tevens bleek dat (trauma)speciek werk-
zame interventie-factoren aanzienlijk meer werden toegepast in het trauma-specieke ‘En
nu ik…!’, en toepassing van deze elementen vrijwel volledig ontbrak in het generieke ‘Jij
hoort erbij’.

Concluderend kan gesteld worden dat (trauma)speciek werkzame factoren die in klini-
sche onderzoeksettings bewezen efectief zijn bevonden, mogelijk niet de vertaalslag naar
de weerbarstige praktijk doorstaan hebben; algemeen werkzame interventie-factoren lijken
een belangrijke bijdrage te leveren aan de werkzaamheid van preventieve interventie voor
ouders en kinderen blootgesteld aan huiselijk geweld.

☞ Laagdrempelige preventieve groepsinterventies voor kinderen blootgesteld aan hui-
selijk geweld lijken niet contra-geïndiceerd te zijn voor kinderen blootgesteld aan
meerdere risico-factoren

Het is onrealistisch om te verwachten dat alle kinderen evenveel baat hebben bij deelname
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aan interventie (Kraemer e.a., 2002), zeker bij een groep kinderen zo divers als kinderen die
zijn blootgesteld aan huiselijk geweld. Daarom onderzochten we in hoofdstuk 4 of er ken-
merken zijn die kinderen kunnen onderscheiden die het meeste of juist minder proteren
van deelname aan interventie, zogenaamde moderatoren. Huiselijk geweld vindt meestal
plaats binnen een constellatie van meerdere risico-factoren binnen de ouder-kindrelatie, de
ouder of de bredere context; kinderen die zijn blootgesteld aan meerdere risico-factoren
in hun leven, lopen een verhoogd risico op het ontwikkelen van emotionele problemen
en gedragsproblemen (Cicchetti, 2003). Conicten tussen partners hangen samen met een
verhoogd risico op kindermishandeling en een verstoorde ouder-kindrelatie, die vervolgens
ieder onaankelijk bijdragen aan de ontwikkeling van emotionele problemen en gedrags-
problemen (El-Sheikh & Elmore-Staton, 2004). Ouders in een gewelddadige relatie rappor-
teren meer psychologische klachten en een hogere mate van opvoedingsstress dan ouders in
een niet-gewelddadige relatie, en psychopathologie en opvoedingsstress dragen vervolgens
negatief bij aan het welbevinden van kinderen, naast factoren geassocieerd met het huiselijk
geweld (Levendosky & Graham-Bermann, 2001, 1998). Behalve factoren die rechtstreeks
verband houden met de ouder-kindrelatie en de ouder, is ook de bredere context waarbin-
nen een kind opgroeit van invloed op de ontwikkeling. Huiselijk geweld komt vaker voor in
gezinnen die gekenmerkt worden doormeerdere sociaal-maatschappelijke problemen, zoals
een inkomen onder de armoedegrens (Fergusson & Horwood, 1998); nanciële problemen
binnen een gezin zijn weer gekoppeld aan emotionele problemen en gedragsproblemen bij
kinderen (Conger e.a., 2010). Al deze risico-factoren kunnen van invloed zijn op de ontwik-
keling van kinderen, maar zouden ook van invloed kunnen zijn op de mate waarin ouders
en kinderen baat hebben bij deelname aan interventie.

Tevens zou het kunnen dat de werkzaamheid van een interventie die zich speciek richt
op de traumatiserende impact van blootstelling aan het huiselijk geweld, mogelijk duidelij-
ker naar voren komt bij een sterkere mate van blootstelling aan huiselijk geweld. Eerdere
studies hebben laten zien dat de frequentie en ernst van huiselijk geweld, met name naar
de verzorgende ouder toe, van invloed was op uitkomsten bij het kind (Grych e.a., 2000;
Kitzmann e.a., 2003). Ook het getuige zijn van psychologische dan wel fysieke vormen van
huiselijk geweld droegen afzonderlijk bij aan de mate van gedragsproblemen bij kinderen
(Litrownik e.a., 2003). Deze uitkomsten suggereren dat er mogelijk kenmerken van het hui-
selijk geweld te onderscheiden zijn, die de werkzaamheid van een interventie gericht op het
huiselijk geweld beïnvloeden.

In hoofdstuk 4 is onderzocht of de mate van kindermishandeling, symptomen van ver-
stoorde gehechtheid in de ouder-kindrelatie, psychopathologie van de ouder, opvoedings-
stress of armoede van invloed waren op de efectiviteit van beide interventies voor kinderen

160



C
H
A
P
T
E
R

7
—

S
A
M

E
N
V
A
T
T
IN

G
—

S
U
M

M
A
R
Y

IN
D
U
T
C
H

blootgesteld aan huiselijk geweld. Tevens is bekeken of kenmerken van het huiselijk geweld
(ernstige psychologische en fysieke geweldsincidenten gepleegd door de partner en duur
van de gewelddadige relatie) het herstel van kinderen na het volgen van de trauma-specieke
interventie ‘En nu ik…!’ beïnvloedde, maar niet het herstel van kinderen in de generieke in-
terventie ‘Jij hoort erbij’.De resultatenwezenuit dat kinderen van oudersmet eenhogemate
van psychopathologie en opvoedingsstress meer vooruitgang lieten zien tijdens deelname
aan een van beide interventies dan kinderen van een ouder met weinig psychopathologie
of opvoedingsstress. Deze gevonden resultaten stemmen overeen met de resultaten van eer-
dere interventiestudies (Graham-Bermann e.a., 2011; Ippen e.a., 2011), die ook lieten zien dat
kinderen die zijn blootgesteld aan meerdere risico-factoren meer baat hebben bij deelname
aan interventie dan kinderen blootgesteld aan weinig risico-factoren. Kinderen die waren
blootgesteld aan veel incidenten van kindermishandeling gingen meer vooruit tijdens in-
terventie dan kinderen blootgesteld aan weinig incidenten van kindermishandeling, maar
bleven gelijk in hun mate van internaliserende problemen van de nameting tot follow-up,
terwijl kinderen blootgesteld aan weinig incidenten van kindermishandeling wel vooruit
bleven gaan. Armoede en kenmerken van het huiselijk geweld waren niet van invloed op de
efectiviteit van interventie. Kinderen blootgesteld aan ernstigere of langdurigere vormen
van geweld bleken niet meer baat te hebben bij deelname aan een interventie die zich spe-
ciek richt op het verwerken van het huiselijk geweld. Een nieuwe, interessante bevinding
was dat de internaliserende problemen van kinderen met symptomen van gedisinhibeerde
verstoorde gehechtheid minder afnamen tijdens interventie dan bij kinderen zonder symp-
tomen van gedisinhibeerde verstoorde gehechtheid. Een belangrijk kenmerk van gedisinhi-
beerde verstoorde gehechtheid is moeite hebbenmet het aangaan van betekenisvolle relaties.
Hierdoor konden deze kinderenmet symptomen van verstoorde gehechtheidmogelijkmin-
der proteren van deelname aan de therapeutische activiteiten in groepsinterventie.

Concluderend lijken laagdrempelige preventieve groepsinterventies voor kinderen bloot-
gesteld aan huiselijk geweld niet contra-geïndiceerd te zijn voor kinderen blootgesteld aan
meerdere risico-factoren. Met name deze kinderen proteerden het meest van deelname
aan interventie, hoewel kinderen blootgesteld aan veel incidenten van kindermishandeling
na afronding van de preventieve groepsinterventie mogelijk meer aanvullende hulp nodig
hebben. Een uitzondering zijn kinderen met symptomen van gedisinhibeerde verstoorde
gehechtheid; zij lijken minder baat te hebben bij deelname aan dit soort interventies, en
zouden mogelijk meer profĳt hebben van een meer stapsgewijze behandeling waarbij eerst
aan de ouder-kindrelatie gewerkt wordt. Kenmerken van en mate van blootstelling aan
huiselijk geweld bleken niet van invloed op de werkzaamheid van het trauma-specieke
interventie-programma ‘En nu ik…!’.
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☞ Betrekken van ouders bij hulpverlening is belangrijk: verbeterd psychisch functione-
ren van ouders door algemeen werkzame factoren in interventie lijkt een belangrijk
mechanisme te zijn waardoor posttraumatische stress-symptomen bij kinderen afne-
men

Ook in het geval dat kinderen in twee interventies in gelijke mate vooruit gingen in hun
mate van emotionele problemen en gedragsproblemen, is de vraag van belang welke ver-
anderingsmechanismen en welke werkzame factoren in interventie een verklaring kunnen
bieden voor deze gunstige efecten. Deze vraag is uitgediept in hoofdstuk 5. De wetenschap-
pelijke literatuur over veranderingsmechanismen in interventies voor ouders en kinderen
blootgesteld aan huiselijk geweld is vooral theoretisch en speculatief, en nog nauwelijks ge-
baseerd op empirische evidentie. De traumatheorie (Perry, 1993) suggereert dat verbeterin-
gen in de vaardigheden van kinderen omtrent emotie-diferentiatie en copingmechanismen
zijn waardoor emotionele problemen en gedragsproblemen bij kinderen verholpen kunnen
worden (American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 2010). De theorie over
ouderschap van Grych (2002) en de gehechtheidstheorie (Bowlby, 1973) suggereren dat een
afname in psychopathologie van de ouder en opvoedingsstress en ondersteunende ouder-
kindinteractie mechanismen in ouders zijn waardoor problemen bij kinderen af kunnen
nemen.

Om de hiervoor genoemde mechanismen (emotie-diferentiatie, coping, psychopatho-
logie van de ouder, opvoedingsstress en ouder-kindinteractie) te veranderen, wordt in in-
terventie vaak gebruik gemaakt van werkzame factoren die zich richten op het aanleren
van vaardigheden omtrent emotie-diferentie, emotie-regulatie en coping voor kinderen,
en psycho-educatie en het aanleren van opvoedingsvaardigheden voor ouders, allemaal ge-
richt op het verbeteren van het psychisch functioneren van kinderen (Mcleod & Weisz,
2010). Uit eerder onderzoek is de meerwaarde van trauma-speciek werkzame factoren bo-
ven meer algemeen speciek werkzame factoren in interventie voor mishandelde kinderen
en hun ouders gebleken (Kolko e.a., 2011); bewezen efectieve interventies voor kinderen
en ouders blootgesteld aan huiselijk geweld bestaan vaak uit werkzame factoren ontleend
aan de cognitieve gedragstherapie met een specieke trauma-focus (bv. Cohen e.a., 2011,
Graham-Bermann e.a., 2007). Naast (trauma)speciek werkzame factoren blijken algemeen
werkzame factoren zoals positieve aandacht en het delen van ervaringen in interventie ook
uitermate efectief (Baskin e.a., 2003; Shirk & Karver, 2003).

De gebruikte werkzame factoren in de twee bestudeerde interventies werden vastge-
steld door video-opnamen van zowel de kinder- als oudersessies te coderen en analyseren
(M = 5, 75 per groep). Gecodeerde algemeen werkzame factoren in de kindergroep waren
positieve aandacht en het delen van algemene ervaringen; speciek werkzame factoren wa-
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ren het oefenen van emotie-differentiatie en emotie-regulatie (emotie-focus) en het aanleren
van copingvaardigheden; trauma-speciek werkzame factoren waren het aanleren van vaar-
digheden omtrent omgaan met emoties en coping m.b.t. het huiselijk geweld en het delen
van huiselijk-geweldervaringen. In de oudersessies waren gecodeerde algemeen werkzame
factoren positieve aandacht en het delen van opvoedervaringen; speciek werkzame factoren
waren psycho-educatie en het aanleren van opvoedingsvaardigheden; trauma-speciek werk-
zame factoren waren psycho-educatie en het aanleren van opvoedingsvaardigheden gericht
op het huiselijk geweld, en het delen van ervaringen omtrent de gevolgen van het huiselijk
geweld voor henzelf en hun kinderen. Vervolgens werd de samenhang bestudeerd tussen de
mate van toepassing van deze werkzame factoren, veranderingen in mechanismen en een
afname van posttraumatische stress-symptomen bij kinderen.

Resultaten lieten zien dat een verbetering in het psychisch functioneren van de ouder
de samenhang tussen meer blootstelling aan algemeen werkzame factoren in oudersessies
en een afname in posttraumatische stress bij kinderen medieerde. Mediatie door emotie-
diferentiatie, coping, opvoedingsstress of ouder-kindinteractie werd niet gevonden. Echter,
een toename in emotie-diferentiatie en een afname in opvoedingsstress hingen samen met
een afname van klinische mate van posttraumatische stress bij kinderen. Meer blootstelling
aan trauma-speciek werkzame factoren in kindersessies hing samen met een kleine afname
in emotie-diferentiatie, een toename in copingvaardigheden en een afname in klinische
mate van posttraumatische stress. Meer blootstelling aan algemeen werkzame interventie-
factoren in kinder- en oudersessies hing samen met meer positieve ouder-kindinteractie.

Concluderend kan gesteld worden dat een verbetering in het psychisch functioneren
van ouders tijdens interventie een belangrijk mechanisme lijkt te zijn waardoor posttrau-
matische stress-symptomen bij kinderen blootgesteld aan huiselijk geweld afnemen. De
toepassing van algemeen werkzame interventie-factoren lijkt gunstig voor het verbeteren
van het psychisch functioneren van ouders en ouder-kindinteractie. Voor kinderen zijn de
gunstige efecten van de toepassing van trauma-speciek werkzame interventie-factoren
minder duidelijk. Meer blootstelling aan trauma-speciek werkzame factoren in interventie
hing samenmet een afname in klinische mate van posttraumatische stress. Echter, kinderen
in beide condities, met en zonder trauma-speciek werkzame interventie-factoren, gingen
vooruit in hun klinische mate van posttraumatische stress. Verschillende (indirecte) mecha-
nismen lijken de positieve werking van trauma-speciek werkzame interventie-factoren op
een afname van posttraumatische stress-symptomen in ‘En nu ik…!’ teniet te doen; een van
deze indirecte mechanismen was emotie-diferentiatie, aangezien blootstelling aan trauma-
speciek werkzame interventie-factoren samenhingmet een afname in emotie-diferentiatie
welke vervolgens samenhingmet een toename van posttraumatische stress-symptomen. Zo-
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lang deze andere mechanismen verder nog onbekend zijn, lijkt de huidige samenstelling
van (trauma-)speciek werkzame interventie-factoren niet sterker bij te dragen aan de ver-
mindering van problemen bij kinderen blootgesteld aan huiselijk geweld dan de algemeen
werkzame factoren, die ook zijn toegepast in de generieke interventie.

Conclusie

Kinderen in beide interventies, zowel in het trauma-specieke ‘En nu ik…!’ als in het ge-
nerieke ‘Jij hoort erbij’, gingen na deelname aan de cursus vooruit. Deze vooruitgang was
zichtbaar in hun afname van internaliserende problemen, externaliserende problemen en
posttraumatische stress-symptomen, gemeten met vragenlijsten ingevuld door de ouders,
de leerkrachten en de kinderen zelf. Extra analyses lieten zien dat het niet aannemelijk is dat
deze vooruitgang spontaan optrad. Onze resultaten suggereren dat met name de toepassing
van algemeenwerkzame interventie-factoren in laagdrempelige preventieve interventie voor
ouders en kinderen blootgesteld aan huiselijk geweld werkzaam blijken te zijn (hoofdstuk 3).
De moderatie-analyses, die verder uitwezen welke kinderen het meeste baat hadden bij deel-
name aan interventie, ondersteunden deze conclusie door te laten zien dat ook kinderen die
zijn blootgesteld aan meerdere risico-factoren vooruit gingen tijdens deelname aan een van
beide interventies (hoofdstuk 4).Mediatie-analyses, die uitwezenwelke veranderingsmecha-
nismen ten grondslag konden liggen aan veranderingen bij kinderen na interventie, lieten
het belang zien van het verbeteren van het psychisch functioneren van ouders door toepas-
sing van algemeen werkzame interventie-factoren voor een afname van posttraumatische
stress-symptomen bij kinderen blootgesteld aan huiselijk geweld (hoofdstuk 5).

Implicaties

De meerderheid van de kinderen ging na deelname aan een van beide interventies vooruit
in hunmate van probleemgedrag. Hoewel het huidige onderzoeksdesign het niet toeliet om
harde conclusies te trekken over de meerwaarde van het aanbieden van een interventie ten
opzichte van het achterwege laten van dat aanbod, lieten de bevindingen geen spontaan her-
stel zien bij kinderen voordat zij begonnen aan de interventie. Het is derhalve aannemelijk,
doch onbewezen, dat het interventie-aanbod heef gezorgd voor een positieve wending in
het beloop van gedragsproblemen en trauma-symptomen bij deze groep kinderen.

Tegen de verwachting in vondenwe niet dat de trauma-specieke interventie ‘En nu ik…!’
efectiever was dan de generieke interventie ‘Jij hoort erbij’. Als trauma-speciek werkzame
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factoren in een dergelijk laagdrempelige groepsinterventie voor een brede populatie van kin-
deren geen meerwaarde zouden hebben, welke interventie-factoren hebben dan mogelijk
wel meerwaarde? De meest concrete aanwijzingen betrofen de aandacht die werd geschon-
ken aan de ouders zelf: de blootstelling aan algemeen werkzame interventie-factoren in ou-
dersessies van beide interventies bleek samen te hangenmet een verbetering in het psychisch
functioneren van de verzorgende ouder, wat vervolgens samenhing met een afname van
posttraumatische stress-symptomen bij kinderen. In de kindersessies was de gunstige wer-
king van de toepassing van trauma-speciek werkzame factoren minder duidelijk en hing,
hoewel geassocieerdmet een toename in copingvaardigheden, binnendehuidige constellatie
van factoren toegepast binnen ‘En nu ik…!’, niet samenmet een afname in posttraumatische
stress-symptomen bij de kinderen.

Het is belangrijk om deze bevindingen te interpreteren binnen de kaders van het huidige
onderzoek. Binnen dit onderzoek waren alle begeleiders goed opgeleid en getraind in het
sensitief omgaan met kwetsbare ouders en kinderen. Ook namen begeleiders van beide in-
terventies deel aan intervisie. De kennelijke werkzaamheid van algemeenwerkzame factoren
suggereert dat vooral basiscompetenties van begeleiders van belang waren bij het ondersteu-
nen van slachtofers van huiselijk geweld. Tevens werd voorafgaand aan deelname aan de
interventie met alle ouders en kinderen een intake gevoerd waarin het huiselijke geweld be-
sproken is. Alle ouders en kinderen wisten daardoor dat de andere deelnemers aan de groep
vergelijkbare ervaringen hadden meegemaakt, hoewel dit niet werd besproken in het gene-
rieke interventieprogramma. Het benoemd hebben van het huiselijk geweld in de intake en
deze kennis over vergelijkbare ervaringen van de andere deelnemers, kan hebben bijgedragen
aan een gevoel van saamhorigheid en vermindering van gevoelens van (zelf-)stigmatisering,
wat een positieve uitwerking op het functioneren van ouders en kinderen gehad kan hebben.
De resultaten van het onderzoek zijn dan ook niet zonder meer generaliseerbaar naar ander
laagdrempelig groepsaanbod met minder of anders opgeleide begeleiders, zonder intake
waarin het huiselijk geweld is besproken of zonder deelname van lotgenoten. Onze bevin-
dingen bieden belangrijke aanwijzingen voor werkzame factoren in preventieve interventie
bij deze doelgroep, maar het optimale aanbod voor ouders en kinderen blootgesteld aan
huiselijk geweld kunnen we op basis van de resultaten nog niet aanwijzen.

Preventief laagdrempelig aanbod versus therapeutisch aanbod

De meeste kinderen vertoonden na deelname aan een van beide interventies minder pro-
bleemgedrag, echter 13 van de ouders, 27 van de leerkrachten en 6 van de kinderen
rapporteerden zes maanden na aoop van de cursus (follow-up) nog een klinische mate van
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internaliserende problemen bij de kinderen; 10 van de ouders en 19 van de leerkrachten
rapporteerden op follow-up nog een klinische mate van externaliserende problemen bij de
kinderen; 10 van de ouders en 7 van de kinderen gaven aan dat kinderen op follow-up
nog een klinische mate van posttraumatische stress-symptomen vertoonden. In totaal had
41 van de kinderen nog een klinische score op minimaal een van de zeven uitkomstma-
ten. Een preventief laagdrempelig groepsaanbod voor kinderen blootgesteld aan huiselijk
geweld kan dan ook niet in de plaats komen van een gerichte psychologische therapeutische
behandeling, aangezien een aanzienlijk deel van de kinderen na aoop van de interventie
nog een klinische mate van problemen vertoonde. De aanpak in preventieve laagdrempe-
lige interventies en de samenstelling van de groep is voor sommige groepen kinderen met
specieke problemen mogelijk te difuus en niet toerijkend. De moderatie-analyses sugge-
reerden dat kinderen met symptomen van verstoorde gehechtheid één zo’n groep kinderen
is die mogelijk een meer therapeutische behandeling nodig hebben, en zo zijn er nog andere
groepen kinderen denkbaar voor wie eenmeer therapeutische behandeling geïndiceerd lijkt.

Screening

Hoewel eendeel vande kinderenna aoop vande interventie nog een klinischemate vanpro-
bleemgedrag vertoonde, lijken laagdrempelige groepsinterventies niet contra-geïndiceerd te
zijn voor kinderen die zijn blootgesteld aan meerdere risico-factoren naast het meemaken
van huiselijk geweld (kindermishandeling, ouder met psychologische klachten, opvoedings-
stress); juist deze kinderen proteerden het meest van deelname aan interventie. Het is ook
veelbelovend dat een groot deel van de kinderen die deelnamen aan beide interventies kli-
nisch signicante vooruitgang lieten zien. Beide interventies lijken dan ook een goede eerste
stap om gezinnen in interventie te betrekken, waarna kinderen, indien nodig, doorverwezen
kunnen worden naar een meer intensieve vorm van hulpverlening.

Ondanks dat de meerderheid van de kinderen vooruitging na deelname aan de interven-
tie, leken kinderen met symptomen van gedisinhibeerde verstoorde gehechtheid minder
vooruit te gaan na interventie dan kinderen zonder symptomen van verstoorde gehechtheid.
Tevens leken kinderen blootgesteld aan veel incidenten van kindermishandeling op de lan-
gere termijn eenminder gunstige prognose voor herstel te hebben dan kinderen blootgesteld
aan weinig incidenten van kindermishandeling. Het zou daarom goed zijn om voorafgaand
aan deelname aan de interventie te screenen op symptomen van verstoorde gehechtheid,
en na aoop van de interventie bij kinderen blootgesteld aan veel incidenten van kinder-
mishandeling de mate van huidig probleemgedrag te meten. Kinderen met symptomen
van verstoorde gehechtheid en kinderen blootgesteld aan veel incidenten van kindermis-
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handeling zijn mogelijk meer gebaat bij een meer stapsgewijze behandeling. Voor kinderen
met symptomen van verstoorde gehechtheid is het mogelijk wenselijk eerst in interventie te
werken aan de ouder-kindrelatie. Daarna kunnen deze kinderen dan alsnog een interventie
volgen voor kinderen die huiselijk geweld hebbenmeegemaakt. Voor kinderen blootgesteld
aan veel incidenten van kindermishandeling is mogelijk na deelname aan een laagdrempelig
preventief groepsaanbod verdere hulpverlening nodig.

Belangrijkste bevindingen

• Kinderen blootgesteld aan geweld tussen ouders gingen vooruit in hunmate van pro-
bleemgedrag na deelname aan een laagdrempelig preventief interventieprogramma.

• Het verstrijken van de tijd lijkt geen afdoende verklaring voor deze afname van pro-
blemen bij kinderen.

• Ook kinderen die zijn blootgesteld aan meerdere risico-factoren naast het meemaken
van huiselijk geweld gingen vooruit tijdens deelname aan een laagdrempelig preven-
tief interventieprogramma. Voor kinderen met symptomen van verstoorde gehecht-
heid zijn dit soort interventies mogelijk minder geschikt.

• Een trauma-speciek interventieprogramma bleek voor kinderen die waren blootge-
steld aan ernstigere of langdurigere vormen van huiselijk geweld geen meerwaarde te
hebben.

• Het betrekken van ouders bij de hulpverlening aan kinderen blootgesteld aan huise-
lijk geweld lijkt belangrijk: verbeteringen in het psychisch functioneren van ouders na
interventie hingen samen met een afname van posttraumatische stress-symptomen
bij kinderen.

• Aandacht voor algemeen werkzame interventie-factoren is van belang voor het verbe-
teren van het psychisch functioneren van ouders en een goede ouder-kindinteractie.

• De toegevoegde waarde van de toepassing van trauma-specieke werkzame facto-
ren in interventie is onduidelijk; hoewel meer blootstelling aan trauma-specieke
interventie-factoren samenhingmet een afname inposttraumatische stress-symptomen
bij kinderen, lijken andere factoren—nog niet allemaal geïdenticeerd—deze posi-
tieve efecten in de onderzochte interventie teniet te doen.
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