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ONDERZOEKSOPZET
STAY TUNED!

1e Fase

Aanpassen van de bestaande Alliantiemonitor (Menger & 
Donker, 2013) voor Vaktherapeuten die werken met jongeren in 
gedwongen kader

Aanpassen Monitor tijdens 1e studiedag

Validering van de nieuwe vragenlijst



HOE VER ZIJN WE? 

55 Jongeren en Vaktherapeuten hebben de lijst ingevuld. 

Eerste resultaten laten zien dat we nog niet voldoende 
deelnemers hebben om een betrouwbare uitspraak te kunnen 
doen! DUS: Op naar de 100!!!

Instelling Aantal

Dichterbij 2

Horizon 9

Hunnerberg 1

Inforsa 6

Intermezzo 16

Keerpunt 6

Mondriaan 10

Trajectum 1

Woenselse poort 4

Total 55



VEELGESTELDE
VRAGEN

Kunnen we nog doorgaan? 

Handtekening ouders bij jongeren <18jaar

Handtekening vaktherapeut

Verstuur elke lijst apart, je hoeft niet te verzamelen!



TEVREDENHEID
JONGEREN

2 interviews SJSJ

 Lijst goed te begrijpen

 Duidelijke vragen

 Niet te lang

 Geen „raare“ vragen

STATUS: Nog 3 interviews nodig! 



TEVRDENHEID
VAKTHERAPEUTEN? 

Enquete via online vragenlijst INGEVULD?????

Heb je het nog niet ingevuld is NU je laatste kans!!!!!!



Wat gaat de toekomst 

brengen 
Onderzoek Stay tuned Fase 2
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TEVREDENHEID
VAKTHERAPEUTEN

Staafdiagram nav Enquete toevoegen! 



ERVARINGEN MET
STAY TUNED?



HOE GAAT HET
VERDER?

Nog even verder met Fase 1

Vanaf Januari/Februari start fase 2. 

Ethische goedkeuring is binnen



ONDERZOEKSOPZET
STAY TUNED!

2e Fase

Wat is het effect van het meten van de 

therapeutische alliantie op behandelmotivatie

en behandeluitkomst?  



LONGITUDINALE 
METING 

Longitudinal onderzoek naar de Werkalliantie

3 metingen met dezelfde jongere en vaktherapeut

 Telkens 4 weken tussen de meting

2 groepen (1 groep met 1 groep zonder monitor) 



WAT GAAN WE 
METEN? 

 Werkalliantie op 2 manieren (alliantiemonitor & WAV)

 Behandelmotivatie (adolescent treatment motivation
questionnaire) 

 Psychisch functioneren (Strength and difficulties vragenlijst) 



WAT VERWACHTEN
WE VAN DE 
VAKTHERAPEUT

 eigen deelname (invullen vragenlijst, 10 min.) en motivatie!

Motiveren van de jongere om de vragenlijst in te vullen (10-20 
min.) 

Goede omgang met de gegevens van de jongere

Anonimiteit door gebruik maken van retourenvelop 

Respectvolle omgang met de data en onderzoeksgegevens 

En dit in totaal 3 keer



WAT LEVERT HET OP
VOOR THERAPEUTEN 
EN DE WETENSCHAP? 
In de eerste fase hebben we gekeken na een goede (valide en 
betrouwbare) vragenlijst. Lijst mag binnenkort gebruikt worden 
in het dagelijkse werk 

In de tweede fase gaan we data verzamelen die ons helpen 
het effect van de alliantie beter in kaart te brengen!

 Nu direct levert het geen voordeel op voor de jongere en 
de vaktherapeut MAAR in toekomst hopen we de 
therapeutische alliantie te kunnen verbeteren om tot een 
beter behandelresultaat, meer behandelmotivatie en minder 
drop out te komen 



WAT LEVERT HET OP 
VOOR JONGEREN? 

Bij volledige deelname aan de 3 sessies ontvangen jongeren 
een kleine vergoeding twv. 5€



NOG VRAGEN?
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Evelyn.heynen@zuyd.nl 


