Interventie

Storm en Spetters

Samenvatting
Doelgroep
Storm en spetters is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 7 jaar die te maken hebben gehad met huiselijk geweld en
voor hun verzorgende ouder.
Doel
Het hoofddoel van Storm en spetters is het voorkomen en/of verminderen van posttraumatische stresssymptomen en
internaliserend en externaliserend probleemgedrag.
Aanpak
Storm en spetters is een cursus die bestaat uit zeven groepsbijeenkomsten voor de verzorgende ouder en zijn/haar kind(eren)
en één bijeenkomst voor de andere ouder.
De bijeenkomsten duren een uur en drie kwartier en kennen een vaste structuur: gedeeltelijk wordt de bijeenkomst aan ouder
en kind gezamenlijk gegeven en gedeeltelijk aan ouders en kinderen apart.
Materiaal
De cursus heeft een handleiding voor cursusleiders (een versie voor begeleiders van de oudergroep en een versie voor
begeleiders van de kindergroep), daarnaast zijn er werkbladen voor ouders en kinderen die de cursusleiding gedurende de
cursus gebruikt.
Onderbouwing
De cursus is gebaseerd op theorieën over traumaverwerking, de Emotional Security Theory en de gehechtheidstheorie. Door
het bieden van emotionele veiligheid aan ouders en kinderen, het verhogen van de responsiviteit en sensitiviteit van ouders,
de kinderen te helpen bij het uiten van emoties en het bespreekbaar maken van het huiselijk geweld worden de eventuele
schadelijke gevolgen van het huiselijk geweld verminderd of voorkomen.
Onderzoek
Voor het ontwikkelen van de interventie is gebruik gemaakt van onder meer focusgroeponderzoek, literatuuronderzoek en
onderzoek volgens de Delphi methode. Er is veranderingsonderzoek gedaan naar een voorloper van de interventie. Daaruit
bleek dat na het volgen van de cursus de gedragsproblemen van kinderen verminderd waren, psychische problemen bij de
moeders waren afgenomen en de sensitiviteit van moeders volgens cursusleiders verhoogd was.
Erkenning
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Oordeel: Goed onderbouwd
Toelichting:
Storm en Spetters is sterk gestructureerd en daardoor goed uitvoerbaar. De probleemomschrijving en doelgroep zijn duidelijk,
de doelen goed uitgewerkt en de aanpak voldoende gedocumenteerd. De factoren die van invloed zijn op het probleem zijn
fraai uitgewerkt en de onderbouwing zit goed in elkaar.
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1. Probleemomschrijving
1.1 Probleem
Het meemaken van geweld in de thuissituatie kan een ernstige bedreiging van de ontwikkeling van kinderen vormen, blijkt uit
verschillende meta-analyses (Chan & Yeung, 2009; Wolfe, Crooks, Lee, McIntyre-Smith & Jaffe, 2003; Kitzmann, Gaylord, Holt
& Kenny, 2003). Bij dit geweld gaat het niet om constructieve conflicten of ruzies die in elk gezin kunnen voorkomen, maar om
ernstig destructief en dreigend gedrag in de vorm van fysieke mishandeling, seksueel misbruik, emotionele/psychische
mishandeling en/of bedreigingen met geweld (Saltzmann, 1999). Het geweld waar kinderen getuige van zijn vindt plaats tussen
volwassenen die in huisverband samenleven of hebben geleefd, meestal tussen partners onderling. Ook bij jonge kinderen
verhoogt blootstelling aan huiselijk geweld het risico op een breed scala aan problemen, waarbij ernstiger geweld tot meer
problemen leidt dan lichtere blootstelling (Carpenter & Stacks, 2009; Carlson, 2000; Holt, Buckley, & Whelan, 2008; Øverlien,
2010). Uit meta-analyses is gebleken dat het getuige zijn van huiselijk geweld effecten heeft die in sterkte vergelijkbaar zijn met
wanneer kinderen zelf mishandeld worden (Kitzmann et al., 2003). Het getuige zijn van huiselijk geweld wordt dan ook gezien
als een vorm van kindermishandeling. Kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld zijn relatief vaak ook zelf slachtoffer van
geweld (zie onder meer Knickerbocker, Heyman, Smith Slep, Jouriles & McDonald, 2007). Uit kwalitatief onderzoek onder 59
Nederlandse jongeren die met huiselijk geweld te maken hadden gehad, bleek dat volgens hen de helft van de vaders en bijna
een kwart van de moeders fysiek gewelddadig waren naar de kinderen toe (Pels, Lünnemann & Steketee, 2011). Of dit bij
jonge kinderen ook leidt tot meer problemen dan het getuige zijn van huiselijk geweld alleen is nog onduidelijk (Sternberg,
Baradaran, Abbott, Lamb, & Gutermann, 2006; Moylan, Herrenkohl, Sousa, Tajima, Herrenkohl & Russo, 2010).
1.2 Spreiding
Ferwerda (2007) benoemt dat er in 2006 in Nederland naar schatting 15.340 kinderen betrokken waren bij de gevallen van
huiselijk geweld die gemeld zijn bij de politie, daarvan is 41% onder de zeven jaar oud. Uit ander onderzoek blijkt dat huiselijk
geweld slechts in 12% van de gevallen wordt gemeld (Van Dijk, Flight, Opperhuis, & Duesmann, 1997). Het aantal kinderen dat
getuige is van huiselijk geweld zou dan extrapolerend neerkomen op 128.000 Nederlandse kinderen per jaar, waarvan 52.500
kinderen onder de zeven jaar.
Alink en collega's (2011) tellen in hun prevalentiestudie naar kindermishandeling het getuige zijn van huiselijk geweld mee als
een vorm van emotionele verwaarlozing. Per 1000 kinderen (0-17 jaar) worden er 8,4 emotioneel verwaarloosd. Mogelijk liggen
deze getallen voor jonge kinderen wat hoger: het getuige zijn van huiselijk geweld is een vorm van kindermishandeling die bij
jonge kinderen relatief vaak voorkomt (Alink, Van IJzendoorn, Bakermans-Kranenburg, Pannebakker, Vogels & Euser, 2011).
Uit een studie van Felitti en collega's (1998) naar negatieve ervaringen in de kindertijd bleek 12,5% van de respondenten er
getuige van geweest te zijn dat zijn of haar moeder gewelddadig werd behandeld (Felitti et al., 1998).
1.3 Gevolgen
Jonge getuigen van geweld hebben in vergelijking met hun leeftijdsgenootjes meer gedragsproblemen, sociale problemen,
posttraumatische stress symptomen, meer moeite empathie te ontwikkelen, minder zelfvertrouwen, een meer negatieve
stemming en een meer ambivalente relatie met de leerkracht (Fantuzzo, DePaola, Lambert, Martino, Anderson, & Sutton, 1991;
Graham-Bermann & Levendosky, 1998; Hughes, 1988; Hughes & Barad, 1983; Huth-Bocks, Levendosky & Semel, 2001;
Rossman, 1998; Stagg, Wills & Howell, 1989).
Niet alle kinderen ontwikkelen problemen. Wel is duidelijk dat zij traumasymptomen laten zien en risico's lopen op het
ontwikkelen van problemen. Uit een Amerikaans onderzoek bleek 91%van de 4-6 jarigen die met huiselijk geweld te maken
hebben gehad één of meer traumasymptomen te hebben. Er zijn verschillende meningen over hoe PTSS bij kinderen vast te
stellen. Afhankelijk van de gebruikte criteria kan bij 51 of 17% van hen worden gesproken van PTSS (Graham-Bermann,
Castor, Miller & Howell, 2012). Ongeveer 63% van de kinderen die getuige waren van huiselijk geweld functioneerde minder
dan een gemiddeld kind, blijkt uit een meta-analyse (Kitzmann et al., 2003).
Ook is bekend dat de problemen jaren later nog zichtbaar kunnen zijn (Henning, Leitenberg, Coffey, Turner & Bennett, 1996;
Spaccarelli, Coatsworth & Bowden, 1995). Yates, Dodds, Sroufe en Engeland (2003) hebben een onderzoek gedaan waarbij
kleuters die blootgesteld waren aan huiselijk geweld voor langere tijd gevolgd werden. Voor zowel jongens als meisjes gold dat
ze meer gedragsproblemen vertoonden op hun 16e levensjaar. Dit bleef ook zichtbaar, zelfs nadat gecontroleerd was voor
kindermishandeling, stressvolle levensgebeurtenissen, sociaal economische status en de cognitieve mogelijkheden van het
kind.

Vrouwen die als kind getuige waren geweest van geweld tegen hun moeder hadden 9,0% kans om zelf slachtoffer te zijn van
huiselijk geweld. Mannen hadden 8,2% kans dat ze dader werden van huiselijk geweld, in tegenstelling tot respectievelijk 4,3
en 3,7% bij mensen wiens moeder geen slachtoffer was van geweld (Whitfield, Anda, Dube & Felitti, 2003).
Ouders die te maken hebben gehad met huiselijk geweld (in de cursus wordt geen scherpe tweedeling gemaakt tussen daders
en slachtoffers) lopen het risico aangetast te worden in hun emotioneel welzijn, ook hebben ze een verhoogd risico op
problemen in de ouder-kind relatie (Sturge-Apple & Davies, 2010). Dit wordt in de onderbouwing (hoofdstuk 3) verder
uitgewerkt.
2. Beschrijving interventie
2.1 Doelgroep
Uiteindelijke doelgroep
De uiteindelijke doelgroep zijn jonge kinderen (4-7 jaar) die te maken hebben gehad met huiselijk geweld in de thuissituatie,
ook wanneer ze daarvan vooralsnog geen problemen lijken te ondervinden.
Intermediaire doelgroep
De intermediaire doelgroep zijn de ouders van de kinderen. Eén van de ouders doet mee aan de cursus, namelijk de ouder die
het kind het meest verzorgt. Veelal leven ouders gescheiden. Voor de andere ouder van het kind is er ook één
groepsbijeenkomst, de kinderen zijn dan niet aanwezig.
Selectie van doelgroepen
De interventie valt onder secundaire preventie: het criterium om mee te doen aan de cursus is het meemaken van huiselijk
geweld. Zowel kinderen die daar problemen van ondervinden als kinderen die er (nog) geen problemen van ondervinden
worden geïncludeerd. De gezinnen kunnen instromen nadat duidelijk is gebleken dat er sprake is geweest van geweld in de
thuissituatie. Gezinnen worden veelal verwezen door het Advies en Meldpunt Kindermishandeling, de politie of het Steunpunt
Huiselijk Geweld. Na de aanmelding en de informatie-overdracht van de verwijzer volgt een kennismakingsgesprek, waarin de
verdere voorwaarden en contra-indicaties worden beoordeeld. Er wordt in verband met de jonge leeftijd van de kinderen nog
geen gebruik gemaakt van een vragenlijst.
Voorwaarden en contra-indicaties worden beoordeeld aan de hand van een kennismakingsgesprek en vaak mede op basis
van informatie van een verwijzer.
Om mee te doen aan de cursus moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden.
. Er heeft huiselijk geweld plaatsgevonden in het gezin.
. Kinderen hebben het huiselijk geweld of de gevolgen ervan direct gezien of gehoord (bijvoorbeeld spullen die kapot zijn,
gehavend gezicht van ouder, ontredderdheid van de ouder) en/of de verhalen over het huiselijk gehoord.
. De thuissituatie is op het moment van start van de interventie (redelijk) veilig en stabiel.
. Het kind functioneert (cognitief) op een leeftijd tussen de 4 en 7 jaar. (Dit wordt aangenomen indien er op het regulier
onderwijs geen aanleiding was tot een niveaubepaling. Oudere kinderen met een lichte verstandelijke beperking kunnen
meedoen. Omdat het een groepsinterventie is, is het daarbij belangrijk dat deze licht verstandelijk beperkte kinderen wel als
gelijke kunnen worden gezien door de andere kinderen en andersom. Daarom wordt bij toelating tot de cursus gelet op hun
sociaal-emotionele ontwikkeling en lichaamslengte/ lichamelijk voorkomen.)
Contra-indicaties zijn:
. De deelnemende ouder is onvoldoende gemotiveerd om mee te doen aan de cursus (wil het geweld niet bespreekbaar maken
vanuit de invalshoek van het kind en/of is niet in staat of bereid alle keren te komen).
. De deelnemende ouder is niet bereid te reflecteren op het eigen handelen ten opzichte van het kind (bijvoorbeeld omdat de
ouder door ruzies met de ex-partner niet meer kan denken in het belang van het kind).
. Het kind of de deelnemende ouder kan niet functioneren in een groep vanwege ernstige psychische, psychiatrische of
verslavingsproblemen.
. Het kind heeft ernstige traumagerelateerde klachten, namelijk ernstige dissociatieve klachten of suïcidale neigingen. Dit
laatste uit zich bij jonge kinderen vaak in zogenaamd accident prone behavior: het hebben van veel ongelukken en geen
gevaar (willen) zien al dan niet in combinatie met suïcidale uitingen.
. De deelnemende ouder en/of het kind beheersen de Nederlandse taal onvoldoende én er is binnen de organisatie geen
mogelijkheid om gebruik te maken van een tolk.
Ouders die ernstige traumagerelateerde klachten hebben zijn niet bij voorbaat uitgesloten van deelname aan de cursus. Wel is
het belangrijk dat ze daarvoor in therapie zijn. Ook wanneer cursusleiding verwacht dat het volgen van de cursus een aanzet

zal geven tot verdere hulpverlening, is deelname aan te bevelen. Een licht verstandelijke beperking is eveneens geen contraindicatie, cursusleiders passen hun taalgebruik dan op hen aan.
2.2 Doel
Hoofddoel
Het doel van de cursus is het voorkomen en/of verminderen van posttraumatische stresssymptomen en internaliserend en
externaliserend probleemgedrag bij kinderen die huiselijk geweld hebben meegemaakt.
Subdoelen
Subdoelen voor de kinderen zijn:
. Na afloop van de cursus ervaren de kinderen meer plezier en veiligheid in het
contact met hun verzorgende ouder en zo mogelijk hun niet-verzorgende ouder.
. Na afloop van de cursus kunnen de kinderen hun emoties beter herkennen en
reguleren.
. Na afloop van de cursus zijn de schuldgevoelens van de kinderen over het huiselijk geweld verminderd of weggenomen.
. Na afloop van de cursus hebben de kinderen minder irreële gedachten over het huiselijk geweld. Daarbij kan gedacht worden
aan gedachten over dreiging of de rol van het kind in het ontstaan van de conflicten.
. Na afloop van de cursus hebben de kinderen ervaren dat zij niet de enige zijn die huiselijk geweld hebben meegemaakt.
Subdoelen voor de ouders zijn:
. Na afloop van de cursus reageren de ouders veiliger en meer voorspelbaar op hun kind. Met veiligheid wordt geduid op
beschikbaarheid en ruimte en begrip voor de emoties van het kind.
. Na afloop van de cursus hebben de ouders een betere band met hun kind en zijn zemeer betrokken bij hun kind.
. Na afloop van de cursus kunnen de ouders op een ondersteunende manier met hun kind in gesprek gaan over het huiselijk
geweld.
. Na afloop van de cursus zijn de ouders beter in staat irreële gedachten van hun kind over het huiselijk geweld te
onderkennen en weg te nemen.
De interventie is bedoeld voor jonge kinderen en hun ouders en richt zich onder andere op de interactie. Het effect is daarom
minder eenvoudig te meten dan bij andere interventies. Effect op korte termijn zal zich uiten in minder gedragsproblemen (te
meten met de Child Behavior Checklist, CBCL voor 1½-5 jarigen, Achenbach & Rescorla, 2000) en PTSS symptomen (te
meten met de Trauma Symptom Checklist for Young Children, TSCYC, Briere, 2005).
Indien instellingen het effect per subdoel willen monitoren kunnen ze gebruik maken van de volgende instrumenten, waarbij de
subdoelen zijn behaald als er na de cursus een hogere score wordt behaald dan voor de cursus. Veiligheid in het contact met
de ouder kan worden gemeten met observatiematen (Ainsworth, Bell & Stayton, 1974; Biringen, Robinson & Emde, 2000;
NICHD Early CHild Care Research Network. 1999, 2003). Voor emotieregulatie zijn vragenlijsten beschikbaar (Rieffe,
Oosterveld, Miers, Meerum Terwogt & Ly, 2008). Schuldgevoelens, irreële gedachten en de ervaring niet de enige te zijn, zijn
bij jonge kinderen lastiger vast te stellen, omdat zij nog geen vragenlijsten in kunnen vullen. De veronderstelling is dat dit zich
uit in minder gedragsproblemen en PTSS symptomen.
Veiligheid en voorspelbaarheid kunnen worden gemeten door structuur en grenzen die ouders kunnen bieden, bijvoorbeeld
met de subschaal 'parental structuring' van de Emotional Availability Scale (Biringen, Robinson & Emde, 2000). Betrokkenheid
en een betere band tussen ouder en kind kunnen worden gemeten in responsiviteit en sensitiviteit. (Ainsworth, Bell & Stayton,
1974; Biringen, Robinson & Emde, 2000; NICHD Early CHild Care Research Network. 1999, 2003). Het op een
ondersteunende manier in gesprek gaan met het kind kan worden gemeten met de AEED (autobiographical emotional event
dialogue, Koren-Karie, Oppenheim, Haimovich & Etzion-Carasso, 2003). Voor het meten van het in staat zijn op een
ondersteunende manier in gesprek te gaan met het kind en het wegnemen van irreële gedachten zou gebruik kunnen worden
gemaakt van zelfrapportage van de ouder.
2.3 Aanpak
Opzet van de interventie
De interventie bestaat uit zeven groepsbijeenkomsten van een uur en drie kwartier. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor de
kinderen en hun verzorgende ouder. Er is één bijeenkomst voor de andere ouder, waarbij het kind niet aanwezig is. De cursus
is geschikt voor maximaal acht kinderen en hun verzorgende ouder.

Daarnaast wordt met iedere ouder een individueel kennismakings- en een eindgesprek gehouden.
De ouder-kind bijeenkomsten beginnen met een kort gezamenlijk deel, daarna behandelen ouders en kinderen apart van
elkaar een bepaald thema. Na een korte pauze volgen er activiteiten met ouder en kind samen, waarin ouders het geleerde
meteen in de cursus kunnen toepassen met hun kind.
Locatie en uitvoerders
De ouder-en-kind bijeenkomsten worden in de ochtend, de bijeenkomst voor de andere ouder in de avond, gegeven. De
groepsbijeenkomsten vinden plaats in een organisatie waar een prikkelarme en kindvriendelijke ruimte aanwezig is. Dit kan
een buurthuis zijn, een GGZ-instelling, een Steunpunt Huiselijk Geweld of een vrouwenopvang locatie. In totaal zijn twee
ruimtes nodig, één voor de oudergroep en één voor de kindgroep.
In de praktijk wordt de interventie tot nu toe uitgevoerd door HBO geschoolde professionals van preventieafdelingen van GGZ
instellingen in Rotterdam, Den Haag en Zwolle. Verder zou de interventie kunnen worden aangeboden door bijvoorbeeld
Centra voor Jeugd en Gezin of Steunpunten Huiselijk Geweld.
Inhoud van de interventie
De cursus is sterk gestructureerd, om daarmee veiligheid te creëren voor kinderen en ouders. Ouders en kinderen beginnen
met het gezamenlijk zingen van liedjes. Daarna zeggen de kinderen de ouders gedag en gaan ze naar een andere ruimte. In de
tweede helft van de bijeenkomst werken ouders en kinderen samen; ouders oefenen dan met wat ze in het oudergedeelte
hebben geleerd. Gedurende de hele cursus wordt er gewerkt aan het veilig en sensitief reageren van de ouder op de signalen
van het kind. Tijdens gezamenlijke spel- en knutselactiviteiten, bijvoorbeeld het versieren van een gevoelswijzer, het doen van
een opdrachtje dat motorisch lastig is of een spelletje als Annemaria Koekoek wordt geprobeerd de ouder-kind band te
versterken. De cursusleiding stimuleert bij deze activiteiten een positieve interactie tussen ouder en kind. Ouders leren in hun
themabesprekingen bijvoorbeeld welke angsten van hun kind te maken kunnen hebben met het huiselijk geweld en ze leren
over het belang van leuke dingen doen met je kind. De kinderen leren in hun themabijeenkomsten bijvoorbeeld over veilig boos
zijn en over het hebben van leuke en nare geheimen.
Tijdspad per bijeenkomst
De bijeenkomsten duren een uur en drie kwartier. Ze zijn globaal als volgt opgebouwd:
10 minuten Start: gezamenlijk begin met liedjes.
50 minuten Ouders en kinderen werken, spelen en praten in afzonderlijke ruimten.
De kinderen starten met het lezen van een boekje en eindigen met een spelletje. In de periode die daartussen ligt, werken ze
rond een bepaald thema.
De ouders beginnen met het maken van een werkblad en eindigen met het bespreken van een huiswerkopdracht voor de
volgende week. In de periode die daartussen ligt, werken ze rond een bepaald thema. 5 minuten Ouders en kinderen komen
weer bij elkaar. De kinderen vertellen en laten zien wat ze hebben gedaan.
10 minuten Pauze.
25 minuten Ouders en kinderen doen een gezamenlijke activiteit.
5 minuten Er wordt een afsluitend liedje gezongen.
Specifieke programmaonderdelen
De specifieke programmaonderdelen zijn gericht op het verwerken van de ervaringen van huiselijk geweld door de kinderen.
Bijeenkomst 1: kennismaking, uniek zijn, complimenten geven.
Bijeenkomst 2: gevoelens.
Bijeenkomst 3: de rol van de andere ouder, ontspanningsoefeningen.
Bijeenkomst 4: veiligheid, beschikbaarheid, praten over het geweld, veilig boos zijn.
Bijeenkomst 5: ouder en kind bespreken een tekening van het kind over het huiselijk geweld.
Bijeenkomst 6: grenzen, geheimen.
Bijeenkomst 7: sociale steun, toekomst en afscheid.
Bijeenkomst voor de andere ouder: psycho-educatie over de invloed van het meemaken van geweld op kinderen, informatie
over de cursus, wat ouders kunnen doen om kinderen te helpen bij het omgaan met het meegemaakte geweld.
Voorbeeld van een bijeenkomst. Bijeenkomst 3.
Na het gezamenlijk beginnen met liedjes gaan ouders en kinderen naar een aparte ruimte. Aan de kinderen wordt een boekje
over 'bang' voorgelezen, ze krijgen uitleg over bang zijn en je gevoelens laten zien. Dan schrijven ze hun naam of tekenen ze
iets onder een brief aan de ouder die niet meedoet met de cursus om over de cursus te vertellen. Vervolgens oefenen ze

ontspanningstechnieken: 'helpertjes voor als je bang bent'. Ze sluiten af met een spelletje.
De ouders vullen eerst een werkblad in over hoe ze zich voelden de afgelopen week en hoe de huiswerkopdracht is gegaan.
Daarna wordt het thema 'de andere ouder' ingeleid. Aan de orde komen bijvoorbeeld loyaliteit en emotionele veiligheid en
voorspelbaarheid rond de bezoekregeling. Ouders krijgen de huiswerkopdracht mee om te oefenen met de 'helpertjes voor als
je bang bent'. De kinderen komen terug, zij vertellen wat ze hebben gedaan en laten een brief voor de andere ouder zien die ze
hebben 'geschreven'.
Na de pauze maken ouders en kind samen een placemat met veilige plekjes, ze knippen daarbij plaatjes uit tijdschriften. De
cursusleiding stimuleert de positieve contactmomenten tussen ouder en kind. Daarna oefenen ouder en kind samen de
helpertjes voor als je bang bent. Ten slotte wordt er een vast, afsluitend liedje gezongen.
2.4 Ontwikkelgeschiedenis
Betrokkenheid doelgroep
De GGZ instellingen De Jutters, Dimence en Riagg Rijnmond hebben een laagdrempelig programma ontwikkeld om jonge
kinderen die te maken hebben gehad met huiselijk geweld te ondersteunen, en te voorkomen dat ze problemen ontwikkelen.
Deze organisaties hebben de Vrije Universiteit Amsterdam gevraagd hun programma's (De moeder-kindcursus en Kind in de
Knel) tegen het licht te houden en na te gaan wat de belangrijkste elementen zijn voor een onderbouwd programma. Hierbij is
middels diverse expertbijeenkomsten gebruik gemaakt van de kennis van betrokken professionals.
Kinderen en ouders zijn niet betrokken bij de ontwikkeling van de interventie. Zij zijn betrokken geweest bij een
effectonderzoek, waarvan de resultaten ook meegenomen zijn in de ontwikkeling van de interventie. Dit onderzoek wordt
uitgebreider besproken in hoofdstuk 6.
Buitenlandse interventie
De interventie is in Nederland ontwikkeld.
2.5 Vergelijkbare interventies
In Nederland uitgevoerd
Er worden in Nederland geen interventies uitgevoerd met een vergelijkbare doelgroep en doelstelling voor zover bekend. Wel
wordt een therapeutische interventie uitgevoerd, namelijk Parent Child Interaction Therapy (PCIT) die in deze databank als
goed-onderbouwd is erkend. Deze interventie wordt in het buitenland ook toegepast bij kinderen die met huiselijk geweld te
maken hebben gehad.
Een enigszins vergelijkbare interventie is Tijd voor Toontje van de Blijfgroep. Voor oudere kinderen (7 tot 12 jaar) is er het
programma 'En nu ik.!'/'Let op de Kleintjes'.
Overeenkomsten en verschillen
Tijd voor Toontje en Storm en Spetters zijn beide bedoeld voor kinderen die te maken hebben gehad met huiselijk geweld. Tijd
voor Toontje richt zich op kinderen die met hun ouder in de vrouwenopvang verblijven. Storm en Spetters is bedoeld voor
kinderen waarbij de thuissituatie enigszins stabiel is.
De doelgroep van PCIT zijn kinderen (2-7 jaar) met gedragsproblemen. Aan Storm en Spetters mogen ook kinderen zonder
gedragsproblemen meedoen. Een ander verschil met deze interventie is dat PCIT een vorm van therapie is en niet preventief
bedoeld. Overeenkomsten zijn dat beide interventies gericht zijn op de ouder-kind interactie en het herkennen en reguleren
van emoties.
Toegevoegde waarde
Storm en Spetters is bedoeld voor een bredere doelgroep dan Tijd voor Toontje en is ook geschikt voor kinderen die niet in de
vrouwenopvang hebben verbleven. Naast stabiliseren (waar Tijd voor Toontje vooral op is gericht), geeft Storm en Spetters
ook een aanzet tot het verwerken van de ervaringen. Daarnaast is Storm en Spetters een interventie die het hele systeem
betrekt.
3. Onderbouwing
3.1 Oorzaken

De interventie richt zich op het voorkomen en/of verminderen van posttraumatische stresssymptomen en internaliserend en
externaliserend probleemgedrag (deze symptomen en het probleemgedrag worden hier in het vervolg met 'problemen'
aangeduid) bij jonge kinderen die huiselijk geweld hebben meegemaakt.
Uit eigen literatuuronderzoek (zie hoofdstuk 6) kwamen zes groepen van factoren naar voren die de verhoogde kans op
problemen bij kinderen die huiselijk geweld hebben meegemaakt, kunnen verklaren:
1. verminderd emotioneel welzijn van de ouder
2. factoren in de ouder-kind relatie
3. reacties van het kind op het meegemaakte huiselijk geweld
4. sociale isolatie
5. de vroege ontwikkeling van de kinderen
6. gezamenlijke genetische kwetsbaarheid
1. Het emotioneel welzijn van de ouder is een belangrijke factor in de ontwikkeling van problemen bij kinderen. Dat dit
verminderd is, is mogelijk gedeeltelijk een reactie op haar/zijn blootstelling aan huiselijk geweld. Bij emotioneel welzijn kan
worden gedacht aan de aanwezigheid van traumasymptomen (Bogat, DeJonghe, Levendosky, Davidson & Von Eye, 2006;
Schechter, Willheim, McCaw, Turner, Myers & Zeanah, 2011), passiviteit en intrusiviteit van de moeder (Sturge-Apple &
Davies, 2010), emotioneel niet beschikbaar zijn van de moeder (Sturge-Apple, Davies, Cicchetti & Manning, 2011) en het
ervaren leed van de moeder (Linares, Heeren, Bronfman, Zuckerman, Augustyn & Tronick, 2001). Dit sluit aan bij wat Cohen
en collega's (2000) noemen in het kader van traumatherapieën, dat het functioneren van ouders en het gezin vaak een factor
is voor het ontwikkelen van psychische moeilijkheden van kinderen na bijvoorbeeld huiselijk geweld. Uit interventieonderzoek
blijkt het emotioneel welzijn van de ouder een mediator te zijn voor verandering bij kinderen in de schoolleeftijd (Jouriles,
McDonald, Rosenfield, Stephens, Corbitt-Shindler & Miller, 2009; Graham-Bermann, Howell, Lilly & Devoe, 2011).
2. Opvoeding en ouder-kindrelatie zijn een tweede factor in de ontwikkeling van problemen bij jonge kinderen. Hoewel niet alle
onderzoeken eenduidig zijn wat betreft de gevolgen van huiselijk geweld op de opvoeding en de ouder-kind relatie
(Levendosky, Huth-Bocks, Shapiro & Semel, 2003), is er een aantal onderzoeken dat aangeeft dat de band tussen ouder en
kind van belang is bij het al dan niet ontwikkelen van problemen bij kinderen die zijn blootgesteld aan huiselijk geweld (SturgeApple & Davies, 2010; Lieberman, Van Horn & Ozer, 2005; Huang, Wang & Warrener, 2010; McDonald, Dodson, Rosenfield &
Jouriles, 2011). Een goede band tussen ouder en kind en het veilig en voorspelbaar reageren door de ouder lijken een grote
rol te spelen in het voorkomen van problemen bij het kind. Dit sluit aan bij de gehechtheidstheorie. Huiselijk geweld ondermijnt
juist dat wat een jong kind nodig heeft: veiligheid en het zich laten troosten. De ouder is dan tegelijkertijd een bron van angst
en troost voor een kind (McIntosh, 2002).
3. De reacties van kinderen op het meegemaakte geweld worden uitgelegd in de Emotional Security Theory (Davies &
Cummings, 2010). Deze theorie gaat ervan uit dat herhaaldelijk blootgesteld worden aan destructieve conflicten tussen ouders
één van de belangrijkste doelen van kinderen ondermijnt, namelijk om hun emotionele veiligheid te behouden. Dit uit zich in
meer stress, negatieve gedachten over zichzelf en toenemende betrokkenheid bij de conflicten van ouders. Kinderen
ontwikkelen door conflicten tussen hun ouders minder adaptieve strategieën om met problemen om te gaan, wat de kans op
problemen kan vergroten. De Emotional Security Theory onderscheidt hierin de emotionele respons, de cognitieve respons, de
gedragsmatige respons en de fysiologische respons. Dit is ook terug te zien bij jonge kinderen die met huiselijk geweld te
maken hebben gehad.
Emotionele respons: kinderen die op vijfjarige leeftijd aan huiselijk geweld waren blootgesteld, waren op negen en half jarige
leeftijd minder goed in het herkennen en reguleren van de eigen emoties (Katz, Hessler & Annest, 2007).
Cognitieve respons: gedachten over bedreigd worden zijn voorspellend voor traumatische klachten bij kinderen (Miller, Howell
& Graham-Bermann, 2012). Schuldgevoelens komen vaak voor (Van Dalen & Glasserman, 1997). Kinderen denken dan dat er
van hen wordt verwacht dat ze de ruzies oplossen (Ornduff & Monahan, 1999).
Gedragsmatige respons: daarbij kan gedacht worden aan agressief gedrag, veel huilen of afhankelijk gedrag. Dit blijkt uit
verschillende meta-analyses (Kitzmann et al., 2003; Wolfe et al., 2003).
Fysiologische respons: daarbij kan gedacht worden aan een snellere hartslag (El-Sheikh, 1994; Saltzman, Holden & Holahan,
2005) en meer cortisol (stresshormoon) (Davies, Sturge-Apple, Cicchetti & Cummings, 2008; Davies, Sturge-Apple, Cicchetti,
Manning & Zale, 2009; Saltzman et al., 2005; Zhang, Zhang, Zou, Zhang, Cao & Yang, 2008).
4. Huiselijk geweld heeft ook sociale gevolgen, bijvoorbeeld wanneer de ouder soms herhaaldelijk bij de gewelddadige partner
weggaat en weer terugkeert. Dit leidt vaak tot meer schoolwisselingen, meerdere verhuizingen (bijvoorbeeld tijdelijk naar de
vrouwenopvang) en het verbreken van contact met familieleden (Gewirtz & Edleson, 2007). Huiselijk geweld hangt ook samen
met armoede, een lagere sociaal-economische status, werkeloosheid en dakloosheid, wat op hun beurt weer samenhang
vertoont met sociale isolatie (Holt et al., 2008). Bekend is dat een opeenstapeling van risicofactoren samenhangt met
problemen bij kinderen (Appleyard, Egeland, Dulmen & Alan Sroufe, 2005; Rutter, 1979; Sameroff, 2000).

5. De vroege ontwikkeling van deze kinderen is soms minder optimaal geweest, daarbij kan gedacht worden aan gezondheid
tijdens de zwangerschap van de moeder en de ontwikkeling in de babytijd. Stress tijdens en na de geboorte, een minder
optimale vroege ontwikkeling van de baby, roken en drugsgebruik van ouders en een verminderde toegang tot moeder-kind
zorg kunnen problemen bij de kinderen veroorzaken of verergeren (Yount, DiGirolamo & Ramakrishnan, 2011).
6. Ten slotte kan een gezamenlijke genetische kwetsbaarheid een deel van het verband tussen posttraumatische stress bij de
ouder en problemen bij het kind verklaren (Scheeringa, 2009).
3.2 Aan te pakken factoren
De eerste vier hierboven genoemde groepen risicofactoren zijn te beïnvloeden door een interventie, de laatste twee (vroege
ontwikkeling van de kinderen en gezamenlijke genetische kwetsbaarheid) niet. Hieronder zullen de aan te pakken factoren
worden besproken en gekoppeld aan de subdoelen van de interventie.
1. Verminderd emotioneel welzijn van de ouder is een belangrijke factor in het ontwikkelen van problemen. Hoewel emotioneel
welzijn van de ouder geen subdoel is, is het een belangrijk voorwaardelijk doel voor twee subdoelen: het veilig en
voorspelbaar kunnen reageren op het kind en het ondersteunen van emotieregulatie bij het kind: het emotioneel functioneren
van de ouder dient dan als voorbeeld voor het kind. Om die reden is er in de cursus aandacht voor het emotioneel welzijn van
de ouder. Soms is deze aandacht aanleiding voor de ouder om voor zichzelf hulp te zoeken.
2. Responsiviteit van ouders, een goede kwaliteit van de ouder-kind relatie en de aanwezigheid van algemene
ouderschapsvaardigheden hebben positieve effecten op het verminderen of voorkomen van problemen bij jonge kinderen (0-7
jaar) (Kaminski, Valle, Filene, & Boyle, 2008). Uit diverse Leidse studies is gebleken dat sensitiviteit en responsiviteit van de
ouder positief te beïnvloeden zijn door interventies (Bakermans-Kranenburg, Van IJzendoorn & Juffer, 2003; BakermansKranenburg, Van IJzendoorn & Juffer, 2005). De volgende subdoelen hebben te maken met deze factoren: 'Na afloop van de
cursus ervaren de kinderen meer plezier en veiligheid in het contact met hun verzorgende ouder en zo mogelijk hun nietverzorgende ouder', 'Na afloop van de cursus reageren de ouders veiliger en meer voorspelbaar op hun kind' en 'Na afloop van
de cursus hebben de ouders een betere band met hun kind en zijn ze meer betrokken bij hun kind'.
3. De interventie richt zich ook op de reacties van het kind op het huiselijk geweld, met name op de emotionele en de
cognitieve respons. Bijbehorende subdoelen zijn: 'Na afloop van de cursus kunnen de kinderen hun emoties beter herkennen
en reguleren', 'Na afloop van de cursus zijn de schuldgevoelens van de kinderen over het huiselijk geweld verminderd of
weggenomen' en 'Na afloop van de cursus hebben de kinderen minder irreële gedachten over het huiselijk geweld'.
Van belang in de cursus is dat niet alleen de cursusleider, maar ook de ouder het kind helpt met emotieregulatie en het omgaan
met schuldgevoelens en irreële gedachten : in dat laatste geval kunnen de kinderen ook buiten het kader van een cursus
gezamenlijk met de ouder een verhaal vormen van wat er is gebeurd en kunnen ze dit in een groter geheel plaatsen. De
bijbehorende subdoelen zijn: 'Na afloop van de cursus kunnen de ouders op een ondersteunende manier met hun kind in
gesprek gaan over het huiselijk geweld' en 'Na afloop van de cursus zijn de ouders beter in staat irreële gedachten van hun
kind over het huiselijk geweld te onderkennen en weg te nemen'.
4. In het kader van sociale isolatie worden kinderen bewust gemaakt dat er meer kinderen zijn die met huiselijk geweld te
maken hebben gehad. Het bijbehorende subdoel is: 'Na afloop van de cursus hebben de kinderen ervaren dat zij niet de enige
zijn die huiselijk geweld hebben meegemaakt.' Indirect kan de groep ook bijdragen aan minder isolatie onder ouders die de
cursus volgen.
3.3 Verantwoording
De interventie is voornamelijk gestoeld op theorieën over traumaverwerking, Emotional Security Theory en de
gehechtheidstheorie. Door het bieden van emotionele veiligheid aan ouders en kinderen, het verhogen van de responsiviteit
en sensitiviteit van ouders, de kinderen te helpen bij het uiten van emoties en het bespreekbaar maken van het huiselijk
geweld is te verwachten dat de (eventuele) schadelijke gevolgen van het huiselijk geweld worden verminderd of voorkomen.
Er is gekozen voor een groepsaanbod. Zoals al eerder genoemd draagt dit bij aan de ervaring van kinderen en ouders dat ze
niet de enige zijn die huiselijk geweld hebben meegemaakt. Fitch en Lynch (2008) noemen enkele voordelen van een
groepsaanbod ten opzichte van een individueel aanbod. Een groepsaanbod kan helpen bij het onderzoeken van ervaringen
over wat het slachtoffer dwarszit; slachtoffers zien hoe anderen reageren op dezelfde ervaringen. Dat helpt hen de eigen
reacties te duiden. Schaamtegevoelens kunnen minder worden, slachtoffers raken minder geïsoleerd en kunnen steun geven
en ontvangen, terwijl een individuele behandeling mogelijk eerder een afhankelijkheidsrelatie met de behandelaar zal creëren.
Het onder professionele begeleiding uitwisselen van ervaringen in groepen voor volwassenen heeft tot positieve resultaten
geleid (Hogan, Linden & Najarian, 2002). Dit geldt ook voor ouderschapsgroepen (Telleen, Herzog & Kilbane, 1989).

1. Het emotioneel welzijn van de ouder wordt in de cursus gestimuleerd door wekelijks te bespreken welke emoties de ouders
de afgelopen week voornamelijk hadden (boos, bang, blij of verdrietig). Ook geven ze iets aan waar ze trots op waren of wat
hen heeft geholpen. Ook in de themabesprekingen is ruimte voor de emoties van ouders rondom het huiselijk geweld. Mede in
dit kader (het emotioneel welzijn van de ouders) is gekozen voor een groepsaanbod.
De cursus zelf dient zo veilig en voorspelbaar mogelijk te zijn, daarom wordt er gewerkt met een vaste structuur: iedere
bijeenkomst begint met een vast gezamenlijk en ontspannen begin: het samen zingen van kinderliedjes. Er wordt gewerkt met
een afscheidsritueel voor de kinderen naar de andere ruimte gaan. Het kindergedeelte wordt steeds begonnen met voorlezen
en beëindigd met een spelletje. Er wordt gewerkt met een vaste afsluiting en een wekelijkse huiswerkopdracht. De
cursusleiding heeft veel aandacht voor de veiligheid in de groep: na iedere bijeenkomst evalueert de cursusleiding na of een
ouder bijvoorbeeld beangstigend, erg afwezig of bedreigend was voor een kind en of ouders of kinderen begrensd moeten
worden om ervoor te zorgen dat de groep voor iedereen veilig blijft. Als de groep een plek is waar ouders en kinderen zich
veilig kunnen uiten, vergroot dat hun emotioneel welzijn.
2.De tweede factor (opvoeding en ouder-kind relatie) is gebaseerd op de drie theoretische kaders: theorieën over
traumaverwerking, Emotional Security Theory en de gehechtheidstheorie. Technieken om de ouder-kind interactie te
bevorderen komen ook voor in drie andere interventies die uit buitenlands onderzoek effectief bleken. Deze interventies zijn
bedoeld voor jonge kinderen die huiselijk geweld hebben meegemaakt en hun ouder, namelijk Parent Child Interaction Therapy
(Lieberman et al., 2005), Trauma Based Cognitive Behavioral Therapy (Scheeringa, Weems, Cohen, Amaya-Jackson &
Guthrie, 2011; Wethington et al., 2008) en Filial Therapy (Smith & Landreth, 2003).
In de cursus wordt aan ouders uitleg gegeven over hoe ze kinderen emotionele veiligheid en voorspelbaarheid kunnen bieden.
Ouders leren te herkennen wanneer hun kind emotionele veiligheid zoekt. Ze leren het belang van beschikbaarheid en het
bieden van ruimte aan de emoties van hun kind. Er zijn oefeningen opgenomen die ouders en kinderen gezamenlijk doen ín de
cursus. Dergelijke interventies zijn effectiever dan interventies waarbij ouders thuis moeten oefenen, blijkt uit een meta-analyse
naar opvoedingsondersteuning bij ouders van kinderen van 0-7 jaar (Kaminski et al., 2008).
Er wordt gewerkt met gezamenlijke ouder-kindactiviteiten. Daarin worden ouders gestimuleerd zich in te leven in hun kind en
positieve contactinitiatieven te zien en te benoemen. Cursusleiders zijn geschoold in het observeren van sensitiviteit en
responsiviteit en het stimuleren van deze sensitiviteit en responsiviteit bij de ouders. Ze gaan in de gezamenlijke gedeelten niet
zelf de interactie met de kinderen aan, maar werken via de ouders. Deze technieken komen ook voor in de op
gehechtheidstheorie gebaseerde en volgens sterke aanwijzingen effectieve VIPP-SD (Juffer, Bakermans-Kranenburg, & Van
IJzendoorn, 2008). Ook worden ouders gestimuleerd te genieten van hun kind en op een prettige manier samen te werken met
hun kind.
Ook de andere ouder wordt betrokken in de cursus. Het is van belang dat beide ouders zich realiseren wat huiselijk geweld
met kinderen kan doen en leren hoe zij hun kind emotionele veiligheid kunnen bieden.
3a. Voornamelijk theorieën over traumaverwerking en de Emotional Security Theory benadrukken het belang van het
herkennen en reguleren van emoties. De kinderen leren in de kindergedeelten de vier basisemoties herkennen. Ook leren ze
eenvoudige ontspanningstechnieken aan (bijvoorbeeld je voorstellen dat je op een fijn plekje bent) en leren ze hoe ze
boosheid op een veilige manier kunnen uiten (bijvoorbeeld op een kussen slaan in plaats van een ander pijn doen). Emoties
herkennen en reguleren heeft in meerdere interventies bij deze doelgroep een plaats (Lieberman et al., 2005; Smith &
Landreth, 2003; Scheeringa et al., 2011).
Ouders leren hen hierbij te ondersteunen en met hun kind te praten over emoties, waaronder de emoties over het
meegemaakte huiselijk geweld. Ouders leren welke gevoelens en gedachten er bij hun kinderen kunnen leven rondom het
meegemaakte huiselijk geweld. Ook leren de ouders op een toegankelijke manier in gesprek te gaan met hun kind over voor
hen soms lastige onderwerpen (bijvoorbeeld de rol van de andere ouder) en daarbij ruimte te laten voor de loyaliteitsgevoelens
van hun kind.
Uit onderzoeken komt naar voren dat het veel vraagt van ouders om in te zien dat hun kinderen getuige zijn geweest, dat ze
negatieve gevolgen ondervinden, én dat uitleg belangrijk is (Humphreys, Mullender, Thiara & Skamballis, 2006). Ouders
richten zich in huiselijk geweld situaties meer op de fysieke bescherming van hun jonge kinderen dan op uitleg en gesprekken
over de sociaal emotionele gevolgen bij hun kind (Haight, Shim, Linn & Swinford, 2007). Soms gaan moeders het gesprek niet
aan, vanuit de gedachte de kinderen daarmee te beschermen en het hen gemakkelijker te maken. Andere moeders zagen wel
het belang in van een gesprek met hun kind, maar wisten niet hoe ze het aan moeten pakken (DeVoe & Smith, 2002) en deden
het daarom niet. Ook zijn er ouders die hun kinderen te jong vinden of zich door alles wat ze meemaken te overweldigd voelen
om dit gesprek te voeren (Haight et al., 2007). De interventie speelt daarop in door de ouders te leren het ondersteunende
gesprek hierover aan te gaan (ze krijgen aandachtspunten mee, zoals 'laat je waardering merken als je kind vertelt over hoe
hij/zij het geweld heeft beleefd' en 'vraag door naar gevoelens over het gebeurde, bijvoorbeeld door te vragen of je kind boos

was dat papa en mama ruzie maakten').
3b. Ook het wegnemen van irreële gedachten en schuldgevoelens is een subdoel van de cursus, met name gebaseerd op
theorieën over traumaverwerking. Kinderen krijgen in de cursus uitleg over het huiselijk geweld. De irreële gedachten worden
zo veel mogelijk weggenomen door de eigen ouder en niet door de cursusleider, iets wat ook het uitgangspunt is van Filial
Therapy (Smith & Landreth, 2003). Het herstructureren van gedachten is een techniek die veel in de cognitieve
gedragstherapieën wordt gebruikt, gebaseerd op trauma theorieën (Cohen, Mannarino, Berliner & Deblinger, 2000).
Kinderen maken in de vijfde bijeenkomst een tekening over het meegemaakte geweld, en praten aan de hand van die tekening
over wat zij hebben meegemaakt. De ouders hebben van tevoren handvatten gekregen voor dit gesprek en zij worden tijdens
het gesprek ondersteund door de cursusleiding. Ouders leren bijvoorbeeld hun waardering te uiten naar het kind dat vertelt
over wat het heeft meegemaakt. Wanneer de ouder op dat moment of later irreële gedachten bij het kind opmerkt, kan de
ouder die wegnemen, bijvoorbeeld door te zeggen dat polities nooit kinderen in de gevangenis stoppen, als dat een angst is
die het kind uit.
3.4 Werkzame elementen
. Het emotioneel welzijn van de ouder wordt gestimuleerd door het in een veilige omgeving bespreken van de emoties van de
ouder en wat helpend voor hen was (2, 3).
. Door een sterk gestructureerd aanbod biedt de cursus ouders en kinderen veiligheid en voorspelbaarheid (2, 3).
. Een groepsaanbod geeft herkenning en helpt ouders en kinderen in het omgaan met hun ervaringen (2, 3, 5).
. Doordat ouders leren beschikbaar te zijn voor hun kind en ruimte en begrip te hebben voor de emoties van hun kind wordt de
emotionele veiligheid bij het kind vergroot (2, 3).
. Ouders oefenen de aangeleerde vaardigheden ín de cursus (2, 3).
. Door sensitiviteit en responsiviteit van de ouder te stimuleren, wordt de band tussen ouder en kind versterkt (2, 3, 5, 6).
. Door beide ouders uit te nodigen om bij de cursus betrokken te zijn en hen te leren wat belangrijk is voor hun kind wordt de
emotionele veiligheid van kinderen vergroot (2, 3).
. Door speelse uitleg en eenvoudige ontspanningstechnieken leren de kinderen emoties beter te herkennen en te reguleren (2,
3, 5).
. Doordat ouders leren met hun kind over emoties te praten wordt het voor het kind makkelijker zich te uiten over meegemaakte
gebeurtenissen (2, 3, 5).
. Ouders leren hun kind ruimte te bieden om loyaal te zijn aan de andere ouder, wat het loyaliteitsconflict van kinderen
vermindert (2, 3).
. Doordat ouders met hun kind in gesprek gaan over het meegemaakte geweld en niet alleen de cursusleiders, wordt het het
kind makkelijker gemaakt ook na de cursus volwassenen met wie het dagelijks in contact is in vertrouwen te nemen (2, 3, 5).
4. Uitvoering
4.1 Materialen
Voor de werving zijn verschillende folders beschikbaar.
Voor de cursusleiding is een handboek voor begeleiders van de oudergroep en een handboek voor begeleiders van de
kindergroep beschikbaar. Daarnaast zijn voor ouders en kinderen diverse werkbladen beschikbaar.
4.2 Type organisatie
De interventie kan uitgevoerd worden door organisaties waarbinnen medewerkers sociaal agogisch geschoold zijn en er ruimte
is voor werkbegeleiding en/of intervisie. Concreet kan behalve aan preventieafdelingen van GGZ instellingen worden gedacht
aan Centra voor Jeugd en Gezin.
4.3 Opleidingen en competenties
De interventie wordt uitgevoerd door sociaal agogisch werkers op HBO niveau. Zij hebben een training gevolgd in het
uitvoeren van de interventie. Deze train-de-trainers is ontwikkeld bij de ontwikkeling van de interventie en duurt één à twee
dagen, afhankelijk van de voorkennis en ervaring van de professionals die de cursus zullen gaan geven. De train de trainers
wordt op dit moment gegeven door De Jutters in Den Haag en Mindfit in Zwolle. Van belang zijn kennis, vaardigheden en
houding, die in de volgende alinea's kort zullen worden weergegeven
Kennis
Het is nodig dat cursusleiders kennis hebben over onder meer huiselijk geweld, de gevolgen van huiselijk geweld voor ouders
en kinderen, de intergenerationele overdracht van geweld, de invloed van huiselijk geweld op het ouderschap en loyaliteit in
huiselijk-geweld-situaties.

Vaardigheden
Enkele vaardigheden die van belang zijn voor cursusleiding: de sensitiviteit en responsiviteit van de ouders kunnen observeren
en hier feedback op kunnen geven, het kunnen omgaan met verschillende deelnemers in de groep (bijv. weinig gemotiveerde
ouders), het kunnen praten met jonge kinderen over traumatische ervaringen en het begripvol en proactief omgaan met
negatieve uitingen over de andere ouder van het kind.
Houding
Een goede en professionele houding naar ouders is belangrijk voor cursusleiders. Cursusleiders die de interventie nu
uitvoeren geven aan dat het geven van Storm en Spetters in vergelijking met andere preventieve interventies veel van
professionals vraagt. In principe hebben zij de onderstaande attitude tijdens hun opleiding meegekregen.In de train-de-trainers
en in intervisie is hier (blijvend) aandacht voor.
Professionals die deze interventie geven moeten kunnen omgaan met psychopathologie bij volwassenen en kinderen, kunnen
omgaan met een groep (iedereen aan bod laten komen, inzicht in groepsprocessen), kunnen omgaan met culturele verschillen,
structuur kunnen bieden, reflecteren op het eigen handelen, systemisch denken en handelen bij getuige zijn van huiselijk
geweld, de technieken van motiverende gespreksvoering kunnen hanteren, genderspecifiek kunnen denken, ouders
aanspreken op de sterke kanten, sprankelend presenteren en zij moeten een veilige sfeer kunnen creëren.
4.4 Kwaliteitsbewaking
De cursusleiders worden getraind in een train-de-trainer cursus die voor Storm en Spetters is ontwikkeld (zie hoofdstuk 4). In
deze training komt het belang naar voren van het nauwgezet werken volgens de handleiding. Op een aantal specifiek
aangegeven punten kan de cursusleiding afwijken van de handleiding. Dit doen zij alleen na overlegd te hebben via een
website waartoe iedere organisatie die Storm en Spetters uitvoert toegang heeft. De website wordt mede beheerd door
degenen die de train-de-trainers geven.
In de handleiding worden steeds aandachtspunten aangegeven die na iedere bijeenkomst door de cursusleiding besproken
worden, bij voorkeur onder begeleiding van een werkbegeleider. De werkbegeleider heeft er daarnaast aandacht voor dat de
cursusleiding
. sensitiviteit en responsiviteit van ouders stimuleert;
. de handleiding gevolgd wordt;
. zelf structuur en veiligheid biedt aan ouders en kinderen.
Vanuit de Vrije Universiteit vinden eens per drie á vijf jaar evaluaties plaats. Deze zijn mede gericht op het nauwgezet volgen
van de handleiding.
4.5 Randvoorwaarden
Voor een goede uitvoering van de interventie worden blijvende werkbegeleiding, intervisie en evaluaties aanbevolen binnen de
organisaties waar de professionals werkzaam zijn. Ook tussen cursusleiders van de verschillende instellingen kan overleg
plaatsvinden. Bij het ontwikkelen van de interventie is een website gebouwd waarop cursusleiding met elkaar in overleg kan
gaan over onderdelen die aangepast kunnen worden (in het handboek is aangegeven welke onderdelen variabel zijn en welke
kernelementen moeten blijven bestaan). Vanuit de Vrije Universiteit wordt eens per vijf jaar geëvalueerd. Een derde- of
vierdejaars student wordt dan gevraagd onder begeleiding:
- de onderzoeken van de afgelopen drie jaar samen te vatten die de inhoud van de cursus zouden kunnen beïnvloeden;
- bij een aantal cursusbijeenkomsten te observeren of het draaiboek wordt gevolgd;
- een oordeel te geven over de wijzigingen die de instellingen hebben voorgesteld;
- de cursus aan de hand van het bovenstaande aan te passen;
- zo nodig een managementvergadering te organiseren.
4.6 Implementatie
De handleiding kan niet worden gekocht zonder het volgen van een train-de-trainers cursus. In de gesprekken die hieraan
vooraf gaan is aandacht voor implementatie binnen de organisatie, bijvoorbeeld op het gebied van het betrekken van het
gehele gezinssysteem.
4.7 Kosten
De train-de-trainer cursus wordt over het algemeen In Company gegeven. De kosten hiervan zijn onder meer afhankelijk van
de kennis en ervaring van de beoogde cursusleiding.
Per cursus dient de organisatie te rekenen op 16 uur per medewerker voor de uitvoer van de bijeenkomsten en 32 uur voor

zorgcoördinatie, voorbereiding, motivering en begeleiding van ouders. De cursus wordt gegeven door vier cursusleiders.
Daarnaast moet men rekenen op ongeveer twee uur per ouder voor intake- en eindgesprekken. Voor een cursus met zeven
ouders en kinderen komt dit ongeveer op 146 man-uren, bij kosten van 82,50 euro per uur komt dit uit op tenminste 9.075 euro
per cursus. Daarbovenop komen nog kosten van de huur van de ruimte, werkbegeleiding en deskundigheidsbevordering van
medewerkers en de materialen (de kosten voor materialen zijn in het handboek bewust beperkt gehouden, bijvoorbeeld
plaatjes uitknippen uit folders, omdat dit ouders stimuleert de activiteiten ook met hun kind te doen).
5. Onderzoek naar praktijkervaringen
De cursussen die aan de basis liggen van Storm en Spetters worden al jarenlang uitgevoerd door preventieafdelingen van
GGZ instellingen. Bij de ontwikkeling van de cursus in de huidige vorm is intensief gebruik gemaakt van deze ervaring. Het
ontwikkeltraject is beschreven in een rapport (Van Heteren, De Schipper, & Lamers-Winkelman, Storm en Spetters.
Interventieprogramma voor ouder(s) en jonge kinderen die huiselijk geweld hebben meegemaakt. Verslag van een onderzoek
en ontwikkeltraject, in voorbereiding). Er is gebruik gemaakt van de volgende vormen van onderzoek.
. Focusgroeponderzoek. Expertbijeenkomsten met de cursusleiders van de drie betrokken instellingen en de VU medewerkers
zijn ingezet om de werkzame elementen van het huidige ondersteuningsaanbod helder te krijgen. In de eerste
expertbijeenkomst (juni 2011) werd duidelijk welke doelen experts van belang vinden in de cursus (er deden zes cursusleiders
en een wetenschapper mee). Belangrijke doelen waren: het uiten en herkennen van gevoelens, het bespreekbaar maken van
huiselijk geweld, voorkomen dat kinderen zichzelf de schuld gaan geven, de band tussen ouder en kind versterken, de
oplossingsvaardigheden van de ouder vergroten, de ouder helpen het huiselijk geweld bespreekbaar te maken met haar kind,
kennis vergroten over de invloed van huiselijk geweld op kinderen en de opvoedvaardigheden van ouders vergroten. Ook
gaven de experts aan dat zij een groepsaanbod wenselijker vonden dan alleen een individueel aanbod. In een tweede
expertbijeenkomst werden de resultaten van het literatuuronderzoek gepresenteerd, onder meer over de algemeen werkzame
factoren. Ook bekeken de experts verschillende therapeutische handboeken. Ze brainstormden over ideeën voor
verbeterpunten van de bestaande cursussen. Hierna ging elke locatie met een experimenteel onderdeel aan de slag
(bijvoorbeeld het verhaal rond geweld bespreken met de ouder). In de derde expertbijeenkomst presenteerden cursusleiders
de resultaten van deze experimentele onderdelen die waren ingevoerd en werd een start gemaakt met de Delphi methode (zie
punt 5).
. Literatuuronderzoek. Bij de ontwikkeling van de interventie heeft literatuuronderzoek plaatsgevonden (Van Heteren, De
Schipper, & Lamers-Winkelman, in voorbereiding). Het literatuuronderzoek heeft zich toegespitst op vier vragen
1) welke (mogelijk) verklarende factoren zijn er bekend over het verband tussen huiselijk geweld en uitkomsten bij het kind?
2) wat zijn bestaande, werkzame interventies voor deze groep?
3) wat zijn mediërende factoren bij vergelijkbare groepen, zoals jonge kinderen die iets traumatisch hebben meegemaakt?
4) wat zijn algemeen werkzame factoren en hoe kunnen deze in de interventie worden verwerkt?
Belangrijke mediërende factoren bleken het emotioneel welzijn van de ouder, factoren in de ouder-kind relatie en reacties van
het kind op het meegemaakte huiselijk geweld.
. Observaties. VU-medewerkers observeerden het handelen van de cursusleiders bij de lopende interventies. Vanuit onder
meer een gehechtheidstheoretisch denkkader analyseerden zij welke technieken in de groep worden gebruikt. Impliciete
technieken (bijvoorbeeld hoe het positieve contact tussen ouder en kind te stimuleren) zijn zo veel mogelijk geëxpliceerd en
weergegeven in het handboek of in de train-de-trainerscursus.
. Evaluatie van experimentele programma-onderdelen. VU medewerkers introduceerden experimentele onderdelen op basis
van de tweede expertbijeenkomst. De meeste experimentele onderdelen waren gebaseerd op effectieve bestaande
interventies, namelijk Trauma Based Cognitive Behavioral Therapy (Cohen, Mannarino, Berliner & Deblinger, 2000),
Videofeedback Intervention to Promote Positive Parenting and Sensitive Discipline) (Juffer, Bakermans-Kranenburg & Van
IJzendoorn, 2008) en Filial Therapy (Smith & Landreth, 2003). Andere experimentele onderdelen waren gebaseerd op het
gegeven dat interventies effectiever zijn wanneer er geoefend wordt ín de cursus (Kaminski, Valle, Filene & Boyle, 2008). Na
iedere bijeenkomst vulden de cursusleiders een evaluatieformulier in over de nieuwe onderdelen. Ze presenteerden hun
bevindingen in de derde expertbijeenkomst.
. Delphi onderzoek. Dit onderzoek werd gedaan om consensus te bereiken over welke programma-onderdelen in de cursus
zouden worden opgenomen. Respondenten kunnen bij de Delphi methode enkele malen anoniem hun standpunt en de
argumenten daarbij weergeven. In een volgende ronde zien ze de geanonimiseerde argumenten van de andere deelnemers.
De anonimiteit stimuleert dat experts niet namens hun organisatie spreken (mogelijk geven ze dan politiek wenselijke
antwoorden), maar vrij hun mening durven geven. In vergelijking met een reguliere discussie vindt er eerlijker gedachtevorming
plaats en zijn experts minder snel geneigd te volharden in hun mening. Groepsdruk of dominantie van personen zullen de
gegeven antwoorden minder beïnvloeden Acht praktijkexperts en negen wetenschappelijke experts deden mee aan het
onderzoek. Zij gaven hun mening over een achttiental onderdelen. Onderdelen die zeker in de cursus meegenomen zouden

moeten worden waren onder meer het praten over emoties met een kind, een bijeenkomst over de rol van de andere ouder en
het bespreken van de afgelopen week door de ouders. Deze en enkele andere onderdelen zijn opgenomen in het handboek.
. Evaluatie. Een concept-versie van de interventie in zijn huidige vorm is in de praktijk getoetst. De conclusies en suggesties
zijn opgenomen in de handleiding.
6. Onderzoek naar effectiviteit
6.1 Onderzoek in Nederland
Er zijn nog geen onderzoeken naar de effectiviteit van de interventie gedaan, wel naar een voorloper van de huidige
interventie. Deze wordt besproken in de volgende alinea.
6.2 Onderzoek naar vergelijkbare interventies
De cursus is in Nederland ontwikkeld en wordt tot nu toe nog alleen in Nederland gebruikt.
Er zijn onderzoeken gedaan naar vergelijkbare interventies, namelijk een voorloper van de huidige interventie. Nadien is de
interventie aangepast, onder meer door wetenschappelijke inzichten te verwerken in de huidige interventie.
In een masterthese van de Universiteit Utrecht is veranderingsonderzoek (Wildeman, 2009) naar een voorloper van Storm en
Spetters (de moeder-kind interventie) uitgevoerd. Hieruit bleken positieve resultaten na afloop van de interventie.
Moeders die deelnamen aan de cursus vulden tijdens de eerste en laatste bijeenkomst van de cursus een vragenlijst in. Deze
bestond uit vragen over de meegemaakte gebeurtenissen van het kind, gedragsproblemen bij het kind, de psychische
gezondheid van moeder, opvoedingsvaardigheden en vragen over sociale steun van de moeder. Cursusleiders beoordeelden
de moeder-kindrelatie voor en na de interventie aan de hand van observatie schalen (Ainsworth-schalen).
De resultaten van 37 moeders konden geanalyseerd worden. Uit het onderzoek bleek dat kinderen na afloop van de cursus
minder gedragsproblemen vertoonden op de Child Behaviour Checklist 1,5 - 5 jaar: emotioneel reageren en agressief gedrag
waren afgenomen. Dit gold ook voor het totaal van de externaliserende problemen en totale problemen CBCL van de kinderen.
Ook rapporteerden moeders na deelname aan de cursus minder psychische problemen bij zichzelf. Moeders rapporteerden
niet meer positieve opvoedvaardigheden na afloop van de cursus. Wel rapporteerden zij een afname van de negatieve
opvoedvaardigheden, permissiviteit, overreactie en verbale straf. Het sociale netwerk of de door moeder ervaren sociale steun
was niet groter geworden. De sensitiviteit en coöperatie van moeders was volgens de cursusleiders sterk verbeterd.
Toegenomen opvoedvaardigheden hielden verband met de een afname van probleemgedrag bij het kind.
Er loopt een effectiviteitsonderzoek naar 'En nu ik.!', een vergelijkbaar programma voor kinderen van 8-12 jaar oud.
7. Overige informatie
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Samenwerking erkenningstraject
Het erkenningstraject wordt in samenwerking uitgevoerd door het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), het RIVM Centrum Gezond
Leven (CGL), het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ), het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) en
MOVISIE. Door samen te werken aan het beoordelen van interventies volgens eenduidige criteria streven wij naar
kwaliteitsverbetering in de betrokken werkvelden.

