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1.Leefklimaat in gesloten residentiele jeugdzorg is 
de basis

2.Effect voor deze doelgroep is te meten

3.Gesloten jeugdzorg kan dan bewezen effectief zijn 

Hoofdlijn promotie onderzoek
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1. Ondersteuning
2. Groei
3. Repressie
4. Sfeer

Meetbaar met de
leefklimaat lijst:



Beleven meisjes leefklimaat anders dan jongens?
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• Een afdeling is een ‘case’

• Daar gedurende 18 weken vragenlijsten uitzetten 
(en evt observeren en interviewen) 

–Leefklimaat

–Trauma symptomen

– Internaliserende en externaliserende en 
aandachtsproblemen

• Is het leefklimaat positief? Dan is therapeutische 
vooruitgang haalbaar bij de individuele meisjes

Effect meten, met case based time series



Namen gefingeerd
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Peer Relations in Residential Youthcare
(PIRY) 
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Note: a phase 1 is week 1-3; b phase 2 is week 4-18 ; bold scores mean deterioration; Significance levels: *p<0,05 * p<0.01**

Figure 1

Code tree group counseling program

Figure 2

SMA means group climate weeks before and after the fire (level p<0.00) . See also table 1.4

Figure 3 

Means peer interactions per week. See also table 2.1
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Same  Fij  
Ee  fij e g e  c ee e  d e  e ame                

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Als je iemand behandelt zoals hij is, zal hij blijven zoals hij 

is, maar als je hem behandelt alsof hij was wat hij zou 
moeten en kunnen zijn, zal hij worden wat hij zou moeten en 

kunnen zijn . 

 
-Johann Wolfgang von Goethe 

 
 

 



Conclusies  over deze doelgroep in 
gesloten residentiele zorg 

• Kok heeft gelijk

• Resultaat is haalbaar en aantoonbaar

• Geslotenheid kan potentieel beschermen
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