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Deze studie had als doel te onderzoeken of de Top Problems procedure een waardevolle aanvulling was 

in de hulpverlening op het Ambulatorium, sectie kinderen, jeugd en jongvolwassenen (KJJ), onderdeel 

van het Academisch Centrum Sociale Wetenschappen te Nijmegen. Er is nagegaan of de Top Problems 

procedure aanvullend was op het werken met de Child Behavior Checklist (CBCL), Youth Self Report 

(YSR) en Adult Self-Report (ASR) vragenlijsten (uitgegeven door Achenbach, 1991 en vertaald door 

Verhulst, van der Ende & Koot, 1996 en 1997). Ook is nagegaan of de Top Problems procedure valide 

was en of deze tot een betere classificatie van de problematiek leidde dan de classificatie via de 

CBCL/YSR/ASR vragenlijsten. 

Er hebben tien informanten aan het onderzoek deelgenomen, zeven cliënten en drie moeders. De 

cliënten waren vijf meisjes en twee jongens in de leeftijd van 13 tot 21 jaar (M = 16,7). De tien 

informanten hebben bij aanvang van de hulpverlening een top drie problemen opgesteld, welke 

gedurende de behandeling wekelijks gemeten zijn. 

De resultaten lieten zien dat van de twintig Top Problems die toegewezen konden worden aan één van de 

acht syndroomschalen, 75% van één van de syndroomschalen niet in het klinische gebied viel. Daarnaast 

bleek van de twaalf Top Problems die toegewezen konden worden aan één van de zes DSM schalen, 

91,6% van één van deze DSM schalen niet in het klinische gebied te vallen. Ook werd er met de visuele 

inspectie en het getoetste effect (ES) van de Top Problems een grotere afname in de Top Problems 

zichtbaar dan met de Reliable Change Index (RCI) en het getoetste effect (ES) van de CBCL/YSR/ASR. 

Daarnaast is de Top Problems procedure valide gebleken. Tot slot konden 26,6% van de Top Problems 

van de cliënten en 57,1% van de Top Problems van moeders niet worden toegewezen aan de interne of 

externe classificatie van de CBCL/YSR/ASR. 

Geconcludeerd kan worden dat de Top Problems procedure een aanvulling is in de hulpverlening op het 

Ambulatorium. De Top Problems procedure is aanvullend op de CBCL/YSR/ASR vragenlijsten, problemen 

worden gespecificeerd, geprioriteerd, direct gesignaleerd en de ernst van de problemen wordt bepaald. 

De wekelijkse metingen constateren een grotere afname in de problemen en geven zicht op het verloop 

van de problemen en de effectiviteit van interventies. Ook leidt de Top Problems procedure tot een 

betere classificatie dan de CBCL/YSR/ASR vragenlijsten, waarmee direct zicht wordt verkregen op de 

behandelmogelijkheden. De Top Problems procedure is valide gebleken. De CBCL/YSR/ASR is echter niet 

overbodig, deze omvat een brede range syndroomschalen en spoort comorbiditeit op. Een combinatie 

van beide is het meest waardevol gebleken voor de klinische praktijk. 

  

Voor vragen en aanvullende informatie kunt u mailen naar: jw.veerman@acsw.ru.nl 
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