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Blended werken met ki nderen en
jongeren met een angststoornis

Het online aanbieden van behandeling aan kinderen en jongeren past goed in deze tijd. Zii kunnen dan

vanuit huis aan de slag, op hun eigen moment, met ondersteuning van hun eigen behandelaar. Minder

reistijd voor ouders en kinderen en altijd toegang tot je eigen zorgprogramma. Momenteel worden

in de GGZ talvan online behandelprogramma's ontwikkeld. Dappere Kat Blended is een voorbeeld

waarbij een bewezen effectief face-to-face behandelprogramma is omgezet naar een behandeling die

grotendeels online gedaan kan worden. Bij 'blended'werken wordt zowel face-to-face (met een eigen

behandelaar in de instelling) als online (vanuit huis, middels een internetprogramma met feedback van

de eigen behandelaar) gewerkt. d,oor Maaike Nauta, LeoniekeVet, Gemma Kok & RozemarijnVos

D appere Kat face-to -face
Angststoomissen komen in Nederland bij
zo' n to procent van jeugdigen voor.r Zij heb-

ben een negatieve invloed op de kwaliteit
van leven en verhogen het risico op andere

klachten, nu en later. In Nederland worden
jaarlijks 7385 kinderen met een angststoor-

nis verwezen voor behandeling.2 Na een

cognitief gedragstherapeutische (CGT)

behandeling heeft 50 tot 70 procent geen

angststoomis meer.3

'Dappere Kat' is zo'n CGT-behandeling voor
jeugdigen met een primaire angststoomis.

Het is een vertaling en bewerking van de

Coping Cat.+ Het progmmma bestaat uit
een aantal onderdelen, namelijk psycho-

educatie, het maken van een angstladder,

exposure-oefeningen en vier tmcs om
te leren omgaan met angst. De vier tmcs

worden samengevat in een acronym, het

BANG-plan: B staat voor Bang gevoel, A voor

Angstige gedachten, N voor Nieuwe oplos-

singen en G voor Goed gedaan. Het gaat dan

om het leren herkennen van (lichamelijke

symptomen van) angst, ontspanningsoefe-

ningen, het herkennen van angstige gedach-

ten, formuleren van helpende gedachten,

copingvaardigheden en beloning (zelfbelo-

ning en beloning van dapper gedrag door

ouders).

Het programma is veelvuldig getoetst op

effectiviteit in binnen- en buitenland, en

werd dan ook door het Nederlands Jeugd

Instituut beoordeeld met het hoogste predi
caat'bewezen effectief . Dat wil zeggen dat
het theoretisch goed onderbouwd is, dat er

gecontroleerde behandeleffectstudies zijn
gedaan in meerdere landen (waaronder Ne-

derland) en dat onderzoek aantoont dat de

behandeling beter is dan een wachtlijst en

een actieve controleconditie. Vanwege deze

stevige onderbouwing werd dit programma
gekozen om om te zetten naar een online
behandeling.

Ontwikkeling v an Blended
DappereKat
De Blended Dappere Kat is een eigentijdse

digitale versie van het programma. Het is

ontwikkeld in opdracht van het Experti-

senetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie, uit-
gevoerd doorJouw Omgeving BV in nauwe

samenwerking tussen de oorspronkelijke
Amerikaanse auteur en de Nederlandse au-

teurs.s Uit onderzoek is inmiddels duidelijk
dat online programma's zonder therapeut-
ondersteuning minder effectief zijn dan

programma's met therapeutondersteuning.

Daarom is gekozen voor'blended' werken,

een mix van face-to-face en online contact.

Blended Dappere Kat draait op een sterk

beveiligd online behandelplatform. Deze

versie omvat dezelfde onderdelen met

dezelfde doelen als de reguliere variant: het
verminderen van angstklachten en leren

omgaan met angst. Dit wordt beschreven

als een implementatievoordeel boven een

CGT-behandeling die geheel wordt vormge-

geven door een behandelaar: alle kinderen

krijgen zeker de belangrijkste elementen

van een angptbehandeling en kunnen deze

ook nalezen.5

Bij de ontwikkeling van Blended Dappere

Kat werden de volgende uitgangspunten ge-

formuleerd: alle elementen van de reguliere

Dappere Kat moesten behouden blijven,
gebruik makend van alle mogelijkheden
van online werken. Zo zijn alle informatie
en werkbladen online beschikbaar en naar
inzicht online of face-to-face te gebruiken.

Verder kunnen behandelaren en kinde-
ren de behandeling zelf vorm gwen: het
aantal contactmomenten en de duur van de

behandeling is flexibel en de structuur van
de oorspronkelijke zittingen is losgelaten.

Ook de mate van verdieping in de brucs

kan worden afgestemd op ieder individu.
Tot slot was de vormgeving belangrijk: een

aantrekkelijke vormgeving passend bij deze

tijd en de belevingswereld van de doelgroep.

ln deze rubriek vindt u bijdragen over hulpverle-

ning en ondersteuning daarvan via de computer.
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Tijdens de ontwikkeling van het programma

gaven behandelaren, kinderen, jongeren en

ouders regelmatig feedback.

Het belangrijkste onderdeel van een angst-

behandeling, exposure, heeft dan ook een

prominente rol in de blended behandeling.

De behandeling start na een reguliere intake

in een face-to-face contact, samen achter

de computer. De behandelaar laat het kind
kennismaken met het programma. Samen

maken ze (speelse) oefeningen en ook komt
de behandelrationale uitvoerig aan bod.

Thuis start het kind vervolgens met het

opstellen van de angstladder. Het kind kan

online oefeningen bedenken en op zijn
angstladder zetten. De behandelaar kan

daarop in het programma reageren met

suggesties en feedback. Ook ouders kun-
nen via hun eigen portal meedenken met

de exposure oefeningen en de angstlad-

der aanvullen. Het tweede face-to-face

contact bestaat uit een oudergesprek en

een gesprek met het kind. Hierin stellen

het kind, de behandelaar en ouders de

angsthierarchie vast. De behandelaar en

het kind oefenen een exposure opdracht in
de therapiesessie. De behandelaar krijgt zo

zicht op het angstniveau van het kind als

ook op zijn angstige verwachtingen naar

aanleiding van de oefening. Het kind leert

hoe het de oefeningen kan uiwoeren en

leert de mogelijkheid van het toevoegen

van tussenstappen.

Na de eerste exposure oefening werkt
het kind in zijn eigen tempo en tijd de

angstladder af, de ruggengraat van het
programma. De behandelaar motiveert het

Figuur 1 Het startscherm van het programma,

met de verschillende behandelonderdelen. zoals

exposure en de vier trucs en de persoonli1ke

Angst en Actie-grafiek.

kind via het programma tot het plannen en

uiwoeren van exposure-opdrachten. om
de exposure aantrekkelijk te maken is een

beloningsprogramma ingebouwd. Het kind
voert de exposure uit, de behandelaar be-

Ioont dit via het progamma met een zegel.

Het kind kiest van de gespaarde zegels be-

loningen uit die samen met de ouders zijn
vastgesteld. Daarnaast kunnen de kinderen

hun voortgang in het programma zien: ze

krijgen voor het werken'brokjes' waar-

mee levels worden behaald. Wanneer het

kind alle stappen van zijn angsthi6rarchie
heeft volbracht in het oniine programma,

volgt nog een korte module over terugval-
preventie en vindt een afsluitend gesprek

plaats. Immers, als het kind alle exposure-

opdrachten kan uitvoeren, is er geen sprake

meer van angst en vermijding. De structuur
in het blended programma is dus gewijzigd:

het kind kan ervoor kiezen alleen de angst-

hiErarchie af te werken zonder de trucs in
het omgaan met angst. Dit is een wezenlijk
verschil met de standaard Dappere Kat.

De trucs van het BANG-plan worden nu
facultatief aangeboden. Ook de mate van

verdieping in de trucs kan op het kind
worden afgestemd. Bij sommige kinderen
wordt uitgebreid stilgestaan bij het uitda-
gen van gedachten en het herkennen van

denkfouten, terwijl bij iemand anders al-

leen kort helpende gedachten worden aan-

gestipt, terwijl meer tijd wordt genomen

voor het beluisteren van de audiotapes van

de ontspanningsoefeningen. De behande-

laar geeft feedback volgens een bepaalde

methodiek.T Hierbij is veel aandacht voor
een positieve therapeutische relatie en het
bekrachtigen en uitlokken van gewenst

gedrag. Het gehele programma duurt in
principe net als de'gouden standaard'

behandeling r2 tot r6 weken.

Betr okkenheid v an ouder s
Blended Dappere Kat is individuele behan-

deling, waarbij ouders een ondersteunende

rol hebben. Zij kunnen meehelpen bij

wagen van hun kind en zorgen bijvoorbeeld

voor beschikbaarheid van een computer.

De ouders hebben een eigen portal, met

informatie over angst en over de angstbe-

handeling van hun kind. Bovendien staan er

adviezen in over het omgaan met de angst

van hun kind. De informatie en adviezen

bespreekt de behandelaar met de ouders

tijdens een face-to-face zitting, waarin zij

ook meedenken over oefeningen voor de

angstladder. Verder kunnen ouders berich-

ten sturen naar de behandelaar en naar het

kind. Via zo'n bericht stuurt het kind hen

informatie over bijvoorbeeld de angsthid-

rarchie en het beloningssysteem. Er is dus

expliciet voor gekozen om de ouders niet
rechtstreeks inzage te geven in de scher-

men die het kind invult. De autonomie blijft
bij het kind en dat is heel belangrijk bij de

behandeling van angst.s

Ervaringen metBlended
Dappere Kat
De reacties van kinderen, behandelaren en

ouders zijn vooral positief: het is een mooi

en aantrekkelijk programma dat uitnodigt
om in te werken. Een voordeel is dat alle

onderdelen gestructureerd langskomen

en dat het taalgebruik kort en eenvoudig

is. Het is positief dat helpende trucs die

worden gevonden via de invuloefeningen
of tijdens de exposure gebundeld worden
in een trukendoos en gemakkelijk beschik-

baar zijn als mogelijke helpende trucs bij
nieuwe exposure-opdrachten. Verder lijken
kinderen inderdaad het programma'op

maat' te gebruiken, met verdieping in de

onderdelen die hen aanspreken. Er worden
ook nadelen genoemd. Sommige behande-

laren missen een'aantekeningenbladzijde',
waarop een aantekening toegevoegd kan
worden voor een kind, zoals een paniekcir-

kel. Op termijn willen we graag de functie
bieden om bijvoorbeeld altijd een scan, foto
of filmpje te kunnen uploaden om te delen.

Een ander nadeel is dat sommige kinderen
niet of te weinig inloggen. Dan hebben be-

handelaren weinig grip op de vooruitgang.
Soms is het kind dan wel aan het oefenen,

maar vult het de schermen niet in. Soms

gebeurt er ook niets en gaat het tempo uit
de behandeling. Vermijding ligt, zeker bij
deze groep (faal)angstige kinderen op de

loer. We denken dat dit verbeterd kan wor-
den door bij blended werken toch concrete

afspraken te maken voor inlogmomenten:
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Figuur 2 Het beloningssysteem.

'Je werkt altijd op maandag en donderdag

aan je programma', waarbij ouders ook een

rol krijgen om deze tijd in te plannen. Ze

kunnen natuurlijk altijd nog extra in het
programma werken.

Verder blijkt het voor behandelaren een

heel nieuwe manier van werken. Ze geven

aan dat ze de ene week niets van hun
online caseload horen, en op een ander
moment juist veel berichten moeten
beantwoorden. Dat is lastig inplannen. Het

formuleren van feedback moet zorgvuldig
gebeuren en kost tijd: kort en eenduidig,

met specifieke complimenten, niet meer
dan twee zeer concrete verbeterpunten en

zonder vragen. Behandelaren worden meer
dan anders gedwongen om heel concreet

aan te geven wat een kind moet doen, waar
het goed gaat en waar het beter kan. Het
helpt om tijdens intervisie elkaars feedback

te lezen en mee te denken bij de formule-

ringen en dat is tijdrovender dan we van

tevoren hadden gedacht.

Onderzoek: is blended werken
ook effectief
Natuurlijk wagen we ons af of de blended

versie even effectief of misschien wel ftos-
ten)effectiever is dan de standaard Dappere

Kat. Kortgeleden is vanuit de Rijksuniversi-

teit Groningen gestart met een onderzoek

naar de effectiviteit van de blended Dap-

pere Kat, in samenwerking met het Exper-

tisecentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie
en gefinancierd door het programma Zorg

voorJeugd van ZonMw. Aan dit onderzoek

zullen 55 kinderen en jongeren (8-t8 jaar)

met een primaire angststoomis meedoen,

die zijn aangemeld bij De Bascule of Ac-

care. De kinderen,jongeren en hun ouders

worden een halfjaar gevolgd aan de hand

van interviews en wagenlijsten.We kijken
niet alleen of de kinderen minder angstig
worden, maar ook of ze zich gelukkiger
voelen, of hun kwaliteit van leven omhoog
gaat en of er veranderingen plaatsvinden
in het gezin. Daamaast kijken we naar de

kwaliteit van de therapeutische relatie. We

kunnen deze bevindingen naast de resulta-
ten van een andere studie leggen, waarbij
de standaard Dappere Kat werd gebruikt,
bij dezelfde instellingen, met r45 kinderen
en jongeren.9

Onderzoek: hoe v erloopt het
veranderproces?
We gaan heel precies kijken naar het
veranderproces gedurende de behande-

ling. Dat doen we door korte metingen
heel vaak te doen. Heel regelmatig geven

kinderen aan hoe het gaat, of ze oefenen,

of ze meer gevoel van controle ervaren,

hoe ze hun ouders ervaren en of ze verder
stress hebben, bijvoorbeeld op school. Ook

de ouders geven aan hoe ze zich voelen en

hoe de sfeer thuis is. Door dit heel regel-

matig te doen krijgen we meer zicht op hoe

de schommelingen van angst en stemming
en gezinspatronen zijn in de loop van de

behandeling. Daar is nog wijwel geen on-

derzoek naar gedaan.

Bij een subgroep van jongeren van 12 tot en

met r8 jaar gaan we n6g specifieker kijken
naar dagpatronen. ze krijgen hiewoor een

applicatie op hun sma4phone.Via deze ap-

plicatie stellen we vijf dagen achter elkaar,

meerdere keren per dag, korte wagen over

o.a. stemming, angst en steun. Deze manier
van meten heeft het voordeel dat je het ge-

heugen minder belast en jongeren volgt in
hun dagelijks leven en daardoor gedetail-

leerde informatie kunt verzamelen.ro

Naar verwachting zullen de resultaten van
dit onderzoek in het najaar van zor5 bin-
nen zijn.

Tot slot
Blended werken is een uitdagende en
veelbelovende ontwikkeling. De tijd lijkt
rijp om dit type behandelingen uit te rol-
len in de GGZ: de trend is richting kort en
gericht behandelen, gebruik makend van
intemet, met zorg op maat en dichtbij huis.
Bovendien zorgt het programma ervoor
dat kinderen ten minste de belangrijkste
behandelingredi€nten krij gen, waarbij de

behandelaar de inhoud kan afstemmen op
de cliEnt effectieve behandelelementen op
maat. Onderzoek zal moeten uitwijzen of
deze vorm van behandelen inderdaad even
effectief is als de beproefde face-to-face
methodieken.
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