
  
  
 

Onderzoek naar de Yucelmethode 
Werkconferentie Yucelmethode  

Emeritus professor Xavier Moonen, drs. Jessica Vervoort-Schel, dr. Rianne Pellemans – van Rooijen, Gabriëlle Mercera, MSc 



Introductie  

 
"Waarom onderzoek naar de 
Yucelmethode bij mensen 
met cognitieve en adaptieve 
beperkingen?" 



Waar te beginnen met interventieonderzoek? 



Wereldwijde ontwikkelingen in de 
gezondheidszorg  

 
 
 





Adherence onderzoek 

• Eerste stap 
• Adherence: "De mate waarin adviezen uit een protocol worden opgevolgd" 

 
 

Onderzoek: 
“Hoe adherent (= trouw) zijn hulpverleners binnen Koraal 

aan het protocol van de Yucelmethode?” 



Adherence onderzoek 

• Participanten: 22 hulpvragers 
(diverse groep) en  
18 hulpverleners  
(verschillende functies) 
 

• Telefonisch interview of  
online vragenlijst over  
het toepassen van de  
6 kernelementen (n=67) 



Groene vragen 

Vragen die zich richten op: 
 
 wat iemand kan 
 wat er goed gaat 
 kansen 
 wat iemand nodig heeft 

om zaken op te kunnen 
lossen 



Adherence onderzoek 

• Gemiddelde adherence score stabiel 
over tijd 

• Adherence score 'groene vragen' nam 
wel toe over tijd 

• Geen verschil tussen face-to-face en 
online sessies 

Kernelement Adherence score 

Uitleg blokken 76% 

Uitleg balken 94% 

Groene vragen 44% 

Niet sturen 72% 

Focus op krachten 68% 

Foto maken 54% 

Gemiddelde 69% 

 



"Ik vind het werken met de blokken heel 
fijn. Het geeft me inzicht in mijn problemen 
en vooral kan ik in kaart brengen wat er met 
mij aan de hand is." 

Quotes 

"Het is makkelijker dan 
wanneer je zelf het hele 
verhaal moet vertellen." 

"Visueel maken, positief denken, 
praten erover. Dit helpt mij om 
weer te voelen en mezelf weer 
emoties toe te staan." 

"Ik krijg veel energie van de 
kleuren, hiermee kan ik een 
betekenis geven. Bijvoorbeeld door 
ze te mengen, dit is heel 
symbolisch." 

Hulpvragers Hulpverleners 

"Sessie gehad met een kind en 
moeder. Mooi om te zien dat ze 
samen tot krachten kwamen die 
hen beiden konden helpen. Het 
gaf moeder inzicht in hoe 
haar zoon dingen ervaart." 

"Het was mooi om te zien dat de 
hulpvrager krachten om haar heen had 
die haar ontspanning en rust boden. 
Daardoor werd voor mij inzichtelijk dat 
we wellicht mogen gaan zitten op het 
gegeven dat zij deze hulpbronnen 
nadrukkelijker aan mag/kan spreken 
wanneer ze onrust voelt." 



Adherence onderzoek 

Conclusie 

• Eerste bevindingen: het is voor hulpverleners mogelijk is om zich aan het 
protocol van de Yucelmethode te houden,  
óók in interactie met mensen met cognitieve en adaptieve beperkingen 

 

• Er lijkt meer aandacht nodig voor het stellen van  
'groene vragen' & foto maken en delen 



Multi informant onderzoek  

• Jeugdigen met cognitieve en adaptieve 
beperkingen 

• Visuele en tactiele ondersteuning 

• Onderzoek Yucelmethode 
o  Zicht krijgen op krachten, lasten en wensen van kind en gezin vanuit 

verschillende perspectieven 
o  Toegevoegde waarde Yucelmethode ten opzichte van het dossier  



Multi informant onderzoek  



Multi informant onderzoek  

• De verschillende informanten hadden hun eigen perspectief 
op krachten, lasten en wensen  

• De Yucelmethode leverde aanvullende informatie op t.o.v. 
dossier 

 

 (Professioneel) bewustzijn van de verschillende unieke perspectieven 
  Werken met de Yucelmethode draagt bij aan het gezamenlijk zicht 

krijgen op krachten, lasten en wensen  
 

Bevindingen 

Implicaties onderzoek 



"Ik doe aan haken, omdat het voor 
mij nu ontspanning geeft. Dan kan ik 
een beetje afsluiten. Het is voor mij 
therapie. En als het met ons goed 
gaat, is ook helpend voor de kinderen 
natuurlijk he. Is die wisselwerking op 
de kinderen." - moeder  

"Ik wil dit blok eigenlijk zo. Daarvan word ik ook meestal 
boos" 
 
Onderzoeker: "Waarvan word je boos?" 
"Dat ik mama mis." - kind 

"Moeder die heel onzeker is door haar 
eigen jeugd. Ik weet dat er in het 
verleden ook financiële problemen zijn 
geweest. Het gezin heeft wel onder 
spanning, onder druk gestaan."  
- professional 

Quotes 



Multi informant onderzoek   
 
Mercera, G., Kalis, T., Vervoort-Schel, J., & Moonen, X. (2022). In the eye of the beholder: burdens and strengths 
through the lens of children with neurodevelopmental disorders, their parents and professionals using the 
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Terugblik & Vragen  



x.m.h.moonen@uva.nl 
jvervoort@koraal.nl 
rrooijen@koraal.nl 
gmercera@koraal.nl  
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