
 
 

                     
 

Steunpunt WVG 
Kapucijnenvoer 39 
 B-3000 Leuven 

+32 16 33 70 70 
www.steunpuntwvg.be 

swvg@med.kuleuven.be 

 
Rapport 06 
 
Vraagverheldering in de preventieve gezinsondersteuning van Kind & 
Gezin: Een onderzoek naar de validering van de IJsbrekermethodiek 
 
Onderzoekers: Jesse Verschuren, Sofie Rousseau 
Promotor: Prof. dr. Hans Grietens; co-promotor: Prof. dr. Johan Vanderfaeillie 

 
Samenvatting 

In dit project werd de validiteit van de ‘Ijsbrekermethodiek’ onderzocht. Deze methodiek 
werd ontwikkeld voor de regioverpleegkundigen van Kind en Gezin met het oog op een zo 
vroeg mogelijke identificatie, signalering en verheldering van vragen van ouders. De 
vragen kunnen betrekking hebben op de gezondheid en het welbevinden van ouders en 
kind, het actuele gezinsleven, het toekomstperspectief en de context van het gezin. De 
bedoeling van de methodiek is om tijdens de huisbezoeken aan de hand van open vragen 
‘het ijs te breken’ en met ouders in dialoog te gaan over hun vragen, zorgen, problemen 
en noden bij het grootbrengen van hun kind. Naast informatie over feiten wordt 
ruimschoots aandacht besteed aan de beleving van de ouder. Wanneer ouders vragen, 
zorgen, problemen of noden signaleren, kan de regioverpleegkundige beslissen hiervan 
een actie- of aandachtspunt te maken. Dit wil zeggen dat ze er op een of andere manier 
gevolg aan geeft, bijvoorbeeld door er bij een volgend huisbezoek opnieuw naar te vragen. 
 
In dit project werden twee aspecten van de validiteit van de methodiek bestudeerd: de 
inhoudsvaliditeit (dekken de thema’s het volledige gamma aan mogelijke vragen die 
ouders regioverpleegkundigen kunnen stellen?) en de congruente validiteit (worden aan de 
hand van de methodiek geldige beslissingen genomen?). De inhoudsvaliditeit van de 
methodiek werd nagegaan door middel van een literatuurstudie en een bevraging van 
experten. We konden besluiten dat de methodiek voldoende inhoudsvalide is, dit wil 
zeggen dat hij is gebaseerd op wetenschappelijk verantwoorde kaders en voldoende de 
thema’s waarover ouders met jonge kinderen vragen kunnen hebben, representeert. Wel 
dient de vorm en het gebruik van de methodiek goed te worden bewaakt en te worden 
vereenvoudigd. De congruente validiteit werd nagegaan door van een steekproef van 
moeders met een baby (at random getrokken in enkele regio’s) naast Ijsbrekers ook 
informatie te verzamelen over opvoeden, psychisch welbevinden, meegemaakte 
gebeurtenissen en gezinsproblemen. Vooral psychisch welbevinden en meegemaakte 
gebeurtenissen correleerden met de scores op de Ijsbrekers. 
 
Op basis van deze empirische gegevens werden enkele aanbevelingen met betrekking tot 
de implementatie van de methodiek geformuleerd. Er werd gesuggereerd de conclusies 
van dit project te integreren met deze van het randvoorwaardenonderzoek dat door de 
organisatie zelf werd uitgevoerd. 


