FACTSHEET
Registreren en classificeren van de aangeboden zorg
Taxonomie van Zorg voor Jeugd (TAZJE)
Kenmerken van zorg
In het veld van de zorg voor jeugd zien we een groeiende belangstelling voor onderzoek naar de kenmerken van
de zorg die kinderen en jeugdigen met gedragsmatige- en emotionele problemen en hun opvoeders ontvangen.
In tegenstelling tot het grote aantal (diagnostische) instrumenten dat er bestaat om de ‘kindkant’ in kaart te
brengen, is er gebrek aan gestandaardiseerde instrumenten voor het registreren en
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classificeren van de inhoud van de aangeboden zorg.
Registreren en classificeren
Het registeren en classificeren van de belangrijk-

Een taxonomie is een ander woord voor een

ste aspecten van het zorgproces aan de hand van

classificatiesysteem. Met een taxonomie kunnen

een taxonomie zou kunnen helpen om uitkomsten

gegevens over bijvoorbeeld de aangeboden zorg

van zorg - is de cliënt erop vooruitgegaan? - en be-

volgens een bepaalde hiërarchie gerangschikt

handelkenmerken - welke zorg ontving de cliënt? -

worden. Deze rangschikking kan plaats vinden op

met elkaar te verbinden, en zo meer zicht te krij-

basis van kenmerken van deze zorg zoals de duur en

gen op de werkzaamheid van interventies voor

intensiteit, de setting waarin de zorg wordt

jeugdigen en hun families.

aangeboden of het type zorg dat kinderen en
jongeren met gedragsmatige en/of emotionele
problemen en hun families ontvangen.

Niveau van classificeren
Deze informatie kan je vervolgens met de taxonomie
classificeren op verschillende niveaus. Classificaties

Taxonomie van Zorg voor Jeugd
De Taxonomie van Zorg voor Jeugd (TAZJE) is ontwikkeld op mesoniveau en bestaat uit 6 domeinen:

op microniveau verwijzen naar specifieke tech-

A. Inhoud van de zorg

nieken en activiteiten (‘verrichtingen’) die tijdens de

B. Juridische context

behandeling worden ingezet. Classificaties op mesoniveau verwijzen naar interventies en behandelmodulen die voor bepaalde typen problematiek worden

C. Duur van de zorg
D. Intensiteit van de zorg
E. Zorgontvangers
F. Expertise professional

toegepast. Classificaties op macroniveau verwijzen
naar zorgprogramma´s of voorzieningen op een
meer abstracter niveau zoals we die bijvoorbeeld tegenkomen in beleidsdocumenten.

Zo kan op een gestructureerde
wijze informatie over de aangeboden zorg worden
verzameld.
Contact Els Evenboer:
k.e.evenboer@umcg.nl, www.c4youth.nl

