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1. Literatuuroverzicht 2. Interviews met experts  

De literatuurstudie is vervolgens gebruikt als input 
voor het interview met de experts. Omdat het 
instrument in de praktijk gebruikt wordt, is het 
belangrijk om te weten: 
 Welke kenmerken van zorg de experts belangrijk 

vinden om te registeren.  
 Hoe gedetailleerd deze informatie verzameld zou 

moeten worden.  
 Wie de informatie gaat gebruiken (praktijk, beleid, 

onderwijs of onderzoek)  

Voordat je begint met de ontwikkeling van een 
instrument is het van belang om te na te gaan wat er 
tot op heden al ontwikkeld is en om hier een 
overzicht van te maken. Dit heet een 
´literatuuroverzicht´. Denk daarbij goed na over: 
 
 Waar ga je informatie zoeken? 
 Welke (combinaties van)  zoektermen 
 gebruik je? 

Contact Els Evenboer:  

k.e.evenboer@umcg.nl, www.c4youth.nl 

FACTSHEET 

Taxonomie van Zorg voor Jeugd (TAZJE) 

- De ontwikkeling van het instrument -  

Vervolgens werd er in kenniskringen gepraat over 
de eerste versie van het instrument. Professionals 
uit de praktijk, het beleid, het onderwijs en het 
onderzoek waren hierbij aanwezig. 
 
 Toepassen op casussen 
 Is het instrument hanteerbaar in de 

praktijk? 
 Waar verdiend het nog aanpassingen?  

3. Analyse interventie beschrijvingen 4. Analyse dossiers  

6. Standaardisering 5. Kenniskringen 

7. Pilot onderzoek Taxonomie van Zorg voor Jeugd (TAZJE) 

Meer informatie over het zorgaanbod van een in-
stelling staat  vaak beschreven in protocollen en 
handleidingen.  Bij de analyse van deze informatie 
is het van belang : 

 Deze informatie te groeperen per interventie 

 Codes toe te kennen aan deze gegroepeerde infor-
matie voor een eenduidige structuur 

Nu het instrument al wat meer vorm begint te krij-
gen was de volgende stap om na te gaan  over wel-
ke aspecten van de aangeboden zorg reeds geregi-
streerd wordt in de dossiers van cliënten.  Zijn 
daarbij verschillen:  

 

 Tussen organisaties wat betreft de zorgaspecten 
die worden geregistreerd? 

 In de gedetailleerdheid van deze informatie? 

Het niveau waarop informatie over de zorg wordt 
beschreven is niet binnen alle instellingen gelijk. 
Voor het instrument is het belangrijk om op een 
gelijkwaardig niveau informatie te registreren voor 
de vergelijkbaarheid. Daarom wordt dit niveau, 
met behulp van professionals uit de praktijk, in 
deze fase gestandaardiseerd. 

Het  instrument is nu bijna klaar voor gebruik ! Door 
het uitvoeren van een pilot onderzoek  kunnen we 
het instrument testen op een  steekproef elektroni-
sche/papieren dossiers. Daarbij is met name gelet 
op de hanteerbaarheid en bruikbaarheid.  

 

Op basis van dit  pilot onderzoek wordt het instru-
ment nog op een aantal kleine onderdelen aange-
past. 

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

   A. Inhoud van de zorg 

   B. Juridische context 

   C. Duur van de zorg 

   D. Intensiteit van de zorg 

   E. Zorgontvangers 

   F. Expertise professional 


