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Wat doet PAINT? 
• Het consortium PAINT bestaat uit een aantal projecten, waaronder deze:

1) De huidige praktijk van zorg en onderwijs voor kinderen met ADHD en druk gedrag: hoe ziet de zorg in 
Nederland er op dit moment uit? Wordt er gebruik gemaakt van bewezen effectieve interventies? 
Worden richtlijnen gevolgd? En welke factoren beïnvloeden de keuzes die in de zorg gemaakt worden?
2) Elementen van bewezen effectieve interventies: welke onderdelen van effectieve trainingen voor
leerkrachten en ouders zijn effectief? En zijn bepaalde onderdelen of werkwijzen misschien effectiever
dan andere?
3) Zorg op maat: voor wie werkt welke interventie het best? Zijn er subgroepen van kinderen of ouders
bij wie bepaalde interventies beter of juist minder goed werken?
4) Kosteneffectiviteit: hoe is de balans tussen de effectiviteit en de kosten van interventies

• Zie ook: http://www.paint-studies.nl/



Wij richten ons op:

• Verbetering van bestaande gedragsmatige interventies
• Zorgen dat de juiste kinderen gedragsmatige interventies krijgen
• Effectieve gedragsmatige interventies ook worden ingezet in de 

klinische praktijk
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Behavioral parent training

Behavioral parent training (BPT) is  een effectieve interventie voor
kinderen met ADHD (meta-analyses: Daley et al 2014, Fabiano et al 2015)

Mediatie therapie
De ouder leert effectieve technieken om het gedrag van hun kind te 
beinvloeden







Behavioral parent training

Probleem:
• Grote heterogeniteit in technieken tussen studies
• Altijd een pakketje met technieken in elke studie

Vraag:
Welke technieken zijn geassocieerd met de effectiviteit van BPT, en 
welke niet?



Twee meta analyses

• Ouder uitkomsten
• Positief ouderschap, negatief ouderschap, competentiegevoel, ouder-

kind relatie, mentale gezondheid

• Kind uitkomsten
• ADHD symptomen, aandachtsproblemen, 

hyperactiviteit/impulsiviteit, gedragsproblemen

• Alle handleidingen zijn opgevraagd, en de dosering van 39 technieken
in deze interventies gescoord

Hornstra, R., Groenman, A., Van der Oord, S., Luman, M., Dekkers, T., van der Veen-Mulders, L., ... & van den 
Hoofdakker, B. (2022). Which components of behavioral parent and teacher training work for children with ADHD? 
A meta-regression analysis on child behavioral outcomes. Child And Adolescent Mental Health.

Dekkers, T. J., Hornstra, R., Van der Oord, S., Luman, M., Hoekstra, P. J., Groenman, A. P., & van den 
Hoofdakker, B. J. (2021). Meta-analysis: Which Components of Parent Training Work for Children With Attention-
Deficit/Hyperactivity Disorder?. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry.
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3. Stimulus controle
3.a. Communicatie

3.b. Anticiperen op probleemgedrag

3.c. Structuur bieden in de omgeving

3.d. Prompts/cues

3.e. Afleiding

3.f. Gedragssubstitutie

3.g. Gewoontevorming

Categorieën

1. Psycho-educatie

2. Observatie en monitoring

3. Stimulus controle

4. Positieve consequenties

5. Negative consequenties

6. Gecombineerde technieken

7. Generalisatie en terugvalpreventie

8. Relatie en communicatie



Multilevel meta-
regression analysis
• Multilevel meta-regression: welke

dosering is geassocieerd met 
verbetering in ouder uitkomsten en
gedragsuitkomsten?
• Inclusie: 29 RCT’s 138 effect sizes



Hoofdeffecten ouderuitkomsten

Medium ES op alle uitkomsten. 



Effectieve technieken op ouder uitkomsten

Manipuleren stimulus controle technieken(e.g., anticiperen op 
probleemgedrag):
à Positieve effecten op competentiegevoel ouders en mentale gezondheid

Hogere dosering positieve consequenties (e.g., sociale beloning en
consistent reageren)
Positieve effecten op negatief opvoedgedrag

Meer psycho-educatie en generalisatie technieken
àNegatieve effecten op positief ouderschap en ouder-kind relatie



Hoofdeffecten kinduitkomsten

Medium ES op alle uitkomsten. 



Kind uitkomsten

Hogere dosering negatieve consequenties
àPositief effect op gedragsproblemen

Hogere dosering psycho-educatie
àNegatief effect op gedragsproblemen (en ADHD symptomen: alleen

oudertraining)

Individuele programma’s > groepsprogramma’s
ADHD symptomen & hyperactiviteit/impulsiviteit



Klinische implicaties

• Niet te veel psycho-educatie in gedragstherapeutische ouder- en
leerkracht training (en generalisatie technieken in oudertraining)

• In oudertraining: 
àStimulus controle technieken
àPositieve consequenties op gewenst gedrag
àNegatieve consequenties op ongewenst gedrag

Beter een individuele training dan een groepstraining



Limitaties aan deze resultaten

• Geen uitspraken over het aanbieden van losse technieken of volgorde
technieken
• Alleen gekeken naar korte termijn (effecten gemeten direct na een

interventie)
• Zijn de technieken beschreven in de handleidingen ook echt zo 

uitgevoerd?
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Voor wie werkt oudertraining bij ADHD?



What is an Individual Participant Data Meta-
analysis?
• IPD meta-analysis is type of meta-analysis, using individual participant 

data is collected in a systematic manner. 
• IPD are the data collected for each participant in each study. 
• The IPD meta-analysis has also been described as the gold standard of 

meta-analysis. 

Stewart & Tierney, 2002 “To IPD or not to IPD”



An example: more advanced moderator 
analyses! 

Riley et al. 2010 Meta-analysis of individual participant data: rationale, conduct, and
reporting, BMJ



Why IPD meta-analyse?

• Disadvantages :
• Time consuming
• Other researchers need to participate

• Advantages
• Less chance of selective reporting
• Use all available data for all studies(itt)
• Most up to data database
• Direct contact with executer
• Data can be checked
• Reliable moderator analysis



What have other IPDMAs brought us e.g.? 

• Gardner et al. 2017: 14 Increadible Years interventions. (1799 
families) 
• Families with higher problems (parental depression, child disruptive

behavior) benefited more. 
• No effect of age (however, most of sample between 3-8 y/o)

Gardner et al., 2018. The earlier the better? Individual Participant Data and traditional 
meta-analysis of age effects of parenting interventions. Child Development



Why an IPDMA for ADHD?

• Strength in numbers
• Normal “aggregated” meta analysis heterogeneous results
• Indication for moderators
• Other moderator analysis mostly underpowered

Hinshaw et al., 2007; Van der Oord & Daley, 2015: Kraemer et al., 2002



Inclusion

• Studies on behavioural interventions
“Interventions aimed at changing behaviors (i.e., increasing desirable behaviors and
decreasing undesirable behaviors), using behavioral therapeutic techniques based on 
(social) learning principles and/or cognitive theories. They include parent- and teacher-
mediated treatments, (skills training) treatments aimed directly at the child/adolescent, 
and mindfulness-based cognitive therapy.”

• Engels, peer reviewed
• RCTs
• Youth < 18 with ADHD 
• Controles (TAU, active/placebo/sham, waitlist)



Link in Prospero: 
https://www.crd.york.ac.uk/prospero/display_record.php?Rec
ordID=69877

Write protocol



Current collaborators



Reasons for not participating

• Data is lost (old floppydrives, other workplace, PhD finished and not
working in academia)
• No permission to share data
• Older studies

Less participation
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Data harmonization



Overzicht van data die nu binnen is, aantallen. 

• Total children n=3408
• Intervention n=2413
• Control n=995



Hoofdeffecten IPDMA
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Moderende effecten van CD symptomen

More CD symptoms at baseline in the control group were associated 
with a decrease in effect in ADHD (b=-.19, p=.002), HI (b=-.14, p=.002), 
ODD (b=-.21, p<.001), and CD symptom severity (b=-.21, p<.001) post 
intervention
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Moderend effect van alleenstaand
ouderschap
• Kinderen uit gezinnen met 1 ouder doen het slechter post interventie

wanneer zij in de controle groep zitten. 
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Conclusie
• Gedragstherapeutische interventies voor ADHD, reduceren

symptomen van ADHD, inattentie, hyperactiviteit, ODD en CD

• Echter! Wij vonden geen effect van leeftijd, medicatie gebruik, SES, 
IQ, ODD of internalizerende problemen

• MAAR! Degene met een CD diagnose of symptomen, kinderen uit
gezinnen met alleenstaande ouders, kunnen achteruitgaan wanneer
zij niet direct behandeld worden. 
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Tips & Tricks over het uitvoeren van een
IPDMA
• IPDMA takes time
• Tijd voor collaborators om de data klaar te maken en toestemming te krijgen.
• Tijd om de data klaar te maken voor analyse

• Oudere studies hebben vaak de data niet meer (is dit een bias in onze
resultaten? 
• Harmonizing data
• Haast nooit dezelfde uitkomst gebruikt bij ADHD! 
• Norm deviation scores
• Z scores

• Sommige data word ook minder verzamelt in verschillende landen

39



Future: What’s next?

1. Main effects parents outcomes
• Positive emotion (n>1985)
• Positive parenting (n>1645)
• Negative parenting (n>1304)
• Parenting competence (n>640)
• Parental stress (n>1534)

2. Moderator analyses on clinical characteristics of the child and 
demographic variables

3. Mediated moderation: Does change in parent outcomes mediate 
child outcomes at FU, and which factors moderate this mediation?

40



Datasharing: hoe ontwikkeld dit in de 
toekomst?

Of



• Paint steering 
committee
• Saskia van der Oord
• Annabeth Groenman
• Marjolein Luman
• Barbara van den 

Hoofdakker

• Paint collaborators 
group
• Catherine Thompson 
• Margaret Thompson 
• Jennifer Mautone

• Timo Hennig 
• Nike Franke 
• Lisa Harvey
• Tom Power 
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• Maggie Sibley 
• Linda Pfiffner
• Melissa Dvorsky
• Amori Mikami
• Carolyn Webster-Stratton
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