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Abstract 

Balanz is a newly found course for treating youngsters who suffer from a medically 

unexplained disease like Chronic Fatigue Syndrome (CFS). The objective of the course is to teach the 

course-takers how to take renewed control over their body and feelings so that they will again be able 

to take part in society. The main question of this study is whether the course leads to a significant 

decrease in fatigue that will last for over a year. Based upon previous research it is hypothesized that 

this decrease is fatigue will be found. Furthermore the role of self-efficacy and self-esteem in the 

effectiveness of the course will be examined. It is hypothesized that self-efficacy as well as self-esteem 

will increase during the course and this increase will last for over a year. It is also expected that course-

takers who score high on self-efficacy or self-esteem at the start of the course, will show a greater 

decrease in fatigue when being compared with course-takers who score low on self-efficacy or self-

esteem (interaction). Finally a possible mediation between self-efficacy or self-esteem, and the effect 

of the course in the decrease in fatigue, will be studied. It is hypothesized that the effectiveness of the 

course, at least partly, will be reached through an increase in the degree of self-efficacy or self-esteem.  

The research has been conducted among all 70 course-takers diagnosed with CFS (64 females, 

mean age 16.6 and 6 males, mean age 15.7). They were asked to fill out three questionnaires on 

fatigue, self-efficacy and self-esteem at four moments during approximately one year. The first 

moment of data-collection for every course-taker was at the start of the course (T1). The second 

measurement took place at the end of the course (T2), 14 – 16 weeks after the start. The third (T3) 

and fourth (T4) measurements took place at respectively half a year and a year after finishing the 

course.  

Results show that, as expected, the degree of fatigue decreases significantly due to taking part 

in the course, and this decrease of fatigue lasts for over a year. Furthermore both the course-taker’s 

self-efficacy and self-esteem increase significantly during the course and this increase also lasts for 

over a year. However, no interaction-effect was found between the course-takers level of self-efficacy 

or self-esteem at the start of the course (T1) and the decrease in fatigue. Finally, some evidence for a 

possible partial mediating effect of both self-efficacy and self-esteem was found.  However, any 

certainty in the matter of mediation is beyond the range of this study.  Based on these results it can be 

concluded that taking part in the course Balanz is likely to decrease fatigue and increase both self-

efficacy and self-esteem in female youngsters who are diagnosed with CFS. However several 

methodological issues must be taking into account when drawing this conclusion. One major issue is 

that this study did not include a control group, so all conclusions drawn from this study must take this 

fact into consideration.  
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1. Inleiding 

  

Het Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS), voorheen bekend onder de noemer M.E. 

(Myalgische Encephalomyelitis), is een ziektebeeld dat zowel bij volwassenen als jeugdigen 

voorkomt. In 1991 zijn een aantal criteria opgesteld aan de hand waarvan de diagnose chronisch 

vermoeidheidssyndroom tot op heden wordt gesteld (Sharpe e.a., 1991). Hoofdcriteria van het 

ziektebeeld zijn dat de klachten gekenmerkt worden door vermoeidheid en een aanwijsbaar begin 

hebben (de vermoeidheid mag niet levenslang bestaan). Verder moet de vermoeidheid in 

ernstige, invaliderende, mate aanwezig zijn en moet het zowel het fysieke als het mentale 

functioneren beïnvloeden. Andere symptomen die aanwezig kunnen zijn betreffen onder andere 

spierpijn, stemmings- en slaapstoornissen. De symptomen moeten minimaal 6 maanden meer 

dagen wel dan niet aanwezig zijn. Aan de diagnostische criteria zijn tevens een tweetal 

uitsluitingscriteria toegevoegd. Zo wordt de diagnose chronisch vermoeidheidssyndroom niet 

gesteld wanneer een medische conditie is vastgesteld die de ernstige vermoeidheid tot resultaat 

kan hebben of wanneer de patiënt is gediagnosticeerd met schizofrenie, manische depressiviteit, 

verslaafdheid aan drugs of alcohol, een eetstoornis of bewezen organische hersenbeschadigingen.  

 

Medisch onverklaarbare klachten, zoals het chronisch vermoeidheidssyndroom, hebben 

een grote impact op het leven. Hoewel de wetenschap langzaam meer terrein lijkt te  winnen op 

het gebied van de verklaring achter het chronisch vermoeidheidssyndroom, blijft het tot op heden 

voor veel mensen een invaliderende ziekte, die hen in ernstige mate beperkt in hun functioneren. 

Dit geldt voor volwassenen, maar in steeds grotere mate ook voor jongeren. Hoewel onderzoek 

naar de prevalentie van het chronisch vermoeidheidssyndroom wisselende resultaten laat zien, 

kan uit recent onderzoek (Jordan,  Jason, Mears, Katz, Rademaker,  Huang,  Richman, McCready, 

Ayers &Taylor, 2007) geconcludeerd worden dat 60 op de 100.000 jongeren in de leeftijd van 5 

tot 17 jaar voldoet aan de criteria van het chronisch vermoeidheidssyndroom (.06%). Onder 

adolescente jongeren specifiek bleek de prevalentie, ondanks strenger gehanteerde diagnostische 

critera, nog hoger te liggen. Van hen voldeed 181 (18%) aan de diagnostische criteria van het 

chronisch vermoeidheidssyndroom. 
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1.1 Behandeling van het chronisch vermoeidheidssyndroom 

 

Ondanks de vele onderzoeken naar mogelijke lichamelijke (De Lange, Kalkman, 

Bleijenberg, Hagoort & van der Meer, 2005) of psychologische oorzaken van het chronische 

vermoeidheidssyndroom (Wood, 1991), is er nog geen eenduidige oorzaak gevonden die de 

klachten kunnen verklaren. Toch zijn er veel onderzoeken uitgevoerd die zich richten op de 

effectiviteit van behandelingen zoals die momenteel worden ingezet bij het chronisch 

vermoeidheidssyndroom.  

Eén van de meest onderzochte behandelingen op dit moment betreft cognitieve 

gedragstherapie. Al in het vorige decennium beschrijven Bleijenberg, Vercoulen en Bazelmans 

(1994) het doel van cognitieve gedragstherapie bij de behandeling van het chronisch 

vermoeidheidssyndroom als het bewustmaken van de patiënten van instandhoudende factoren 

en deze veranderen. Dit zou kunnen leiden tot een verminderde mate van vermoeidheid en een 

hoger niveau van functioneren. In de visie van Bleijenberg, Vercoulen en Bazelmans is de oorzaak 

van het chronisch vermoeidheidssyndroom onbekend, echter zijn er een aantal psychologische 

factoren aanwezig die de vermoeidheidsklachten in stand kunnen houden. Als instandhoudende 

factoren noemen zij onder andere het vermijden van activiteit, het behouden van negatieve 

verwachtingen ten aanzien van de persoonlijke effectiviteit op de klachten en het behouden van 

lichaamsattributies. Veel mensen die lijden aan het chronisch vermoeidheidssyndroom hebben 

sterke somatische (lichamelijke) attributies. Zij zijn er van overtuigd dat de 

vermoeidheidsklachten die zij ervaren een lichamelijke oorzaak hebben (Hickie, Lloyd & 

Wakefield, 1990). Een negatief gevolg hiervan is dat door deze somatisering van de klachten 

zowel lichamelijke als cognitieve activiteit veelal vermeden wordt, omdat inspanning de ernst van 

de klachten doet toenemen. Rust lijkt de enige remedie. Echter, de hierdoor ontstane inactiviteit 

leidt tot een deconditionering van de spieren, een verlaagde tolerantie voor inspanning en een 

toenemende gevoeligheid voor vermoeidheid. Dit zorgt voor een gevoel van onmacht, het gevoel 

geen controle te hebben over de vermoeidheidsklachten (Wessely & Sharpe, 1995), omdat elke 

activiteit die wordt ondernomen de klachten juist doet verergeren. Het gevoel van controleverlies 

zorgt ervoor dat de ervaring van de klachten toeneemt. Dit proces beschrijft als het ware een 

vicieuze cirkel die door mensen die lijden aan het chronisch vermoeidheidssyndroom moeilijk 

zonder hulp te doorbreken is en waarbij de klachten zullen blijven voortbestaan (Bleijenberg, 

1997). Daarbij komt dat zij die een somatische oorzaak aan hun vermoeidheidsklachten 
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toekennen hiermee aangeven zelf te verwachten geen of weinig invloed te hebben op de 

klachten. Psychologische factoren worden ontkend en een afwachtende houding, waarbij de 

verantwoordelijkheid voor verbetering van de klachten bij een arts wordt neegelegd, wordt 

aangenomen (Bleijenberg, Vercoulen, Bazelmans, Swanink, Fennis, Galama & van der Meer, 

1996). Lichaams/somatische attributies en een lage verwachting van de eigen invloed op de 

klachten blijken een voorspellende waarde te hebben voor een ongunstig verloop van het 

chronisch vermoeidheidssyndroom (Butler, Chadler, Ron & Wessely, 1991; Vercoulen, Swanink, 

Galama, Fennis, van der Meer & Bleijenberg, 1996; Wessely, David, Butler & Chalder, 1989).   

Naar de effectiviteit van cognitieve gedragstherapie bij het chronisch 

vermoeidheidssyndroom onder volwassenen zijn tal van onderzoeken gedaan (Deale, Chalder, 

Marks en Wessely, 1997; O’Dowd, Gladwell, Rogers, Hollinghurst & Gregory, 2006; Prins, 

Bleijenberg, Bazelmans, Elving, de Boo, Severens, van der Wilt, Spinhoven & van der Meer, 2001). 

Uit deze groot opgezette, gerandomiseerde en gecontroleerde onderzoeken komt naar voren dat 

significant positieve effecten van cogitieve gedragstherapie gevonden worden. Hoewel positieve 

resultaten bereikt worden met behulp van deze therapievorm wijst onderzoek (Knoop, 

Bleijenberg, Gielissen, van der Meer & White, 2007) naar de mogelijkheid van volledig herstel uit 

dat dit weliswaar tot de mogelijkheden behoort, maar een zeer weinig geziene uitkomst is. Ook 

onder jongeren specifiek is binnen Nederland een onderzoek gedaan naar de effectiviteit van 

cognitieve gedragstherapie op hun vermoeidheidsklachten. Uit deze gerandomiseerde 

gecontroleerde studie (N = 71) komt naar voren dat patiënten uit de groep die hebben 

deelgenomen aan cognitieve gedragstherapie een significant grotere afname van vermoeidheid 

lieten zien, gemeten op de Checklist Individual Strenght (Vercoulen, Swanink, Fennis, Galama, van 

der Meer & Bleijenberg, 1994), dan de groep patiënten in de wachtlijstconditie (Stulemijer, de 

Jong, Fiselier, Hoogveld & Blijenberg, 2005). Concluderend kan dus gesteld worden dat er, zowel 

bij volwassenen als jongeren, aantoonbare significante verbeteringen optreden in de mate van 

vermoeidheid na het volgen van cognitieve gedragstherapie. Toch blijft de weerstand tegen het 

volgen van een dergelijke vorm van therapie onder mensen die lijden aan het chronisch 

vermoeidheidssyndroom hoog. Een vorm van therapie die aansluit bij de beleving van de patiënt, 

hen in hun waarde laat en toch mogelijkheid biedt tot herstel, is daarom zeer gewenst. Voor 

jongeren lijkt een dergelijke behandeling inmiddels binnen handbereik in de vorm van een cursus 

die als naam draagt ‘Balanz’. 
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1.2 De cursus Balanz en onderzoek 

 

Balanz is een unieke, nieuwe methode om jongeren in de leeftijd van 12 tot 20 jaar met 

medisch onverklaarbare klachten (chronisch vermoeidheidssyndroom en chronische pijnklachten) 

te begeleiden. De methode is ontwikkeld in 2003 als zorgvernieuwingsproject in 

revalidatiecentrum ‘De Hoogstraat’ in Utrecht. Het cursusprogramma van Balanz is 

gestandaardiseerd en baseert zich op een integratie van vier pijlers van behandeling.  

Uitgangspunt voor de cursus is het biopsychosociale model (Engel, 1977). Dit model gaat 

uit van een holistische visie op de mens waarbij meerdere factoren, namelijk een biologische, 

psychische en een sociale factor, een rol spelen in het ontstaan, voortbestaan of herstel van een 

klacht. Een voortdurende interactie tussen het lichaam (bio), de psyche (psycho) en de omgeving 

(sociale) staat centraal. Langdurig ziek zijn kan op negatieve wijze van invloed zijn op dit systeem 

van factoren door verandering op één of meerdere gebieden. Omdat de gebieden met elkaar 

samenhangen en elkaar wederzijds beïnvloeden kan een verandering op één gebied leiden tot 

een negatieve vicieuze cirkel. 

De tweede pijler is die van coaching. Binnen het cursusprogramma van Balanz sluit de 

coach zich zonder oordeel aan bij de klachtenbeleving van de cursist. De begeleiding is 

faciliterend, richt zich op het bewust maken van keuzes. Binnen de cursus worden zelfregie, 

zelfreflectie en verantwoordelijkheid nemen gestimuleerd. Tevens wordt de cursisten geleerd met 

behulp van aandachttraining open aanwezig te zijn in het heden (Voet, Koning, van Tol-de Jager, 

Ketelaar & Post, 2007).  

De derde pijler is die van oplossingsgericht werken. Deze wijze van werken impliceert een 

positieve houding en hierbij gedachten in termen van mogelijkheden in plaats van beperkingen. 

De laatste pijler waarop de cursus van Balanz zich baseert is die van drama en spel. 

Binnen Balanz worden drama en spel ingezet om de cursisten op een leuke en activerende wijze 

meer inzicht te geven in zijn of haar patronen en thema’s.  

Vanaf de start van de cursus Balanz, in oktober 2003, is een dataverzameling gestart ten 

behoeve van onderzoek naar de mogelijke effecten van de cursus. Aan de hand van de 

verzamelde data is geprobeerd een beeld te vormen over de effecten op de mate van 

vermoeidheid van de cursisten, de toename van dagelijkse activiteiten, verbetering van de 

algemene ervaren gezondheid en een toename van de eigen effectiviteit ten opzichte van de 

klachten. Een onderzoeksartikel (Voet, e.a., 2007) gebaseerd op de analyse van de verzamelde 
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gegevens is in augustus 2007 gepubliceerd in het tijdschrift ‘Revalidata’. In het artikel worden drie 

hoofdconclusies weergegeven. De eerste conclusie stelt dat er, tot een half jaar na afronding van 

de cursus, een significante verbetering optreedt in ernst van vermoeidheid. Deze verbetering blijft 

ook tot een jaar na afronding van de cursus gehandhaafd. Tevens verbetert de ervaren 

gezondheid significant gedurende de cursus en blijft ook deze verandering voortbestaan tot een 

jaar na de afronding van de cursus. De onderzoekers beschrijven verder dat de mate waarin een 

cursist het gevoel heeft zelf invloed te hebben op zijn of haar klachten (mate van self-efficacy) op 

positieve wijze verandert gedurende de cursus. Binnen het onderzoek wordt echter niet 

beschreven of deze verandering significant is. Een conclusie die niet in het onderzoek wordt 

beschreven, maar wel uit de analyses naar voren komt is een significante toename in 

eigenwaarde. De eigenwaarde van de cursisten neemt met elke meting, tot een jaar na afronding 

van de cursus, op significante wijze toe. Hoewel de resultaten en conclusies zoals deze uit het 

eerder beschreven onderzoek van Voet e.a. (2007) veelbelovend lijken, is nader onderzoek naar 

de effectiviteit van de cursus van Balanz gewenst. De eerder getrokken conclusies over de 

effectiviteit berusten op een dermate beperkte steekproefgrootte dat de betrouwbaarheid van de 

conclusies niet hoog is. Tevens is het interessant te onderzoeken hoe de variabelen self-efficacy 

en zelfbeeld/eigenwaarde een rol spelen in het proces van de effectiviteit van de cursus. In het 

eerder uitgevoerde onderzoek wordt alleen beschreven dat zowel de self-efficacy als het 

zelfbeeld/eigenwaarde van de cursisten op positieve wijze toeneemt, echter hoe deze toename 

de effectiviteit van de cursus mogelijk beïnvloedt is niet onderzocht. 

 

1.3 Het huidige onderzoek naar de  effectiviteit Balanz 2008/2009 

 

Binnen het huidige onderzoek zal op basis van een meer uitgebreide steekproef 

onderzocht worden of de cursus Balanz effectief is in het doen afnemen van 

vermoeidheidsklachten bij jongeren die zijn gediagnosticeerd met het chronisch 

vermoeidheidssyndroom. Tevens zullen de rol van self-efficacy en zelfbeeld/eigenwaarde in de 

effectiviteit van de cursus onderzocht worden. 

 

1.3.1 Effect op vermoeidheid 

De hoofdvraag van het huidige onderzoek, gebaseerd op een meer uitgebreide 

steekproef, is dezelfde als die van het eerder uitgevoerde onderzoek namelijk (1a)‘Leidt het 

volgen van de cursus Balanz tot een afname van vermoeidheid bij jongeren die zijn 
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gediagnosticeerd met het chronisch vermoeidheidssyndroom?’ Tevens zal onderzoek gedaan 

worden op basis van follow-up metingen die plaatsvinden tot een jaar na afloop van de cursus. 

Aan de hand van deze follow-up metingen zal geprobeerd worden een antwoord te geven op de 

onderzoeksvraag (1b)‘Blijven de mogelijk gevonden effecten van de cursus Balanz op 

vermoeidheid, bij jongeren die lijden aan het chronisch vermoeidheidssyndroom, een jaar na 

afloop van de cursus voortbestaan?’ 

 

1.3.2 De rol van self-efficacy 

Self-efficacy werd in 1977 door Bandura gedefiniëerd als ‘de overtuiging dat jezelf op 

succesvolle wijze het gedrag kunt uitvoeren dat nodig is om een bepaalde uitkomst te 

bewerkstelligen’. Met betrekking tot chronische ziekten, waaronder het chronisch 

vermoeidheidssyndroom, kan deze term uitgelegd worden als het vertrouwen of geloof van een 

persoon dat hij of zij zelf invloed en controle kan uitoefenen op het verloop van de ziekte (Ray, 

Jefferies & Weir, 1997). Verschillende onderzoeken naar de invloed van self-efficacy bij het 

chronisch vermoeidheids-syndroom laten zien dat de mate van self-efficacy een significante 

voorspeller is van de ernst van symptomen (Findley, Kerns, Weinberg & Rosenberg, 1998; Ray, 

e.a., 1997; Vercoulen, Swanink & Fennis, 1996). De onderzoeken tonen aan dat een hogere mate 

van self-efficacy een lagere mate van ernst van de symptomen voorspelt en dat self-efficacy hierin 

een sterkere voorspeller is dan bijvoorbeeld demografische variabelen of de duur van de ziekte.  

Een interessante vraag voor het huidige onderzoek betreft dan ook de vraag (2a) ‘Bestaat 

er onder de cursisten van Balanz een samenhang tussen de mate van self-efficacy en vermoeidheid 

bij aanvang van de cursus?’ Tevens zal de vraag gesteld worden (2b) ‘Neemt de mate van self-

efficacy van de cursisten toe gedurende de cursus en blijft deze toename gehandhaafd tot een jaar 

na afronding van de cursus?’ Wanneer zowel de samenhang tussen self-efficacy en vermoeidheid 

bij de start van de cursus wordt gevonden, alsmede een toename van self-efficacy en een afname 

van vermoeidheid gedurende de cursus, is het relevant binnen het onderzoek aandacht te 

besteden aan de vraag of en op welke wijze (interactie of mediatie) de mate van self-efficacy een 

rol zou kunnen spelen in de effecten van de cursus op vermoeidheid. De eerste onderzoeksvraag 

die hierbij opgesteld kan worden is de vraag (2c) ‘Bestaat er een interactie-effect tussen de mate 

van self-efficacy bij aanvang van de cursus en de effectiviteit van de cursus, gemeten in een 

afname van vermoeidheid?’  
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Echter de mate van self-efficacy zou ook op mediërende wijze een rol kunnen spelen. Het 

is mogelijk dat de afname van vermoeidheid wordt bereikt door middel van het verhogen van de 

mate van self-efficacy. Hiertoe kan de onderzoeksvraag worden opgesteld (2d) ‘Heeft de toename 

van self-efficacy gedurende de cursus een mediërende werking in de relatie tussen de cursus en de 

afname van vermoeidheid?  

 

1.3.3 De rol van zelfbeeld/eigenwaarde 

Uit het eerder uitgevoerde onderzoek is naar voren gekomen dat het 

zelfbeeld/eigenwaarde van de cursisten gedurende de cursus toeneemt en deze toename blijft 

voortbestaan tot een jaar na afloop van de cursus. Zelfbeeld en eigenwaarde zijn een tweetal 

termen die nauw met elkaar samenhangen. Het zelfbeeld van een persoon wordt vaak 

omschreven als hetgeen iemand van zichzelf vindt op lichamelijk, emotioneel, sociaal en cognitief 

vlak. Eigenwaarde hangt aan deze bevindingen van het zelf een bepaalde waarde. Uit onderzoek 

(Larun & Malterud, 2007) is naar voren gekomen dat volwassenen die lijden aan het chronisch 

vermoeidheidssyndroom twijfelen aan hun zelfbeeld en eigenwaarde. Hun zelfbeeld wordt 

uitgedaagd omdat de legimiteit van hun ziekzijn in twijfel wordt getrokken, dit terwijl zij elke dag 

worden geconfronteerd met de beperkingen die het chronisch vermoeiheidssyndroom voor hen 

met zich meebrengt.  

Onder adolescenten is een dergelijke invloed van het chronisch vermoeidheidssyndroom 

op de eigenwaarde nog niet onderzocht. Echter uit onderzoek (Johnson & Francis, 2005; Strain, 

1979) naar de effecten van andere chronische aandoeningen op het vormen van een zelfbeeld en 

eigenwaarde komt naar voren dat jongeren die lijden aan een chronische ziekte kwestbaar zijn 

voor het ontwikkelen van een laag zelfbeeld. Dit lage zelfbeeld op zich is weer weer risicofactor 

voor de ontwikkeling van psychologische aandoeningen in het verdere leven (Johnson & Francis, 

2005). Het lijkt dus belangrijk dat het zelfbeeld/eigenwaarde van de cursisten wordt gestimuleerd 

gedurende de cursus. Binnen het onderzoek zal als eerste de vraag gesteld worden (3a) ‘Bestaat 

er onder de cursisten van Balanz een samenhang tussen de mate van zelfbeeld/eigenwaarde en 

vermoeidheid bij aanvang van de cursus?’  

Tevens zal de vraag gesteld worden (3b) ‘Neemt de mate van zelfbeeld/eigenwaarde van de 

cursisten toe gedurende de cursus en blijft deze toename gehandhaafd tot een jaar na afronding 

van de cursus?’   
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 Op dezelfde wijze als bij de variabele self-efficacy zal ook onderzocht worden of en hoe 

het zelfbeeld/eigenwaarde van de cursisten een rol speelt in de effectiviteit van de cursus. 

Hiertoe zal als eerste de onderzoeksvraag gesteld worden (3c) ‘Bestaat er een interactie-effect 

tussen de mate van zelfbeeld/eigenwaarde bij aanvang van de cursus en de  effectiviteit van de 

cursus, gemeten in een afname van vermoeidheid?’ 

Ook zal een mogelijk mediërende werking van het zelfbeeld/eigenwaarde worden 

onderzocht door middel van de vraag (3d) ‘Heeft de toename van het zelfbeeld/eigenwaarde 

gedurende de cursus een mediërende werking in de relatie tussen de cursus en de afname van 

vermoeidheid?  

 

1.3.4 Hypothesen 

Ten aanzien van de onderzoeksvragen die zijn opgesteld kunnen op basis van het eerder  

uitgevoerde onderzoek en de bestaande literatuur enkele verwachtingen in de vorm van 

hypothesen opgesteld worden. Samenvattend wordt ten aanzien van de centrale vraag verwacht 

dat: 

- De cursisten na het volgen van de cursus een afname van vermoeidheid ervaren ten 

opzichte van de mate van vermoeidheid waarmee zij aan de cursus zijn begonnen. 

- Deze afname in vermoeidheid zal blijven voortbestaan, of verder zal afnemen, gedurende 

een jaar na afronding van de cursus.  

Beide verwachtingen worden gesteld op basis van de uitkomsten van het eerder uitgevoerde 

onderzoek.  

 

Ten aanzien van de onderzoeksvragen die betrekking hebben op de rol van self-efficacy in 

de cursus wordt verwacht dat: 

- Er een samenhang zal bestaan tussen de mate van self-efficacy en de mate van 

vermoeidheid bij de aanvang van de cursus. Op basis van literatuur wordt specifiek 

verwacht dat een hogere mate van self-efficacy zal samenhangen met een lagere mate 

van vermoeidheid. 

- De mate van self-efficacy op positieve wijze zal toenemen gedurende de cursus en deze 

toename zich zal uitbreiden of zal blijven voortbestaan tot een jaar na afronding van de 

cursus. 
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- Er een interactie-effect zal bestaan tussen de mate van self-efficacy bij aanvang van de 

cursus en de cursus in de afname van vermoeidheid. Specifiek wordt verwacht dat 

cursisten met een hogere mate van self-efficacy bij aanvang van de cursus een grotere 

afname van vermoeidheid laten zien dan cursisten met een lagere mate van self-efficacy 

bij aanvang.  

- Self-efficacy een partieel mediërende werking heeft in de relatie tussen de cursus en de 

afname van vermoeiheid.  Verwacht wordt dat de effectiviteit van de cursus, in elk geval 

ten dele, zijn werking heeft door het verhogen van de self-efficacy van de cursisten 

 

Ten aanzien van de onderzoeksvragen die betrekking hebben op de rol van 

zelfbeeld/eigenwaarde in de cursus wordt verwacht dat: 

- Er een samenhang zal bestaan tussen de mate waarin cursisten een positief 

zelfbeeld/eigenwaarde heeft en de mate van vermoeidheid bij de aanvang van de cursus.  

- Het zelfbeeld/eigenwaarde van de cursisten op positieve wijze zal veranderen (toenemen) 

gedurende de cursus en deze verbetering zich verder zal uitbreiden of zal blijven bestaan 

tot een jaar na afronding van de cursus 

- Er een interactie-effect zal bestaan tussen de mate van een positief 

zelfbeeld/eigenwaarde bij aanvang van de cursus en de cursus in de afname van 

vermoeidheid. Specifiek wordt verwacht dat cursisten met een meer positief 

zelfbeeld/eigenwaarde bij aanvang van de cursus een grotere afname van vermoeidheid 

laten zien dan cursisten met een minder positief zelfbeeld/eigenwaarde bij aanvang.  

- De mate van een positief zelfbeeld/eigenwaarde een partieel mediërende werking heeft 

in de relatie tussen de cursus en de afname van vermoeiheid.  Verwacht wordt dat de 

effectiviteit van de cursus, in elk geval ten dele, zijn werking heeft door het verbeteren 

van het zelfbeeld/eigenwaarde. 
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2. Methoden 

 

2.1 Participanten 
 

Tot en met december 2008 zijn in totaal 78 jongeren gestart aan de cursus waarvan 4 

cursisten waren gediagnosticeerd met chronische pijn en 74 cursisten met het chronisch 

vermoeidheidssyndroom. Het huidige onderzoek richt zich op de effectiviteit van de cursus bij 

jongeren met het chronisch vermoeidheidssyndroom. Om deze reden worden de jongeren die 

lijden aan chronische pijn niet meegenomen in de analyses. Van de 70 cursisten, die allen de 

cursus hebben afgemaakt en waarop het huidige onderzoek gebaseerd is, was 91,4% vrouwelijk 

(N = 64) en 8.6% mannelijk (N = 6). De gemiddelde leeftijd van de cursisten op het moment van de 

start van de cursus was 16,6 jaar voor de vrouwelijke cursisten en 15,7 jaar voor de mannelijke 

cursisten. Voor aanvang van de cursus zijn de cursisten op de hoogte gesteld van het lopende 

onderzoek en is deelname hieraan, in de vorm van het invullen van vragenlijsten met betrekking 

tot hun klachten, verzocht. De cursisten van Balanz zijn op basis van een aantal criteria 

geselecteerd. Criteria voor inclusie betreffen: 

- Het hebben van een medisch onverklaarde klacht met een duur van tenminste een half 

jaar, welke is gediagnosticeerd door een arts.  

- De cursist valt binnen de leeftijdscategorie 12 – 20 jaar. 

- Zowel de cursist als de ouders moeten de diagnose accepteren en vinden dat er 

voldoende onderzoek is verricht naar mogelijke oorzaken van de vermoeidheid. 

- De cursist moet gemotiveerd zijn en bereidwillig een individueel contract te 

ondertekenen. 

- De cursist moet in staat zijn twee dagdelen in de week deel te nemen aan de cursus 

zonder toename van de klachten. 

- De cursist moet minimaal twee dagdelen deelnemen aan de maatschappij in de vorm van 

het volgen van onderwijs of het uitvoeren van werk. 

 

Exclusiecriteria voor het niet mogen deelnemen aan de cursus betreffen: 

- Er is sprake van een ernstige psychopathologie. 

- Er vindt op een andere plaats een andere behandeling plaats. 

- Er is sprake van een ernstige taalbarrière. 

- De cursist is betrokken bij een rechtzaak die verband houdt met de ziekte. 
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De metingen ten behoeve van het onderzoek hebben plaatsgevonden op vier momenten. 

In de onderstaande tabel (tabel 1) is de gemiddelde leeftijd van de cursisten weergegeven en de 

verdeling naar geslacht op de verschillende meetmomenten. Van de 74 jongeren, die zijn gestart 

met de cursus en die waren gediagnosticeerd met het chronisch vermoeidheidssyndroom, blijven 

door uitval 70 cursisten over die zijn opgenomen in het onderzoek. De uitval betreft 3 cursisten 

die voortijdig met de cursus zijn gestopt. Hiervan zijn 2 cursisten gestopt met deelname op 

verzoek van de coaches van Balanz en 1 op eigen verzoek. Van 1 cursist is de data incompleet 

omdat de vragenlijsten, welke zijn ingevuld op het eerste meetmoment, verloren zijn gegaan. 

Omdat een verandering in vermoeidheid bij gebrek aan een startmeting niet toetsbaar is, is de 

data van deze cursist niet meegenomen in het onderzoek.  

 

Tabel 1: Gemiddelde leeftijd met standaarddeviatie, aantal personen per geslacht per meetmoment. 

 

 T1 T2 T3 T4 

Aantal vrouwen 64 64 47 39 

Aantal mannen 6 6 5 3 

Totaal aantal 70 70 52 42 

 
 

2.2 Balanz; de opzet van de cursus  

 

Deelname aan de cursus van Balanz is aan een aantal voorwaarden gebonden. Zo moet 

zowel de cursist als zijn of haar ouders gemotiveerd zijn en bereidwillig tot het tekenen van een 

werkovereenkomst, welke is opgenomen in het werkboek van de cursus ‘het Kompas’(zie bijlage 

1),  drie weken na aanvang van de cursus. In deze werkovereenkomst worden aan de hand van 

een stappenplan door de cursist zelf heldere, duidelijke, maar vooral ook haalbare, doelen 

opgesteld. Tevens beschrijft de overeenkomst het aandeel van zowel de ouders als de coaches in 

het geheel. Naast de voorwaarde van het tekenen van de werkovereenkomst moet de cursist in 

staat zijn twee dagdelen per week aan de cursus deel te nemen zonder toename van klachten en 

neemt de cursist minimaal twee dagdelen per week deel aan het ‘gewone leven’ (onderwijs of 

werk). Tevens mag er geen sprake zijn van ernstige psychologische of sociale problemen en is de 

cursist niet verwikkeld in een rechtzaak die in relatie staat tot de ziekte. De kosten voor het 

volgen van de cursus bij Balanz worden betaald vanuit zorgvernieuwingsgeld en aangevuld met 

een door revalidatiecentrum ‘De Hoogstraat’ vrijgemaakt budget.  
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Zoals beschreven in de inclusiecriteria (Voet e.a., 2007) komen cursisten twee dagdelen 

per week bijeen in kleine groepen. Dit gebeurt gedurende een periode van 14 tot 16 weken. 

Binnen de cursus worden de cursisten, zowel individueel als in groepsverband, begeleid door 

twee coaches. Het doel van de cursus wordt beschreven als het leren de jongere zelf beter te 

worden en weer deel te gaan nemen aan het maatschappelijke leven. De cursisten leren hiertoe 

een nieuwe richting aan hun leven te geven, op verschillende manieren de controle over hun 

lichaam en gevoelens terug te krijgen en de vicieuze cirkel die hun klachten doen voortbestaan, te 

doorbreken.  

De cursus is opgebouwd in vier fasen waarvan de eerste fase die van ‘Acceptatie’ is. 

Binnen deze fase wordt getracht de negatieve, vicieuze spiraal te doorbreken en om te draaien. 

De cursus biedt regelmaat, duidelijkheid en structuur. Dit alles zorgt voor inzicht in en erkenning 

van het bestaan van de problemen. 

 De tweede fase is die van ‘Stabiliteit en rust’. In deze fase staat het bewaken van grenzen 

op zowel lichamelijk als sociaal-emotioneel vlak centraal. Ook leert de cursist in deze fase zichzelf 

weer te vertrouwen en signalen van het lichaam weer te herkennen en hierna te handelen.  

De derde fase staat in het teken van ‘Verandering’. Binnen deze fase van de cursus leert 

de cursist gebruik te maken van zijn of haar kwaliteiten in verschillende situaties. Ook wordt de 

cursist gestimuleerd verschillende activiteiten uit het dagelijkse leven te proberen, maar hierbij 

steeds binnen zijn of haar grenzen van mogelijkheden te blijven.  

De vierde en laatste fase is die van ‘De toekomst’. In deze fase verzamelt de cursist 

bagage, in de vorm van handvatten en strategieën, om te kunnen functioneren in het dagelijkse 

leven en om enerverende periodes zonder toename van klachten aan te kunnen. 

De begeleiding van de coaches vindt plaats op zes punten namelijk; op het vergaren van 

kennis over en inzicht in de klachten de oorzaken en de gevolgen, lichaamsgerichte coaching 

(ervaringsleren), sociaal-emotionele coaching (naspelen van situaties), ouderbegeleiding, 

schoolbegeleiding en het leren om weer te functioneren in het dagelijkse leven (omgang met 

leeftijdsgenoten, groepen en volwassenen). Voorwaarden voor een succesvolle behandeling, zoals 

door de oprichters van de cursus geformuleerd, zijn dat de cursus plaatsvindt in een veilige 

leeromgeving, de ouders van de cursist volledig achter de behandelvorm van de cursus staan en 

zij bereidwillig zijn een actieve bijdrage te leveren aan het proces.  
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Zoals beschreven worden ook de ouders gevraagd de werkovereenkomst te tekenen en 

zijn zij actief betrokken bij een aantal onderdelen van de cursus, waarbij zij in de gelegenheid 

worden gesteld het herstelproces van kun kind te volgen.  

 

Gedurende de cursus wordt gebruik gemaakt van een leerboek: het ‘Kompas’ (zie bijlage 

1). Dit boek dient als handleiding die richting geeft aan het proces van herstel. In het boek staat 

per week een programma beschreven en een aantal bijbehorende opdrachten. Ook is in het 

Kompas veel achtergrondinformatie te vinden over de theorie achter bijvoorbeeld vermoeidheid 

en worden de ervaringen van ‘Lot’ beschreven, een fictieve lotgenoot die deelneemt aan de 

cursus. Hoewel de cursus een grote mate van gestandaardiseerdheid kent wordt de cursus steeds 

weer afgestemd op de unieke situatie van elke individuele cursist. Uiteindelijk is het de cursist die 

zelf bepaalt welke oplossingsstrategie het beste bij hem of haar past. 

 

2.3 Meetinstrumenten 

 

De meetinstrumenten die worden gebruikt binnen het onderzoek betreffen een drietal  

vragenlijsten, namelijk de Checklist Individuele Spankracht (Vercoulen e.a., 1999), de Child Health 

Questionnaire (Raat, Bonsel, Essink-Bot, Landgraf & Gemke, 2002) en de Self-Efficacy Schaal 

(Bleijenberg, Bazelmans &  Prins, in de Vree, van der Werf, Prins, Bazelmans, Vercoulen, Servaes,  

de Vries & Bleijenberg, 2002). 

De Checklist Individuele Spankracht, afgekort de CIS, is ontwikkelt om de subjectieve 

vermoeidheid en gedragsaspecten die zijn gerelateerd aan de vermoeidheid te meten. De 

vragenlijst wordt het meest specifiek gebruikt bij mensen die lijden aan het chronisch 

vermoeidheidssyndroom, maar wordt ook onder andere populaties van patiënten, waarbij 

vermoeidheid tot de klachten behoort, ingezet. De vragenlijst bestaat uit 20 uitspraken waarvan 

de invuller moet aangeven in welke mate deze uitspraak de afgelopen twee weken op hem of 

haar van toepassing is geweest, op basis van een acht-puntenschaal. Aan de hand van de 

vragenlijst kan een totaal-score worden berekend, maar ook scores op een viertal dimensies 

namelijk ‘ernst van vermoeidheid’, ‘concentratie’, ‘motivatie’ en ‘lichamelijke activiteit’. Tevens is 

uit onderzoek naar voren gekomen (Vercoulen, Wanink, Fennis, Galama, Van der Meer en 

Bleijenberg, 1994) dat wanneer een patiënt een score op de subschaal ‘ernst van vermoeidheid‘ 

heeft die boven de 35 ligt, de patiënt gezien moet worden als zeer ernstig vermoeid. Di is een 

indicator voor het chronisch vermoeidheidssyndroom. De CIS beschikt over uitgebreide 
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normgegevens die zijn gebaseerd op verschillende groepen van zowel gezonde personen als 

patiënten, waaronder mensen die lijden aan het chronisch vermoeidheidssyndroom (Vercoulen, 

Alberts en Bleijenberg, 1999).  

Onderzoek naar de betrouwbaarheid van de vragenlijst heeft uitgewezen dat de schaal 

die de totale score op de lijst uitdrukt een goede interne consistentie heeft (alfa = .90). Ook voor 

de verschillende subschalen apart is de interne consistentie bevredigend te noemen: ‘ernst van 

vermoeidheid (alfa = .88), ‘concentratie’ (alfa = .92), ‘motivatie’(alfa = .83) en ‘lichamelijke 

activiteit’ (alfa = .87). De test-hertest betrouwbaarheid is .86. Onderzoek ten aanzien van de 

validiteit van de CIS laat zien dat de constructvaliditeit goed is. Ten aanzien van de 

criteriumvaliditeit werd er bewijs gevonden voor de congruente validiteit; patiënten die lijden aan 

het chronisch vermoeidheidssyndroom scoren op alle subschalen significant hoger dan patiënten 

met functionele buikklachten en gezonde mensen (Vercoulen et. al., 1994). 

De tweede vragenlijst die is afgenomen is de Self-Efficacy Schaal (de Vree e.a., 2002). 

Deze vragenlijst bestaat uit een vijftal vragen. Vier van deze vragen zijn afkomstig van de 

aangepaste ‘Pijn Cognitie Lijst’ (De Vree e.a., 2002). Het verschil met deze lijst is dat het woord 

‘pijn’ vervangen is door ‘vermoeidheid’. De items worden gescoord op een vijfpuntsschaal. De 

score op de lijst kan variëren van 5 tot 25, waarbij hogere scores duiden op een positievere, 

hogere mate van self-efficacy. De interne consistentie, zoals uit onderzoek naar voren is gekomen 

bij CVS-patiënten, is bevredigend gebleken, de alfa’s variëren van .68 tot .77 (Prins, Bleijenberg 

e.a., 2001, in De Vree e.a., 2002) .  

De laatste vragenlijst die is afgenomen is de Child Health Questionnaire, afgekort de CHQ  

(Raat e.a., 2002). Voor het huidige onderzoek is ervoor gekozen een verkorte Nederlandse versie 

van deze lijst te gebruiken namelijk de CHQ-CF50 Dutch edition. Deze versie van de vragenlijst is 

afgeleid van de de originele versie van deze lijst de CHQ-CF87 (Landgraf, Abetz, & Ware, 1996). 

Met behulp van de CHQ kan een beeld gevormd worden met betrekking tot de ervaren mate van 

fysiek en psychosociaal welbevinden van kinderen die ouder zijn dan 10 jaar. Onderzoek naar de 

psychometrische kwaliteit van de verkorte vragenlijst heeft niet plaatsgevonden. Echter 

onderzoek onder een steekproef van Nederlandse jongeren naar de psychometrische kwaliteiten 

van de CHQ-CF87, waarvan de CHQ-CF50 is afgeleid, geeft weer dat de vragenlijst een hoge mate 

van interne consistentie (betrouwbaarheid) heeft, met alfa’s die varieren van .79 tot .91. De 

hoogste score op betrouwbaarheid (alfa = .91) wordt gemeten op de voor dit onderzoek relevante 
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schaal zelfbeeld/eigenwaarde. De score op deze schaal geeft een indruk weer van de mate waarin 

een jongere tevreden is met zijn of haar vaardigheden, uiterlijk, familie en/of vriendschappelijke 

relatie en het leven. Een hoge score is hierbij een indicatie voor een hoger welbevinden. 

 

2.4 Procedure  
 

De dataverzameling heeft plaatsgevonden vanaf oktober 2003 (de start van de eerste 

cursus) tot en met december 2008. Ten behoeve van de dataverzameling is op een viertal 

momenten aan de deelnemers van de cursus gevraagd een drietal vragenlijsten (CIS, SES en CHQ) 

in te vullen. Deze lijsten zijn door de deelnemer van de cursus individueel ingevuld binnen het 

gebouw van Balanz. De vragenlijsten zijn niet anoniem ingevuld, echter wanneer deze als data is 

ingevoerd zijn zij wel geanonimiseerd. 

Het eerste meetmoment heeft steeds plaatsgevonden bij de start van de cursus en 

betreft de T1 meting. Tijdens deze meting werd de cursisten gevraagd de vragenlijsten CIS, SES en 

CHQ-CF50 volledig in te vullen om een indicatie te verkrijgen van de mate van vermoeidheid, self-

efficacy en zelfbeeld/eigenwaarde bij aanvang van de cursus. Direct na afloop van de cursus, 14 

tot 16 weken na de aanvang, heeft het tweede meetmoment onder de cursisten plaatsgevonden, 

de T2 meting. Ook op deze meting hebben de cursisten de CIS, SES en CHQ ingevuld. Op een half 

jaar en een jaar na de afronding van de cursus worden er ‘terugkomdagen’ voor de deelnemers 

van de cursus georganiseerd en vinden respectievelijk de T3 en T4 meting plaats. Tijdens deze 

terugkomdagen is de cursisten nogmaals gevraagd de vragenlijsten CIS, SES en CHQ in te vullen 

om zo een beeld te verwerven van de effecten van de cursus over de termijn van een jaar na 

afronding van de cursus. 

 

2.5 Data-analyse 
 

Ten behoeve van de data-analyse, welke zijn uitgevoerd op basis van vier herhaalde 

metingen voor de variabelen ‘ernst van vermoeidheid’, ‘self-efficacy’ en ‘zelfbeeld/eigenwaarde’,  

wordt gebruik gemaakt van SPSS versie 13.0 (SPSS 13.0, 2005). 

Allereerst zal binnen de databestanden, die zijn opgemaakt per meetinstrument, 

onderzocht worden hoe de scores van de cursisten verdeeld zijn (Kolmogorov-Smirnov) en of er 

uitschieters aanwezig zijn. Vervolgens zal aan de hand van een repeated measures ANOVA 

getoetst worden of de cursus Balanz effectief is in het doen afnemen van vermoeidheid, en of 

deze afname van vermoeidheid tot een jaar na afloop van de cursus blijft voortbestaan. Hiertoe 
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zullen de gemiddelde scores op de subschaal ‘ernst van vermoeidheid’ op de vier meetmomenten 

met elkaar worden vergeleken. De analyse zal plaatsvinden aan de hand van een repeated 

measures ANOVA, omdat de afhankelijke variabele ‘ernst van vermoeidheid’ herhaaldelijk binnen 

dezelfde persoon is gemeten. Analyse met behulp van de repeated measures  ANOVA  geeft de 

mogelijkheid te toetsen voor een hoofdeffect van de cursus op vermoeidheid over alle 

tijdsmomenten (tijd). Verder biedt deze toets de mogelijkheid, om aan de hand van post hoc 

toetsen, te onderzoeken tussen welke tijdsmetingen er sprake is van een mogelijk significante 

toe- of afname van vermoeidheid. Bij alle analyses zal gebruik gemaakt worden van een alfa van 

.05. Ligt de alfa lager dan .05 dan zal aangenomen worden dat er sprake is van een significant 

(hoofd)effect. Op basis van de partial eta-squared, zoals die uit de repeated measures ANOVA 

naar voren komt, zal een indicatie gegeven worden van de grootte van het gevonden effect 

binnen de steekproef (effect-size; klein .01, matig .06 en groot .14).  

Ten behoeve van de analyses, die betrekking hebben op de hypotheses welke zijn 

opgesteld voor de variabelen self-efficacy en zelfbeeld/eigenwaarde, zal allereerst voor beide 

variabelen de correlatie getoetst worden tussen de hoogte van self-efficacy en 

zelfbeeld/eigenwaarde bij aanvang van de cursus (T1) en de mate van vermoeidheid ten tijde van 

de eerste meting (T1). Op basis van deze toetsing kan gesteld worden of er inderdaad een 

positieve samenhang bestaat tussen een hogere mate van self-efficacy of zelfbeeld/eigenwaarde 

en een lagere mate van vermoeidheid ten tijde van de eerste meting (T1). Vervolgens zal met 

behulp van een repeated measures ANOVA, waarin de gemiddelde scores op de vier 

meetmomenten worden meegenomen voor de verschillende variabelen, getoetst worden of er 

sprake is van een significante toename van self-efficacy en/of zelfbeeld/eigenwaarde als gevolg 

van de cursus en of deze verbetering blijft voortbestaan tot een jaar na afronding van de cursus.  

 

Analyses voor het toetsen van mogelijke interactie-effecten van de mate van self-efficacy 

(zie bijlage 3a, figuur 1) of zelfbeeld/eigenwaarde (zie bijlage 3b, figuur 3)  bij aanvang van de 

cursus op de effectiviteit van de behandeling zullen tevens uitgevoerd worden aan de hand van 

een repeated measures ANOVA. Ten aanzien van de analyse voor de variabele self-efficacy zal een 

nieuwe variabele gecreëerd worden waarbij de scores van de cursisten opgedeeld worden in drie 

groepen (lage scores, gemiddelde scores en hoge scores, opgemaakt vanuit de spreiding van 

scores binnen de steekproef).  Vervolgens wordt deze nieuwe variabele in de ANOVA ingevoerd 

als ‘between-subject factor’. 
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Ten aanzien van de analyse van een mogelijk interactie-effect met betrekking tot de 

variabele zelfbeeld/eigenwaarde wordt ook een nieuwe variabele aangemaakt. Hierbij worden de 

scores van de cursisten opgedeeld in twee groepen (hoge scores versus lage scores). Vervolgens 

wordt deze nieuwe variabele in de ANOVA ingevoerd als ‘between- subject factor’. 

 

Ten behoeve van de mediatie analyse om de hypothesen te toetsen die stellen dat de 

effectiviteit van de cursus, gemeten in een afname van vermoeidheid, wordt bereikt door het 

verhogen van self-efficacy (zie bijlage 3a, figuur 2), en/of de mate van zelfbeeld/eigenwaarde (zie 

bijlage 3b, figuur 4), wordt een multilevel regressie-analyse uitgevoerd met de mixed models 

functie in SPSS. Om de analyse mogelijk te maken met de huidige dataset zal deze 

geherstructureerd worden (multilevel) voor de variabelen ‘ernst van vermoeidheid’, ‘self-efficacy’ 

en ‘zelfbeeld/eigenwaarde’. Een variabele ‘tijd’ wordt gecreëerd als between-groups factor (in 

plaats van verschillende observaties binnen een persoon wordt elke observatie nu een aparte 

‘case’). Op voorhand van de mediatie-analyse zal eerst, aan de hand van een correlatieanalyse, 

bepaald worden of er een samenhang bestaat tussen een toename van self-efficacy en een 

afname van vermoeidheid als gevolg van de cursus. Deze correlatie is een voorwaarde voor een 

mogelijke mediatie. Wanneer deze correlatie bestaat zal met behulp van een multilevel regressie-

analyse de mogelijk aanwezige mediatie onderzocht worden. Er wordt gekozen voor een 

multilevel regressie-analyse in plaats van een normale regressie analyse omdat de metingen 

binnen het onderzoek afhankelijk van elkaar zijn en de multilevel regressie-analyse rekening 

houdt met, en corrigeert voor, deze afhankelijke metingen.  

Het uitvoeren van een volledige statistisch verantwoorde mediatie-analyse op basis van 

de onderzoeksdata, waarbij gesteld kan worden of en in welke mate er sprake is van gedeeltelijke 

mediatie van de variabelen self-efficacy en zelfbeeld/eigenwaarde, ligt buiten het bereik van het 

huidige onderzoek. Wel is het mogelijk analyses uit te voeren die kunnen weergeven of er al dan 

niet sprake is van een volledige mediatie van deze variabelen. Tevens kan aan de hand van de 

huidige analyses gesteld worden of er aanwijzingen zijn voor een mogelijk gedeeltelijk 

mediërende werking van deze variabelen in de effectiviteit van de cursus.  

De mediatie-analyse zal volgens het model van Baron en Kenny (1986) worden uitgevoerd 

en bevat hiertoe vier stappen. Allereerst (1) zal een intercept only model worden opgesteld met 

de afhankelijke multilevel variabele ‘ernst van vermoeidheid’ en de fixed factor ‘tijd’. Aan de hand 

hiervan kan een uitspraak gedaan worden of de ‘ernst van vermoeidheid’ gerelateerd is aan ‘tijd’. 
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Vervolgens (2) zal een model opgesteld worden met hierin als afhankelijke multilevel variabele 

‘self-efficacy’. Op basis van deze analyse kan onderzocht worden of de variabele ‘self-efficacy’ 

gerelateerd is aan ‘tijd’. Als laatste (3) zal een model opgesteld worden met hierin als afhankelijke 

de multilevel variabele ‘ernst van vermoeidheid’ en als fixed factor ‘tijd’, tevens zal aan dit model 

als covariaat de multilevel variabele ‘self-efficacy’ worden toegevoegd. Aan de hand van dit model 

kan getest worden of er een relatie bestaat tussen ‘self-efficacy’ en ‘ernst van vermoeidheid’. 

Tevens (4) zal  binnen hetzelfde model bekeken worden of de significantie en de regressie-slope 

van de relatie tussen ‘tijd’ en ‘ernst van vermoeidheid’, zoals in het eerste model onderzocht, 

beïnvloedt wordt door het invoeren van ‘self-efficacy’ als covariaat. Wanneer deze relatie na het 

invoeren van ‘self-efficacy’ in het model niet meer significant blijkt, kan gesteld worden dat er 

sprake is van een volledige mediatie van self-efficacy. Wanneer de relatie wel significant blijft, kan 

gekeken worden naar een mogelijke afname van de regressie-slope tussen model 1 en 4 van de 

relatie tussen ‘tijd’ en ‘ernst van vermoeidheid’. Wanneer de regressie-slope afneemt kan gesteld 

worden dat dit een aanwijzing is voor een mogelijk gedeeltelijke mediatie van self-efficacy. Echter 

de huidige analyses staan niet toe de mogelijke verschillen in regressie-slopes te toetsen op 

significantie, om deze reden kan slechts gesproken worden van aanwijzingen voor een mogelijke 

gedeeltelijke mediatie. Tenslotte zal een overeenkomstige mediatie-analyse uitgevoerd worden 

met de multilevel variabele ‘zelfbeeld/eigenwaarde’. 
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3. Resultaten 

3.1 Effectiviteit van de cursus gemeten in afname van vermoeidheid 

De effectiviteit van de cursus op vermoeidheid is gemeten aan de hand van de subschaal 

‘ernst van vermoeidheid’ welke onderdeel is van de Checklist Individual Strenght (CIS). De analyse 

van de scores over de vier meetmomenten laten zien dat deze normaal verdeeld zijn 

(Kolmogorov-Smirnov: p > .05). In tabel 2 zijn de gemiddelde scores van de cursisten en de 

standaarddeviaties van de subschaal ‘ernst van vermoeidheid’ weergegeven voor de vier 

meetmomenten.  

 

Tabel 2: Gemiddeld scores en standaarddeviaties (SD) op ernst van vermoeidheid, self-efficacy en zelfbeeld/eigenwaarde 

over vier meetmomenten. 

 T1 (n = 70) T2 (n = 56 ) T3 (n = 45) T4 (n = 45) 

Ernst van vermoeidheid (CIS) 48 (6) 28 (11)* 25,7 (13) 26,3 (15) 

Self-efficacy (SES) 14 (2,6) 16,4 (2,9)* 16,2 (2,8) 16 (3) 

Zelfbeeld/eigenwaarde (CHQ) 18,5 (3,6) 20,8 (3,4)* 22,6 (3,7)* 22,4 (4,1) 

*P <.05 ten opzichte van de meting er aan voorafgaand. 

 

Analyse door middel van een repeated measures ANOVA toont aan dat er sprake is van 

een significant hoofdeffect voor de afname van vermoeidheid over tijd:  F(3,81) = 41,3, p <.01, 

waarbij ‘tijd’ staat voor de periode van de start (T1) van de cursus tot en met een jaar na 

afronding van de cursus (T4).  De partial eta-squared is  .61, wat duidt op een groot effect van tijd 

op vermoeidheid. Post hoc analyses (LSD) laten zien dat, hoewel er een hoofdeffect is voor tijd, 

slechts de gemiddelde scores op de eerste (T1) en tweede (T2) meting (de cursusperiode) 

significant van elkaar verschillen. Dit komt overeen met de verwachting die gesteld was dat het 

volgen van de cursus zou leiden tot een significante afname van vermoeidheid. Hoewel de 

vermoeidheid na afronding van de cursus (T2) niet meer verder afneemt op het derde (T3) en 

vierde (T4) meetmoment ligt de mate van vermoeiheid op deze meetmomenten wel significant 

lager dan ten tijde van de eerste meting (T1). De afname van vermoeidheid zoals deze door het 

volgen van de cursus wordt bereikt blijft dan ook, zoals verwacht, tot een jaar na afronding van de 



23 

 

cursus gehandhaafd. Tevens blijft de mate van vermoeidheid na het volgen van de cursus, tot een 

jaar na afronding van de cursus onder de kritieke grens van een ernstige mate van vermoeidheid 

(in rood weegegeven in figuur 5). 

 

Figuur 5. Afname van gemiddelde vermoeiheid op de subschaal ‘ernst van vermoeidheid’ (CIS) over 4 meetmomenten. 

3.2 Effectiviteit van de cursus op self-efficacy 

 Analyses voor de scores van self-efficacy over de vier meetmomenten laten zien dat deze 

normaal verdeeld zijn (Kolmogorov-Smirnov: p > .05). In tabel 2 zijn de gemiddelde scores van de 

cursisten en de standaarddeviaties op ‘self-efficacy’ weergegeven voor de vier meetmomenten. 

De repeated measures ANOVA toont aan dat er sprake is van een significant hoofdeffect voor self-

efficacy over tijd: F(3,72) = 3,96, p <.05, waarbij ‘tijd’ staat voor de periode van de start van de 

cursus (T1) tot een jaar na afronding van de cursus (T4). De partial eta-squared is .14, wat duidt op 

een groot effect van self-efficacy tijd op de mate van self-efficacy. Post hoc analyses (LSD) geven 

weer dat, hoewel er sprake is van een hoofdeffect voor self-efficacy, alleen de gemiddelde scores 

tussen de eerste meting (T1) en de tweede meting (T2), de periode van de cursus, significant van 

elkaar verschillen. De mate van self-efficacy neemt, zoals verwacht, gedurende de cursus toe (zie 

figuur 6). Na afronding van de cursus blijft, zoals verwacht, de mate van self-efficacy significant 
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hoger op de derde (T3) en vierde (T4) meting ten opzicht van de eerste meting (T1) bij aanvang 

van de cursus; de toename van self-efficacy blijft gehandhaafd tot een jaar na afronding van de 

cursus. 

Figuur 6. Toename van gemiddelde self-efficacy (SES) over 4 meetmomenten. 

3.3 Effectiviteit van de cursus op zelfbeeld/eigenwaarde 

Analyses voor de scores op zelfbeeld/eigenwaarde, subschaal van de Child Health 

Questionnaire (CHQ), over de vier meetmomenten laten zien dat deze normaal verdeeld zijn 

(Kolmogorov-Smirnov: p > .05). In tabel 2 zijn de gemiddelde scores van de cursisten en de 

standaarddeviaties op de subschaal ‘zelfbeeld/eigenwaarde’ weergegeven voor de vier 

meetmomenten De repeated measures ANOVA toont aan dat er sprake is van een significant 

hoofdeffect voor zelfbeeld/eigenwaarde over tijd: F(3,72) = 10,7, p <.05, waarbij ‘tijd’ staat voor 

de periode van de start van de cursus (T1) tot een jaar na afronding van de cursus (T4). De partial 

eta-squared is .31, wat duidt op een groot effect van tijd op de mate van zelfbeeld/eigenwaarde. 

Post hoc analyses (LSD) geven weer dat er een significante toename van het 

zelfbeeld/eigenwaarde tussen de eerste (T1) en tweede meting (T2) meting bestaat. Gedurende 
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de cursus neemt het zelfbeeld/eigenwaarde van de cursisten, zoals verwacht, op positieve wijze 

toe. Tevens neemt het zelfbeeld/eigenwaarde van de cursisten significant toe tussen de tweede 

(T2) en derde (T3) meting. Hierna vindt geen toename meer plaats, echter het 

zelfbeeld/eigenwaarde van de cursisten blijft, zoals verwacht, tot een jaar na afronding van de 

cursus (T4) significant hoger dan ten tijde van de eerste meting (T1), bij aanvang van de cursus 

(zie figuur 7).   

Figuur 7. Toename van gemiddelde zelfbeeld/eigenwaarde (CHQ) over 4 meetmomenten. 

 

 

3.4 Interactie self-efficacy en afname in vermoeidheid 
 

Correlatieanalyse toont aan dat er een significante samenhang bestaat tussen de mate 

van vermoeidheid en de mate van self-efficacy voorafgaand aan de cursus: r = -.343, p <.01 (zie 

figuur 8 in bijlage 4a). Dit betekend dat cursisten met een hogere mate van self-efficacy een 

lagere mate van vermoeidheid laten zien bij de aanvang van de cursus.  

Uit de repeated measures ANOVA, uitgevoerd ten behoeve van onderzoek naar een mogelijk 

interactie-effect tussen self-efficacy en de cursusperiode (T1 versus T2) komt nogmaals het boven 

beschreven hoofdeffect voor tijd naar voren: F (1,49) = 144.1, p <.01 (partial eta-squared = .75). Er 

bestaat geen hoofdeffect voor self-efficacy op vermoeidheid bij aanvang van de cursus: F (2,49) = 
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.002, p >.05 (partial eta-squared = .00). Tevens is er geen significant interactie-effect gevonden, 

zie figuur 9, tussen tijd (de cursusperiode T1 – T2) en self-efficacy (T1): F (2,49) = .44, p >.05 

(partial eta-squared = .018) op de effectiviteit van de cursus gemeten in een afname van 

vermoeidheid. Dit betekend dat de effectiviteit van de cursus op de afname van vermoeidheid, 

ongeacht de mate van self-efficacy bij aanvang van de cursus, voor elke cursist gelijk is.  

Figuur 9. Interactie tussen de effectiviteit van de cursus en self-efficacy (verdeeld in 3 groepen). 

 

3.5 Mediatie self-efficacy in afname van vermoeidheid 
 

Uit de correlatie-analyse die voorafgaand aan de mediatie-analyse is uitgevoerd komt 

naar voren dat er een positieve significante samenhang bestaat tussen de verschilscores van de 

eerste (bij aanvang van de cursus) en tweede meting (na afloop van de cursus) van self-efficacy en 

vermoeidheid: r = .490, p <.01 (zie figuur 10, bijlage 4a). Hieruit kan opgemaakt worden dat een 

toename van self-efficacy, zoals die bereikt wordt door het volgen van de cursus, samenhangt 

met een afname van vermoeidheid die bereikt wordt door het volgen van de cursus (tussen T1 en 

T2).  

Verdere analyse ten behoeve van de mediatie, getoetst aan de hand van een multilevel 

regressie-analyse uitgevoerd met de mixed models functie in SPSS (zie figuur 11), laat zien dat er, 
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zoals eerder al bleek uit de repeated measures ANOVA, (1) een significante relatie bestaat tussen 

de mate van vermoeidheid en tijd: t (1,69) = -14.66, p <.01 (b = -20.77). Een significante relatie 

bestaat tussen (2) tijd en self-efficacy: t (1,63) = 5.74, p <.01 (b = 2.50). En een significante relatie 

bestaat tussen (3) self-efficacy en vermoeidheid, wanneer wordt gecontroleerd voor tijd: t (1,114) 

= 5.46, p <.001 (b = 1.40). Wanneer naar hetzelfde pad (1) wordt gekeken in een model waarin 

self-efficacy als covariaat ingevoerd is (4) blijft de relatie tussen tijd en vermoeidheid bestaan: t 

(1,77) = -11.78, p <.01 (b = -17.35). Doordat de relatie tussen tijd en vermoeidheid significant blijft 

wanneer self-efficacy als covariaat wordt ingevoerd kan gesteld worden dat er geen sprake is van 

een volledige mediatie van self-efficacy. Wel is te zien dat de regressie-slope van tijd en ernst van 

vermoeidheid (1 versus 4) afneemt, wat een aanwijzing is voor een mogelijk gedeeltelijk 

mediërende werking van self-efficacy in de effectiviteit van de cursus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 11. Model ten aanzien van de mediatie-analyse van self-efficacy op afname van vermoeiheid gedurende de cursus 

(tussen T1 en T2), nummers 1 t/m 4 geven verschillende paden aan. (*p <.05, **p <.01). 

3.6 Interactie zelfbeeld/eigenwaarde en afname in vermoeidheid 

Correlatie-analyse toont aan dat er geen significante samenhang bestaat tussen de mate 

van vermoeidheid en mate van een positief zelfbeeld/eigenwaarde van de cursisten voorafgaand 

aan de cursus: r = -.166, p >.05 (zie figuur 12, bijlage 4b). Hieruit kan gesteld worden dat cursisten 

met een positiever zelfbeeld geen lagere mate van vermoeidheid laten zien bij aanvang van de 

cursus.  

Tijd 

(periode van cursus 

tussen T1 en T2) 

 

Ernst van 

vermoeidheid 

 

Self-efficacy 

(1) -20.77**  

(4) -17.35** 

(2) 2.50** (3) 1.40** 



28 

 

Uit de repeated measures ANOVA, uitgevoerd ten behoeve van onderzoek naar een 

mogelijk interactie-effect tussen zelfbeeld/eigenwaarde en de cursusperiode (T1 versus T2), 

wordt weer het hoofdeffect voor tijd (de cursusperiode) gevonden: F (1,52) =166.5, p < .01 

(partial eta-squared = .76). Er bestaat geen hoofdeffect voor zelfbeeld/eigenwaarde op 

vermoeidheid bij aanvang van de cursus: F (1,52) = .00, p >.05 (partial eta-squared = .00). Tevens 

is er geen sprake van een significant interactie-effect gevonden, zie figuur 13, tussen tijd (de 

cursusperiode) en zelfbeeld/eigenwaarde (T1): F (1,52) =.97, p > .05 (partial eta-squared = .018) 

op de effectiviteit van de cursus gemeten in een afname van vermoeidheid. Dit betekend dat de 

effectiviteit van de cursus op de afname van vermoeidheid, ongeacht de mate van 

zelfbeeld/eigenwaarde bij aanvang van de cursus, voor elke cursist gelijk is. 

Figuur 13.  Interactie tussen de effectiviteit van de cursus en zelfbeeld/eigenwaarde (verdeeld in 2 groepen). 

 

3.7 Mediatie zelfbeeld/eigenwaarde in afname van vermoeidheid 
 

Uit de correlatie-analyse die voorafgaand aan de mediatie-analyse is uitgevoerd komt 

naar voren dat er een positieve significante samenhang bestaat tussen de verschilscores van de 

eerste en tweede meting van zelfbeeld/eigenwaarde en vermoeidheid: r = .343, p <.05 (zie figuur 
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14, bijlage 4b). Hieruit kan opgemaakt worden dat een verbetering van het zelfbeeld/ 

eigenwaarde, zoals die bereikt wordt door het volgen van de cursus, samenhangt met een afname 

van vermoeidheid die bereikt wordt door het volgen van de cursus (tussen T1 en T2). 

Verdere analyse ten behoeve van de mediatie, getoetst aan de hand van een multilevel 

regressie-analyse uitgevoerd met de mixed models functie in SPSS (zie figuur 15), laat zien dat er, 

zoals eerder al bleek uit de repeated measures ANOVA, (1) een significante relatie bestaat tussen 

de mate van vermoeidheid en tijd: t (1,69) = -14.66, p <.01 (b = -20.77). Een significante relatie (2) 

bestaat tussen tijd en zelfbeeld/eigenwaarde: t (1,57) = 2.39, p <.001 (b = 4.68). En een 

significante relatie (3) bestaat tussen zelfbeeld/eigenwaarde en vermoeidheid, wanneer wordt 

gecontroleerd voor tijd: t (1,108) = 2.79, p <.05 (b = .63). Wanneer naar hetzelfde pad (1) wordt 

gekeken in een model waarin zelfbeeld/eigenwaarde als covariaat ingevoerd is (4) blijft de relatie 

tussen tijd en vermoeidheid bestaan: t (1,71) = -13.27, p<.01) (b = -20.03). Doordat de relatie 

tussen tijd en vermoeidheid significant blijft wanneer zelfbeeld/eigenwaarde als covariaat wordt 

ingevoerd kan gesteld worden dat er geen sprake is van een volledige mediatie van 

zelfbeeld/eigenwaarde. Wel is te zien dat de regressie-slope van tijd en ernst van vermoeidheid (1 

versus 4) afneemt, echter deze afname lijkt zeer minimaal. Omdat de afname van de regressie-

slopes (1 versus 4) niet op significantie getoets kan worden, kan op basis van de huidige analyses 

gesteld worden dat er, hoewel het minimaal lijkt, een aanwijzing is voor een mogelijk gedeeltelijk 

mediërende werking van zelfbeeld/eigenwaarde in de effectiviteit van de cursus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 15.  Model ten aanzien van de mediatie-analyse van zelfbeeld/eigenwaarde op afname van vermoeiheid 

gedurende de cursus (tussen T1 en T2), nummers 1 t/m 4 geven verschillende paden aan. (*p <.05, **p <.01). 

 

Tijd 

(periode van cursus 

tussen T1 en T2) 

 

Ernst van 

vermoeidheid 

 

Zelfbeeld/ 

eigenwaarde 

(1) -20.77**  

(4) -20.03** 

(2) 2.39** (3) .63* 
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4. Discussie 
 

Het chronisch vermoeidheidssyndroom lijkt in steeds grotere mate onder  jongeren 

gediagnosticeerd te worden. Hoewel een eenduidige oorzaak van het ziektebeeld niet bekend is, 

heeft veel onderzoek in de afgelopen jaren zich gericht op mogelijke behandelingen van het 

syndroom. Deze studie betreft een effectiviteiten onderzoek naar de cursus Balanz. Deze cursus is 

opgezet als mogelijke behandeling voor jongeren die lijden aan een medisch onverklaarbare 

klacht zoals het chronisch vermoeidheidssyndroom. Uit eerder onderzoek naar de effectiviteit van 

de cursus zijn positieve resultaten naar voren gekomen (Voet e.a., 2007), echter de steekproef 

omvang was zeer beperkt en de rol van verschillende factoren in de behandeling zijn niet specifiek 

onderzocht. Het huidige onderzoek is gebaseerd op een verdubbeling van de steekproef en heeft 

de hoofdvragen zoals deze in het vorige onderzoek zijn gesteld nogmaals onderzocht. Als eerste 

betreft dit de vraag of de cursus effectief is in het doen afnemen van vermoeidheid en of de 

mogelijke afname van vermoeidheid tot een jaar na afronding van de cursus blijft voortbestaan. 

Tevens is onderzocht of de mate van self-efficacy en zelfbeeld/eigenwaarde als gevolg van de 

cursus toenemen en deze verbeteringen blijven voortbestaan tot een jaar na afronding van de 

cursus. Naast deze onderzoeksvragen die een herhaling zijn van het eerste onderzoek zijn een 

aantal onderzoeksvragen aan het onderzoek toegevoegd die betrekking hebben op de wijze 

waarop de mate van self-efficacy en zelfbeeld/eigenwaarde (interactie of mediatie) een rol spelen 

in de effectiviteit van de behandeling. 

Achtereenvolgend zullen de conclusies, zoals deze uit het onderzoek naar voren zijn 

gekomen, met betrekking tot vermoeidheid, self-efficacy en zelfbeeld/eigenwaarde behandeld 

worden. Tevens zullen conclusies en verklaringen met betrekking tot de interactie of mediërende 

werking van self-efficacy en zelfbeeld/eigenwaarde worden behandelt. Hierna zullen de 

methodologische beperkingen van het onderzoek beschreven worden en tenslotte worden 

suggesties voor mogelijk vervolgonderzoek gedaan. 

 

4.1 Conclusies en verklaringen 
 

4.1.1 Conclusies ten aanzien van de effecten op vermoeidheid 

De centrale onderzoeksvraag van het huidige onderzoek betreft of het volgen van de 

cursus Balanz effectief is in het doen afnemen van vermoeidheidsklachten bij jongeren die lijden 

aan het chronisch vermoeidheidssyndroom. Op basis van het eerder uitgevoerde onderzoek naar 

de effectiviteit van Balanz (Voet e.a., 2007) werd verwacht dat er binnen het huidige onderzoek 
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opnieuw een betekenisvolle afname van vermoeidheid gevonden zou worden en dat deze 

vermoeidheid tot een jaar na afloop van de cursus zou blijven voortbestaan of nog verder zou 

gaan afnemen. Uit het huidige onderzoek komt naar voren dat deze verwachtingen bevestigd 

worden. De cursisten ervaren duidelijk minder vermoeidheidsklachten na het volgen van de 

cursus bij Balanz en deze afname van vermoeidheid blijft voortbestaan tot een jaar na afloop van 

de cursus. Tevens kan op basis van het onderzoek geconcludeerd worden dat de gemiddelde 

vermoeidheid van de cursisten na het volgen van de cursus onder de kritieke diagnostische grens 

van ‘een zeer ernstige mate van vermoeidheid’ (Vercoulen e.a., 1994) ligt en de vermoeidheid tot 

een jaar na afloop van de cursus onder deze grens blijft.  

De afname van vermoeidheid (effect-size) zoals die wordt bereikt door het volgen van de 

cursus bij Balanz kan worden vergeleken met de afname van vermoeidheid zoals deze uit 

onderzoeken naar de effectiviteit van cognitieve gedragstherapie naar voren zijn gekomen. Een 

grote meta-analyse (Malouff, Thorsteinsson, Rooke, Bhullar & Schutte, 2007) bevat vijf 

onderzoeken naar de effectiviteit van cognitieve gedragstherapie bij het chronisch 

vermoeidheidssyndroom die dezelfde criteria voor diagnostiek van het syndroom hebben 

toegepast als op dit moment in Nederland gelden. Vier van de vijf studies zijn uitgevoerd onder 

volwassenen. Hiervan concludeerd één onderzoek geen effect van cognitieve gedragstherapie. 

Twee studies tonen aan dat er met behulp van cognitieve gedragstherapie een klein tot 

gemiddeld effect wordt bereikt en slechts één onderzoek komt tot de conclusie dat er een 

gemiddeld tot groot effect bereikt wordt. Het enige onderzoek naar de effectiviteit van cognitieve 

gedragstherapie bij jongeren die lijden aan het chronisch vermoeidheidssyndroom (Stulemeijer 

e.a., 2005) concludeerd een kleine tot gemiddelde effect-size.  Wanneer we naar de effectiviteit 

(effect-size) van de cursus van Balanz kijken kunnen we deze als groot bestempelen. Het lijkt er 

dan ook op dat het volgen van de cursus van Balanz tot betere resultaten leidt in afname van 

vermoeidheid bij jongeren die lijden aan het chronisch vermoeidheidssyndroom dan het volgen 

van individuele cognitieve gedragstherapie.  

4.1.2. Conclusies ten aanzien van de rol van self-efficacy 

Ook de verwachtingen ten aanzien van de effecten van de cursus op de self-efficacy van 

de cursisten en de rol van self-efficacy in de effectiviteit van de behandeling worden door het 

huidige onderzoek ten dele bevestigd. Op de eerste plaats is de verwachte samenhang tussen een 

hogere mate van self-efficacy en een lagere mate van vermoeidheid bij aanvang van de cursus 



32 

 

door het onderzoek bevestigt. Deze uitkomst lijkt overeen te komen met de uitkomsten van 

andere onderzoeken naar een mogelijk verband tussen de mate van self-efficacy en de ervaren 

mate van symptomen van vermoeidheid (Findley e.a., 1998; Ray e.a., 1997; Vercoulen e.a., 1996). 

Echter zekerheid met betrekking tot de richtig van deze samenhang is niet te geven.  

Ten tweede neemt de mate van self-efficacy positief toe gedurende de cursus. Bij afloop 

van de cursus ligt de gemiddelde score van de cursisten voor self-efficacy betekenisvol hoger dan 

bij aanvang van de cursus. Deze positieve toename blijft tevens tot een jaar na afloop van de 

cursus gewaarborgd.  

Ten derde komt uit het huidige onderzoek naar voren dat er geen interactie-effect 

bestaat tussen de mate van self-efficacy bij aanvang van de cursus en de cursusperiode met 

betrekking tot de effectiviteit van de behandeling. Dit is tegen de verwachting van het onderzoek 

in. Verwacht werd, op basis van onderzoeken waaruit is gebleken dat self-efficacy een goede 

voorspeller is voor de mate van klachten (Findley e.a., 1998; Ray e.a., 1997; Vercoulen, e.a., 

1996), dat de cursisten die bij aanvang van de cursus hoger scoorden op self-efficacy meer zouden 

kunnen profiteren van het cursusaanbod. Uit het huidige onderzoek komt echter naar voren dat 

dit voor de cursus van Balanz niet geldt. Gezien de variëteit in scores op self-efficacy van de 

cursisten bij aanvang van de cursus kan het als positief gezien worden dat er geen sprake is van 

een interactie-effect. Elke cursist die deelneemt aan de cursus kan in dezelfde mate van het 

cursusaanbod profiteren, ongeacht zijn of haar mate van self-efficacy bij aanvang van de cursus.  

Ten slotte kan gesteld worden dat er ten aanzien van self-efficacy op basis van het huidige 

onderzoek uitgesloten kan worden dat er sprake is van volledige mediatie. Wel zijn er 

aanwijzingen dat er mogelijk sprake is van een partiële mediatie. De cursus lijkt deels een directe 

invloed te hebben op de afname van vermoeidheid en deels een indirecte invloed namelijk via het 

verhogen van de mate van self-efficacy. Echter op basis van de huidige analyse methoden is het 

niet mogelijk een statistisch onderbouwde uitspraak te doen met betrekking tot de aanwezigheid 

van een partiele mediërende werking van self-efficacy en in welke mate self-efficacy de relatie 

tussen de cursus en de afname van vermoeidheid mediëert. Vervolg onderzoek met behulp van 

meer geavanceerde statistische analyse namelijk de multilevel pad analyse (Mplus) kan hierin 

meer duidelijkheid geven, maar ligt buiten het bereik van dit onderzoek. 
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4.1.3 Conclusies ten aanzien van de rol van zelfbeeld/eigenwaarde 

In de eerste plaats heeft het huidige onderzoek aangetoond dat er geen relatie bestaat 

tussen de mate waarin een cursist een positief zelfbeeld/eigenwaarde heeft en de mate van 

vermoeidheid bij aanvang van de cursus. Deze uitkomst komt niet overeen met de verwachting 

die op voorhand was gesteld. Een mogelijke verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat de cursisten 

allemaal gemiddeld laag scoren op zelfbeeld/eigenwaarde als gevolg van hun chronische 

aandoening (Strain, 1979; Johnson & Francis, 2005), waardoor verschillen in mate van 

vermoeidheid niet meer relevant zijn en er geen samenhang wordt gevonden. Deze suggestie lijkt 

ook te worden ondersteund door onderzoek van Raat, Mangunkusumo, Landgraf, Kloek & Brug 

(2007) wat laat zien dat de gemiddelde score op de subschaal zelfbeeld/eigenwaarde van de CHQ-

CF, gemeten onder ruim 1000 Nederlandse adolescenten tussen de 13 en 17 jaar, gemiddeld 21% 

hoger ligt dan de gemiddelde score van de cursisten van Balanz bij aanvang van de cursus. Een 

half jaar na afronding van de cursus is de gemiddelde score op zelfbeeld/eigenwaarde van de 

cursisten van Balanz gemiddeld hetzelfde als die van de ruim 1000 adolescenten uit het 

aangehaalde onderzoek. Het lijkt erop dat de mate van en positief zelfbeeld/eigenwaarde 

samenhangt met de mate van gezondheid.  

 De tweede verwachting die gesteld werd op basis van het eerder uitgevoerde onderzoek 

(Voet e.a., 2007) stelde dat het zelfbeeld/eigenwaarde van de cursisten op positieve wijze toe zou 

nemen gedurende de cursus. Deze verwachting wordt door het onderzoek bevestigd. Tevens 

neemt het zelfbeeld/eigenwaarde van de cursisten tot een half jaar na afloop van de cursus 

positief toe en blijft deze verbetering bestaan tot een jaar na afloop van de cursus. Het lijkt erop 

dat het zelfbeeld/eigenwaarde van de cursisten meer positief wordt naarmate de klachten 

verminderen. Hiernaast zou een mogelijke verklaring voor het meer positieve 

zelfbeeld/eigenwaarde als gevolg van de cursus kunnen liggen in het gegeven dat de inhoud van 

de cursus zich richt op het jezelf leren kennen en jezelf mogen zijn, inclusief je beperking. Tevens 

wordt gedurende de cursus aandacht besteed aan jezelf profileren naar de buitenwereld, het 

uitleggen van en begrip vragen voor je situatie. Het is goed mogelijk dat cursisten zich hierdoor 

sterker voelen met betrekking tot hun ‘zelf’. Het verbeteren van het zelfbeeld/eigenwaarde van 

de cursisten na het volgen van de cursus is een zeer positieve uitkomst van de cursus. Uit eerder 

onderzoek is naar voren gekomen dat een meer positief zelfbeeld/eigenwaarde een 
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beschermende factor is voor het ontwikkelen van psychologische aandoeningen (Johnson & 

Francis, 2005) in het verdere leven. 

 Ten derde komt uit het huidige onderzoek naar voren dat er geen interactie-effect 

bestaat tussen de mate van zelfbeeld/eigenwaarde bij aanvang van de cursus en de cursusperiode 

met betrekking tot de effectiviteit van de cursus. Dit komt niet overeen met de verwachting die 

op voorhand van het onderzoek gesteld was. Verwacht werd dat cursisten met een meer positief 

zelfbeeld/eigenwaarde meer zouden kunnen profiteren van de cursus. Een mogelijke verklaring 

voor deze bevinding is dat de cursus in een dermate veilige en stimulerende omgeving wordt 

gegeven dat, zowel de cursisten die meer negatief scoren op zelfbeeld/eigenwaarde, als degene 

die meer positief scoren, allemaal in dezelfde mate van de cursus kunnen profiteren. 

Ten slotte kan gesteld worden dat er ten aanzien van zelfbeeld/eigenwaarde op basis van 

het huidige onderzoek uitgesloten kan worden dat er sprake is van volledige mediatie. Wel zijn er 

aanwijzingen dat er mogelijk sprake is van een partiële mediatie. De cursus lijkt deels een directe 

invloed te hebben op de afname van vermoeidheid en deels een indirecte invloed namelijk via het 

verhogen van het zelfbeeld/eigenwaarde. Echter op basis van de huidige analyse methoden is het 

niet mogelijk een statistisch onderbouwde uitspraak te doen met betrekking tot de aanwezigheid 

van een partiele mediërende werking van zelfbeeld/eigenwaarde en in welke mate het 

zelfbeeld/eigenwaarde  de relatie tussen de cursus en de afname van vermoeidheid medieert. 

Vervolg onderzoek met behulp van meer geavanceerde statistische analyse namelijk de multilevel 

pad analyse (Mplus) kan hierin meer duidelijkheid geven, maar ligt buiten het bereik van dit 

onderzoek.  

4.2 Methodologische beperkingen 

Op basis van het huidige onderzoek zijn een aantal conclusies mogelijk. Echter bij het 

opstellen en lezen van deze conclusies moet met een aantal methodologische beperkingen 

rekening gehouden worden die de kracht van de conclusies ondermijnen.  

Ten eerste is er sprake van een sterk selectie-effect. De conclusies van het onderzoek zijn 

gebaseerd op een enkele steekproef van cursisten die hebben deelgenomen aan de cursus Balanz. 

Deze cursisten zijn op basis van strenge inclusiecriteria geselecteerd voor deelname aan de 

cursus, waardoor het selectie-effect optreedt. De cursisten komen op veel punten die mogelijk 

relevant zijn voor de effectiviteit van de cursus overeen met elkaar. Een zeer belangrijk punt 
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hierbij is de mogelijkheid van zelf-selectie. De cursisten mogen op de eerste plaats zelf bepalen of 

zij al dan niet willen deelnemen aan de cursus Balanz. Hierbij komt dat één van de criteria voor 

deelname aan de cursus is dat zowel de cursist als de ouders van de cursist gemotiveerd. Een 

hoge mate van motivatie van zowel cursist als zijn of haar ouders kan mogelijk, in elk geval ten 

dele, de effecten zoals deze worden bereikt met de cursus verklaren. Tevens komen de cursisten 

op meer relevante punten voor effectiviteit van de cursus overeen met elkaar. Een voorbeeld van 

een dergelijk punt is de mate van vermoeidheid. Een inclusiecriteria is dat de cursist minimaal 

twee dagdelen per week aan de cursus moet kunnen deelnemen en hiernaast twee dagdelen 

deelneemt aan het maatschappelijke leven zonder verergering van de klachten. Hiermee worden 

jongeren die lijden aan een dermate ernstige vorm van het chronisch vermoeidheidssyndroom 

waardoor zij niet aan deze eisen kunnen voldoen, uitgesloten van het onderzoek en is niet 

duidelijk of de methode van de cursus voor hen effectief zou kunnen zijn. Verder betreft de 

steekproef voor het overgrote deel alleen vrouwelijke cursisten en zijn alle cursisten tot op heden 

gecoacht door dezelfde coaches. Dit zorgt voor een vernauwing van de generaliseerbaardheid van 

de conclusies. Concluderend moet dan ook gesteld worden dat de conclusies zoals deze op basis 

van het huidige onderzoek zijn getrokken slechts betrekking hebben op vrouwelijke cursisten die 

zijn gediagnosticeerd met het chronisch vermoeidheidssyndroom, in de leeftijd tussen 12 en 20 

jaar, die aan de inclusiecriteria van Balanz voldoen en gedurende de cursus zijn gecoacht door 

mevr. F. Voet en mevr. H. Koning.  

Een andere zeer belangrijke beperking van het huidige onderzoek is dat het onderzoek 

geen controlegroep of andere behandelconditie bevat. Hierdoor is het niet mogelijk de 

verbetering in vermoeidheid, self-efficacy en zelfbeeld/eigenwaarde, zoals deze door het volgen 

van de cursus bereikt lijken te worden,  te vergelijken met een natuurlijk verloop of andere 

behandeling van jongeren met het chronisch vermoeidheidssyndroom. Het is dus mogelijk dat de 

jongeren wanneer zij niet zouden deelnemen aan de cursus, maar slechts op een wachtlijst 

zouden worden geplaatst of een andere vorm van behandeling krijgen dezelfde resultaten 

bereiken zoals deze lijken te worden bereikt door het volgen van de cursus Balanz. Een verklaring 

voor het ontbreken van een controlegroep is dat uit onderzoek (Ray e.a., 1997) naar voren is 

gekomen dat een kortere ziekteduur samenhangt met een grotere kans op herstel. Op basis 

hiervan is geconcludeerd dat het ethisch niet verantwoord is om speciaal ten behoeve van 

onderzoek een wachtlijst conditie te creëeren en zo de kans van jongeren op herstel te doen 
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verkleinen. Op dit moment worden dan ook nieuwe cursussen van Balanz opgestart naar gelang 

er aanmeldingen zijn.   

 Tenslotte is als mogelijke beperking van het onderzoek de steeds geringer wordende 

steekproef te noemen. De steekproef slinkt op de derde en vierde meting, respectievelijk een half 

jaar en jaar na afloop van de cursus, doordat oud-cursisten geen data meer hebben aangeleverd. 

Hierdoor is het onmogelijk de effecten van de cursus over de langere termijn te onderzoeken voor 

deze oud-cursisten en kan een positief vertekend beeld ontstaan van de effecten van de cursus 

over de lagere termijn. Het is mogelijk dat slechts die oud-cursisten die een grote afname van 

vermoeidheid hebben ervaren, als gevolg van de cursus, de moeite nemen de vragenlijsten 

opnieuw in te vullen. Echter analyse van de data op het tweede meetmoment, direct na afloop 

van de cursus, laat zien dat er geen betekenisvol verschil bestaat (t (56) = -1,28, p =.218) tussen de 

afname van vermoeidheid als gevolg van de cursus tussen de groep cursisten die wel (M = 27.5) of 

niet (M = 32.5) de vragenlijsten op het derde meetmoment hebben ingevuld. Een verschil in 

afname van vermoeidheid direct na afronding van de cursus kan dan ook geen oorzaak zijn van de 

uitval op het derde meetmoment. Een mogelijke andere verklaring voor de uitval is wellicht te 

zoeken in dat jongeren die binnen de cursus een afname van vermoeidheid hebben laten zien na 

afloop van de cursus een ‘terugval’ hebben ervaren in hun klachten. Dit kan tot teleurstelling in de 

effectiviteit van de cursus leiden, en een mogelijke oorzaak zijn voor het niet invullen van de 

vragenlijsten op het derde en vierde meetmoment. Doordat geen data van deze oud-cursisten 

wordt meegenomen in het onderzoek, kunnen de conclusies van het onderzoek over de lange 

termijn meer positief lijken dan zij in werkelijkheid zijn. 

4.3 Vervolgonderzoek 

Op basis van het huidige onderzoek zijn een aantal punten voor vervolgonderzoek te 

noemen. Op de eerste plaats is onderzoek aan te raden waarbij de effecten, zoals deze bereikt 

worden door het volgen van de cursus, te toetsen aan andere studies naar mogelijke 

behandelingen van het chronisch vermoeidheidssyndroom bij jongeren. Een studie waarmee de 

resultaten van de cursus van Balanz mogelijk vergeleken zouden kunnen worden is het onderzoek 

van Dr. E van de Putte. In februari 2008 is vanuit het Utrechts Medisch Centrum (UMC) een 

internet-behandeling gestart voor jongeren met het chronisch vermoeidheidssyndroom waarbij 

Dr. Van de Putte de effectiviteit van deze behandeling onderzoekt. Mogelijk zijn hierbij dezelfde 
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vragenlijsten gebruikt en zouden resultaten met elkaar vergeleken kunnen worden. Tevens is 

binnen het onderzoek van Van de Putten wel een controlegroep opgenomen waarmee mogelijk 

de effectiviteit van Balanz vergeleken zou kunnen worden. In het eerder uitvoerde onderzoek is al 

gesteld dat het belangrijk is de effecten van de cursus van Balanz te vergelijken met onder andere 

klinische revalidatie en poliklinische revalidatie behandelingen voor jongeren met het chronisch 

vermoeidheidssyndroom.  

 Een ander belangrijk punt voor vervolgonderzoek is het onderzoeken van de 

overdraagbaarheid van de cursus naar andere coaches. Tot op heden zijn alle cursisten 

gecoacht door dezelfde twee coaches die ook de cursus ontwikkelt en opgezet hebben. Hoewel 

wordt gepretendeerd dat de overdraagbaarheid door de grote mate van gestandaardiseerdheid 

van de methode hoog is, is dit tot op heden nog niet onderzocht. Op dit moment is dan ook niet 

met zekerheid te zeggen dat het de methode van de cursus is die voor de geconcludeerde 

effecten verantwoordelijk is. Mogelijk spelen ook non-specifieke factoren, zoals een 

therapeutisch effect, een belangrijke rol. Sinds kort worden groepen cursisten begeleid door 

twee andere coaches welke getraind zijn door de opzetters en ontwikkelaars van de cursus 

Balanz. Het is dan ook belangrijk om, wanneer er een aantal cursussen door deze twee nieuwe 

coaches begeleid zijn, onderzoek uit te voeren naar de overdraagbaarheid van de cursus. 

 

4.4 Implicaties voor de praktijk 

 

Samengevat kan op basis van het onderzoek gesteld worden dat de cursus van Balanz 

zeer effectief lijkt in het doen afnemen van vermoeidheidsklachten bij jongeren die zijn 

gediagnosticeerd met het chronisch vermoeidheidssyndroom. Echter de mechanismen waardoor 

de cursus zijn effectiviteit bereikt zijn naar aanleiding van dit onderzoek nog altijd niet duidelijk 

geworden. Het hele onderzoek in ogenschouw genomen zouden zowel de inclusiecriteria als de 

gewenste hoge motivatie van de cursisten en hun ouders een groot deel van de gevonden 

effecten kunnen verklaren. Dit doet echter niet af aan de effecten die bereikt worden; 70 

jongeren die lijden aan het chronisch vermoeidheidssyndroom ervaren na het volgen van een drie 

maanden durende cursus een sterke afname in vermoeidheid waardoor zij zich meer in controle 

voelen (self-efficacy) over hun lijf en gevoelens en een positief zelfbeeld hebben wat 

overeenkomt met gezonde jongeren. Voor de behandeling van het chronisch 

vermoeidheidssyndroom in de toekomst lijkt het dan ook belangrijk de motivatie voor het volgen 
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van een cursus als Balanz onder jongeren en hun ouders te verhogen. Deze motivatie verhoging 

zou wellicht bereikt kunnen worden door het verbreken van het ‘tussen de oren’ taboe dat nog 

altijd rond medisch onverklaarbare klachten hangt. Dit taboe zorgt voor een grote weerstand 

onder jongeren die lijden aan het chronisch vermoeidheidssyndroom, omdat het volgen van een 

behandeling die niet gericht is op het genezen van een somatische klacht in hun ogen het doen 

toegeven aan het taboe zou betekenen. Meer inzicht in de resultaten van huidige onderzoeken 

naar de oorzaken en instandhoudende factoren van het chronisch vermoeidheidssyndroom kan 

mogelijk een deel van deze weerstand wegnemen. Wanneer de maatschappij, en hiermee ook de 

jongeren die lijden aan het chronisch vermoeidheidssyndroom, de visie van gescheiden lichaam 

en geest loslaten kunnen wellicht meer jongeren profiteren van een cursusaanbod zoals Balanz.  
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Bijlage 1. Cursusboek van Balanz ‘Het Kompas’ 
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Bijlage 2. Vragenlijsten 
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Bijlage 3a. Modellen van hypothesen en data-analyse ten aanzien van self-efficacy 

 

Model interactie self-efficacy op de afname van vermoeidheid gedurende de cursus: 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1. Model ten aanzien van verwachte interactie  van self-efficacy (T1) op de effectiviteit van de cursus gemeten in 

een afname van vermoeidheid.  

 

 

 

 

Model mediatie van self-efficacy op de afname van vermoeidheid gedurende de cursus: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2. Model ten aanzien van de mediatie-analyse van self-efficacy op de afname van vermoeiheid gedurende de  

cursus (tussen T1 en T2). 
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Bijlage 3b. Modellen van hypothesen en data-analyse ten aanzien van zelfbeeld/eigenwaarde. 

 

Model interactie zelfbeeld/eigenwaarde op de afname van vermoeidheid gedurende de cursus: 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3. Model ten aanzien van verwachte interactie  van self-efficacy (T1) op de effectiviteit van de cursus gemeten in 

een afname van vermoeidheid.  

 

 

 

 

Model mediatie van zelfbeeld/eigenwaarde op de afname van vermoeidheid gedurende de 

cursus: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4. Model ten aanzien van de mediatie-analyse van self-efficacy op de afname van vermoeiheid gedurende de  

cursus (tussen T1 en T2). 
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Bijlage 4a. Scatterplots met betrekking tot self-efficacy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 8. Scatterplot m.b.t. de correlatie tussen de ernst van vermoeidheid en de mate van self-efficacy  

bij aanvang van de cursus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 10. Scatterplot m.b.t. de correlatie tussen verschilscore op ’ernst van vermoeidheid’ en ‘self-efficacy’ tussen T1 en 

T2. 
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Bijlage 4b. Scatterplots met betrekking tot zelfbeeld/eigenwaarde 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 12. Scatterplot m.b.t. de correlatie tussen de ernst van vermoeidheid en de mate van zelfbeeld/eigenwaarde  

bij aanvang van de cursus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 14. Scatterplot m.b.t. de correlatie tussen verschilscore op ’ernst van vermoeidheid’ en ‘zelfbeeld/eigenwaarde 

tussen T1  en T2. 
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