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Voorwoord 

Toen ik na het afronden van mijn doctoraal psychologie aan de Universiteit van Amsterdam 

besloot nog een master te gaan volgen, namelijk Klinische en gezondheidspsychologie aan de 

Universiteit Utrecht, schoot er wel even door mijn hoofd: “Nóg een scriptie? Zal ik dat nou wel 

doen?!” Het had me toentertijd namelijk behoorlijk wat tijd en inspanning gekost om het sluitstuk 

van mijn doctoraal tot een goed einde te brengen. Maar mijn wil om meer van het gebied 

gezondheidspsychologie te weten te komen overheerste en zo begon ik in februari 2008 met de 

master en het zoeken naar een onderzoeksplaats. Door mijn interesse in toegepast onderzoek in de 

gezondheidszorg wist ik al van het bestaan van het Nivel af, dus toen ik zag dat daar een 

onderzoeksplaats getiteld “Situationele feedback bij patiënten met het prikkelbare darm 

syndroom” werd aangeboden, was mijn aandacht getrokken. Uit de beschrijving bleek dat het 

ging om een onderzoek waarbij patiënten met het prikkelbare darm syndroom elektronische 

dagboeken bijhielden op pocketcomputers en hierop dagelijkse psychologische feedback zouden 

krijgen. Door het vak Interventies bij Somatische Aandoeningen was ik al wat meer te weten 

gekomen over elektronische dagboekmonitoring, een methode waar ik daarvoor nooit eerder van 

gehoord had. Zowel het nieuwe van deze methode als de therapeutische toepassing ervan bij 

patiënten met het prikkelbare darm syndroom sprak mij meteen aan. Zou dit de “zorg van de 

toekomst” worden, waarbij mensen in hun dagelijkse leven op hun mobiele telefoons adviezen 

van hun therapeut ontvangen? Vol enthousiasme begon ik met het onderzoek. 

 

De nieuwheid van de methode betekende echter ook iets anders: technische problemen. 

Dagenlang testen van de pocketcomputers, die elke keer weer nieuwe kuren hadden, leverde af en 

toe frustraties op. Maar daartegenover stonden ook de leuke eigenschappen van de 

pocketcomputers, zoals het spelletje spelen en filmpjes kijken in de trein van en naar Amsterdam. 

Doordat mijn masteronderzoek deel was van een groter project van het Nivel wat nog aan de 

beginfase stond, vonden er gedurende het onderzoek verschillende wijzigingen in de opzet plaats. 

Het opschrijven van de gang van zaken was dan ook niet eenvoudig. In mijn streven de zaken zo 

volledig en waarheidsgetrouw mogelijk te beschrijven, is het al met al een uitgebreid verslag 

geworden. Misschien soms wel wat té uitgebreid, maar dat oordeel laat ik aan de lezer over. Ik 

heb in ieder geval geleerd dat de kracht van een tekst soms juist schuilt in het weglaten. Dat neem 

ik mee voor de toekomst.  
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1 Samenvatting  

Het Prikkelbare Darm Syndroom (PDS) komt naar schatting voor bij 10-20% van de bevolking. 

Symptomen zijn buikpijn, een verstoord ontlastingspatroon en andere maag- of darmklachten, 

zoals een opgeblazen gevoel, winderigheid en rommelingen in de buik. Tot dusver is er geen 

somatische oorzaak van PDS geïdentificeerd. Gesuggereerd is dat psychosociale factoren 

(waaronder catastroferende cognities en stress) een rol spelen bij het in stand houden en 

verergeren van PDS-symptomen. Symptomen fluctueren gedurende de dag en in het verloop van 

de tijd. Er is echter een gebrek aan inzicht in deze fluctuatie en de samenhang met andere 

factoren. Elektronische dagboekmonitoring heeft een aantal belangrijke voordelen ten opzichte 

van schriftelijke vragenlijsten en is geschikt om fluctuerende psychologische en fysieke 

toestanden te meten in de natuurlijke omgeving op het moment dat ze optreden. Gedurende een 

aantal weken vulden 13 PDS patiënten drie- of viermaal per dag elektronische dagboeken in. 

Elektronische dagboekmonitoring bleek voldoende compliantie op te leveren, werd positief 

geëvalueerd en maakte het fluctuerende verloop van klachten gedurende de dag inzichtelijk, op 

basis waarvan geconcludeerd is dat het een haalbare en geschikte methode is bij patiënten met 

PDS. Catastroferende cognities bleken zowel als antecedent en als consequentie van buikpijn op 

te treden, terwijl geen relaties tussen stress en buikpijn werd gevonden. De implicaties van deze 

bevindingen worden bediscussieerd. 
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Abstract 

Irritable Bowel Syndrome (IBS) is estimated to occur in 10-20% of the general population. 

Symptoms are abdominal pain, disturbed defecation and other gastrointestinal complaints, like 

bloating, flatulence and abdominal rumbling. To date no somatic explanation for IBS has been 

identified. It has been suggested that psychosocial factors (e.g. catastrophizing cognitions, stress) 

play a role in precipitating and perpetuating IBS-symptoms. Symptoms wax and wane as time 

passes and even during the day. However, there’s a lack of insight in these fluctuations and how 

they relate to other factors. Electronic diaries overcome some important drawbacks of paper 

questionnaires and capture fluctuating psychological states and physical symptoms by measuring 

phenomenons in their natural environment at the moment they occur. Thirteen IBS-patients 

completed electronic diaries three or four times daily for several weeks. According to the results, 

compliance is acceptable, the method is positively evaluated by patients and captures fluctuations 

of symptoms during the day, leading to the conclusion that the method is feasible and well 

suitable for this patient population. Catastrophizing cognitions were found as antecedents as well 

as consequences of abdominal pain, whereas no relations between stress and abdominal pain were 

found. Implications of these results are discussed.  
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2 Inleiding 

Het Prikkelbare Darm Syndroom (PDS; Engels: irritable bowel syndrome, IBS) is een aandoening 

aan het spijsverteringskanaal, met name van de darmen (Kollaard & Vinke, 2006). Lange tijd was 

het een breed gedefinieerde diagnose per exclusionem (gesteld wanneer andere mogelijke 

aandoeningen zijn uitgesloten). Momenteel worden er twee meer restrictieve definities 

gehanteerd, die op elkaar lijken maar niet helemaal hetzelfde zijn: de zogenaamde NHG 

standaard (NHG, 2001) wordt door huisartsen gebruikt, de ROME-III-criteria (Longstreth et al., 

2006) worden door medisch specialisten en onderzoekers gebruikt (Kollaard & Vinke, 2006). In 

Tabel 2.1 staan de criteria volgens beide definities vermeld. Een andere veelgehoorde benaming is 

‘spastische dikke darm’ (spastisch colon). Deze benaming is echter minder juist, omdat de 

afwijkingen niet beperkt zijn tot de dikke darm, maar er vaak ook afwijkingen in de dunne darm 

of in de maag zijn (Smout, 1995).  

 
Tabel 2.1 Definities prikkelbare darm syndroom 
NHG standaard (NHG, 2001) 
Als er gedurende langere tijd intermitterend of continu buikpijn is, met daarbij één of meer van de volgende 
klachten of bevindingen: 

• een opgeblazen gevoel in de buik,  
• een wisselend ontlastingspatroon,  
• slijm bij de ontlasting,  
• flatulentie,  
• bij onderzoek een drukpijnlijk colon  

wordt de diagnose prikkelbare darm syndroom gesteld, mits er geen aanwijzingen zijn voor andere 
aandoeningen. 
 
Rome III criteria (Longstreth et al., 2006) 

Patiënten hebben terugkerende buikpijn of ongemak gedurende minstens 3 dagen per maand in de 
voorafgaande 3 maanden. Deze klachten zijn geassocieerd met 2 of meer van de volgende criteria:  

• Abdominale pijn vermindert na de defaecatie. 
• Abdominale klachten zijn geassocieerd met een verandering in de frequentie van defaecatie.  
• Abdominale klachten zijn geassocieerd met een verandering in de consistentie van defaecatie. 
 

 

De meest kenmerkende symptomen van PDS zijn buikpijn en een verstoord ontlastingspatroon 

(Smout, 1995). De buikpijn is meestal krampend van aard met een golvend verloop, maar kan ook 

zeurend zijn en min of meer continu aanwezig. Opvallend is het dat hierin sterke verschillen 

tussen patiënten bestaan. Ook de plaats waar de buikpijn gevoeld wordt, varieert tussen patiënten. 

Een verstoord ontlastingspatroon kan verstopping (obstipatie) of diarree of afwisselend beide 

betreffen. Naast pijn in de (onder)buik en een verstoord ontlastingspatroon komen ook andere 

maag- en darmklachten (zoals zuurbranden, een opgeblazen gevoel, winderigheid, misselijkheid, 

rommelingen in de buik) vaak voor bij mensen met PDS.  
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Naar schatting komt PDS voor bij 10-20% van de bevolking, twee- tot driemaal vaker bij vrouwen 

dan bij mannen (Kollaard et al., 2006; NHG, 2001). Klachten beginnen vaak op jongvolwassen 

leeftijd, soms zelfs al bij kinderen, in ongeveer de helft van de gevallen tussen de 35 en 50 jaar en 

zelden na het zestigste levensjaar (Kollaard et al., 2006). Slechts een derde van de mensen met 

klachten die overeenkomen met het prikkelbare darm syndroom zoekt medische hulp (NHG, 

2001). De prognose is slecht: klachten zijn na 2-7 jaar onveranderd in 35-57% van de gevallen 

(Bleijenberg & Fennis, 1989; Fowlie, Eastwood, & Ford, 1992; Holmes & Salter, 1982; 

Longstreth et al., 2006), hoewel uit één studie een betere prognose naar voren kwam (Harvey, 

Mauad, & Brown, 1987). 

 

Hoewel de meeste patiënten geen medische hulp zoeken, zijn directe en indirecte kosten van PDS 

aanzienlijk (American Gastroenterological Association, 2002). Zo zijn er bijvoorbeeld in de VS 

tussen de 2.4 en 3.5 miljoen artsenbezoeken per jaar i.v.m. PDS, waarbij 2.2 miljoen recepten 

worden uitgeschreven en missen PDS patiënten driemaal zoveel werkdagen dan mensen zonder 

darmklachten (American Gastroenterological Association, 2002). Na verkoudheid is PDS de 

tweede reden voor werkverzuim (Drossman et al., 1993). Daarnaast is gerapporteerd dat PDS de 

kwaliteit van leven van patiënten in negatieve zin beïnvloedt (Whitehead, Burnett, Cook, & Taub, 

1996). Kortom, PDS is een veelvoorkomende chronische aandoening en heeft aanzienlijke 

gevolgen, zowel financieel als in termen van kwaliteit van leven. 

  

Etiologie van PDS: een biopsychosociaal model 

In de Westerse geneeskunde heerste sinds de opvatting van Descartes (1637) dat lichaam en geest 

gescheiden zijn (dualisme) ruim 300 jaar het biomedische model. Dit model is gebaseerd op twee 

aannames: 1) elke ziekte heeft één enkele oorzaak (reductionisme), het identificeren en 

veranderen van deze oorzaak leidt uiteindelijk tot genezing, 2) elke ziekte kan geclassificeerd 

worden als ofwel “organisch”/medisch, een stoornis met objectief geïdentificeerde 

pathofysiologie, ofwel “functioneel”/psychologisch, een stoornis zonder specifieke 

geïdentificeerde pathofysiologie (Levy et al., 2006).  

 

In de tweede helft van de 20e eeuw werd een biopsychosociaal model voor ziektes voorgesteld 

(Engel, 1977). In tegenstelling tot het biomedische model wordt hierin aangenomen dat ziekte niet 

uit één etiologische factor resulteert, maar uit gelijktijdig interacterende biologische, 

psychologische en sociale subsystemen op verschillende niveaus. 
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PDS kan niet verklaard worden vanuit een eenvoudig pathofysiologisch model (Levy et al., 2006). 

Drossman (1996, 1999) stelde dan ook een biopsychosociaal model voor PDS voor, dat door de 

meerderheid van de onderzoekers wordt geaccepteerd (Rutter & Rutter, 2002). In afbeelding 2.1 is 

dit model schematisch weergegeven. Hierin is te zien dat de ervaring van symptomen en klinische 

gevolgen begrepen kunnen worden als het product van verschillende interacterende subsystemen. 

Vroege ervaringen in het leven (zowel genetisch, “genetic”, als aangeleerd door de omgeving, 

“environment”) beïnvloeden latere psychosociale factoren, het fysiologisch functioneren 

(“motility”) en gevoeligheid (“sensation”) om PDS te ontwikkelen. Psychosociale factoren zijn 

onderverdeeld in: “life stress”, wat verwijst naar stressvolle gebeurtenissen in het leven (zoals 

fysieke mishandeling, seksueel misbruik of verlies van een naaste); “psychological state”, wat 

verwijst naar de aanwezigheid van psychiatrische symptomen (zoals depressie of angst); 

“coping”, wat verwijst naar iemands vermogen om met stress om te gaan; “social support”, wat 

verwijst naar de waargenomen beschikbaarheid van een ondersteunend sociaal netwerk. De 

fysiologische en psychosociale staat beïnvloeden elkaar wederzijds en beïnvloeden beide hoe een 

symptoom ervaren wordt (“symptom”) en het soort ziektegedrag (“behavior”), hetgeen 

uiteindelijk gevolgen (“outcome”)  heeft (o.a. medicijnen nemen, “medications”; arts bezoeken, 

“MD visits”; dagelijks functioneren, “daily function”; en kwaliteit van leven, “quality of life” ). 

Deze gevolgen beïnvloeden terugwerkend ook weer de ernst van de aandoening.  

 

Afbeelding 2.1, overgenomen uit Drossman et al. (199 9) 
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2.1 Dagboekmonitoring 

Het grootste deel van onderzoek naar menselijk gedrag wordt verkregen middels retrospectieve 

vragenlijsten (Shiffman, 2000). Dit geldt ook voor veel medisch onderzoek, waarin patiënten 

rapporteren over symptomen, voeding of medicatie. Vragenlijsten gaan meestal over hoe mensen 

zich over het algemeen gedragen of voelen. Respondenten beantwoorden deze vragenlijsten 

vanuit hun autobiografische geheugen, waardoor “bias” (vertekening) ontstaat. Zo heeft 

bijvoorbeeld de gemoedstoestand (bijv. verdrietig) of lichamelijke toestand (bijv. vermoeid) op 

het moment van invullen invloed op de manier waarop een respondent vragen beantwoordt: 

momenten van overeenkomstige toestanden (dus: andere situaties waarin de respondent 

verdrietig/vermoeid was) herinnert de respondent zich beter (Strongman & Russell, 1986 in: Stone 

& Shiffman, 1994; Teasdale & Fogarty, 1979 in: Stone et al., 1994). Ook zijn mensen geneigd 

extremere ervaringen en meer recente ervaringen beter te onthouden (“peak-end rule”) (Bolger, 

Davis, & Rafaeli, 2003). Wanneer een respondent vanuit zijn herinnering (retrospectief) een 

vragenlijst beantwoordt, ontstaan er dus verschillende vertekeningen: er is sprake van 

zogenaamde “retrospection bias”.  

 

Een methode waarin “retrospection bias” zoveel mogelijk beperkt is, doordat wordt gevraagd naar 

dat moment en niet naar gisteren of over het algemeen, is de Experience Sampling Method (ESM, 

Csikszentmihalyi & Larson, 1987) of Ecological Momentary Assessment (EMA, Stone et al., 

1994). Met beide termen wordt verwezen naar toepassingen die gekenmerkt worden door de 

volgende drie eigenschappen: ten eerste wordt gemeten op het moment zelf, waardoor 

“ retrospection bias” beperkt is, ten tweede wordt gemeten in de natuurlijke omgeving, waardoor 

de zogenaamde ecologische validiteit groter is, ten derde worden meerdere metingen verricht, 

waardoor de methode met name geschikt is voor fluctuerende psychologische en fysieke 

toestanden.  

 

In eerste instantie werd ESM/EMA toegepast in de vorm van papieren dagboeken en horloges met 

een alarm. Het alarm kan geprogrammeerd worden op vaste of willekeurige tijden en dient als 

oproep dat de proefpersoon het papieren dagboek moet invullen. Een belangrijk nadeel van deze 

methode is dat de onderzoeker niet zeker weet of de proefpersoon het dagboek daadwerkelijk op 

het bedoelde moment heeft ingevuld of op een later tijdstip en hierdoor alsnog “retrospection 

bias” kan zijn opgetreden. Zodra de technologie ver genoeg was, werd de methode toegepast in 

elektronische vorm, zoals een zakcomputer (Personal Digital Assistant, PDA). Het gebruik van 

een PDA heeft vele voordelen ten opzichte van het gebruik van papieren dagboeken (Bolger et al., 
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2003; Stone et al., 1994; Van den Heuvel, Sonnenschein, & Sorbi, 2006). Zo kan bijgehouden 

worden op welk moment de proefpersoon het dagboek heeft ingevuld, kunnen gemiste dagboeken 

worden geregistreerd, kan een maximale tijd worden ingesteld waarbinnen de proefpersoon 

antwoord moet geven, kan voorkomen worden dat de proefpersoon vragen overslaat en kunnen 

vragen in specifieke of willekeurige volgorde gezet worden. Een ander voordeel is dat de PDA de 

antwoorden opslaat en deze direct naar een computersysteem kunnen worden overgezet en 

gebruikt worden in een data-analyseprogramma. Ook is het mogelijk om de PDA aan te passen 

aan het individuele ritme van een proefpersoon, door de PDA in slaap- of stille stand te zetten.  

 

Er kleven ook enkele nadelen/beperkingen aan het gebruik van PDA’s (Bolger et al., 2003). Een 

van de nadelen zijn de hoge kosten, die gemaakt worden om een geschikt programma te 

ontwikkelen, de juiste software aan te schaffen en apparatuur aan te schaffen, te onderhouden en 

wanneer het stuk is te vervangen. Deze kosten staan echter, gedeeltelijk of geheel, tegenover de 

besparing van kosten voor het invoeren van data, databeheer en -opslag en de verhoogde 

betrouwbaarheid van data. Een ander nadeel is dat de PDA’s van dit moment op technisch gebied 

nog wat te wensen over laten; zo zijn de letters vaak klein, is het contrast van schermen niet zo 

hoog, gaat de batterij niet lang genoeg mee voor sommige onderzoeksopzetten en is het 

beantwoorden van open vragen vaak bewerkelijk. Gezien de snelle ontwikkeling op technisch 

gebied, is het echter te verwachten dat deze nadelen binnen een paar jaar verholpen zullen zijn. 

Andere nadelen blijven naar verwachting ook op lange termijn spelen: proefpersonen moeten 

getraind worden in het gebruik van de apparaten, er kan een mogelijke “digitale scheiding” 

ontstaan, waarbij de toegankelijkheid voor individuen uit verschillende groepen anders is (omdat 

onderzoekers de kostbare apparatuur bijvoorbeeld niet bij een arme populatie willen inzetten) en 

een gebrek aan computerervaring kan een reden voor proefpersonen zijn om niet deel te nemen.   

 

ESM/EMA in elektronische vorm is toegepast op allerlei gebieden binnen klinisch en 

psychologisch onderzoek, zoals verschillen tussen ochtend/avondmensen (Fahrenberg, Brugner, 

Foerster, & Kappler, 1999; Lackner, 2005), stress-gerelateerd gedrag in het dagelijks leven (Perrez 

& Reicherts, 1996), chronische rugpijn (Kruise, Sorbi, Bensing, Van Dulmen, & Spreeuwenberg, 

2004), onverklaarde chronische pijn (Gaertner, Elsner, Pollman-Dahmen, Radbruch, & 

Sabatowski, 2004; Jamison et al., 2001; Lewis, Lewis, & Cumming, 1995; Peters et al., 2000; 

Roelofs, Peters, Patijn, Schouten, & Vlaeyen, 2004; Stone, Broderick, Shiffman, & Schwartz, 

2004; Stone et al., 2003), schizofrenie (Kimhy et al., 2006), diabetes mellitus (Schandry & 

Leopold, 1996), migraine (Sorbi, Honkoop, & Godaert, 1996; Sorbi, Mak, Houtveen, Kleiboer, & 

Van Doornen, 2007), klinische burn-out (Sonnenschein, Sorbi, Van Doornen, & Maas, 2006) en 
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Inflammatory Bowel Disease1 (IBD; Litcher-Kelly, Kellerman, Hanauer, & Stone, 2007). Uit deze 

onderzoeken bleek dat de methode goed geaccepteerd werd, goede compliantie opleverde en geen 

reactiviteitseffecten2 vertoonde. Samengevat, EMA is in papieren en elektronische vorm reeds 

succesvol toegepast op verschillende gebieden. De methode is bij uitstek geschikt voor 

stoornissen die gekenmerkt worden door een fluctuatie in klachten. 

 

Huidig onderzoek: Elektronische dagboekmonitoring bij PDS  

Er bestaat geen objectieve test om te bepalen of iemand PDS heeft of niet, de diagnose wordt dan 

ook per exclusionem (na uitsluiting van mogelijke andere aandoeningen) gesteld en is gebaseerd 

op hetgeen de patiënt vertelt of invult op een (retrospectieve) vragenlijst (Blanchard, 2001). 

Gezien het eerder besproken nadeel van retrospectieve vragenlijsten, namelijk het optreden van 

“ retrospection bias”, verdient ESM/EMA de voorkeur. Daarbij komt het gegeven dat kenmerkend 

is voor PDS dat klachten sterk fluctueren van dag tot dag en zelfs gedurende de dag (Blanchard, 

2001; Spiller, 1994). Wanneer eenmalig op een vragenlijst gevraagd zou worden naar de 

buikklachten op dat moment is er sprake van een momentopname die dus niet per definitie 

representatief is voor het gemiddelde niveau van buikklachten. Meerdere malen meten, zoals bij 

ESM/EMA, geeft een betrouwbaarder beeld van de (gemiddelde) buikklachten. 

 

In onderzoek naar PDS en in de klinische praktijk is gebruik gemaakt van papieren dagboeken, 

eenmaal per dag (Blanchard, 2001; Kollaard et al., 2006). Echter, bij deze patiëntenpopulatie is 

het meerdere malen per dag meten alsmede dagboeken in elektronische vorm nog niet eerder 

toegepast. Het eerste doel van dit onderzoek is dan ook na te gaan in hoeverre het meerdere malen 

per dag invullen van dagboeken op een PDA haalbaar en geschikt is voor deze patiëntenpopulatie. 

Hiertoe zal gekeken worden naar de compliantie (het percentage dagboeken dat patiënten volgens 

instructie invullen), de evaluatie (wat patiënten vonden van het invullen van dagboeken op de 

PDA) en het verloop van PDS klachten. De eerste onderzoeksvraag en bijbehorende deelvragen 

zijn als volgt geformuleerd: 

 

1. Is elektronische dagboekmonitoring een haalbare en geschikte methode bij patiënten met het 

prikkelbare darm syndroom? 

a. Hoe hoog is de compliantie? 

                                                   
1 IBD is een verzamelnaam voor de ziekte van Crohn en langdurige ontsteking aan de dikke darm (Colitis Ulcerosa) 
2 Een reactiviteitseffect is een verandering in dagboek beantwoording als gevolg van herhaalde blootstelling aan een bepaald 

dagboek, hetgeen de rapportage van een bepaalde staat kan verhogen (als gevolg van sensitisatie) of verlagen (als gevolg van 
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b. Hoe vinden patiënten het invullen van dagboeken op een PDA? 

c. Hoe ziet het verloop van PDS klachten over de dag eruit ? 

 

Gezien de eerder beschreven positieve resultaten met betrekking tot de compliantie en evaluatie 

van EMA bij andere patiëntenpopulaties is de verwachting dat a) de compliantie hoog genoeg is 

volgens de door (Stone et al., 2002) voorgestelde norm van >80%, en b) patiënten het invullen van 

dagboeken op de PDA positief beoordelen. Overeenkomstig met de literatuur over het verloop van 

PDS symptomen (Blanchard, 2001; Spiller, 1994) wordt daarnaast verwacht dat c) de op de PDA 

gerapporteerde klachten fluctueren gedurende de dag.  

 

                                                                                                                                                               
habituatie). 
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2.2 PDS en stress 

Gezonde personen rapporteren vaak buikklachten of darmklachten in perioden van 

psychologische stress (Drossman et al., 1982 in: Halpert & Drossman, 2005). PDS wordt dan ook 

vaak opgevat als “stress-related disorder” (Whitehead, 1994). Blanchard en collega’s (2008) 

stellen dat wanneer je hulpzoekende PDS patiënten vraagt of stress een rol speelt bij hun PDS, de 

meerderheid hierop bevestigend zal antwoorden. In een vragenlijststudie (Dancey & Backhouse, 

1993) onder 148 PDS patiënten werd gevonden dat 72% van de respondenten aangaf dat stress 

hun PDS had verergerd. Veel van hen hadden het gevoel dat de grootste bron van stress PDS zelf 

was - het omgaan met pijn, verlies van waardigheid en beperkingen (Dancey et al., 1993).  

 

Blanchard (2001) stelt dat er twee extremen mogelijk zijn: ofwel psychologische stress leidt tot 

PDS symptomen, ofwel de PDS symptomen leiden tot stress. Deze twee extremen worden ook 

wel de psychosomatische hypothese (bij een PDS patiënt wordt een verhoging van stress gevolgd 

door een verergering van symptomen) en de somatopsychische hypothese (het leven met pijn en 

ongemak, bijvoorbeeld niet te ver van een toilet willen zijn, leidt tot stress) genoemd. Patiënten 

wordt vaak geadviseerd aan stressmanagement en/of relaxatietherapie te doen (Kollaard et al., 

2006), maar de vraag is of het inderdaad zin heeft om hierop te interveniëren en zo ja, welk type 

therapie dan het meest effectief zal blijken. Welke empirische ondersteuning is er voor de 

psychosomatische en somatopsychische hypothese? 

 

Psychosomatische hypothese: stress als antecedent van symptomen 

In eerste instantie is de psychosomatische hypothese onderzocht door retrospectief te kijken in 

hoeverre in het leven van PDS patiënten meer grote gebeurtenissen of veranderingen in het leven 

zijn opgetreden vergeleken met patiënten met organische gastrointestinale (GI) aandoeningen en 

gezonde controles. Twee studies vonden meer grote gebeurtenissen of veranderingen in het leven 

bij PDS patiënten dan bij organische GI patiënten (Mendeloff, Monk, Shegel & Lillenfeld, 1970 

in: Blanchard et al., 2008; Craig & Brown, 1984), terwijl in twee andere studies waarin PDS 

patiënten ook met organische GI patiënten werden vergeleken geen verschillen werden gevonden 

(Ford, Miller, Eastwood, & Eastwood, 1987; Schwartz et al., 1993). In vergelijking met gezonde 

personen werden in vier studies meer grote gebeurtenissen of veranderingen in het leven 

gevonden bij PDS patiënten (Mendeloff et al., 1970 in: Blanchard et al., 2008; Blanchard et al, 

1986 in: Blanchard et al., 2008; Drossman et al., 1988; Whitehead, Crowell, Robinson, Heller, & 

Schuster, 1992) en in twee studies niet (Levy, Cain, Jarrett, & Heitkemper, 1997; Schwartz et al., 
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1993). In een andere studie (Bennett et al., 1998) werd gevonden dat de aanwezigheid van 

chronische stressoren in het leven de belangrijkste voorspeller is van intensiteit van PDS 

symptomen 16 maanden later, ook na het controleren voor ernst van de PDS symptomen, angst en 

demografische factoren. Samengevat, uit voorgaande onderzoeken kan niet eenduidig 

geconcludeerd worden of er meer stressvolle gebeurtenissen in het leven van PDS patiënten zijn 

geweest en de psychosomatische hypothese kan op basis hiervan noch ondersteund, noch 

verworpen worden. 

 

Later werd ander soort onderzoek naar de psychosomatische hypothese uitgevoerd. In 

zogenoemde “prospectieve monitoring” studies worden stress en symptomen niet retrospectief, 

maar prospectief gemeten. Deze studies richten zich niet op grote gebeurtenissen of veranderingen 

in het leven, maar op de relatie tussen PDS symptomen en stressvolle gebeurtenissen op 

dagelijkse of wekelijkse basis, om te bepalen of stress in tijdsperiode n PDS symptomen in 

tijdperiode n+1 kan voorspellen (Blanchard et al., 2008). 

 

Uit de vijf prospectieve monitoring studies (Dancey, Whitehouse, Painter, & Backhouse, 1995; 

Dancey, Taghavi, & Fox, 1998; Kollaard et al., 2006; Suls, Wan, & Blanchard, 1994; Whitehead 

et al., 1992) die tot voor kort gedaan zijn, komen complexe resultaten naar voren (voor een 

overzicht, zie Blanchard, 2001). Twee hoofdconclusies worden door deze studies ondersteund 

(Blanchard, 2001; Blanchard et al., 2008): 1) Er is een significante gelijktijdige samenhang tussen 

GI symptomen en stress, dat wil zeggen dat GI symptomen in tijdsperiode n correleren met stress 

in tijdsperiode n. Dit werd zowel gevonden bij een tijdsperiode van drie maanden (Whitehead et 

al., 1992), als een week (Dancey et al., 1995; Suls et al., 1994) als een dag (Dancey et al., 1998; 

Levy et al., 1997; maar niet Suls et al., 1994). 2) Geen van de studies ondersteunt een causale 

relatie, waarbij stress in tijdsperiode n GI symptomen in tijdsperiode n+1 voorspelt. Uitzondering 

hierop vormen de resultaten van twee studies (Levy et al., 1997; Dancey et al., 1998). Levy en 

collega’s (1997) vonden dat bij 38% van de vrouwelijke PDS gediagnosticeerde patiënten een 

positief verband bestond tussen stress, gemiddeld over dag n en dag n+1, en PDS symptomen op 

dag n+1. Ook de resultaten van Dancey, Taghavi en Fox (1998) wijzen in de richting van een 

causaal verband: het beste model was hetgene waarin symptomen een functie waren van 

dagelijkse ruzietjes (“hassles”) en symptomen op voorgaande 2 dagen en “hassles” op dezelfde 

dag. Echter, Blanchard (2001) merkt bij deze resultaten terecht op dat het onderzoek bij een kleine 

steekproef is gedaan en niet gecontroleerd is voor autocorrelatie, het fenomeen dat stress op dag n 

gecorreleerd is aan stress op dag n+1 (en ditzelfde geldt voor symptomen op dag n en symptomen 

op dag n+1). 
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Recentelijk is bij een steekproef van meer dan 200 patiënten een onderzoek naar het verband 

tussen stress en symptomen uitgevoerd (Blanchard et al., 2008). Hierin werden in 

overeenstemming met eerder onderzoek significante gelijktijdige relaties gevonden tussen stress 

en PDS symptomen. Ook werden sterke verbanden gevonden tussen stress in week t en stress in 

week t+1, en tussen PDS symptomen in week t en PDS symptomen in week t+1. Dit worden 

autoregressieve verbanden genoemd. Deze autoregressieve en gelijktijdige verbanden mediëren 

volgens de auteurs het effect van stress in week t op PDS symptomen in week t+1 via twee 

wegen: 1) stress in week t heeft effect op stress in week t+1 en stress in week t+2. Op zijn beurt 

heeft stress in week t+1 een effect op symptomen in week t+1 en stress in week t+2 heeft effect 

op symptomen in week t+2. 2) via een andere weg: stress in week t heeft effect op PDS 

symptomen in week t en PDS symptomen in week t hebben weer effect op PDS symptomen in 

week t+1 en (in kleinere mate) week t+2. Samengevat, deze nieuwe resultaten bieden eveneens 

weinig ondersteuning voor een causaal verband waarbij stress leidt tot symptomen, maar wel voor 

autoregressieve en gelijktijdige verbanden. Blanchard en collega’s (2008) concluderen dan ook 

dat er weinig ondersteuning is voor behandeling van PDS patiënten in de vorm van 

stressmanagement. 

 

Somatopsychische hypothese: stress als consequentie van symptomen 

Het omgekeerde verband, waarbij een verergering van symptomen zelf een stressvolle gebeurtenis 

is, is tot voor kort opmerkelijk genoeg nooit empirisch onderzocht. Klinische ervaring leert wel 

dat het fluctuerende optreden van symptomen een grote bron is van zorgen en stress in het leven 

van patiënten (Blanchard, 2001; Dancey et al., 1993). Blanchard en zijn collega’s (2008) 

observeerden in een recent onderzoek dat GI symptomen bijdroegen aan stress, maar dat dit alleen 

gold voor buikpijn, gevoeligheid van de buik en een opgeblazen gevoel. Echter, ook dit verband 

werd volgens Blanchard en collega’s (2008) voor het grootste deel verklaard door autoregressieve 

en gelijktijdige verbanden.  

 

Samengevat, empirische resultaten tot dusver bieden weinig ondersteuning voor causale 

verbanden tussen stress en PDS symptomen (de psychosomatische en somatopsychische 

hypothese), maar wel voor gelijktijdige verbanden. Echter, eerder onderzoek naar het verband 

tussen stress en symptomen heeft één belangrijke tekortkoming gemeenschappelijk: patiënten 

moesten bij het beoordelen van hun symptomen of stress terugkijken op een periode, variërend 

van een dag, een week tot drie maanden. Zoals eerder beschreven levert het terugkijken op een 

periode “retrospection bias” op. Door eenmaal per dag te meten, zoals in een aantal onderzoeken 
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(Dancey et al., 1998; Blanchard, 2001; Levy et al., 1997) wel gedaan is, wordt dit probleem tot op 

zekere hoogte ondervangen. Echter, voor PDS is het kenmerkend dat klachten gedurende de dag 

fluctueren, dus ook wanneer op één dag wordt teruggekeken moet de patiënt zelf een gemiddelde 

inschatting maken waardoor vertekening kan optreden. Daarbij is in al deze onderzoeken gebruik 

gemaakt van papieren dagboeken, waardoor niet gegarandeerd kan worden dat de dagboeken 

daadwerkelijk zijn ingevuld op het moment dat de bedoeling was. De manier van meten zou dus 

een verklaring kunnen bieden voor het feit dat er tot dusver weinig ondersteuning voor causale 

verbanden gevonden is. 

 

Blanchard en collega’s (2008) merkten zelf al op dat een methodologische beperking in hun 

onderzoek mogelijk kan verklaren dat er alleen ondersteuning voor een gelijktijdig verband en 

niet voor causale verbanden werd gevonden: de dagelijkse maten van stress en symptomen 

werden over één week gemiddeld en niet op dagniveau bekeken. Daarbij is in hun onderzoek 

gebruik gemaakt van een vragenlijst over stressvolle gebeurtenissen. Mogelijk levert het direct 

vragen naar stressniveau een andere uitkomst op.   

 

In het huidige onderzoek zal dan ook door middel van elektronische dagboekmonitoring meerdere 

malen per dag gevraagd worden naar symptomen en stress op dat moment en zullen antwoorden 

niet gemiddeld worden per week of dag, maar op het niveau van moment van de dag bekeken 

worden. Hieruit vloeit de tweede onderzoeksvraag van deze scriptie voort, welke als volgt is 

geformuleerd: 

 

2. Welke relaties bestaan er tussen buikpijn en spanning en welke richting hebben deze relaties?  

 

Aangezien het woord “stress” voor veel mensen een negatieve klank heeft (Kollaard et al., 2006), 

wordt het neutralere woord “spanning” gehanteerd. Om de omvang van de vraag te beperken, zal 

alleen naar de relaties met het belangrijkste symptoom van PDS, buikpijn, gekeken worden. Op 

basis van het biopsychosociale model is de verwachting is dat er in beide richtingen significante 

relaties worden gevonden, die een vicieuze cirkel vormen, waarbij spanning zowel een antecedent 

als consequentie van buikpijn is. 
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2.3 PDS en cognities  

De relatie tussen cognities en symptomen: een theoretisch model 

Het cognitieve gedragsmodel is ontwikkeld in de jaren ’60 door de Amerikaanse psychiater en 

psychotherapeut Aaron Beck, die het in eerste instantie toepaste op depressie en later op 

angststoornissen. Sharpe, Peveler en Mayou (1992) pasten het model toe op functionele 

somatische symptomen (FSS, symptomen waarvoor geen somatische oorzaak gevonden kan 

worden), waaronder ook PDS valt. In het model wordt onderscheid gemaakt tussen 

predisponerende, uitlokkende en onderhoudende factoren. Iemand kan bijvoorbeeld 

gepredisponeerd zijn om een FSS te ontwikkelen door ziektes in de familie. Symptomen kunnen 

worden uitgelokt door verschillende factoren, waaronder psychologische stress en kleine 

lichamelijke aandoeningen. De focus van de behandeling is echter gericht op de onderhoudende 

factoren, die spontaan herstel van de symptomen voorkomen. Centraal in het model staat hoe de 

patiënt denkt (cognitie) over lichamelijke sensaties. Als een patiënt lichamelijke sensaties 

interpreteert als symptomen van een ziekte, heeft dit verschillende consequenties. Zo ervaart de 

patiënt emoties, die op hun beurt weer lichamelijke sensaties tot gevolg hebben, zal de patiënt de 

aandacht op de sensaties richten en kan de patiënt het gedrag aanpassen op een manier die de 

symptomen verergert in plaats van verlicht. Ook de sociale omgeving, in het bijzonder artsen, 

reageert op de patiënt op een manier die de zorgen van de patiënt, de aandacht voor lichamelijke 

sensaties en disfunctionele “coping” kan versterken in plaats van doen afnemen. Al deze 

processen zijn verbonden in zichzelf onderhoudende vicieuze cirkels. Het model is schematisch 

weergegeven in Afbeelding 2.2. 
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Afbeelding 2.2 Cognitieve gedragsmodel (Sharpe, Pev eler, & Mayou, 1992) 

 

 

 

De vicieuze cirkels die volgens een cognitief gedragsmodel bij PDS ontstaan, zijn als volgt 

beschreven (Toner, 1994): cognities als “er moet een medische verklaring voor deze pijn zijn” 

leiden tot bepaald gedrag ((meer) medische hulp zoeken), verhoogde aandacht en 

overgevoeligheid voor lichamelijke sensaties (hypervigilantie) en verhoogde angst en arousal, die 

tot een verhoogde gevoeligheid voor pijn leiden. De gedachte dat er iets over het hoofd is gezien 

wordt hierdoor sterker. Deze cognities leiden weer tot meer lichamelijke arousal en het zichzelf 

nog nauwlettender bekijken. Deze nieuwe lichamelijke sensaties worden vervolgens weer opgevat 

als bevestiging dat er een lichamelijke oorzaak is. Zo houden cognities over de aandoening en de 

hiermee gepaard gaande angst de symptomen in stand en verergeren deze.  

 

Ook de omgeving speelt een rol: in de zoektocht naar een organische oorzaak raken zowel de arts 

als de patiënt gefrustreerd, waardoor de arts-patiënt relatie onder druk komt te staan. Patiënten 

zijn gevoelig voor suggesties vanuit de omgeving (artsen, vrienden, familie, collega's) dat de 

klachten niet serieus zouden zijn en dit leidt ertoe dat de patiënt nog harder op zoek gaat naar een 

medische oorzaak van de klachten (Toner, 1994). PDS patiënten zijn door hun hoge moralistische 
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standaarden en een sterke behoefte aan goedkeuring van anderen (Toner, Koyama, Garfinkel, 

Jeejeebhoy, & DiGasbarro, 1992) extra gevoelig voor een negatief stigma en morele opvattingen 

rond een psychologische verklaring voor hun symptomen. Verhoogde angst en aandacht leiden tot 

meer symptomen en het uitfilteren van informatie die niet overeenkomt met het verklarende 

model van de patiënt. Vervolgens verergeren symptomen en worden door de cognities 

onderhouden in een vicieuze cirkel. Overigens is de (buik)pijn dus wel reëel aanwezig.  

 

De relatie tussen psychologische factoren en symptomen: empirisch onderzoek 

Het cognitieve gedragsmodel is het uitgangspunt voor verschillende cognitief gedragsmatige 

behandelingen van PDS. Er is veel onderzoek gedaan naar de effectiviteit van deze 

behandelingen, maar in veel onderzoek is sprake van methodologische tekortkomingen (Toner, 

1994). Uit een systematische review (Lackner, Morley, Dowzer, Mesmer, & Hamilton, 2004) van 

32 psychologische behandelingen voor PDS, waaronder een aantal cognitief gedragsmatige 

behandelingen, concluderen de auteurs dat psychologische interventies effectief zijn in het 

verminderen van symptomen, in vergelijking met verschillende controlecondities. Echter, het is 

onduidelijk welke specifieke (onderdelen van) psychologische interventies het meest effectief zijn 

(Lackner et al., 2004). In een latere review (Deary, Chalder, & Sharpe, 2007) wordt geconcludeerd 

dat er zowel van de effectiviteit van cognitieve gedragstherapeutische behandelingen als de 

validiteit van het cognitieve gedragsmodel over het geheel genomen een inconsistent beeld is. 

Samengevat, onderzoek naar cognitieve gedragstherapeutische behandelingen heeft gemengde 

resultaten opgeleverd en biedt alleen indirecte ondersteuning voor het model. Hoewel de centrale 

rol van cognities in het ontstaan en voortduren van PDS door velen wordt erkend, is het verband 

tussen psychologische factoren en PDS symptomen slechts in een aantal onderzoeken 

(Bleijenberg et al., 1989; Drossman et al., 2000; Fowlie et al., 1992; Gomborne, Dewsnap, Libby, 

& Farthing, 1995) direct onderzocht. 

 

Gomborne et al. (1995) onderzochten de interactie tussen fysiologische- en psychologische 

factoren en vergeleken hiertoe 40 PDS patiënten met 35 patiënten met een organische GI 

aandoening, 37 depressieve patiënten en 40 gezonde controles. Er werd gevonden dat PDS 

patiënten meer preoccupatie met hun lichaam, hypochondrische opvattingen en ziektefobie 

hadden dan de andere groepen. In een ander onderzoek (Bleijenberg et al., 1989) werden 

vragenlijsten afgenomen bij 275 patiënten met organische- en functionele GI aandoeningen bij 

hun eerste bezoek aan een kliniek en na twee jaar. Zij vonden bij patiënten met functionele GI 

aandoeningen een associatie tussen een vermindering in depressie, angst en neuroticisme en een 
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afname in symptomen. De auteurs merken hierbij op dat de richting van dit verband op basis van 

deze resultaten niet vastgesteld kan worden: de psychologische factoren zouden zowel een 

antecedent als consequentie van de buikklachten kunnen zijn. Fowlie en collega’s (1992) vonden 

in een onderzoek bij 43 PDS patiënten eveneens dat verbetering van de symptomen na vijf jaar 

geassocieerd was met een afname van angst. Samengevat, uit onderzoek waarin direct naar het 

verband tussen symptomen en psychologische factoren, waaronder cognities, is gekeken, komt 

naar voren dat er een verband is. Maar het is nog onduidelijk welke richting dit verband heeft, 

oftewel is er inderdaad sprake van vicieuze cirkels, zoals in het cognitieve gedragsmodel 

verondersteld wordt, waarbij bepaalde cognities tot een symptoomverergering leiden en 

symptomen ook weer bepaalde cognities tot gevolg hebben?  

 

Catastroferende cognities en PDS 

Een belangrijke psychosociale factor die verondersteld wordt invloed te hebben op de 

gezondheidstoestand is de “coping” -strategie van een patiënt (Drossman et al., 2000). “Coping”  

is gedefineerd als “de manier waarop iemand omgaat met problemen en gebeurtenissen, alsmede 

omgaat met hevige gedachten of gevoelens” (Bergsma & Van Petersen, 2002). “Coping” kan 

positieve en negatieve effecten hebben op iemands gezondheidstoestand (Lazarus, 1993 in: 

Drossman et al., 2000). Drossman et al. (2000) onderzochten de effecten van verschillende 

“coping”-strategieën bij 174 vrouwen met verschillende gastrointestinaire aandoeningen, 

waaronder PDS, op de gezondheidstoestand. Gezondheidstoestand werd bepaald door zes 

variabelen, waaronder de hoeveelheid pijn (niet verder gespecificeerd) die de patiënt gedurende 

twee weken eenmaal per dag bijhield. Er werd gevonden dat meer catastroferen en een 

verminderd gevoel dat de patiënt zelf de symptomen kan doen afnemen de gezondheidstoestand in 

negatieve zin beïnvloedden. Catastroferen kan gedefinieerd worden als “de neiging om zich te 

richten op pijnlijke stimuli, de dreiging te overdrijven en het eigen vermogen om te gaan met de 

pijn negatief in te schatten” (p.326, Keefe et al., 2000). Drossman en collega’s (2000) 

concludeerden dat hun resultaten overeenkomen met het cognitieve gedragsmodel (Toner, 1994) 

waarin het denken over de symptomen belangrijke effecten op de gezondheid heeft.  

In ander onderzoek naar verschillende pijnsyndromen is gevonden dat catastroferen leidt tot 

intensere pijnervaringen (Sullivan et al., 2001). Maar leiden catastroferende cognities inderdaad 

tot meer buikpijn bij PDS patiënten, zoals in lijn met het cognitieve gedragsmodel en op basis van 

resultaten bij andere pijnsyndromen verwacht zou worden? De resultaten van Drossman en 

collega’s (2000) kunnen deze vraag niet beantwoorden, want pijn was één van de zes variabelen 

die samen een maat voor de gezondheidstoestand vormden. Daarbij is het pijnniveau bepaald 
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doordat de patiënt twee weken een papieren dagboek bijhield waarop zij eenmaal per dag een 

inschatting van de pijn, die overigens niet verder gespecificeerd is, van die dag maakte. Gezien 

het fluctuerende verloop van pijn gedurende de dag zou beter meerdere malen per dag specifiek 

gevraagd kunnen worden naar de buikpijn op dat moment. Daarbij is er in het onderzoek van 

Drossman en collega’s (2001) gebruik gemaakt van vragenlijsten om te meten welke “coping”-

strategieën een patiënt over het algemeen gebruikt, waardoor “retrospection bias” kan ontstaan.  

 

In het huidige onderzoek wordt dan ook gebruik gemaakt van elektronische dagboekmonitoring 

om na te gaan of catastroferende cognities leiden tot buikpijn. Ook het omgekeerde verband 

(buikpijn leidt tot catastroferende cognities), waardoor volgens het cognitieve gedragsmodel een 

vicieuze cirkel zou ontstaan, wordt onderzocht. De hieruit voortvloeiende derde onderzoeksvraag 

is als volgt geformuleerd: 

 

3. Welke relaties bestaan er tussen buikpijn en catastroferende cognities en welke richting hebben 

deze relaties?  

 

Op basis van onderzoek bij andere pijnsyndromen (Sullivan et al., 2001) en het cognitieve 

gedragsmodel wordt verwacht dat er een vicieuze cirkel optreedt tussen catastroferende cognitites 

en buikpijn, waarbij catastroferende cognities zowel antecedent als consequentie van buikpijn 

zijn. 
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Het stimuleren van zelfzorg bij PDS door middel van web-based, interactieve technologie: een 
lopend project 

Het huidige onderzoek maakt deel uit van een groter lopend project dat wordt uitgevoerd door het 

NIVEL en gesubsidieerd wordt door de Maag Lever Darm Stichting. Dit project is opgezet om na 

te gaan in hoeverre situationele feedback door middel van PDA’s effect heeft op zelfmanagement 

van PDS. De feedback richt zich op het uitdagen van aspecten van inadequate zelfmanagement: 

catastroferende gedachten, somatische attributies en vermijdingsgedrag. Verwacht wordt dat deze 

interventie cognitieve en gedragmatige “coping” en ernst van de klachten meer doet verbeteren in 

vergelijking met normale zorg (zoals educatie, dieet, geruststelling) alleen. Zestig PDS patiënten 

worden geworven via de huisarts en willekeurig ingedeeld in de experimentele of de standaard-

zorg groep. Gedurende vijf weken dragen patiënten in de experimentele groep een zakcomputer, 

waarop zij op vier momenten van de dag dagboeken invullen met betrekking tot de ernst van de 

klachten en cognitieve en gedragsmatige “coping”. Data worden direct verstuurd naar de 

onderzoeker en worden gebruikt om gedurende week 2-4 tweemaal per dag feedback te geven. 

Alle patiënten vullen papieren vragenlijsten in aan het begin van het onderzoek, na vijf weken en 

na drie maanden.  

 

De eerste 13 patiënten uit de experimentele groep van het lopende project vormen de steekproef 

van het huidige onderzoek. Op basis van de antwoorden op de dagboeken en het evaluatieve deel 

van de tweede vragenlijst zullen de volgende onderzoeksvragen beantwoord worden: 

 

1. Is elektronische dagboekmonitoring een haalbare en geschikte methode bij patiënten met het 

prikkelbare darm syndroom? 

a. Hoe hoog is de compliantie? 

b. Hoe vinden patiënten het invullen van dagboeken op een PDA? 

c. Hoe ziet het verloop van PDS klachten over de dag eruit ? 

2. Welke relaties bestaan er tussen buikpijn en spanning en welke richting hebben deze relaties?  

3. Welke relaties bestaan er tussen buikpijn en catastroferende cognities en welke richting hebben 

deze relaties? 
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3 Methode  

3.1 Proefpersonen 

De steekproef bestond uit 13 PDS patiënten (1 man en 12 vrouwen; gemiddelde leeftijd 38,6 jaar, 

sd 12,47 jaar; min. 22 jaar, max. 61 jaar). Deelnemers werden geworven via huisartsen (N=5), de 

website en blad van de patiëntenvereniging PDSB (N=8), op de Universiteit Utrecht en via 

bekenden van de onderzoekers. Als patiënten zich hadden aangemeld, werd informatie over het 

onderzoek en een screeningsvragenlijst toegestuurd. PDS patiënten werden geïncludeerd als zij a) 

bij de huisarts maximaal vijf jaar geleden geregistreerd waren onder de diagnose PDS (HIS: 

D93.00; ICPC: M71) of bij de start van het onderzoek voldeden aan de Rome III criteria 

(Longstreth et al., 2006), zie Tabel 2.1, b) bij de start van het onderzoek 18 jaar of ouder en 65 

jaar of jonger waren, en c) voldoende beheersing van de Nederlandse taal hadden. Geëxcludeerd 

werden a) patiënten waarbij de pijn een medische oorzaak had (zoals een andere gastro-intestinale 

aandoening), b) patiënten met een slechte fysieke gesteldheid/rode vlaggen (bijv. ernstig 

onbedoeld gewichtsverlies), c) patiënten met ernstige comorbiditeit (zoals een genitale 

aandoening, kanker, ernstige psychiatrische problematiek), d) patiënten met een ernstige visuele 

handicap, e) patiënten die onder psychologische of psychotherapeutische begeleiding waren, en f) 

patiënten die zwanger waren. 

 

Bij de eerste zes proefpersonen traden er veel technische problemen op, de aard van deze 

problemen worden verderop besproken. Twee proefpersonen hadden zo veel technische 

problemen, dat ze niet het volledige aantal dagen de dagboeken hadden ingevuld. Twee andere 

proefpersonen hadden de instructies in eerste instantie niet goed begrepen, waardoor er een aantal 

dagboeken niet is ingevuld. Na extra uitleg door de onderzoekers volgden zij de instructies wel 

zoals bedoeld op.  
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3.2 Materialen 

Elektronische dagboeken 

In de literatuur wordt een aantal aanbevelingen genoemd voor itemformulering bij EMA/ESM, 

die ook in ander onderzoek worden gehanteerd. Deze aanbevelingen zijn als volgt:  

• Vraag expliciet naar het construct dat je als onderzoeker/psycholoog wil meten 

(Delespaul, 1995). 

• Formuleer items in de ik-vorm. Deze vorm creëert meer intimiteit, zoals in een privé 

dagboek, dan een vraag in de jij-vorm (Delespaul, 1995). 

• Formuleer items niet in vraag-vorm, maar als stelling (Delespaul, 1995). 

• Formuleer items in de tegenwoordige tijd en vraag naar het moment zelf (Delespaul, 

1995). Dichotome antwoordschalen zijn niet gevoelig en lokken sociaal wenselijke 

antwoorden uit (Wentland & Smith, 1993 in: Delespaul, 1995). Een 7-punts Likertschaal, 

waarbij punt 1, 4 en 7 gelabeled zijn (bijv. ‘helemaal niet’, ‘enigszins’, ‘heel erg’), is 

gevoelig in het detecteren van klinische veranderingen en minder vatbaar voor sociaal 

wenselijke antwoorden en verdient daarom de voorkeur (Delespaul, 1995). 

• Beperk het aantal open vragen. Dit type vragen is tijdrovend en kost meer moeite om in te 

vullen. Bovendien moeten antwoorden nog omgezet worden in gekwantificeerde 

variabelen om te kunnen analyseren. 

• Balanceer positieve en negatieve items. Teveel negatieve items kan een weerstand tegen 

het dagboek creëren. Het balanceren van items voorkomt bovendien “response-sets”. 

• Beperk het totale aantal items, maximaal 20-25 items (Hormuth, 1986 in: Van den Heuvel 

et al., 2006). Een optimale invulduur ligt tussen de 1 en 3 minuten (Csikszentmihalyi et 

al., 1987; Stone et al., 2002). 

 

De dagboekvragen zijn voor zover mogelijk uit eerder onderzoek of bestaande vragenlijsten 

overgenomen en geherformuleerd, rekening houdend met bovenstaande aanbevelingen. Het aantal 

vragen in de dagboeken, met name in het middagdagboek, leverde bij de eerste zes proefpersonen 

veel technische problemen op. Om deze reden en omdat de eerste proefpersonen aangaven het 

aantal dagboekvragen te veel te vinden (zie Resultaten), zijn de dagboeken in de loop van het 

onderzoek ingekort. In de bijlage zijn deze ingekorte versies van de gehele dagboeken 

opgenomen. In dit onderzoeksverslag worden de dagboekvragen met betrekking tot klachten 

(buikpijn, nevenklachten), spanning en catastroferen behandeld. In Tabel 3.1 staan deze vragen 

vermeld. Per vraag is aangegeven welk onderwerp deze betreft, wat de herkomst is, op welke 
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schaal deze beantwoord werd en in welk(e) dagboek(en) deze werd gesteld. In afbeelding 3.1 is 

een voorbeeld te zien van een dagboekvraag op het scherm van de pocketcomputer.  

 

De vraag over buikpijn is afkomstig uit een eerder dagboekonderzoek (Kruise et al., 2004) naar 

chronische rugpijn en geherformuleerd om aan te sluiten op de patiëntenpopulatie van het huidige 

onderzoek. De vraag met betrekking tot nevenklachten is uit eerder dagboekonderzoek bij 

patiënten met PDS overgenomen (Van Dulmen, Fennis, Mokkink, Van der Velden, & Bleijenberg, 

1994). In eerste instantie werd (ont)spanning dichotoom gemeten in een algemene vraag over 

stemming, afkomstig uit de STAI (Spielberger, Gorsuch, & Lushene, 1970). In de loop van het 

onderzoek is, rekening houdend met bovenstaande aanbevelingen voor itemformulering, een 

aparte vraag geconstrueerd waarin expliciet naar de mate van ontspanning werd gevraagd. Vragen 

met betrekking tot catastroferende cognities zijn afkomstig uit twee vragenlijsten (IBS-QOL, 

Patrick, Drossman, Frederick, Dicesare, & Puder, 1998; CS-FBD, Toner et al., 1998), die 

specifiek ontwikkeld zijn voor deze patiëntenpopulatie. Hieruit zijn twee items gekozen en 

rekening houdend met bovenstaande aanbevelingen geherformuleerd om twee belangrijke 

aspecten van catastroferen te meten. Zoals in de inleiding reeds beschreven, is catastroferen 

gedefinieerd als “de neiging om zich te richten op pijnlijke stimuli, de dreiging ervan te 

overdrijven en het eigen vermogen om te gaan met de pijn negatief in te schatten” (p.326, Keefe 

et al., 2000). Hierbij wordt de dreiging van pijnlijke stimuli overdrijven geoperationaliseerd door 

Cat-Zorgen (“Op dit moment maak ik me zorgen dat de (darm)klachten erger worden”) en het 

eigen vermogen om te gaan met de pijn negatief in te schatten door Cat-Teveel (“Op dit moment 

heb ik het gevoel dat de (darm)klachten me te veel worden”  
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Tabel 3.1 Dagboekvragen 

Onderwerp Herkomst Geherformuleerde vraag voor dagboek Antwoordschaal Dagboek 
Buikpijn Kruise et al. (2004) Wat betreft de buikpijn, op dit moment… 

� heb ik geen buikpijn 
� heb ik vrij weinig buikpijn 
� heb ik behoorlijk wat buikpijn 
� is de buikpijn hevig 
� is de buikpijn zeer hevig 
� is de buikpijn ondraaglijk 

0=geen tot 
5=ondraaglijk 

ochtend,  
middag, 
avond 

Nevenklachten Van Dulmen et al. 
(1994) 

Wat betreft de andere klachten,  
op dit moment heb ik last van… 

� misselijkheid 
� maagzuur 
� oprispingen 
� winderigheid 
� een opgeblazen gevoel 
� rommelingen in mijn buik 
� buik krampen 
� rugpijn 
� hoofdpijn 
� spierpijn 
� geen klachten 

Per klacht: 
0=niet, 1=wel 

ochtend,  
middag,  
avond 

Stemming STAI  
(Spielberger et al., 
1970) 

Op dit moment voel ik me… 
� opgewekt 
� ontspannen** 
� somber 
� geïrriteerd 
� verdrietig 
� tevreden 
� moe 
� gefrustreerd 
� kwaad 
� schuldig  

 0=niet ontspannen 
tot 1*=ontspannen 

middag 

Cat-Zorgen IBS-QOL  
(Patrick et al., 1998) 

Op dit moment maak ik me zorgen  
dat de (darm)klachten erger worden.  

1=helemaal niet tot 
5**=heel veel 

middag 
 

Cat-Teveel CS-FBD  
(Toner et al., 1998) 

Op dit moment heb ik het gevoel  
dat de (darm)klachten me teveel worden.  

1=helemaal niet tot 
5**=heel sterk 

middag 

*In de loop van het onderzoek is het antwoord ontspannen uit deze vraag verwijderd en een aparte vraag 
geconstrueerd om (ont)spanning te meten: “Op dit moment voel ik me ontspannen.”, range 1=helemaal niet 
tot 5=heel erg. De antwoorden op deze nieuwe vraag zijn als volgt omgescoord: 1,2=0 en 3,4,5=1. 
** In eerste instantie liep de antwoordschaal van 1=klopt tot 3=klopt niet. In de loop van het onderzoek is 
deze gewijzigd in 1=helemaal niet tot 5=heel veel/heel sterk De antwoorden op de eerdere schaal zijn als 
volgt omgescoord: 1=5, 2=3 en 3=1. 
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Afbeelding 3.1 Voorbeeldvraag op PDA  

 

 

Evaluatievragenlijst 

De evaluatievragenlijst is geconstrueerd om verschillende aspecten van het onderzoek te 

evalueren. In eerste instantie bestond de vragenlijst uit 20 items: 19 meerkeuzevragen met 

verschillende antwoordcategorieën en één open vraag. De vragen gingen over de ervaringen over 

het algemeen, de bereidheid om nogmaals aan vergelijkbaar onderzoek deel te nemen, aspecten 

van de dagboeken, aspecten van de PDA, aspecten van de adviezen, overige aspecten en 

suggesties voor verbeteringen (open vraag). De eerste 6 proefpersonen vulden deze 

evaluatievragenlijst in. In de loop van het onderzoek werden 9 items (meerkeuze en open) aan 

deze lijst toegevoegd. Deze items gingen over de beschikbaarheid van onderzoekers in geval van 

problemen, subjectieve compliantie, inzicht in klachten, ervaren steun en aspecten van de 

adviezen. De overige proefpersonen (N=7) vulden deze uitgebreide versie van de 

evaluatievragenlijst in. In Tabel 3.2 zijn de vragen en antwoordschalen van de evaluatievragenlijst 

te zien.
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 Tabel 3.2 Evaluatievragenlijst 

Onderwerp Vraag Antwoordschaal 
Hoe zou u over het algemeen uw ervaringen met het invullen 
van de dagboeken op de pocketcomputer beschrijven? 

1=zeer negatief tot 5=zeer 
positief 

Zou u nogmaals meewerken aan onderzoek waarbij u 
dagboeken op een pocketcomputer moet invullen? 

1=ja, 2=nee,reden…,  

Wat vond u van…  
a. de instructie van de onderzoeker? 1=duidelijk, 0=onduidelijk  
b. de handleiding? 1=duidelijk, 0=onduidelijk 

Algemene 
evaluatie 

c. de beschikbaarheid van onderzoekers in geval van 
problemen?* 

1=goed, 2=slecht, 3=n.v.t. 

Hoe vaak lukte het u om het dagboek binnen een half uur na 
het alarm in te vullen?* 

1=Minder dan de helft van 
de keren tot  
4=(bijna) alle keren 

Subjectieve 
compliane 

Indien het u niet lukte om de vragenlijst binnen een half uur na 
het alarm in te vullen, waar lag dit dan meestal aan?*  

Open antwoord 

Wat betreft de pocketcomputer, wat vond u van….  
a. Het gebruiksgemak? 1=moeilijk tot 3=makkelijk 
b. De afmetingen 1=te groot tot 3=te klein 
c. Het gewicht 1=te zwaar tot 3=te licht 
d. Het scherm 1=te groot tot 3=te klein 
e. De letters 1=te groot tot 3=te klein 
f. De luidheid van het alarm 1=te hard tot 3=te zacht 
Hoe hebt u het werken met de pocketcomputer ervaren?  
a. Leuk 1=nooit tot 4=altijd 
b. Tijdrovend 1=nooit tot 4=altijd 
c. Frustrerend 1=nooit tot 4=altijd 
d. Opwindend 1=nooit tot 4=altijd 
e. Moeilijk 1=nooit tot 4=altijd 
f. Vervelend 1=nooit tot 4=altijd 
g. Eng 1=nooit tot 4=altijd 
h. Zinvol 1=nooit tot 4=altijd 
i. Saai 1=nooit tot 4=altijd 
j. Beschamend 1=nooit tot 4=altijd 
k. Inbreuk privacy 1=nooit tot 4=altijd 
l. Inspirerend 1=nooit tot 4=altijd 
m. Vermoeiend 1=nooit tot 4=altijd 

Eigenschappen 
pocketcomputer 

n. Storend* 1=nooit tot 4=altijd 
Wat betreft de dagboeken, wat vond u van…  
a. Het aantal vragen in de dagboeken? 1=te veel tot 3=te weinig 
b. Het aantal dagboeken per dag?  1=te vaak tot 3=te weinig 
c. Het aantal weken dat u de dagboeken invulde?  1=te lang tot 3=te kort 
d. Keuze van de onderwerpen van de vragen?  1=slecht tot 3=goed 
e. De begrijpelijkheid van de vragen?  1=moeilijk tot 3=makkelijk 
Heeft u door het invullen van de dagboeken meer inzicht in uw 
klachten gekregen?* 

1=ja tot 3=nee 

Eigenschappen 
dagboeken 

Heeft u steun gehad aan het invullen van de dagboeken?* 1=ja tot 3=nee 
Wat betreft de adviezen, wat vond u van….  
a. Het aantal adviezen per dag?  1=te vaak tot 3=te weinig 
b. Het aantal weken dat u advies ontving?*  1=te lang tot 3=te kort 
c. De begrijpelijkheid van de adviezen?  1=moeilijk tot 3=makkelijk 
d. De uitvoerbaarheid van de adviezen? 1=slecht tot 3=goed 
Heeft u door het advies meer inzicht in uw klachten gekregen?*  1=ja tot 3=nee 

Adviezen** 

Heeft u steun gehad aan het advies?* 1=ja tot 3=nee 
*in de loop van het onderzoek toegevoegd; **valt buiten het kader van deze scriptie 
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3.3 Procedure 

Instructie-afspraak 

Na de aanmelding en controle op in- en exclusiecriteria werden proefpersonen telefonisch 

benaderd door een van de onderzoekers om een instructie-afspraak te maken bij de patiënt thuis of 

een andere nader overeen gekomen locatie. De onderzoeker vertelde kort wat er tijdens de 

afspraak aan bod zou komen en hoe lang dit zou gaan duren. Tijdens de afspraak vertelde de 

onderzoeker eerst in het kort over het onderzoek en verwees hierbij naar de bijgeleverde brochure. 

Vervolgens legde de onderzoeker de pocketcomputer uit en doorliep samen met de patiënt de 

handleiding, tekenden patiënt en onderzoeker een “informed consent” en leenovereenkomst van 

de pocketcomputer en overhandigde de onderzoeker informatie over de afgesloten 

proefpersoonverzekering. Tevens verzocht de onderzoeker om een vragenlijst (die buiten het 

kader van deze scriptie valt) in te vullen en deze in een antwoordenvelop terug te sturen. Tot slot 

werd een nieuwe afspraak gemaakt waarop de onderzoeker de pocketcomputer zou komen 

ophalen of uitgelegd hoe de pocketcomputer opgestuurd moest worden. De instructie-afspraak 

nam in totaal een half uur tot een uur in beslag.  

 

Het invullen van de elektronische dagboeken  

De elektronische dagboeken werden ingevuld op pocketcomputers (Personal Digital Assistants, 

PDA’s). De afmetingen van de PDA (type Qtek 2020) waren 130 x 69,9 x 18,2 mm en het gewicht 

was 190 gram. Om de PDA zat ter bescherming een lederen hoesje. Op de PDA’s was Windows 

Mobile 2003 PPC Phone Edition geïnstalleerd en waren drie verschillende dagboeken (ochtend, 

middag, avond) geprogrammeerd. De PDA’s beschikten over een internetverbinding (GPRS). De 

PDA kon worden bediend met een aantal knoppen en door met behulp van een bijbehorend 

aanwijspennetje op het scherm (formaat: 8,9 cm doorsnee) te tikken (touchscreen). 

 

De eerste proefpersonen (N=9) vulden gedurende vijf weken elektronische dagboeken in. Naar 

aanleiding van de eerste compliantie resultaten, reacties van patiënten en om de belasting te 

beperken werd gedurende het onderzoek besloten om dit te reduceren tot vier weken (N=4). De 

ochtend- en avonddagboeken vulde de patiënt in vlak na het opstaan en vlak voor het naar bed 

gaan, respectievelijk. Omdat dit per persoon en per dag kan verschillen, deed men dit op eigen 

initiatief en is hiervoor geen oproepsignaal geprogrammeerd. Om het middagdagboek in te vullen 

ontving de proefpersoon een oproepsignaal, dat in de vorm van een SMS bericht werd verstuurd. 

De instructie luidde het middagdagboek binnen een half uur na het oproepsignaal in te vullen. Het 
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volume van het oproepsignaal kon aangepast worden en het was mogelijk om het geluid helemaal 

uit te zetten. In eerste instantie kregen proefpersonen tweemaal per dag een oproepsignaal om het 

middagdagboek in te vullen. Dit gebeurde op twee willekeurige tijdstippen: eenmaal tussen 9:00 

en 11:00 uur (in het weekend tussen 10:00 en 12:00 uur) en eenmaal tussen 13:00 en 15:00 uur (in 

het weekend tussen 14:00 en 16:00 uur). Naar aanleiding van de eerste compliantie resultaten en 

om de belasting van de proefpersonen te beperken, werd gedurende het onderzoek besloten om 

het aantal middagdagboeken te reduceren tot één per dag op een willekeurig tijdstip tussen 13:00 

en 15:00 uur (ook in het weekend).  

 

Om een dagboek in te vullen verrichtte de patiënt achtereenvolgens de volgende handelingen: de 

PDA aanzetten, verbinding met internet controleren en wanneer nodig aanzetten, het 

dagboekprogramma van toepassing openen en inloggen. Vervolgens verscheen één vraag per 

scherm. Het was niet mogelijk om door te gaan naar een volgende vraag zonder antwoord te 

hebben gegeven, wel was het mogelijk om terug te bladeren naar voorgaande vragen en gegeven 

antwoorden te bekijken/veranderen. Na het beantwoorden van alle vragen verstuurde de patiënt de 

antwoorden vanaf de PDA via de internetverbinding en zette de PDA uit.  

 

Technische problemen 

Zoals eerder vermeld traden er bij de eerste zes patiënten veel technische problemen op. Voor 

deze personen is niet precies bijgehouden wanneer welke problemen optraden. Bij de overige 

patiënten is dit wel gedaan. De technische problemen kunnen worden ingedeeld in de volgende 

gebieden: problemen door de lengte van de dagboeken (door het aantal vragen dat in eerste 

instantie in het dagboeken was opgenomen lukte het ophalen van het dagboek en het versturen 

van de antwoorden niet of duurde dit zeer lang, na het inkorten van de dagboeken was dit 

probleem verholpen), problemen met de pocketcomputer (batterij was op of de computer liep 

vast), problemen met de internetverbinding (het was niet mogelijk om verbinding te maken), 

problemen met de oproepsignalen (door een fout zijn deze een aantal keer niet verstuurd). 

 

Evaluatievragenlijst 

Na afloop van de periode waarin proefpersonen de elektronische dagboeken invulden (vijf weken, 

N=9; vier weken, N=4) kregen zij van de onderzoeker tijdens een tweede afspraak of per post de 

evaluatievragenlijst. Deze vulden proefpersonen op eigen gelegenheid in en retourneerden de 

ingevulde lijst per post.  
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3.4 Statistische analyses  

Als eerste is de dataset opgeschoond: dubbele dagboeken en dagboeken die buiten de 

onderzoeksperiode waren ingevuld (langer dan vijf weken) zijn verwijderd. Na opschonen 

bestond de dataset uit 1171 ingevulde dagboeken. Analyses zijn uitgevoerd met SPSS 14.0.  

 

1a. Compliantie 

De individuele compliantie (percentage (binnen de tijd) ingevulde dagboeken van het gepland 

aantal dagboeken) is voor elke patiënt afzonderlijk bepaald. De overzichten met alarmtijden per 

persoon zijn niet in de dataset, maar in een apart programma opgenomen en door een technische 

fout zijn deze overzichten van bijna alle proefpersonen verloren gegaan. Daarom kon niet voor elk 

middagdagboek afzonderlijk bepaald worden of het binnen een half uur na het alarm was 

ingevuld. “Binnen de tijd” is dan ook ruim gedefinieerd: niet vóór 09:00 uur (d.w.z. op eigen 

initiatief van de patiënt, zonder alarm) en niet na 15:30 uur (een half uur na de laatste 

mogelijkheid voor een alarm). De totale compliantie is berekend door de individuele complianties 

van proefpersonen te middelen, dit is zowel inclusief de eerste zes proefpersonen die veel 

technische problemen hadden als exclusief deze patiënten gedaan. De totale compliantie is 

vervolgens uitgesplitst per dagboek en per week om te bekijken in hoeverre hier verschillen in 

optraden. De compliantie wordt als acceptabel beschouwd wanneer deze hoger is dan de door 

Stone en collega’s (2002) voorgestelde, hetzij willekeurig bepaalde norm van 80%.  

 

1b. Evaluatie 

Hoe proefpersonen het invullen van de dagboeken evalueerden, is middels de evaluatievragenlijst 

(zie Tabel 3.2) bepaald en met behulp van beschrijvende statistieken weergegeven in tekst en 

grafieken.  

1c. Verloop van de klachten gedurende de dag 

De gemiddelden en standaarddeviaties van de mate van buikpijn zijn per patiënt per dagboek 

berekend. Vervolgens is per patiënt exploratief gekeken met one-way ANOVA’s of de mate van 

buikpijn op verschillende momenten van de dag significant verschilde. Het verloop van buikpijn 

over de dagen is beschrijvend weergegeven in grafieken voor enkele individuele patiënten en over 

alle patiënten gemiddeld. Het verloop van nevenklachten gedurende de dag is bepaald door per 

klacht eerst voor elke patiënt afzonderlijk het percentage dat de betreffende klacht is ingevuld per 

dagboek en over alle dagboeken te berekenen en deze percentages vervolgens te middelen. Deze 

percentages zijn beschrijvend weergegeven in grafieken. Vervolgens is exploratief met one-way 
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repeated measures ANOVA’s nagegaan of de gemiddelde percentages per dagboek van elkaar 

verschilden.  

 

2. Relaties buikpijn-spanning en 3. Relaties buikpijn-catastroferende cognities 

De relaties tussen buikpijn en spanning (tweede onderzoeksvraag) en tussen buikpijn en 

catastroferende cognities (derde onderzoeksvraag) zijn op dezelfde wijze in twee stappen 

geanalyseerd. In de eerste stap zijn Pearson’s product-moment correlaties berekend tussen de 

gemiddelde buikpijn per patiënt per dagboek, de gemiddelde spanning per patiënt en de 

gemiddelden voor elk van de catastroferende cognities per patiënt. Voor patiënten die één 

middagdagboek per dag hadden ingevuld werden de gemiddelde Spanning, gemiddelde Cat-

Teveel en gemiddelde Cat-Zorgen per patiënt bepaald door de scores van al zijn of haar 

middagdagboeken te middelen. Voor patiënten die twee middagdagboeken hadden ingevuld, werd 

eerst het gemiddelde per middagdagboek bepaald en werden deze twee vervolgens gemiddeld.  

 

Als tweede zijn verschillende lineaire regressieanalyses uitgevoerd. Om na te gaan in hoeverre 

spanning en catastroferende cognities buikpijn op hetzelfde moment en latere buikpijn 

respectievelijk voorspelden, zijn standaard multiple lineaire regressieanalyses uitgevoerd. Hierbij 

zijn Spanning, Cat-Teveel en Cat-Zorgen de onafhankelijke variabelen, die alle drie tegelijk zijn 

toegevoegd, en is buikpijn telkens de afhankelijke variabele. Om na te gaan in hoeverre buikpijn 

’s ochtends latere spanning en catastroferende cognities voorspelde, zijn drie lineaire 

regressieanalyses uitgevoerd met buikpijn ’s ochtends als onafhankelijke variabele en Spanning, 

Cat-Teveel en Cat-Zorgen respectievelijk als afhankelijke variabelen. 

 

Dagboekgegevens hebben echter een aantal eigenschappen waardoor deze analyses niet 

toereikend zijn en het gebruik van multilevel analyse wordt geadviseerd (Schwartz & Stone, 

1998). Zo 1) lijken dagboeken van dezelfde patiënt meer op elkaar dan dagboeken van 

verschillende patiënten (variatie tussen individuen), 2) variëren dagboeken binnen dezelfde 

patiënt in het verloop van de dagen, en 3) lijken dagboeken van dezelfde patiënt op dagen die in 

het verloop van de tijd dichter bij elkaar liggen meer op elkaar dan dagboeken van dezelfde 

patiënt op dagen die verder uit elkaar liggen, een fenomeen dat autocorrelatie wordt genoemd. 

Om deze redenen zijn multilevel analyses uitgevoerd door het Nivel. De resultaten hiervan zijn als 

bijlage opgenomen en worden buiten beschouwing gelaten bij de conclusies van dit 

onderzoeksverslag. 
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4 Resultaten  

De resultatensectie bestaat uit drie paragrafen. In paragraaf 4.1 worden de resultaten met 

betrekking tot de haalbaarheid en geschiktheid van elektronische dagboekmonitoring bij patiënten 

met PDS (eerste onderzoeksvraag) besproken. Deze zijn overeenkomstig met de deelvragen 

onderverdeeld in drie subparagrafen (compliantie, evaluatie door de patiënten en verloop van 

klachten). In paragraaf 4.2 komen resultaten met betrekking tot de relaties tussen buikpijn en 

spanning (tweede onderzoeksvraag) aan bod en in paragraaf 4.3 staan de relaties tussen buikpijn 

en catastroferende cognities (derde onderzoeksvraag) centraal. 

 

4.1 Haalbaarheid en geschiktheid elektronische dagboekmonitoring 

1a. Compliantie 

De individuele complianties (percentage (binnen de tijd) ingevulde dagboeken) per patiënt staan 

in Tabel 4.1 vermeld. Hierin is te zien dat twee personen een zeer lage compliantie hadden, dit 

zijn de twee personen die wegens zeer veel technische problemen eerder zijn gestopt. Omdat de 

eerste zes proefpersonen (groep 1) allemaal veel technische problemen ondervonden, is de totale 

compliantie met (groep 1 en 2; N=13) en zonder (alleen groep 2; N=7) deze groep bepaald. De 

totale compliantie voor groep 1 en 2 samen was 73,7% (sd 19,66%, min 30,7%, max. 93,8%), 

hetgeen niet acceptabel is volgens de gestelde grens van 80%. De totale compliantie voor groep 2 

alleen was 83,6% (sd 11,49%, min. 60,2%, max. 93,8%), hetgeen wel acceptabel is. 

 

Bij personen uit groep 2 is bekend hoeveel procent van de dagboeken niet zijn ingevuld wegens 

technische problemen en hoeveel procent wegens verkeerd begrepen instructies, zie Tabel 4.1. 

Voor patiënten uit deze groep is berekend hoe hoog de compliantie is wanneer niet ingevulde 

dagboeken wegens technische problemen of verkeerd begrepen instructies buiten beschouwing 

zijn gelaten, zie kolom “gecorrigeerde compliantie”. De gecorrigeerde compliantie over alle 

patiënten uit groep 2 was gemiddeld 89,0%, hetgeen zeer acceptabel is. 
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Tabel 4.1 Compliantie per patiënt (groep 1: N=6, groe p 2: N=7)  

ID Groep Individuele 
compliantie (%) 

Niet ingevuld door 
technische 

problemen (%) 

Niet ingevuld door 
verkeerd begrepen 

instructies (%) 

Gecorrigeerde 
compliantie* (%) 

56 2 93,8 2,5 0,0 96,2 
51 2 91,4 1,2 1,2 93,7 
38 2 87,7 0,0 7,4 94,7 
28 2 87,5 4,5 0,0 91,6 
30 2 87,2 5,1 0,0 91,9 
53 2 77,8 1,2 0,0 78,8 
31 2 60,2 21,2 0,0 76,3 
26 1 77,1 NB NB - 

8 1 76,4 NB NB - 
10 1 75,7 NB NB - 
12 1 74,3 NB NB - 
19 1 37,9 NB NB - 
14 1 30,7 NB NB - 

NB =niet bekend  
* (Aantal ingevulde dagboeken)/(gepland aantal dagboeken – aantal niet ingevulde dagboeken door 
technische problemen – aantal niet ingevulde dagboeken door verkeerd begrepen instructies) 
 

In Tabel 4.2 is weergegeven hoe de compliantie verdeeld is over de dagboeken, gemiddeld over 

alle patiënten en alleen over groep 2. Hierin is te zien dat de gemiddelde compliantie over alle 

patiënten voor het ochtend- en avonddagboek acceptabel is (>80%), maar voor beide 

middagdagboeken niet. Gekeken naar groep 2 afzonderlijk is te zien dat de gemiddelde 

compliantie voor het ochtend-, eerste middag- en avonddagboek acceptabel is, maar niet voor het 

tweede middagdagboek. In Tabel 4.3 staat de compliantieverdeling over de weken, gemiddeld 

over alle patiënten en alleen over groep 2. Gemiddeld over alle patiënten was de compliantie 

acceptabel in week 2 en 3 en in week 1, 4 en 5 niet. Wanneer alleen groep 2 werd bekeken was de 

compliantie in week 2, 3 en 4 acceptabel en in week 1 en 5 niet. Deze resultaten met betrekking 

tot de verdeling van de compliantie over de dagboeken en over de weken ondersteunen de 

beslissing in de loop van het onderzoek dat één middagdagboek en de laatste week werden 

geschrapt.  

  

Tabel 4.2 Gemiddelde compliantie (%) per dagboek, o ver alle patiënten (N=13) en alleen over groep 2 
(N=7) 
 Dagboek N Min. Max. Gemiddelde St. Dev. 
Alle patiënten Ochtenddagboek 13 34,3 97,1 84,0* 18,67 
 Eerste middagdagboek 9 20,0 100,0 65,4 25,97 
 Tweede middagdagboek 13 5,7 85,2 54,2 24,31 
 Avonddagboek 13 34,3 100,0 84,7* 18,31 
Groep 2 Ochtend 7 73,5 97,1 90,2* 8,03 
 Eerste middagdagboek 3 68,8 100,0 83,0* 15,83 
 Tweede middagdagboek 7 29,4 85,2 68,5 20,56 
 Avond 7 73,5 100,0 91,2* 8,94 
* boven de acceptabele grens van 80% 
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Tabel 4.3 Gemiddelde compliantie (%) per week, over  alle patiënten (N=13) en alleen over groep 2 
(N=7) 
 Week N Min. Max. Gemiddelde St. Dev. 
Alle patiënten Week 1 13 25,0 96,4 71,9 19,40 
 Week 2 13 46,4 100,0 80,0* 14,93 
 Week 3 13 67,9 100,0 84,6* 12,77 
 Week 4 13 7,1 100,0 70,3 30,39 
 Week 5 9 0,0 89,3 48,1 35,24 
Groep 2 Week 1 7 66,7 89,3 78,4 8,17 
 Week 2 7 67,9 100,0 85,4* 12,08 
 Week 3 7 82,6 100,0 94,8* 6,44 
 Week 4 7 57,1 100,0 84,1* 18,27 
 Week 5 3 11,1 83,3 53,7 37,82 
* boven de acceptabele grens van 80% 

 

In de uitgebreide versie van de evaluatievragenlijst werd patiënten gevraagd om in te schatten hoe 

vaak het lukte om het dagboek binnen een half uur in te vullen. Deze subjectieve compliantie staat 

afgebeeld in Grafiek 4.1. Hierin is te zien dat de meerderheid aangaf dat dit lukte in ongeveer 

driekwart van de keren (57,1%) of (bijna) alle keren (28,6%) en één persoon aangaf dat dit in 

minder dan de helft van de keren lukte (14,3%). Redenen die werden genoemd voor het niet op 

tijd invullen van een dagboek, waren: “eerste weekend instructies verkeerd begrepen”, “geen 

rustige plek”, “dan was ik aan het werk”, “niet mogelijk/aanvaardbaar door andere 

verplichtingen”, “hoorde alarm niet”, “geen verbinding met internet mogelijk” en “druk bezig”. 

 

Grafiek 4.1 Subjectieve compliantie: antwoord op de  vraag “Hoe vaak lukte het u om het dagboek 
binnen een half uur na het alarm in te vullen?” (N= 7) 
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1b. Evaluatie 

Resultaten met betrekking tot de evaluatie door patiënten zijn onderverdeeld in drie gebieden: 

algemene evaluatie, eigenschappen van de pocketcomputer en eigenschappen van de dagboeken. 

Deze zullen achtereenvolgens in drie subparagrafen worden besproken. 

 

Algemene evaluatie 

In grafiek 4.2 is te zien dat een klein deel van de 13 proefpersonen de ervaringen met het invullen 

van de dagboeken op de pocketcomputer over het algemeen als negatief (15,4%) zou beschrijven, 

de rest beschrijft de ervaringen als neutraal (30,8%) of positief (50,8%). Op de vraag of 

proefpersonen nogmaals zouden meewerken aan onderzoek waarbij dagboeken op een 

pocketcomputer moeten worden ingevuld, antwoordde meer dan de helft ja (53,8%), minder dan 

een derde nee (30,8%) en vulden twee mensen beide in (15,4%). De twee patiënten die beide 

hadden ingevuld gaven hierbij aan dat ze in de huidige vorm niet nogmaals zouden willen 

meedoen, maar wel wanneer er respectievelijk minder technische problemen waren of wanneer de 

dagboekvragen anders zouden zijn. Andere redenen die zijn genoemd om niet nogmaals deel te 

willen nemen, waren: “het heeft me onvoldoende opgeleverd”, “geen baat bij gehad”, “het is 

eentonig”, “belastend om bezigheden op te schorten om dagboek in te vullen” en “falen van het 

verzenden van de antwoorden”. In grafiek 4.3 staan de evaluatieresultaten van de vraag over de 

instructie, handleiding en de bereikbaarheid van de onderzoekers in geval van problemen. Hierin 

is te zien dat iedereen de instructie duidelijk vond en de bereikbaarheid van de onderzoekers goed 

en één persoon (7,7%) de handleiding onduidelijk vond. 

 

Eigenschappen pocketcomputer 

In grafiek 4.4 staan de beoordelingen van de pocketcomputer. Hierin is te zien dat het merendeel 

van de proefpersonen de computer makkelijk (69,2%) of precies goed (15,4%) in het gebruik 

vonden. De afmetingen vond bijna de helft te groot (46,2%), het gewicht vond een aantal mensen 

te zwaar (23,1%). Het scherm vond bijna iedereen precies goed (92,3%), de grootte van de letters 

vond iedereen precies goed. De luidheid van het alarm werd door de meerderheid als precies goed 

(69,2%) beoordeeld, door een aantal mensen als te zacht (30,8%). Zoals te zien in Grafiek 4.5 

lopen de ervaringen met het werken met de pocketcomputer uiteen, er zijn zowel positieve als 

negatieve ervaringen. 



 

 

Grafiek 4.2 Algemene evaluatie (N=13)  
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Grafiek 4.4 Eigenschappen pocketcomputer (“Wat vond  u van…”) (N=13)  
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Grafiek 4.5 “Hoe heeft u het werken met de pocketco mputer ervaren?” (N=13, *N=7)  
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Grafiek 4.3 Evaluatie ins tructie, handleiding en bereikbaarheid onderzoekers  (N=13) 
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Eigenschappen dagboeken 

Omdat het aantal vragen per dagboek, het aantal dagboeken per dag en het aantal weken dat de 

dagboeken werden ingevuld in de loop van het onderzoek gewijzigd zijn, zijn de antwoorden op 

de evaluatie telkens uitgesplitst. In Grafiek 4.6 zijn de uitgesplitste antwoorden afgebeeld. Hierin 

is te zien dat de helft van de patiënten die de niet-ingekorte versies van de dagboeken invulden het 

aantal vragen per dagboek te veel vond. Om deze reden en wegens de technische problemen door 

de lengte van de dagboeken is het aantal vragen in de loop van het onderzoek ingekort. De 

meerderheid van de patiënten die deze ingekorte versies van de dagboeken invulden (85,7%) vond 

het aantal vragen precies goed. Het aantal dagboeken per dag werd door de patiënten die vier 

dagboeken per dag invulden overwegend als precies goed beoordeeld (77,8%). Van de patiënten 

die drie dagboeken per dag invulden, vond iedereen het aantal precies goed. Een derde van de 

patiënten die de dagboeken vijf weken invulde, vond het aantal weken dat de dagboeken werden 

ingevuld te lang en een deel (11,1%) te kort, terwijl iedereen van de patiënten die de dagboeken 

vier weken invulden deze periode precies goed vond.  

 

In Grafiek 4.7 zijn de beoordelingen met betrekking tot de dagboekvragen opgenomen. Ook hier 

is een onderverdeling gemaakt in twee groepen (N=6 en N=7) omdat de inhoud van de dagboeken 

tussentijds gewijzigd is. De beoordelingen van de onderwerpen en de begrijpelijkheid van de 

vragen zijn in beide groepen overwegend positief. Bijna de helft van degenen aan wie dit 

gevraagd werd (N=7) had wel (42,9%) of enigszins (14,3%) meer inzicht verkregen in de klachten 

door het invullen van de dagboeken en ervaarde wel (28,6%) of enigszins (28,6%) steun aan het 

invullen van de dagboeken. 
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Grafiek 4.6 Beoordeling van aantal vragen per dagboe k, aantal dagboeken per dag en aantal weken 

dat de dagboeken werden ingevuld 
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 Grafiek 4.7 Beoordelingen van de dagboekvragen (keu ze van de onderwerpen, begrijpelijkheid van 

de vragen, inzicht in klachten door dagboekvragen, steun aan invullen dagboekvragen) 
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1c. Verloop van de klachten 

Buikpijn 

De gemiddelden en standaarddeviaties van de mate van buikpijn per patiënt per dagboek staan 

vermeld in Tabel 4.4. Uit exploratieve oneway ANOVA’s per patiënt bleken significante verschillen 

in de mate van buikpijn afhankelijk van het moment van de dag op te treden bij 5 van de 

patiënten: patiënt 8 F(3,58,357)=10,254, p<.05; patiënt 12 F(3,110)=10,299, p<.05, patiënt 14 

F(3,60,454)=10,915, p<.05; patiënt 19 F(3,29,452)=4,103, p<.05; patiënt 53 F(2,46,541)=6,073, 

p<.05. Hochberg’s en Games Howell’s post hoc analyses3 wezen uit dat patiënt 8 ’s avonds 

significant meer buikpijn had dan op het eerste en op het tweede middagdagboek, patiënt 12 ’s 

ochtends significant minder buikpijn dan op alle andere dagboeken had, patiënt 14 ’s ochtends 

minder buikpijn dan op het tweede middagdagboek had en op het eerste en tweede 

middagdagboek significant meer buikpijn dan ’s avonds had, patiënt 19 ’s ochtends significant 

meer buikpijn dan ’s avonds had en patiënt 53 ’s ochtends en ’s middags significant minder 

buikpijn dan ’s avonds had.  

 

Tabel 4.4 Gemiddelde buikpijn per patiënt per dagbo ek (0=geen tot 5=ondraaglijk) 
ID Ochtenddagboek Eerste middagdagboek (Tweede) 

middagdagboek 
Avonddagboek 

  N Gem. sd N Gem. sd N Gem. sd N Gem. sd 

  8* 33 0,79 1,053 25 0,68 0,69 22 0,36 0,658 33 1,36 0,699 

10 34 0,65 0,812 26 0,12 0,431 23 0 0 33 0,18 0,465 

12* 30 0,63 0,49 24 1,21 0,415 28 1,14 0,591 32 1,31 0,535 

14* 12 0,75 0,866 7 1,57 1,134 7 2 1,414 22 0,41 0,666 

19* 20 2,45 1,432 11 2 0,894 22 1,55 0,739 12 1,33 0,492 

26 32 0,56 0,759 28 0,46 0,637 30 0,67 0,606 30 1,03 1,189 

28 33 0,55 0,564 8 0,63 1,061 31 1,03 0,912 31 0,9 0,831 

30 32 0,84 0,574 15 0,53 0,743 30 0,57 0,626 30 0,73 0,64 

31 25 0,44 0,583 11 0,45 0,522 23 0,52 0,511 25 0,68 0,802 

38 25 0,24 0,436 - - - 23 0,22 0,518 25 0,48 0,77 

51 24 0,63 0,875 - - - 26 0,19 0,402 27 0,33 0,784 

53* 24 1,17 0,381 - - - 25 1,24 0,436 25 1,64 0,569 

56 26 0,77 0,765 - - - 24 0,92 0,776 27 1 0,734 

*p<.05 
 

 

                                                   
3 Wanneer aantallen erg van elkaar verschillen wordt geadviseerd Hochberg’s post hoc analyses te gebruiken en wanneer de 

varianties ongelijk zijn kan het beste Games-Howell gebruikt worden (Field, 2005). 
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In grafieken 4.8 a t/m c staat het verloop van buikpijn over de dagen grafisch weergegeven voor 

drie patiënten. Dit zijn drie van de vijf patiënten waarbij uit de eerder beschreven ANOVA’s 

significante verschillen in de mate van buikpijn afhankelijk van het moment van de dag optraden 

(van de andere twee patiënten misten veel dagboeken, waardoor er veel gaten in de grafieken 

zouden komen). Deze grafieken illustreren dat er individuele verschillen zijn in het verloop van 

buikpijn. In grafiek 4.9 zijn de ruwe gemiddelden van de mate van buikpijn over alle patiënten per 

dagboek uitgezet tegen het verloop van de dagen. Hierin is te zien dat er een fluctuatie binnen de 

dag en in het verloop van de tijd is. 

 

Grafieken 4.8 a t/m d Verloop van buikpijn per dagb oek bij patiënt 8, 12 en 53 
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Grafiek 4.9 Verloop van gemiddelde buikpijn (ongeco rrigeerd) over alle patiënten (N=13) per 

dagboek  
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Nevenklachten 

In Grafieken 4.9 b t/m h staan de gemiddelde percentages per klacht afgebeeld per dagboek 

(ochtend, eerste middag, tweede middag, avond) en over alle dagboeken. Ter vergelijking is 

buikpijn omgescoord in een dichotome variabele, waarbij 0=0 en 1 t/m 5=1, en is het gemiddelde 

percentage buikpijn eerst per patiënt afzonderlijk bepaald voor elk dagboek en vervolgens 

gemiddeld over alle patiënten, zie Grafiek 4.9a. 

 

Voor elke nevenklacht is met een one-way repeated measures ANOVA nagegaan of deze 

percentages verschilden tussen het ochtenddagboek, het tweede middagdagboek en het 

avonddagboek (N=10) 4. Hieruit bleek dat er een significant effect van moment van de dag optrad 

voor winderigheid, F(2,18)=4.708, p<.05, maar geen significant effect van moment van de dag 

voor de overige klachten. 

                                                   
4 N=10, bij drie mensen is de vraag naar overige klachten in het avonddagboek niet gesteld. Wanneer vier momenten per dag 

bekeken zouden worden, is dit slechts bij N=6 mogelijk, daarom is ervoor gekozen om alleen naar drie momenten te kijken.  



 

Grafieken 4.11 a Percentages buikpijn per dagboek o ver alle patiënten (N=13), b t/m d Percentages neve nklachten per dagboek (N=10) 
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vervolg Grafieken 4.9 e t/m h Percentages nevenklac hten per dagboek (N=10) 
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4.2 De relaties tussen buikpijn en spanning  

Zoals reeds in de methode-sectie is beschreven zijn de relaties tussen buikpijn en spanning in twee 

stappen geanalyseerd. Als eerste zijn Pearson’s product moment correlaties berekend over de 

gemiddelde spanning en de gemiddelde buikpijn per dagboek per patiënt en catastroferende 

cognities per patiënt respectievelijk, welke in Tabel 4.5 staan vermeld. Hierin is te zien dat er (niet 

significante) kleine positieve correlaties werden gevonden tussen Spanning en repectievelijk 

buikpijn ’s ochtends of buikpijn op het eerste middagdagboek.  

 

Tabel 4.5 Correlaties 
  Buikpijn 

ochtend 
 

(N=13) 

Buikpijn 
eerste 
middag 
(N=9) 

Buikpijn 
tweede 
middag 
(N=13) 

Buikpijn 
Avond 

 
(N=13) 

Cat-Zorgen 
 

(N=13) 

Cat-Teveel 
 
 

(N=13) 
Spanning ,319 (n.s.) ,379 (n.s.) -,103 (n.s.) -,256 (n.s.) -,096 (n.s.) ,067 (n.s.) 

Pearson’s product moment correlations. n.s.=niet significant 

 

Vervolgens zijn verschillende regressieanalyses uitgevoerd. De resultaten van twee standaard 

multiple regressieanalyses met Spanning, Cat-Teveel en Cat-Zorgen als predictoren (tegelijk 

toegevoegd) voor buikpijn ’s middags en ’s avonds staan in Tabel 4.6. Tegen de verwachting in 

was Spanning geen significante voorspeller voor buikpijn ’s middags of ‘s avonds. De resultaten 

met betrekking tot catastroferende cognities worden in de volgende paragraaf besproken. De 

resultaten van de regressieanalyse met buikpijn ’s ochtends als predictor voor Spanning staan in 

Tabel 4.7. Tegen de verwachting in kon buikpijn ‘s ochtends Spanning ’s middags niet significant 

voorspellen. 

 

Tabel 4.6 Regressieanalyse 
Spanning, Cat-Teveel en Cat-Zorgen als predictoren v oor buikpijn ’s middags en ‘s avonds 
 Buikpijn eerste middag Buikpijn tweede middag Buikpijn avond 
 B SE B β B SE B β B SE B β 
Constant ,38 ,14  ,32 ,10  ,63 ,11  
Spanning  -,06 ,13 -,04 -,08 ,09 -,05 -,08 ,10 -,05 
Cat-Teveel  ,22 ,10  ,23* ,27 ,07   ,32*** -,13 ,07 -,14 
Cat-Zorgen   ,06 ,08 ,07 ,05 ,06 ,06 ,28 ,07   ,34*** 
 R²=.07 R²=.13 R²=.07 
*p<.05; ***p<.001 
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Tabel 4.7 Regressieanalyses 
Buikpijn ’s ochtends als predictor voor Spanning  
 Spanning 
 B SE B β 
Constant ,54 ,04  
Buikpijn ochtend ,05 ,04 ,08 
 R²=.01 
 

4.3 De relaties tussen buikpijn en catastroferende cognities  

Evenals de relaties tussen buikpijn en spanning zijn de relaties tussen buikpijn en catastroferende 

cognities in twee stappen geanalyseerd. In Tabel 4.8 staan de Pearson’s product moment 

correlaties vermeld. Deze zijn berekend over het gemiddelde per catastroferende cognitie per 

patiënt en de gemiddelde buikpijn per dagboek per patiënt. Hierin is te zien dat er (niet 

significante) kleine positieve correlaties waren tussen Cat-Zorgen en buikpijn op het tweede 

middagdagboek en tussen Cat-Teveel en buikpijn op het eerste middagdagboek. Er werd een 

significante gemiddelde positieve correlatie tussen Cat-Teveel en buikpijn op het tweede 

middagdagboek gevonden en een significante sterke positieve correlatie tussen de twee 

catastroferende cognities.  

 

Tabel 4.8 Correlaties  
  Buikpijn 

ochtend 
 

(N=13) 

Buikpijn 
eerste middag 

(N=9) 

Buikpijn 
tweede 
middag 
(N=13) 

Buikpijn 
Avond 

 
(N=13) 

Cat-Zorgen 
 

(N=13) 

Cat-Zorgen ,165 (n.s.) ,159 (n.s.) ,393 (n.s.)  ,164 (n.s.)  

Cat-Teveel ,083 (n.s.) ,305 (n.s.)    ,578* -,061(n.s.) ,872** 

Pearson’s product moment correlations. n.s.=niet significant; * p<.05 (two-tailed); ** p<.01 (two-tailed); Cat-
Zorgen = maak me zorgen dat klachten erger worden; Cat-Teveel = gevoel klachten worden me te veel. 
 

Zoals in de vorige paragraaf beschreven zijn vervolgens twee standaard multiple 

regressieanalyses uitgevoerd met Spanning, Cat-Teveel en Cat-Zorgen als predictoren (tegelijk 

toegevoegd) voor buikpijn ’s middags en ’s avonds, zie Tabel 4.9 (= Tabel 4.6 vorige paragraaf). 

In overeenstemming met de verwachtingen was Cat-Teveel een significante voorspeller voor 

buikpijn ’s middags (beide dagboeken), waarbij een sterker gevoel dat de klachten teveel worden 

meer buikpijn voorspelde, en was Cat-Zorgen een significante voorspeller voor buikpijn ’s 

avonds, waarbij meer zorgen dat de klachten erger zullen worden meer buikpijn voorspelde. 

Tegen de verwachtingen in was Cat-Zorgen geen significante voorspeller voor buikpijn ’s 

middags en was Cat-Teveel geen significante voorspeller voor buikpijn ’s avonds. 
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Tabel 4.9 Regressieanalyse 
Spanning, Cat-Teveel en Cat-Zorgen als predictoren v oor buikpijn ’s middags en ‘s avonds 
 Buikpijn eerste middag Buikpijn tweede middag Buikpijn avond 
 B SE B β B SE B β B SE B β 
Constant ,38 ,14  ,32 ,10  ,63 ,11  
Spanning  -,06 ,13 -,04 -,08 ,09 -,05 -,08 ,10 -,05 
Cat-Teveel  ,22 ,10  ,23* ,27 ,07   ,32*** -,13 ,07 -,14 
Cat-Zorgen   ,06 ,08 ,07 ,05 ,06 ,06 ,28 ,07   ,34*** 
 R²=.07 R²=.13 R²=.07 
*p<.05; ***p<.001 
 
 

De resultaten van twee regressieanalyses met buikpijn ’s ochtends als predictor voor Cat-Teveel 

en Cat-Zorgen staan in Tabel 4.10. Buikpijn ’s ochtends voorspelde significant Cat-Teveel en Cat-

Zorgen ‘s middags, waarbij meer buikpijn een sterker gevoel voorspelde dat de klachten teveel 

werden en meer zorgen dat de klachten erger zouden worden, wat overeenkomt met de 

verwachtingen.  

 
Tabel 4.10 Regressieanalyses 
Buikpijn ’s ochtends als predictor voor Cat-Teveel en  Cat-Zorgen ’s middags  
 Cat-Teveel Cat-Zorgen 
 B SE B β B SE B β 
Constant 1,23 ,07  1,47 ,08  
Buikpijn ochtend   ,24 ,06 ,23***   ,22 ,07 ,18** 
 R²=.05 R²=.03 
*p<.05; **p<.01; ***p<.001 
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5 Discussie 

5.1 Conclusies 

Het eerste doel van dit onderzoek was na te gaan in hoeverre elektronische dagboekmonitoring 

een haalbare en geschikte methode is bij patiënten met het prikkelbare darm syndroom. Uit de 

resultaten komt naar voren dat elektronische dagboekmonitoring bij patiënten met het prikkelbare 

darm syndroom a) met uitzondering van een beginperiode met veel technische problemen, een 

acceptabele gemiddelde compliantie (83,6%) oplevert, b) overwegend positief beoordeeld wordt 

door patiënten en c) aansluit bij het verloop van klachten gedurende de dag. Hierbij moet een 

tweetal nuances aangebracht worden. 

 

Ten eerste, hoewel de gemiddelde compliantie acceptabel was, waren er verschillen te zien 

wanneer de compliantie per dagboek werd bekeken: de compliantie was voor de ochtend- en 

avonddagboeken hoog, maar voor de middagdagboeken een stuk lager. Aan het begin van het 

onderzoek traden met name bij het middagdagboek technische problemen op, hetgeen deze lage 

compliantie verklaart. Maar ook bij de tweede groep patiënten was de compliantie voor het 

middagdagboek beduidend lager dan voor de andere dagboeken. Vermoedelijk ligt de oorzaak 

hiervan in het feit dat de ochtend- en avonddagboeken op eigen initiatief ingevuld werden, terwijl 

de middagdagboeken na een alarm moesten worden ingevuld. De haalbaarheid van elektronische 

dagboekmonitoring wordt op basis van deze compliantie resultaten dus wel ondersteund voor 

dagboeken ’s ochtends en ’s avonds die op eigen intiatief worden ingevuld, maar minder voor 

dagboeken ’s middags die na een alarm moeten worden ingevuld.  

 

Ten tweede was de evaluatie door patiënten over het geheel genomen overwegend positief, echter, 

een aantal aanbevelingen voor het vervolgonderzoek kunnen gedaan worden aan de hand van de 

evaluatieresultaten. Zo zouden beter kleinere en lichtere PDA’s met een harder alarm gebruikt 

kunnen worden. Ook hebben de vele technische problemen negatieve reacties tot gevolg gehad en 

zou dit voor sommigen een reden zijn om niet nogmaals aan dergelijk onderzoek mee te doen. 

Patiënten zouden hierop beter voorbereid kunnen worden, door van tevoren te benadrukken dat er 

technische problemen kunnen optreden. Echter, hiermee wordt het vermoedelijk alleen maar 

lastiger om patiënten bereid te vinden deel te nemen en dit neemt ook niet weg dat mensen het 

toch erg vervelend kunnen vinden. Zo grondig mogelijk testen en goede ondersteuning bieden in 

het geval van technische problemen, verkleint de kans op technische problemen en negatieve 

reacties hierop, maar kan het optreden van technische problemen en negatieve reacties hierop 
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helaas niet uitsluiten. 

 

De resultaten van dit onderzoek komen overeen met de resultaten van andere onderzoeken waarin 

de haalbaarheid van elektronische dagboekmonitoring bij andere patiëntenpopulaties is bevestigd. 

De compliantie valt binnen het spectrum van eerder gerapporteerde complianties, die varieerden 

van 76% tot 94% (Roelofs et al., 2004; Stone et al., 2003; Sonnenschein et al., 2006; Sorbi et al., 

2006; Litcher-Kelly, Stone, Broderick, & Schwartz, 2004). Een maatregel die is aanbevolen om de 

compliantie te verhogen, is proefpersonen tussentijdse feedback op hun compliantie te geven 

(Christensen, Feldman Barrett, Bliss-Moreau, Lebo, & Kashub, 2003). In het huidige onderzoek is 

dit niet gebeurd. Een aanbeveling voor het vervolg van dit onderzoek is dan ook om dit wel te 

doen. De bevinding dat de mate van buikpijn en de aanwezigheid van nevenklachten op 

verschillende momenten van de dag varieert, komt overeen met (klinische) beschrijvingen van het 

klachtenverloop bij PDS (Blanchard, 2001; Spiller, 1994). Samengevat, elektronische 

dagboekmonitoring is een haalbare en geschikte methode bij patiënten met PDS. 

 

Het tweede doel van dit onderzoek was na te gaan welke relaties, alsmede de richting ervan, er 

zijn tussen buikpijn en spanning. Er werden geen relaties gevonden met gelijktijdige, eerdere of 

latere buikpijn. De resultaten bieden noch ondersteuning voor de somatopsychische (stress als 

consequentie van symptomen) noch voor de psychosomatische hypothese (stress als antecedent 

van symptomen).  

 

Het derde doel van dit onderzoek was na te gaan welke relaties, alsmede de richting ervan, er zijn 

tussen buikpijn en castastroferende cognities. De resultaten wijzen erop dat één aspect van 

catastroferen (het gevoel dat klachten te veel worden) positief geassocieerd is met buikpijn op 

hetzelfde moment, maar een ander aspect van catastroferen (zorgen maken dat de klachten erger 

worden) niet. Meer zorgen maken dat de klachten erger worden ’s middags was wel geassocieerd 

met meer buikpijn ‘s avonds, terwijl dit niet gold voor het gevoel dat klachten te veel worden. 

Beide aspecten van catastroferen vertoonden een relatie met eerdere buikpijn: meer buikpijn ’s 

ochtends was geassocieerd met meer zorgen maken dat de klachten erger worden en een sterker 

gevoel dat de klachten te veel worden ’s middags. In de volgende subparagrafen zal 

achtereenvolgens de methodologie en generaliseerbaarheid van dit onderzoek bediscussieerd 

worden en zullen voor zover mogelijk implicaties van de resultaten voor theorie en praktijk 

gegeven worden. 
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Bij deze conclusies moet opgemerkt worden dat deze gebaseerd zijn op analyses die niet 

toereikend zijn om dagboekdata te analyseren. Dagboekdata hebben verschillende eigenschappen 

waarmee in deze analyses, in tegenstelling tot multilevelanalyses, geen rekening mee wordt 

gehouden. Voor de resultaten en conclusies van de multilevel analyses wordt de lezer naar de 

bijlage verwezen.  

 

5.2 Methodologie 

Bij de methodologie van dit onderzoek kunnen een aantal kritische noten geplaatst worden. Een 

eerste punt ter discussie is de operationalisatie van het construct spanning. In eerste instantie was 

ontspanning één van de antwoordcategorieën in een vraag naar stemming, en werd dit construct 

dichotoom gemeten. Het niet aanvinken van “ontspannen” kan betekenen dat iemand niet 

ontspannen, maar ook niet gespannen is, maar het kan ook betekenen dat iemand heel gespannen 

is. Het ongevoelige karakter van deze maat, zou kunnen verklaren dat er geen relaties met 

buikpijn zijn gevonden. Overigens werd in een later stadium van het onderzoek in een apart item 

expliciet naar de mate van ontspanning gevraagd, op een vijfpuntsschaal. Deze vorm verdient de 

voorkeur boven de eerdere impliciete, dichotome vorm. De antwoorden op deze vraag zijn 

omgescoord, zodat deze te vergelijken waren met de dichotome antwoorden van eerdere 

proefpersonen. In vervolgonderzoek kan echter beter gebruik gemaakt worden van een 

gevoeligere antwoordschaal en gevraagd worden naar de mate van spanning in plaats van 

ontspanning. 

 

Ten tweede is ook op de operationalisatie van catastroferen kritiek mogelijk. Dit construct is door 

twee items geoperationaliseerd, terwijl in schriftelijke vragenlijsten meerdere items worden 

gebruikt om een schaalscore te bepalen. Daarbij zijn de oorspronkelijke items geherformuleerd 

om deze geschikt te maken voor toepassing in elektronische dagboeken. Om deze redenen zou 

men de validiteit van deze maat kunnen betwisten. Echter, in dagboekonderzoek is het 

gebruikelijk om items zo kort en eenvoudig mogelijk in dagelijkse bewoording te formuleren en 

één enkel item te gebruiken om een psychologische staat te meten (Delespaul, 1995). Daarnaast 

leverden langere dagboeken meer technische problemen op en is een hogere compliantie 

gerapporteerd bij kortere dagboeken (Morren, Van Dulmen, Ouwerkerk, & Bensing, 2008) 

waardoor dagboeken met minder items de voorkeur verdienen. De antwoordschalen van de items 

met betrekking tot catastroferende cognities zijn in de loop van het onderzoek gewijzigd van een 

driepuntsschaal in een vijfpuntsschaal. De antwoorden op driepuntsschaal zijn omgescoord tot een 

vijfpuntsschaal, wat een gevoeligere maat suggereert dan waarmee daadwerkelijk gemeten is. 
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Doordat het aantal antwoordcategorieën op deze schalen niet overeenkwam, is de interpretatie van 

antwoordcategorieën bovendien vermoedelijk anders, waardoor mogelijke “bias” ontstaat 

wanneer deze samengevoegd worden. In vervolgonderzoek kan dan ook beter direct op een vijf- 

of zevenpuntsschaal gemeten worden. 

 

Ten derde traden er aan het begin van het onderzoek veel technische problemen op. Het 

belangrijkste probleem was dat het ophalen van de dagboeken of versturen van de antwoorden 

niet lukte. Dit bleek verholpen te kunnen worden door het aantal vragen in het middagdagboek te 

beperken. Overige problemen werden echter veroorzaakt door factoren buiten de macht van de 

onderzoekers. Het ontbreken van data door de technische problemen en de mogelijke negatieve 

invloed die deze problemen hebben gehad op de stemming en/of het stressniveau van de patiënt, 

bemoeilijkt interpretatie van de resultaten.  

 

Ten vierde hebben in loop van het onderzoek verschillende wijzigingen in de opzet 

plaatsgevonden. Zoals genoemd werd wegens technische problemen het middagdagboek ingekort. 

Ook is gedurende het onderzoek besloten om de onderzoeksperiode in te korten van vijf naar vier 

weken en het aantal dagboeken te reduceren van vier naar drie per dag.  

 

Ten vijfde is in dit onderzoek geen sprake van een experimenteel gecontroleerd design, waarbij 

alle factoren constant zijn gehouden behalve de onafhankelijke variabelen. Hoewel er relaties 

tussen catastroferende cognities en buikpijn werden gevonden, kunnen er geen uitspraken over de 

causaliteit gedaan worden op basis van deze onderzoeksopzet en resultaten.  

 

Een tweetal andere punten bemoeilijkt interpretatie van de resultaten van dit onderzoek: 1) 

doordat patiënten in dit onderzoek naast het invullen van dagboeken hierop ook advies ontvingen, 

heeft dit mogelijk ook invloed gehad op hun cognities en gedrag, en 2) PDS patiënten hebben een 

sterkere neiging tot sociaal wenselijk antwoorden, in vergelijking met depressieve en gezonde 

controles (Toner et al., 1992), waardoor antwoorden op de dagboek- en evaluatievragen mogelijk 

geen correcte weergave van de werkelijkheid zijn.  

 

5.3 Generaliseerbaarheid 

Wegens een aantal eigenschappen van de steekproef, kunnen de resultaten niet zonder meer 

gegeneraliseerd worden naar de gehele patiëntenpopulatie. Ten eerste nam er een klein aantal 

proefpersonen (N=13) aan dit onderzoek deel. Ten tweede was hiervan slechts één man, het is dus 
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nog maar de vraag in hoeverre de gevonden resultaten generaliseerbaar zijn naar het mannelijke 

deel van de patiëntenpopulatie. Hoewel PDS vaker voorkomt bij vrouwen, op basis waarvan 

eerder onderzoek naar PDS voornamelijk binnen de vrouwelijke populatie is uitgevoerd, zou het 

interessant zijn om te kijken of er verschillen bestaan tussen mannen en vrouwen met PDS.  

 

Ten derde bestond de steekproef uit patiënten die zichzelf vrijwillig opgaven voor dit onderzoek. 

Onlangs werden deelnemende patiënten aan een onderzoek naar vezels bij PDS (Bijkerk, 2008) 

vergeleken met patiënten die deelname weigerden en patiënten die buiten de inclusiecriteria van 

het onderzoek vielen. Het bleek onder andere dat deelnemende patiënten meer PDS symptomen, 

hevigere buikpijn en een langere PDS geschiedenis hadden dan de weigerende en geëxcludeerde 

patiënten. Bijkerk en collega’s (2008) wijzen erop dat patiënten met meer pijn of een langere PDS 

geschiedenis hogere verwachtingen hebben van een vezelbehandeling. Mogelijk verschilden de 

verwachtingen van deelnemende patiënten in dit onderzoek ook in vergelijking met de 

verwachtingen van niet-deelnemende of geëxcludeerde patiënten. Patiënten die zich opgeven 

hebben waarschijnlijk hogere verwachtingen dan patiënten die zich niet opgeven, want deelname 

aan dit onderzoek vraagt wel wat van de patiënten: ze moeten bereid zijn om gedurende vier/vijf 

weken de gehele dag een PDA bij zich te dragen en drie/viermaal per dag een dagboek in te 

vullen. Het is onwaarschijnlijk dat een patiënt die helemaal geen nut ziet in het invullen van 

dagboeken op een PDA (en hierop advies ontvangen) zich opgeeft als vrijwilliger. Ook patiënten 

die geen of weinig ervaring met computers hebben, zullen minder gemotiveerd zijn om aan dit 

onderzoek deel te nemen. Om deze selectiebias te voorkomen is in de brochure duidelijk vermeld 

dat er geen computerervaring nodig is om deel te nemen aan het onderzoek. Echter, het gemak 

waarmee proefpersonen met de PDA omgingen verschilde sterk tussen personen. Minder ervaren 

proefpersonen hadden in het begin meer problemen en behoefden extra (telefonische) begeleiding. 

Na verloop van tijd raakten echter ook deze proefpersonen gewend aan de PDA. 

 

5.4 Theoretische en praktische betekenis van de resultaten 

De resultaten van dit onderzoek bieden geen ondersteuning voor de psychosomatische hypothese 

over de relatie tussen stress en buikpijn. De veronderstelde verbanden gaan dus niet altijd op, 

maar zijn dan ook nooit eerder op situationele wijze door middel van elektronische dagboeken 

onderzocht. Patiënten hebben zelf vaak het idee dat stress een grote rol speelt bij hun PDS 

(Blanchard et al., 2008; Dancey et al., 1993). Dit kan de resultaten van eerder onderzoek waarin 

wel verbanden tussen stress en buikpijn zijn gevonden, hebben beïnvloed. Het zou kunnen dat het 

veronderstelde verband alleen te vinden is als patiënten terugkijken naar spanning en klachten, 



56                Masterthesis Klinische en gezondheidspsychologie • O.D. van Cranenburgh   

 

  

maar niet wanneer deze op dezelfde dag gemeten worden. Het vervolg van dit onderzoek en/of 

ander onderzoek zal moeten uitwijzen of de resultaten van het huidige onderzoek bij een grotere 

groep en met gebruik van een specifiekere en gevoeligere uitkomstmaat gerepliceerd worden. Pas 

dan kan geconcludeerd worden of de psychosomatische en/of somatopsychische hypothese voor 

de relatie tussen stress en buikpijn verworpen moet worden en of het interveniëren in de vorm van 

stressmanagement of ontspanningsoefeningen nut heeft. 

 

Volgens het cognitieve gedragsmodel bestaan er verschillende vicieuze cirkels die PDS in stand 

houden. De huidige resultaten sluiten hier slechts gedeeltelijk bij aan: er werden relaties gevonden 

in twee richtingen, die gezamenlijk een vicieuze cirkel beschrijven, tussen één aspect van 

catastroferen (zorgen maken dat de klachten erger worden) en buikpijn, maar geen relaties die 

ondersteuning bieden voor het veronderstelde optreden van een vicieuze cirkel tussen buikpijn en 

een ander aspect van catastroferen (gevoel dat de klachten te veel worden). Dit suggereert dat de 

verschillende aspecten van catastroferen als afzonderlijke constructen opgevat moeten worden. 

Het nut van interveniëren op catastroferende cognities om de veronderstelde vicieuze cirkel te 

doorbreken, wordt slechts gedeeltelijk ondersteund door de huidige resultaten: alleen voor het 

interveniëren op het zorgen-aspect van catastroferende cognities. Echter, ook hier geldt dat 

replicatie van de resultaten bij een grotere groep patiënten en met gevoeligere antwoordschalen 

zal moeten uitwijzen of het theoretische model en de hieruit voortvloeiende interventiestrategie 

aangepast moeten worden.  

 

Het huidige onderzoek wordt voortgezet in een lopend project. Door de vele tussentijdse 

wijzigingen in de opzet van het onderzoek, kan dit gedeelte het beste als pilot opgevat worden. Nu 

de technische problemen minimaal zijn, de opzet zo goed mogelijk aansluit bij aanbevelingen uit 

de literatuur en in de praktijk goed geaccepteerd wordt, kan de dataverzameling van meer 

proefpersonen de huidige resultaten verder ondersteunen of mogelijk juist gefundeerd verwerpen. 

De eerste stap is met dit onderzoek gezet en elektronische dagboekmonitoring is in ieder geval 

een veelbelovende methode bij deze patiëntenpopulatie. 
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7 Bijlagen 

Ochtenddagboek 
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Middagdagboek 
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Multilevel modellen  

Ad 3.4; 2. Relaties buikpijn-spanning en 3. Relaties buikpijn-catastroferende cognities 

Zoals reeds beschreven hebben dagboekgegevens een aantal eigenschappen waardoor het gebruik 

van multilevel analyses wordt geadviseerd. Er is sprake van 1 between-subject niveau (patiënt), 1 

within-subject niveau (dag) en er dient gecorrigeerd te worden voor autocorrelatie. De 

dagboekgegevens zijn dan ook geanalyseerd met multilevel modellen voor herhaalde metingen 

met een autocorrelatie-correctie. Deze analyses zijn uitgevoerd in MLwiN 2.02 door drs. P. 

Spreeuwenberg. 

 
Ad 4.1; 1c. Verloop van buikpijn 

Door middel van een multilevel model is gecorrigeerd voor verschillen tussen patiënten, binnen 

patiënten en autocorrelatie. De gecorrigeerde gemiddelden van de mate van buikpijn over alle 

patiënten per dagboek zijn in Grafiek B1 uitgezet tegen het verloop van de dagen. Hierin is te zien 

dat de gemiddelde buikpijn over alle patiënten ’s avonds het hoogst is en ’s middags het laagst. 

Het maakt dus uit op welk moment van de dag gevraagd wordt naar buikpijn. In het verloop van 

de dagen is een lichte fluctuatie te zien. 

 

Grafiek B1  

Verloop van gecorrigeerde gemiddelde buikpijn over alle patiënten (N=13) per dagboek  
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Ad 4.2 De relaties tussen buikpijn en spanning  

In Tabel B1 staan de resultaten van Spanning als predictor van buikpijn op hetzelfde moment (’s 

middags) en als predictor van buikpijn ’s avonds. Tegen de verwachtingen in, was Spanning geen 

significante voorspeller voor gelijktijdige buikpijn of voor buikpijn ’s avonds. In Tabel B2 staan 

de resultaten van buikpijn ’s ochtends als predictor voor Spanning. In overeenstemming met de 

verwachtingen was er een trend (p= 0.064) dat buikpijn ’s ochtends meer spanning voorspelde. 

  

Tabel B1 Spanning als predictor van buikpijn ’s midd ags en ‘s avonds 
 Buikpijn middag Buikpijn avond 
 B   SE B B   SE B 
Spanning -0.01 0.024 0.02 0.023  
Achterin zijn het basismodel 1 “Intercept buikpijn only” alsmede de gehele modellen 1 en 2 opgenomen, de 
relevante gegevens zijn hieruit overgenomen. 
 
 
Tabel B2 Buikpijn ’s ochtends als predictor van spann ing 
 Spanning 
 B SE B 
Buikpijn ochtend 0.284* 0.153 
*p<.10;  
Achterin zijn het basismodel 2 “Intercept Spanning only” alsmede het gehele model 3 opgenomen, de 
relevante gegevens zijn hieruit overgenomen. 
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Ad 4.3 De relaties tussen buikpijn en catastroferende cognities  

In Tabel B3 staan de resultaten van Cat-Zorgen en Cat-Teveel als predictor van buikpijn op 

hetzelfde moment (’s middags) en als predictor van buikpijn ’s avonds. Hierin is te zien dat, tegen 

de verwachtingen in, Cat-Zorgen geen significante voorspeller voor gelijktijdige buikpijn was. In 

overeenstemming met de verwachtingen, was Cat-Teveel wel een significante voorspeller voor 

buikpijn, waarbij een sterker gevoel dat de klachten teveel worden meer buikpijn op hetzelfde 

moment voorspelt. 

 

In overeenstemming met de verwachtingen was Cat-Zorgen een significante voorspeller van 

buikpijn ’s avonds, waarbij meer zorgen maken dat de klachten erger zullen worden meer buikpijn 

’s avonds voorspelde. Cat-Teveel was eveneens een significante voorspeller voor buikpijn ’s 

avonds, echter in de tegengestelde richting dan verwacht: een sterker gevoel dat de klachten teveel 

worden voorspelde minder buikpijn ’s avonds.  

 

Tabel B3 multilevel 
Cat-Zorgen en Cat-Teveel als predictoren van buikpijn  ’s middags en ‘s avonds 
 Buikpijn middag Buikpijn avond 
 B   SE B B   SE B 
Cat-Zorgen 0.02 0.015 0.05* 0.016  
Cat-Teveel 0.10* 0.017 -0.03* 0.017 
* p<.05 
Achterin zijn het basismodel 1 “Intercept buikpijn only” alsmede de gehele modellen 1 en 2 opgenomen, de 
relevante gegevens zijn hieruit overgenomen. 
 

In Tabel B4 staan de resultaten van buikpijn ’s ochtends als predictor van Cat-Zorgen en Cat-

Teveel ‘s middags. In overeenstemming met de verwachtingen was buikpijn ’s ochtends zowel een 

significante voorspeller voor Cat-Zorgen als voor Cat-Teveel, waarbij meer buikpijn ’s ochtends 

meer zorgen maken dat de klachten erger worden en een sterker gevoel dat de klachten teveel 

worden, voorspelde. 

 

Tabel B4 multilevel  
Buikpijn ’s ochtends als predictor van Cat-Teveel en Cat-Zorgen 
 Cat-Zorgen Cat-Teveel 
 B SE B B SE B 
Buikpijn ochtend 0.10** 0.0471 0.089**  0.0378 
*p<.10; **p<.05 
Achterin zijn de basismodellen 3 “Intercept Cat-Zorgen only” en 4 “Intercept Cat-Teveel only”, alsmede de 
gehele modellen 4 en 5 opgenomen, de relevante gegevens zijn hieruit overgenomen. 
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Ad 5.1 Conclusies 

Zoals in het verslag besproken zijn de analyses in de eerste twee stappen (correlaties en 

regressieanalyses) niet toereikend om dagboekdata te analyseren. De resultaten hiervan moeten 

dan ook als exploratief opgevat worden en gegronde conclusies over relaties kunnen alleen uit de 

multilevel resultaten getrokken worden.  

 

In het verslag werd bij de beantwoording van de eerste onderzoeksvraag onder andere 

geconcludeerd dat elektronische dagboekmonitoring aansluit bij het verloop van klachten 

gedurende de dag. De grafische weergave van het met behulp van het mulitilevel model 

gecorrigeerde verloop van buikpijn ondersteunt deze conclusie, want hierin is te zien dat de 

gemiddelden per dagboek niet op dezelfde hoogte liggen. Het maakt dus uit op welk moment van 

de dag gevraagd wordt naar buikpijn.   

 

Ter beantwoording van de tweede onderzoeksvraag werd in het verslag geconcludeerd dat er noch 

ondersteuning voor de somatopsychische (stress als consequentie van symptomen) noch voor de 

psychosomatische hypothese (stress als antecedent van symptomen) werd gevonden. De resultaten 

van de multilevel analyses bieden echter voorzichtige ondersteuning voor de somatopsychische 

hypothese (stress als consequentie van symptomen), in de vorm van een trend dat buikpijn 

geassocieerd was met latere spanning. Hiernaast werden evenals in de eerdere analyses geen 

relaties tussen buikpijn en spanning gevonden.  

 

Met betrekking tot de derde onderzoeksvraag werd op basis van de eenvoudigere analyses 

geconcludeerd dat alleen één van de twee aspecten van catastroferen (het gevoel dat klachten te 

veel worden) geassocieerd was met buikpijn op hetzelfde moment, maar een ander aspect van 

catastroferen (zorgen maken dat de klachten erger worden) niet. Deze conclusie wordt door de 

multilevelresultaten bevestigd. Ook de bevinding dat meer zorgen maken dat de klachten erger 

worden ’s middags geassocieerd was met meer buikpijn ‘s avonds, wordt door de multilevel 

resultaten ondersteund. Echter, een opmerkelijke nieuwe bevinding op basis van de 

multilevelresultaten is dat, in tegenstelling tot de verwachtingen, een sterker gevoel dat de 

klachten te veel worden geassocieerd was met minder buikpijn ‘s avonds. De conclusie dat beide 

aspecten van catastroferen een relatie met eerdere buikpijn vertoonden, waarbij meer buikpijn ’s 

ochtends geassocieerd was met meer zorgen maken dat de klachten erger worden en een sterker 

gevoel dat de klachten te veel worden ’s middags, werden eveneens ondersteund door de 

multilevel resultaten. 
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Samengevat leveren de multilevelresultaten nieuwe bevindingen op met betrekking tot de relatie 

tussen buikpijn en latere spanning en de relatie tussen gevoel dat de klachten te veel worden en 

latere buikpijn. De overige conclusies die op basis van eerdere analyses werden getrokken worden 

door de multilevelresultaten bevestigd.  
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Basismodel 1 Intercept “Buikpijn” only 

 LEV PARAMETER   (NCONV) ESTIMATE S. ERROR(U)   CORR 
Random 2 Intercept variantie tussen individuen 9 0,2105     0,09513         
 2     Covariantie Intercept-tijd (in dagen)   9 -0,003805    0,003077  -0,494 
 2 Tijd (in dagen)    9 0,0002824    0,0001525   
 2     Autocorrelatie 2 0,01712         0,01078        
Fixed 1 DAG1/DAG1 13 0,646  0,04885    
 1 DAG2/DAG2      12 0,4541         0,05193         
 1 DAG3/DAG3      13 0,4418          0,03586         
 1 DAG4/DAG4      11 0,5515         0,04182         
 
 
PARAMETER ESTIMATE      S, ERROR(U)    
Intercept ochtend 0,7723        0,1583              
Intercept eerste middag 0,5029        0,1769              
Intercept tweede middag 0,5887        0,1539              
Intercept avond 1,028        0,1528               
Ochtend dagnummer 0,001727      0,001946            
Ochtend dagnummer²  -0,000116     0,0001217           
Ochtend dagnummer³               1,704e-006    1,998e-006          
Eerste middag dagnummer 0,007235      0,003402            
Eerste middag dagnummer² -0,0004935     0,0002508          
Eerste middag dagnummer³                8,559e-006     4,79e-006          
Tweede middag dagnummer 0,003317      0,002437            
Tweede middag dagnummer²             -0,0001838     0,0001763          
Tweede middag dagnummer³                             2,457e-006     3,33e-006          
Avond dagnummer -0,003169      0,001934           
Avond dagnummer²                 0,0002028     0,0001242           
Avond dagnummer³                                         -3,303e-006    2,084e-006         
 

 

Basismodel 2 Intercept “Spanning” only 

 LEV PARAMETER   (NCONV) ESTIMATE S, ERROR(U)   CORR 
Random 2 Intercept variantie tussen individuen 4 0,87 0,723  
 2     Covariantie Intercept-tijd (in dagen)   3 0,01164 0,02585 0,373 
 2 Tijd (in dagen)    4 0,001118 0,001658  
 2     Autocorrelatie 6 0,03535 0,005257  
Fixed 1 CONS/CONS 13 1 0  
 
PARAMETER ESTIMATE      S, ERROR(U)    
Intercept eerste middag -0,2703 0,5324 
Intercept tweede middag 0,804 0,4518 
Eerste middag dagnummer 0,01548 0,01201 
Eerste middag dagnummer² -0,001167 0,0008912 
Eerste middag dagnummer³                2,297e-005 1,702e-005 
Tweede middag dagnummer -0,007679 0,009392 
Tweede middag dagnummer²             0,0005715 0,0006921 
Tweede middag dagnummer³                             -1,067e-005 1,318e005 
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 Basismodel 3 Intercept “Cat-Zorgen” only 

 LEV PARAMETER   (NCONV) ESTIMATE S, ERROR(U)   CORR 
Random 2 Intercept variantie tussen individuen 6 0,5844 0,2579  
 2     Covariantie Intercept-tijd (in dagen)   5 -0,004403 0,005507 -0,37 
 2 Tijd (in dagen)    3 0,0002423 0,0001918  
 2     Autocorrelatie 2 0,02237 0,02586  
Fixed 1 CONS/CONS 6 0,5105 0,03583  
 
PARAMETER ESTIMATE      S, ERROR(U)    
Intercept eerste middag 1,796 0,2525 
Intercept tweede middag 1,666 0,2328 
Eerste middag dagnummer -0,005642 0,003682 
Eerste middag dagnummer² 0,0003919 0,0002716 
Eerste middag dagnummer³                -6,712e-006 5,184e-006 
Tweede middag dagnummer -0,003904 0,002644 
Tweede middag dagnummer²             0,0003225 0,0001921 
Tweede middag dagnummer³                             -6,258e-006 3,636e-006 
 
 

Basismodel 4 Intercept “Cat-Teveel” only 

 LEV PARAMETER   (NCONV) ESTIMATE S, ERROR(U)   CORR 
Random 2 Intercept variantie tussen individuen 11 0,6051 0,2438  
 2     Covariantie Intercept-tijd (in dagen)   6 -0,002242 0,002622 -0,409 
 2 Tijd (in dagen)    7 4,971e-005 4,831e-005  
 2     Autocorrelatie 9 -0,04305 0,01445  
Fixed 1 CONS/CONS 18 0,3894 0,02609  
 
PARAMETER ESTIMATE      S, ERROR(U)    
Intercept eerste middag 1,461 0,237 
Intercept tweede middag 1,54 0,2252 
Eerste middag dagnummer 9,676e-005 0,002686 
Eerste middag dagnummer² -3,293e-006 0,0001997 
Eerste middag dagnummer³                -2,129e-008 3,832e-006 
Tweede middag dagnummer 0,0004476 0,001898 
Tweede middag dagnummer²             -2,274e-005 0,0001403 
Tweede middag dagnummer³                             9,937e-008 2,68e-006 
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Model 1 Spanning, Cat-Zorgen en Cat-Teveel als predic toren van buikpijn ’s middags 
 

 
Parameter Buikpijn ‘s middags  
 ESTIMATE      S, ERROR(U)    
Intercept ochtend 0,7407        0,1644              
Intercept eerste middag 0,5045        0,1779              
Intercept tweede middag 0,5833         0,157              
Intercept avond 1,019        0,1594               
Ochtend dagnummer 0,002168      0,001924            
Ochtend dagnummer²  -0,0001455     0,0001202          
Ochtend dagnummer³               2,21e-006    1,972e-006           
Eerste middag dagnummer 0,006707      0,003193            
Eerste middag dagnummer² -0,000453      0,000235          
Eerste middag dagnummer³                7,828e-006    4,483e-006          
Tweede middag dagnummer 0,002363      0,002259            
Tweede middag dagnummer²             -0,0001211      0,000163          
Tweede middag dagnummer³                             1,462e-006    3,075e-006          
Avond dagnummer -0,002975      0,001918           
Avond dagnummer²                 0,0001859      0,000123           
Avond dagnummer³                                 -2,968e-006    2,063e-006         
Spanning -0,01248        0,0237            
Zorgen 0,01892       0,01547             
Teveel 0,09701       0,01694             
 
 
 

 LEV PARAMETER   (NCONV) ESTIMATE S, ERROR(U)   CORR 
Random 2 Intercept variantie tussen individuen 12 0,2472          0,1078         
 2     Covariantie Intercept-tijd (in dagen)   11 -0,005359        0,003397     -0,635 
 2 Tijd (in dagen)    11 0,0002885       0,0001498      
 2     Autocorrelatie 2 0,01152         0,01004        
Fixed 1 DAG1/DAG1 28 0,6458          0,0489         
 1 DAG2/DAG2      12 0,3982         0,04578         
 1 DAG3/DAG3      12 0,3737         0,03051         
 1 DAG4/DAG4      26 0,5559         0,04219          
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Model 2 Spanning, Cat-Zorgen en Cat-Teveel als predic toren van buikpijn ‘s avonds 
 
 LEV PARAMETER   (NCONV) ESTIMATE S, ERROR(U)   CORR 
Random 2 Intercept variantie tussen individuen 5 0,2021         0,09211         
 2     Covariantie Intercept-tijd (in dagen)   4 -0,0035        0,002948       -0,48 
 2 Tijd (in dagen)    5 0,0002627      0,0001454      
 2     Autocorrelatie 2 0,01906         0,01067        
Fixed 1 DAG1/DAG1 20 0,6491         0,04902         
 1 DAG2/DAG2      19 0,4581         0,05225          
 1 DAG3/DAG3      20 0,4425         0,03586         
 1 DAG4/DAG4      5 0,5316         0,04029         
 
Parameter Buikpijn ‘s avonds  
 ESTIMATE      S, ERROR(U)    
Intercept ochtend 0,7738         0,157              
Intercept eerste middag 0,5097        0,1759 
Intercept tweede middag 0,5928        0,1524              
Intercept avond 1,02        0,1504                
Ochtend dagnummer 0,001759       0,00195             
Ochtend dagnummer²  -0,0001194     0,0001221          
Ochtend dagnummer³               1,779e-006    2,003e-006           
Eerste middag dagnummer 0,00714       0,00342            
Eerste middag dagnummer² -0,0004899     0,0002523          
Eerste middag dagnummer³                8,529e-006    4,819e-006          
Tweede middag dagnummer 0,003297      0,002442            
Tweede middag dagnummer²             -0,0001831     0,0001768          
Tweede middag dagnummer³                             2,447e-006    3,341e-006          
Avond dagnummer -0,002573      0,001921           
Avond dagnummer²                 0,0001601     0,0001236             
Avond dagnummer³                                         -2,577e-006    2,073e-006         
Spanning 0,01613       0,02314             
Zorgen 0,05337       0,01553             
Teveel -0,0342       0,01691            
 
 
 
Model 3 Buikpijn ’s ochtends als predictor van Spann ing 
 
 LEV PARAMETER   (NCONV) ESTIMATE S, ERROR(U)   CORR 
Random 2 Intercept variantie tussen individuen 5 0,8875 0,6735  
 2     Covariantie Intercept-tijd (in dagen)   3 0,02298 0,02468 0,573 
 2 Tijd (in dagen)    4 0,001815 0,001819  
 2     Autocorrelatie 4 0,01988 0,003378  
Fixed 1 CONS1/CONS1 36 1   
 
 
Parameter Spanning  
 ESTIMATE S, ERROR 
Intercept eerste middag dagboek -0,5334 0,5432 
Intercept tweede middag dagboek 1,028  0,4589 
Eerste middag dagnummer 0,016  0,0120 
Eerste middag dagnummer² -0,0013  0,000887 
Eerste middag dagnummer³                2,58 e-005  1,7 e-005 
Tweede middag dagnummer -0,0079  0,00923 
Tweede middag dagnummer²             0,00056  0,000679 
Tweede middag dagnummer³                             -1,009 e-005  1,294 e-005 
Buikpijn ochtend 0,284 0,1533 
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 Model 4 Buikpijn ’s ochtends als predictor van Cat-Zo rgen 
 
 LEV PARAMETER   (NCONV) ESTIMATE S, ERROR(U) CORR 
Random 2 Intercept variantie tussen individuen 4 0,6187 0,27  
 2     Covariantie Intercept-tijd (in dagen)   3 -0,006662 0,006192 -0,473 
 2 Tijd (in dagen)    2 0,00032 0,0002202  
 2     Autocorrelatie 2 0,01611 0,02542  
Fixed 1 DAG2/DAG2 3 0,53 0,0623  
 1 DAG3/DAG3 3 0,4882 0,04129  
 
 
Parameter Cat-Zorgen  
 ESTIMATE S, ERROR 
Intercept eerste middag dagboek 1,70  (0,261) 
Intercept tweede middag dagboek 1,73  (0,237) 
Eerste middag dagnummer -0,00636  (0,00374) 
Eerste middag dagnummer² 0,00043  (0,000275) 
Eerste middag dagnummer³                -7,16 e-006  (5,236 e-006) 
Tweede middag dagnummer -0,0043  (0,00259) 
Tweede middag dagnummer²             0,000341  (0,000187) 
Tweede middag dagnummer³                             -6,50  (3,539 e-006) 
Buikpijn ochtend 0,10*  (0,0471) 
 
 
Model 5 Buikpijn ’s ochtends als predictor van Cat-Te veel   
 
 LEV PARAMETER   (NCONV) ESTIMATE S, ERROR(U)   CORR 
Random 2 Intercept variantie tussen individuen 9 0,6455 0,26  
 2     Covariantie Intercept-tijd (in dagen)   5 -0,004286 0,003089 -0,657 
 2 Tijd (in dagen)    7 6,596e-005 5,51e-005  
 2     Autocorrelatie 8 -0,0412 0,01436  
Fixed 1 DAG2/DAG2 11 0,3638 0,04229  
 1 DAG3/DAG3 13 0,3955 0,03247  
 
 
Parameter Cat-Teveel  
 ESTIMATE S, ERROR 
Intercept eerste middag dagboek 1,396 0,2328 
Intercept tweede middag dagboek 1,602 0,2324 
Eerste middag dagnummer -0,00045  0,00261 
Eerste middag dagnummer² 1,998 e-005  0,000193 
Eerste middag dagnummer³                -2,51 e-007  3,706 e-006 
Tweede middag dagnummer 0,00014  0,00194 
Tweede middag dagnummer²             -9,81 e-006  0,000143 
Tweede middag dagnummer³                             -6,966 e-008  2,725 e-006 
Buikpijn ochtend 0,08941 0,0378 
 
 
 
 
 
 
 
 


