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Voorwoord 

In de loop van mijn studie psychologie blijkt uit mijn vakkenkeuze dat ik steeds zeer 

geïnteresseerd was in de gezondheidspsychologie. Ik heb aan het begin van de studie ook  

getwijfeld over dit studiepad maar koos toen toch voor de klinische psychologie. Een jaar 

later zijn de twee paden vanuit de Universiteit samengevoegd en nu in mijn masterjaar blijkt 

dat ik alsnog het pad gezondheidspsychologie heb bewandeld met de mastercursus 

‘Interventies bij Somatische Aandoeningen’. De gedachte dat de mens als één behandeld 

wordt en niet als lijf en geest apart spreekt mij aan. Natuurlijk zijn er soms aandoeningen die 

puur lichamelijk zijn maar de overlap tussen lijf en geest is groter dan in onze Westerse 

reguliere medische wereld wordt erkent. Zonder zweverig te willen zijn denk ik dat er nog een 

hele wereld ligt tussen die van medici en psychologen. 

 

Dit onderzoek speelt zich af in die wereld, met patiënten met ernstige psychosomatische 

klachten die behandeld worden door een multidisciplinair team bij Centrum Psychosomatiek 

Eikenboom.  

Deze patiënten wil ik bedanken voor hun inzet tijdens het vier weken lang dagboeken 

invullen. Ook wil ik ze bedanken voor het geven van  feedback aansluitend aan deze periode. 

Verder wil ik vanuit de kliniek aan Myriam Lipovsky dank betuigen voor haar positieve 

energie en haar praktijkgerichte blik.  

Vanuit de Universiteit wil ik graag Ercolie Bossema bedanken waar ik altijd met vragen 

terecht kon, ook nog toen ze eigenlijk niet meer tot mijn beschikking was. Ook Marjolijn 

Sorbi wil ik hartelijk bedanken voor de begeleiding en voor de ‘ritjes in de  helikopter’ 

waarmee het overzicht bewaard bleef.  

Verder wil ik Sebas en mijn ouders bedanken voor het mede mogelijk maken van mijn studie. 

Bovenal wil ik mijn medeonderzoekster Marloes Kool hartelijk danken voor haar geduld met 

mij en voor de prettige samenwerking, het  harde werken en ook de ‘slappe lach sessies’. Ik 

heb veel van haar geleerd, we hebben het onderzoek goed afgerond met ieder een eigen 

onderzoeksverslag. 

Het was bijzonder om dit hele onderzoekstraject te doorlopen vanaf het begin toen we de 

dagboeken samenstelden tot aan het eind toen we de interviews afnamen.  
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Samenvatting 

Dit onderzoek is gericht op de uitvoerbaarheid en het effect van mobiele nazorg op afstand 

(MNA) bij 10 patiënten met ernstige somatoforme klachten die niet langer dan negen 

maanden geleden een intensieve klinische behandeling hebben doorlopen op Centrum 

Psychosomatiek Eikenboom (CPS) te Zeist. 

MNA vond plaats in vier achtereenvolgende weken waarbij via elektronische dagboeken op 

Personal Digital Assistants (PDA's) klachten werden geregistreerd en werd gemeten op welke 

wijze de participanten omgaan met de klachten. Tevens werd de, in dit onderzoek 

ontwikkelde, wekelijks telefonische feedback gegeven. De feedback bestond uit het 

teruggeven van wat de participanten hadden ingevuld op zes kernklachten en daarnaast werd 

de participanten gevraagd: a) of ze de feedback herkenden, b) of ze zich bewust waren 

geweest van de klachten en c) hoe ze met de klachten om waren gegaan.  

Indien de MNA uitvoerbaar is en effectief kan deze als instrument voor de nazorg worden 

gebruikt.  

Voor de uitvoerbaarheid is er gekeken naar de medewerking van de patiënten en naar hun 

acceptatie van de dagboeken en hun waardering van de telefonische feedback. Voor een 

indicatie van het effect vulden de deelnemers een evaluatievragenlijst in over de eigen 

omgang met de klachten. Daarnaast werd met drie vragenlijsten voor gezondheidsgerelateerde 

kwaliteit van leven gekeken naar verandering in klachtenrapportage door vergelijking van de 

scores verkregen voor de behandeling op het CPS (T1) en voor en na de vier weken MNA 

(T2, T3). 

MNA werd goed geaccepteerd, de telefonische feedback werd als zinvol en steunend ervaren 

en de compliantie was hoog (80,3% tot 98,7%). De omgang met klachten verandert volgens 

de subjectieve beleving, deelnemers ervaren dat mentaliseren en tot op zekere hoogte ook het 

moduleren verandert/toeneemt. Volgens de dagboekdata bleef het omgaan met de klachten 

stabiel (Kool, 2008) en het klachtenverloop liet geen verandering zien. 

De resultaten geven aan dat MNA een instrument zou kunnen zijn voor de nazorg bij 

patiënten met een ernstige somatoforme stoornis.  
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Summary 

The aim of this study was to examine the feasibility and the therapeutic effect of online 

symptom monitoring and telephonic feedback in after-care. The online symptom monitoring 

was conducted with electronic diaries on PDA’s in a somatoform patient population. All 10 

participants had completed an intensive treatment programme less then nine months ago at a 

research and treatment centre for psychosomatic disorders (CPS). Electronic diary 

measurements of symptoms and the way people cope with their symptoms were performed 

for four consecutive weeks. Telephonic feedback was given once a week during the period of 

measurement. The feedback consisted of a reproduction of the diary data of patients on six 

symptoms and asking patients whether they a) recognized the feedback, b) were aware of their 

symptoms and c) how they had coped with their symptoms.  

To establish feasibility we determined the compliance in the patients as well as their 

acceptance of the online diaries and their appreciation of the telephonic feedback. In order to 

indicate effectiveness the participants filled in an evaluation list to assess their own coping 

with symptoms. In addition, we used three questionnaires on health related well-being to 

measure change in symptoms by comparing the scores obtained before treatment at CPS (T1) 

and before and after the four weeks of filling in electronic diaries (T2, T3).  

The method was well accepted, the telephonic feedback was appreciated as useful and 

supportive and compliance was high (80,3% tot 98,7%). Coping with symptoms as 

experienced by the patients changed/increased with regard to “mentalization” and 

“modulation”. Coping with symptoms remained stable, however, according to the diary data 

(Kool, 2008) and no differences were found in the reported symptoms.  

Online symptom monitoring and telephonic feedback was feasible and the patients profited 

from it according to their subjective experience. These results indicate that online diaries and 

telephonic feedback could be an instrument for after-care in patients with somatoform 

disorders.   
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1. Inleiding 
1.1 Somatoforme stoornissen  

De ervaring van lichamelijke klachten, ook als daar geen ziekte aan ten grondslag ligt, is een 

alledaags gebeuren (Bühring et al., 2006). Zo heeft 85-95% van de algemene bevolking in een 

willekeurige periode van een paar weken minimaal één somatische klacht (Barsky & Borus, 

1999). De neiging lichamelijke klachten te ervaren en te communiceren, deze toe te schrijven 

aan een lichamelijke oorzaak, zonder dat deze aannemelijk is of gevonden wordt, en het 

zoeken van medische hulp voor deze klachten wordt somatisatie genoemd (Lipowski, 1988). 

Volgens Lipowski (1988) is somatisatie een min of meer normaal psychologisch en biologisch 

adaptatiemechanisme dat optreedt in reactie op stress. Als de duur en ernst van de klachten 

toenemen en mensen lijden onder de klachten dan wordt de situatie ernstiger. Mogelijk is er 

dan sprake van een somatoforme stoornis. De DSM-IV-TR (2000) omschrijft het 

gemeenschappelijke kenmerk van somatoforme stoornissen als “de aanwezigheid van 

lichamelijke klachten, die de suggestie wekken van een lichamelijke aandoening en die niet 

volledig verklaard kunnen worden door een lichamelijke aandoening, door het directe effect 

van het gebruik van middelen of door een andere psychische stoornis, bijvoorbeeld een 

paniekstoornis”. Binnen de somatoforme stoornissen worden in de DSM-IV-TR (2000) de 

volgende classificaties onderscheiden: somatisatiestoornis, ongedifferentieerde somatoforme 

stoornis, conversiestoornis, pijnstoornis, hypochondrie, stoornis in de lichaamsbeleving en 

somatoforme stoornis niet anders omschreven. 

De exacte etiologie van somatoforme stoornissen is volgens Hiller, Rief en Brähler (2006) 

onbekend. Wel is bekend dat er factoren zijn die van invloed kunnen zijn op de ontwikkeling 

van somatoforme stoornissen zoals misinterpretaties van klachten als tekenen van ziekte (Rief 

et al., 1998) en ervaringen met ziekte in de kindertijd (Hotopf, 2002). Craig, Cox en Klein 

(2002) vonden dat ervaringen met een zieke ouder of het gebrek aan zorg in de kindertijd 

vrouwen predisponeert voor somatoforme stoornissen als volwassene. Wat betreft de 

algemene prevalentie van somatoforme stoornissen volgens de DSM-IV-TR is onder 

bezoekers van de huisarts een prevalentie van 16% gevonden (De Waal, Arnold, Eekhof & 

Van Hemert, 2004), maar  uit ander onderzoek komt een prevalentie van 30% naar voren 

(Fink, Sorensen, Engberg, Holm, & Munk-Jorgensen, 1999). Bij patiënten met somatoforme 

stoornissen komen in hoge percentages andere psychische stoornissen voor, in het bijzonder 

depressieve stoornissen, angststoornissen, dissociatieve stoornissen en 

persoonlijkheidsstoornissen (Bühring et al, 2006). Uit onderzoek van De Waal et al. (2004) 

bleek dat 26% van de cliënten met een somatoforme stoornis in de huisartspopulatie een 

comorbide angst- en/of depressieve stoornis te hebben. Rief, Schaefer, Hiller en Fichter 

(1992) vonden een comorbiditeit van 63% voor stemmingsstoornissen en 36% voor 

angststoornissen terwijl Garryfallos et al (1999) percentages van 49% voor 

stemmingsstoornissen en 30% voor angststoornissen vonden. Voor comorbide 

persoonlijkheidsstoornissen op As II zijn percentages van 4,2% gevonden (Kuwabara, Otsuka, 

Shindo, Ono, Shioiri & Someya, 2007) maar ook van 48,5% (Snyder & Strain,1989) en 63% 

(Garryfalos et al,1999).  

Algemene richtlijnen voor de behandeling van somatoforme stoornissen zijn het informeren 

van de patiënt over de kennis die er bestaat van de diagnose en de patiënt en zijn klachten 

serieus nemen zodat de patiënt zich gehoord voelt (Bühring et al., 2006). Behandeling van 

somatoforme stoornissen richt zich daarnaast vooral op de gevolgen voor de patiënt (Rood, 

2007). Dit komt omdat er vanuit wordt gegaan dat het effect van de predisponerende en 

luxerende factoren afneemt in de loop van de tijd, terwijl het effect van de instandhoudende 

factoren toeneemt. Het zijn de emotionele, gedragsmatige, lichamelijke en sociale gevolgen 

van de lichamelijke klacht die de klacht in stand kunnen houden of herstel kunnen 
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verhinderen. Door de behandeling te richten op die gevolgen waarvan uit wetenschappelijk 

onderzoek bekend is dat ze de klacht in stand kunnen houden, wordt op de meest directe wijze 

gewerkt aan herstel van de klachten. Behandeling kan plaats vinden in eerstelijns-, 

tweedelijns-, als derdelijnsinstellingen.  

Centrum Psychosomatiek Eikenboom (CPS) is de enige derdelijnsinstelling in Nederland die 

zich met bedden en stoelen speciaal richt op de behandeling van de medische, psychische en 

sociale kant van problemen van cliënten met psychosomatische klachten (Altrecht, 2008). De 

cliënten van het CPS hebben ernstige tot zeer ernstige (chronische) somatoforme stoornissen
1
. 

Deze cliënten worden gekenmerkt door lichamelijk onvoldoende begrepen klachten met 

symptomen die ernstig, veelvoudig en langdurig van aard zijn. Daarnaast worden verbanden 

tussen somatische, psychische en sociale aspecten door cliënten nauwelijks of niet herkend. 

Er zijn veelal comorbide persoonlijkheidsproblemen en/of AS I stoornissen aanwezig en er is 

sprake van psychosociale problematiek zoals het verlies van werk en sociale contacten. Tot 

slot hebben eerdere behandelingen vaak nauwelijks of geen effect gehad (Bühring et al, 

2006).  

Een behandeling op het CPS staat in het teken van revalidatie; het toewerken naar een zo 

groot mogelijke zelfstandigheid op lichamelijk, psychisch en sociaal gebied (Altrecht, 2008). 

De behandeling is erop gericht cliënten een breder inzicht te geven in de klachten, zodat de 

klachten beter kunnen worden geplaatst binnen de persoonlijke levensstijl en 

levensgeschiedenis (Altrecht, 2007). Er zijn verschillende vormen van behandeling op het 

CPS. Figuur 1 laat de verschillende behandelmogelijkheden op het CPS zien en Tabel 1 laat 

de algemene doelstellingen voor een klinische revalidatie op CPS zien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Hypochondrie en de Stoornis in de lichaamsbeleving worden op het CPS niet behandeld. 
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Figuur 1. Behandelingen op het CPS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kliniek: 6 maanden, 

5 dagen per week  

opgenomen in kliniek. 

Behandelingen  

CPS 

Deeltijd: 

Driedaagse deeltijd: 

6 maanden, 

drie dagen per week 

dagbehandeling. 

 

Eendaagse deeltijd: 

10 weken tot 6 maanden 

1 dag per week 

dagbehandeling. 

 

NAZORG 
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Tabel 1. Doelstellingen van een klinische revalidatie op het CPS. (Bühring, et al., 2006).

   

- vermindering van lichamelijke klachten en fysieke beperkingen 

- bevorderen van acceptatie van de klachten en ziekte-inzicht 

- bevorderen van het zelfgenezend en zelfregulerend vermogen 

- voorkomen van verslechtering en chronische beperkingen 

- bevorderen van algemeen welbevinden en functioneren 

- verminderen van medische consumptie 

- toename van sociaal-maatschappelijke activiteiten 

- bevorderen van welbevinden van het steunsysteem 

 

 

De werkwijze van het CPS is multidisciplinair en er wordt uitgegaan van een bio-

psychosociale visie op somatoforme stoornissen (Bühring et al., 2006). Er wordt 

verondersteld dat somatoforme stoornissen ontstaan, worden uitgelokt en in stand worden 

gehouden door biologische, psychologische en sociale factoren (Bühring & Spaans, 2006). 

Het behandelmodel is transdiagnostisch; voor verschillende diagnoses liggen dezelfde 

therapeutische elementen ten grondslag aan de behandeling. De vier therapeutische elementen 

zijn: Mentaliseren, Accepteren, Moduleren en Systemisch werken, afgekort tot M.A.M.S. 

Deze elementen kunnen gezien worden als een heuristisch model (Bühring & Spaans, 2006). 

 

1.2 M.A.M.S. 

Mentaliseren is het vermogen om het gedrag van zichzelf en anderen te interpreteren in 

termen van onderliggende psychische toestanden (Fonagy & Target, 1996). Waarbij onder 

psychische toestanden emoties, intenties, behoeftes, gedachten, beelden, motieven, en 

neigingen met betrekkingen tot zichzelf en anderen vallen. Gebrekkig mentaliseren gaat 

samen met verschijnselen als dissociatie, affect-disregulatie, persoonlijkheidsproblematiek en 

interpersoonlijke problemen (Fonagy, Gergerly & Jurist, 2002). Dezelfde verschijnselen zijn 

karakteristiek voor mensen met somatoforme stoornissen wat aannemelijk maakt dat 

gebrekkig mentaliseren een belangrijke rol speelt bij de ontwikkeling en instandhouding van 

somatoforme stoornissen (Spaans & Bühring, 2008). De fysieke component van mentaliseren 

wordt met de term lichaamsmentalisatie omschreven: 'Het vermogen om eigen en andermans 

lichaamssignalen waar te nemen, er ontvankelijk voor te zijn en verbinding te ervaren met 

onderliggende mentale toestanden' (Spaans, Veselka, Luijten & Bühring, in voorbereiding). 

Stern (1989) veronderstelt dat de interactie tussen moeder en kind essentieel is voor het leren 

herkennen van lichaamsignalen en het begrijpen van hun betekenis. Stern (1989) noemt dit de 

ontwikkeling van het ‘narratieve zelf’. Wanneer de affectieve lichaamstaal van het kind niet 

wordt beantwoord, worden lichaamssignalen onbegrijpelijk (Bühring en Lether, 2003). Ook 

(vroeg kinderlijke) ervaringen met ziektes (van zichzelf of anderen) en mishandeling worden 

verondersteld tot gebrekkige innerlijke fysieke representaties te leiden (Bühring & Spaans, 
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2006). In plaats van het narratieve zelf ontstaat een ‘sprakeloos zelf’ (Ogden, 1992). Het 

sprakeloze zelf reageert met niet begrepen angst op lichaamssignalen omdat deze ‘ernstig 

vervormd’ worden waargenomen en als symptomen van ziektes kunnen worden 

geïnterpreteerd (Bühring & Spaans, 2006). Op het CPS probeert men het 

lichaamsmentaliseren te bevorderen door middel van verschillende verbale en non-verbale 

therapieën. 

De selectieve waarneming van klachten, door de gebrekkig waargenomen lichaamssignalen 

wordt door mensen met ernstige somatoforme stoornissen onrealistisch geïnterpreteerd. Zo 

wordt bijvoorbeeld wel de buikpijn ervaren maar niet de andere lichaamsignalen die duiden 

op angst. De onrealistische cognitie kan zijn dat deze pijn vreselijk is; ‘ ik mag het anderen 

niet laten merken’. Dit kan leiden tot instandhoudende gevolgen zoals overmatig presteren, 

heftige emoties, sociale isolatie, concentratieverlies (Bühring & Spaans, 2006). Typisch voor 

mensen met ernstige psychosomatische klachten is dat vaak al lange tijd wordt vasthouden 

aan een repertoire aan cognities en handelingen (Spaans & Bühring, 2008). Deze 

reactiepatronen op de klachten kunnen leiden tot veranderingen in stemming, cognities, 

gedrag en fysiologische functies die het probleem juist in stand houden (Bühring en Spaans, 

2008) en spontaan herstel verhinderen (Salskovskis, 1989; Sharpe, Pelever & Mayou, 1992; 

Speckens, Spinhoven & van Rood, 1994; van Rood, ter Kuile & Speckens, 2001). Moduleren 

is daarom gericht op ‘het in een gepast tempo leren beïnvloeden van de invaliderende 

gevolgen, op emotioneel, gedragsmatig, cognitief en sociaal gebied zoals het aanleren van 

nieuwe cognitieve, gedragsmatige en emotionele vaardigheden’ (Bühring & Spaans, 2006). 

Een gebrekkige aanvaarding van de situatie kan bijdragen aan de chroniciteit van de klachten 

(Bühring & Spaans, 2006). In het algemeen blijken mensen met lichamelijk onverklaarde 

klachten grote moeite te hebben hun toestand te accepteren, zeker in vergelijking met 

patiënten van wie de klachten wel medisch verklaard kunnen worden (Spaans en Bühring, 

2008). Dat blijkt onder andere uit onderzoek waarbij mensen met reumatoïde artritis werden 

vergeleken met fibromyalgiepatiënten (Walker et al., 1997). Patiënten worden angstig als 

medische antwoorden uitblijven (Crawford, 2004) en medische twijfel maakt tevens dat 

mensen beschadigd en ontmoedigd raken (Maya, Rose & Jonhstone, 2000). Mensen met 

onverklaarde klachten voelen zich onbegrepen wat het niet aanvaarden van de klachten 

versterkt (Kirmayer et al, 2004). Bovendien wordt een gevoel van afwijzing opgeroepen, iets 

waar mensen met onverklaarde klachten emotioneel zeer gevoelig op reageren (Bühring & 

Martens, 2007; Stuart & Noyes, 1999). Medische onzekerheid brengt vaak ook de directe 

omgeving zoals familie, vrienden en collega’s ertoe te veronderstellen dat de klachten worden 

nagebootst, opzettelijk worden veroorzaakt of er sprake is van ziektewinst (Spaans & 

Bühring, 2008). Het medische en ook sociale stigma van de medische onverklaarde klachten 

zijn belangrijke determinanten van ziekteontkenning bij lichamelijk onverklaarde 

aandoeningen (Kirmayer & Looper, 2006). Ervaart men klachten dan wordt men boos, 

negeert lichaamssignalen en overbelast zichzelf wat de klachten instandhoudt (Spaans, 2006). 

Men staat bovendien erg ambivalent tegenover de ‘psychische kant’ van de klachten 

(Nettleton, 2006) en soms wordt deze helemaal ontkend (Dersh et al, 2002). Pas wanneer een 

hulpverlener hun klachten valideert kunnen mensen dit meer erkennen (Kirmayer, Groleau, 

Looper & Dao, 2004). Een psychotherapeutische attitude, gekenmerkt door acceptatie is dan 

ook van wezenlijk belang (Speckens en van Hemert, 1997) en staat centraal in de behandeling 

van het CPS. Daarnaast worden therapeutische methodieken die expliciet een verbetering van 

acceptatie beogen zoals ‘acceptance and comittment therapy’ ingezet (Spaans & Bühring, 

2008).  

 De bovengenoemde elementen en hun verbanden maken deel uit van een wisselwerking 

tussen de patiënt en het omringende systeem. Zo kunnen er nare conflicten met familieleden, 
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vrienden of instanties ontstaan door onbegrip en ongeloof (Spaans, 2006). Het gedrag van 

mensen met lichamelijk onverklaarde klachten roept snel sociale afwijzingen op waar juist 

deze mensen emotioneel gevoelig op reageren vanwege een intens verlangen naar sociale 

bevestiging en steun (Stuart & Noyes, 1999). Mogelijk vanwege een voorgeschiedenis met de 

ervaring van afwijzing (Bühring & Martens, 2007). Spaans & Buhring (2008) veronderstellen 

dat dit leidt tot een toename van zorgconsumptie (Spaans & Bühring, 2008). Onveilige 

relaties kunnen daarnaast het mentaliseren doen afnemen en een onveilig klimaat leert mensen 

gevoelens te onderdrukken. Hierdoor ontwikkelt zich een staat van permanente ‘arousal’ wat 

op de lange termijn lichamelijke klachten kan veroorzaken en instandhouden en de 

beheersbaarheid van klachten doet verminderen. Ook accepteren kan in het licht van 

systeeminvloeden worden gezien. Zo leren mensen van elkaar wat zij wel en niet als 

acceptabel beschouwen als het om lichamelijke sensaties gaat. Op het CPS wordt het systeem 

van cliënten betrokken middels systeemtherapie waarbij men probeert hinderlijke systemische 

invloeden weg te nemen en adequate systeeminvloeden te versterken.  

Het CPS past de M.A.M.S. elementen toe in al haar vormen van behandeling. Ondanks de 

vooruitgang die waarneembaar is bij veel cliënten die een behandeling op het CPS doorlopen 

blijven veel klachten bestaan. Na behandeling is er bovendien kans op terugval zeker gezien 

het feit dat het organiseren van gedegen nazorg lastig blijkt. Het CPS blijft daarom op zoek 

naar middelen om het therapeutisch resultaat te optimaliseren.   

 

1.3 EMA/ESM 

Om het klachtenverloop bij mensen met somatoforme stoornissen beter te leren begrijpen is 

het nodig de klachten te inventariseren. Dit kan aan de hand van vragenlijsten. Uit onderzoek 

is echter gebleken dat wanneer mensen aan het einde van een periode, in plaats van 

gerandomiseerd in het hier en nu, over hun klachten rapporteren, dat wat ze invullen vaak niet 

overeenkomt met het daadwerkelijke verloop van die klachten (Bradburn, Rips & Shevell, 

1987). Dit fenomeen wordt ‘retrospective bias’ genoemd, iemand herinnert zich de klachten 

anders door het tijdsverschil dat bestaat tussen klacht en rapportage. Dit kan bijvoorbeeld 

komen doordat gevoelens en fysieke toestand van invloed zijn op hoe het verleden wordt 

herinnerd. Zo worden de meest intense ervaringen het best onthouden (Van den Brink, 

Bandell-Hoekstra & Abu-Saad, 2001). Daarnaast worden gevoelens te overdreven of 

eenzijdig weergegeven wanneer er over een langere periode naar wordt gevraagd. Dit wordt 

focusing illusion genoemd (Sorbi, 2007).  

 

Om deze onjuiste weergave te voorkomen wordt er gebruik gemaakt van Ecological 

Momentary Assessment (EMA)(Stone & Shiffman, 1994). Bij deze methode vult de 

participant een vragenlijst in aan de hand van hoe hij zich op dat moment voelt. Dit gebeurt 

dan meerdere keren op een dag zoals gebeurt bij de Experience Sampling Method (ESM).                

Hierdoor wordt een veel realistischer beeld van de klachten en een eventueel klachtenpatroon 

verkregen (Csikzentmihalyi & Larsen, 1987). Deze klachten kunnen op papier ingevuld 

worden, maar betrouwbaarder is het als dit elektronisch gebeurt (Bolger, Davis & Rafaeli, 

2003). Hiervoor wordt er gebruik gemaakt van  zakcomputers (Personal Digital Assistant 

(PDA)). Deze PDA draagt men net als een mobiele telefoon bij zich. Over de dag heen komen 

er dan oproepen om een vragenlijst in te vullen. Op deze manier is het onmogelijk om de 

vragen op een ander tijdstip te beantwoorden dan wanneer de computer het aangeeft. Verder 

wordt duidelijk hoe lang er over het invullen is gedaan, welke oproepen er zijn gemist en 

waarom. Ook kan de computer verbonden worden met een computersysteem of met internet. 

Zo kunnen de ingevulde dagboeken sneller worden geordend, verwerkt en geanalyseerd 

(Bolger, Davis & Rafaeli, 2003). 
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Een aantal nadelen van deze methode is de relatief hoge kosten aangezien er elektronische 

apparaten moeten worden aangeschaft, zoals zakcomputers of mobiele telefoons, waarop de 

dagboeken ingevuld moeten worden. Hier tegenover staat dat het verwerken van papieren 

documenten veel tijd met zich mee brengt en daardoor ook voor hoge kosten kan zorgen. 

Verder wordt er een aantal oproepen gemist door het niet horen van het alarm, het afgaan van 

de PDA op onhandige tijdstippen en technische problemen zoals het niet kunnen vinden van 

een netwerk of internetverbinding (Aaron, Mancl, Turner, Sawchuk & Klein,  2004). Dat er 

altijd een aantal dagboeken gemist worden geldt echter ook voor de papieren versie.  

 

Uit verschillende onderzoeken bij onder andere migrainepatiënten (Sorbi, Honkoop & 

Godaert, 1996) patiënten met onverklaarbare chronische pijn (Stone, Broderick, Schiffman, 

Schwartz, Litcher-Kelly & Calvanese, 2003) en patiënten met somatoforme stoornissen (van 

den Heuvel, Lipovsky, Sonnenschein & Bühring, 2007) blijkt dat EMA een betrouwbare 

methode is die goed geaccepteerd wordt.  

Daarnaast is de methode van ESM/EMA door de Universiteit Utrecht uitgebreid, door directe 

feedback te koppelen aan de dagboekregistraties die men via de PDA ontvangt kort nadat men 

het dagboek heeft ingevuld. Hierdoor kunnen mensen in hun dagelijkse leven worden 

bijgestaan in de hantering van problemen en hun omgang met klachten en symptomen en 

kunnen veranderingsprocessen worden ondersteund. Dit vereist PDA’s met 

internetverbinding, waardoor data van deelnemers meteen beschikbaar zijn en feedback 

hierop direct naar hen teruggezonden kan worden (Sorbi & Verspui, 2006; Sorbi, Mak, 

Houtveen, Kleiboer & van Doornen, 2007; Truong & van der Vaart, 2008).  

Het onderzoek dat in dit verslag wordt gepresenteerd is een derde stap in de toepassing van 

ESM/EMA bij cliënten met somatoforme stoornissen die in het CPS worden behandeld. Deze 

stap kon worden gezet nadat was vastgesteld dat (1) elektronische dagboeken op PDA’s 

gebruikersvriendelijk zijn voor deze cliënten en goed door hen worden geaccepteerd (van den 

Heuvel, 2006; van den Heuvel et al., 2007). Daarnaast werd eerste ervaring opgedaan met het 

geven van elektronische feedback, waarbij de cliënten een grafiekje ontvingen over het 

verloop van kernklachten met kort commentaar (Rompas, 2007; Vermeulen, 2007). De vraag 

was nu of ESM/EMA mogelijk gebruikt kan worden in de nazorg van de cliënten van het 

CPS. Hiertoe zouden (a) opnieuw PDA’s met internetverbinding worden gebruikt voor de 

klachtregistratie, zou (b) de klachtregistratie worden uitgebreid met vragen die geënt zijn op 

het MAMS-model naar hoe de cliënten met hun klachten omgaan, en zou (c) telefonische 

feedback door een therapeut worden ingezet, waarbij het verloop van de kernklachten in een 

grafiek beschikbaar is voor de therapeut en de cliënt. Het CPS wilde onderzocht zien of 

Mobiele Nazorg op Afstand (MNA) via ESM/EMA uitvoerbaar is en of er eerste indicaties 

zijn dat dit therapeutisch resultaat oplevert. Hieronder staan we stil bij de vraag waarom dit 

van belang is – en mogelijk veelbelovend – bij patiënten met somatoforme stoornissen, en dan 

presenteren we de vraagstellingen.  

 

Voordat de vraagstellingen worden gepresenteerd staan we stil bij de vraag waarom de MNA 

methode van groot belang is voor mensen met somatoforme stoornissen. Meerdere keren per 

dag wordt bij EMA/ESM gevraagd aan mensen om hun klachten te registreren. Juist mensen 

met somatoforme stoornissen hebben moeite met het waarnemen van de eigen 

lichaamssignalen, er ontvankelijk voor te zijn en verbinding te ervaren met onderliggende 

mentale toestanden (Spaans en Bühring, 2008). Dus het invullen op zich zou mogelijk kunnen 

bijdragen tot een grotere bewustwording en het lichaamsmentaliseren kunnen bevorderen.  

Mensen met ernstige psychosomatische problemen kunnen er veel baat bij hebben om het 

mentaliseren bewuster en explicieter toe te passen (Fonagy & Bateman, 2003). De PDA zou 

een deel van de taak van de therapeut over kunnen nemen doordat er steeds wordt gevraagd 
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hoe de patiënt zich voelt en waarom deze zich zo voelt. Een beter begrip hiervan kan ervoor 

zorgen dat bepaalde externe gebeurtenissen, hoe klein ook, in verband komen te staan met de 

interne toestand die anders onverklaarbaar, oncontroleerbaar en betekenisloos zou blijven 

voor de patiënt (Fonagy & Bateman, 2003). Door elementen van het MAMS model in de 

PDA op te nemen zou het als instrument voor de nazorg kunnen dienen, wanneer er minder of 

niet meer op een therapeut kan worden teruggevallen.  

 

Het huidige onderzoek is uitgevoerd door twee Masterstudenten Klinische en 

Gezondheidspsychologie waar twee verslagen uit zijn gekomen, bijlage 11 geeft de 

taakverdeling weer. In de masterthesis van Kool (2008) wordt onderzocht of Mobiele Nazorg 

op Afstand uitvoerbaar is binnen het CPS. Daarnaast wordt onderzocht of er verschillen 

waarneembaar zijn in klachten en de omgang met klachten, gedurende vier weken MNA. Dit 

wordt gemeten aan de hand van de dagboekdata die binnenkomen gedurende deze vier weken.  

 

In het huidige verslag wordt eveneens onderzocht of Mobiele Nazorg op Afstand (MNA) 

binnen het CPS uitvoerbaar is. Daarnaast wordt aan de hand van vragenlijsten gekeken of het 

therapeutisch resultaat oplevert. Mobiele Nazorg op Afstand omvat de elektronische 

registratie van symptomen en MAMS elementen via een PDA en de wekelijkse telefonische 

feedback op wat is ingevuld. Therapeutisch effect in de nazorg houdt minimaal in dat er 

sprake is van stabiliteit in hoe met de klachten wordt omgegaan.  

De huidige nazorg op het CPS wordt zoveel als mogelijk georganiseerd in de directe 

leefomgeving van de cliënt. Cliënten die dicht in de buurt van het CPS wonen hebben vaak 

overbruggingscontacten of krijgen nazorg, bijvoorbeeld in de vorm van een training, op het 

CPS. In het voorjaar van 2008 is een nieuwe groep gestart die geschikt is voor nazorg van 

mensen die een intensieve behandeling op het CPS hebben gehad; de Psychotherapiegroep. 

Dit is een open groep waar wekelijks anderhalf uur groepspsychotherapie wordt gevolgd en 

daarna is er een uur kunstzinnige therapie met de groep. Voor de cliënten die verder weg 

wonen is deze vorm van nazorg meestal niet haalbaar. Het reizen naar het CPS vormt een 

grote belemmering en het organiseren van nazorg in de eigen regio is erg lastig. Er zijn 

weinig behandelingen die goed aansluiten op een intensieve behandeling op het CPS. Zeker 

voor deze groep cliënten zou Mobiele Nazorg op Afstand van grote waarde kunnen zijn om 

therapeutisch resultaat behaalt op het CPS te bestendigen en terugval te voorkomen.  

 

1.4 Vraagstellingen  

Uit het voorafgaande komen vier vraagstellingen  naar voren.  

1. Wat is de uitvoerbaarheid van de dagboekregistratie. Hoe is de acceptatie van EMA-

ESM en wat is de compliantie.  Als eventuele aanvulling en ondersteuning wordt hier 

ook gekeken naar de interviews met participanten en therapeuten.  

2. Is er een eventuele verandering in omgang met de klachten op het gebied van 

mentaliseren en moduleren. Er wordt gekeken naar de subjectieve ervaring gemeten 

met de evaluatievragenlijst.  

3. Zijn er eventuele veranderingen in de zes kernklachten, moeheid, pijn, somberheid, 

angst, irritatie en spanning na vier weken MNA(T3) ten opzichte van het klachtniveau 

voor deze nazorg (T2) en het klachtniveau voorafgaande aan de klinische behandeling 

(T1). Dit wordt bekeken aan de hand van drie standaard vragenlijsten die worden 

afgenomen op deze drie verschillende tijdstippen.  

4. Wat is de waardering van de wekelijkse feedback. Gekeken wordt naar de subjectieve 

ervaring van de participanten gemeten met de evaluatievragenlijst. Verder wordt er 

gekeken naar wat er naar voren komt uit vragen in de interviews met de participanten 

en therapeuten.  Dit zijn open vragen over onder andere, hoe de feedback is ervaren, of 
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het van toegevoegde waarde was en of de feedback invloed heeft gehad op de manier 

waarop met klachten om is gegaan. Aan de therapeuten werd bijvoorbeeld gevraagd of 

de feedback de participanten hielp om zich beter bewust te worden van hun 

lichamelijke signalen, emoties en gedachten.  

 

 

2. Methode 
2.1 Participanten 

Elf personen gediagnosticeerd met een somatoforme stoornis volgens de DSM-IV-TR (APA, 

2000) hebben geparticipeerd in het onderzoek. Allen hadden, ten tijde van de rekrutering in 

maart 2008, minder dan 9 maanden geleden een intensieve therapie op Centrum 

Psychosomatiek Eikenboom te Zeist of Woerden afgerond. Vijf participanten zijn 

gerekruteerd uit de Psychotherapiegroep. Na een driedaagse of eendaagse behandeling zijn zij 

in de Psychotherapiegroep gestart op 25 maart 2008. Zes participanten zijn gerekruteerd uit 

een lijst met cliënten die kort geleden, in ieder geval binnen 9 maanden, een klinische of 

poliklinische therapie hadden afgerond. Alle participanten zijn telefonisch benaderd en kregen 

naar aanleiding daarvan schriftelijke informatie (zie Bijlage 1), waarin het doel en de 

procedure van het onderzoek werd uitgelegd. In totaal zijn 13 cliënten benaderd, twee mensen 

wilden niet aan het onderzoek deelnemen. 

2.2 Procedure 

2.2.1 Informeren participanten 

De 11 mensen die na het ontvangen van de informatiefolder te kennen gaven te willen 

participeren in het onderzoek werd gevraagd schriftelijke vragenlijsten in te vullen (zie 

paragraaf 2.3.1). Alle participanten hadden een week de tijd om de vragenlijsten in te vullen 

alvorens extra informatie en uitleg over het onderzoek en de PDA's werd gegeven.  

Voor de vijf participanten in de Psychotherapiegroep is er een informatiebijeenkomst 

gehouden op 8 april 2008. De bijeenkomst duurde ongeveer een uur en de cliënten kregen 

informatie over het onderzoek en uitleg over de werking van de PDA's. Ze kregen de 

instructies de PDA overal met zich mee te dragen en het geluid op 'stil' te zetten wanneer 

nodig (bijvoorbeeld tijdens het rusten of een bezoek aan het theater). Ze kregen daarnaast de 

instructie om de PDA iedere nacht op te laden en bij technische problemen één van de 

onderzoekers te bellen. Tot slot kregen ze als instructie dat het van belang was het dagboek zo 

snel mogelijk nadat het alarm was afgegaan in te vullen. Participanten kregen tevens de 

gelegenheid te oefenen met de PDA. Aan het einde van de bijeenkomst hebben alle 

participanten de toestemmingsverklaring (zie Bijlage 2) in tweevoud getekend, een exemplaar 

voor de onderzoekers en een exemplaar voor zichzelf. Men kreeg de PDA, een batterijlader en 

een handleiding van de PDA  (zie Bijlage 3) mee naar huis.  

Met de zes participanten die geen therapie meer volgde op Centrum voor Psychosomatiek zijn 

persoonlijke afspraken gemaakt bij de participanten thuis of op CPS. Op deze afspraken 

werden dezelfde instructies gegeven als tijdens de informatiebijeenkomst voor de 

participanten van de Psychotherapiegroep. 

De dag nadat een participant de PDA had ontvangen begon voor hem of haar de periode van 

vier weken waarin de dagboeken dagelijks werden ingevuld. De participanten ontvingen in 

deze periode wekelijks telefonische feedback van een therapeut over hoe zij de dagboeken 

hadden ingevuld. Na afloop van de vier weken zijn opnieuw schriftelijke vragenlijsten 

ingevuld en is met zowel participanten als therapeuten het onderzoek geëvalueerd.     
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 2.2.2 Programmeren van het elektronische dagboek 

In het onderzoek werden de dagboeken ingevuld op een PDA (Personal Digital Assistent) van 

Palm, de Palm 600 Treo™. De PDA's werden geprogrammeerd met de softwareprogramma’s 

ODA 2.0 (Mak, Van Noort & Sorbi, 2006) en Diary Timer (Houtveen, 2004). Via ODA 2.0 

werden vragen en antwoorden van en naar een, voor het onderzoek gecreëerde, beschermde 

website verzonden. Informatie over data en tijden van het invullen werden tevens op de 

website opgeslagen. Vanaf de website kon de informatie makkelijk op de computer worden 

gezet voor data-analyse. De Diary Timer zorgde ervoor dat op willekeurige tijdstippen een 

alarm afging ten teken dat er een dagboek moest worden ingevuld. De alarmdagboeken 

stonden zo ingesteld dat er een gemiddeld tijdsinterval van vier uur tussen de oproepen zat 

met een variatietijd van twee uur. Er kwamen geen alarmdagboeken voor 8.00 uur 's ochtends 

en na 21.00 uur 's avonds. De range van oproepen liep van twee tot en met vier 

alarmdagboeken per dag. Bij het naar bed gaan vulden participanten het avonddagboek in en 

tevens werd dan de wekker gezet voor het ochtenddagboek. Deze tijdstippen werden daarmee 

door de participant zelf geïnitieerd. Voor de ochtend- en de alarmdagboeken gold dat een 

alarm 10 seconden duurde. Reageerde de respondent niet op een oproep, dan ging het alarm 

na 5 minuten nogmaals af. Als een respondent nogmaals verzuimde te reageren herhaalde dit 

zich nog eenmaal. Er waren dan nog 5 minuten om het dagboek in te vullen alvorens deze 

werd aangemerkt als gemist. Het alarm kon op stil worden gezet, dan verscheen bij een 

oproep een melding in beeld in plaats van geluid. Door technische redenen kon het volume en 

het type geluid bij een oproep niet worden aangepast, ook de trilstand kon niet worden 

geactiveerd. Participanten vulden de dagboeken vier weken lang elke dag in.  

 2.2.3 Telefonische feedback  

Iedere week kregen de participanten, op een vaste dag en tijd, via de telefoon feedback op hoe 

ze de dagboeken hadden ingevuld. Het materiaal voor de feedback werd gegenereerd door de 

onderzoekers via de website van het onderzoek. Voor iedere respondent werd voor de zes 

kernklachten het gemiddelde per dag over de week in een grafiek gezet. Vervolgens werden 

de laatste twee dagen voor het ontvangen van de feedback uitgelicht zodat het verloop over 

die dagen zichtbaar werd. De zes klachten waren Moeheid, Pijn, Spanning, Angst, Irritatie en 

Somberheid. De klachten Moeheid, Pijn, Angst en Somberheid zijn gekozen op basis van 

eerder onderzoek (Rompas, 2007). Spanning en Irritatie zijn geïncludeerd om dat zij, naast de 

andere vier klachten, volgens het M.A.M.S. model van belang worden geacht voor de 

klachten en instandhouding daarvan. Alle participanten kregen de feedback ook schriftelijk.  

De feedback werd voor de participanten in de Psychotherapiegroep gegeven door een ervaren 

sociotherapeut van het CPS. De overige participanten kregen feedback van een ervaren 

maatschappelijk werkster van het CPS. De therapeuten kregen duidelijke instructies om zich 

strak aan het feedback protocol (zie Bijlage 4) te houden. Zo waren er eerst vragen met 

betrekking tot de compliantie. Bijvoorbeeld hoe het invullen ging en of het lukte om alle 

dagboeken in te vullen. Daarna kwamen er wat algemene vragen over hoe de participant het 

vond om de dagboeken in te vullen. Vervolgens kwamen er vragen naar aanleiding van de 

ingevulde dagboeken over de afgelopen week. Deze kwamen naar voren uit de bijgevoegde 

grafieken. De vragen waren bedoeld ter bewustwording van de klachten en de omgang 

hiermee. De eerste drie vragen hadden betrekking op de fysieke klachten (de drie 

kernklachten pijn, moeheid en spanning). De volgende drie vragen gingen over het 

emotioneel functioneren (de andere drie kernklachten angst, somberheid en irritatie).  Er 

werd zo bijvoorbeeld gevraagd of de participant herkende dat hij of zij heel erg moe was in 

het weekend, of hij of zij zich hier bewust van was en hoe hij of zij er mee om was gegaan. 

Hierna werd ingezoomd op de twee laatste dagen en werden dezelfde vragen gesteld over 
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fysiek en emotioneel functioneren.  

2.2.4 Evaluatie 

Na afloop van de vier weken dagboekregistratie en na het invullen van de vragenlijsten voor 

de nameting werd er met de participanten geëvalueerd. Participanten werden uitgenodigd voor 

een evaluatie-interview op  het CPS of er werd een afspraak gemaakt bij de participanten 

thuis. Op deze afspraak werd een evaluatievragenlijst ingevuld en een semi-gestructureerd 

interview afgenomen. Met de therapeuten is eveneens geëvalueerd middels een semi-

gestructureerd interview. Zie 2.3.3 voor nadere uitleg over de evaluaties. Na afloop van het 

onderzoek ontving iedere participant een samenvatting van de onderzoeksresultaten 

 

2.3 Meetinstrumenten 

2.3.1 Vragenlijsten 

Er is voor een drietal vragenlijsten gekozen omdat deze klachten en 

(gezondheidsgerelateerde) kwaliteit van leven inventariseren. De drie vragenlijsten zijn de 

Nederlandse bewerking van de Symptom Checklist (SCL-90-R), de Nederlandse vertaling 

van de RAND-36, Short Form Health Survey (SF-36) en de Euroqol 5D (EQ-5D). Verder is 

er nog een demografische vragenlijst afgenomen (zie Bijlage 5). 

Een andere overweging was dat ze alledrie al een keer zijn ingevuld vóór de behandeling bij 

het CPS. De SCL-90-R en de EQ-5D zijn ingevuld via het Standaard Evaluatie Project 

(STEP) waar het centrum aan mee doet (Website SKP; 

http://www2.eur.nl/fgg/mpp/step_home.htm). De SF-36 wordt afgenomen bij de screening 

van het CPS.  Zo kon de zogenaamde T1-meting mee worden genomen. Binnen het huidige 

onderzoek vonden de T2- en de T3-meting plaats. Deze werden afgenomen voorafgaande en 

na afloop van de dagboekregistratie. 

 

De SCL-90-R is een multidimensionele zelfbeoordelingsschaal/klachtenlijst , door Derogatis 

en medewerkers ontwikkeld (Derogatis, Rickels & Rock, 1976). Een Nederlandse versie werd 

in 1986 ontwikkeld door Arrindell en Ettema (Arrindell & Ettema, 1986). De lijst vraagt naar 

klachten in de afgelopen week.  Elk van de 90 items van de vragenlijst, wordt gescoord op 

een vijfpunts schaal welke loopt van ‘helemaal niet’ via ‘een beetje’ – ‘nogal’ – ‘tamelijk 

veel’ tot ‘heel erg’. De SCL-90-R-totaalscore geeft een algemene maat voor psychisch 

functioneren, de ‘General Severity Index’. Daarnaast bestaat de SCL-90-R uit 8 subschalen; 

‘agorafobie’ (7 items), ‘angst’ (10 items), ‘depressie’ (16 items), ‘somatisatie’ (12 items), 

‘insufficiëntie van denken en handelen’ (9 items), ‘wantrouwen en interpersoonlijke 

sensitiviteit’ (18 items), ‘hostiliteit’ (6 items) en ‘slaapproblemen’ (3 items). De SCL-90-R 

scoort op vijf van zeven punten van de COTAN-beoordeling met een goed, waaronder 

betrouwbaarheid, begripsvaliditeit en criteriumvaliditeit, en op de overige twee punten met 

een voldoende (Evers, van Vliet-Mulder & Groot, 2002).  

 

De SF-36 is mede door Anderson, Sullivan en Usherwood (1990) ontwikkeld als verkorte 

versie van de RAND Health Insurance Study Questionnaire. Het instrument meet 

gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven over de vier weken voorafgaande aan het 

invullen. De vragenlijst maakt gebruik van verschillende drie-, vijf- en zespuntsschalen 

(bijvoorbeeld van slecht naar uitstekend) en ja/nee antwoorden. Er zijn vier schalen te weten, 

‘functionele status’, ‘welzijn’, ‘algemene evaluatie’ en ‘gezondheid’. Deze zijn nog 

onderverdeeld in dimensies namelijk ‘functionele status’ is onderverdeeld in fysiek (10 items) 

en sociaal functioneren (2 items) en in rolbeperkingen op fysiek (4 items) en emotioneel vlak 

(3 items). ‘Welzijn’ kent de dimensies mentale gezondheid (5 items), vitaliteit (4 items) en 

pijn (2 items). ‘Algemene evaluatie’ staat voor algemene gezondheidsbeleving (5 items) en 
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‘gezondheid’ staat voor gezondheidsverandering (1 item). De SF-36 is volgens de COTAN-

beoordeling betrouwbaar en heeft een voldoende begripsvaliditeit (Evers et al., 2002). 

 

De EQ-5D van ‘The EuroQol group’ beschrijft en waardeert de gezondheidstoestand van een 

persoon. De lijst vraagt naar de huidige dag en naar een vergelijking ten opzichte van het 

afgelopen jaar. De EQ-5D meet drie componenten namelijk de ‘gezondheidstoestand’ (5 

items), de mate van ‘ervaren gezondheid’ (1 item) en de ‘demografische kenmerken’ van een 

persoon (8 items). De vijf vragen over ‘gezondheidstoestand’ worden op een drie-puntsschaal 

gescoord, level 1 tot en met level 3. Hier staat level 1 voor de minst slechte 

gezondheidstoestand en level 3 voor de slechtste gezondheidstoestand. De mate van ‘ervaren 

gezondheid’ wordt gescoord met een VAS-schaal die loopt van 0 tot 100 (Slechtst 

voorstelbare gezondheidstoestand – Best voorstelbare gezondheidstoestand). De Totaalscore 

van de EQ-5D loopt van -1 tot 1. De score 1 staat hier voor de best mogelijke 

gezondheidstoestand en een score van 0 staat voor een gezondheidstoestand gelijk aan die van 

de dood. Een gezondheidstoestand die slechter wordt ervaren dan de dood krijgt een negatieve 

waarde (Lamers, McDonnell, Stalmeier, Krabbe & van Busschbach, 2006). De test-hertest 

betrouwbaarheid voor de gehele Euroqol is acceptabel te noemen met een Intra Class 

Correlation (ICC) tussen de 0.73 en 0.78 (Sálen, Spangfort, Nygren & Nordemar, 1994). De 

constructvaliditeit gemeten met de Mental Health Summary is r = .58 wat relatief hoog is 

(Wu, et al., 2002). De vragenlijsten zijn weergegegeven in bijlage 11. 

 

2.3.2  De dagboeken 

Er zijn drie soorten dagboeken, het ochtenddagboek met 28 vragen, het alarmdagboek met 23 

vragen en het avonddagboek met 26 tot 28 vragen. (zie Bijlage 7). De dagboeken bestaan uit 

vragen van eerdere PDA-studies bij patiënten met somatoforme stoornissen (van den Heuvel, 

2006; Rompas, 2007) en een aantal nieuwe vragen.  Aan de hand van criteria die zijn 

opgesteld door Csikszentmihalyi (1987) en Delespaul (1995) zijn de vragen geformuleerd. De 

dagboeken bestaan uit Ja/Nee vragen en  vragen met een VAS-schaal die van 0 tot 100 loopt. 

Verder zijn er vragen waar 1 of meerdere antwoorden ingevuld kunnen worden.   

 

De reeds bestaande vragen zijn voornamelijk klachtenvragen zoals : “Op dit moment heb ik 

pijn”. Deze kunnen dan beantwoord worden door op een plek op de VAS-schaal te klikken 

(Niet tot Zeer). De overige oude vragen zijn onderverdeeld in de vier elementen van het 

MAMS-model. De nieuwe vragen bestaan uit klachtenvragen en vragen die zijn geënt op de 

vier elementen van het MAMS-model. De nieuwe klachtenvragen zijn voortgekomen uit 

gesprekken met therapeuten en patiënten van het CPS.  Een vraag die bijvoorbeeld door 

patiënten nog gemist werd is : “Op dit moment voel ik me leeg”.  Hieronder volgen vier 

voorbeelden van vragen die aansluiten bij het MAMS-model: 

 

Mentaliseren : “Ik ervaar een verband tussen mijn klachten en…” 

• (een) bepaalde gebeurtenis(sen) 

• (een) bepaalde gedachte(n) 

• (een) bepaalde emotie(s) 

• Geen van het bovenstaande 

 

Accepteren : “Op dit moment roepen mijn klachten weerstand bij mij op” 

• Een punt aanklikken op een VAS-schaal van 0 tot 100 (niet tot zeer) 
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Moduleren : “Ik heb het idee dat ik op dit moment invloed heb op mijn klachten” 

• Een punt aanklikken op een VAS-schaal van 0 tot 100 (niet tot zeer) 

 

Systemisch werken : “Op dit moment ga ik met mijn klachten om door” 

• Mijn emoties en/of gedachten met iemand te bespreken 

 

2.3.3 Evaluatievragenlijst en semi-gestructureerde interview.  

Aan het einde van de vier weken dagboekregistratie werd een evaluatievragenlijst afgenomen 

bij de deelnemers (zie Bijlage 8). De evaluatievragenlijst bestaat uit 32 vragen die 

onderverdeeld zijn in drie categorieën. De eerste categorie gaat over de 

gebruiksvriendelijkheid van de PDA. Een voorbeeld is : “Had u moeite om de Treo te 

bedienen?”. De tweede categorie gaat over de acceptatie van de PDA, een voorbeeld  hiervan 

is : “Vond u de duur van één dagboek belastend?”. Beide zijn van belang voor hoe de 

applicatie geaccepteerd wordt. De derde categorie sluit aan bij het MAMS-model en beslaat 

de doelen van de dagboekregistratie en de wekelijkse feedback, bijvoorbeeld: “Door het 

invullen van de dagboeken werd ik mij meer bewust van wat ik lichamelijk voelde.”. Met 

deze vragen kan worden nagegaan of de deelnemers vinden dat het invullen van de dagboeken 

en de wekelijkse feedback hebben bijgedragen aan het bestendigen van het geleerde bij CPS. 

De antwoorden konden worden aangekruist op een vierpuntsschaal, die liep van “helemaal 

niet” tot “heel erg”. 

Naast deze vragenlijst vond er ook nog een semi-gestructureerd interview plaats met de 

deelnemers (zie bijlage 8) en met de therapeuten die de wekelijkse feedback gaven (zie 

bijlage 9). De vragen van het interview stonden in het verlengde van de 

evaluatievragenlijsten. Ze waren ontworpen om deelnemers en therapeuten de gelegenheid te 

geven om hun ervaringen met  MNA toe te lichten. Ook kon aan de hand hiervan gekeken 

worden naar de ervaren effecten ervan op de klachtenrapportage en klachtenomgang.  

 

2.4 Data-analyse 

2.4.1 Uitvoerbaarheid:Acceptatie 

Om de acceptatie van de dagboekmethode vast te stellen zijn de eerste tien items uit de 

evaluatievragenlijst gebruikt (zie Bijlage 7). Deze items zijn gebaseerd op onderzoek van 

Stone et al. (2003).  Ieder item had vier antwoordmogelijkheden welke zijn omgecodeerd; 

‘helemaal niet’= 1; ‘een beetje’ = 2; ‘redelijk’ = 3 en ‘heel erg’ =4. Deze tien items zijn te 

verdelen in negen aspecten van compliantie, vier aspecten over de acceptatie van de bediening 

van de PDA en vijf aspecten over de ervaring met de PDA. De corresponderende vragen uit 

de evaluatievragenlijst staan hieronder.  

 

Bediening PDA 

1. Had u moeite om de Treo te bedienen? 

2. Had u moeite om de tekst op het scherm van de Treo te lezen? 

3. Had u moeite om met het pennetje de vragen van de dagboeken te 

beantwoorden? 

4. Was de mondelinge instructie die u aan het begin van het onderzoek heeft 

gekregen over het gebruik van de Treo duidelijk? 

5. Was de schriftelijke instructie die u bij de Treo heeft gekregen duidelijk? 

 

Items 1, 2 en 3 zijn omgeschaald zodat een hogere score staat voor een grotere acceptatie. De 

scores op items 4 en 5 zijn gemiddeld zodat er één score is voor de duidelijkheid van 
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instructies.   

Ervaring met PDA 

6. Hoe heeft u de deelname aan dit onderzoek ervaren? 

7. Zou u bereid zijn om nogmaals aan een dergelijk onderzoek mee te doen? 

8. Stond het invullen van de dagboeken uw dagelijkse bezigheden in de weg? 
9. Kwam u door het invullen van de dagboeken nog wel voldoende aan uw rust 

toe? 

10. Vond u het aantal oproepen per dag belastend? 
 

De items 8 en 10 zijn omgeschaald zodat een hogere score staat voor een grotere acceptatie. 

 

2.4.2 Uitvoerbaarheid : Compliantie 

Het compliantie niveau is berekent over de drie verschillende dagboeken. Per soort dagboek is 

gekeken naar het mogelijke aantal dagboekoproepen per persoon. Daar zijn per persoon de 

categorie “technische problemen” en de categorie “onbekend” vanaf getrokken. Vervolgens is 

dit aantal gedeeld door het aantal dagboeken van de deelnemer dat niet was ingevuld wegens 

compliantie redenen. Dit laatste getal is vermenigvuldigd met 100 en dit percentage is 

afgetrokken van 100. Daarna is de totale compliantie berekent over de hele groep, en is er 

rekening gehouden met eventuele uitbijters.  

 

2.4.3 Omgang met de klachten 

De subjectief ervaren verandering in het omgaan met de klachten is vastgesteld aan de hand 

van de evaluatievragenlijst (zie Bijlage 8). De evaluatievragenlijst omvat zes vragen voor 

mentaliseren (vraag 21 t.m 25 en vraag 31) en vier voor moduleren (16, 28, 29 en 32). Per 

vraag werden het gemiddelde en de standaarddeviatie berekend. Een antwoordgemiddelde 

boven een score van 2,5 vormt een indicatie voor subjectief ervaren verbetering.  

 

2.4.4 Verandering in Klachten 

Van de vragenlijsten, SCL-90-R, SF-36 en EQ-5D zijn respectievelijk de schalen, dimensies 

en vragen gekozen die het best de zes kernklachten weergeven die ook met het elektronische 

dagboek werden gemeten (zie Tabel 2). Deze scores werden voor de drie meetpunten 

vastgesteld.  
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Tabel 2. Gebruikte schalen, dimensies en vragen van de SCL-90-R, SF-36 en de EQ-5D.  

Kernklachten  SCL-90-R schalen (items) SF-36 dimensies (items) EQ-5D vragen  

Moeheid  Vitaliteit (9a,9e,9g,9i)  

Pijn Somatisatie  (1,4,12,27,40,42, 

48,49,52,53,56,58) 

Pijn (7,8) Pijn                   

 

Spanning  Mentale gezondheid 

(9b,9c,9d,9f,9h) 

 

Angst Angst (2,17,23,33,39,57,72, 

78,80,86) 

 Stemming 

 

Irritatie Hostiliteit (11,24,63,67,74,81)   

Somberheid  Depressie (5,14,15,20,22,26, 

29, 30,31,32,54,71,79) 

Mentale gezondheid 

(9b,9c,9d,9f,9h) 

Stemming  

 

 

Van de SCL-90-R is de totaalscore vastgesteld evenals de schaalscores voor ‘somatisatie’ 

(voor kernklacht pijn), ‘angst’ (voor kernklacht angst), ‘hostiliteit’ (voor kernklacht irritatie) 

en ‘depressie’ (voor kernklacht somberheid). Bij de SF-36 is er gekozen voor de dimensie 

‘vitaliteit’ (voor kernklacht moeheid), de dimensie ‘pijn’ (voor kernklacht pijn) en voor de 

dimensie ‘mentale gezondheid’ (voor de kernklachten spanning en somberheid). Bij de EQ-

5D is gekeken naar de totaalscore die iets zegt over gezondheidsstatus. De scoring van de EQ-

5D gebeurt ook per vraag. Er wordt bij de scoring gekeken naar hoeveel procent particpanten 

er op level 1, 2 of 3 scoort (Szende & Williams, 2004). Er zijn twee vragen  meegenomen, 

namelijk ‘pijn’ (voor kernklacht pijn) en ‘stemming’ (voor de kernklachten angst en 

somberheid). Voor de totale vragenlijsten zie bijlage 11. Tabel 3 geeft die twee vragen van de 

EQ-5D met de antwoordopties op de drie levels  

 

Tabel 3. De vragen naar ‘pijn’ en ‘stemming’ van de EQ-5D met elk drie antwoordopties. 

 Pijn Stemming 

Level 1 Ik heb geen pijn of andere klachten Ik ben niet angstig of somber 

Level 2 Ik heb matige pijn of andere klachten Ik ben matig angstig of somber 

Level 3 Ik heb ernstige pijn of andere 

klachten 

Ik ben erg angstig of somber 

 

Met het software programma ‘Statistical Package for the Social Sciences’ (SPSS) 16.0. zijn er 

syntaxen uitgevoerd over de afzonderlijke schalen en dimensies van de SCL-90-R en de SF-

36, waarvan totaalscores werden berekend. De twee totaalscores van de SCL-90-R en de EQ-

5D worden zo ook verkregen (van de SF-36 is geen totaalscore). Over de verschillende 

meetmomenten T1, T2 en T3 werden deze scores  getoetst  met een repeated measures 1-way 

ANOVA.  Om ook de verschillende meetmomenten onderling te toetsen werd een Paired 

Samples T-Test gebruikt. Het T1-T2 verschil zegt iets over het resultaat van de klinische 

behandeling bij CPS, het T2-T3 verschil zegt iets over de vier weken MNA en T1-T3 zegt iets 

over de bestendiging van het geleerde en de eventuele terugval.  

 Bij de EQ-5D is in ‘Excel’ berekent hoeveel procent van de participanten op de drie 

verschillende levels voor de twee vragen over pijn en stemming scoort.   
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2.4.5 Wekelijkse feedback 

Voor de vier vragen in de evaluatievragenlijst die gaan over de waardering van de  wekelijkse 

telefonische feedback door deelnemers (vraag 17, 18, 19 en 20) wordt het gemiddelde en de 

standaarddeviatie berekend. Een antwoordgemiddelde boven een score van 2,5 vormt een 

indicatie voor een goede waardering van de feedback. Verder wordt gekeken naar wat er uit 

de semi-gestructureerde interviews naar voren komt.  

 

3. Resultaten 
3.1 Participanten 

Van de elf patiënten blijven er negen over die de vragenlijsten hebben ingevuld over T1, T2 

en T3 en tien participanten die de hele dagboekregistratie hebben meegedaan. Eén van hen 

vond het te zwaar de drie vragenlijsten en de dagboeken in te vullen. Een andere participant is 

wel blijven meedoen aan de dagboeken maar haar T2 vragenlijsten raakten zoek in de post en 

daarop wilde ze geen T3 vragenlijsten meer invullen. Tabel 5 geeft de demografische 

gegevens weer. 

 

Tabel 4. Demografische gegevens van deelnemers met complete gegevens (N=9).  

Leeftijd gemiddelde en SD        36,22 / 10,62 

Sekse Man/Vrouw            4 / 5 

Nederlandse Nationaliteit + 1
e
 taal             9 

Klinische groep/3-daagse/1-daagse            4 / 3 / 2 

WAO/Ziektewet/betaald werk/ontbrekend            5 / 2 / 1 / 1 

Zelfstandig zonder relatie             2 

Getrouwd/samenwonend             6 

Inwonend bij ouders             1 

Lager onderwijs             1 

Middelbaar Algemeen Onderwijs             1 

Middelbaar Beroeps Onderwijs/ propedeuse             2 / 2 

Hoger Beroeps Onderwijs              3  

 

3.2 Uitvoerbaarheid (onderzoeksvraag 1) 

       3.2.1 Acceptatie 

Om uitvoerbaar te zijn moet de dagboekmethode door participanten worden geaccepteerd. 

Figuur 2 laat de resultaten zien voor aspecten van acceptatie wat betreft de bediening van de 

PDA.  Figuur 3 bevat de resultaten op het gebied van de ervaring met de PDA. 
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Figuur 2. Acceptatie van bedieningsaspecten. 
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Het gemak waarmee de PDA kon worden bediend is volgens de participanten groot 

(gemiddelde=3,91, SD=0,3). Het gemak waarmee de tekst kon worden gelezen 

(gemiddelde=3,82, SD=0,4) en het gemak waarmee het pennetje kon worden gebruikt 

(gemiddelde= 3,64, SD=0,5) is eveneens positief beoordeeld. De participanten gaven tot slot 

aan dat de mondelinge en schriftelijke instructies duidelijk waren (gemiddelde=3,86, 

SD=0,35). 

 

Figuur 3. Acceptatie van ervaringsaspecten. 
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Figuur 3 laat zien dat de deelname aan het onderzoek wordt beoordeeld als positief 

(gemiddelde= 3,18, SD= 0,4) en men is bereid nogmaals mee te doen met een dergelijk 

onderzoek (gemiddelde= 3,27, SD=0,79). Verder geven de participanten aan niet gehinderd te 

zijn in hun dagelijkse bezigheden door mee te doen aan het onderzoek (gemiddelde=3,55, 

SD= 0,52). Er was eveneens voldoende gelegenheid tot rust (gemiddelde=3,27, SD=0,79) en 

men vond het aantal oproepen per dag acceptabel (gemiddelde= 3,18, SD= 0,87). Op alle 

aspecten werd het elektronische dagboek door de participanten geaccepteerd.  

3.2.2 Compliantie 

Uiteindelijk hebben er 10 participanten de dagboeken ingevuld, waarvan 9 vier weken lang en 

1 participant drie weken lang. In Tabel 5 staan redenen anders dan niet-compliantie waarom 

dagboeken niet zijn ingevuld, met bijbehorende percentages per dagboek. Dit zijn technische 
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problemen en daarnaast zijn er dagboeken niet ingevuld omdat mensen een therapiedag 

hadden en zo dus verhinderd waren. In Tabel 5 staat ook de compliantie per dagboek. Voor de 

ochtend- en avonddagboeken is deze respectievelijk 98,7% en 96,3%. Voor de 

alarmdagboeken is deze 80,3.  

 

Tabel 5. Compliantie en dagboekgegevens (N=10). 

___________________________________________________________________________ 
Soort dagboek         Variabele                                                             N / M (Range) 

_________________________________________________________________________________ 

Alarmdagboek          Gemiddeld aantal dagen in het onderzoek   26,8 (21-28) 

                                  Totaal aantal oproepen                                   794 

                                  Aantal oproepen per dag                                3 (2-4) 

                                  Percentage technische problemen                 14,2% 

                                  Percentage gemist, psychotherapie                 1,5%            

                                  Percentage compliantie                                 80,3% 

 

Ochtenddagboek       Totaal aantal dagboeken                              264 

                                  Percentage technische problemen                 15,2% 

                                  Percentage compliantie                             98,7% 

 

Avonddagboek         Totaal aantal dagboeken                                268 

                                  Percentage technische problemen              8,2% 

                                  Percentage compliantie                                 96,3% 

 

 

3.3 Omgang met klachten (onderzoeksvraag 2) 

 

De omgang met klachten is goed te noemen wanneer door het invullen van de dagboeken men 

beter denkt te kunnen mentaliseren en te moduleren. Tabel 6 geeft gemiddelden en 

standaarddeviaties en de range van antwoordmogelijkheden weer. Een antwoordgemiddelde 

boven de 2,5 is goed te noemen.  

 

Tabel 6. Antwoorden op de vragen over mentaliseren (N=9).  

      M     SD  Range 

21. Door het invullen van de dagboeken werd ik mij meer bewust van 

wat ik lichamelijk voelde. 

 

   3,4 

 

 0,84 

 

  1 – 4  

22. Door het invullen van de dagboeken werd ik mij meer bewust van 

mijn emoties.  

 

   2,9 

 

 0,99 

 

  1 – 4 

23. Door het invullen van de dagboeken werd ik mij meer bewust van 

mijn gedachten. 

 

   2,8 

 

 1,03 

 

  1 – 4  

24. Door het invullen van de dagboeken heb ik ervaren dat bepaalde 

gebeurtenissen invloed kunnen hebben op mijn lichamelijke klachten.  

 

   3,1   

 

 1,10 

 

  1 – 4  

 

25. Door het invullen van de dagboeken heb ik ervaren dat mijn 

emoties en/of gedachten invloed kunnen hebben op mijn lichamelijke 

klachten.  

 

   2,4 

 

 1,07 

 

  1 – 4  

31. Door het invullen van de dagboeken werd ik telkens  herinnerd aan 

datgene wat ik op Eikenboom heb geleerd.  

 

   2,8 

 

 1,03 

 

  1 – 4  
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2
Uiteindelijk zijn er 9 participanten, zie 3.1.  

 

De antwoorden op vijf van de zes vragen hebben een gemiddelde van 2,8 tot 3,1 een één 

vraag ligt net onder een gemiddelde van 2,5. Deze laatste is gemiddeld nog steeds gemiddeld 

hoger dan met ‘redelijk’ beantwoord. Er is een subjectieve ervaring van verbetering op alle 

vragen van mentaliseren. Deze verbetering is sterker aangaande lichamelijke cognities (vraag 

21: M=3,4 en vraag 24: M=3,1) dan emotionele bewustwording (vraag 22: M=2,9 en vraag 

23: M=2,8). Verbetering is relatief het laagst voor een ervaren invloed van eigen denken en 

voelen op de klachten. Dezelfde trend vind je terug in het onderzoek van Marloes Kool 

(2008). Het stil staan bij lichamelijke aspecten lukt beter dan het stil staan bij emoties of 

gedachten. Positief in dit onderzoek is ook dat het dagboek het geleerde bij CPS in 

herinnering roept.  

Tabel 7 geeft de antwoorden op de vier vragen over moduleren weer.  Ook hier worden de  

gemiddelden, standaarddeviaties en de range gegeven. 

 

Tabel 7. Antwoorden op de vragen over moduleren (N=9). 

    M   SD  Range 

26. Het invullen van de dagboeken hielp mij om mijn klachten serieus te 

nemen 

 

  2,7 

 

 1,06 

 

 1 – 4  

28. Het invullen van de dagboeken hielp mij om beter met mijn klachten 

om te gaan.  

 

  2,2 

 

 1,03 

 

 1 – 4  

29. Het invullen van de dagboeken hielp mij om meer rust te nemen.   

  2,1 

 

 0,99 

 

 1 – 4  

32. Door het invullen van de dagboeken werd ik steeds herinnerd om 

datgene wat ik op Eikenboom heb geleerd in praktijk te brengen.  

 

  2,6  

 

 0,74 

 

 1 – 4  

 

De gemiddelden van de vragen van moduleren zijn over het algemeen lager dan die van 

mentaliseren. Om een daadwerkelijke gedragsverandering te bewerkstelligen zoals meer rust 

nemen of in het algemeen door beter met de klachten om te gaan is lastig (vraag 29: M=2,1 en 

vraag 8: M=2,2). Een positieve cognitieve verandering is er wel met het meer serieus nemen 

van de klachten (vraag 26: M=2,7). Het gemiddelde van vraag 32 (M=2,6) laat zien dat het 

elektronische dagboek herinnerde aan de opbrengsten van de klinische behandeling en aan het 

belang om dit  in praktijk te brengen.  

 

3.4 Verandering in klachten (onderzoeksvraag 3) 

Resultaten van de repeated measures test en de gemiddelden met standaard deviaties op de 

meetpunten T1, T2 en T3 van de SCL-90-R  (totaalscore, en de schalen angst, depressie, 

somatisatie en hostiliteit), de drie dimensies van de SF-36 (vitaliteit, mentale gezondheid en 

pijn) en de totaalscore van de EQ-5D staan in Tabel 8. 
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Tabel 8. Gemiddelden en standaarddeviaties van de scores op T1, T2 en T3 van de SCL-90-

R, de SF-36 en de EQ-5D (N=9) en resultaten van de 1-way ANOVA voor herhaalde 

metingen.  
 T1 

M   (SD) 

T2 

M   (SD) 

T3 

M   (SD) 

F-

waarde 

p-

waarde 

SCL-90-R Angst        19,7 (7,1)       19,1 (4,6)      18,2 (6,2) 0,155 0,85 

SCL-90-R Depressie        31,5 (7,1)       35,6 (9,7)      34,3 (9,5) 1,478 0,28 

SCL-90-R Somatisatie        28,5 (10,1)       26,2 (4,0)      26,2 (5,1) 0,423 0,66 

SCL-90-R Hostiliteit          7,0 (0,9)        7,9 (0,8)        7,9 (0,9) 2,143 0,18 

SCL-90-R Totaal      169,5 (35,0)    173,1 (26,2)    167,9 (34,5) 0,187 0,75 

SF-36 Vitaliteit        28,1 (20,9)      34,4 (25,7)      32,8 (21,1) 0,672    0,51 

SF-36 Mentale gez.        48,5 (15,8)      51,1 (21,7)      54,7 (20,4) 0,167    0,78 

SF-36 Pijn        46,4 (14,3)      46,9 (22,5)      39,7 (14,7) 0,907    0,41 

EQ-5D Totaal          0,4 (0,3)        0,3 (0,3)        0,5 (0,3) 0,604 0,52 

3
In het zwart de scores waarvan een hogere score een verslechtering betekent. In het rood staan de scores 

waarvan een hogere score een verbetering inhoudt.  

 

Er zijn kleine verschillen gevonden tussen de drie meetpunten, maar geen van deze 

verschillen zijn significant. Op de SCL-90R neemt somatisatie iets af, terwijl de 

stemmingsdimensies iets toenemen, vitaliteit, mentale gezondheid en pijn, gemeten met de 

SF-36 verbetert in lichte mate en de EQ-5D totaalscore schommelt wat. Maar geen van deze 

effecten zijn significant. Om de verschillen tussen de meetpunten afzonderlijk te toetsen 

werden paired-samples t-tests uitgevoerd, maar ook hier werden geen significante verschillen 

gevonden tussen T1, T2 en T3 afzonderlijk. 

In Tabel 9 is te zien hoeveel pijn de participanten rapporteerden over de verschillende 

tijdstippen heen.  

 

Tabel 9. Antwoordpercentages op de pijnvraag van de  EQ-5D op level 1, 2 en 3 (N=9). 

 

Level  T1  T2  T3 

   1   0   0   0 

   2  83  78  89 

   3  17  22  11 

 

Het laagste pijnlevel (0) werd helemaal niet gerapporteerd. Level 2 het meest en ook op het 

level met de meeste pijn, level 3 werd gescoord. Na de behandeling bij het CPS gaat het 

gemiddelde pijnlevel (2) omlaag en het ergste pijnlevel (3) gaat omhoog. Hieruit volgt dat er 

na de behandeling (T1 – T2) meer pijn wordt gerapporteerd. Na de vier weken 
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dagboekregistratie (T2 – T3) keert deze trend weer om en wordt er weer meer pijnlevel 2 en 

minder pijnlevel 3 gerapporteerd, waarmee gemiddeld minder pijn. Na het invullen van de 

dagboeken wordt er minder pijn ervaren, ook minder pijn dan bij aanvang van de behandeling 

op het CPS. Gekeken naar het verschil tussen T1 en T3, de eventuele terugval of 

bestendiging, is dit niet zo groot. Er wordt iets minder pijn gerapporteerd (meer level 2,  

minder level 3), wat op het CPS in beweging lijkt gezet, meer pijnrapportage, lijkt na de 

dagboekregistratie weer minder te worden. Er is zelfs minder pijnrapportage dan bij aanvang 

van de behandeling bij het CPS.  

 

In Tabel 10 is te zien in welke mate de participanten zich depressief/angstig voelden over de 

verschillende tijdstippen heen.  

 

Tabel 10. Antwoordpercentages op de stemmingsvraag van de  EQ-5D op level 1, 2 en 3 

(N=9). 

Level  T1  T2  T3 

   1  67  11  33 

   2  33  78  56 

   3   0  11  11 

 

Voor aanvang bij het CPS (T1) waren de participanten het minst depressief/angstig met een 

hoog percentage dat scoort op level 1 (67%) en geen van de deelnemers die de ergste mate 

van depressie/angst ervaart (level 3). Na behandeling (T2) wordt er meer depressie/angst 

ervaren met een kleiner percentage deelnemers dat op level 1 scoort (11%), hoger op level 2 

(78%) en met 11% op level 3 scoort. Na de dagboekregistratie wordt er net als dat er weer 

minder pijn wordt ervaren ook weer minder depressieve/angstige gevoelens ervaren met een 

hoger level 1 percentage (33 %) en een lager level 2 percentage (56%). Over T1 – T3 heen 

worden er meer depressieve/angstige gevoelens ervaren. 

 

3.5 Wekelijkse feedback (onderzoeksvraag 4) 

De wekelijkse feedback wordt als zinvol en steunend beschouwd wanneer het gemiddelde 

antwoord boven de 2,5 ligt. Tabel 11 geeft weer dat dit voor beiden zo is, vraag 17 (zinvol) 

heeft als antwoord een gemiddelde van 3,4 (SD=0,84) en vraag 19 (steunend) een gemiddelde 

van 2,8 (SD=1.03).  

De feedback wordt een beetje confronterend gevonden met een gemiddelde van 1,9 

(SD=0,74). De feedback wordt vrijwel door niemand stressvol gevonden met een gemiddelde 

van 1,1 (SD=0,32).  

 

Tabel 11. Antwoorden op de vragen over de feedback (N=9).  

    M  SD Range 

17. Vond u de feedback zinvol?    3,4  0,84   1 – 4  

18. Vond u de feedback stressvol?    1,1  0,32   1 – 4  

19. Vond u de feedback steunend?    2,8  1,03   1 – 4  

20. Vond u de feedback confronterend?    1,9  0,74   1 – 4  
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Gekeken naar de interviews vonden de deelnemers de feedback steunend omdat het door 

iemand gegeven werd die ze al kenden en voor mensen uit de kliniekgroep betekende dit weer 

even contact met het CPS. Ze vonden het fijn dat het telefonisch gebeurde omdat er dan 

interactie mogelijk was en het meer als steunend ervaren werd. Ook vonden ze het heel prettig 

het daarna ook nog op papier te krijgen omdat ze het overzicht aan de telefoon soms moeilijk 

konden bewaren. De deelnemers konden moeilijk inschatten wat de invloed was van de 

feedback op hun klachten, los van de dagboeken. Een aantal zei dat het wel weer iets meer 

hielp in de bewustwording doordat er toch weer even over gepraat wordt, “zo beklijft het 

beter en ontstaan er betere verbanden”. Eén persoon zei “bewuster van grenzen te zijn 

geworden door de aangetoonde pieken en dalen in de feedback”. Een aantal “pakten de 

agenda erbij” en probeerden zo na te gaan hoe bijvoorbeeld een bepaalde spanningspiek was 

ontstaan. Confronterend vonden ze het over het algemeen niet, hooguit “gezonde 

confrontatie”.  Iemand anders zei hierover dat ze het te weinig confronterend vond.  

 

4. Discussie   
4.1 Conclusie en Discussie 

Dit onderzoek is gericht op de uitvoerbaarheid en het effect van mobiele nazorg op afstand 

(MNA) bij 10 patiënten met ernstige somatoforme klachten die niet langer dan negen 

maanden geleden een intensieve klinische behandeling hebben doorlopen op Centrum 

Psychosomatiek Eikenboom (CPS) te Zeist. 

Indien de MNA uitvoerbaar is en effectief kan deze als instrument voor de nazorg worden 

gebruikt.  

De resultaten laten zien dat de patiënten melden dat het mentaliseren bewuster wordt 

toegepast als ook het moduleren, zij het in mindere mate. De wekelijkse feedback wordt als 

zinvol ervaren. Aanwijzingen voor de therapeutische waarde zijn er vooralsnog niet.  

 

Acceptatie en compliantie 

De dagboekmethode wordt heel goed geaccepteerd door de participanten.  De bediening van 

de PDA wordt heel gemakkelijk gevonden en ook de tekst is gemakkelijk te lezen. De 

gegeven instructies worden heel erg duidelijk gevonden en ook het pennetje is gemakkelijk in 

het gebruik. De deelname wordt als zeer positief beoordeeld en men is  zeker bereid nogmaals 

mee te doen met een dergelijk onderzoek. Verder geven de participanten aan niet gehinderd te 

zijn in hun dagelijkse bezigheden door mee te doen aan het onderzoek. Ze vonden dat er 

voldoende gelegenheid tot rust was. Ook het aantal oproepen per dag werd acceptabel 

gevonden.  

 

Het compliantieniveau is uitvoerbaar te noemen wanneer dit ten minste 80 % is. Dit geld voor 

alledrie de dagboeken. Dit komt overeen met de resultaten van van den Heuvel (2006) en 

Rompas (2007) waar een compliantie van respectievelijk 85% en 86,1% werd gevonden voor 

de alarmdagboeken.  

Er werd in deze studie een individuele compliantie gevonden van 48% bij de alarmdagboeken 

maar dit was geen uitbijter en ook de algehele compliantie werd, nadat deze verwijderd was 

maar 2% hoger ( zie bijlage 10 voor de individuele compliantie).  

 

Omgang met de klachten 

Als MNA heeft bijgedragen in een goede omgang met de klachten, zouden het mentaliseren 

en het moduleren meer gebruikt moeten worden door de participanten. Het mentaliseren is 

daarbij eigenlijk de eerste stap en dat is terug te zien in de resultaten. Er is een subjectieve 

verbetering op alle vragen van mentaliseren. Deze verbetering is sterker aangaande 
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lichamelijke cognities dan emotionele bewustwording. Verbetering is relatief het laagst voor 

een ervaren invloed van eigen denken en voelen op de klachten. Het bewust worden van de 

klachten en bijbehorende emoties gaat gemakkelijker dan de volgende stap, het actief 

veranderen van de in stand houdende factoren zoals te weinig rust nemen. Wel geeft men aan 

dat het invullen van de dagboeken redelijk hielp om de klachten serieus te nemen. Positief is 

ook dat het dagboek het geleerde bij het CPS in herinnering roept. Marloes Kool (2008) 

beschrijft aan de hand van de dagboekdata geen significante verandering in omgang met de 

klachten, wel is ook daar dezelfde trend in het mentaliseren te zien; stilt staan bij lichamelijke 

sensaties lukt betere dan stilt staan bij emoties en gedachten.   

 

Klachten 

Een eventuele klachtenverandering kan vanuit twee perspectieven bekeken worden. Aan de 

ene kant worden de deelnemers wellicht bewuster (door het mentaliseren) van hun klachten en 

gaan zo meer klachten rapporteren. Aan de andere kant zullen zij er door het moduleren 

wellicht beter mee omgaan en dus minder klachten rapporteren. Aangezien het mentaliseren 

meer toegepast lijkt te worden dan het moduleren is er een verwachting van een 

klachtenvermeerdering. Het klachtenverloop over T1, T2 en T3 laat geen significante 

verandering zien. Ook bij Marloes Kool (2008) komen geen significante verschillen naar 

voren over de periode T2 – T3 (dagboekregistratie) naar aanleiding van de dagboekdata. Wel 

laten de trends in tabel 8 tot en met 10 een klachtenvermeerdering zien na behandeling bij het 

CPS. Dit valt te verklaren uit bovenstaande verwachting ten aanzien van vermeerdering van 

de klachten.   

 

Feedback  

De feedback werd steunend en zinvol gevonden. Met name voor deelnemers zonder nazorg 

was het prettig contact te hebben met een therapeut die ze al kenden. Het telefonische contact 

werd als prettig ervaren, maar ook wat onoverzichtelijk. Daarom was het goed om de 

feedback ook nog op papier te krijgen. Over het algemeen vond men het goed dat door de 

feedback er weer moest worden stilgestaan bij eventuele klachten en emoties en dit daardoor 

bijdroeg aan een beter bewustzijn.  

De therapeuten vonden de feedback ondersteunend voor de bewustwording. Ze hadden wel 

het idee dat het handelen achter leek te blijven bij de bewustwording. Dit komt overeen in het 

gevonden verschil tussen mentaliseren en moduleren. De therapeuten vonden de feedback en 

het gehele MNA zinvol voor de nazorg omdat deze cliëntengroep de neiging heeft om maar 

“gewoon weer door te gaan” en zo weer in hun oude patroon zitten als de klinische opname is 

afgelopen.  

 

Gezamenlijke conclusies  

� De MNA methode is uitvoerbaar in een somatoforme patiëntenpopulatie 

� Er zijn geen verschillen waarneembaar in omgang met klachten gekeken naar de 

dagboekdata, er is wel een verbetering in de subjectieve ervaring aangaande het 

mentaliseren. Ook het moduleren lijkt te verbeteren.  

� Er zijn geen verschillen waarneembaar in klachtenrapportage na vier weken MNA aan 

de hand van de dagboekdata noch aan de hand van de vragenlijsten. 

� De wekelijkse feedback wordt als zinvol en steunend ervaren. Het wordt als prettig 

ervaren dat dit telefonisch gebeurt en dat men daarnaast nog een schriftelijke verslag 

hiervan krijgt. Het geleerde lijkt zo beter te beklijven.  
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4.2 Beperkingen 

Aangezien het CPS een beperkt aantal mensen per jaar behandeld zijn er weinig participanten 

in dit onderzoek (N=10). Hierdoor is de power zeer laag, en is voorzichtigheid geboden bij de 

interpretatie van de resultaten. Omdat er zo weinig deelnemers waren is er ook geen 

controlegroep. Zonder controlegroep is het onmogelijk om het effect van het invullen van de 

dagboeken, van het ontvangen van de feedback te onderscheiden.  

 

Er waren tijdens het onderzoek veel technische problemen met de PDA’s. Dit leidde tot 

irritatie bij sommige deelnemers die dan geen dagboeken meer konden invullen. Het pleit 

voor de methode, dat ondanks een onverwacht en frustrerend technisch probleem dat een data 

verlies gaf van zo’n 7-11%, er alsnog voor de alarmdagboeken een voldoende compliantie 

werd bereikt en deze voor de ochtend- en avonddagboeken zelfs hoog was. Achteraf blijkt dat 

een technisch mankement in de PDA’s hier wellicht debet aan is en deze zijn dan ook 

inmiddels afgeschreven door de Universiteit Utrecht. 

 

In de dagboeken stonden wellicht te weinig vragen vanuit de peilers acceptatie en systemisch 

werken. Er waren al heel veel vragen daarom is een selectie gemaakt die meer de nadruk legt 

op het moduleren en het mentaliseren. Uit één interview kwam dan ook naar voren dat het 

sociale aspect dat op het CPS erg benadrukt wordt (systemisch werken), verloren ging in de 

dagboeken. 

 

Een andere beperking is het feit dat de Psychotherapiegroep bijna gelijktijdig begon met de 

vier weken MNA. Het is onmogelijk om te achterhalen hoe het volgen van deze nazorg groep 

de resultaten van de MNA methode heeft beïnvloed. De groep van vijf participanten uit deze 

groep en de groep van vijf participanten zonder nazorg van het CPS waren te klein om met 

elkaar te vergelijken. In een groter onderzoek zou mogelijk wel gekeken kunnen worden naar 

verschillen in resultaten tussen groepen die wel en die geen nazorg volgen. Op die manier zou 

aanwijzingen gevonden kunnen worden voor het op zichzelf invoeren van MNA of het 

invoeren van MNA als extra ondersteuning tijdens een nazorgtraject.   

 

Uit de data van de ingevulde dagboeken bleek dat het vrij goed te voorspellen was wanneer er 

weer een volgend dagboek kwam. Dit komt de EMA/ESM niet ten goede. Uit de interviews is 

ook gebleken dat deelnemers  hierop gingen anticiperen.  

 

4.3 Implicaties voor de toekomst 

Toekomstig onderzoek is nodig om te kijken in welke vorm MNA goed zou kunnen werken 

in een somatoforme patiëntenpopulatie. Er zijn vragen ten aanzien van de lengte van de 

periode waarover de deelnemers een dagboek invullen. Uit de interviews komt naar voren dat 

vier weken een korte periode lijkt om resultaat te behalen. Ook de geringe mate van 

verandering in klachten lijkt dit te bevestigen. Als er over een langere periode dagboeken 

zouden worden ingevuld zouden er wellicht minder per dag moeten komen omdat het anders 

wellicht een te grote belasting wordt. Een andere vraag is, wanneer moet er met de dagboeken 

gestart worden? Al tijdens de therapie zodat het vanuit het CPS begeleid kan worden, of pas 

aansluitend aan de behandeling puur als nazorginstrument? Uit interviews komen hier 

verschillende voorkeuren naar boven, de deelnemers uit de kliniekgroep zouden wellicht 

graag eerst nog even weer thuis zijn en ‘niks moeten’.  

De wekelijkse feedback staat nog in de kinderschoenen en moet verder worden ontwikkeld. 

Hoe moeten de therapeuten de feedback aangeleverd krijgen en hoe moet zij die precies aan 

de patiënten teruggeven. Is er scholing nodig voor de therapeuten om deze feedback te geven? 
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Moet de feedback  gegeven worden door een therapeut die al bekend is bij de cliënt of juist 

niet?  

De patiënten van het CPS hebben de ervaring na een goede behandeling vaak in een gat te 

vallen wat betreft de nazorg. Dit is zeker zo voor de mensen die wat verder weg wonen. MNA 

zou voor hen een uitkomst kunnen bieden in de toekomst.    

 

Nawoord 

Ik sta nog voor wat volgens mij het boeiendste gedeelte van mijn studie is, namelijk de stage. 

En het is geen toeval dat deze op het CPS is. Ik weet al heel veel over deze kliniek en zijn 

patiënten maar waarschijnlijk nog weinig vergeleken bij wat ik er over 8 maanden van weet. 

Wellicht kan ik vanuit daar nog verder denken over MNA in combinatie met het CPS, er 

zullen zeker nieuwe ideeën ontstaan. De nazorg op afstand blijft een probleem voor mensen 

met ernstige somatoforme stoornissen, hopelijk ben ik een klein schakeltje geweest in de stap 

naar een verbetering hiervan.   
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Bijlage 1. informatiefolder participanten 
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elektronische dagboeken 
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Eikenboom Centrum Psychosomatiek te Zeist, 

onderdeel van Altrecht te Zeist 

 

Afdeling Klinische en Gezondheidspsychologie, Universiteit Utrecht 

 [PLAATJE] 
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Geachte heer/mevrouw, 

 

Enige tijd geleden bent u behandeld op Eikenboom Centrum Psychosomatiek. In de 

komende maanden zal bij Eikenboom een onderzoek plaatsvinden naar gebruik van 

zogeheten elektronische dagboeken. Het doel van dit onderzoek is u te ondersteunen in wat 

u in de behandeling geleerd heeft en om terugval te voorkomen. Voor dit onderzoek zouden 

wij graag uw medewerking willen vragen. In deze folder vertellen wij u meer vertellen over 

dit onderzoek. 

 

Waarom dit onderzoek? 

Uit eerder onderzoek op Eikenboom Centrum voor Psychosomatiek, in samenwerking met 

de Universiteit Utrecht, is gebleken dat het gebruik van elektronische dagboeken een 

betrouwbare manier is om inzicht te krijgen in een ziektebeeld en in hoe klachten het 

dagelijkse leven beïnvloeden. In de behandeling die u op  

Eikenboom heeft gehad is onder meer aandacht besteed aan het bewust worden van eigen 

lichaamssignalen en de eigen stemming. U heeft meer inzicht gekregen in uw klachten en 

geleerd hoe u kunt proberen zo goed mogelijk met uw klachten om te gaan. Na behandeling is 

het echter vaak nodig om de kennis en vaardigheden die u in de behandeling heeft opgedaan 

te bestendigen om terugval te voorkomen. Sommige mensen krijgen daarom een nazorgtraject 

aangeboden, maar dit is niet altijd toereikend. Ook kan het zijn dat mensen vanwege hun 

persoonlijke situatie (bijv. de grote reisafstand) geen nazorgtraject bij Eikenboom kunnen 

volgen. In het huidige onderzoek wordt nagegaan hoe de nazorg van mensen die bij 

Eikenboom behandeld zijn geweest, verbeterd kan worden. Een van deze manieren is 

mogelijk de inzet van elektronische dagboeken. Hierbij worden korte vragenlijstjes 

aangeboden op een elektronische zakcomputer die de deelnemer bij zich draagt. Graag willen 

wij weten of deze elektronische dagboeken inderdaad als (aanvulling op de bestaande) nazorg 

ingezet kunnen worden. Om deze vraag te kunnen beantwoorden vragen wij de medewerking 

van mensen die op Eikenboom behandeld zijn, ongeacht of zij op dit moment wel of niet 

nazorg op Eikenboom ontvangen.  

 

Wat houdt het onderzoek voor u in? 

Wanneer u mee wilt doen aan dit onderzoek, wordt er een aantal dingen van u verwacht. 

      Computerdagboek  -  U ontvangt van ons een elektronische zakcomputer met internet-

verbinding. Deze zakcomputer houdt u gedurende vier weken bij u. Op de zakcomputer staat 

een dagboek. U wordt gevraagd om dit dagboek een aantal keren per dag in te vullen.  Met 

een piepsignaal wordt telkens aangegeven op welk moment het dagboek moet worden 

ingevuld. In het dagboek worden korte en duidelijke vragen gesteld naar uw klachten en 

emoties op dat moment. Een voorbeeld is: “Ik ben nu moe.” Deze vraag kunt u 

beantwoorden door op de zakcomputer het antwoord te geven dat op dat moment het meest 

op u van toepassing is, bijvoorbeeld: “Een beetje”. Daarnaast vragen wij u om ook ’s 

morgens direct bij het opstaan en ’s avonds vlak voor het naar bed gaan enkele vragen op de 
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zakcomputer te beantwoorden. Het gebruik van de elektronische zakcomputer is relatief 

eenvoudig. Aan het begin van het onderzoek ontvangt u hiervoor een korte instructie van 

ons. Ook ontvangt u een handleiding op papier.   

      Feedback  – De ingevulde dagboeken worden via de internetverbinding van de 

zakcomputer naar ons toegestuurd. Als de eerste week van registreren voorbij is, zal de 

begeleidende therapeut u bellen om feedback te geven op uw antwoorden. U krijgt dan 

bijvoorbeeld te horen of u in die week erg vermoeid was of veel pijn had. Ook wordt u 

aangemoedigd om met uw klachten om te (blijven) gaan zoals u dat in de therapie geleerd 

heeft. Deze feedbackprocedure herhaalt zich iedere week. 

 

Vragenlijsten  -  Tot slot vult u aan het begin én aan het einde van het onderzoek een aantal 

papieren vragenlijsten in. Deze zijn vergelijk-baar met de lijsten die u eerder heeft ingevuld 

voor de aanmelding op Eikenboom, maar minder in aantal. 

 

Vertrouwelijkheid van de gegevens 

Al uw gegevens zullen strikt vertrouwelijk en anoniem worden behandeld en niet worden 

doorgegeven aan derden. De gegevens zullen worden gecodeerd en alleen de onderzoekers 

en begeleidende therapeut weten welke code bij welke persoon hoort.  

 
Vrijwillige deelname 

Wij hopen natuurlijk dat u wilt meewerken aan ons onderzoek, maar uiteraard bent u geheel 

vrij om hierover zelf een beslissing te nemen.  

Als u besluit om mee te werken, dan vragen wij u om bij de overdracht van de elektronische 

zakagenda een toestemmingsformulier te ondertekenen. Hiermee bevestigt u dat u 

voldoende informatie heeft gekregen en dat u bereid bent om aan het onderzoek mee te 

werken. Belangrijk om te weten is dat u ook ná het ondertekenen van dit formulier het recht 

heeft om te stoppen met het onderzoek. Deze beslissing heeft uiteraard geen nadelige 

gevolgen voor de zorg die u toekomt. 

Nadere informatie 

Mocht u nog vragen hebben over het onderzoek, neemt u dan gerust contact op met één van 

de ondergenoemde personen.  

 

Met vriendelijke groet, 

 
Marloes Kool,  
telefoon: 06-46313048 

e-mail: m.kool@altrecht.nl 

 
Marie-José van den Berg,  

telefoon: 030-2741584 

e-mail: m.j.vandenberg@altrecht.nl 
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Het onderzoek wordt uitgevoerd door:  

 

Mw. dr. Myriam Lipovsky,  

arts (op Eikenboom) en projectleider 

 

Mw. Liesbeth Sesink, 

Maatschappelijk werkende en begeleidend therapeut 

 

Mw. Marjan Klein Grunnewiek 

SP verpleegkundige en begeleidend therapeut 

 

Mw. dr. Ercolie Bossema,  

psycholoog en onderzoeker  

 

Mw. Marloes Kool, 

Psycholoog-in-opleiding en onderzoeksmedewerker 

 

Mw. Marie-José van den Berg,  

Psycholoog-in opleiding en onderzoeksmedewerker 

 

Subsidie is verleend door ZonMw. 
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 Bijlage 2. Toestemmingsverklaring 
 

 

 

 
Toestemmingsverklaring 

     

Onderzoek: “Klachtenregistratie via elektronische dagboeken” 

 

Als u besluit mee te doen met bovenstaand onderzoek is het van belang dat u kennis neemt van de 

onderstaande punten en hiermee instemt:  

  

• Ik heb de informatiefolder gelezen en begrijp wat het onderzoek inhoud.  

• Ik ben in de gelegenheid geweest om vragen over het onderzoek te stellen en ben naar 

tevredenheid geïnformeerd.  

• Ik heb de tijd gehad om goed over deelname aan het onderzoek na te kunnen denken.  

• Mijn deelname aan het onderzoek is geheel vrijwillig en ik kan te allen tijde mijn medewerking aan 

het onderzoek opzeggen, zonder dat ik daarvoor een reden hoef op te geven.  

• De gegevens van dit onderzoek worden gebruikt voor wetenschappelijke publicaties.  

• Bij publicatie van de gegevens wordt er zorgvuldig op gelet dat de gegevens niet individueel 

herkenbaar zijn. 

• Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld volgens de wet op de bescherming van 

persoonsgegevens. 

• Aan het eind van meetperiode van 4 weken geef ik de palmtop computer terug. 

• Ik beloof me te houden aan de instructie over het gebruik van de palmtop computer. Bij storing of 

schade aan het apparaat neem ik onmiddellijk contact op met één van de uitvoerend 

onderzoeksters. 

• Indien u vragen heeft met betrekking tot het onderzoek of de palmtop computer kunt u altijd 

contact opnemen met de verantwoordelijke onderzoekers: Maroes Kool (06-46313048 ) en Marie-

José van den Berg  (06-21687520). 

  

Naam:  Dhr./ Mevr.    ............................................................................................  

Adres:  .............................................  

Postcode en woonplaats: .......... .............................  

Geboortedatum: ......................................................   

  

Ik ben goed op de hoogte van alle informatie omtrent het onderzoek en ga hiermee akkoord.   

  

Plaats en datum                                                   Handtekening   
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Bijlage 3. Handleiding PDA 

  

Onderzoek 

 “Klachtenregistratie via  

elektronische dagboeken” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handleiding Treo 

 

 

Eikenboom Centrum Psychosomatiek, 
onderdeel van Altrecht te Zeist 

 
Afdeling Klinische en Gezondheidspsychologie, Universiteit Utrecht 
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Introductie 

 
De Treo is een zakcomputer met draadloze internetverbinding. Op deze zakcomputer 
staat een dagboek. U wordt gevraagd om dit dagboek een aantal keren per dag in te 
vullen. Met een alarm wordt telkens aangegeven op welk moment het dagboek moet 
worden ingevuld. 
 
In het dagboek worden vragen gesteld naar uw klachten en emoties op dat moment. Een 
voorbeeld is “Op dit moment voel ik me moe”. Deze vraag kunt u beantwoorden door 
met het bijgeleverde pennetje het antwoord aan te klikken dat vlak voor het moment van 
de oproep het meest op u van toepassing is.  
 
Daarnaast vragen wij u om ook ’s morgens direct bij het opstaan (‘ochtenddagboek’) en 
’s avonds vlak voor het naar bed gaan (‘avonddagboek’) een dagboek op de Treo in te 
vullen.  
 
De Treo is zo ingesteld dat het invullen van een dagboek u zo min mogelijk handelingen 
kost. Daarnaast zijn niet alle knoppen voor het gebruik van belang (zie daarvoor de 
volgende pagina). Op deze manier is het gebruik van de Treo zo eenvoudig mogelijk 
gemaakt.  
 
De antwoorden op de vragen in de dagboeken worden via de internetverbinding van de 
zakcomputer naar ons toegestuurd. Iedere week ontvangt u op ………………………  
telefonisch feedback op uw antwoorden.  
 
Wij wensen u veel succes bij het invullen!  
 
Inhoud van deze handleiding: 
1. Hoe zet ik het scherm aan? 
2. Wat is het wachtscherm?  
3. Hoe vul ik het dagboek in? 
4. Belangrijke mededelingen 
5. Wat te doen bij problemen?  
 
 

 

 

 

 

 

 



 44 

 

 

 

1. Hoe zet ik het scherm aan? 

 
Met de meest rechtse van deze vier knoppen (zie figuur) zet u het scherm aan. Als de 
Treo enkele minuten niet bediend wordt, gaat het scherm ‘op zwart’ om energie te 
sparen.  
 

 
 

 
 
 
Als u het scherm heeft aangezet, verschijnt soms de mededeling “Keyguard: Press 
Center Button to Unlock”. Dit betekent dat de Treo ‘op slot’ staat. Door kort op de grote 
knop in het midden van de Treo te drukken, wordt de Treo ontgrendeld en kunt u verder 
gaan.   
 
Verder wordt de Treo voornamelijk bediend door op het scherm ‘knoppen’ aan te klikken. 
Hiervoor kunt u het pennetje gebruiken dat linksboven aan de achterkant van de Treo is 
opgeslagen. 
 
2. Wat is het wachtscherm? 

 
Als het scherm is aangezet (zie 1), ziet u vetgedrukt de tekst “Wacht op volgend alarm”.  
 
Ook ziet u een vlak met de tekst: “Ik wil nu gaan slapen”. Als u hierop klikt, kunt u 
aangeven hoe laat u ’s ochtends gewekt wilt worden. U vult vervolgens het 
avonddagboek in en kunt gaan slapen. De volgende dag wordt u dan gewekt op de door 
u aangegeven tijd. Als u dan op “Start” klikt, wordt vanzelf het ochtenddagboek gestart. 
Als u eerder wakker wordt en wilt opstaan, klikt u op “Ik wil opstaan”. Dan wordt het 
ochtenddagboek gestart. 
 
Als u niet wilt gaan slapen, kunt u gewoon wachten tot er een alarm komt dat aangeeft 
dat het tijd is om een dagboek in te vullen.  
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Let op: Gebruik de wekkerfunctie niet om OVERDAG te rusten omdat u dan ook een 
avonddagboek en ochtenddagboek moet invullen en dat is overdag niet nodig.  
 
 

3. Hoe vul ik een dagboek in? 

 
Als het alarm aangeeft dat het tijd is om een dagboek in te vullen, kunt u de knop ‘“Start 
een dagboek” aanklikken. Er verschijnt dan de mededeling “Can MD/TD/ED use airtime 
to send or receive via an http connection until MD/TD/ED terminates”. Hiermee wordt 
gevraagd of de internetverbinding tot stand mag worden gebracht. Dan mag en dat geeft 
u aan door met het pennetje op “OK” te klikken. Er wordt dan een dagboek opgehaald.   
 
U wordt vervolgens welkom geheten. Om verder te gaan klikt u op de knop ‘Ga naar de 
volgende vraag’.  
 
Er zijn twee typen vragen: 
 

• Schaalvragen. Bij deze vragen ziet u een soort balkje met aan de uiteinden een – 
(“Niet”) en een + (“Zeer”). Alle antwoorden tussen deze twee uiteinden zijn mogelijk. 
Uw antwoord geeft u aan door met het pennetje op de juiste plaats op het balkje te 
klikken. Er verschijnt dan een blauw staafje.  
 

Let op: Soms verschijnt er wel al een stippellijn om het balkje, maar is uw antwoord 
nog niet aangegeven met een blauw staafje. Klikt u dan nogmaals met het pennetje 
op de locatie op balk die overeenkomt met uw antwoord.  

 

• Meerkeuzevragen. Bij deze vragen ziet u meerdere rondjes of vierkantjes onder 
elkaar. Uw antwoord geeft u door met het pennetje op het antwoord te klikken dat het 
meest op u van toepassing is.  
 
Let op: Soms kunt u meerdere antwoorden aangeven. Dit is dan bij de vraag 
aangegeven. 
 
Let op: Soms passen niet alle antwoorden van een meerkeuzevraag op het scherm. 
Door op het zwarte driehoekje rechts onder in het scherm te klikken kunt u naar 
boven (..) of naar beneden (..) gaan.  

 
Als het einde van het dagboek wordt aangegeven kunt u afsluiten door op de knop 
‘Afsluiten’ te klikken.  
 

 

 

 

 

4. Belangrijke mededelingen 

 

• Houd de Treo altijd bij u. Het is belangrijk dat u direct reageert op het alarm. Vul het 
dagboek zo snel mogelijk na dit alarm in, het liefst binnen enkele minuten. Als u het 
alarml mist, wordt het na drie/vijf en na zes/tien minuten herhaald. 

 

• Zoek een rustige plek op om het dagboek in te vullen en onderbreek het invullen niet. 
Denk niet te lang na over de vragen; we zijn geïnteresseerd in uw spontane 
antwoorden. 

 

• Elke nacht moet de Treo worden opgeladen. Dit doet u door de Treo aan de oplader 
te leggen en de oplader in het stopcontact te steken. Doe dit voorzichtig en 
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zorgvuldig. Mocht u het een keer vergeten, dan is dat niet erg, maar doet u het de 
volgende avond dan wel. 

 

• Bij technische problemen kunt u bellen met Marloes Kool (06-46313048) of Marie-
José van den Berg (06-21687520). 

 

 

5. Wat te doen bij problemen?  

 

Hoewel de Treo en de bijbehorende software uitgebreid is getest, is het helaas mogelijk 
dat er problemen optreden. Sommige problemen kunt u vrij eenvoudig zelf verhelpen. 
Hieronder is een aantal problemen beschreven en de manier waarop u deze kunt 
oplossen. 
 
PROBLEEM 1 
 
Probleem:  

U klikt op “OK” bij het begin van een dagboek en op de Treo verschijnt iedere keer 
onmiddellijk het scherm met de tekst “Er is iets fout gegaan. Neem contact op met de 
onderzoekers en wacht op het volgende dagboek”. 
 
Oplossing:  
De draadloze verbinding van de Treo is niet in orde (waarschijnlijk knippert er ook geen 
groen lampje naast de antenne). U gaat de verbinding nu opnieuw starten. Houd de knop 
boven op de Treo, naast de antenne, ongeveer twee  
seconden ingedrukt. Er verschijnt nu een Treo-logo in het scherm. Houd de knop 
ingedrukt totdat in het scherm om een pincode wordt gevraagd (“Enter PIN”). Toets de 
pincode in, deze is 0000 en klik op “OK”. De verbinding is nu opnieuw opgestart en het 
volgende dagboek zal bij de volgende oproep op uw scherm verschijnen.  
 

 

 

PROBLEEM 2 
 

Probleem:  

Er wordt bij het ophalen van een dagboek om een pincode gevraagd. 
 
Oplossing:  

Toets 0000 in en klik op “OK”. 
 
PROBLEEM 3 
 
Probleem:  

Bij het invullen van een dagboek verschijnt de mededeling “Er is iets fout gegaan. Neem 
contact op met de onderzoekers en wacht op het volgende dagboek”. 
 
Oplossing:  
Het kan zijn dat u zich buiten het dekkingsgebied van het 
netwerk heeft begeven. De Treo kan dan geen verbinding 
maken. Een volgende keer zal dit niet meer voorkomen. Herhaalt dit scenario zich toch 
regelmatig, schrijf dan het exacte tijdstip op en de vraag waarbij de foutmelding zich 
voordeed. Meld dit aan de onderzoekers. 
 
PROBLEEM 4 
 
Probleem:  
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Als ik met het pennetje op het scherm klik, gebeurt er niets. Onder in het scherm staat 
“Keyguard: Press Center Button to Unlock”. 

 
 

Oplossing: 

De Treo staat ‘op slot’ . Door kort op de grote knop in het midden van de Treo te 
drukken, wordt de Treo ontgrendeld en kunt u verder gaan (zie 1. Hoe zet ik het 
scherm aan).   

 
 

 

 

• De vragen gaan over het moment vlak voor de piep. Vul met dát moment in 
gedachten de vragen in.  

 

• Toets zacht op het scherm met het daarvoor bestemde pennetje. Gebruik geen 
scherpe voorwerpen! Mocht u het pennetje verloren hebben of kwijt zijn, gebruik dan 
de zachte achterkant van een pen. U mag alleen heel licht en kort toetsen; hard 
toetsen beschadigt het apparaat.  

 

• Verwijder geen software of dagboeken. U loopt dan de kans dat u alles voor niets 
hebt ingevuld. Klik nooit op ”delete”. Mocht deze keuze ooit verschijnen, klik dan op 
een ander alternatief. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruimte voor eventuele andere problemen 
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Bijlage 4. Protocol van de telefonische feedback 
 

Naam participant 

 

Feedback over ... t/m ... 

 

1. Hoe ging het invullen? 
a. Lukte het om alle dagboeken in te vullen? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

• Compliance 

Korte tekst over hoeveel dagboeken niet zijn ingevuld. Mededelingen over eventuele 

technische problemen.  

 

 

b. Had u moeite met bepaalde vragen? Zo ja welke en waarom? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Hoe vond u het om de dagboeken in te vullen? 

a. Wat kwam u tegen? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 b. Wat deed het met u? 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

 

 

      3.  Rapportage over de hele week, fysieke klachten (met voorbeeldgrafiek). 

      a. Herkent u dit?      

........................................................................................................................................... 

      b. Was u zich hiervan bewust?  

........................................................................................................................................... 

      c. Hoe bent u er mee omgegaan? 

........................................................................................................................................... 
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Fysiek functioneren week 5
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             4. Rapportage over de hele week, emotionele klachten (met voorbeeldgrafiek).  

            a. Herkent u dit? 

....................................................................................................................................................... 

            b. Was u zich hiervan bewust? 

....................................................................................................................................................... 

            c. Hoe bent u er mee omgegaan? 
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             5. Rapportage over de laatste twee dagen, fysieke klachten (met voorbeeldgrafiek). 

             a. Herkent u dit? 

....................................................................................................................................................... 

             b. Was u zich hiervan bewust? 

....................................................................................................................................................... 

             c. Hoe bent u er mee omgegaan? 
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....................................................................................................................................................... 
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           6. Rapportage over de laatste twee dagen, emotionele klachten (met voorbeeldgrafiek). 

            a. Herkent  u dit? 

....................................................................................................................................................... 

b. Was u zich hiervan bewust? 

....................................................................................................................................................... 

c. Hoe bent u er mee omgegaan? 

.......................................................................................................................................................  
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Bijlage 5. Demografische vragenlijst 
 

 

Demografische gegevens 

 

Datum:…………………………………………………………………………………….. 

 

Naam:……………………………………………………………………………………… 

 

Geslacht:  O Man 
O Vrouw  

 

Geboortedatum……………………………………………………………………………. 

 

Wat is uw nationaliteit?………………………………………………………………….. 

 

Is Nederlands uw eerste taal?................................................................................................. 

 

Zo niet, wat is uw eerste taal?................................................................................................  

 

Burgerlijke staat:  O zelfstandig wonend zonder relatie 
O zelfstandig wonend met een relatie 
O getrouwd/samenwonend 
O inwonend bij ouder(s) 
O anders, namelijk…………………………………………………. 

 

Heeft u thuis wonende kinderen?    O Ja 
O Nee 

 
Wat is uw werksituatie?  O Werkeloos (WW) 
(Meerdere antwoorden mogelijk) O WAO 

O Ziektewet 
O Bijstand 
O Betaald werk 
O Vrijwilligerswerk  

 

Wat voor behandelingen/therapieën volgt u op dit moment voor uw klachten? 

Behandelaar (bijv. 

psycholoog, fysiotherapeut 

etc.) 

Voor welke klacht(en) 

wordt u behandeld? 

Hoe vaak per maand 

wordt u behandeld? 
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 Bijlage 6.  Items van de elektronische dagboeken.   
 

Verklaring van de categorieën waar de items bijhoren volgens het MAMS-model : 

KL : klachtenregistratie. 

ME : mentaliseren (fysieke signalen als mentaal herkennen) 

AC : acceptatie (zich niet verzetten tegen de situatie). 

MO : moduleren (zelf-inzicht in instandhoudende factoren). 

SY : systeem (leren steun halen uit de omgeving). 

 

Een minnetje betekent “niet”.  

 

n : nieuwe vragen. 

o : oude vragen. 

 

 

 

Ochtenddagboek 
28 vragen 

 

BEGIN 

Goedemorgen {nickname}! 

OneAnwerQuestion 

 Klik op -ga naar de volgende vraag- om het dagboek te starten 

 

SLAPEN  

Klo    1. Ik heb vannacht … uur geslapen    

OneAnswerQuestion 
O 0 t/m 4.4 uur 
O 4.5 t/m 6.4 uur 
O 6.5 t/m 8.4 uur 
O 8.5 t/m 10.4 uur 
O 10.5 uur of meer  

KLo  2. Ik heb vannacht goed geslapen   

ScaleQuestion 

 O Niet 

 O Zeer  

KLn  3. Ik had vannacht moeite om in slaap te vallen 

  ScaleQuestion 

 O Niet 

 O Zeer 

KLo   4. Ik heb vannacht wakker gelegen   

  ScaleQuestion 

  O Niet 

 O Zeer  

KLo   5. Ik heb vannacht een nachtmerrie of paniekaanval gehad     

 BinQuestion 

 O Ja 

 O Nee 

MEo/n 6. Ik heb vannacht slecht geslapen 

 OneAnswerQuestion 



 53 

 O Ja, vanwege mijn klachten 

 O Ja, maar niet vanwege mijn klachten 

 O Nee, ik heb vannacht goed geslapen     

  7. Om goed te slapen … (meerdere antwoorden mogelijk)   

MultiAnswerQuestion 

ME n   O stond ik stil bij wat ik lichamelijk voelde 

ME n   O stond ik stil bij welke emoties ik had 

ME n   O stond ik stil bij welke gedachten ik had 

MO n  O deed ik iets om te ontspannen 

MO n  O stond ik op om afleiding te zoeken 

MO n  O nam ik medicatie in  

AC  n  O deed ik niets van het bovenstaande  

Klo   8. Ik heb zin in deze dag   

 ScaleQuestion 

         O Niet 

         O Zeer 

KLo  9. Op dit moment voel ik me uitgerust   

 ScaleQuestion 

         O Niet 

         O Zeer 

  

KLACHTEN 

KLo 10. Op dit moment voel ik me goed   

 ScaleQuestion 

         O Niet 

         O Zeer 

KLn 11. Op dit moment voel ik me gespannen   

 ScaleQuestion 

         O Niet 

         O Zeer 

KL0 12. Op dit moment voel ik me moe   

  ScaleQuestion 

 O Niet 

 O Zeer 

KLo 13. Op dit moment voel ik me somber  

  ScaleQuestion 

 O Niet 

 O Zeer 

KLo 14. Op dit moment voel ik me energiek   

  ScaleQuestion 

 O Niet 

 O Zeer 

KLn 15. Op dit moment ervaar ik ergens in mijn lichaam uitval/gevoelloosheid 

  ScaleQuestion 

 O Niet 

 O Zeer 

KLo 16. Op dit moment voel ik me ontspannen 

  ScaleQuestion 

 O Niet 

 O Zeer 
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KLo 17. Op dit moment voel ik me uitgeput 

  ScaleQuestion 

 O Niet 

 O Zeer 

KLo 18. Op dit moment voel ik me geirriteerd 

  ScaleQuestion 

 O Niet 

 O Zeer 

KLo 19. Op dit moment voel ik me vrolijk 

  ScaleQuestion 

 O Niet 

 O Zeer 

KLo 20. Op dit moment voel ik me verdrietig 

  ScaleQuestion 

 O Niet 

 O Zeer 

KLo 21. Op dit moment voel ik me eenzaam 

  ScaleQuestion 

 O Niet 

 O Zeer 

KLo 22. Op dit moment voel ik me angstig  

  ScaleQuestion 

 O Niet 

 O Zeer 

KLo 23. Op dit moment heb ik pijn 

  ScaleQuestion 

 O Niet 

 O Zeer 

KLn 24. Op dit moment voel ik me onrustig 

  ScaleQuestion 

 O Niet 

 O Zeer 

KLn 25. Op dit moment voel ik me onzeker 

  ScaleQuestion 

 O Niet 

 O Zeer 

KLn 26. Op dit moment voel ik me leeg 

  ScaleQuestion 

 O Niet 

 O Zeer 

MEo  27. Op dit moment maken mijn klachten mij ongerust 

  ScaleQuestion 

 O Niet 

 O Zeer 

           28.Op dit moment … (meerdere antwoorden mogelijk) 

MultiAnswerQuestion 

MEn   O sta ik stil bij wat ik lichamelijk voel 

MEn   O sta ik stil bij welke emoties ik heb 

MEn   O sta ik stil bij welke gedachten ik heb 

ME-n  O voel ik niet de behoefte om bij mezelf stil te staan 
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ME-n O doe ik geen van het bovenstaande 

 

EINDE 

Hartelijk dank voor het invullen {nickname}, een goede dag gewenst! 

EndQuestion 

 

 

Alarmdagboek 
22 vragen 

 

BEGIN 

Hallo {nickname}! 

OneAnwerQuestion 

 Klik op -ga naar de volgende vraag- om het dagboek te starten 

 

KLACHTEN 

KLo 1. Op dit moment voel ik me goed 

  ScaleQuestion 

 O Niet 

 O Zeer 

KLn 2. Op dit moment voel ik me gespannen 

  ScaleQuestion 

 O Niet 

 O Zeer 

KLo 3. Op dit moment voel ik me moe 

  ScaleQuestion 

 O Niet 

 O Zeer 

KLo 4. Op dit moment voel ik me somber  

  ScaleQuestion 

 O Niet 

 O Zeer 

KLo 5. Op dit moment voel ik me energiek 

  ScaleQuestion 

 O Niet 

 O Zeer 

KLn 6. Op dit moment ervaar ik ergens in mijn lichaam uitval/gevoelloosheid 

  ScaleQuestion 

 O Niet 

 O Zeer 

KLo 7. Op dit moment voel ik me ontspannen 

  ScaleQuestion 

 O Niet 

 O Zeer 

KLo 8. Op dit moment voel ik me uitgeput 

  ScaleQuestion 

 O Niet 

 O Zeer 

KLo 9. Op dit moment voel ik me geirriteerd 

  ScaleQuestion 
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 O Niet 

 O Zeer 

KLo 10. Op dit moment voel ik me vrolijk 

  ScaleQuestion 

 O Niet 

 O Zeer 

KLo 11. Op dit moment voel ik me verdrietig 

  ScaleQuestion 

 O Niet 

 O Zeer 

KLo 12. Op dit moment voel ik me eenzaam 

  ScaleQuestion 

 O Niet 

 O Zeer 

KLo 13. Op dit moment voel ik me angstig  

  ScaleQuestion 

 O Niet 

 O Zeer 

KLo 14. Op dit moment heb ik pijn 

  ScaleQuestion 

 O Niet 

 O Zeer 

KLn 15. Op dit moment voel ik me onrustig 

  ScaleQuestion 

 O Niet 

 O Zeer 

KLn 16. Op dit moment voel ik me onzeker 

  ScaleQuestion 

 O Niet 

 O Zeer 

KLn 17. Op dit moment voel ik me leeg 

  ScaleQuestion 

 O Niet 

 O Zeer 

MEo 18. Op dit moment maken mijn klachten mij ongerust 

  ScaleQuestion 

 O Niet 

 O Zeer 

          19. Op dit moment ga ik met mijn klachten om door … (meerdere antwoorden 

mogelijk) 

 MultiAnswerQuestion 

MO-n  O gewoon door te gaan met waar ik mee bezig ben 

MEn    O stil te staan bij wat ik lichamelijk voel 

MEn    O stil te staan bij welke emoties ik heb 

MEn    O stil te staan bij welke gedachten ik heb 

SYn     O mijn emoties en/of gedachten met iemand te bespreken 

MOn    O medicatie in te nemen 

MO-n   O geen van het bovenstaande 

          20. Ik ervaar een verband tussen mijn klachten en … (meerdere antwoorden mogelijk) 

 MultiAnswerQuestion 
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MEn    O (een) bepaalde gebeurtenis(sen) 

MEn    O (een) bepaalde gedachte(n) 

MEn    O (een) bepaalde emotie(s) 

ME-n   O geen van het bovenstaande  

ACn  21. Op dit moment roepen mijn klachten weerstand bij mij op 

  ScaleQuestion 

 O Niet 

 O Zeer 

MOn 22. Ik heb het idee dat ik op dit moment invloed heb op mijn klachten 

  ScaleQuestion 

 O Niet 

 O Zeer 

MEn  23. De emotie die op dit moment het meest samenhangt met mijn klachten is … 

  MultiAnswerQuestion  

 O Blijheid 

 O Verdriet 

 O Angst 

 O Boosheid 

 O Frustratie 

 O Irritatie 

 O Teleurstelling 

ME-n  O Geen van de bovenstaande  

 

 

 

EINDE 

Hartelijk dank voor het invullen, {nickname}! 

EndQuestion 

 

Avonddagboek 
Min 26 max 28 vragen 

 

BEGIN 

Goedenavond {nickname}! 

OneAnwerQuestion 

 Klik op -ga naar de volgende vraag- om het dagboek te starten 

 

KLACHTEN 

KLo 1. Op dit moment voel ik me goed 

  ScaleQuestion 

 O Niet 

 O Zeer 

KLn 2. Op dit moment voel ik me gespannen 

  ScaleQuestion 

 O Niet 

 O Zeer 

KLo 3. Op dit moment voel ik me moe 

  ScaleQuestion 

 O Niet 

 O Zeer 
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KLo 4. Op dit moment voel ik me somber 

  ScaleQuestion 

 O Niet 

 O Zeer 

KLo 5. Op dit moment voel ik me energiek 

  ScaleQuestion 

 O Niet 

 O Zeer 

KLn 6. Op dit moment ervaar ik ergens in mijn lichaam uitval/gevoelloosheid 

  ScaleQuestion 

 O Niet 

 O Zeer 

KLo 7. Op dit moment voel ik me ontspannen 

  ScaleQuestion 

 O Niet 

 O Zeer 

KLo 8. Op dit moment voel ik me uitgeput  

  ScaleQuestion 

 O Niet 

 O Zeer 

KLo 9. Op dit moment voel ik me geirriteerd 

  ScaleQuestion 

 O Niet 

 O Zeer 

KLo 10. Op dit moment voel ik me vrolijk 

  ScaleQuestion 

 O Niet 

 O Zeer 

KLo 11. Op dit moment voel ik me verdrietig 

  ScaleQuestion 

 O Niet 

 O Zeer 

KLo 12. Op dit moment voel ik me eenzaam 

  ScaleQuestion 

 O Niet 

 O Zeer 

KLo 13. Op dit moment voel ik me angstig 

  ScaleQuestion 

 O Niet 

 O Zeer 

KLo 14. Op dit moment heb ik pijn 

  ScaleQuestion 

 O Niet 

 O Zeer 

KLn 15. Op dit moment voel ik me onrustig 

  ScaleQuestion 

 O Niet 

 O Zeer 

KLn 16. Op dit moment voel ik me onzeker 

  ScaleQuestion 
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 O Niet 

 O Zeer 

KLn 17. Op dit moment voel ik me leeg 

  ScaleQuestion 

 O Niet 

 O Zeer 

MEo 18. Op dit moment maken mijn klachten mij ongerust  

  ScaleQuestion 

 O Niet 

 O Zeer 

 

TERUGBLIK OP DE DAG 

KLo 19. Ik had vandaag een goede dag 

  ScaleQuestion 

 O Niet 

 O Zeer 

ACn 20. Ik ben tevreden over het verloop van deze dag 

            ScaleQuestion 

            O Niet 

 O Zeer 

KLo 21. Ik had vandaag een goede eetlust 

  ScaleQuestion 

 O Niet 

 O Zeer 

MOo 22. Ik heb vandaag gerust  

 BinQuestion  

O Ja                                            

 O Nee � naar vraag 24 

MOo 23. Ik heb vandaag ... gerust  
OneAnswerQuestion 

O 0 t/m 29 minuten 
O 30 t/m 59 minuten 
O 60 t/m 119 minuten 
O 120 minuten of meer 

MOo 24. Ik heb vandaag vanwege mijn klachten extra medicijnen ingenomen 

 BinQuestion  

O Ja 

 O Nee 

MOo 25. Vandaag heb ik kunnen doen wat ik gepland had   

 BinQuestion  

O Ja� door naar vraag 27 

 O Nee 

KLo 26. Mijn klachten stonden mijn planning van vandaag in de weg 

BinQuestion  

O Juist  

 O Onjuist 

MOn 27. Vandaag ben ik over mijn grenzen heen gegaan 

 ScaleQuestion 

 O Niet 

 O Zeer 

ACn 28. Vandaag heb ik situaties ontweken/vermeden 
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 ScaleQuestion 

 O Niet 

 O Zeer 

 

EINDE 

Hartelijk dank voor het invullen, welterusten {nickname}! 

EndQuestion 
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Bijlage 7. Evaluatie van MNA: vragenlijst participanten  

 

Zou u onderstaande vragen en stellingen willen beantwoorden door een van de antwoorden in de 

kolommen rechts te omcirkelen? 

 

Gebruiksvriendelijkheid 

1. Had u moeite om de Treo te bedienen? 
helemaal 

niet 
een 
beetje 

redelijk 
heel 
 erg 

2. Had u moeite om de tekst op het scherm van de Treo te 
lezen? 

helemaal 
niet 

een 
beetje 

redelijk 
heel 
 erg 

3.Had u moeite om met het pennetje de vragen van de 
dagboeken te beantwoorden? 

helemaal 
niet 

een 
beetje 

redelijk 
heel 
 erg 

4. Was de mondelinge instructie die u aan het begin van het 
onderzoek heeft gekregen over het gebruik van de Treo 
duidelijk? 

helemaal 
niet 

een 
beetje 

redelijk 
heel 
 erg 

5. Was de schriftelijke instructie die u bij de Treo heeft 
gekregen duidelijk? 

helemaal 
niet 

een 
beetje 

redelijk 
heel 
 erg 

 

Acceptatie 

6. Hoe heeft u de deelname aan dit onderzoek ervaren? 
heel 

negatief 
redelijk 
negatief 

redelijk 
positief 

heel 
positief 

7. Zou u bereid zijn om nogmaals aan een dergelijk onderzoek 
mee te doen? 

helemaal 
niet 

een 
beetje 

redelijk 
heel 
 erg 

8. Stond het invullen van de dagboeken uw dagelijkse 
bezigheden in de weg? 
 

helemaal 
niet 

een 
beetje 

redelijk 
heel 
 erg 

9. Kwam u door het invullen van de dagboeken nog wel 
voldoende aan uw rust toe? 

helemaal 
niet 

een 
beetje 

redelijk 
heel 
 erg 

10. Vond u het aantal alarms per dag belastend? 
helemaal 

niet 
een 
beetje 

redelijk 
heel 
 erg 

11. Vond u de duur van één dagboek belastend?  
helemaal 

niet 
een 
beetje 

redelijk 
heel 
 erg 

12. Vond u het geluid van het alarm belastend? 
helemaal 

niet 
een 
beetje 

redelijk 
heel 
 erg 

13. Vond u het invullen van de dagboeken zinvol? 
helemaal 

niet 
een 
beetje 

redelijk 
heel 
 erg 

14. Vond u het invullen van de dagboeken stressvol? 
helemaal 

niet 
een 
beetje 

redelijk 
heel 
 erg 

15. Vond u het invullen van de dagboeken steunend? 
helemaal 

niet 
een 
beetje 

redelijk 
heel 
 erg 

16. Vond u het invullen van de dagboeken confronterend? 
helemaal 

niet 
een 
beetje 

redelijk 
heel 
 erg 

17. Vond u de feedback zinvol? 
helemaal 

niet 
een 
beetje 

redelijk 
heel 
 erg 

Code:  ……………......... 

Datum: ………………….. 
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18. Vond u de feedback stressvol? 
helemaal 

niet 
een 
beetje 

redelijk 
heel 
 erg 

19. Vond u de feedback steunend? 
helemaal 

niet 
een 
beetje 

redelijk 
heel 
 erg 

20. Vond u de feedback confronterend? 
helemaal 

niet 
een 
beetje 

redelijk 
heel 
 erg 

 

Doelen 

21. Door het invullen van de dagboeken werd ik mij meer 
bewust van wat ik lichamelijk voelde. 

helemaal 
niet 

een 
beetje 

redelijk 
heel 
 erg 

22. Door het invullen van de dagboeken werd ik mij meer 
bewust van mijn emoties. 

helemaal 
niet 

een 
beetje 

redelijk 
heel 
 erg 

23. Door het invullen van de dagboeken werd ik mij meer 
bewust van mijn gedachten. 

helemaal 
niet 

een 
beetje 

redelijk 
heel 
 erg 

24. Door het invullen van de dagboeken heb ik ervaren dat 
bepaalde gebeurtenissen invloed kunnen hebben op mijn 
lichamelijke klachten. 

helemaal 
niet 

een 
beetje 

redelijk 
heel 
 erg 

25. Door het invullen van de dagboeken heb ik ervaren dat 
mijn emoties en/of gedachten invloed kunnen hebben op mijn 
lichamelijke klachten. 

helemaal 
niet 

een 
beetje 

redelijk 
heel 
 erg 

26. Het invullen van de dagboeken hielp mij om mijn klachten 
serieus te nemen.  

helemaal 
niet 

een 
beetje 

redelijk 
heel 
 erg 

27. Het invullen van de dagboeken hielp mij om mijn klachten 
te accepteren.  

helemaal 
niet 

een 
beetje 

redelijk 
heel 
 erg 

28. Het invullen van de dagboeken hielp mij om beter met mijn 
klachten om te gaan. 

helemaal 
niet 

een 
beetje 

redelijk 
heel 
 erg 

29. Het invullen van de dagboeken hielp mij om meer rust te 
nemen. 

helemaal 
niet 

een 
beetje 

redelijk 
heel 
 erg 

30. Het invullen van de dagboeken hielp mij om mijn emoties 
en/of gedachten met iemand te bespreken. 

helemaal 
niet 

een 
beetje 

redelijk 
heel 
 erg 

31. Door het invullen van de dagboeken werd ik telkens 
herinnerd aan datgene wat ik op Eikenboom heb geleerd.   

helemaal 
niet 

een 
beetje 

redelijk 
heel 
 erg 

32. Door het invullen van de dagboeken werd ik telkens 
herinnerd om datgene wat ik op Eikenboom heb geleerd in 
praktijk te brengen. 

helemaal 
niet 

een 
beetje 

redelijk heel erg 
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Bijlage 8.  Evaluatie van MNA: interview met participant  

 

Dagboeken 

 

 Hoe was het om vier weken lang iedere dag dagboeken in te vullen?  

Wat was positief? Wat was negatief? Wanneer lukte het wel en niet? 

 

 Kunt u toelichten waarom het invullen van de dagboeken voor u (niet) steunend / stressvol / 

confronterend /zinvol was? 

 

Had u moeite met bepaalde vragen in de dagboeken? Zo ja, welke? Waarom? Heeft u bepaalde 

vragen/antwoordmogelijkheden gemist? 

 

Heeft u de vragen altijd nauwkeurig ingevuld? Zo nee, waardoor kwam dat? 

 

Bent u de dagboeken in de loop van de tijd anders gaan invullen? Zo ja, hoe? Waardoor kwam dat? 

 

 

Zorgde het invullen van de dagboeken ervoor dat u zich meer bewust werd van uw emotionele en/of 

lichamelijke klachten? Waarom wel/niet?  

 

Zorgde het invullen van de dagboeken ervoor dat u zich meer bewust werd van een mogelijk verband 

tussen uw klachten en bepaalde gedachten, emoties en/of gebeurtenissen? Waarom wel/niet? 

Bent u zich bewust geworden van patronen? 

 

Heeft het invullen van de dagboeken invloed gehad op de manier waarop u met uw  

klachten omgaat? Waarom wel/niet? 

 

Zijn uw klachten toegenomen, afgenomen of gelijk gebleven gedurende de vier weken van 

klachtenregistratie via de dagboeken?Zo ja, welke klachten dan en waaraan merkt u dat? Hoe 

denkt u dat dit komt en ervaart u dit als een verbetering of een verslechtering (kwaliteit van leven). 

 

 

Feedback 

 

Hoe heeft u de feedback ervaren? Was de feedback van toegevoegde waarde, bovenop het invullen 

van de dagboeken? Herkende u de feedback? Had u nog andere feedback willen krijgen? Zo ja 

wat dan? Had u ook graag gerichte adviezen willen krijgen naar aanleiding van de feedback? 

 

Code:  ……………......... 

Datum: ………………….. 

Interviewer: …………….. 
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Kunt u toelichten waarom het ontvangen van de feedback op de ingevulde dagboeken voor u (niet) 

steunend / stressvol / confronterend /zinvol was? 

 

Hoe vond u het om de feedback telefonisch te krijgen? Was het feit dat de feedback telefonisch 

gebeurde van toegevoegde waarde of zou feedback per post of email voldoende kunnen zijn?   

 

Bent u in de loop van de vier weken de dagboeken anders gaan invullen naar aanleiding van de 

feedback? 

 

Zorgde de feedback ervoor dat u zich meer bewust werd van uw lichamelijke en/of emotionele 

klachten? Waarom wel/niet?  

 

Heeft de feedback invloed gehad op de manier waarop u met uw klachten omgaat? Waarom wel/niet? 

 

Zorgde de feedback ervoor dat u zich meer bewust werd van een mogelijk verband tussen uw 

klachten en bepaalde gedachten, emoties en / of gebeurtenissen? Waarom wel / niet? 

 

 

Overig 

 

Hebben het invullen van de dagboeken en de feedback u geholpen om datgene wat u op Eikenboom 

heeft geleerd te behouden? 

 

Denkt u dat het zinvol is de dagboeken in te zetten bij de (na)zorg van Eikenboom? 

 

Had u nog langer willen doorgaan met het invullen van de dagboeken? Vond u het jammer dat de 

dagboekregistratie ophield?  

 

Zou u bereid zijn om nogmaals aan een dergelijk onderzoek mee te doen? 

 

Heeft u nog suggesties ter verbetering of aanvullende opmerkingen over het gebruik van de 

dagboeken, de feedback of het onderzoek in het algemeen?  

 

 

Zou u eventueel bereid zijn om de vier vragenlijsten, die u voor aanvang en na afloop van de 

dagboekmetingen heeft ingevuld, over ongeveer drie maanden opnieuw in te vullen?  
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Bijlage 9. Evaluatie van MNA:  interview met therapeut 

 

 

1. Hoe vond u het om de afgelopen weken telefonische feedback te geven?  

 

 

2. Wat vond u van de kwaliteit en hoeveelheid van de gegevens die u voor de feedback kreeg 

aangereikt (feedbackgrafieken en toelichting)? 

 

 

3. Hoe bracht u, de door ons aangereikte gegevens, over naar de cliënt? Heeft u daarbij problemen 

ervaren?  

 

4. Was het lastig om alleen een spiegel te zijn en geen therapeut?  

 

5. Hoeveel tijd kostte de telefonische feedback en de registratie daarvan gemiddeld?  

 

 

6.  Hoe reageerden de deelnemers op uw telefonische feedback?  

 

 

7. Heeft u het idee dat het invullen van de dagboeken door de deelnemers is ervaren als: 

- belastend? 

- zinvol? 

- stressvol? 

- steunend? 

- confronterend? 

 

8. Heeft u het idee dat de feedback door de deelnemers is ervaren als: 

- Belastend? 

- Zinvol? 

- Stressvol? 

- Steunend? 

- Confronterend? 

 

9. Heeft u het idee dat het invullen van de dagboeken de deelnemers hielp om: 

- Zich beter bewust te worden van hun lichamelijke signalen, emoties en gedachten? 

 

- Zich te realiseren dat bepaalde gebeurtenissen, emoties en gedachten invloed kunnen 

hebben op hun klachten? 

Code:  ……………......... 

Datum: ………………….. 

Interviewer: …………….. 
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- Op een adequate manier om te gaan met hun klachten? 

 

10. Heeft u het idee dat de feedback op het invullen van de dagboeken de deelnemers hielp om: 

- Zich beter bewust te worden van hun lichamelijke signalen, emoties en gedachten? 

 

- Zich te realiseren dat bepaalde gebeurtenissen, emoties en gedachten invloed kunnen 

hebben op hun klachten? 

 

- Op een adequate manier om te gaan met hun klachten? 

 

 

11. Denkt u dat het zinvol is de dagboeken in te zetten bij de (na)zorg van Eikenboom (om terugval te 

voorkomen/verminderen)? Zo nee waarom niet? Zo ja waarom wel? In dezelfde vorm als nu? 

 

 

12. Heeft u nog suggesties ter verbetering of aanvullende opmerkingen over het gebruik van de 

dagboeken, de feedback of het onderzoek in het algemeen? 
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 Bijlage 10. Uitvoerbaarheid van het elektronische dagboek:   

     individuele compliantie 
 

 

 

Participant 

Compliantie 

Alarmdagboek 

Compliantie  

Avonddagboek 

Compliantie 

Ochtendagboek 

1 76% 96% 100 

2 68% 92% 100 

3 69% 100% 100 

4 89% 95% 100 

5 83% 82% 81 

6 93% 100% 100 

7 76% 100% 100 

8 92% 100% 100 

10 95% 100% 100 

11 48% 96% 100 
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Bijlage 11. Taakverdeling 

 

 

Onderzoeksvraag Meetinstrument Marloes Kool Marie-José van den Berg 

1. Uitvoerbaarheid  Uitvoering In verslag Uitvoering In verslag 

- Acceptatie Evaluatievragenlijst X X  X 

- Compliantie Dagboekdata  X X X 

2. Omgaan met klachten Evaluatievragenlijst   X X 

 Dagboekdata X X   

3. Klachten Vragenlijsten   X X 

 Dagboekdata X X   

4. Waardering van de 
feedback 

Evaluatievragenlijst   X X 

 

In het onderzoek is samengewerkt aan de werving van participanten, het opstellen van de 

nieuwe dagboek items met betrekking tot MAMS, het ontwikkelen van een protocol voor 

telefonische feedback, de dataverzameling, de data-analyse en ook aan de beide verslagen. 

Gezien het feit dat een deel van onze onderzoeksvragen overeenkomsten vertoonden kon ook 

een deel van de verslagen overeenkomen. Om die reden is er een taakverdeling gemaakt wat 

betreft het schrijven van die basisteksten die in beide verslagen konden komen.  
 

 

 Marloes Kool Marie-José v/d 

Berg 

Gezamenlijk 

Inleiding: Somatoforme stoornissen         X   

Inleiding: MAMS         X   

Inleiding: ESM/EMA          X  

Methoden: Participanten         X   

Methoden: Procedure         X   

Mehoden: Meetinstrumenten          X  

Methoden: Data-analyse, acceptatie         X   

Methoden: Data-analyse, compliantie          X  

Resultaten: Participanten          X  

Resultaten: Acceptatie         X   

Resultaten: Compliantie          X  

Discussie: Conclusies            X 
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Bijlage 12. Vragenlijsten, alleen op papier 

 

- SCL-90-R 

- SF-36 

- EQ-5D 
 


