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Voorwoord 

 

Beste lezer, 

 

Voor u ligt de thesis die ik het afgelopen jaar heb geschreven voor de master 

Orthopedagogiek. In deze thesis wordt de aandacht gericht op ouderen met een verstandelijke 

beperking, een doelgroep die tot nu toe in onderzoek veelal onderbelicht is gebleven. Een 

problematiek die vaak gepaard gaat met het ouder worden, is angst. Vandaar dat ik onderzoek 

heb gedaan naar hoe dit beter gediagnosticeerd kan worden. 

Ik heb deze thesis met veel plezier geschreven, al was het niet altijd gemakkelijk. Het 

heeft mijn kennis over de gehandicaptenzorg verbreed, vooral op een gebied waar ik van 

tevoren nog niet zo bekend was, namelijk de ouderen. Ik ben veel met hen in contact geweest, 

omdat ik zelf de data heb verzameld. Dit versterkte mijn betrokkenheid bij de doelgroep en 

motiveerde me nog meer om deze thesis op een goede manier te voltooien. 

Bij deze thesis heb ik veel hulp gehad van mijn begeleidster Heidi Hermans, haar wil 

ik dan ook op de eerste plaats bedanken. Dankzij haar enthousiasme wist ze me van begin af 

aan te motiveren voor dit onderzoek. Daarnaast heb ik veel geleerd van haar uitleg en 

feedback. Mijn dank gaat verder uit naar de cliënten van Amarant en hun begeleiders, die zo 

bereidwillig waren om de vragenlijsten in te vullen. Ook wil ik Rachèl Kemps bedanken voor 

haar supervisie. En ‘last but not least’ wil ik mijn familie en vrienden bedanken voor hun 

morele steun. 

Dan rest mij alleen nog u veel leesplezier te wensen. 

 

 

Femke van der Pas 

30-06-2009 
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Abstract 
  

Background: Research has shown that anxiety is increasing with age in the Netherlands. Besides, the population 

of aging people with an Intellectual Disability (ID) increases in this country. Therefore, the existing instruments 

to measure anxiety among people with ID, GAS-ID and ADAMS, need to be validated for their use in the 

Netherlands (in dutch called respectively GAS-VB and ADESS). This information is needed in order to be able 

to assess anxiety disorders among people with ID, aged of 50 years and older, such that their care can be 

optimized.   

Objective: The test-retest reliability is assessed of GAS-VB and ADESS. Also the concurrent validity of both 

instruments is assessed. 

Subjects & Methods: To study the test-retest reliability of GAS-VB and ADESS, 25 clients aged 50 to 77 years 

filled in GAS-VB twice, and for 56 clients in this age group, the caregivers filled in ADESS twice. The test-

retest period that was strived for was 14 days. Concurrent validity of both instruments was assessed by studying 

the association between them. For this purpose, both GAS-VB and ADESS were administered for 20 

participants. All participants are connected to Amarant, a (semi)residential institute for people with ID, situated 

in Tilburg (The Netherlands). The test-retest reliability of the GAS-VB and the ADESS was assessed by means 

of the Intraclass Correlation Coefficient (ICC). The concurrent validity was assessed by calculating Pearson’s r. 

The questionnaires were administered by the researcher. 

Results: The ICC’s of GAS-VB (.86) and ADESS (.83) were evaluated as excellent according Cichetti (1991). 

The correlation between GAS-VB and the subscale Generalized Anxiety of GAS-VB was weak and non-

significant (r = .55, p = .11 ). 

Discussion & Conclusion: This study has shown that GAS-VB and ADESS are reliable instruments to measure 

anxiety. Concurrent validity of the instruments is questionable, however. As this study involved only a small 

sample, more research is needed to strengthen the results. Moreover, other aspects of validity need to be 

investigated. 
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Inleiding 
 

In Nederland neemt de vergrijzing de laatste jaren toe (Centraal Bureau voor de Statistiek, 

2009). Ook binnen de verstandelijke gehandicapte populatie is dit het geval. Zo wordt 

voorspeld dat het aantal mensen met een leeftijd boven de 60 jaar en een verstandelijke 

beperking in 2030 verdubbeld is (Barnhart & Connoly, 2007). De problemen die met de 

vergrijzing geassocieerd kunnen zijn, nemen daarmee ook toe. Om die reden is er de laatste 

tijd steeds meer behoefte aan kennis over het welzijn van ouderen met een verstandelijke 

beperking. Uit onderzoek van Lindsay en Lees (2003) naar angst bij mensen met een 

verstandelijke beperking is gebleken dat dat bij hen minstens zo’n grote rol in het dagelijks 

leven speelt als bij mensen zonder verstandelijke beperking, vandaar dat het van belang is om 

hier de aandacht op te richten bij mensen met een verstandelijke beperking. Hagopian en 

Jennett (2008) geven aan dat mensen met een verstandelijke beperking een vergroot risico 

lopen op het ontwikkelen van een angststoornis. Dit versterkt het belang van onderzoek naar 

onderkenning en behandeling van angst bij mensen met een verstandelijke beperking, waar tot 

heden toe nog weinig over bekend is (Hagopian & Jennett, 2008). 

Een aantal organisaties voor mensen met een verstandelijke beperking in Nederland 

doet gezamenlijk onderzoek met het doel meer kennis over de gezondheid van deze doelgroep 

te verwerven. Met deze kennis kunnen ze inspelen op de behoeftes en problemen van de 

doelgroep en hun kwaliteit van leven verbeteren. Dit wordt het GOUD-onderzoek genoemd, 

wat staat voor Gezond OUDer met een verstandelijke beperking. Het huidige onderzoek is 

hier aan gerelateerd, daarin wordt een poging gedaan deze lacune op te vullen door in te gaan 

op de onderkenning van angst bij oudere mensen met een verstandelijke beperking. 

 Volgens de Diagnostic Manual-Intellectual Disability (DM-ID; Fletcher, Loschen, 

Stavrakaki, & First, 2007) zijn de criteria voor een gegeneraliseerde angststoornis bij mensen 

met een licht verstandelijke beperking gelijk aan de criteria die de Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders-IV-TR (DSM-IV-TR) beschrijft (Cooray, Gabriel, & Gaus, zoals 

geciteerd in  Fletcher et al., 2007). Volgens de DSM-IV-TR (Nederlandse Vereniging voor 

Psychiatrie, 2001) zijn deze criteria:  

A. Buitensporige angst en bezorgdheid (bange voorgevoelens), gedurende zes maanden vaker 

wel dan niet voorkomend, over een aantal gebeurtenissen of activiteiten (zoals werk of 

schoolprestaties). 

B. Betrokkene vindt het moeilijk de bezorgdheid in de hand te houden. 
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C. De angst en bezorgdheid gaan samen met drie (of meer) van de volgende zes symptomen 

(waarvan tenminste enkele symptomen in de laatste zes maanden vaker wel dan niet 

aanwezig): rusteloosheid, opgewonden of geïrriteerd zijn; snel vermoeid zijn; zich moeilijk 

kunnen concentreren of zich niets herinneren; prikkelbaarheid; spierspanning; 

slaapstoornis (moeite met in slaap vallen of doorslapen, of rusteloze, niet verkwikkende 

slaap). 

D. Het onderwerp van de angst of bezorgdheid is niet beperkt tot de kenmerken van een As I 

stoornis, bijvoorbeeld de angst of bezorgdheid gaat niet over het hebben van een 

paniekaanval (zoals bij een paniekstoornis), het in gezelschap voor schut staan (zoals bij 

een sociale fobie), het besmet worden (zoals bij een obsessieve-compulsieve stoornis), het 

van huis of naaste familie weg zijn (zoals bij een separatie-angststoornis), het in gewicht 

toenemen (zoals bij anorexia nervosa), het hebben van veel verschillende lichamelijke 

klachten (zoals bij een somatisatiestoornis) of een ernstige ziekte hebben (zoals bij 

hypochondrie) en de angst en bezorgdheid komen niet uitsluitend voor tijdens een 

posttraumatische stress-stoornis. 

E. De angst, de bezorgdheid of de lichamelijke klachten veroorzaken in significante mate 

lijden of beperkingen in sociaal of beroepsmatig functioneren of het functioneren op 

andere belangrijke terreinen. 

F. De stoornis is niet het gevolg van directe fysiologische effecten van een middel 

(bijvoorbeeld drug, geneesmiddel) of een somatische aandoening (bijvoorbeeld 

hyperthyreoïdie), en komt niet uitsluitend voor tijdens een stemmingsstoornis, 

psychotische stoornis of een pervasieve ontwikkelingsstoornis. 

 

Volgens Matson, Smiroldo, Hamilton en Baglio (1997) varieert de aanwezigheid van 

angststoornissen in de algemene populatie van specifieke angststoornissen tot de 

gegeneraliseerde angststoornis (American Psychiatric Association, 1994, zoals geciteerd in 

Matson, Smiroldo, Hamilton & Baglio, 1997). Door deze grote variatie is het moeilijk om 

angst te herkennen. Mensen met een verstandelijke beperking uiten hun angst op 

verschillende manieren. Het onderzoek van Myrbakk en Von Tetzchner (2007) naar 

psychiatrische stoornissen bij mensen met een verstandelijke beperking, waaronder angst, 

toont aan dat er correlatie is tussen angst en zelfverwonding. Uit de Assessment of Dual 

Diagnosis (ADD) blijkt dat zelfverwonding ook correleert met depressie, maar minder sterk 

(Matson & Bamburg, 1998, zoals geciteerd in Myrbakk & Von Tezchner, 2007). Daarnaast 

geven Masi, Brovedani, Mucci en Favilla (2002) aan dat mensen met een verstandelijke 
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beperking angst meestal uiten in hun manier van doen en er niet alleen in gedachten mee 

bezig zijn. Omdat ze het uiten, kan dit het herkennen van de symptomen van angst 

vergemakkelijken (Masi, Brovedani, Mucci & Favilla, 2002). 

Daarentegen stellen Matson en collega’s (1997) dat het juist moeilijk is om de 

angststoornis bij mensen met een verstandelijke beperking te herkennen. Bij personen met een 

verstandelijke beperking kan het klinisch plaatje er namelijk wat anders uitzien dan bij de 

algemene populatie, omdat zij zich niet altijd verbaal kunnen uiten. Met name bij mensen met 

een ernstig verstandelijke beperking is dit aan de orde (Ollendick, Oswald & Ollendick, 1993; 

Whitman, Sciback & Reid, 1983, zoals geciteerd in Matson et al., 1997). Daarom is de 

aandacht van aan angst gerelateerde symptomen bij mensen met een verstandelijke beperking 

gericht op observeerbaar gedrag zoals trillen, kortademigheid en andere observeerbare 

signalen. Deze observeerbare symptomen hoeven geen symptomen van een angststoornis te 

zijn, maar kunnen ook een algemene houding zijn die mensen zich hebben aangenomen, 

passend bij hun verstandelijke beperking. Dit maakt het moeilijk om angsten of waargenomen 

innerlijke toestanden te specificeren (Matson et al., 1997). 

Een middel om te onderzoeken of er bij iemand sprake is van een angststoornis is de 

zelfrapportage. Het belang van het verkrijgen van informatie van mensen met een 

verstandelijke beperking zelf, wordt volgens Finlay en Lyons (2001) steeds meer benadrukt 

door onderzoekers, clinici en anderen die de van de kwaliteit van de zorg trachten te 

verbeteren. Men heeft immers ondervonden dat de via anderen verkregen informatie over de 

psychopathologie die mogelijk speelt bij iemand met een verstandelijke handicap, beperkt kan 

zijn. Bovendien is het een tendens dat mensen met een verstandelijke handicap steeds meer 

zeggenschap over hun eigen leven krijgen, die gerealiseerd wordt door hen middels 

zelfrapportage zelf actief deel te laten nemen in de diagnostiek. Mensen met een 

verstandelijke beperking zijn vaak mondeling sterker dan schriftelijk in het formuleren van 

hun antwoorden, daarom wordt er meestal gebruik gemaakt van interviews. Hier dient veel 

tijd voor te worden genomen om de respondent tot een zo goed mogelijk antwoord te laten 

komen. De meeste zelfrapportage-vragenlijsten over angst die worden gebruikt, zijn bedoeld 

voor de algemene populatie en niet geschikt voor mensen met een verstandelijke beperking. 

De vragen van deze lijsten zijn voor hen meestal erg moeilijk te begrijpen, daarnaast is het 

lastig om het antwoord helder te formuleren. Verder onderzoek naar hoe men zelfrapportages 

beter kan afstemmen op mensen met een verstandelijke beperking is gewenst, ook al is het 

niet gemakkelijk te onderzoeken, omdat de populatie erg heterogeen is. De laatste jaren zijn er 
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wel veel zelfrapportage-instrumenten ontwikkeld voor mensen met een verstandelijke 

beperking, maar de meeste zijn nog niet gevalideerd (Finlay & Lyons, 2001).  

Een voorbeeld van een zelfrapportage instrument voor het meten van angst bij mensen 

met een licht tot matig verstandelijke beperking is de GAS-ID (Glasgow Anxiety Scale for 

people with an Intellectual Disability). Mindham en Espie (2003) hebben deze 

psychometrisch geëvalueerd en concludeerden dat de GAS-ID een robuuste en praktische 

benadering is voor de bepaling van angst bij deze populatie. Deze vragenlijst wordt vaak 

gebruikt in combinatie met een consult van specialisten en de theoretische 

achtergrondinformatie die over de betreffende vorm van angst bekend is. Door gebruik van 

meerdere bronnen (de zelfrapportage, het consult van specialisten en de theoretische 

achtergrondinformatie) ontstaat een uitgebreid beeld van de symptomen van angst bij de 

cliënt. De GAS-ID geeft de persoonlijke ervaring van de cliënt weer. Het is van belang dat op 

deze manier de GAS-ID een verschil kan maken tussen angstige en niet-angstige personen. 

Het is daarom raadzaam dat de testafnemer van tevoren gebruik maakt van de Pas-add, een 

middel tot het houden van een gestructureerd interview, waardoor men zich al een beeld kan 

vormen over de persoon. Op deze manier heeft men al enige voorkennis of er mogelijk sprake 

is van een angststoornis (Mindham & Espie, 2003).  

Esbensen, Rojahn, Aman en Ruedrich (2003) hebben de ADAMS (Anxiety, 

Depression And Mood Scale) ontwikkeld, welke angst, depressie en stemmingsstoornissen 

meet en specifiek gericht is op mensen met een verstandelijke beperking. Ook volgens hen is 

angst, maar ook depressie moeilijk te diagnosticeren bij deze doelgroep. In de literatuur is 

veel discussie over de verschillen en overeenkomsten tussen de symptomen van angst en 

depressie, aangezien er veel gemeenschappelijke kenmerken zijn. Esbensen en collega’s 

(2003) benadrukken in hun onderzoek de verschillen tussen de symptomen. Ze stellen dat 

zowel angst als depressie affectieve, psychologische, cognitieve en gedragskenmerken 

hebben, maar dat deze op verschillende manieren tot uiting kunnen komen bij angst en 

depressie. Angst wordt gezien als een ‘staat van onscherpe prikkelingen, wat onbehagen 

veroorzaakt bij de betrokken persoon en een staat van vermijden’ (Dobson, 1985, geciteerd in 

Esbensen et al., 2003), waar depressie wordt gezien als een staat van ‘vermijden, terugtrekken 

en verminderde activiteit’ (Dobson, 1985, zoals geciteerd in Esbensen et al., 2003). Vanwege 

deze verschillen hebben zij de ADAMS ontwikkeld, welke onderscheid maakt tussen angst en 

depressie en toepasbaar is bij mensen met een verstandelijke beperking. Het is een vragenlijst 

die ingevuld dient te worden door een goede bekende van de cliënt (bijvoorbeeld door een 

begeleider of naast familielid). Het is het eerste meetinstrument dat zowel angst als depressie 
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meet door middel van één vragenlijst en toch duidelijk onderscheid maakt tussen beide 

psychopathologieën. Het heeft volgens het onderzoek van Esbensen en collega’s veel 

betrouwbare resultaten opgeleverd (Esbensen et al., 2003). 

Bovengenoemde meetinstrumenten, de GAS-ID en de ADAMS, zijn door Jelluma, 

Hermans en Evenhuis (2008) vertaald naar het Nederlands en worden daar respectievelijk de 

GAS-VB (Glasgow Angstschaal voor mensen met een verstandelijke beperking) en de 

ADESS (Angst Depressie En Stemmingsschaal) genoemd. De test-hertestbetrouwbaarheid 

van deze schalen is tot nu toe slechts op zeer kleine schaal onderzocht, daarom komt dat in dit 

onderzoek aan de orde. Daarnaast worden ook twee methoden van onderzoek naar angst bij 

mensen met een licht verstandelijke beperking met elkaar vergeleken, namelijk de 

zelfrapportage (GAS-VB) en de observatie-schaal (ADESS), welke wordt ingevuld door de 

begeleider van de cliënt. 

 

Onderzoeksvragen 
 

Zoals in de inleiding wordt vermeld, nemen de vergrijzing en de daarmee geassocieerde 

problemen toe bij mensen met een verstandelijke beperking, waardoor ook rekening gehouden 

dient te worden met de psychopathologie die daarbij mogelijk aanwezig is. In dit onderzoek 

staat angst bij ouderen met een licht verstandelijke beperking centraal. In dit onderzoek wordt 

de betrouwbaarheid van de GAS-VB (Jelluma, Hermans & Evenhuis, 2008) en de ADESS 

(Jelluma, Hermans & Evenhuis, 2008) onderzocht, dit zijn beide meetinstrumenten voor angst 

bij mensen met een licht tot matige verstandelijke beperking. De GAS-VB wordt in deze 

studie alleen afgenomen bij mensen met een licht verstandelijke beperking; de ADESS wordt 

ook afgenomen bij begeleiders van cliënten met een matig verstandelijke beperking. Later in 

dit onderzoek wordt dit toegelicht. 

De volgende onderzoeksvraag vloeit hieruit voort: Zijn de GAS-VB en de ADESS 

psychometrisch verantwoorde instrumenten om angstklachten in kaart te brengen bij mensen 

van 50 jaar en ouder met een verstandelijke beperking? 

 Om tot het antwoord op deze vraag te komen, wordt eerst per onderzoeksinstrument de 

test-hertestbetrouwbaarheid onderzocht. Vervolgens wordt de correlatie tussen de totaalscores 

van beide instrumenten berekend om de concurrente validiteit te kunnen bepalen. Dit leidt tot 

de volgende subvragen. 

- Wat is de test-hertestbetrouwbaarheid van de GAS-VB? 
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- Wat is de test-hertestbetrouwbaarheid van de ADESS? 

- Wat is de concurrente validiteit van de twee instrumenten: in hoeverre hangen de 

scores op de twee instrumenten met elkaar samen? 

 

Methode 

Deelnemers 

Dit onderzoek betrof mensen met een licht tot matig verstandelijke beperking vanaf een 

leeftijd van 50 jaar, die zorg ontvingen van stichting Amarant te Tilburg. In het vervolg van 

dit onderzoek wordt deze groep de ‘cliënten’ genoemd. Zij namen deel aan het eerder 

genoemde GOUD-onderzoek. Voorafgaand aan het GOUD-onderzoek had een pilot 

plaatsgevonden, waaruit bleek dat de cliënten met een matig verstandelijke beperking nogal 

wat moeite hadden om de vragen van de zelfrapportage te begrijpen en goed te beantwoorden, 

vandaar dat gekozen werd om alleen bij mensen met een licht verstandelijke beperking 

zelfrapportages af te nemen.  

Alle cliënten van 50 jaar en ouder die zorg of ondersteuning ontvingen van Amarant 

werden uitgenodigd om deel te nemen aan het GOUD-onderzoek. Niet alle cliënten werden 

tegelijkertijd uitgenodigd, gedurende een jaar vonden de metingen plaats. De inclusiecriteria 

waren: een leeftijd van 50 jaar of ouder op de peildatum 01-09-2008 en het ontvangen van 

ondersteuning van Amarant. Voor deelname aan de zelfrapportages gold ook het 

inclusiecriterium van een licht verstandelijke beperking. Vooraf werd toestemming gevraagd 

aan de cliënten en/ of aan hun wettelijk vertegenwoordiger om deel te nemen aan het GOUD-

onderzoek. Niet iedereen gaf hier toestemming voor, zowel vanuit de wettelijk 

vertegenwoordiger als vanuit de cliënt waren er redenen om niet mee te doen. Redenen van de 

wettelijk vertegenwoordiger waren: 

- De cliënt is gezond dus heeft zo’n onderzoek niet nodig. 

- De cliënt heeft al veel meegemaakt de laatste tijd. 

- De cliënt heeft net een operatie/ ziekte gehad. 

- De cliënt kan niet tegen te veel prikkels/ het ritme mag niet verstoord worden. 

Redenen van de cliënt zelf waren: 

- De cliënt is gezond dus heeft zo’n onderzoek niet nodig. 

- De cliënt vindt het te vermoeiend. 

- De cliënt heeft er geen zin in. 
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De onderzoekspopulatie van het GOUD-onderzoek was voor een gedeelte ook de 

populatie van dit onderzoek. De deelname aan dit onderzoek was echter meer beperkt, omdat 

de dataverzameling van het GOUD-onderzoek over een langere periode plaatsvond dan dat de 

mogelijkheid was voor dit onderzoek. In deze periode zijn 183 cliënten uitgenodigd om deel 

te nemen. Uiteindelijk bleef voor dit onderzoek een groep van 25 cliënten over voor de 

deelname aan de zelfrapportages (GAS-VB), waarvan 13 mannen en 12 vrouwen. Allen 

voldeden aan de inclusiecriteria betreffende hun leeftijd en mate van verstandelijke beperking. 

Hun gemiddelde leeftijd was 64,1 jaar, met een bijbehorende standaarddeviatie van 6,9. Dit is 

gemeten op 1 februari 2009. Deze datum is gekozen omdat de data-verzameling voor dit 

onderzoek toen is begonnen. Zie Tabel 1 voor een beschrijving van de doelgroep.   

De observatielijsten (ADESS) werden door de begeleiders van de deelnemende 

cliënten ingevuld, bij voorkeur deed de persoonlijk begeleider op het gebied van wonen dit. 

Indien dit niet mogelijk was, werd een andere begeleider die de cliënt goed kende gevraagd 

om de observatielijst in te vullen. Sommige begeleiders vulden voor meerdere cliënten de 

vragenlijst in, bijvoorbeeld omdat ze van meerdere cliënten persoonlijk begeleider waren of 

uit praktische overwegingen. Hier waren zij vrij in, mits ze aan de voorwaarde voldeden dat 

ze de cliënt goed kenden. Uiteindelijk werd voor 56 cliënten de ADESS (Jelluma et al., 2008) 

ingevuld, waarvan 16 mannen en 40 vrouwen. Tenminste 20 cliënten hadden een licht 

verstandelijke beperking. Van de overige 36 cliënten is de mate van beperking niet 

geregistreerd. Op 1 februari 2009 was hun gemiddelde leeftijd 61,3 met een standaarddeviatie 

van 7,0. Een beschrijving van deze groep cliënten wordt in Tabel 1 weergegeven. 

 

Tabel 1. Beschrijvende statistieken deelnemende cliënten 

Onderzoeks-

instrument 

N Gemiddelde 

Leeftijd3 

Standaarddeviatie Spreiding leeftijd Geslacht (M/V) 

GAS-VB1 25 64,1 6,9 51,1-77,0 13/12 

ADESS2 56 61,3 7,0 50,9-77,4 16/40 

Noot 1: GAS-VB = Glasgow Angst Schaal voor mensen met een Verstandelijke Beperking 

Noot 2: ADESS= Angst, Depressie en Stemmingsschaal 

Noot 3: De leeftijd is gemeten op 01-02-2009  

 

In totaal hebben 61 cliënten deelgenomen aan het onderzoek. Daarvan zijn van 20 

cliënten zowel de GAS-VB als de ADESS tweemaal ingevuld. Bij 5 cliënten is alleen de 

GAS-VB twee keer afgenomen en voor 36 cliënten is alleen de ADESS twee keer ingevuld 

door hun begeleider. Vanwege de mate van hun beperking kwamen niet alle cliënten in 



Thesis Femke van der Pas 

 12

aanmerking om deel te nemen aan de zelfrapportage (GAS-VB). Daarom is het aantal cliënten 

waarover de begeleiding de ADESS heeft ingevuld, groter dan het aantal cliënten dat de 

zelfrapportage heeft gedaan. In Figuur A is een schematisch weegave van de deelname van de 

cliënten te zien. 

 

 Deelname GAS-VB1 (25) 

    Deelname ADESS2 (56) 

Deelname totaal (61) 

 

5 20 36 

 

Noot 1: GAS-VB = Glasgow Angst Schaal voor mensen met een Verstandelijke Beperking 

Noot 2: ADESS= Angst, Depressie en Stemmingsschaal 

 

Figuur A. Deelname cliënten 

 

Vragenlijsten 

Binnen dit onderzoek werd gebruik gemaakt van de Glasgow Angst Schaal voor mensen met 

een Verstandelijke Beperking (GAS-VB; Jelluma et al., 2008) en de Angst Depressie en 

Stemmingsschaal (ADESS; Jelluma et al., 2008). De GAS-VB is een vertaling van de 

‘Glasgow Anxiety Scale for people with an Intellectual Disability’ (GAS-ID; Mindham & 

Espie, 2003). De GAS-VB is evenals de GAS-ID een zelfrapportage, bestaande uit 27 items, 

die beantwoord werden op een 3-puntsschaal: 0: nooit, 1: soms en 2: altijd. De vragen konden 

worden onderverdeeld in drie subschalen, namelijk Zorgen maken; Specifieke angsten en 

Lichamelijke verschijnselen. De afnametijd is ongeveer 10 tot 15 minuten. De cliënten kunnen 

in principe de lijst zelf invullen, maar het is vaak prettig als iemand de vragen voorleest en 

eventueel toelicht ter verduidelijking. In deze studie werd de vragenlijst door de onderzoeker 

afgenomen bij de cliënten. Mindham en Espie (2003) toonden aan dat de test-

hertestbetrouwbaarheid van de GAS-ID uitstekend is (r = .95), evenals de interne consistentie 

(α = .96). 

De ADESS is door Jelluma en collega’s in 2008 naar het Nederlands vertaald van de 

Anxiety, Depression, and Mood Scale (ADAMS; Esbensen et al., 2003). Deze 

observatieschaal, ontwikkeld voor mensen met een verstandelijk beperking, bestond uit 28 

items, die beantwoord werden op een 4-puntsschaal: 0: nooit/ geen probleem, 1: af en toe/ 
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gering probleem, 2: regelmatig/ matig probleem, 3: vaak/ ernstig probleem. De items waren 

gebaseerd op DSM-IV criteria, andere psychopathologie-instrumenten en klinische ervaring. 

De 28 items konden worden onderverdeeld in vijf subschalen: Manisch/ hyperactief gedrag; 

Depressieve stemming; Sociale vermijding; Gegeneraliseerde angst en Obsessief-compulsief 

gedrag. Voor de screening van angst werd de subschaal Gegeneraliseerde angst gebruikt. 

Begeleiders hebben deze lijst zelfstandig ingevuld. Dit duurde ongeveer 10 minuten. 

Esbensen en collega’s (2003) hebben onderzoek gedaan naar de betrouwbaarheid en validiteit 

van de ADAMS. Zet toonden aan dat de test-hertestbetrouwbaarheid van de ADAMS 

uitstekend is (r=.81). De interne consistentie van de verschillende subschalen zijn ook 

allemaal hoog, variërend van α = .75 tot α = .83. De interne consistentie van de totale lijst is 

niet onderzocht. 

 

Procedure 

In het GOUD-onderzoek werden meerdere vragenlijsten over stemming en angst afgenomen, 

maar de huidige studie richtte zich uitsluitend op de GAS-VB (zelfrapportage) en de ADESS 

(observatielijst). De totale zelfrapportage die voor het GOUD-onderzoek gebruikt werd, 

bestond uit meerdere vragenlijsten, waaronder de GAS-VB. In de periode van twee weken dat 

de cliënt deelnam aan het GOUD-onderzoek, ging de onderzoeker naar de cliënt toe voor de 

afname van de zelfrapportage. De vragen van de zelfrapportages werden door de onderzoeker 

aan de cliënt gesteld, welke de onderzoeker daarna invulde namens de cliënt. Gemiddeld 

duurde de afname van de totale zelfrapportage 30 tot 45 minuten. Na afloop vroeg de 

onderzoeker hoe de cliënt de vragen vond. De onderzoeker legde uit dat zij een vragenlijst 

nader aan het onderzoeken was en of zij daarom een keer terug mocht komen om de vragen 

nogmaals te stellen, maar dat dan slechts één vragenlijst zou worden afgenomen. Indien de 

cliënt hiermee instemde, maakte de onderzoeker met de begeleiding van de cliënt een 

afspraak voor de hertest. Er werd gestreefd naar een test-hertestperiode van 14 dagen. In 

verband met dagelijkse activiteiten van de cliënt of de testafnemer lukte het niet altijd om 

precies 14 dagen later te vragenlijst opnieuw af te nemen.  

Wanneer de cliënt startte met het GOUD-onderzoek, ontving de begeleiding een aantal 

vragenlijsten, waaronder de ADESS. In de loop van de twee weken waarin de cliënt aan het 

GOUD-onderzoek deelnam, vulde de begeleider deze observatielijsten in en stuurde ze daarna 

terug naar de onderzoeker. Zij nam dan contact op met de betreffende begeleider om te vragen 

of de ADESS nogmaals mocht worden afgenomen in het kader van dit onderzoek. Wanneer 
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de begeleider hiermee instemde, werd een afspraak gemaakt voor de hertest. Wederom werd 

een test-hertestperiode van 14 dagen nagestreefd. Dit was echter bij de begeleiding lastiger te 

realiseren, omdat deze in verband met de drukke en onregelmatige diensten niet altijd exact 

14 dagen later beschikbaar waren. Daarom werd de lijst uit praktische overwegingen 

eventueel bij de hertest telefonisch afgenomen door de onderzoeker. 

 

Data-analyse 

In dit onderzoek stond centraal of de GAS-VB en de ADESS psychometrisch verantwoorde 

onderzoeksinstrumenten zijn om angst te meten bij ouderen met een verstandelijke beperking. 

Er zijn meerdere manieren om de betrouwbaarheid te meten. Volgens Field (2005) betekent 

betrouwbaarheid dat een schaal consistent datgene weergeeft wat het meet. Een manier om dit 

op te vatten is dat wanneer overige factoren gelijk blijven, iemand dezelfde score op een 

vragenlijst verkrijgt wanneer deze op twee totaal verschillende momenten wordt afgenomen. 

Dit is de test-hertestbetrouwbaarheid (Field, 2005). De test-hertestbetrouwbaarheid van de 

GAS-VB en de ADESS werd gemeten door middel van berekening van de Intra-class 

Correlation Coëfficiënt (ICC). Hiervoor werden de totaalscores van de ADESS en de GAS-

VB gebruikt. De ADESS meet meer dan alleen angst, namelijk ook depressie en stemming. 

Vandaar dat ook de ICC van de subschaal ‘Gegeneraliseerde Angst’ met de totaalscore van 

deze subschaal werd berekend. Cichetti (1994) heeft een aantal normen voor de test-

hertestbetrouwbaarheid vastgesteld. Volgens hem is de betrouwbaarheid erg laag als de ICC 

onder de .40 komt; het is redelijk tussen de .40 en .59; het is goed tussen de .60 en de .74 en 

het is uitstekend wanneer de coëfficiënt een waarde tussen de .75 en 1 heeft (Cichetti, 1994). 

De berekening van de ICC gebeurde middels SPSS. 

Daarnaast werd de concurrente validiteit gemeten. Daarmee wordt bedoeld dat op twee 

verschillende manieren hetzelfde wordt gemeten, op hetzelfde tijdstip. Er wordt van 

concurrente validiteit gesproken wanneer de verschillende manieren tot hetzelfde resultaat 

leiden. Wanneer hier veel verschil in zit, kan men zich afvragen welke methode het beste 

(meest waarheidsgetrouwe) resultaat geeft en daarnaast het meest praktisch en betrouwbaar is. 

In dit onderzoek werd door de GAS-VB en de ADESS de angst van de cliënt op twee 

verschillende manieren gemeten. Hierbij werd enkel van de subschaal ‘Gegeneraliseerde 

Angst’ van de ADESS uitgegaan. Daardoor werd voorkomen dat de correlatie van angst 

(gerapporteerd door de cliënt) vergeleken werd met andere psychopathologie die de ADESS 
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ook meet. Dit kon voor slechts 20 cliënten volledig worden onderzocht. Om dit te kunnen 

meten werd gebruik gemaakt van Pearson’s product-moment correlatie coëfficiënt, in het 

vervolg van dit verslag wordt dit Pearson’s r genoemd. Voor de significantie werd α < .05 

gebruikt (Baarda, De Goede & Van Dijkum, 2003). 

 

Resultaten 

Test-hertestbetrouwbaarheid GAS-VB en ADESS 

Aan dit onderzoek hebben in totaal 61 cliënten deelgenomen. Daarvan is bij 25 cliënten de 

GAS-VB twee keer afgenomen. In dezelfde periode is ook bij de begeleiders over 56 cliënten 

een aantal vragenlijsten afgenomen, waarbij de ADESS tweemaal werd afgenomen om de 

test-hertestbetrouwbaarheid te meten. Zie Figuur A voor de deelname van de cliënten aan de 

verschillende onderdelen van dit onderzoek.  

Allereerst is bij de GAS-VB de test-hertestbetrouwbaarheid berekend en weergegeven 

door de ICC. Deze is .86, met een betrouwbaarheidsinterval van .72 tot .94. Er is gestreefd 

naar een test-hertestperiode die zo dicht mogelijk bij het minimum van 14 dagen ligt, dit is 

uiteindelijk gemiddeld 15,4 dagen geworden. Een overzicht van de resultaten wordt in Tabel 2 

weergegeven. 

 

Tabel 2. Resultaten test-hertestbetrouwbaarheid GAS-VB en ADESS 

Onderzoeksmiddel N ICC Betrouwbaarheidsinterval  Gemiddelde 

test- 

hertestperiode in 

dagen 

 

GAS-VB1 25 .86 .72-.94 15,4 

ADESS2 56 .83 .73-.90 23,6 

Gegeneraliseerde 

Angst3 

56 .86 .77-.91 23,6 

 

Noot 1: GAS-VB = Glasgow Angst Schaal voor mensen met een Verstandelijke Beperking 

Noot 2: ADESS= Angst, Depressie en Stemmingsschaal 

Noot 3: Gegeneraliseerde Angst = Subschaal van de ADESS 

 

De ICC die de test-hertestbetrouwbaarheid van de ADESS weergeeft is op .83 

uitgekomen. Het betrouwbaarheidsinterval van de ICC’s is .73 tot .91. Omdat in dit onderzoek 
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angst centraal staat, is ook nog apart de test-hertestbetrouwbaarheid van de subschaal 

Gegeneraliseerde Angst (GA) van de ADESS onderzocht. De ICC hiervan is .86, met een 

betrouwbaarheidsinterval van .77 tot .91. Wederom werd gestreefd naar een test-

hertestperiode van 14 dagen, dit is uiteindelijk gemiddeld 23,6 dagen geworden. Ook deze 

resultaten worden weergegeven in Tabel 2 . 

 

Concurrente validiteit 

De concurrente validiteit is de correlatie tussen twee verschillende meetinstrumenten die 

hetzelfde beogen te meten op hetzelfde moment. In dit onderzoek wordt angst geregistreerd 

door de begeleiding middels de ADESS en door de cliënt zelf middels de GAS-VB. De 

concurrente validiteit wordt onderzocht door na te gaan of de opvattingen van de begeleiders 

en de cliënten betreffende de eventuele aanwezigheid van angst, zoals gemeten volgens 

respectievelijk de ADESS en de GAS-VB, overeenkomen. Dit kan in dit onderzoek berekend 

worden voor 20 deelnemers. De correlatie tussen de totaalscores van de GAS-VB en de GA 

van de ADESS wordt gemeten met Pearson’s r.  

Op het eerste meetmoment komt Pearson’s r uit op .55. Ook is Pearson’s r tussen de 

totaal score van de GAS-VB en de GA van de ADESS op het tweede meetmoment berekend, 

welke dan uitkomt op .29. De resultaten zijn terug te zien in Tabel 3. Beide meetwaardes zijn 

niet significant. Het valt op dat op het tweede meetmoment de correlatie zwakker wordt. 

 

Tabel 3. Correlatie tussen GAS-VB1 en GA2 

Meetmoment N Pearson’s r: GAS-

VB <-> GA 

Significantie  

(2-zijdig) 3 

T1 20 .55 .11 

T2 20 .29 .22 

 

Noot 1: GAS-VB = Glasgow Angst Schaal voor mensen met een Verstandelijke Beperking 

Noot 2: GA= Gegeneraliseerde Angststoornis, subschaal van de Angst, Depressie en Stemmingsschaal 

Noot 3: α = .05 

 

Conclusie en discussie 
 

In dit onderzoek zijn twee testinstrumenten nader bestudeerd die angst meten bij mensen van 

50 jaar en ouder met een verstandelijke beperking. De gebruikte testinstrumenten zijn de 
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zelfrapportage GAS-VB (Jelluma et al., 2008) en de observatielijst ADESS (Jelluma et al., 

2008). Centraal stond de vraag of dit psychometrisch verantwoorde instrumenten zijn om 

angst in kaart te brengen bij mensen met een lichte of matige verstandelijke beperking vanaf 

50 jaar. Dit is onderzocht door de test-hertestbetrouwbaarheid van beide instrumenten te 

berekenen, evenals de concurrente validiteit tussen deze instrumenten.  

Allereerst is de test-hertestbetrouwbaarheid van beide instrumenten berekend. Voor 

zowel de GAS-VB als voor de ADESS was deze ‘uitstekend’ volgens de normen van Cichetti 

(1994), omdat de waarden van de ICC’s tussen de .75 en de 1 liggen. Beide instrumenten zijn 

vertaald uit het Engels, daar was hun test-hertestbetrouwbaarheid al als sterk beoordeeld 

(Mindham & Espie, 2003; Esbensen et al., 2003). Nu blijken ook de resultaten van de 

Nederlandstalige versies van deze lijsten wat betreft de test-hertestbetrouwbaarheid erg goed. 

De test-hertestbetrouwbaarheid van de subschaal ‘Gegeneraliseerde Angst (GA)’ van de 

ADESS blijkt zelfs nog iets hoger dan die van de totaalscore van de ADESS, waardoor het 

ook voor deze subschaal (en daarmee voor het meten van angst) een betrouwbaar instrument 

is. 

In dit onderzoek is de concurrente validiteit onderzocht van de GAS-VB en de ADESS 

door het berekenen van de correlatie tussen de totaalscores van de lijsten. Deze correlatie is 

uitgekomen op .55, maar deze waarde blijkt niet significant. Andere aspecten van de validiteit 

van beide lijsten zijn in dit onderzoek niet aan de orde gekomen. Daarom wordt daarvoor 

teruggegrepen naar de validiteit die eerder onderzocht is bij de oorspronkelijke vragenlijsten. 

De GAS-ID bleek de persoonlijke ervaringen van de deelnemers goed weer te geven 

(Mindham & Espie, 2003). Het onderzoek naar de validiteit van de ADAMS (Esbensen et al., 

2003) is vooral gericht op een aantal deelgebieden die de lijst meet, maar niet op 

Gegeneraliseerde Angst. De validiteit in het algemeen was goed, maar er is nader onderzoek 

nodig om meer te kunnen zeggen over de validiteit wat betreft angst (Esbensen et al., 2003). 

 Een aantal factoren is van invloed geweest op de uitkomsten van dit onderzoek. Met 

name de steekproef die gebruikt is voor de berekening van de test-hertestbetrouwbaarheid van 

de GAS-VB en voor de concurrente validiteit tussen de GAS-VB en de GA van de ADESS is 

nogal klein, respectievelijk N = 25 en N = 20. Ook werden de vragenlijsten op het eerste 

meetmoment op een andere manier afgenomen dan op het tweede meetmoment. Zo was de 

GAS-VB bij de eerste afname onderdeel van een pakket van meer vragenlijsten, bij de tweede 

afname werd enkel de GAS-VB afgenomen. Om deze verschillen zo klein mogelijk te 

houden, is er voor gekozen om de GAS-VB op het eerste meetmoment de eerste vragenlijst te 
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laten zijn die werd afgenomen van het totaalpakket, zodat de concentratie van de cliënt voor 

die vragenlijst op beide momenten vergelijkbaar is.  

Bij de ADESS is de situatie anders, omdat daar de vragenlijsten naar de begeleiders 

werden opgestuurd. Op het eerste meetmoment was de ADESS onderdeel van meerdere 

vragenlijsten, waarbij de begeleider was vrij om deze te kiezen omdat de volgorde van 

tevoren niet door de onderzoeker was vastgesteld. Daardoor is onbekend of bijvoorbeeld de 

concentratie van de begeleiding al wat is afgenomen, omdat ze zich al langer hebben moeten 

concentreren op andere lijsten. Anderzijds zouden zij echter ook al wat meer aan het denken 

kunnen zijn gezet over de betreffende cliënt, doordat zij al een aantal vragen hebben 

beantwoord over hem of haar. Hierdoor hebben ze mogelijk een scherper beeld van de cliënt 

voor zich en kunnen zij de vragenlijst meer waarheidsgetrouw invullen. Bij de hertest werd 

alleen de ADESS ingevuld, waardoor de zojuist genoemde factoren niet van invloed kunnen 

zijn geweest. Dit is een mogelijke verklaring voor de verschillende scores van de test en de 

hertest. Tenslotte was er geen controle door de onderzoeker bij het invullen van de ADESS. 

Hierdoor kan het zijn dat de ene begeleider bij het invullen heeft overlegd met anderen 

(bijvoorbeeld begeleiders of familie van de cliënt) en de andere begeleider niet. Ook kunnen 

begeleiders de vragen op een eigen manier hebben geïnterpreteerd. De vragenlijst is wel 

afgenomen volgens de handleiding, dus op de manier die in de praktijk gehanteerd dient te 

worden. Daardoor heeft de lijst in dit onderzoek een uitkomst zoals deze ook zal zijn wanneer 

deze verder geïntegreerd wordt in de praktijk.  

Een ander punt van kritiek is dat de test-hertestperiode met name bij de verschillende 

begeleiders erg varieert. Vaak was het praktisch niet haalbaar om begeleiders exact 14 dagen 

na het invullen van de lijst te benaderen voor het invullen van de ADESS voor de tweede 

keer. Enerzijds omdat de onderzoeker zelf geen zeven dagen per week in de gelegenheid was 

om de begeleiders te bereiken. De begeleiders zijn op wisselende tijden in dienst en ze gaven 

aan dat ze in het weekend vaak meer tijd hebben voor de vragenlijsten. Anderzijds was een 

aantal begeleiders vrij laat met het terugsturen van de vragenlijst, waardoor de test-

hertestperiode soms al verstreken was voor er überhaupt contact was gezocht met de 

betreffende begeleider. Bij sommige begeleiders leidde dit zelfs tot een test-hertestperiode 

van meer dan 30 dagen, terwijl bij andere begeleiders deze periode vlak bij de 14 dagen is 

gebleven. Op het gebied van de communicatie om dit soort verschillen te verkleinen valt nog 

veel winst te behalen. De test-hertestbetrouwbaarheid bleek voor deze onderzoekspopulatie 

hoog, ondanks dat de test-hertestperiode soms erg groot was. Dit bevestigt de 

betrouwbaarheid van de lijst des te meer, omdat bij een langere tussenperiode minder sprake 
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zal zijn van een mogelijk leereffect. In het onderzoek is verder geen rekening gehouden met 

een eventueel leereffect. Hiermee wordt bedoeld dat men onthoudt wat men de eerste keer 

heeft ingevuld en dit daarom bij de tweede keer ook zo invult. Er wordt vanuit gegaan dat hier 

geen sprake van is, maar dit is niet onderzocht.  

Om een grotere onderzoekspopulatie te verkrijgen bij de ADESS en meer te kunnen 

zeggen over de test-hertestbetrouwbaarheid, is deze niet alleen afgenomen bij cliënten met 

een licht verstandelijke beperking, maar ook bij begeleiders van cliënten met een matig 

verstandelijke beperking. Dit is enkel bij de ADESS het geval geweest, de GAS-VB is niet 

afgenomen bij cliënten met een matige beperking. Dit betekent dat deze gegevens dus niet 

gebruikt zijn voor de berekening van de concurrente validiteit, maar alleen voor de test-

hertestbetrouwbaarheid van de ADESS. Een aanbeveling voor verder onderzoek is om deze 

test-hertestbetrouwbaarheid te berekenen bij enkel mensen met een IQ boven de 50 en met 

een IQ onder de 50. 

Er kleven voor- en nadelen aan het gebruik van zelfrapportage bij mensen met een 

licht verstandelijke beperking. Zo bleek uit andere onderzoeken waarbij ook gebruik is 

gemaakt van zelfrapportages bij mensen met een verstandelijke beperking, dat het van belang 

is om rekening te houden met de beperkte verbale uitdrukkingsvaardigheid van deze 

doelgroep (Schwartz & Rabinovitz, 2003). Hoewel de GAS-VB is afgestemd op mensen met 

een licht of matig verstandelijke beperking, sluit dat niet uit dat iemand de vragen soms toch 

niet helemaal zal begrijpen. Ook kan men moeite hebben met het formuleren van een 

antwoord op de vragen. De GAS-VB bevat drie antwoordmogelijkheden. Volgens Ramirez en 

Lukenbill (2008) is dat voor mensen met een verstandelijke beperking een geschikt aantal. 

Heal en Sigelman  (1996, zoals geciteerd in Ruddick & Oliver, 2005) stellen daarentegen dat 

vragenlijsten met enkel de keuzemogelijkheden ‘Ja’ of ‘Nee’ makkelijker voor mensen met 

een verstandelijke beperking zijn. Ook hebben die vragenlijsten een hogere test-

hertestbetrouwbaarheid dan meerkeuzevragen (Heal & Sigelman, 1996, zoals geciteerd in 

Ruddick & Oliver, 2005). Finlay en Lyons (2001) raden het af om mensen met een 

verstandelijke beperking vragen te stellen die alleen met ‘Ja’ of ‘Nee’ beantwoord kunnen 

worden. Volgens hen moet er in dat geval altijd door worden gevraagd naar wat men met het 

antwoord bedoelt. Ook moet de keuzemogelijkheid ‘Ik weet het niet’ worden gegeven (Finlay 

& Lyons, 2001). Desondanks komt de test-hertestbetrouwbaarheid van de GAS-VB erg hoog 

uit. Een suggestie voor verder onderzoek is om de vragen die de GAS-VB bevat zodanig te 

herformuleren dat alleen de antwoorden ‘Ja’ of ‘Nee’ van toepassing zijn. Volgens Heal en 

Sigelman (1996, zoals geciteerd in Ruddick en Oliver, 2005) zou de test-
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hertestbetrouwbaarheid dan nog hoger moeten zijn. Ook al zijn er enkele nadelen verbonden 

aan de zelfrapportage bij mensen met een verstandelijke beperking, toch benadrukken Finlay 

en Lyons (2001) het belang van het verkrijgen van informatie via mensen met een 

verstandelijke beperking zelf. De informatie die via anderen verkregen wordt over de 

psychopathologie die mogelijk speelt bij iemand met een verstandelijke beperking, kan 

beperkt zijn. Ook ligt het in lijn met de tendens dat mensen met een verstandelijke handicap 

steeds meer zeggenschap over hun eigen leven krijgen. Door hen op deze manier direct bij het 

onderzoek te betrekken, wordt meer waarde gehecht aan hun mening. Finlay en Lyons (2001) 

benadrukken ook dat verder onderzoek nodig is naar hoe men zelfrapportages beter kan 

afstemmen op mensen met een verstandelijke beperking, ook al is dit een erg heterogene 

populatie.  

Een andere kritische noot op dit onderzoek is dat men alleen afgaat op de vragenlijsten 

die de begeleiding heeft ingevuld en die zijn afgenomen bij de cliënten zelf. Een objectief 

beeld van de situatie ontbreekt. Zoals Lunsky, Emery en Benson (2002) in hun onderzoek met 

een vergelijkbare onderzoekspopulatie aangeven, is het wenselijk om naast het afnemen van 

de vragenlijsten, ook een objectief beeld te verkrijgen, bijvoorbeeld door middel van 

observatie. Dit verduidelijkt wat er speelt en hoe de begeleiding en de cliënt dit beleven. De 

observatie zou het best gedaan kunnen worden door iemand die objectief en onafhankelijk is, 

zoals door een testassistent die de cliënt niet kent. De gedragsdeskundige kan dan 

bijvoorbeeld de observator instructies geven waar hij op dient te letten. Op deze manier 

verkrijgt men een completer en realistischer beeld van de situatie. 

De concurrente validiteit van de ‘Gegeneraliseerde Angst’ van de ADESS en de GAS-

VB lijkt beperkt, doordat de correlatie niet sterk lijkt (r = .55). Hier zijn een aantal mogelijke 

verklaringen voor:  

- De beleving van de cliënten is anders dan die van de begeleiding.  

- Een van de instrumenten meet de beleving niet goed, terwijl de beleving tussen cliënten 

en begeleiders wel overeenkomt.  

- Het is niet bekend hoe valide de ADESS en/ of de ADAMS is wat betreft angst. 

Wanneer de validiteit voor de subschaal ‘Gegeneraliseerde Angst’ laag is, is het 

mogelijk dat de concurrente validiteit ook laag is.  

- De vraagstellingen van beide lijsten verschillen dusdanig veel van elkaar dat de 

totaalscores niet goed met elkaar vergeleken kunnen worden. In dat geval is het 

raadzaam om per lijst een afkappunt vast te stellen voor angst en voor beide lijsten te 

kijken of een cliënt op beide lijsten hierboven scoort. Voor de GAS-VB wordt in de 
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handleiding al een afkappunt aangegeven (Jelluma et al., 2008), voor de ADESS moet 

deze nog vastgesteld worden. 

- De onderzoekspopulatie is vrij klein, waardoor ook de power minder groot is. 

 

Er is ook een verschil tussen de correlatie van de concurrente validiteit op het eerste en 

tweede meetmoment. Op het eerste meetmoment was de correlatie hoger. Ook hier zijn een 

aantal verklaringen voor: 

- De onderzoekspopulatie is klein, zodat de verschillen per cliënt, per meetmoment meer 

opvallen. Er kan dus niet automatisch uit beide hoge test-hertestwaarden geconcludeerd 

worden dat de concurrente validiteit op beide meetmomenten ook groot is.  

- Het tweede meetmoment heeft in de meeste gevallen bij de cliënt wat eerder 

plaatsgevonden dan bij de begeleiding. Per moment kan verschillen hoe angstig de cliënt 

is. Omdat er nogal verschil is tussen het tweede meetmoment van de ADESS en het 

tweede meetmoment van de GAS-VB per cliënt, is de concurrente validiteit op het 

tweede moment minder betrouwbaar dan op het eerste meetmoment.  

 

Welke van bovenstaande verklaringen het meest van invloed is op de waarde van de 

concurrente validiteit, dient nader onderzocht te worden. De correlatie is niet hoog, maar 

desondanks wel positief. Dit betekent dat de visies van de begeleiders en de cliënten niet 

lijnrecht tegenover elkaar staan. Wanneer andere studies worden bestudeerd die de 

concurrente validiteit tussen zelfrapportage en observatielijsten hebben onderzocht, komt een 

correlatie van ongeveer .55 vaker voor (Rózsa et al., 2008; Tucker, Slifer & Dahlquist, 2001). 

Het ontbreekt in de literatuur helaas nog aan richtlijnen om de verschillende waardes van de 

concurrente validiteit te kunnen beoordelen. Tot nu toe worden vooral onderlinge waardes in 

een onderzoek met elkaar vergeleken. Dat zou met dit onderzoek ook kunnen door de 

correlatie te berekenen bij bijvoorbeeld een grotere onderzoekspopulatie, het categoriseren 

van de kenmerken van de deelnemers of door in te gaan op overige verklaringen voor deze 

concurrente valitideit die genoemd zijn. Verder onderzoek is dus vereist om meer te kunnen 

zeggen over de concurrente validiteit. Met de huidige gegevens ontbreekt nog teveel 

informatie, waardoor hieruit nog geen conclusie kan worden getrokken. 

Samengevat blijkt zowel de ADESS als de GAS-VB een goede test-

hertestbetrouwbaarheid te hebben. Wat dat betreft zijn het consistente lijsten bij het meten van 

angst. Er is echter nog meer onderzoek nodig om goede conclusies te kunnen trekken over de 

betrouwbaarheid en validiteit. De concurrente validiteit bleek in dit onderzoek minder goed, 
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de correlatie tussen beide methodes om angst te meten was niet significant. Aangeraden wordt 

om hier meer onderzoek naar te doen, waarbij meegenomen kan worden welke bron het meest 

realistische beeld van de situatie schetst en welke factoren daarop van invloed zijn. Dit is 

lastig te generaliseren, omdat elke cliënt en elke begeleider uniek is en zijn of haar eigen visie 

heeft. De onderzoekspopulatie zal daarom veel groter moeten zijn en dan kan alleen een 

advies worden gegeven over welke bron het meest realistische beeld schept, omdat de groep 

nogal heterogeen is.  

Ook al is de correlatie niet hoog, het is wel erg goed om tijdens de data-verzameling te 

merken dat zowel cliënten als begeleiders het onderwerp serieus namen en gemotiveerd waren 

om de vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Dit teken van betrokkenheid vanuit beide 

doelgroepen bevestigt nogmaals het belang van nader onderzoek om de kwaliteit van zorg te 

optimaliseren.  
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