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Voorwoord 

Na mijn afstuderen als creatief therapeut beeldend in 2007 wilde ik nog verder studeren. Het 

leven als student beviel me goed en ik was nog niet ‘uitgestudeerd’. Mijn keuze viel op de 

(pre)master orthopedagogiek. Het was wennen om van een praktische, kleinschalige opleiding 

waar je persoonlijke proces en groepsprocessen voorop stonden om te schakelen naar een 

theoretische, geïndividualiseerde opleiding met veel zelfstudie en stof met een 

wetenschappelijke basis. Desondanks merkte ik al snel dat orthopedagogiek zowel een 

verbreding als een verdieping is op de kennis en vaardigheden die ik had opgedaan tijdens de 

opleiding creatieve therapie. Ik had het naar mijn zin en was tevreden met mijn keuze, maar 

toch zag ik op tegen een bepaald onderdeel: de masterthesis en het zelfstandig uitvoeren van 

onderzoek! Dit leek me vooral saai en moeilijk. Toch heb ik een onderzoek kunnen vinden, 

waarbij ik zowel mijn creatieve als praktische kwaliteiten bij kon inzetten. Op dit moment 

nadert het einde van de master en is het werken aan de masterthesis werkelijk voorbij 

gevlogen. Ik blijk onderzoek doen toch niet saai en moeilijk te vinden; ik moet zelfs bekennen 

dat ik het nog leuk vond ook!   

 Graag wil ik de volgende mensen bedanken: mijn docent Denise Bodden voor haar 

feedback en adviezen; de ontwerper Wilfred van der Weide voor  de uitwerking van de 

brochure; de kinderen, leerlingen en studenten die een tekening over angst voor mij wilden 

maken; mijn zus Imke voor haar kritische blik; Saskia voor haar feedback, telefoontjes, de 

koffiepauzes en de rosétjes indien nodig; mijn peergroepje voor hun feedback; Meri voor haar 

feedback en uiteraard mijn ouders, vriendinnen, huisgenoten en dispuut voor hun luisterend 

oor, de nodige ontspanning en troost in stressvolle tijden gedurende de master. 

 Inmiddels kan ik zeggen dat ik voor nu redelijk ‘uitgestudeerd’ ben. Het serieuze leven 

gaat dan toch echt beginnen, maar eerst nog even een paar maanden op reis! 

   

 

Elke van Wanrooij, juni 2009 

 

 

 

 

Op de kaft staan tekeningen afgebeeld,  gemaakt door kinderen en volwassenen onder 

begeleiding van Elke van Wanrooij met het thema ‘Angst’. Deze tekeningen hebben als 

inspiratie en/of illustraties gefunctioneerd voor de psycho-educatieve informatiebrochure.  
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Abstract 

In this study a psycho-educational information brochure for parents with an anxiety disorder 

and their child is designed and examined in a non-clinical pilot group of parents, children and 

therapists. This group criticized the brochure by a survey, which is developed for this study. 

Results show that anxiety problems become clearer for the reader of this brochure. The 

brochure also gives parents with an anxiety disorder and their child tangible advices to handle 

these problems. Furthermore, the brochure stimulates the conscience of the reader about the 

consequences of a parental anxiety disorder to the development of the child. The pilot group 

experiences the various sections for parents, adolescents and children, the personal stories and 

the illustrations as positive. Finally, parents would let their child read the brochure, children 

understand the content and the main body of the sample believes that the brochure should be 

used in the psychiatric care sector. However, the pilot group doesn’t fully agree that the 

content of the parental section is clear, that the cover and the design of the brochure fits the 

subject and that the brochure simplifies the question for help for a parent with an anxiety 

disorder. Recommendations for improvement of the brochure and for more research is given. 

 

Key words: Psycho-education; information brochure; parental anxiety disorders. 
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Samenvatting  

Voor dit onderzoek is een psycho-educatieve informatiebrochure bestemd voor ouders met 

angststoornissen en hun kind ontwikkeld en beoordeeld. De pilotgroep bestaande uit ouders,  

jeugdigen en therapeuten heeft middels een voor dit onderzoek ontwikkelde enquête hun 

mening gegeven. De resultaten tonen aan dat door de informatiebrochure angstklachten voor 

de lezer duidelijker worden; tevens biedt de tekst concrete aanwijzingen aan ouders met een 

angststoornis en zijn of haar kind. Daarnaast wordt de lezer door de brochure bewust gemaakt 

van de effecten van een angststoornis bij een ouder op de ontwikkeling van zijn of haar kind. 

Als positief resultaat komt naar voren dat de brochure uit aparte onderdelen voor adolescenten 

en kinderen bestaat, dat de brochure begint met persoonlijke verhalen en dat de brochure 

illustraties bevat die passen bij het onderwerp. Ouders geven aan de folder te laten lezen aan 

hun kind; jeugdigen geven aan de inhoud van de folder te begrijpen en de meerderheid van de 

pilotgroep is van mening dat de brochure gebruikt moet gaan worden bij instellingen. Echter 

is de onderzoeksgroep het niet geheel eens dat de informatie in het oudergedeelte helder en 

duidelijk is, dat zowel de kaft als het ontwerp past bij het onderwerp van de folder en dat de 

folder de stap naar de hulpverlening kleiner maakt voor de ouder met een angststoornis. 

Aanbevelingen voor enerzijds verbetering van de brochure en anderzijds verder onderzoek 

worden aangereikt.  

 

Kernwoorden: Psycho-educatie; informatiebrochure; ouders met angststoornissen. 
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Inleiding 

Angststoornissen behoren wereldwijd tot de meest voorkomende vormen van 

psychopathologie bij zowel volwassenen als kinderen, waarbij geen verschillen gevonden zijn 

tussen de algemene populatie en verschillende klinische settings (Hirshfeld-Becker & 

Biederman, 2002; Li, Sundquist & Sundquist, 2008; Vallance & Garralda, 2008). In de 

westerse landen ligt de prevalentie van angststoornissen tussen de 13,6 en 28,8 procent van de 

gehele bevolking (Zetsche & Margraf, 2007). Binnen het cluster angststoornissen zijn diverse 

typen te onderscheiden (Bekker & Mens-Verhulst, 2007). Het type stoornis hangt af van de 

leeftijd waarop de stoornis zich voor het eerst manifesteert, de symptomatologie en de aan- 

dan wel afwezigheid van een specifiek gevreesde situatie (Vallance & Garralda, 2008). De 

meest voorkomende angststoornis wereldwijd is de specifieke fobie, gevolgd door de sociale 

fobie. De obsessief-compulsieve stoornis is de minst voorkomende angststoornis (Zetsche & 

Margraf, 2007). Angststoornissen blijken vaker voor te komen bij vrouwen dan bij mannen 

(Bekker & Mens-Verhulst, 2007). 

Uit onderzoek bij gezinnen blijken angststoornissen dikwijls voor te komen bij 

meerdere gezinsleden (Bögels & Brechman-Toussaint, 2006; Woodruff-Borden, Morrow, 

Bourland & Chambron, 2002). Met name kinderen van ouders met angststoornissen blijken 

een verhoogd risico te lopen op het ontwikkelen van een angststoornis (Beidel & Turner, 

1997; Hirshfeld-Becker & Biederman, 2002; McClure, Brennan, Hammen & LeBrocque, 

2001; Schreier, Wittchen, Höfler & Lieb, 2008; Woodruff-Borden et al., 2002). Uit 

verschillende onderzoeken komt naar voren dat kinderen van angstige ouders bijna vijfmaal 

zo vaak aan de criteria van een angststoornis voldoen als kinderen van ouders zonder deze 

diagnose en dat meer dan zestig procent van de angstige ouders een kind met een 

angststoornis heeft (Beidel & Turner, 1997; Ginsburg & Schlossberg, 2002). Daarnaast blijkt 

dat meer dan tachtig procent van de ouders van kinderen met een angststoornis zelf 

significante symptomen van angst vertoont (Ginsburg & Schlossberg, 2002). Deze hoge 

overlap van angststoornissen bij ouder en kind wekt de suggestie dat transmissie van angst in 

het gezin plaatsvindt (Fisak Jr. & Grills-Taquechel, 2007). 

Kinderen van ouders met angststoornissen lopen een verhoogd risico op het 

ontwikkelen van alle typen angststoornissen; dit type hoeft niet dezelfde te zijn als die van de 

ouder (Fisak Jr. & Grills-Taquechel, 2007). De kinderen van ouders met een angststoornis 

lopen het meeste risico op het ontwikkelen van een angststoornis gedurende de peuterjaren of 

de vroege jeugd (Hirshfeld-Becker & Biederman, 2002). Het grootste risico lopen de kinderen 

van moeders met een sociale fobie, met een gegeneraliseerde angststoornis of met een 
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ernstige vorm van een angststoornis. Een dergelijke ernstige vorm van een angststoornis 

wordt gekenmerkt door een vroege diagnose, een combinatie van meerdere angststoornissen, 

hevige kenmerken en/of een angststoornis met depressie als comorbide stoornis (McClure et 

al., 2001; Schreier et al., 2008).  

Deze bevindingen roepen vragen op over de mechanismen die zorgen voor de 

overdracht van angststoornissen van ouder op kind (McClure et al., 2001). De overdracht van 

angst lijkt specifiek te zijn, omdat het aantal angststoornissen in gezinnen niet alleen 

verhoogd is in vergelijking met andere gezinnen, maar ook in vergelijking met andere 

stoornissen. Ouderlijke angst wordt daarom in het bijzonder gezien als een risicofactor voor 

het ontwikkelen van angststoornissen bij kinderen (Bögels & Brechamn-Toussaint, 2006). 

Mechanismen die ten grondslag liggen aan de overlapping tussen ouderlijke en kinderlijke 

angststoornissen zijn zowel genetische overdracht als omgevingsinvloeden (Beidel & Turner, 

1997; Bögels & Brechman-Toussaint, 2006; Fisak Jr. & Grills-Taquechel, 2007; Gregory & 

Eley, 2007; Hirshfeld-Becker & Biederman, 2002; McClure et al., 2001). Volgens Li en 

collega’s (2008) speelt tevens de interactie tussen genetische overdracht en 

omgevingsinvloeden hierbij een rol.  

Aangezien diverse genen betrokken zijn bij de overdracht van angststoornissen van 

ouder op kind en door de ingewikkelde wisselwerking tussen omgevingsinvloeden en 

genetische overdracht, zijn de specifieke genen van deze overdracht tot dusver onbekend 

(Gregory & Eley, 2007). Het verband tussen een specifieke serotonine transporter, de 5-

HTTLPR en de kans op het ontwikkelen van angststoornissen is echter reeds aangetoond. Dit 

gen blijkt een rol te spelen bij angststoornissen en aanverwante stoornissen (Eley, 2007). 

Naar de diverse risicofactoren binnen de omgevingsinvloeden die samenhangen met 

angstproblematiek en angststoornissen bij kinderen, is veelvuldig onderzoek verricht (Beidel 

& Turner, 1997; Bögels & Brechman-Toussaint, 2006; Fisak Jr. & Grills-Taquechel, 2007; 

Vallance & Garralda, 2008). Zo blijkt de sociaaleconomische status (SES) van het gezin een 

risicofactor vanuit de omgeving te zijn. Het blijkt dat wanneer de SES daalt, het aantal 

angstige kinderen van ouders met een angststoornis toeneemt (Beidel & Turner, 1997). 

Overige risicofactoren vanuit de omgeving zijn te clusteren in drie categorieën: de ouder-

kindrelatie, opvoedingsstijlen en leerervaringen (Beidel & Turner, 1997; Bögels & Brechman-

Toussaint, 2006; Fisak Jr. & Grills-Taquechel, 2007; Vallance & Garralda, 2008).  

Onder de ouder-kindrelatie valt onder andere de kwaliteit van de hechting, de ouder-

kind interactie, bredere gezinsfactoren en ouderlijke gedachtes over het angstige gedrag van 

hun kind (Bögels & Brechman-Toussaint, 2006). Ouders met angststoornissen hebben 
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namelijk een significant andere manier van interactie met hun kind dan ouders zonder 

angststoornis: zij gedragen zich bijvoorbeeld meer teruggetrokken en afstandelijk (Woodruff-

Borden et al., 2002). Ook Fisak Jr. en Grills-Taquechel (2007) zijn van mening dat ouderlijk 

gedrag een significante factor vanuit de omgeving is bij het ontstaan van angststoornissen bij 

kinderen. Vanwege hun eigen problematiek verergeren ouders met angststoornissen de angst 

van hun kind en houden deze in stand (Fisak Jr. & Grills-Taquechel, 2007). 

Daarnaast wordt de opvoedingsstijl van de ouder met een angststoornis gezien als een 

risicofactor voor het ontwikkelen van angst bij het kind. Ouders met angststoornissen zijn 

vaak niet in staat om op een adequate manier om te gaan met angst, waardoor zij dikwijls 

moeilijkheden ervaren bij het leren omgaan met de angst van hun kinderen, hetgeen tot uiting 

komt in hun opvoedingsstijl (Hirshfeld-Becker & Biederman, 2002). Ouders met 

angststoornissen beoordelen hun eigen opvoedingsstijl als minder verzorgend en meer 

beperkend in vergelijking met ouders zonder psychopathologie. Kinderen van angstige ouders 

beschrijven de opvoedingsstijl van hun ouder als overbeschermend (Lindhout et al., 2006). 

Uit een meta-analyse blijkt dat ouders met angststoornissen met name meer controlerend zijn 

en soms zelfs afwijzend (McLeod, Wood & Weisz, 2007). 

Leerervaringen spelen tevens een rol bij de ontwikkeling van angst. De ontwikkeling van 

adequate copingvaardigheden van het kind wordt belemmerd, omdat kinderen via modeling 

de angststoornissen van hun ouders aanleren (Vallance & Garralda, 2008; Woodruff-Borden 

et al., 2002). Modeling is ontstaan vanuit de sociale leertheorie, welke suggereert dat kinderen 

angstig of vermijdend gedrag leren door het angstige gedrag van ouders te observeren en te 

kopiëren (Bandura, 1986, zoals geciteerd in Fisak Jr. & Grills-Taquechel, 2007). Kinderen die 

frequent hun angstige gedrag van hun ouders modelen, gaan geloven dat dit de enige 

effectieve copingstrategie is en ontwikkelen daarom geen strategieën die angst verminderen 

(Wood, McLeod, Sigman, Hwang & Chu, 2003). Naast modeling zijn bekrachtiging van 

angstig of vermijdend gedrag en educatief leren of overdracht van informatie voorbeelden van 

leermechanismen. Bij bekrachtiging van angstig of vermijdend gedrag van het kind, wordt dit 

gedrag gesteund of beloond door ouders. Educatief leren of overdracht van informatie heeft 

als doel het beschermen van het kind voor gevaarlijke situaties. Echter, de boodschappen van 

ouders met angststoornissen beïnvloeden de interpretaties van het kind op een zodanig 

negatieve manier, dat dit leidt tot een verhoogde angst voor dergelijke situaties (Fisak Jr. & 

Grills-Taquechel, 2007). 

Gezien de hoge prevalentie, is het belangrijk om bij kinderen van ouders met 

angststoornissen een preventieve interventie in te zetten, zodat zij tijdig gediagnosticeerd 
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worden. Angststoornissen interfereren namelijk negatief met het schoolse en sociale 

functioneren van het kind en brengen diverse klachten met zich mee, die een gezonde 

ontwikkeling belemmeren (Vallance & Garralda, 2008). Wanneer angst, die ontstaan is 

tijdens de kinderjaren onbehandeld blijft, bestaat de kans dat deze zich tot een chronische 

vorm ontwikkelt. Gebleken is namelijk, dat angststoornissen tijdens de kinderjaren in verband 

staan met angststoornissen tijdens de volwassenheid. Bovendien blijkt dat de hevigheid van 

angst tijdens de kinderjaren een predictor van een latere angststoornis is (Hirshfeld-Becker & 

Biederman, 2002). Daarnaast blijkt dat hoewel angststoornissen vaak voorkomen bij kinderen, 

veel van deze kinderen dikwijls geen behandeling ontvangen (Vallance & Garralda, 2008). 

Dit kan bijvoorbeeld komen door onbekendheid met psychologische behandelingen en angst 

voor negatieve reacties uit de omgeving (Bouman & Buwalda, 2008).  

Preventieve interventies kunnen ingezet worden op meerdere risicofactoren tegelijkertijd; 

dit is belangrijk gezien de complexe wisselwerking tussen de diverse risicofactoren bij de 

ontwikkeling van angststoornissen (Vallance & Garralda, 2008). Tijdens een dergelijke 

interventie kan het kind de basisprincipes van angstmanagement leren. Zodoende ontwikkelt 

het kind het gevoel dat het, eventueel met hulp van de ouder, geleerd heeft om te gaan met 

zijn angsten (Hirshfeld-Becker & Biederman, 2002). 

Bij preventieve interventies geldt: hoe jonger het kind bij aanvang van het preventieve 

programma is, des te positiever zal het resultaat van de interventie zijn. Jongere kinderen zijn 

namelijk meer vormbaar in gedrag en in hun neurologische ontwikkeling en hun angstige of 

verstoorde gedrag is minder stevig verankerd, waardoor het gedrag gemakkelijker te 

veranderen is. Tevens staan jongere kinderen meer open voor het leren van nieuwe 

vaardigheden. Daarnaast heeft de preventieve interventie een positiever resultaat, wanneer de 

ouders hierbij worden betrokken en zodoende vaardigheden aanleren voor het adequaat 

omgaan met hun eigen problematiek en die van het kind (Hirshfeld-Becker & Biederman, 

2002).  

Een mogelijke manier om een preventieve interventie in te zetten is door middel van 

psycho-educatie. Psycho-educatie is een manier van systematische, gestructureerde en 

didactische voorlichting over de symptomen, risico’s, klinische koers en behandelopties van 

een psychiatrische stoornis (Bouman & Buwalda, 2008; How Ong & Caron, 2008). Psycho-

educatie heeft als doel het begrijpen van de consequenties van een bepaalde stoornis, wat 

bijvoorbeeld kan zorgen voor een verhoging van de copingvaardigheden, de acceptatie van de 

stoornis en een actieve medewerking aan de behandeling en de rehabilitatie (Goldman, 1988, 

zoals geciteerd in How Ong & Caron, 2008; Motlova & Spaniel, 2008). Psycho-educatie gaat 
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ervan uit dat men eerst de stoornis moet begrijpen, alvorens gewerkt kan worden aan het doen 

afnemen van fysieke en psychische symptomen (Bouman & Buwalda, 2008). Psycho-

educatieve materialen blijken een nuttige methode om informatie te verstrekken, met name 

wanneer deze beschikken over een theoretische en empirische basis. Hiervoor geldt dat hoe 

meer de psycho-educatieve informatie op theorie gebaseerd is, des te beter de informatie door 

de ontvanger opgenomen zal worden (Whittingham, Ruiter, Casterman, Huibert & Kok, 

2008). Daarnaast bestaan nuttige psycho-educatieve materialen uit zowel animaties als tekst 

en dient gebruik gemaakt te worden van metaforen en van een grafisch ontwerp (Motlova & 

Spaniel, 2008). De kwaliteit van psycho-educatieve materialen kan middels een pilot worden 

getest (Whittingham et al., 2008). Zowel onderzoek naar de effectiviteit van psycho-educatie 

bij angststoornissen als onderzoek naar de effectiviteit van psycho-educatie in het algemeen is 

schaars. Uit een enkel onderzoek naar de effectiviteit van een psycho-educatieve interventie 

bij volwassenen met een angststoornis blijkt dat de meerderheid van de deelnemers zeer 

tevreden is over de interventie. Daarnaast ziet bijna de helft van de deelnemers het belang in 

van behandeling en gaan zij verder met individuele psychotherapie (Houghton & Saxon, 

2007). Uit een recente meta-analyse naar de effecten van psycho-educatie bij psychotische 

stoornissen blijkt dat psycho-educatie een middelgroot effect heeft op de terugval en 

heropname gedurende twaalf maanden na de interventie en een klein effect heeft op de 

hoeveelheid kennis rondom de stoornis (Lincoln, Wilhelm & Nestoriuc, 2007).  

Gezien het risico voor het ontwikkelen van een angststoornis bij kinderen van ouders 

met angststoornissen, het belang van een preventieve interventie bij deze kinderen en het 

positieve nut van psycho-educatie, richt dit onderzoek zich op de vraag ‘Welke psycho-

educatieve informatie over de invloed van een angststoornis bij een ouder op de ontwikkeling 

van zijn kind behoort tot een voorlichtingsbrochure voor ouder en kind?’. Aan de hand van 

deze psycho-educatieve brochure, waarin de genoemde risicofactoren aan bod komen, wordt 

het nut van psycho-educatie bij deze doelgroep middels een pilot onderzocht. Naast ouders en 

kinderen, waarvoor de folder bestemd is, nemen ook therapeuten deel aan de pilotgroep. 

Hiervoor is gekozen omdat zij als deskundige met een professionele blik de folder kunnen 

beoordelen.  Verwacht wordt dat psycho-educatieve informatie bewustzijn bij ouder met een 

angststoornis en zijn of haar kind teweegbrengt: beiden worden zich bewust van de effecten 

van de stoornis op de ontwikkeling van zijn of haar kind en van de mogelijkheid van een 

preventieve interventie voor het kind. Tevens wordt verwacht dat psycho-educatie bijdraagt 

aan het meer laagdrempelig maken van de hulpverlening. 

 



Psycho-educatie voor ouders met een angststoornis en hun kind  Elke van Wanrooij 
 

 11 

Methode 

Steekproef 

In dit onderzoek wordt een psycho-educatieve voorlichtingsbrochure beoordeeld middels een 

pilot van zeven therapeuten en negen gezinnen, waarbij elk gezin bestaat uit ten minste één 

ouder en één kind tussen de acht en achttien jaar. Zover bekend is bij geen van de gezinnen 

sprake van een angststoornis of andere psychopathologie. Gekozen is voor kinderen vanaf 

acht jaar, omdat acht jaar de algemeen geaccepteerde leeftijd is waarop kinderen in staat 

worden geacht vragenlijsten te kunnen invullen. Deelname aan dit onderzoek houdt het 

bestuderen van de psycho-educatieve voorlichtingsbrochure in en het beoordelen hiervan aan 

de hand van een enquête.  

De therapeutengroep bestaat uit zes vrouwen en één man. Drie therapeuten hebben de 

opleiding (ortho)pedagogiek gevolgd en drie therapeuten de opleiding tot psycholoog. Eén 

therapeut heeft gezinstherapie gestudeerd. De gemiddelde leeftijd van de therapeuten is 37,0 

jaar met een standaarddeviatie van 7,9. Zij hebben gemiddeld 9,4 jaar ervaring als therapeut 

(SD = 4,6). Drie therapeuten hebben geen kinderen tegenover één therapeut met één kind en 

drie therapeuten met twee kinderen.� �

De deelnemende gezinnen bestaan uit vier vaders en vijf moeders met een gemiddelde 

leeftijd van 43,8 jaar (SD = 6,7). Vijf van de negen ouders hebben een hoog opleidingsniveau 

(hoger beroepsonderwijs of universiteit). Drie ouders hebben een gemiddeld opleidingsniveau 

(hoger voorbereidend onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs) en één ouder tot slot heeft 

een laag opleidingsniveau (middelbaar voorbereidend onderwijs). Drie ouders hebben één 

kind en zes ouders hebben twee kinderen.  

 De onderzoeksgroep kinderen bestaat uit vijf jongens en vier meisjes. Vier kinderen 

zitten op de basisschool en vijf kinderen op de middelbare school. Van de laatstgenoemde 

groep volgen twee kinderen onderwijs op gemiddeld niveau (hoger algemeen voortgezet 

onderwijs) en drie kinderen volgen onderwijs op hoog niveau (voorbereidend 

wetenschappelijk onderwijs of gymnasium). De kinderen uit de onderzoeksgroep zijn 

gemiddeld 11,4 jaar oud (SD = 2,6).  

 

Instrumenten  

De psycho-educatieve voorlichtingsbrochure is inhoudelijk samengesteld naar aanleiding van 

een literatuurstudie en onderzoek naar bestaand psycho-educatief materiaal. De brochure is 

bedoeld voor een ouder met een angststoornis en zijn kind. Voor het ontwerp is samengewerkt 

met Wilfred van der Weide, student grafisch vormgeven aan de Hogeschool van de Kunsten 
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te Utrecht. De brochure omvat drie gedeeltes: een gedeelte voor de ouder, een gedeelte voor 

de adolescent van dertien tot en met achttien jaar en een gedeelte voor het kind van acht tot en 

met twaalf jaar. De eerste versie van de brochure is gedrukt in een oplage van 25 exemplaren. 

De psycho-educatieve voorlichtingsbrochure wordt beoordeeld aan de hand van een 

voor dit onderzoek ontwikkelde enquête. De enquête heeft tot doel inzicht te krijgen in hoe de 

brochure wordt ontvangen bij en ervaren door de respondenten van deze pilot. Er zijn vier 

versies van de enquête: een therapeutenversie, een ouderversie en twee leeftijdsspecifieke 

versies, waarvan één versie bestemd is voor kinderen van acht tot en met twaalf jaar en één 

versie voor adolescenten van dertien tot en met achttien jaar. Alle versies van de enquête 

beginnen met demografische vragen, gevolgd door open vragen en eindigen met stellingen. 

Gekozen is voor deze volgorde, zodat de respondenten hun mening kunnen vormen zonder 

dat zij gestuurd worden door de stellingen. Alle enquêtes bevatten vijf open vragen, 

verschillend geformuleerd naar het niveau van de leeftijdsgroep. Een voorbeeld van een open 

vraag is: ‘Wat ziet u als voordelen van de folder’ en ‘Wat ziet u als nadelen van de folder’.  

Elke versie van de enquête heeft verschillende stellingen: de therapeutenversie en de 

ouderversie van de enquête bestaan uit vier stellingen die betrekking hebben op het gedeelte 

in de folder specifiek voor ouders, respectievelijk twee en drie stellingen die betrekking 

hebben op het gedeelte specifiek voor de kinderen en adolescenten en beide versies hebben 

acht stellingen over de gehele folder. Een voorbeeld van een stelling uit de therapeuten- en 

ouderversie is: ‘De folder maakt mij bewust van de effecten van een angststoornis bij een 

ouder op de ontwikkeling van zijn of haar kind’.  De adolescenten- en kinderversie van de 

enquête bestaat uit zes stellingen over het gedeelte voor de adolescenten of voor kinderen en 

drie stellingen over de gehele folder. Een voorbeeld van een stelling uit deze versie is: ‘Ik 

begrijp wat geschreven wordt in dit onderdeel, omdat het duidelijk en helder geschreven is’. 

Na de stellingen in de verschillende versies van de enquête bestaat de mogelijkheid voor het 

geven van commentaar. Met uitzondering op één stelling, zijn de stellingen in alle versies 

positief geformuleerd. Elke stelling wordt gescoord middels een vijfpuntenschaal (1 =  

helemaal mee eens, 2 = mee eens, 3 = neutraal, 4 = mee oneens, 5 = helemaal mee oneens). 

Aangezien voor het meten van een product zoals deze psycho-educatieve brochure geen 

meetinstrumenten voorhanden zijn, is deze enquête hiervoor ontwikkeld. Vandaar dat geen 

uitspraak kan worden gedaan over de betrouwbaarheid en validiteit van dit instrument.  
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Procedure 

Zowel de therapeuten als de gezinnen zijn vanuit persoonlijke contacten middels een 

sneeuwbaleffect benaderd om deel te nemen aan dit onderzoek. Indien zij toestemming 

hebben gegeven, hebben zij de brochure, de juiste versie van de enquête en de begeleidende 

brief ontvangen. Nadat zij twee weken de kans hebben gekregen de enquête ingevuld per post 

te retourneren, is de data-analyse van start gegaan.  

 

Data-analyse 

In de data-analyse worden allereerst de open vragen en vervolgens de stellingen besproken. 

De resultaten van de vijf open vragen worden beschreven en zijn indien mogelijk geclusterd. 

De interne consistentie van de stellingen wordt allereerst berekend aan de hand van een 

Cronbach’s �, waarbij de volgende criteria worden aangehouden: � < .6 = onvoldoende, .6 � � 

< .7 = voldoende, � � .7 = goed (Cohen, 1988). Bij de stellingen wordt een enkelvoudige 

variantie-analyse tussen groepen (ANOVA) gebruikt om verschillen tussen de groepen 

ouders, jeugdigen en therapeuten te meten. Onder de term jeugdigen wordt verstaan zowel de 

kinderen tussen acht en twaalf jaar als de adolescenten tussen de dertien en achttien jaar. Een 

verschil wordt significant gevonden met  � = .05, waarbij p < �. Per stelling wordt daarnaast 

zowel de meerderheid als het gemiddelde met de standaarddeviatie benoemd. Tevens worden 

eventuele geplaatste opmerkingen beschreven. Tot slot wordt middels een Pearsons r 

correlatie onderzocht of significante verbanden tussen de antwoorden van ouders, jeugdigen 

en therapeuten bestaan, waarbij de volgende normering wordt aangehouden: een klein 

verband (r = .10-.29), een middelmatig verband (r = .30-.49) en een groot verband (r = .5-1.0) 

(Pallant, 2001). Een t-test wordt gebruikt om de verschillen in gemiddelden tussen ouders, 

jeugdigen en therapeuten te meten. 

 

Resultaten  

Resultaten van de open vragen 

In de enquête worden vijf dezelfde open vragen gesteld aan zowel ouders, jeugdigen als 

therapeuten. De open vragen hebben betrekking op het nut van de voorlichtingsbrochure, de 

veronderstelde voor- en nadelen van de brochure, de verbeterpunten van en/of aanvullingen 

op de brochure en het algemene oordeel over de folder. Tot slot hebben de respondenten de 

mogelijkheid eventuele opmerkingen te plaatsen. De antwoorden van de respondenten op de 

open vragen worden hier achtereenvolgens besproken. 
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Volgens twintig (80%) van de 25 respondenten, waaronder zeven ouders, zeven jeugdigen 

en zes therapeuten is het nut van de informatiebrochure het geven van duidelijkheid (20%), 

voorlichting (40%) en/of informatie (35%) over angstklachten en angststoornissen voor 

ouders en jeugdigen en het signaleren daarvan (5%). Daarnaast geven veertien respondenten 

(56%, waarvan vijf ouders, vier jeugdigen en vijf therapeuten) aan dat het nut van de 

informatiebrochure is, dat het ouders op de hoogte brengt van de mogelijkheden van hulp 

(57%), dat het ouders en jeugdigen op weg helpt om tijdig hulp in te schakelen voor 

angstklachten (36%) en dat het aanwijzingen geeft wat ouders en kinderen zelf kunnen doen 

aan angstklachten (7%).  

 Over bepaalde onderwerpen lopen de meningen van de respondenten uiteen. De 

onderwerpen die het meest naar voren komen in alle open vragen worden hier besproken. Eén 

respondent (4%) vraagt zich af of de tekst soms te ingewikkeld is, met name voor kinderen. 

Echter geven negen respondenten (36%) aan dat de informatiebrochure gemakkelijk en prettig 

leesbaar is en dat de folder duidelijk en inhoudelijk is. Deze respondenten zijn juist van 

mening dat de tekst en taal op een adequate manier is aangepast aan de ouder, de adolescent 

en het kind. Hoewel één respondent (4%) de teksten te langdradig vindt, geeft een andere 

respondent (4%) aan dat er meer tekst in had gemogen. Twee respondenten (8%) zijn niet 

tevreden over het kleurgebruik in de informatiebrochure. Eén respondent (4%) ervaart de 

kleurstelling tussen de achtergrond en tekst als onprettig en één respondent (4%) vindt de 

kleuren te fel. Drie respondenten (12%) echter geven nadrukkelijk aan het kleurgebruik goed 

en passend te vinden bij het onderwerp van de brochure. De voorkant van de 

informatiebrochure is volgens de respondenten een verbeterpunt. Slechts één respondent (4%) 

vindt de voorkant leuk. Bij zeven respondenten (28%) valt de voorkant van de brochure niet 

in de smaak. Genoemde verbeterpunten zijn een meer aansprekende kleur zoals knalrood of 

gifgroen; aantrekkelijke duidelijke illustratie en duidelijk aangeven dat de folder voor zowel 

ouders als jeugdigen bedoeld is. De illustraties in de informatiebrochure worden daarnaast 

door twee respondenten (8%) ervaren als nadelig. Een andere respondent (4%) vindt de 

illustratie op pagina twee overbodig. Eén respondent (4%) mist tekeningen van oudere 

kinderen voor het adolescentengedeelte. Daarnaast ervaren drie respondenten (12%) de 

tekeningen als voordelig: ze spreken aan en confronteren, maar ze zijn niet te grof. Negen 

respondenten (36%) zijn tevreden over de lay-out en de verdeling van de informatiebrochure 

in een ouder-, adolescenten- en kindgedeelte. Eén respondent (4%) zou de brochure echter 

liever zien in drie losse folders, waarbij in elke versie meer factoren van angst belicht kunnen 
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worden. Een andere respondent (4%) vindt de lay-out, uitstraling en tekst nog onvoldoende 

kindvriendelijk. 

 Daarnaast zijn de respondenten het op de volgende punten met elkaar eens wat betreft 

de voordelen van de informatiebrochure: de folder helpt mensen op weg (vroegtijdig) 

angstklachten te verhelpen (40%); de folder biedt informatie en meer bekendheid over 

angstklachten op een laagdrempelige en kernachtige manier (36%); de folder maakt 

angstklachten bespreekbaar en zorgt dat schaamtegevoelens over angstklachten afnemen 

(24%); de folder is een handig formaat om mee te nemen en thuis te lezen (8%) en de folder 

maakt bewust van de effecten van angst bij een ouder op de ontwikkeling van een kind (8%). 

Zes respondenten (24%) zijn niet in staat nadelen van de informatiebrochure te benoemen. 

Daarnaast komen een aantal nadelen meerdere keren naar voren. Zo kan volgens acht 

respondenten (32%) de jeugdige onnodig bang gemaakt worden door deze folder en zich te 

veel zorgen gaan maken. Om dit te voorkomen is goede begeleiding vereist en moet de 

brochure nog meer benadrukken dat niet alle kinderen van angstige ouders klachten 

ontwikkelen. Naast dit mogelijke effect bij jeugdigen, kan de brochure volgens twee 

respondenten (8%) schuldgevoelens oproepen bij ouders. Twee andere respondenten (8%) 

benoemen het gebrek aan concrete duidelijke voorbeelden van mogelijke hulp in de vorm van 

therapieën of instanties als nadeel.  

 Qua verbeterpunten en aanvullingen voor de folder komt met name naar voren dat het 

lettertype in het oudergedeelte als te klein wordt ervaren, wat door negen respondenten (36%) 

wordt aangedragen. Daarnaast blijken volgens acht respondenten (32%) enkele tekstuele 

fouten aanwezig te zijn. Tevens wordt betwist wat een goede definitie is voor ouders: één 

respondent (4%) ziet graag dat de definitie wordt uitgebreid met ‘en/of verzorgers’; één 

respondent (4%) ziet liever de benaming vader en moeder in plaats van ‘je ouder’ en één 

respondent (4%) vindt dat ouders met u moeten worden aangesproken. Vier respondenten 

(16%) missen een overzicht van symptomen of een zogenaamde signaallijst, waarin 

angstklachten makkelijk herkenbaar worden beschreven.  Eén respondent (4%) pleit voor een 

brede verspreiding van de folder bij ondermeer openbare instellingen, scholen, huisarts en 

bibliotheken en wenst dat de brochure wordt uitgebreid met een telefoonnummer van een 

hulpverlener voor de ouders en het nummer van de Kindertelefoon voor de kinderen. Tot slot 

zien zes respondenten (24%) geen verbeterpunten of aanvullingen voor deze brochure.  

Bij de laatste open vraag geeft de meerderheid van de pilotgroep een positief algemeen 

oordeel over de informatiebrochure, namelijk negentien respondenten (76%). Zo zijn zij 

ondermeer van mening dat de brochure duidelijk, informatief, leuk, goed, handig en/of 
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leerzaam is. Daarnaast is één respondent (4%) redelijk tevreden over de gehele brochure. Drie 

respondenten (12%) hebben een negatief algemeen oordeel: één jeugdige vindt de brochure te 

druk; één therapeut is van mening dat de folder weinig toevoegt aan de bestaande folders van 

de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCT) en één therapeut vindt 

de brochure nog niet sterk genoeg, inhoudelijk niet prettig leesbaar en vindt een aantal 

aspecten nog onvoldoende uitgewerkt.  

Samenvattend valt vanuit de open vragen te concluderen dat de meerderheid (80%) het 

geven van duidelijkheid, voorlichting en/of informatie over angstklachten en angststoornissen 

voor ouders en jeugdigen en het signaleren daarvan als het nut ziet van de informatiebrochure. 

De meningen lopen uiteen over het kleurgebruik, het gebruik van de illustraties en de lengte 

van de tekst. De meeste respondenten kaarten aan dat de informatiebrochure goed leesbaar is 

voor de verschillende leeftijdsgroepen (36%), dat de voorkant een verbeterpunt vormt (28%) 

en dat zij tevreden zijn over de lay-out met de verdeling voor de verschillende leeftijdgroepen 

(36%). Verder worden diverse nadelen en voordelen van de informatiebrochure besproken. 

De meerderheid van de respondenten (76%) geeft een positief algemeen oordeel over de 

informatiebrochure tegenover een minderheid (12%) die een negatief algemeen oordeel 

geven. De resterende twaalf procent geeft geen eenduidig positief of negatief algemeen 

oordeel.  

 

Resultaten van de stellingen  

Vervolgens worden de antwoorden op de stellingen weergegeven. De Cronbach’s � voor de in 

totaal 21 stellingen is berekend en blijkt .69, wat wordt beoordeeld als voldoende intern 

consistent. Dit wil zeggen dat de enquête voldoende meet wat het beoogt te onderzoeken.  

De stellingen zijn opgesplitst in de stellingen die betrekking hebben op het gedeelte in de 

informatiebrochure specifiek voor ouders, het gedeelte in deze brochure specifiek voor 

adolescenten en kinderen en tot slot stellingen die refereren naar de gehele 

informatiebrochure. Sommige stellingen zijn door zowel de ouders, de jeugdigen en de 

therapeuten beantwoord, terwijl bij andere stellingen enkel één of twee groepen hun mening 

hebben gegeven.  

Afhankelijk van de meerderheid en het gemiddelde gegeven antwoord wordt per stelling 

bekeken of de informatiebrochure reeds aan deze stelling voldoet, door de stelling aan te 

nemen, aan te houden of te verwerpen. Stellingen worden aangenomen als waarheid als de 

meerderheid van de respondenten ‘helemaal mee eens’ of ‘mee eens’ antwoordt en als het 

gemiddelde antwoord van de respondenten eveneens ‘helemaal mee eens’ of ‘mee eens’ luidt. 
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Wanneer de meerderheid van de respondenten ‘helemaal mee eens’ of  ‘mee eens’ antwoordt, 

maar het gemiddelde antwoord lager uitvalt of vice versa, wordt de stelling aangehouden en 

zijn verbeteringen bij dat onderwerp nodig. In alle resterende gevallen wordt verwacht dat de 

informatiebrochure nog niet voldoet aan de stelling en zullen aanbevelingen worden gedaan 

tot verbetering. In Tabel 3 in Bijlage 1 is een overzicht te zien van alle stellingen uit de 

enquête en wordt aangegeven of de stelling wordt aangenomen, aangehouden of verworpen.  

 

Resultaten stellingen oudergedeelte 

Allereerst worden de stellingen die betrekking hebben op het gedeelte in de 

informatiebrochure specifiek voor de ouders besproken. Dit gedeelte omvat vier stellingen, 

welke allen beantwoord zijn door zowel ouders als therapeuten. Een ANOVA is uitgevoerd 

om de verschillen tussen ouders en therapeuten over deze stellingen te onderzoeken. Aan de 

assumptie van homogeniteit van variantie wordt voldaan, aangezien alle p-waarden groter zijn 

dan .05. Bij één stelling blijkt er sprake van een significant verschil tussen de ouders en de 

therapeuten (F = 12.51, p < .01). Deze stelling is: ‘Ik vind het goed dat de folder begint met 

een persoonlijk verhaal van een moeder’. Bij deze stelling heeft de meerderheid van de ouders 

(77,8%) gekozen voor het antwoord ‘helemaal mee eens’ en de meerderheid van de 

therapeuten voor ‘mee eens’ (85,7%). Afgerond is het gemiddelde gegeven antwoord bij 

ouders net als de meerderheid ‘helemaal mee eens’ (M = 1.2, SD = 0.4) en bij therapeuten 

eveneens hetzelfde als de meerderheid ‘mee eens’ (M = 2.3, SD = 0.8). Bij de overige drie 

stellingen zijn geen significante verschillen tussen de antwoorden van ouders en therapeuten. 

Bij de stelling ‘Door Het verhaal van een angstige moeder worden angstklachten duidelijker 

voor mij’ geeft de meerderheid van zowel de ouders (66,7%) als de therapeuten (85,7%) ‘mee 

eens’ als antwoord, wat tevens het gemiddelde antwoord is in beide groepen (resp. M = 1.7, 

SD = 0.5; M = 2.1, SD = 0.4). Bij de volgende stelling ‘De informatie in het stuk Invloed van 

angstklachten op je kind is helder en duidelijk beschreven’ antwoordt de meerderheid van de 

ouders ‘helemaal mee eens’ (44,4%) en het gemiddelde gegeven antwoord is ‘mee eens’ (M = 

1.9, SD = 1.1). De meerderheid van de therapeuten antwoordt ‘mee eens’ op deze stelling 

(57,1%) en het gemiddelde antwoord is ‘neutraal’(M = 2.7; SD = 1.0). Tot slot antwoordt de 

meerderheid van de ouders (55,6%) en de therapeuten (57,1%) met ‘mee eens’ op de stelling 

‘Het stuk Wat kan ik doen? biedt concrete aanwijzingen over wat een ouder met een 

angststoornis kan doen’. Het gemiddelde antwoord van zowel ouders als therapeuten is tevens 

‘mee eens’ (resp. M = 1.9, SD = 0.9; M = 2.1, SD = 0.7). In Tabel 2a in Bijlage 1 is de 



Psycho-educatie voor ouders met een angststoornis en hun kind  Elke van Wanrooij 
 

 18 

spreiding van de antwoorden van ouders en therapeuten op de stellingen over het 

oudergedeelte weergegeven.   

Na de stellingen van dit gedeelte is er de mogelijkheid opmerkingen te geven, waarvan 

drie ouders en drie therapeuten gebruik hebben gemaakt. Eén therapeut en één ouder 

benadrukken dat de aanwijzingen minder algemeen mogen. Zo beveelt de therapeut aan om te 

zeggen hoe de ouder met het kind over de angst kan praten door voorbeelden te geven zoals 

de angst herkennen of corrigeren of door samen te gaan onderzoeken. De ouder zegt dat zij 

het nodig acht dat de ouder met angstklachten ook écht hulp gaat zoeken. Eén therapeut vindt 

de sociale fobie niet typisch genoeg en heeft de voorkeur voor een meer kenmerkende fobie 

zodat het verhaal de lezer nog meer aanspreekt. Daarnaast worden de te kleine letters van het 

persoonlijk verhaal (één ouder) en de verbetering van de tekst (één ouder) wederom benoemd. 

Positief wordt gevonden de goede opbouw van de folder (één therapeut); goede en begrijpbare 

uitleg van de theorie (één ouder). 

Samenvattend is de meerderheid van zowel de therapeuten als de ouders het ‘helemaal 

mee eens’ of ‘mee eens’ met de stellingen die betrekking hebben op het oudergedeelte. De 

meerderheid van de respondenten komt overeen met het gemiddelde gegeven antwoord, 

behalve bij de derde stelling, waarbij de therapeuten gemiddeld kiezen voor het antwoord 

‘neutraal’, vandaar dat deze stelling nog wordt aangehouden en de overige drie stellingen 

worden aangenomen.  

 
Resultaten stellingen kindgedeelte 

De zeven stellingen die betrekking hebben op het gedeelte in de informatiebrochure specifiek 

voor kinderen (8-18 jaar) worden hier weergegeven. In de informatiebrochure is dit onderdeel 

opgesplitst in een gedeelte voor kinderen van acht tot en met twaalf jaar en een gedeelte voor 

adolescenten van dertien tot en met achttien jaar. Deze stellingen hebben betrekking op beide 

gedeeltes. Eén stelling is beantwoord door enkel de ouders, twee stellingen zijn beoordeeld 

door ouders, jeugdigen en therapeuten en over vier stellingen hebben alleen jeugdigen hun 

mening gegeven. Een ANOVA is uitgevoerd om de verschillen in antwoorden tussen ouders, 

jeugdigen en therapeuten over de twee stellingen die door deze groepen zijn beantwoord te 

onderzoeken. Deze stellingen zijn als volgt: ‘Ik vind het goed dat de folder begint met een 

persoonlijk verhaal van een jongere en een persoonlijk verhaal van een kind’ en ‘Ik vind het 

goed dat de folder zich met deze onderdelen specifiek richt op jongeren en kinderen’. Bij deze 

twee stellingen is er geen sprake van een significant verschil, wat aangeeft dat ouders, 

jeugdigen en therapeuten vrijwel hetzelfde denken over deze twee stellingen (p = .80, p = .09) 
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en wordt voldaan aan de assumptie van homogeniteit van variantie (p > .05). Ook tussen de 

groepen onderling per stelling zijn geen significante verschillen gevonden, aangezien p > .05. 

Dit komt tevens naar voren wanneer gekeken wordt naar wat de meerderheid antwoordt en 

naar wat het gemiddelde antwoord is. Op de stelling ‘Ik vind het goed dat de folder begint met 

een persoonlijk verhaal van een jongere en een persoonlijk verhaal van een kind’ antwoordt 

de meerderheid van de ouders ‘helemaal mee eens’ (44,4%) en ‘mee eens’ (44,4%), 

antwoordt de meerderheid van de jeugdigen ‘helemaal mee eens’ (55,6%) en antwoordt de 

meerderheid van de therapeuten ‘mee eens’ (85,7%). Het gemiddelde gegeven antwoord van 

ouders, jeugdigen en therapeuten is ‘mee eens’ (resp. M = 1.7, SD = 0.7; M = 1.6, SD = 0.2; M 

= 2.3, SD = 0.8). Op de stelling ‘Ik vind het goed dat de folder zich met deze onderdelen 

specifiek richt op jongeren en kinderen’ kiest de meerderheid van ouders (55,6%) en de 

therapeuten (85,7%) voor het antwoord ‘mee eens’ en de meerderheid van de kinderen voor 

‘helemaal mee eens’ (55,6%). Bij ouders, jeugdigen en therapeuten is ‘mee eens’ het 

gemiddelde gegeven antwoord (resp. M = 1.8, SD = 0.7; M = 1.6, SD = 0.7; M = 1.9, SD = 

0.4).  

Naast deze twee stellingen omvat dit onderdeel vijf stellingen die telkens door een 

groep zijn beantwoord. De stelling ‘Ik zou mijn kind dit laten lezen’ is beantwoord door 

ouders. De meerderheid van de ouders kiest voor ‘mee eens’ (44,4%), wat tevens het 

gemiddelde gegeven antwoord is (M = 2.2, SD = 1.0). Bij de stelling ‘Ik begrijp wat 

geschreven wordt in dit onderdeel, omdat het duidelijk en helder beschreven is’, antwoordt de 

meerderheid van de kinderen ‘mee eens’ (44,4%), wat eveneens het gemiddelde gegeven 

antwoord is (M = 2.3, SD = 1.1). De meerderheid van de jeugdigen (66,7%) is het ‘mee eens’ 

met de stelling ‘Door dit te lezen weet ik nieuwe dingen over angst’ en dit is ook het 

gemiddelde gegeven antwoord (M = 2.1, SD = 0.6). Ditzelfde geldt voor de stelling ‘In het 

stukje Wat kan ik doen? staan goede tips beschreven voor jongeren die een ouder met 

angstklachten hebben’ (55,6%; M = 1.8, SD = 0.7). De meerderheid van de jeugdigen 

antwoordt ‘helemaal mee eens’ (66,7%) en geeft dit als gemiddelde antwoord (M = 1.4, SD = 

0.7) op de stelling ‘Ik denk dat de folder handig is voor jongeren die een ouder met een 

angststoornis hebben’. Tabel 2b in Bijlage 1 toont de spreiding van de antwoorden op de 

stellingen over het adolescenten- en kindgedeelte van de folder.  

Na de stellingen van dit gedeelte was eveneens de mogelijkheid opmerkingen te 

geven. Vijf ouders, twee kinderen en één therapeut hebben een opmerking geplaatst. Zowel 

een ouder als een therapeut wil meer aandacht besteden aan de symptomen van 

angststoornissen in dit gedeelte. De ouder wil meer weten over klachten specifiek voor 
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angststoornissen, omdat bepaalde klachten ook kunnen voorkomen bij bijvoorbeeld 

verslavingsproblematiek. De therapeut mist met name een centraal thema bij mensen met 

angststoornissen, te weten vermijdings- of veiligheidsgedrag van de ouder. Beide 

feedbackpunten hebben als doel de symptomen van een angststoornis voor het kind of de 

jongere specifieker te maken. Een ouder beveelt een voorwoord aan, waarin het doel van de 

brochure naar voren kan komen. Een andere ouder benoemt dat het belangrijk is om de 

brochure bij jonge kinderen samen door te nemen, zodat de tekst geen eigen leven gaat leiden. 

Wellicht kan deze tip benoemd worden in het aanbevolen voorwoord. Twee ouders zijn 

positief over de afstemming van het taalgebruik op de doelgroep. Een van deze ouders vindt 

met name het laatste gedeelte van dit onderdeel inhoudelijk belangrijk: het biedt perspectief, 

terwijl het de realiteit niet verliest. Tot slot zijn twee kinderen positief over dit gedeelte: het 

ene kind vindt het fijn om te weten waar je heen kunt gaan als je bang bent en het andere kind 

vindt het goed dat dit boekje is gemaakt. 

Samenvattend kiest de meerderheid van ouders, jeugdigen en therapeuten bij deze 

stellingen voor de antwoorden ‘helemaal mee eens’ en ‘mee eens’, wat overeenkomt met het 

gemiddelde gegeven antwoord. Gezien deze verdeling wordt geconcludeerd dat de brochure 

recht doet aan deze zeven stellingen en worden alle stellingen aangenomen. 

 

Resultaten stellingen gehele brochure 

De enquête eindigt met acht stellingen over de gehele informatiebrochure, waarbij drie 

stellingen betrekking hebben op het uiterlijk van de folder en vijf stellingen gaan over de 

inhoud. Bij drie van deze acht stellingen hebben ouders, jeugdigen en therapeuten hun mening 

gegeven. De overige vijf stellingen zijn beantwoord door ouders en therapeuten. Een ANOVA 

is uitgevoerd om de verschillen in antwoorden bij deze acht stellingen te onderzoeken. Aan de 

assumptie van homogeniteit van variantie wordt voldaan bij zeven stellingen, aangezien die p-

waarden hebben die groter zijn dan .05. Echter bij de stelling ‘De gehele folder biedt mij c.q. 

de lezer nieuwe informatie en werkt voor mij als een eye-opener’ wordt niet aan deze 

assumptie voldaan (F = 5.25, p = .038). Dit betekent dat de variantie van ouders en 

therapeuten die deze stelling beoordeeld hebben ongelijk is, waardoor deze stelling met 

voorzichtigheid geïnterpreteerd moet worden. Hoewel de meerderheid van de ouders (44,4%) 

en de meerderheid van de therapeuten (71,4%) bij deze stelling kiest voor het antwoord ‘mee 

eens’, verschilt het gemiddelde gegeven antwoord. Ouders kiezen gemiddeld voor ‘neutraal’ 

(M = 2.9, SD = 0.9) en therapeuten kiezen gemiddeld voor ‘mee eens’ (M = 2.3, SD = 0.5). 
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Bij slechts één stelling is er sprake van een significant verschil. Dit betekent dat de 

groepen bij de overige stellingen overwegend dezelfde mening delen. De stelling met een 

significant verschil betreft de stelling: ‘De folder maakt mij c.q. de lezer bewust van de 

effecten van een angststoornis bij een ouder op de ontwikkeling van zijn of haar kind’ (p = 

.033). De meerderheid van de ouders antwoordt op deze stellingen ‘mee eens’ (66,7%), wat 

tevens hun gemiddelde antwoord is (M = 2.1, SD = 0.6). De meerderheid van de therapeuten 

antwoordt ‘helemaal mee eens’ (57,1%), wat eveneens hun gemiddelde antwoord is (M = 1.4, 

SD = 0.5). 

Tussen de groepen ouders, jeugdigen en therapeuten onderling zijn bij de drie 

stellingen, die deze drie groepen beantwoord hebben, geen significante verschillen gevonden. 

Deze drie stellingen hebben als enige stellingen van de enquête specifiek betrekking op het 

uiterlijk van de brochure. Allereerst betreft dit de stelling ‘De kaft past bij het ontwerp van de 

folder’. Het gemiddelde antwoord van ouders, jeugdigen en therapeuten is ‘neutraal’ (resp. M 

= 3.3, SD = 1.0; M = 3.2, SD = 1.3; M = 3.4, SD = 1.4). Wat de meerderheid antwoordt bij 

deze stelling, verschilt echter wel. De meerderheid van de ouders kiest voor de antwoorden 

‘neutraal’ (33,3%) en ‘mee oneens’ (33,3%). De meerderheid van de jeugdigen kiest voor 

‘neutraal’ (44,4%) en de meerderheid van de therapeuten kiest voor ‘mee eens’ (42,9%). Ten 

tweede betreft dit de stelling ‘De illustraties passen bij het onderwerp van de folder’. De 

meerderheid van de groepen geven de volgende antwoorden: ouders antwoorden met ‘mee 

eens’ (66,7%); jeugdigen antwoorden met ‘mee eens’ (55,6%) en therapeuten kiezen voor 

‘helemaal mee eens’ (42,9%). Het gemiddelde gegeven antwoord van ouders, jeugdigen en 

therapeuten is ‘mee eens’ (resp. M = 1.9, SD = 0.6; M = 2.0, SD = 0.7; M = 2.0, SD = 1.2). De 

derde stelling is ‘Het ontwerp van de folder past bij het onderwerp van de folder’. De 

meerderheid van de ouders kiest voor ‘mee eens’ (44,4%) of ‘neutraal’ (44,4%) en zij geven 

gemiddeld ‘neutraal’ als antwoord (M = 2.7, SD = 0.7). De meerderheid van de jeugdigen 

kiest voor ‘mee eens’ (55.6%) en geeft eveneens ‘mee eens’ als gemiddelde antwoord (M = 

2.3, SD = 0.9). Tot slot geeft de meerderheid van de therapeut ‘helemaal mee eens’ (42,9%) 

als antwoord en ‘mee eens’ als gemiddelde antwoord (M = 2.1, SD = 1.2). 

Op de stelling ‘De folder maakt mij c.q. de lezer bewust van wat ouder en kind kunnen 

ondernemen als de ouder een angststoornis heeft’ antwoordt de meerderheid van de ouders 

met ‘mee eens’ (33,3%) of ‘neutraal’ (33,3%), terwijl de meerderheid van de therapeuten 

antwoordt met ‘helemaal mee eens’ (57,1%). Het gemiddelde gegeven antwoord bij ouders en 

therapeuten is echter in beide groepen ‘mee eens’ (resp. M = 2.3, SD = 1.0; M = 1.7, SD = 

1.1). De stelling ‘Ik denk dat de folder de stap naar de hulpverlening kleiner maakt voor de 
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ouders met een angststoornis’ is de enige stelling die in de enquête negatief is geformuleerd. 

Verwacht wordt dat niet alle respondenten deze stelling secuur gelezen hebben, gezien de 

uiteenlopende antwoorden op deze stelling. De meerderheid van de ouders is het namelijk 

‘helemaal mee oneens’ (33,3%) met deze stelling, terwijl de meerderheid van de therapeuten 

‘helemaal mee eens’ antwoordt. Het gemiddelde gegeven antwoord bij de ouders is ‘neutraal’ 

(M = 3.3, SD = 1.5) tegenover ‘mee eens’ bij de therapeuten (M = 2.0, SD = 1.4). De enquête 

eindigt met de stelling ‘De folder moet gebruikt gaan worden bij instellingen om zodoende 

hun cliënten te informeren’. Zowel de meerderheid van de ouders als van de therapeuten 

antwoordt ‘mee eens’ op deze stelling (resp. 44,4% en 85,7%). Dit is eveneens bij ouders en 

therapeuten het gemiddelde gegeven antwoord (resp. M = 2.0, SD = 1.0; M = 2.3, SD = 0.8). 

Tabel 2c in Bijlage 1 geeft de spreiding van de antwoorden op alle stellingen over de gehele 

folder weer.  

Na bovengenoemde stellingen plaatsten drie ouders, twee kinderen en vijf therapeuten 

een opmerking. Eén ouder vindt de folder echt een meeneemfolder: de tekst en het taalgebruik 

voor ouder en kind goed en prettig, het bevat veel informatie, maar is nog steeds kort en het 

biedt de mogelijkheid de tekst te laten bezinken en later nogmaals te lezen. Deze ouder mist 

echter wel een verwijzing naar telefonische hulpdiensten. Ook een therapeut vindt de 

brochure heel goed, nuttig en belangrijk. Een kind geeft nog aan dat hij de kleuren goed 

passend vindt. Twee therapeuten denken hier echter anders over. Een therapeut pleit voor een 

meer kernachtige inhoud met minder tekst, die beknopter is. De andere therapeut beveelt 

inhoudelijk gezien aan dat de folder te zwaar is aangezet, waardoor de stap naar de 

hulpverlening juist moeilijker wordt. Dit komt met name doordat de inhoud van de brochure 

te veel is gericht op het overdragen van angst van ouder op kind. De titel van de brochure 

moet volgens een ouder en een therapeut duidelijker, zodat het direct zichtbaar is voor wie de 

folder bestemd is en welk doel het heeft, met name nu de brochure zowel voor ouder als kind 

is bestemd. Ook een kind geeft aan dat het de voorkant niet zo duidelijk vindt. Eén therapeut 

is het hier mee eens, want zij associeert de voorkant met lakens, wat voor haar een andere 

betekenis aan de hele brochure geeft. Tot slot vindt een ouder de keuze voor een 

vierpuntsschaal bij de stellingen beter, zodat de respondent niet kan kiezen voor het antwoord 

‘neutraal’.  

Samenvattend kunnen de stellingen over de gehele folder niet allemaal worden 

aangenomen als waarheid, aangezien de meerderheid en/of het gemiddelde gegeven antwoord 

lager is dan ‘mee eens’. De folder lijkt niet of slechts deels te voldoen aan de volgende 

stellingen: ‘De kaft past bij het onderwerp van de folder’; ‘Het ontwerp van de folder past bij 
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het onderwerp van de folder’; ‘Ik denk dat de folder de stap naar de hulpverlening kleiner 

maakt voor de ouder met een angststoornis’; ‘De folder maakt de lezer bewust van wat ouder 

en kind kunnen ondernemen als de ouder een angststoornis heeft’ en ‘De gehele folder biedt 

de lezer nieuwe informatie en werkt voor mij als een eye-opener’. De overige drie stellingen 

worden wel aangenomen als waarheid.  

Tot slot is aan de hand van een Pearsons r correlatie gekeken naar de aanwezigheid 

van een verband tussen de antwoorden die ouders, jeugdigen en therapeuten geven (Tabel 1). 

Enkel de antwoorden van ouders en therapeuten verschillen significant (p < .05). Tussen 

beide groepen bestaat een klein negatief verband (r = -0.24, n = 98, p < .05), wat betekent dat 

hoge scores van therapeuten samenhangen met lagere en dus positievere scores van ouders. 

De relatie tussen ouders en jeugdigen (r = 0.13, n = 81, p > .05) is niet significant, wat 

eveneens geldt voor de relatie tussen kinderen en therapeuten (r = -0.33, n = 81, p > .05). Het 

gemiddelde gegeven antwoord van ouders, jeugdigen en therapeuten op alle antwoorden is 

‘mee eens’ (resp. M = 2.2, SD = 1.0; M = 2.0, SD = 1.0; M = 2.2, SD = 1.0), wat aangeeft dat 

gemiddeld genomen de onderzoeksgroep dezelfde mening deelt. Volgens een t-test blijkt deze 

aanname significant, aangezien p < .001 voor alle groepen. 

 

Tabel 1 

Resultaten Pearsons r Correlatie 

  Ouders Jeugdigen 

Ouders   

Jeugdigen .127  

Therapeuten -.239* -.033 

* P < .05 
 

Discussie 

In dit onderzoek is een psycho-educatieve informatiebrochure bestemd voor ouders 

met angststoornissen en hun kind beoordeeld door een pilotgroep bestaande uit ouders, 

jeugdigen en therapeuten. Volgens de meerderheid van de pilotgroep is het positief dat de 

brochure begint met persoonlijke verhalen van een moeder, een jongere en een kind. Door 

deze verhalen worden angstklachten duidelijker voor de lezer. De tekst die daarop volgt biedt 

de lezer concrete aanwijzingen over wat een ouder met een angststoornis of jeugdigen die een 

ouder met angstklachten hebben kunnen doen. Dit is eveneens het doel van psycho-educatie: 

het begrijpen van de consequenties van een bepaalde stoornis staat voorop, waarna gewerkt 

kan worden aan het doen afnemen van fysieke en psychische symptomen (Bouman & 
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Buwalda, 2008). Aangezien de informatiebrochure ontstaan is vanuit een literatuuronderzoek 

en zodoende over een theoretische en empirische basis beschikt, is deze folder een zeer goede 

methode om nuttige informatie te verstrekken (Whittingham et al., 2008). De meerderheid van 

de respondenten zou de folder dan ook laten lezen aan hun kind en vindt het goed dat de 

folder uit aparte onderdelen voor adolescenten en kinderen bestaat. Door deze specifieke 

onderdelen kunnen ook de jeugdigen begrijpen wat er geschreven wordt, omdat het duidelijk 

en helder op hun niveau beschreven is en komen zij nieuwe dingen over angst te weten in 

begrijpelijke taal. De folder wordt gezien als handig voor jeugdigen die een ouder met een 

angststoornis hebben. Aangegeven wordt dat de illustraties passen bij het onderwerp van de 

folder. Daarnaast wordt de lezer door de folder bewust gemaakt van de effecten van een 

angststoornis bij een ouder op de ontwikkeling van zijn of haar kind. Tot slot is de 

meerderheid van de pilotgroep van mening dat de folder gebruikt moet gaan worden bij 

instellingen om zodoende hun cliënten te informeren. In de inleiding zijn de volgende 

hypothesen gesteld: 1) Psycho-educatieve informatie brengt bewustzijn bij een ouder met een 

angststoornis en zijn of haar kind teweeg: beiden worden zich bewust van de effecten van zijn 

stoornis op de ontwikkeling van zijn kind en van de mogelijkheid van een preventieve 

interventie voor zijn kind; 2) Psycho-educatie draagt bij aan het meer laagdrempelig maken 

van de hulpverlening. Bij de beoordeling of de informatiebrochure voldoet aan deze twee 

hypothesen, wordt gekeken naar de stellingen die gaan over dit onderwerp. De open vragen 

worden niet meegenomen in dit oordeel, aangezien deze vragen te algemeen gesteld zijn en 

het onbetrouwbaar is of de respondent het eens dan wel oneens is met deze hypothesen. De 

eerste hypothese correspondeert met stelling vier, vijf en zeven van de stellingen over de 

gehele folder. Aangezien stelling vier wordt aangenomen en stelling vijf en zeven worden 

aangehouden, wordt deze hypothese ook aangehouden. De tweede hypothese correspondeert 

met stelling zes van de stellingen over de gehele folder. Aangezien deze stelling met de 

huidige informatiebrochure wordt verworpen, wordt deze hypothese eveneens verworpen. 

Wanneer een vergelijking wordt gemaakt tussen de zestien stellingen die de inhoud van de 

brochure betreffen en de drie stellingen die de lay-out betreffen, valt het op dat de inhoud over 

het algemeen positiever beoordeeld wordt, aangezien 75% van deze stellingen wordt 

aangenomen als waarheid, 18,8% wordt aangehouden en slechts 6,3% wordt verworpen. Bij 

de stellingen over de lay-out wordt enkel 33,3% aangenomen en 66,7% verworpen. 

 Aangezien deze informatiebrochure en de bijbehorende enquête voor dit onderzoek 

zijn ontwikkeld, bestaan er geen eerdere onderzoeken hierover, wat zowel dit onderzoek als 

de informatiebrochure vernieuwend en uniek maakt. Hoewel onderzoek naar de effectiviteit 
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van psycho-educatie bij angststoornissen schaars is, is het positieve effect van psycho-

educatie uit eerder onderzoek reeds gebleken (Houghton & Saxon, 2007; Lincoln et al., 2007). 

Een verklaring voor het kleine negatieve verband tussen de antwoorden van ouders en 

therapeuten is dat verwacht wordt dat therapeuten een kritischer blik hebben.  

 Voor enkele punten waarmee de meerderheid van de pilotgroep het niet eens is wordt 

verbetering aanbevolen. De informatie in het oudergedeelte wordt niet eenduidig als helder en 

duidelijk beschouwd: volgens sommigen zou de folder de lezer onvoldoende bewust maken 

van wat ouder en kind kunnen ondernemen als de ouder een angststoornis heeft. Daarnaast 

wordt ervaren dat de gehele folder te weinig nieuwe informatie biedt aan de lezer en slechts 

matig werkt als eye-opener. Deze punten kunnen volgens de respondenten geoptimaliseerd 

worden door gebruik te maken van meer specifieke, kernachtige en beknopte informatie en 

een verwijzing naar telefonische hulpdiensten te vermelden, door het geven van meer 

voorbeelden en door het toevoegen van een overzicht van de symptomen of een zogenaamde 

signaallijst. Daarnaast zijn enkele suggesties gedaan voor tekstuele verbeteringen. De 

meerderheid van de pilotgroep vindt dat de kaft niet past bij het onderwerp van de folder, dat 

het ontwerp van de folder niet past bij het onderwerp van de folder en dat de folder de stap 

naar de hulpverlening niet kleiner maakt voor de ouder met een angststoornis. Aangedragen 

aanbevelingen door de respondenten tot verbetering van deze punten zijn: een duidelijke titel, 

zodat het direct zichtbaar is voor wie de folder bestemd is en welk doel het heeft; een meer 

aansprekende kleur van de kaft; een aantrekkelijke duidelijke illustratie op de kaft; een 

kindvriendelijker uistraling en een groter lettertype in het gedeelte specifiek voor ouders. 

Daarnaast zal overwogen moeten worden of de definitie van ouders de gehele doelgroep 

aanspreekt. Wellicht moet gesproken worden over ouders en/of verzorgers ofwel over je vader 

of je moeder. In een volgend pilotonderzoek wordt aanbevolen meerdere stellingen negatief te 

formuleren, zodat bepaalde tegensprekende resultaten hiervan niet het gevolg kunnen zijn. 

Daarnaast draagt de afwisseling van positief en negatief geformuleerde stellingen bij aan de 

betrouwbaarheid van de data.  

 Naast genoemde inhoudelijke aanbevelingen, moet rekening worden gehouden met 

een aantal beperkingen van dit onderzoek. De voornaamste beperking heeft te maken met de 

pilotgroep. Ten eerste bleek het onhaalbaar ouders met angststoornissen en hun kinderen te 

betrekken in dit pilotonderzoek. Er waren onvoldoende welwillende ouders beschikbaar, 

aangezien de toegang tot hulpverlening voor dit onderzoek beperkt was en zeer weinig ouders 

reageerden op oproepen tot meewerking aan dit onderzoek middels internet. Ten  tweede is de 

kleine N van de pilotgroep een beperking. Wanneer de onderzoeksgroep groter zou zijn, 
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zouden aanvullend betrouwbare vergelijkingen kunnen worden gedaan tussen oudere en 

jongere kinderen en onderzocht worden of het resultaat van de psychoeducatieve brochure 

inderdaad positiever is bij jongere kinderen, zoals Hirshfeld-Becker & Biederman (2002) 

beweren. Ten derde is er sprake geweest van non-respons binnen de onderzoeksgroep, te 

weten tien procent van de ouders en jeugdigen en dertig procent van de therapeuten. Vooraf 

was niet verwacht dat in deze pilotgroep, waarin respondenten benaderd zijn via een 

sneeuwbaleffect, non-respons zou voorkomen. Dit had tot gevolg dat de onderzoeksgroepen 

ouders en jeugdigen enerzijds en therapeuten anderzijds niet gelijk verdeeld waren. Ten 

vierde is er qua opleidingsniveau, etniciteit en sociale klasse weinig diversiteit binnen de 

pilotgroep.  

Aanbevolen wordt dat allereerst de informatiebrochure inhoudelijk verbeterd wordt 

met de reeds aangegeven verbeterpunten, alvorens verder onderzoek start. Bij verder 

onderzoek wordt aanbevolen dezelfde pilotgroep nogmaals te benaderen, waarna er 

statistische analyses kunnen worden uitgevoerd door deze gegevens te gebruiken als een 

nameting en de reeds verzamelde gegevens als voormeting. Daarnaast wordt aanbevolen 

ouders met angststoornissen en hun kinderen in vervolgonderzoek te betrekken, de N van de 

pilotgroep te vergroten, het risico op non-respons te verkleinen door meer respondenten te 

benaderen en te zorgen voor meer diversiteit op het gebied van opleidingsniveau, etniciteit en 

sociale klasse in de pilotgroep. Met betrekking tot de betrouwbaarheid van de interpretatie 

van de eigen ontwikkelde enquête wordt geadviseerd in verder onderzoek te werken met 

interbeoordelaarbetrouwbaarheid. Verwacht wordt dat door deze aanbevelingen de 

Cronbach’s � zal toenemen, wat de betrouwbaarheid van de resultaten zal vergroten. 

 Wat betreft de klinische implicatie van dit onderzoek, kan de informatiebrochure na 

verbetering van de inhoud en vormgeving dienen als psycho-educatief instrument binnen 

psychiatrische instellingen en andere instanties zoals huisartsenpraktijken. De 

informatiebrochure kan vervolgens gebruikt worden om bewustzijn bij een ouder met een 

angststoornis teweeg te brengen, zodat de ouder zich bewust wordt van de effecten van zijn 

stoornis op de ontwikkeling van zijn kind en van de mogelijkheid van een preventieve 

interventie voor zijn kind. Daarnaast kan de brochure bijdragen aan het meer laagdrempelig 

maken van de hulpverlening. 
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Bijlage 1: Tabellen 

 

Tabel 2a 

Spreiding van de antwoorden van stellingen over het oudergedeelte 

  N (%) N (%) 

Ik vind het goed dat de folder begint met een persoonlijk verhaal van een 

moeder.  

(N= 16, missend = 0) Ouders Therapeuten 

    Helemaal mee eens 7 (77,8 %) 0 (0 %) 

    Mee eens 2 (22,2 %) 6 (85,7 %) 

    Neutraal 0 (0 %) 0 (0 %) 

    Mee oneens 0 (0 %) 1 (14,3 %) 

    Helemaal mee oneens 0 (0 %) 0 (0 %) 

   

Door ‘Het verhaal van een angstige moeder’ worden angstklachten 

duidelijker voor mij. (N= 16, missend = 0) Ouders Therapeuten 

    Helemaal mee eens 3 (33,3 %) 0 (0 %) 

    Mee eens 6 (66,7 %) 6 (85,7 %) 

    Neutraal 0 (0 %) 1 (14,3 %) 

    Mee oneens 0 (0 %) 0 (0 %) 

    Helemaal mee oneens 0 (0 %) 0 (0 %) 

   

De informatie in het stuk ‘Invloed van angstklachten op je kind’ is helder en 

duidelijk beschreven. (N= 16, missend = 0) Ouders Therapeuten 

    Helemaal mee eens 4 (44,4 %) 0 (0 %) 

    Mee eens 3 (33,3 %) 4 (57,1 %) 

    Neutraal 1 (11,1 %) 1 (14,3 %) 

    Mee oneens 1 (11,1 %) 2 (28,6 %) 

    Helemaal mee oneens 0 (0 %) 0 (0 %) 

   

Het stuk ‘Wat kan ik doen?’ biedt concrete aanwijzingen over wat een ouder 

met een angststoornis kan doen. (N= 16, missend = 0) Ouders Therapeuten 

    Helemaal mee eens 3 (33,3 %) 1 (14,3 %) 

    Mee eens 5 (55,6 %) 4 (57,1 %) 

    Neutraal 0 (0 %) 2 (28,6 %) 

    Mee oneens 1 (11,1 %) 0 (0 %) 

    Helemaal mee oneens 0 (0 %) 0 (0 %) 
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Tabel 2b 

Spreiding van de antwoorden van stellingen over het adolescenten- en kindgedeelte 

  N (%) N (%) N (%) 

Ik zou mijn kind dit laten lezen (N= 9, missend = 0) Ouders   

    Helemaal mee eens 2 (22,2 %)   

    Mee eens 4 (44,4 %)   

    Neutraal 2 (22,2 %)   

    Mee oneens 1 (11,1 %)   

    Helemaal mee oneens 0 (0 %)   

    

Ik vind het goed dat de folder begint met een persoonlijk verhaal van een 

jongere en een persoonlijk verhaal van een kind. (N=25, missend = 0) Ouders Jeugdigen Therap. 

    Helemaal mee eens 4 (44,4 %) 5 (55,6 %) 0 (0 %) 

    Mee eens 4 (44,4 %) 3 (33,3 %) 6 (85,7 %) 

    Neutraal 1 (11,1 %) 1 (11,1 %) 0 (0 %) 

    Mee oneens 0 (0 %) 0 (0 %) 1 (14,3 %) 

    Helemaal mee oneens 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 

    

Ik vind het goed dat de folder zich met deze onderdelen specifiek richt op 

jongeren en kinderen. (N= 25, missend = 0) Ouders Jeugdigen Therap. 

    Helemaal mee eens 3 (33,3 %) 5 (55,6 %) 1 (14,3 %) 

    Mee eens 5 (55,6 %) 3 (33,3 %) 6 (85,7 %) 

    Neutraal 1 (11,1 %) 1 (11,1 %) 0 (0 %) 

    Mee oneens 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 

    Helemaal mee oneens 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 

    

Ik begrijp wat geschreven wordt in dit onderdeel, omdat het duidelijk en 

helder beschreven is. (N= 9, missend = 0)  Jeugdigen  

    Helemaal mee eens  2 (22,2 %)  

    Mee eens  4 (44,4 %)  

    Neutraal  1 (11,1 %)  

    Mee oneens  2 (22,2 %)  

    Helemaal mee oneens  0 (0 %)  

    

Door dit te lezen weet ik nieuwe dingen over angst. (N= 9, missend = 0)  Jeugdigen  

    Helemaal mee eens  1 (11,1 %)  

    Mee eens  6 (66,7 %)  

    Neutraal  2 (22,2 %)  

    Mee oneens  0 (0 %)  

    Helemaal mee oneens  0 (0 %)  
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 In het stukje ‘Wat kan ik doen?’ staan goede tips beschreven voor jongeren 

die een ouder met angstklachten hebben. (N= 9, missend = 0)  Jeugdigen  

    Helemaal mee eens  3 (33,3 %)  

    Mee eens  5 (55,6 %)  

    Neutraal  1 (11,1 %)  

    Mee oneens  0 (0 %)  

    Helemaal mee oneens  0 (0 %)  

    

Ik denk dat de folder handig is voor jongeren die een ouder met een 

angststoornis hebben (N= 9, missend = 0)  Jeugdigen  

    Helemaal mee eens  6 (66,7 %)  

    Mee eens  2 (22,2 %)  

    Neutraal  1 (11,1 %)  

    Mee oneens  0 (0 %)  

    Helemaal mee oneens  0 (0 %)  

 
Tabel 2c 

Spreiding van de antwoorden van stellingen over de gehele folder  

  N (%) N (%) N (%) 

De kaft past bij het onderwerp van de folder. (N= 25, missend = 0) Ouders Jeugdigen  Therap. 

    Helemaal mee eens 0 (0 %) 1 (11,1 %) 0 (0 %) 

    Mee eens 2 (22,2 %) 1 (11,1 %) 3 (42,9 %) 

    Neutraal 3 (33,3 %) 4 (44,4 %) 0 (0 %) 

    Mee oneens 3 (33,3 %) 1 (11,1 %) 2 (28,6 %) 

    Helemaal mee oneens 1 (11,1 %) 2 (22,2 %) 2 (28,6 %) 

    

De illustraties passen bij het onderwerp van de folder. (N= 25, missend = 0) Ouders Jeugdigen Therap. 

    Helemaal mee eens 2 (22,2 %) 2 (22,2 %) 3 (42,9 %) 

    Mee eens 6 (66,7 %) 5 (55,6 %) 2 (28,6 %) 

    Neutraal 1 (11,1 %) 2 (22,2 %) 1 (14,3 %) 

    Mee oneens 0 (0 %) 0 (0 %) 1 (14,3 %) 

    Helemaal mee oneens 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 

Het ontwerp van de folder past bij het onderwerp van de folder. (N= 25, 

missend = 0) Ouders Jeugdigen Therap. 

    Helemaal mee eens 0 (0 %) 1 (11,1 %) 3 (42,9 %) 

    Mee eens 4 (44,4 %) 5 (55,6 %) 1 (14,3 %) 

    Neutraal 4 (44,4 %) 2 (22,2 %) 2 (28,6 %) 

    Mee oneens 1 (11,1 %) 1 (11,1 %) 1 (14,3 %) 

    Helemaal mee oneens 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 
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De folder maakt mij c.q. de lezer bewust van de effecten van een 

angststoornis bij een ouder op de ontwikkeling van zijn of haar kind. (N= 16, 

missend = 0) Ouders  Therap. 

    Helemaal mee eens 1 (11,1 %)  4 (57,1 %) 

    Mee eens 6 (66,7 %)  3 (42,9 %) 

    Neutraal 2 (22,2 %)  0 (0 %) 

    Mee oneens 0 (0 %)  0 (0 %) 

    Helemaal mee oneens 0 (0 %)  0 (0 %) 

    

 De folder maakt mij c.q. de lezer bewust van wat ouder en kind kunnen 

ondernemen als de ouder een angststoornis heeft. (N= 16, missend = 0) Ouders  Therap. 

    Helemaal mee eens 2 (22,2 %)  4 (57,1 %) 

    Mee eens 3 (33,3 %)  2 (28,6 %) 

    Neutraal 3 (33,3 %)  0 (0 %) 

    Mee oneens 1 (11,1 %)  1 (14,3 %) 

    Helemaal mee oneens 0 (0 %)  0 (0 %) 

    

 Ik denk dat de folder de stap naar de hulpverlening kleiner maakt voor de 

ouder met een angststoornis. (N= 16, missend = 0) Ouders  Therap. 

    Helemaal mee eens 1 (11,1 %)  4 (57,1%) 

    Mee eens 2 (22,2 %)  1 (14,3%) 

    Neutraal 2 (22,2 %)  0 (0%) 

    Mee oneens 1 (11,1 %)  2 (28,6%) 

    Helemaal mee oneens 3 (33,3 %)  0 (0%) 

    

De gehele folder biedt mij c.q. de lezer nieuwe informatie en werkt voor mij 

als een eye-opener. (N= 16, missend = 0) Ouders  Therap. 

    Helemaal mee eens 0 (0 %)  0 (0 %) 

    Mee eens 4 (44,4 %)  5 (71,4 %) 

    Neutraal 2 (22,2 %)  2 (28,6 %) 

    Mee oneens 3 (33,3 %)  0 (0 %) 

    Helemaal mee oneens 0 (0 %)  0 (0 %) 

 De folder moet gebruikt gaan worden bij instellingen om zodoende hun 

cliënten te informeren. (N= 16, missend = 0) Ouders  Therap. 

    Helemaal mee eens 3 (33,3 %)  0 (0 %) 

    Mee eens 4 (44,4 %)  6 (85,7 %) 

    Neutraal 1 (11,1 %)  0 (0 %) 

    Mee oneens 1 (11,1 %)  1 (14,3 %) 

    Helemaal mee oneens 0 (0 %)  0 (0 %) 
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Tabel 3 

Stellingen uit de enquête  

Stellingen over het oudergedeelte  Conclusie 

     1) Ik vind het goed dat de folder begint met een persoonlijk verhaal van een moeder.  Aangenomen 

     2) Door ‘Het verhaal van een angstige moeder’ worden angstklachten duidelijker voor  

         mij.  Aangenomen  

     3) De informatie in het stuk ‘Invloed van angstklachten op je kind’ is helder en duidelijk  

          beschreven.   Aangehouden  

     4) Het stuk ‘Wat kan ik doen?’ biedt concrete aanwijzingen over wat een ouder met een  

         angststoornis kan doen.  Aangenomen  

  

 Stellingen over het adolescenten- en kindgedeelte Conclusie 

     1) Ik zou mijn kind dit laten lezen  Aangenomen 

     2) Ik vind het goed dat de folder begint met een persoonlijk verhaal van een jongere en     

          een persoonlijk verhaal van een kind.  

Aangenomen 

     3) Ik vind het goed dat de folder zich met deze onderdelen specifiek richt op jongeren en  

         kinderen.  

Aangenomen 

     4) Ik begrijp wat geschreven wordt in dit onderdeel, omdat het duidelijk en helder  

          beschreven is.  

Aangenomen 

     5) Door dit te lezen weet ik nieuwe dingen over angst.  Aangenomen 

     6) In het stukje ‘Wat kan ik doen?’ staan goede tips beschreven voor jongeren die een  

         ouder met angstklachten hebben.  

Aangenomen 

     7) Ik denk dat de folder handig is voor jongeren die een ouder met een angststoornis  

          hebben.  

Aangenomen 

  

Stellingen over de gehele folder  Conclusie 

     1) De kaft past bij het onderwerp van de folder.  Verworpen 

     2) De illustraties passen bij het onderwerp van de folder.  Aangenomen  

     3) Het ontwerp van de folder past bij het onderwerp van de folder Verworpen  

     4) De folder maakt mij c.q. de lezer bewust van de effecten van een angststoornis bij een  

         ouder op de ontwikkeling van zijn of haar kind.  

Aangenomen  

     5) De folder maakt mij c.q. de lezer bewust van wat ouder en kind kunnen ondernemen  

         als de ouder een angststoornis heeft.  

Aangehouden 

     6) Ik denk dat de folder de stap naar de hulpverlening kleiner maakt voor de ouder met  

         een angststoornis. 

Verworpen  

     7) De gehele folder biedt mij c.q. de lezer nieuwe informatie en werkt voor mij als een  

          eye-opener.  

Aangehouden 

     8) De folder moet gebruikt gaan worden bij instellingen om zodoende hun cliënten te  

          informeren.  

Aangenomen  

 


