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Voorwoord 
 
  

Dit onderzoek heb ik uitgevoerd als resultaat van mijn student-assistentschap bij 

Mediant GGz Twente. Ik ben daar in 2002 begonnen met de invoer van data van het 

vragenlijstenonderzoek voor het project Nazorg Vuurwerkramp. Later startte er ook 

een dossierstudie om aanvullende gegevens te verzamelen. Tijdens die studie bleek 

dat veel mensen nog precies wisten wat ze deden op die beruchte dag 13 mei 2000. 

Ik zelf zou die dag met mijn familie de 50ste verjaardag van mijn vader vieren in ‘Het 

Paradijs’ te Enschede. Toen tegen half vier de vuurwerkbunker ontplofte stonden we 

net op het punt weg te gaan naar Enschede, waar we om vier uur een afspraak 

hadden. Gelukkig pas om vier uur. Ik had er niet aan moeten denken dat we op het 

moment van de vuurwerkramp met de hele familie in ‘Het Paradijs’ waren. Dit 

restaurant stond namelijk vlak buiten de binnenring van de rampplek en had veel 

schade opgelopen.           

 Het onderzoek naar de gevolgen van de vuurwerkramp fascineerde mij omdat 

zoiets plotselings en onverwachts als de vuurwerkramp veel ernstige gevolgen heeft 

voor het leven van vele mensen. Het viel mij tijdens de dossierstudie op dat bij de 

intakeprocedure van de mensen die in behandeling kwamen na de vuurwerkramp, er 

vaak geen hulpvraag geformuleerd was maar alleen de klachten. Zelfs als mensen 

twee jaar na de ramp in behandeling kwamen. Ik vond dit een vreemd gegeven 

gezien het vraaggericht werken in de GGz. Eric Noorthoorn heeft het toen mogelijk 

gemaakt dat ik een dossierstudie kon gaan doen en gebruik kon maken van de 

gegevens die beschikbaar waren na aanleiding van het vragenlijstenonderzoek. Hem 

wil ik hierbij bedanken voor de mogelijkheden die hij mij geboden heeft. Ik heb met 

veel plezier aan het onderzoek gewerkt en heb veel geleerd van de dossiervoering 

en behandeling binnen een GGz instelling.  
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Samenvatting 
 

In de geestelijke gezondheidszorg staat tegenwoordig de hulpvraag van de cliënt 

centraal. Daardoor hoopt men beter aan te sluiten bij de behoeften van de klanten, 

waar vroeger het specialisme van de hulpverlener nogal eens bepalend was voor het 

type behandeling wat iemand kreeg. In dit onderzoek gaat het in het bijzonder om de 

kwaliteit van de hulpverlening aan slachtoffers van de Vuurwerkramp op 13 mei 2000 

in Enschede die zich hebben aangemeld bij Mediant GGz. Geprobeerd is twee 

vragen te beantwoorden: 1. Is de hulpvraag terug te vinden in de cliëntendossiers? 

En 2. Heeft de hulpvraag, en meer in het bijzonder een duidelijke formulering van de 

hulpvraag, van cliënten invloed op hun herstel? Daartoe zijn 270 dossiers van het 

Project Nazorg Vuurwerkramp van Mediant GGz te Enschede onderzocht. Met de 

indeling van Vertommen, ter Laak en Bijttebier als theoretisch kader voor de indeling 

van de hulpvragen, is nagegaan in hoeverre een hulpvraag geformuleerd volgens 

deze indeling van invloed is op herstel. Bij deze indeling wordt onderscheid gemaakt 

tussen vragen over onderkenning, verklaring, predictie, indicatie en evaluatie. Herstel 

is gemeten aan de hand van vragenlijsten en gerapporteerd door de hulpverlener in 

de brief aan de huisarts. Er is gebleken dat de hulpvraag in 47% van de 

behandelingen ontbrak in de dossiers, bij 28% was deze vaag geformuleerd en bij 

25% geformuleerd volgens de vijf basisvragen. Tegen de verwachting in, zijn er geen 

verbanden gevonden tussen de formulering van de hulpvraag en herstel gemeten op 

de vragenlijsten. Uit vergelijking met demografische factoren bleek dat bij cliënten 

waarbij een hulpvraag volgens de vijf basisvragen was geformuleerd aan het begin 

van de behandeling, er significant vaker sprake was van herstel bij cliënten met een 

laag opleidingsniveau, die niet werken, die wel schade ervaren hebben, die een 

andere diagnose hebben dan PTSS en welke behandeld zijn door een SPV’er. Bij 

cliënten met deze criteria is een formulering van de hulpvraag volgens de vijf 

basisvragen wel degelijk van belang voor het herstel. De communicatie tussen 

hulpverlener en cliënt is erg belangrijk voor het slagen van de behandeling. Een 

meer vraaggerichte benadering is hierbij aan te bevelen. 
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Summary 

Currently, the patient’s request is very important in treatment within mental health 

care services. Thereby therapists try to adapt better to the wish and the demands of 

the patient. In the past, the specific training of the therapist determined the content of 

the treatment. This research is in particular about the quality of treatment at Mediant 

GGz for the victims of the Vuurwerkramp in Enschede on 13th of May 2000. Two 

questions should be answered: 1. Is the request of the patient available in the client 

records? And 2. Does a patient’s request, and especially a clear formulation of a 

patient’s request, influence the recovery of the patient? 270 client records of Project 

Nazorg Vuurwerkramp of Mediant GGz Enschede are investigated to answer these 

questions. With the classification of Vertommen, ter Laak and Bijttebier (2005) as a 

framework for the patient’s requests, is examined if a patient’s request influences 

recovery. Within this classification there is a distinction between questions about 

recognition, declaration, prediction, indication and evaluation. Recovery is measured 

with questionnaires and by the evaluation of the therapist in his letter to the general 

practioner. In 47% of the client records there was no patient’s request, in 28% the 

patient’s request wasn’t formulated clearly and in 25% of the client records the 

patient’s request was formulated by the classification of Vertommen et al. Against 

expectations there are no connections between the formulation of the patient’s 

request and recovery measured at the questionnaires. If there was a patient’s 

request by the classification of Vertommen et al. in the beginning of the treatment the 

results of the treatment were significant better for clients with a low level of education, 

who are unemployed, who have experienced damage during the firework disaster, 

who have another diagnosis than PTSD and who are treated by a social psychiatric 

therapist. When clients meet these criteria it is definitely important for recovery to 

have a patient’s request classified by Vertommen et al. The communication between 

therapist and client is very important for the results of the treatment and a more 

demand-led way to handle with clients is recommendable.  
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1. Inleiding 

Het project Nazorg Vuurwerkramp van Mediant GGz Twente is een van de 

voorzieningen die in het kader van de nazorg van de slachtoffers van de 

vuurwerkramp is opgezet. 13 mei 2000 kwam in Enschede een vuurwerkdepot tot 

ontploffing, waarbij 22 doden vielen, ongeveer 900 gewonden en een hele wijk 

uitbrandde. Vanaf juni 2001 is aan mensen die naar aanleiding van de vuurwerkramp 

in zorg zijn gekomen bij Mediant gevraagd medewerking te verlenen aan een 

onderzoek, waarmee het beloop van de klachten waarmee zij komen in kaart wordt 

gebracht. Het onderzoek bij Mediant, zoals omschreven in het raamwerk van het 

onderzoek Gezondheid Getroffenen Vuurwerkramp Enschede (GGVE, Derks, 

Roorda, Van Stiphout, Van Hövell, 2001), is gericht op het beschrijven van het 

resultaat van de geleverde zorg in termen van een al dan niet herstel en 

vermindering van de sociaal maatschappelijke problemen waarmee de mensen zich 

melden. Het onderzoek brengt het beloop van de klachten in beeld en richt zich op 

het identificeren van factoren die het wel dan niet succesvol verlopen van de 

behandeling voorspellen. Het onderzoek beoogt signalen af te geven die bruikbaar 

zijn voor het aanpassen van de inhoud en de organisatie van de zorg (Noorthoorn, 

De Haan, Baneke, Kraan, 2003).        

 Tijdens het onderzoek is een dossierstudie opgezet omdat de informatie uit de 

interviews onvoldoende inzicht gaf in wat er tijdens de behandeling gebeurde. Bij de 

dossierstudie zijn een aantal achtergrondgegevens meegenomen zoals leeftijd, 

burgerlijke staat, etniciteit, psychiatrische voorgeschiedenis, medische 

voorgeschiedenis en het hebben ervaren van schade en geldzorgen. Deze gegevens 

werden aan de hand van de interviews ook vastgelegd. Daarnaast werd in de 

dossiers gekeken welke behandeling is uitgevoerd en of er gewerkt is volgens het 

vooraf geformuleerde behandelprotocol.      

 Gaandeweg de dossierstudie viel het op dat in een belangrijk deel van de 

dossiers de hulpvraag niet expliciet was geformuleerd. In de communicatie over wat 

er in de behandeling moet gebeuren en de afstemming tussen wat de patiënt 

verwacht en de hulpverlener vervolgens gaat aanpakken is een goede formulering 

van de hulpvraag van belang. Naar aanleiding hiervan is een tweede dossierstudie 

gedaan waarbij is gekeken naar de formulering van de hulpvraag en de klachten en 

tevens de dossiervoering. Bij dit laatste werd erop gelet of de brieven naar de 
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huisarts aanwezig waren in het dossier, of er een beschrijving van de voortgang van 

de behandeling aanwezig was en werd er gekeken naar de aanwezigheid van een 

volledig intakeverslag. Tijdens deze studie is ervan uitgegaan dat er een verband 

bestaat tussen de formulering van de hulpvraag en de klachten, en de dossiervoering 

in verhouding tot het slagen van de behandeling.  

 Eerst wordt uitleg gegeven over het begrip hulpvraag. Daarna zal ingegaan 

worden op klachten en vervolgens op vraaggericht of klachtgericht werken, 

therapietrouw en dossiervoering. Het hoofdstuk sluit met uitleg over de uitgevoerde 

dossierstudie en de bijbehorende onderzoeksvragen. 

 

 1.1 De hulpvraag 

In de huidige literatuur is er niet veel te vinden over het verband tussen de 

formulering van de hulpvraag en het effect van een behandeling. Er zijn wel 

verschillende opvattingen over het begrip hulpvraag. Wat is een hulpvraag precies? 

In de klinische literatuur is geen consensus over wat een hulpvraag nu precies is. De 

Bruyn (1992) beschrijft de hulpvraag als ‘een vraag om hulp of een complex van 

vragen om hulp’. Van Yperen, Van Rest en Vermunt (1999), onderscheiden een 

aanmeldingsreden en een hulpvraag. Een aanmeldingsreden is de vraag om hulp 

zoals de cliënt deze stelt . Een hulpvraag is de vraag die door de hulpverlener op 

grond van een professionele screening of diagnostiek is geëxpliciteerd. In deze 

algemene omschrijvingen wordt een verwijzing naar het type hulp dat door de cliënt 

wordt gevraagd niet opgenomen. Vertommen, Audenhove en Vandenbroele (1989), 

doen dat wel en omschrijven de hulpvraag als ‘de door de cliënt meest gewenste 

aanpak van zijn probleem, gezien de doelstelling die hij heeft, of de concrete weg die 

hij wil bewandelen naar dit doel’. Swinkels (1994) hanteert ook een specifieke 

definitie van de hulpvraag namelijk als ‘de bewust gewenste interventie of 

behandeling’. Een nadeel van deze specifieke definities is dat ze lijken te impliceren 

dat een cliënt altijd een behandeling wenst. Coolen, Krol, De Bruyn, Van Dormael & 

Pelzer (2003), gaan uit van de definitie dat de hulpvraag de geëxpliciteerde vraag 

van de cliënt is naar informatie of naar een vorm van behandeling.   

 Uit de hierboven gegeven definities blijkt dat er op de vraag “Wie stelt de 

hulpvraag?” al verschillende antwoorden worden gegeven. Er zijn onderzoekers die 
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stellen dat de cliënt de hulpvraag stelt. Anderen noemen de hulpverlener als de 

persoon die de hulpvraag definieert en weer anderen wijzen cliënt en hulpverlener 

samen aan als steller van de hulpvraag. Zo stellen van der Heijden en Mojet (1995) 

dat de hulpvraag de vraag is die aan het begin in het diagnostisch proces aan een 

hulpverlener wordt gesteld. Kousemaker, Sigmond-de Bruin en Adriani (1995) zien 

de hulpvraag als een vraag van de cliënt die ontstaat in het overleg tussen cliënt en 

hulpverlener: een gezamenlijk vastgestelde hulpvraag, terwijl Fiselier (1986) 

onderscheid maakt tussen een hulpvraag die wordt geformuleerd door de cliënt en 

een hulpvraag die geformuleerd wordt door de onderzoeker. Hart de Ruyter (1975) 

en in navolging Baartman (1986) stellen dat het onderzoek naar de hulpvraag een 

proces is dat onderzoeker en hulpvrager samen doormaken. Het begrip hulpvraag 

wordt opgevat als een vraag om hulp die de hulpverlener in het handelen van de 

cliënt leest. De Bruyn deelt tevens deze mening (1999).  

 Er zijn verschillende typen vraagstellingen. Volgens Rispens, Carlier en 

Schoorl (1990) is de aard van de vraagstelling bepalend voor verdere 

informatieverzameling en moeten cliënt en hulpverlener gezamenlijk bepalen welke 

hulpvraag centraal wordt gesteld in het diagnostisch onderzoek. Ze hechten belang 

aan een heldere vraagstelling als uitgangspunt voor het beantwoorden van de 

hulpvraag van de cliënt. Volgens Vertommen, ter Laak en Bijttebier (2005) analyseert 

de diagnosticus in een diagnostisch proces zowel de hulpvraag van de cliënt als de 

aanvraag van de verwijzer, welke niet hetzelfde hoeven te zijn. Deze vragen vormen 

het uitgangspunt en de diagnosticus formuleert aan de hand van de verkregen 

informatie zelf vragen. De meeste vragen van cliënten, verwijzers en 

psychodiagnostici kunnen herleid worden tot vijf basisvragen, die betrekking hebben 

op onderkenning, verklaring, predictie, indicatie en evaluatie (zie Tabel 1).  
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Tabel 1. De vijf basisvragen in schema (Vertommen, ter Laak en Bijttebier, 2005) 

Basisvraag  

Onderkenning Wat zijn de problemen; wat lukt er nog en wat gaat mis? 

Verklaring Waarom zijn er bepaalde problemen en waarom blijven ze? 

Predictie Hoe gaan de problemen van de cliënt zich in de toekomst verder 

ontwikkelen? 

Indicatie Hoe kunnen de problemen verholpen worden? 

Evaluatie Zijn de problemen afdoende verholpen als gevolg van de 

interventie? 

De Bruyn (1992) heeft een taxonomie ontworpen van hulpvragen, vraagstellingtypen 

en onderzoekstypen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende 

vraagstellingtypen namelijk registratie, taxatie, voorspelling, preventie, verheldering, 

onderkenning, verklaring, indicatie en evaluatie (zie Tabel 2) (Ruijssenaars, 1995) 

(Coolen et al., 2003). 

Tabel 2. Diagnostische taxonomie van hulpvragen, vraagstellingen en onderzoekstypen (ontleend aan 

de Bruyn et al, 1995). 

Hulpvraag Vraagstellingtype Onderzoekstype 

Hoe kan ik mezelf beschrijven? Registratie Registrerend 

Hoe ben ik? Taxatie Taxerend 

Hoe zal het mij verder gaan? Voorspelling Voorspellend 

Wat moet ik doen om moeilijkheden te 

voorkomen? 

Preventie Preventief 

Hoe moet ik wat er met mij aan de hand is 

verwoorden? 

Verheldering Verhelderend 

Wat is er met mij aan de hand? Onderkenning Onderkennend 

Waarom is dit met mij aan de hand? Verklaring Verklarend 

Hoe kan ik het beste geholpen worden? Indicatie Indicerend 

Word ik wel voldoende geholpen? Evaluatie Evaluerend 

Hulpvragen zijn dus in te delen in verschillende categorieën. In dit onderzoek worden 

de hulpvragen ingedeeld volgens de vijf basisvragen van Vertommen, ter Laak en 
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Bijttebier omdat deze een duidelijk kader scheppen waarmee de gerichtheid van een 

hulpvraag enigszins omschreven kan worden. In dit onderzoek worden de gevonden 

hulpvragen in drie groepen ingedeeld. Een groep waarin de hulpvraag te herleiden is 

naar deze basisvragen, een groep waarin de formulering zo algemeen is dat deze 

richtinggevende vragen niet kunnen worden gecodeerd en een groep waarbij geen 

hulpvraag is geformuleerd.  

 

1.1.1 Onderkennen van de hulpvraag  

Ondanks de centrale rol die aan de hulpvraag wordt toegekend in het diagnostisch 

proces en de indicatiestelling is het in de praktijk niet zo eenvoudig deze typen te 

onderkennen. Er blijkt dat hulpverlener en cliënt het vaak lastig vinden een hulpvraag 

te herkennen. Er spelen allerlei factoren een rol zoals het onvermogen om in 

woorden uit te leggen wat men precies als probleem of als last ervaart, de weerstand 

om bepaalde aspecten van de probleemsituatie onder ogen te zien en met een 

‘vreemde’ te delen, of een ambivalente motivatie om geholpen te worden. De 

hulpverlener moet aan de slag om het hele verhaal naar boven te krijgen. Daarbij 

gaat het enerzijds om tot een duidelijk onderscheid te komen tussen de 

verschijnselen (klachten en symptomen) en de factoren die deze verschijnselen 

veroorzaken, beïnvloeden en/of in stand houden (Hart de Ruyter, 1975). Als de cliënt 

de hulpvraag niet durft te stellen kan dat komen doordat de cliënt zichzelf niet 

genoeg waard vind iets te vragen, dat hij/zij onwelwillend is zich te binden of dat 

hij/zij zich verplicht voelt om ook iets voor de therapeut terug te doen. Om de 

hulpvraag van een cliënt te onthullen is het het meest succesvol om als therapeut te 

vragen “hoe hoop (wens) je dat ik je kan helpen?”. De vraag “wat wil je?” of “wat 

verwacht je?” zou moeten worden vermeden omdat deze waargenomen kan worden 

als confronterend. De woorden hopen en wensen geven de cliënt toestemming een 

verzoek te doen waarvan hij/zij niet noodzakelijkerwijs verwacht dat het wordt 

ingewilligd (Lazare & Eisenthal, 1989a).  

 Volgens Van Mechelen en Vertommen (1988) is er vaak sprake van een 

discrepantie tussen het perspectief van hulpverlener en cliënt. Ze hebben hun eigen 

theorieën over ziekte, gezondheid en genezing. Er kunnen discrepanties ontstaan 

tussen doelen van de twee partijen door de fundamentele verschillen in 
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waardesystemen die aan de basis liggen van gezondheidstheorieën van 

hulpverleners en cliënten. Daarnaast is een oorzaak van de discrepanties dat de 

perspectieven van de twee partijen op basis van verschillende informatie zijn 

opgebouwd; actor-observer verschillen. Deze discrepanties komen door 

communicatieverschillen soms niet aan het licht. Dit kan komen door het ontbreken 

van een cliëntvisie bij de cliënt. Slecht weinig cliënten brengen in intakegesprekken 

hun ideeën of wensen naar voren. Dit kan komen doordat cliënten het zelf niet meer 

zien zitten en daarom bij een hulpverlener aankloppen maar dit zou ook kunnen 

komen door het feit dat cliënten wel ideeën hebben, maar dat er door de hulpverlener 

niet of slechts weinig naar gevraagd wordt. Het al dan niet kunnen uiten van de 

hulpvraag hangt vrij sterk van de concrete manier van vragen af. Bij het aanbieden 

van een hulpvragenlijst bleek namelijk dat van de cliënten die deze vragenlijst 

helemaal konden invullen, 93% tot 99% minstens één hulpvraag ‘erg toepasselijk’ 

vond. Ook uit een onderzoek van Champion, de Vance Hamilton en Roderiguez-

Garcia (1989) kwam naar voren dat hulpverleners de wensen en verwachtingen van 

cliënten, die door hun zeer belangrijk worden gevonden, vaak niet nauwkeurig 

waarnemen aan de hand van een ongestructureerd psychiatrisch 

screeningsinterview. De redenen die Lazare en Eisenthal geven voor het niet hebben 

van een hulpvraag vanuit de cliënt zijn geen goede voorbereiding, misschien 

psychotisch, ze zouden problemen kunnen hebben maar zoeken op dit moment geen 

hulp, ze kunnen hulp willen maar zijn aarzelend om het probleem te vertellen of ze 

hebben geen hulp nodig (1989a). Er kwam naar voren dat mensen die een gerichte 

hulpvraag hebben, vrouw zijn, komen uit eigen belang en niet gestuurd worden, 

eerder in behandeling zijn geweest of een klacht hebben die inter-persoonlijk of 

somatisch is, in plaats van een klacht die vaag, algemeen of situationeel is (Lazare & 

Eisenthal, 1989a).  

 Conflicten tussen hulpverlener en cliënt over hun perspectieven is vaak een 

centraal kenmerk van een klinisch proces. Er worden verschillende consensus 

zoekende strategieën gebruikt om deze conflicten op te lossen. Conflicten kunnen 

expliciet of impliciet zijn, direct of indirect en bewust of onbewust. De tevredenheid 

van een cliënt over de behandeling correleert beter met een onderhandelende 

benadering of een geloof dat gevoelens en gedachten worden begrepen dan met 

een symptoomverminderende benadering. Bij een onderhandelende benadering 

heeft de cliënt het geloof dat de hulpverlener hem/haar hielp verwoorden wat hij/zij 
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eigenlijk wilde, en heeft de cliënt het idee dat hij/zij zelf deelnam in beslissingen over 

een behandeling. Deze bevindingen houden zelfs aan wanneer cliënten een ander 

behandelplan kregen dan ze verzochten (Lazare, Eisenthal & Frank, 1989b).  

 

1.2 Klachten  

Veel cliënten hebben helemaal geen hulpvraag, maar wel een klacht of probleem 

(Van Yperen, 2000). Als mensen een ramp meemaken is het tegenwoordig 

algemeen aanvaard dat mensen niet alleen materiële schade ervaren maar ook 

psychologische gevolgen kennen. Onderzoek naar overlevenden van de Duitse 

concentratiekampen, de atoombombardementen op Japan, Vietnamveteranen en 

slachtoffers van seksueel misbruik, heeft geleid tot het opnemen van de 

posttraumatische stressstoornis in de DSM-III (Gersons & Carlier, 1998). De meest 

voorkomende klachten na rampen zijn lichamelijke klachten, depressieve klachten, 

angst en posttraumatische stressverschijnselen. In de meeste gevallen noemt men 

een tamelijk aspecifiek klachtenpatroon, ook wel ‘disaster syndrome’ genoemd of 

lichamelijk onverklaarbare klachten (LOK). Toch rapporteren niet alle mensen die 

een ramp meemaken psychiatrische stoornissen. Er is sprake van bepaalde 

risicogroepen. Tot nu toe is de meest duidelijke voorspeller van psychopathologie na 

het meemaken van een ramp het vrouwelijke geslacht (Havenaar & Bromet, 2003). 

Vooral moeders met jonge kinderen hebben een verhoogd risico. Bij mannen is er 

vaker sprake van middelenmisbruik of acting-out gedrag. Ook een voorgeschiedenis 

van depressie of angststoornissen zijn een voorspeller voor depressie of angst na de 

ramp. Ook is aangetoond dat het meemaken van een eerder traumatische ervaring 

een verhoogd risico met zich brengt (Gersons & Carlier,1998).    

 Dit waren risicofactoren van voor de ramp. Er zijn ook risicofactoren die van 

belang kunnen zijn en zich tijdens en na de ramp afspelen. Ernst van de blootstelling 

is daarbij de meest voorspellende factor, maar ook de mate van controle die men 

over de gebeurtenissen denkt te hebben, sociale steun, alleenstaand zijn (voor 

mannen) en wel of niet geëvacueerd zijn (Havenaar & Bromet, 2003). Tevens zijn 

behoren tot een etnische minderheid en middelbare leeftijd kwetsbaarheidfactoren 

(Norris, Friedman, Watson, Byrne, Diaz & Kaniasty, 2002).  
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1.2.1 PTSS  
 

De posttraumatische stressstoornis (PTSS) is een angststoornis die kan volgen op 

een traumatische ervaring. De DSM-IV definieert een dergelijke ervaring als of een 

bedreiging met de dood of een bedreiging voor de fysieke integriteit van de 

betrokkene of van anderen. Bovendien dient de gebeurtenis gepaard te gaan met 

intense angst, hulpeloosheid of afschuw (APA, 1994). De hoofdsymptomen van 

PTSS vallen in een drietal groepen uiteen namelijk herbeleving, vermijding en 

hyperactivatie.           

 De meest kenmerkende groep wordt gevormd door herbelevingen. Deze 

kunnen bijvoorbeeld optreden in de vorm van terugkerende gedachten of 

nachtmerries. Ook kunnen intense angst of intense lichamelijke reacties teweeg 

worden gebracht door de confrontatie met herinneringen aan (delen van) de ervaring. 

 De tweede groep symptomen is vermijding. Daarmee wordt het aanhoudend 

vermijden bedoeld van prikkels die geassocieerd worden met het trauma, zoals 

gedachten, gevoelens, activiteiten, situaties of mensen. Er kan amnesie optreden 

voor (delen van) de ervaring, evenals afstomping van gevoel en van de algemene 

reactiviteit.            

 De derde groep wordt gevormd door hyperactivatie, verhoogde arousal. Deze 

arousal kan tot uiting komen in de vorm van overmatig piekeren, schrikreacties, 

moeite met concentreren, slaapproblemen en verhoogde waakzaamheid (APA, 

1994).            

 Om aan de DSM-IV diagnose voor PTSS te voldoen, moet iemand minstens 

één intrusiesymptoom, drie vermijding- en twee angstsymptomen hebben. Bovendien 

moeten de symptomen langer dan een maand aanhouden en in significante mate 

lijden of beperkingen in het sociaal of beroepsmatig functioneren veroorzaken. 

Meestal ontstaat PTSS binnen een paar maanden na de traumatische ervaring. De 

duur van de stoornis is meestal tussen de drie en zes maanden. Indien PTSS echter 

langer dan drie maanden aanhoudt, wordt gesproken van een chronisch verloop 

(APA, 1994). Behandeling richt zich vooral op het verminderen van vermijding, terwijl 

herbeleving en hyperactivatie vaak lang blijven bestaan. Dit wordt ook bevestigd in 

deze populatie (Noorthoorn, De Haan, Van Stiphout, Havenaar, 2006, in druk).  
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1.3 Vraaggericht- klachtgericht werken 

Volgens Van Montfoort (2004) zijn er drie modellen voor de relatie tussen 

hulpverlener en cliënt namelijk een dienstverleningsmodel, een medisch model en 

een normatief model.          

 Een dienstverleningsmodel gebaseerd op de eerste lijnszorg waarbij een 

mondige cliënt een vraag stelt aan een hulpverlener. De cliënt en de hulpverlener 

onderhandelen voortdurend over de te verlenen diensten. De subjectieve formulering 

van de vraag van de cliënt is het uitgangspunt voor de dienstverlening.   

 Bij het medische model, welke de basis is van de gezondheidszorg, heeft de 

patiënt een klacht of verschijnselen van een ziekte (symptoom) en de deskundige 

stelt vast waardoor de symptomen worden veroorzaakt (diagnose) en bepaalt 

vervolgens op welke manier deze klachten kunnen worden opgelost (therapie). Er 

wordt gezocht naar verbanden tussen oorzaak en gevolg.     

 Als laatste is er het normatieve model waarbij de hulpverlener niet alleen een 

dienstverlenende rol heeft en een wetenschappelijke bagage maar ook een normatief 

kader. Er wordt een grens gesteld aan wat acceptabel is.  

 In de medische zorg heeft het medische model zijn effectiviteit bewezen. 

Naarmate het somatische aspect minder dominant is in de problematiek en in de 

hulpvraag, is ook het medische model minder dominant. De behandeling bij het team 

MNV zal gedeeltelijk vooral medisch zijn, maar gedeeltelijk ook probleemgericht zijn. 

Het is te verwachten dat hulpverleners die vanuit het medische model werken, 

minder geneigd zullen zijn de problemen helder te formuleren en meer te werken met 

klachten als datgene waar zij hun behandeling op richten.  

 

1.4 Therapietrouw 

Mensen met gezondheidsklachten handelen niet altijd in overeenstemming met het 

advies van hun behandelaar. De term ‘compliance’ verwijst naar de mate waarin 

patiënten het gedrag en de behandelingen uitvoeren die hun behandelaar adviseert 

(Sarafino, 1997). Een belangrijke vorm van non-compliance is het niet verschijnen op 

afspraken (Campbell, Staley & Matas, 1991) en het voortijdig beëindigen van de 

behandeling ondanks therapeutische behoefte (‘drop-out’). Killaspy, Banerjee, King & 
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Lloyd (2000) hebben aangetoond dat patiënten die hun afspraken niet nakomen zich 

meer onwel voelen, sociaal slechter functioneren en eerder opgenomen worden dat 

mensen die wel verschijnen op hun afspraken. Onderzoek wijst uit dat de het drop-

outpercentage bij een behandeling van een posttraumatische stressstoornis met 

medicatie significant groter is dan behandeling met psychotherapie (Van Etten & 

Taylor, 1998). Ook de lengte van de behandeling hangt samen met drop-out; het 

aantal drop-outs van psychotherapie met een tijdslimiet lijkt significant lager dan bij 

kortdurende psychotherapie en psychotherapie met een open einde (Sledge, Moras, 

Hartley & Levine, 1990). Verder blijken drop-outs een meer uitgesproken voorkeur te 

hebben voor medicamenteuze behandeling en een geïnstitutionaliseerd contact en 

hebben ze minder behoefte aan probleemverheldering en het aanleren van sociale 

vaardigheden (Veeninga & Hafkenscheid, 2004). In dit verband is de kans op drop-

out groter als de voorkeuren van de patiënt en therapeut over taken en doelen in de 

behandeling uiteenlopen (Vervaeke, Bleyen & Vertommen, 1997).  

 Omdat de verheldering van de hulpvraag aan het begin van het diagnostisch 

proces plaatsvindt, kan dit in hoge mate van invloed zijn op de kwaliteit van de relatie 

tussen hulpverlener en cliënt. Deze kwaliteit wordt bevorderd doordat de cliënt 

ervaart dat er naar hem wordt geluisterd zodat de vragen waarmee hij zit ook op tafel 

komen. Hierdoor zal de cliënt gemotiveerd zijn om in het verdere verloop van het 

onderzoek mee te werken (Coolen et al., 2003). Indirect kan hierdoor dus gesteld 

worden dat de kwaliteit van de therapeutische relatie invloed heeft op de 

therapietrouw van de cliënt. Volgens Lazare, Eisenthal & Frank is therapietrouw 

gekoppeld aan het geloof van de cliënt dat hij/zij deelneemt in het nemen van 

beslissingen en dat de hulpverlener de hulpvraag begrijpt (1989b).   

 

1.5 Dossiervoering  

De gegevens die gebruikt zijn in dit onderzoek, zijn verkregen door middel van een 

dossieronderzoek. Hierbij is de dossierplicht van een hulpverlener van belang. 

Volgens de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), sinds 

1995, is een hulpverlener verplicht een dossier bij te houden. In de ‘Beroepscode 

voor Psychologen 1998’ is de dossierplicht in III.2.5 als volgt omschreven: in het 

dossier verzamelt en bewaart de psycholoog alleen die gegevens die relevant zijn 
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voor en dienen tot het doel van de professionele relatie. Bij strijdigheid tussen een 

bepaling uit een gedragsregel of beroepscode en de wet, zal de wet prevaleren. Het 

dossier heeft tot doel bij te dragen aan de kwaliteit en continuïteit van de 

hulpverlening aan de cliënt. Met het oog op de continuïteit van de dienstverlening 

moeten betrokkenen uit het dossier kunnen opmaken wat het beleid is dat gevoerd 

wordt ten aanzien van de cliënt en wat de overwegingen zijn die aan het beleid ten 

grondslag liggen (Van Meersbergen, 2006).       

 In een dossier zouden de volgende gegevens opgenomen moeten worden; 

intakeverslag, behandelplan met aard, frequentie en duur, actueel beeld, evaluatie 

en een bericht naar de huisarts (Beenackers, 1995). Uit een persbericht van de 

inspectie van de Geestelijke Gezondheidszorg op 16 augustus 1991 werd gesteld 

dat door vrijwel alle regionale inspecties werd gesignaleerd dat de cliëntendossiers 

over het algemeen slecht tot zeer slecht werden bijgehouden. In het onderzoek van 

Beenackers van 1993-1994 naar de kwaliteit van RIAGG-dossiers kwam naar voren 

dat hulpverleners in de dossiers teveel bij de input bleven hangen terwijl er over de 

behandeling en de output weinig werd opgeschreven. Dossiers bevatten te weinig 

informatie om vast te kunnen stellen of de behandeling nog voortduurt, veel stukken 

zijn niet gedateerd of ondertekend, veel dossiers bevatten alleen een intakeverslag 

en dossiers zijn onleesbaar door handschrift en taalgebruik. Het intakeverslag is vaak 

goed maar bij het behandelplan ontbreekt vaak een uitspraak over het doel, de duur 

en de aard. Verder ontbraken vaak zittingsverslagen en in de aanwezige 

zittingsverslagen stond wel informatie over de regelmatige ontmoetingen waarin de 

hulpverlener noteerde wat de cliënt vertelde maar werd niet duidelijk of er überhaupt 

werd behandeld. De hulpverlener zelf komt niet voor in het verhaal waardoor er een 

soort dagboek van de cliënt ontstaat en de hulpverlener overkomt als een soort 

toeschouwer. Qua evaluatie is er in de meeste dossiers niets te vinden, noch 

tussentijds, noch bij afsluiting van de behandeling. Een goed dossier komt de 

kwaliteit van de hulpverlening ten goede (Beenackers, 1995), ofschoon een slecht 

dossier niet meteen hoeft te betekenen dat ook de hulpverlening slecht is geweest.  
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1.6 Dossierstudie  

Dit onderzoek richt zich op mensen waarbij de behandeling reeds in gang gezet is. 

Een intake is geweest en een behandeling is gestart. Er wordt naar een aantal 

variabelen uit het dossier gekeken dus er worden geen nieuwe gegevens verzameld. 

Het onderzoek is allereerst beschrijvend en zoekt daarnaast beperkt naar 

verklaringen. De variabelen waarna gekeken wordt, hebben invloed op de 

communicatie tussen hulpverlener en cliënt en de betrokkenheid bij de behandeling. 

Er wordt gekeken naar aanwezigheid van een intakeverslag, formulering van de 

klachten van de cliënt, formulering van de hulpvraag, of er brieven zijn gezonden 

naar de huisarts om deze van de behandeling en de voortgang van de behandeling 

op de hoogte te stellen, naar de beschreven voortgang door de behandelaar, de 

dossiervoering en naar het effect van de behandeling volgens de hulpverlener. De 

hulpvraag van de cliënt wordt ingedeeld aan de hand van de vijf basisvragen van 

Vertommen, ter Laak en Bijttebier, 2005, zodat gekeken kan worden of er verschil is 

in slagen van behandeling voor het soort hulpvraag. Drie typen worden beschreven: 

codeerbare; in te delen volgens de vijf basisvragen, niet codeerbare; waarbij geen 

hulpvraag is geformuleerd en cliënten met een vaag geformuleerde hulpvraag. Door 

te kijken naar de onderzoeksgegevens uit het onderzoek Gezondheid Getroffenen 

Vuurwerkramp Enschede (GGVE; Derks et al., 2001) kan worden vergeleken of de 

klachten van de cliënten aan het einde van de behandeling zijn afgenomen. 

 Het doel van onderhavige studie is om informatie te verzamelen over de 

kwaliteit van de dossiervoering (in hoeverre is er informatie vindbaar) en ten tweede 

te kijken naar de invloed van de communicatie tussen hulpverlener en cliënt, zoals 

kan blijken uit een duidelijke hulpvraag, en het slagen van de behandeling. Deze 

informatie is mogelijk bruikbaar voor behandelaars en kan aangeven hoe belangrijk 

een duidelijke definitie van de hulpvraag en/of de klachten aan het begin van de 

behandeling, voor het resultaat ervan is. Deze studie kijkt zowel aan de hand van de 

dossiergegevens als aan de hand van de onderzoeksgegevens naar de formulering 

van de hulpvraag en de omschrijving van de klachten bij de intake aan het begin van 

de behandeling die door de hulpverlener zijn genoteerd, als voorspeller voor de 

rapportering van klachten aan het einde van de behandeling. Resultaten aan het 

begin en aan het einde van de behandeling worden hierbij vergeleken om te kijken 

naar het effect van de behandeling.    
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1.6.1 Vraagstellingen in dit onderzoek 

De vraagstelling die in dit onderzoek centraal staat is: ‘Wat is het verband tussen een 

duidelijk geformuleerde hulpvraag (als resultante van een goede communicatie 

tussen hulpverlener en cliënt) en het resultaat van de behandeling?’ Deze vraag is 

niet eenvoudig te beantwoorden, omdat informatie over de hulpvraag samenhangt 

met een goede of een slechte dossiervoering. Het is te verwachten de kwaliteit van 

de dossiervoering sterk samenhangt met aanwezigheid van een geformuleerde 

hulpvraag.            

 Hieruit volgen de volgende onderzoeksvragen (1) Hoe vaak wordt er bij 

mensen die in behandeling zijn geweest bij MNV een duidelijk geformuleerde 

hulpvraag in het dossier gevonden? (2) Welk deel van de dossiers bevat bruikbare 

informatie? (3) Heeft een duidelijke formulering van de hulpvraag (volgens de 

indeling van Vertommen et al.) invloed op het slagen van de behandeling? (4) Heeft 

formulering van de klachten invloed op het slagen van de behandeling? En (5) heeft 

een goede dossiervoering invloed op het slagen van de behandeling? De 

verwachting is dat als er een goede formulering is van hulpvraag en klachten het 

resultaat van de behandeling positiever is en de cliënt na de behandeling minder 

klachten rapporteert.  
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2. Materiaal en Methode 

2.1 Onderzoeksgroep 

Voor dit deelonderzoek zijn al diegenen geselecteerd die aan het 

vragenlijstonderzoek bij Mediant Nazorg Vuurwerkramp hebben deelgenomen. Alle 

volwassen hoofdcliënten, ouder dan 18 jaar, in behandeling voor rampgerelateerde 

klachten, zijn voor dit onderzoek benaderd nadat zij tenminste acht 

behandelcontacten hadden gehad. Deze keuze is gemaakt om zo min mogelijk 

mensen te benaderen die voor een beperkt aantal gesprekken langskomen en geen 

geprotocolleerde behandeling hebben ontvangen. Ten tweede is deze keuze 

gemaakt om selectieve weigering zo veel mogelijk te voorkomen, omdat vermijding 

als kenmerk van PTSS leidt tot non-response (Noorthoorn et al., 2003).  

 

2.2 Meetinstrumenten 

Om het herstel van de klachten van de respondenten te kunnen meten wordt gebruik 

gemaakt van verschillende vragenlijsten die afgenomen zijn in het kader van het 

vragenlijstenonderzoek bij Mediant Nazorg Vuurwerkramp.  

 De Schokverwerkingslijst, SVL, (Ploeg, van der Mooren, Kleber, Velden & van 

der Brom, 1996) (Creamer, Bell & Failla, 2003) stelt vast in welke mate mensen 

overweldigd worden door herinneringen (herbeleving) en in welke mate mensen de 

herinneringen uit de weg gaan (vermijding). Over 22 items wordt gevraagd of 

mensen in de afgelopen week zelden, soms of vaak last hebben gehad van gevolgen 

van een schokkende gebeurtenis. Deze vragenlijst kan de cliënt zelf invullen en is bij 

alle meetmomenten afgenomen.  

 De zelfrapportage schaal voor Posttraumatische stress, PTSS-srs, (Carlier, 

Van Uchelen, Lamberts & Gersons, 1996) stelt vast in welke mate mensen last 

hebben van PTSS symptomen en in hoeverre zij, in de week dat de vragenlijst wordt 

afgenomen, voldoen aan de klachten die te maken hebben met de DSM-IV criteria 

van een PTSS. In deze vragenlijst worden herbeleving, vermijding en hyperactivatie 

van elkaar onderscheiden en wordt vastgesteld of er sprake is van de kenmerken 

van een partiële of een volledige PTSS. Met deze vragenlijst kan alleen vastgesteld 



De invloed van de hulpvraag in de Nazorg bij getroffenen van de Vuurwerkramp in Enschede 
 

19

worden of mensen op het gegeven moment aan bepaalde criteria voldoen, maar niet 

of er sprake is van een andere stoornis in de termen van de DSM-IV, omdat de duur 

van de klachten niet uitgebreid wordt uitgevraagd. De PTSS-srs is afgenomen bij de 

begin- , eind- en follow-up metingen. Deze vragenlijst is in de vorm van een 

gestructureerd interview afgenomen. 

 Het beloop van ernst van andere psychische klachten wordt gemeten met 

behulp van: de verschillende dimensies van de Symptom Checklist – 90, SCL-90, 

(Derogatis & Savitz, 1999) de State-Trait Anxiety Inventory, STAI, (Spielberger,  

Gorsuch & Lushene, 1970) en de Zung depressie zelfrapportage lijst (Zung, 1965).  

Deze vragenlijsten zijn bij alle metingen afgenomen en kunnen door de cliënt zelf 

worden ingevuld. De STAI en de Zung zijn in het onderzoek gebruikt, omdat ze 

gevoelig zijn voor het meten van verandering in de algemene bevolking.  

 Het sociaal functioneren en de ervaren kwaliteit van leven is gemeten met de 

Rand-36 (Van der Zee & Sanderman, 1993) (Ware & Sherbourne, 1992) en de 

Lancashire Quality of Life Profile, LQLP (Van Nieuwenhuizen, Schene, Boevink & 

Wolf, 1998). De Rand-36 is een vragenlijst welke beperkingen in het sociaal (rol-) 

functioneren en sociale en lichamelijke mobiliteit navraagt.  

 De LQLP geeft een beeld over de ervaren kwaliteit van leven op verschillende 

onderwerpen. Aan de hand van dit interview kan nagegaan worden in welke mate 

men tevreden is over relevante gebieden van het dagelijkse leven, zoals werk, vrije 

tijd, religie, financiën, wonen, justitie & veiligheid, (familie)-relaties, sociale relaties, 

gezondheid en acceptatie klachten. Ieder van deze onderdelen wordt met enkele 

vragen naar ervaren problemen besproken. Het onderdeel wordt vervolgens 

afgerond met een vraag naar de mate waarin men tevreden is met het functioneren 

op het onderdeel. Een score 1 betekent ‘zeer ontevreden’, een score 7 ‘zeer 

tevreden’ en een score 4 ’niet tevreden, niet ontevreden’. In de analyses wordt 

steeds het percentage ‘’niet tevreden, niet ontevreden tot aan zeer ontevreden’ (de 

scores < 4 ) gegeven als een maat vergelijkbaar met de score ‘ongezond‘ op de 

andere vragenlijsten. Gekozen is niet alle onderwerpen van de Lancashire in de 

beschrijving van de uitkomsten weer te geven, maar alleen in te gaan op de 

onderwerpen werk, vrije tijd, financiën, wonen, gezondheid en algehele kwaliteit van 

leven omdat deze onderwerpen een duidelijk verband met de vraagstelling van het 

onderzoek hebben.  
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2.3 Procedure 

De totale omvang van de mensen die in zorg zijn geweest naar aanleiding van de 

vuurwerkramp is 1586 cases, waarvan 1094 volwassenen (Noorthoorn et al., 2006, in 

druk). Bij een deel van deze populatie hebben interviews plaatsgevonden (n=270). 

Op deze groep is het onderhavig dossieronderzoek gebaseerd, omdat hierin 

gegevens uit de dossiers in verband worden gebracht met een uitkomst gemeten aan 

de hand van vragenlijsten. Door middel van de dossiergegevens is getracht inzicht te 

krijgen op variabelen die van invloed zijn op de communicatie tussen hulpverlener en 

cliënt. Deze gegevens zijn verzameld aan de hand van een dossierstudie waarbij alle 

dossiers van de geïnterviewde groep gelezen zijn. Aan de hand van een vooraf 

opgesteld scoringsformulier zijn de gegevens uit de dossiers geïnventariseerd (zie 

Bijlage A). Dit waren gegevens zoals achtergrondvariabelen, formulering van de 

hulpvraag, de klachten, de aanmeldreden en tevens de kwaliteit van de 

dossiervoering. Bij dit laatste werd erop gelet of de brieven naar de huisarts 

aanwezig waren in het dossier, of er een beschrijving van de voortgang van de 

behandeling aanwezig was en werd er gekeken naar de aanwezigheid van een 

volledig intakeverslag.  

 Voor het verloop van de klachten wordt gekeken naar de gestandaardiseerde 

vragenlijsten die in het kader van het onderzoek in het raamwerk van het onderzoek 

Gezondheid Getroffenen Vuurwerkramp Enschede binnen het team MNV zijn 

afgenomen. Aan het begin van de behandeling, na 6 maanden, aan het einde van de 

behandeling en 9 maanden na de behandeling zijn verschillende vragenlijsten 

afgenomen (Noorthoorn et al., 2006, in druk). Om vermindering van klachten in kaart 

te brengen wordt gekeken naar de scores op de SCL-90, aan het begin en aan het 

einde van de behandeling. Bij de PTSS-srs, opgesteld door Brom & Kleber, wordt 

gekeken of er aan het einde van de behandeling (nog) sprake is van een 

posttraumatische stressstoornis. Er kan onderscheid worden gemaakt in vermijding, 

herbeleving, hyperactivatie en wel of geen PTSS. Er wordt gekeken of er een 

toename is van de klachten, de klachten gelijk zijn gebleven of de klachten 

verminderd zijn. Tevens kan aan de hand van de Schokverwerkingslijst, SVL, 

gekeken worden naar herbeleving. Het sociaal functioneren en de ervaren kwaliteit 

van leven wordt vergeleken met de Rand-36 en de Lancashire Quality of Life Profile. 

Deze klachtenwijzigingen worden vergeleken met de formulering van de hulpvraag, 
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formulering van de klachten en de dossiervoering om te kijken of ertussen een 

verband bestaat. 

 

2.4 Analyse 

De data worden geanalyseerd aan de hand van SPSS. De afhankelijke variabelen 

worden gedichotomiseerd waarna vastgesteld kan worden bij hoeveel cliënten er 

sprake is van afname van klachten. De eerste onderzoeksvraag kan worden 

beantwoord met behulp van frequencies waarbij gekeken wordt naar hoe vaak er bij 

mensen die in behandeling zijn geweest bij Mediant Nazorg Vuurwerkramp een 

duidelijk geformuleerde hulpvraag in het dossier wordt gevonden. Bij de tweede 

onderzoeksvraag: ‘Welk deel van de dossiers bevatten bruikbare informatie?’ wordt 

wederom met frequencies bepaald welk deel van de dossiers bruikbare informatie 

bevat. Voor bruikbare informatie wordt gekeken naar het aanwezig zijn in het dossier 

van een intakeverslag, de brieven naar de huisarts en de voortgang van de 

behandeling beschreven door de therapeut per zitting. Deze beide 

onderzoeksvragen worden uitgesplitst per behandeling van een cliënt bij MNV.  

 De derde onderzoeksvraag kan worden beantwoord met behulp van de χ²-

toets voor associatie (Pearson Chi-square), waarbij voor verschillende onafhankelijke 

variabelen, maten voor het slagen van een behandeling, wordt gekeken naar de 

samenhang met een duidelijke formulering van de hulpvraag volgens de indeling van 

Vertommen et al. Ditzelfde wordt uitgevoerd voor onderzoeksvraag 4 waarbij 

gekeken wordt naar de samenhang van verschillende onafhankelijke variabelen die 

het herstel van de klachten meten, en de formulering van de klachten in het dossier. 

Voor de laatste onderzoeksvraag wordt tevens een χ²-toets gedaan waarbij de 

dossiervoering wordt gebruikt als mogelijke voorspeller voor het slagen van en 

behandeling. Omdat een aantal analyses uitgevoerd worden op een klein aantal 

respondenten (Noorthoorn et al., 2006 in druk), worden bij de tabellen ook de 

tendensen (p<0,10) evenals verschillende niveaus van significantie weergegeven 

(redelijk, p<0.05 en sterk, p<0,001).        

 Confounding zou onderzocht kunnen worden door univariate uitkomsten van 

een regressieanalyse (het percentage verbetering of verslechtering in de uitkomst in 

geval een determinant niet dan wel geldig is) te vergelijken met multivariaat 
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gecorrigeerde uitkomsten. Daarvoor moet eerst vastgesteld worden bij hoeveel 

respondenten de uitkomst geldig is. Als dit aantal namelijk kleiner is dan 200, kan 

daarvoor niet gecorrigeerd worden omdat het aantal relevante determinanten gelijk is 

aan 21 en daardoor onvoldoende aantallen per analyse-eenheid worden bereikt.    

 Tenslotte kan bij het onderzoek naar de samenhang van de hulpvraag en 

herstel gestratificeerd worden naar de verschillende determinanten van herstel. Deze 

determinanten zijn afgeleid van het onderzoek naar determinanten van herstel bij 

Mediant Nazorg Vuurwerkramp (Noorthoorn et al., 2006 in druk). Hiermee kan 

gekeken worden naar een tweede diepe beïnvloeding van de uitkomst te weten, 

effect modificatie. Dit wordt onderzocht door te stratificeren naar determinanten. Bij 

het stratificeren wordt een kruistabel gemaakt (Figuur 1) tussen de variabelen 

formulering van de hulpvraag of de volledigheid van de dossiervoering en herstel 

volgens de hulpverlener in de brief naar de huisarts. Als een extra layer zijn er dan 

verschillende determinanten, die zijn bepaald door Noorthoorn et al., waarvoor 

gecorrigeerd wordt. In de tabel worden vervolgens de rijpercentages opgenomen. Er 

wordt gekeken naar de determinant, bijvoorbeeld mannen waarbij de vraag gesteld 

wordt: ‘Als er dan een hulpvraag is volgens de vijf basisvragen, is er dan meer of 

minder sprake van significant herstel?’ 

 Herstel volgens de 
hulpverlener in de brief naar 
de huisarts 

 Wel herstel Geen herstel 

Hulpvraag 

volgens de vijf 

basisvragen 

  

Vage hulpvraag   

 Man 

Geen hulpvraag   

Determinant; 
vb. geslacht 

 

Hulpvraag 

volgens de vijf 

basisvragen 

  

Vage hulpvraag   

 Vrouw 

Geen hulpvraag   

Figuur 1. Gestratificeerde kruistabel 
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3. Resultaten 

3.1 Beschrijving van aantallen 

3.1.1 Aantallen binnen de populatie 

Het onderzoek is verricht op 270 dossiers van cliënten die in zorg zijn geweest bij 

Mediant Nazorg Vuurwerkramp. Dit waren cliënten die tevens deel hebben genomen 

aan het onderzoek, omschreven in het raamwerk van het onderzoek Gezondheid 

Getroffenen Vuurwerkramp Enschede (GGVE, Derks et al. 2001), wat is gericht op 

het beschrijven van het resultaat van de geleverde zorg in termen van een al dan niet 

herstel en vermindering van de sociaal maatschappelijke problemen waarmee de 

mensen zich melden. De onderzoeksgroep bestond uit evenveel mannen als 

vrouwen, hetgeen afwijkt van wat gebruikelijk is in de ambulante zorg, waar 

doorgaans meer vrouwen dan mannen zich aanmelden. Uit Tabel 3 blijkt dat de 

meerderheid van de cliënten tussen de 30 en de 50 jaar was, de ouderen waren 

daarna de grootste groep en vervolgens cliënten tot 30 jaar. Verder waren de meeste 

cliënten autochtoon. Een meerderheid van de cliënten had geen tot een lage 

opleiding. Qua psychiatrische voorgeschiedenis had een kwart van de cliënten voor 

het starten van een behandeling bij MNV, al een verleden met hulpverlening. Door de 

vuurwerkramp heeft 70% schade geleden.  
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Tabel 3. Demografische gegevens en psychosociale factoren  

Variabelen  Aantal Percentage 
 

Geslacht 

  

Man 135 50% 

Vrouw 135 50% 

 270 100% 

Leeftijd   

18-30 jaar 43 15,9% 

30-50 jaar  132 48,9% 

> 50 jaar 95 35,2% 

 270 100% 

Etniciteit   

Autochtoon  192 71,1% 

Allochtoon  78 28,9% 

 270 100% 

Opleidingsniveau   

Laag of geen opleiding 157 58,1% 

Middelbaar of hoge opleiding 113 41,9% 

 270 100% 

Psychiatrische voorgeschiedenis   

Wel 68 25,2% 

Niet 202 74,8% 

 270 100% 

Schade gehad   

Wel  188 69,6% 

Niet 82 30,4% 

 270 100% 

 

3.1.2 Aantallen binnen de dossiervoering 

De 270 cliënten die in zorg zijn geweest bij Mediant Nazorg Vuurwerkramp en die 

deelgenomen hebben aan het onderzoek, omschreven in het raamwerk van het 

onderzoek Gezondheid Getroffenen Vuurwerkramp Enschede (GGVE, Derks et al. 

2001), en dus ook onderdeel waren van de dossierstudie, zijn 350 behandelingen 

gestart (Tabel 4). Cliënten zijn tot maximaal vier keer opnieuw een behandeling 

gestart. 64 cliënten, 24%, zijn meer dan een keer in behandeling geweest bij MNV.

 Als wordt gekeken naar de dossiervoering kunnen er verschillende dingen 
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vastgesteld worden. Bij ongeveer de helft van de behandelingen was er in het 

dossier geen hulpvraag geformuleerd, bij ruim een kwart was er wel een hulpvraag 

geformuleerd maar was deze niet in te delen volgens de vijf basisvragen van 

Vertommen et al. en bij een kwart van de behandelingen was deze hulpvraag 

duidelijk geformuleerd en volgens deze basisvragen te coderen. Voor klachten zijn 

deze percentages anders. Er blijkt namelijk dat als er een hulpvraag is genoteerd in 

het intakeverslag, vaak ook de klachten zijn genoteerd. Als de klachten zijn 

geformuleerd wil het echter niet zeggen dat er ook een hulpvraag geformuleerd is. Bij 

87% van de behandelingen waren er wel klachten genoteerd in het intakeverslag en 

bij 13% waren de klachten niet geformuleerd.       

 Als verder naar de kwaliteit van de dossiervoering wordt gekeken blijkt dat bij 

ruim een kwart van de behandelingen er geen intakeverslag aanwezig is in het 

dossier. De brieven naar de huisarts zijn in 80% van de gevallen compleet. Dat wil 

zeggen dat de huisarts aan het begin en aan het eind van een behandeling een brief 

heeft gekregen van de hulpverlener over het in behandeling zijn van de cliënt bij 

Mediant. Bij 20% waren de brieven naar de huisarts niet verstuurd. De voortgang van 

de behandeling was bij het merendeel van de behandelingen wel aanwezig en 

ontbrak bij 11%. De variabele dossiervoering volledig of onvolledig is bepaald aan de 

hand van bovenstaande drie variabelen. Als er én een intakeverslag, én brieven naar 

de huisarts én een beschrijving van de voortgang aanwezig waren in het dossier, is 

de dossiervoering gecodeerd als volledig. Hier blijkt dat bij iets meer dan de helft van 

de behandelingen de dossiervoering volledig was en bij iets minder dan de helft van 

de behandelingen niet.          

 Ten aanzien van de verdere analyses geldt dat de gekozen determinanten, 

formulering van de hulpvraag en volledigheid van dossiervoering, bij een deel van de 

respondenten onvoldoende aan de orde is. Multivariate analyses zijn daardoor 

binnen deze aantallen niet mogelijk.  
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Tabel 4. Aantallen in de dossiervoering volgens alle uitgevoerde behandelingen 

Variabele Aantal Percentage 

Hulpvraag    

Geformuleerd volgens de vijf 

basisvragen 

88 25% 

Vaag geformuleerd 98 28% 

Geen hulpvraag 164 47% 

 350 100% 

Klachten   

Wel geformuleerd 304 87% 

Niet geformuleerd 46 13% 

 350 100% 

Intakeverslag   

Aanwezig 249 71% 

Ontbreekt 101 29% 

 350 100% 

Brieven huisarts   

Aanwezig 279 80% 

Ontbreekt 71 20% 

 350 100% 

Voortgang   

Aanwezig 313 89% 

Ontbreekt 37 11% 

 350 100% 

Dossiervoering   

Volledig 197 56% 

Onvolledig 153 44% 

 350 100% 

Als dezelfde variabelen opgesplitst worden per behandeling (Tabel 5) blijkt dat bij de 

eerste behandeling bij een derde van de cliënten geen hulpvraag geformuleerd. Dit 

aantal daalt dus ten opzichte van het totaal aantal behandelingen. Bij en derde van 

de cliënten is een vage hulpvraag geformuleerd en bij een derde is er een hulpvraag 

geformuleerd volgens de vijf basisvragen van Vertommen et al. (2005). Als een cliënt 

echter uitgeschreven is maar opnieuw wordt aangemeld voor een tweede 

behandeling is er slechts in 6% van de gevallen een hulpvraag volgens de vijf 

basisvragen. Bij 83% van de cliënten wordt er geen (nieuwe) hulpvraag geformuleerd. 

Ook de formulering van de klachten neemt af bij de tweede behandeling en tevens 

de kwaliteit van de dossiervoering. De aanwezigheid van een intakeverslag daalt met 

64% tussen de eerste en tweede behandeling. De brieven naar de huisarts zijn bij de 
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tweede behandeling ook vaker afwezig dan bij de eerste behandeling. De kwaliteit 

van de dossiervoering ten aanzien van de voortgang verandert niet. De derde en 

vierde behandeling zijn niet uitgesplitst in de tabel. Slechts 6 respondenten zijn drie 

keer in behandeling geweest en slechts 2 respondenten zijn vier keer in behandeling 

geweest, waardoor deze gegevens niets toevoegen. 

Tabel 5. Aantallen in de dossiervoering per behandeling 

Variabelen Behandeling 1 Behandeling 2 

Hulpvraag    

Geformuleerd volgens de vijf 

basisvragen 

82 30% 4 6% 

Vaag geformuleerd 89 33% 7 11% 

Geen hulpvraag 99 37% 53 83% 

 270 100% 64 100% 

Klachten     

Wel geformuleerd 246 91% 47 73% 

Niet geformuleerd 24 9% 17 27% 

 270 100% 64 100% 

Intakeverslag     

Aanwezig 227 84% 13 20% 

Ontbreekt 43 16% 51 80% 

 270 100% 64 100% 

Brieven huisarts     

Aanwezig 227 84% 39 61% 

Ontbreekt 43 16% 25 39% 

 270 100% 64 100% 

Voortgang     

Aanwezig 244 90% 57 89% 

Ontbreekt 26 10% 7 11% 

 270 100% 64 100% 

Dossiervoering     

Volledig 178 66% 13 20% 

Onvolledig 92 34% 51 80% 

 270 100% 64 100% 
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3.2 Onderzoeken van verbanden  

3.2.1 Verband tussen de hulpvraag, de dossiervoering en herstel gerapporteerd 
op de verschillende vragenlijsten 

Uit de resultaten van de beschrijvende statistiek blijkt dat onderzoeksvraag 4; ‘Heeft 

formulering van de klachten invloed op het slagen van de behandeling?’ niet te 

beantwoorden is. Er is slechts een klein percentage, 9%, waarvan de klachten bij de 

eerste behandeling niet zijn gerapporteerd in het dossier. Deze groep is te klein om 

uitspraken over te kunnen doen.         

 Om antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvragen 3 en 5, wordt eerst 

per meting in het vragenlijstenonderzoek de samenhang onderzocht met de 

rapportering van de klachten met de variabelen, formulering van de hulpvraag en 

volledigheid van de dossiervoering. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen de 

metingen. Er is naar de samenhang van de formulering van de hulpvraag en de 

dossiervoering gekeken met de klachten aan het begin van de behandeling (Tabel 6, 

zie Bijlage B), aan het eind van de behandeling (Tabel 7, zie Bijlage C) en negen 

maanden na de behandeling (Tabel 8, zie Bijlage D). Bij de vragenlijsten is uitgegaan 

van de scores die het meest ongezond waren voor de respondenten. Bij de SVL is 

gekeken naar respondenten die een score van hoger dan 25 hadden, bij de SCL-90 

naar respondenten die zeer hoog scoorden op een dimensie, bij de Stai naar 

respondenten die boven de normscore scoorden, bij de Zung naar respondenten die 

boven de mediaan scoorden, bij de RAND-36 naar respondenten die ongezonder 

scoorden dan de afkapwaarde en bij de LQLP naar respondenten die ontevreden 

waren op de verschillende schalen.       

 Bij meting 1, aan het begin van de behandeling, (Tabel 6) blijkt dat 

respondenten die aan het begin van de behandeling vijandig zijn en veel 

boosheidgevoelens hebben, geen hulpvraag hebben in hun dossier (p=0,032). Bij 

respondenten die wantrouwend zijn, is de dossiervoering vaker compleet (p=0,027). 
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Tabel 6. Aanwezigheid van klachten bij meting 1, aan het begin van de behandeling 

Hoge score op….. N Hulpvraag 

volgens 5 

basisvragen 

Vage 

hulpvraag 

Geen 

hulpvraag 

Dossier-

voering 

volledig 

Dossier-

voering 

onvolledig 

SCL-hostiliteit 88 25,0%** 28,4%** 46,6%** 63,6% 36,4% 

SCL-sensitiviteit 86 26,7% 33,7% 39,5% 59,3%** 40,7%** 

* p ≤ 0,10 ** p ≤ 0,05 *** p ≤ 0,01 

Bij meting 3, aan het eind van de behandeling, (Tabel 7) blijkt dat als er geen 

hulpvraag is geformuleerd aan het begin van de behandeling respondenten 

ontevredener zijn over hun sociale rolbeperking vastgesteld op de RAND-36 

(p=0,045). Daarnaast zijn respondenten zonder hulpvraag significant ontevredener 

over hun vrije tijd (p=0,026). Er is een tendens dat deze respondenten ook 

ontevredener zijn met hun algehele gezondheid vastgesteld op de LQLP (p=0,060) 

en ontevredener zijn over hun werk (p=0,069) als er geen hulpvraag is geformuleerd. 

 Qua dossiervoering blijkt dat mensen met een PTSS significant een meer 

volledige dossiervoering hebben (p=0,044). Er is een tendens dat mensen die 

ontevreden zijn over hun werk ook een completere dossiervoering hebben (p=0,057). 

 Tabel 7. Aanwezigheid van klachten bij meting 3, aan het einde van de behandeling 

Hoge score op….. N Hulpvraag 

volgens 5 

basisvragen 

Vage 

hulpvraag 

Geen 

hulpvraag 

Dossier-

voering 

volledig 

Dossier-

voering 

onvolledig 

PTSS 52 26,9% 30,8% 42,3% 76,9%** 23,1%** 
RAND-36 Sociale 

rolbeperking 

116 29,3%** 27,6%** 43,1%** 65,5% 34,5% 

LQLP Algemene 

gezondheid 

67 23,9%* 29,9%* 46,3%* 59,7% 40,3% 

LQLP Werk 72 25,0%* 30,6%* 44,4%* 56,9%* 43,1%* 

LQLP Vrije tijd 69 20,3%** 36,2%** 43,5%** 62,3% 37,7% 

* p ≤ 0,10 ** p ≤ 0,05 *** p ≤ 0,01 
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Bij meting 4, negen maanden na de behandeling, (Tabel 8) blijkt dat respondenten 

zonder hulpvraag aan het begin van hun behandeling meer depressieve klachten 

(p=0,040) hebben. De tendens is dat zij ook meer minderwaardigheidsgevoelens 

(p=0,088) rapporteren als er geen hulpvraag is geformuleerd volgens de vijf 

basisvragen. Tussen de rapportering van de klachten en de volledigheid van de 

dossiervoering bij meting 4, zijn geen significante resultaten gevonden. Over de 

kwaliteit van leven zijn geen gegevens bekend omdat de LQLP niet is afgenomen bij 

meting 4. Het valt op dat de groepen mensen die hoog scoren op een vragenlijst 

steeds kleiner worden. 

Tabel 8. Aanwezigheid van klachten bij meting 4, drie maanden na de behandeling 

Hoge score op….. N Hulpvraag 

volgens 5 

basisvragen 

Vage 

hulpvraag 

Geen 

hulpvraag 

Dossier-

voering 

volledig 

Dossier-

voering 

onvolledig 

SCL-insufficiëntie 36 27,8%* 36,1%* 36,1%* 69,4% 30,6% 

Zung 65 29,2%** 26,2%** 44,6%** 64,6% 35,4% 

* p ≤ 0,10 ** p ≤ 0,05 *** p ≤ 0,01 

Om de aantallen in de voorgaande tabellen te verhelderen is er Bijlage E. Deze 

bijlage laat zien hoeveel respondenten meewerkten aan het vragenlijstenonderzoek 

bij de verschillende metingen. Naar mate de behandeling vorderde was de uitval in 

het onderzoek groter. In de bijlage wordt duidelijk dat minder dan de helft van de 

respondenten die startte met het onderzoek ook meting 4 voltooide.   

 Om de derde onderzoeksvraag; ‘Heeft een duidelijke formulering van de 

hulpvraag (volgens de indeling van Vertommen et al.) invloed op het slagen van de 

behandeling’ te kunnen beantwoorden is de volgende tabel gemaakt (Tabel 9, zie 

Bijlage F). In de tabel is tevens het antwoord opgenomen op de vijfde 

onderzoeksvraag; Heeft een goede dossiervoering invloed op het slagen van de 

behandeling? Er is voor de herstelvariabelen gekeken naar de verbetering tussen 

meting 1, aan het begin van de behandeling, en meting 3 aan het eind van de 

behandeling. Er is onderscheid gemaakt tussen gezond aan het begin en gezond 

aan het eind, gezond aan het begin en ziek aan het eind, ziek aan het begin en ziek 

aan het eind én ziek aan het begin en ziek aan het eind. Voor herstel is logischerwijs 

gekeken naar ziek aan het begin en gezond aan het einde van de behandeling.  
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 Uit Tabel 9 blijkt dat de groepen respondenten die herstellen tussen meting 1 

en meting 3 erg klein zijn. Er kan gezegd worden dat de respondenten met een 

hulpvraag geformuleerd volgens de vijf basisvragen van Vertommen et al. een 

tendens met grotere kans op herstel van hun algehele gezondheid hebben dan 

respondenten zonder hulpvraag (p=0,100). Als de dossiervoering volledig is, is er 

een tendens voor een beter herstel van angstklachten (p=0,093). Tegenstrijdig aan 

de hypothese wordt gevonden dat als er een onvolledige dossiervoering is, 

respondenten aan het eind van de behandeling significant meer tevreden zijn over 

wonen dan aan het begin van de behandeling (p=0,023). 

Tabel 9. Herstel gerapporteerd door de cliënt op de verschillende vragenlijsten tussen meting 1 en 3 in verband 

met de formulering van de hulpvraag en de dossiervoering. 

Herstel meting 1 en 3 N Hulpvraag 

volgens 5 

basisvragen 

Vage 

hulpvraag 

Geen 

hulpvraag 

Dossier-

voering 

volledig 

Dossier-

voering 

onvolledig 

STAI   42 26,2% 42,9% 31,0% 59,5%* 40,5%* 
RAND-36 Gehele 

gezondheid  

35 45,7%* 34,3%* 20,0%* 71,4% 28,6% 

LQLP Wonen  19 42,1% 21,1% 36,8% 36,8%** 63,2%** 

* p ≤ 0,10 ** p ≤ 0,05 *** p ≤ 0,01 

Er kan ook naar herstel worden gekeken tussen meting 1, aan het begin van de 

behandeling en meting 4, negen maanden na de behandeling in verband met de 

formulering van de hulpvraag en de dossiervoering. De resultaten hiervan staan in 

Tabel 10 (zie Bijlage G). Er blijkt uit de tabel dat de groepen herstelden steeds 

kleiner worden. Dat heeft waarschijnlijk te maken met de kleinere groep 

respondenten die meting 4 afgerond heeft (zie Bijlage E). Uit Tabel 10 kan worden 

geconcludeerd dat er een tendens is voor herstel van depressieve klachten als er 

een vaag geformuleerde hulpvraag is (p=0,084). Tegen de verwachtingen in heeft de 

formulering van de hulpvraag volgens de vijf basisvragen de kleinste kans op herstel 

van deze klachten. Ten aanzien van de dossiervoering blijkt dat er een tendens is 

voor herstel van angstklachten, als er een volledige dossiervoering is (p=0,075). Ook 

is er een tendens voor herstel op sociale rolbeperking als er een volledige 

dossiervoering is van een respondent (p=0,099). Er worden geen significante 

resultaten gevonden omdat het aantal herstelden steeds kleiner wordt. 
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Tabel 10. Herstel gerapporteerd door de cliënt op de verschillende vragenlijsten tussen meting 1 en 4 in verband 

met de formulering van de hulpvraag en de dossiervoering. 

Herstel meting 1 en 4 N Hulpvraag 

volgens 5 

basisvragen 

Vage 

hulpvraag 

Geen 

hulpvraag 

Dossier-

voering 

volledig 

Dossier-

voering 

onvolledig 

SCL-angst  20 40,0% 35,0% 25,0% 90,0%* 10,0%* 
SCL-depressie  19 21,1%* 47,4%* 31,6%* 73,7% 26,3% 

RAND-36 Sociale 

rolbeperking  

39 33,3% 38,5% 28,2% 71,8%* 28,2%* 

* p ≤ 0,10 ** p ≤ 0,05 *** p ≤ 0,01 

Om te kijken naar blijvende vermindering van klachten als gevolg van de 

behandeling kunnen meting 3 en meting 4 met elkaar worden vergeleken. Het blijkt 

dat het aantal respondenten dat herstelt steeds kleiner wordt. De periode tussen het 

einde van de behandeling en negen maanden daarna biedt voor slechts een klein 

aantal respondenten mogelijkheden voor herstel. Herstel tussen meting 3 en 4 is 

moeilijk in verband te brengen met de hulpvraag en de dossiervoering omdat de 

aantallen weer kleiner worden. Over herstel gerapporteerd door de cliënt op de 

verschillende vragenlijsten tussen meting 3 en 4 in verband met de formulering van 

de hulpvraag en de dossiervoering kunnen geen uitspraken worden gedaan.  

 In Bijlage H is opgenomen hoeveel respondenten herstellen tussen de 

verschillende metingen op de verschillende vragenlijsten. Bij de SCL-90 is uitgegaan 

van een score zeer hoog voor ongezond zijn. Er blijkt dat tussen meting 1 en 3 over 

het algemeen de meeste respondenten herstellen. Echter voor het sociaal 

functioneren op de RAND en de sociale rolbeperking op de RAND zijn het aantal 

herstelden tussen meting 1 en 4 groter. Opvallend is dat een groot deel van de 

cliënten, volgens hun scores op de verschillende vragenlijsten, niet herstelt.   
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Een andere variabele waarmee herstel is gemeten,  is niet gebonden aan de 

vragenlijsten maar aan herstel gerapporteerd door de hulpverlener. De hulpverlener 

rapporteert herstel bij het uitschrijven van de cliënt in het dossier en ook in de brief 

aan de huisarts wordt het herstel beschreven. De percentages in Tabel 11 hebben 

betrekking op herstel wanneer de klachten zijn verminderd volgens de hulpverlener, 

de evaluatie van de aanmeldklacht en op basis van de uitschrijfinformatie. Hieruit 

blijkt dat er een tendens is (p=0,093) dat als een hulpverlener herstel rapporteert in 

de brief naar de huisarts er ook vaker een hulpvraag is gerapporteerd volgens de vijf 

basisvragen van Vertommen et al. Bij geen herstel gerapporteerd door de 

hulpverlener in de brief naar de huisarts was er in 46% van de gevallen geen 

formulering van de hulpvraag in het dossier, bij 28% was er een vaag geformuleerde 

hulpvraag en bij 26% een hulpvraag volgens de vijf basisvragen. 

Tabel 11. Herstel gerapporteerd door de hulpverlener 

 N totaal Hulpvraag 

volgens 5 

basisvragen 

Vage 

hulpvraag 

Geen 

hulpvraag 

Dossier-

voering 

volledig 

Dossier-

voering 

onvolledig 
        

Wel  188 32,4%* 35,1%* 32,4%* 64,4% 35,6% Herstel gerapporteerd 

in brief huisarts door 

hulpverlener Niet 82 25,6%* 28,0%* 46,3%* 69,5% 30,5% 

        

Wel  158 29,7% 36,7% 33,5% 67,7% 32,3% Evaluatie 

aanmeldklacht bij 

uitschrijving 
Niet 81 30,9% 25,9% 43,2% 63,0% 37,0% 

        

Wel  140 31,4% 30,7% 37,9% 67,1% 32,9% Klinisch herstel op 

basis van 

uitschrijfinformatie 
Niet 63 30,2% 38,1% 31,7% 71,4% 28,6% 

* p ≤ 0,10 ** p ≤ 0,05 *** p ≤ 0,01 

Eigenlijk blijkt dat er weinig verbanden te vinden zijn tussen de formulering van de 

hulpvraag en het slagen van de behandeling, het herstel. Ook zijn er weinig 

verbanden tussen de kwaliteit van de dossiervoering en het resultaat van de 

behandeling. Daarom wordt het verband tussen deze twee variabelen gemeten. Uit 

Tabel 12 blijkt dat er een zeer groot verband is tussen formulering van de hulpvraag, 

de klachten en de dossiervoering (p=0,000). Als er een hulpvraag is geformuleerd 
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volgens de vijf basisvragen in het dossier zijn ook de klachten gerapporteerd en is er 

een volledige dossiervoering (p=0,000). Als er geen klachten zijn geformuleerd is er 

ook vaak geen hulpvraag geformuleerd (p=0,000). Als er klachten zijn geformuleerd 

is de hulpvraag bij een derde afwezig, bij en derde vaag geformuleerd en bij een 

derde van de respondenten geformuleerd volgens de vijf basisvragen. Als de 

dossiervoering compleet is zijn vaak wel de klachten geformuleerd (p=0,000). Ook 

als de dossiervoering slecht is, is bij 76% van de respondenten de klachten wel 

gerapporteerd. Als er geen hulpvraag is, is ook vaker de dossiervoering incompleet 

(p=0,000). Uit deze tabel blijkt dus dat er een sterk onderling verband is tussen de 

formulering van de hulpvraag en de volledigheid van de dossiervoering. Er kan dus 

geconcludeerd worden dat de volledigheid van de dossiervoering een verstorende 

variabele is voor herstel.  

Tabel 12. Onderling verband tussen de afhankelijke variabelen 

 N Hulpvraag 

volgens 5 

basisvragen 

Vage 

formulering 

hulpvraag 

Geen 

hulpvraag 

Dossier-

voering 

volledig 

Dossier-

voering 

onvolledig 

Hulpvraag 

volgens de 5 

basisvragen 

270 - - - 38,2%*** 15,2%*** 

Vage formulering 

hulpvraag 

270 - - - 38,2%*** 22,8%*** 

Geen hulpvraag  270 - - - 23,6%*** 62,0%*** 
       

Wel klachten 

geformuleerd 

270 98,8%***  98,9%*** 77,8%*** 98,9%*** 76,1%***  

Geen klachten 

geformuleerd 

270 1,2%*** 1,1%*** 22,2%*** 1,1%*** 23,9%*** 

       

Dossiervoering 

compleet 

270 82,9%*** 76,4%*** 42,4%*** - - 

Dossiervoering 

incompleet 

270 17,1%*** 23,6%*** 57,6%*** - - 

  100% 100% 100% 100% 100% 

* p ≤ 0,10 ** p ≤ 0,05 *** p ≤ 0,01 
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3.2.2 Verband tussen de hulpvraag, dossiervoering en determinanten zoals 
geslacht, etniciteit, .. 

Uit de voorgaande tabellen blijkt dat er weinig verbanden naar voren komen tussen 

de formulering van de hulpvraag, compleetheid van dossiervoering en herstel  

gerapporteerd door de respondenten op de verschillende vragenlijsten. Uitkomsten 

op de verschillende vragenlijsten zijn waarschijnlijk geen goede maat voor het meten 

van herstel. Dit komt doordat de variatie aan problemen erg groot is en er veel 

verschillen zijn in gerapporteerde klachten en dus in herstel. Een andere reden is de 

kleine groepen respondenten die herstellen. Ook is gebleken dat er geen significant 

verband naar voren komt tussen herstel gerapporteerd door de hulpverlener en de 

formulering van de hulpvraag en de kwaliteit van de dossiervoering.   

 Door naar determinanten te kijken, blijven de groepen homogener waardoor er 

mogelijk wel voorspellers naar voren komen voor de formulering van de hulpvraag en 

de compleetheid van de dossiervoering. De determinanten zijn bepaald aan de hand 

van het rapport van Noorthoorn et al. (2006, in druk). Eerst is daarvoor een kruistabel 

opgesteld om het verband te onderzoeken. Daarna is dit verband gecorrigeerd voor 

herstel gerapporteerd door de hulpverlener.  

Uit Tabel 13 blijkt dat er verschillende determinanten zijn die invloed hebben op de 

formulering van de hulpvraag en dat er ook determinanten zijn die invloed hebben op 

de compleetheid van de dossiervoering. De formulering van de hulpvraag volgens de 

vijf basisvragen heeft een verband met; het hebben van een partner (p=0,013), het 

hebben gezien van zwaar gewonde slachtoffers ter plaatse (p=0,034), het hebben 

ervaren van geldzorgen (p=0,021), wel of niet zijn behandeld door een SPV’er 

(p=0,036), behandeld zijn door een juniortherapeut (p=0,022), het hebben gehad van 

enige vorm van psychotherapie (p=0,042), het moment van eerste intakedatum 

(p=0,005) en de therapietrouw volgens het criterium dubinski waarbij gekeken is naar 

meer of minder dan vier niet nagekomen afspraken (p=0,035). Er is een tendens voor 

samenhang tussen de formulering van de hulpvraag en het hebben van werk 

(p=0,085), leeftijd (p=0,071) en voor het krijgen van medicatie (p=0,061).  

 Wat betreft de compleetheid van de dossiervoering kan er gesteld worden dat 

het hebben ervaren van schade (p=0,024), het zijn behandeld door een 

juniortherapeut (p=0,002) en enige vorm hebben gehad van psychotherapie 

(p=0,002) een positieve samenhang hebben. Het hebben van kinderen (p=0,071) en 
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een psychiatrische voorgeschiedenis (p=0,085) hebben een negatieve tendens met 

de compleetheid van de dossiervoering.  

Tabel 13. Verband tussen verschillende determinanten en de formulering van de hulpvraag en de volledigheid 

van de dossiervoering. 

Determinanten N Hulpvraag 

volgens 5 

basisvragen 

Vage 

hulpvraag 

Geen 

hulpvraag 

Dossier-

voering 

volledig 

Dossier-

voering 

onvolledig 
       

135 29,6% 31,1% 39,3% 65,2% 34,8% Geslacht          Man    

Vrouw 135 31,1% 34,8% 34,1% 66,7% 33,3% 
        

Leeftijd           < 30 jr      

30- 50 jr      

> 50 jr            

51 

134 

81 

39,2%*     
29,9%*      
25,9%* 

29,4%*     
27,6%*      
43,5%* 

31,4%*     
42,5%*     
30,6%* 

72,5%    

65,7%   

62,4% 

27,5%    

34,3%    

37,6% 
        

78 33,3% 30,8% 35,9% 70,5% 29,5% Etniciteit Allochtoon 

Autochtoon 192 29,2% 33,9% 37,0% 64,1% 35,9% 
        

192 35,4%** 29,2%** 35,4%** 65,1% 34,9% Partner             

           

Wel          

Niet 78 17,9%** 42,3%** 39,7%** 67,9% 32,1% 
        

199 29,6% 32,7% 37,7% 62,8%* 37,2%* Kinderen Wel         

Niet 71 32,4% 33,8% 33,8% 74,6%* 25,4%* 
        

113 33,6% 31,0% 35,4% 65,5% 34,5% Opleidings- 

niveau 

Hoog     

Laag  157 28,0% 34,4% 37,6% 66,2% 33,8% 
        

68 35,3% 29,4% 35,3% 57,4%* 42,6%* Psychiatrisch 

voor-

geschiedenis 

Wel          

Niet 
202 28,7% 34,2% 37,1% 68,8%* 31,2%* 

        

Wel 77 27,3%* 26,0%* 46,8%* 62,3% 37,7% Werkt 

Niet 193 31,6%* 35,8%* 32,6%* 67,4% 32,6% 
        

Wel         169 33,1%** 27,2%** 39,6%** 68,05 32,0% Zwaar 

gewonde 

slachtoffers 

gezien 

Niet 101 25,7%** 42,6%** 31,7%** 62,4% 37,6% 

        

188 31,4% 33,5% 35,1% 70,2%** 29,8%** Schade 

ervaren 

Wel         

Niet 82 28,0% 31,7% 40,2% 56,1%** 43,9%** 
        

107 25,2%** 28,0%** 46,7%** 62,6% 37,4% Geldzorgen 

ervaren 

Wel         

Niet 163 33,7%** 36,2%** 30,1%** 68,1% 31,9% 
        

Diagnose Geen    

PTSS 

Anders 

26 

149 

95 

30,8%     

29,5%     

31,6% 

26,9%     

37,6%     

27,4% 

42,3%     

32,9%     

41,1% 

61,5%   

67,8%  

64,2% 

38,5%   

32,2%   

35,8% 
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Wel          47 28,7% 32,3% 39,0% 72,3% 27,7% Behandeling  

Protocol van 

Gersons & 

Carlier 

Niet 223 38,3% 36,2% 25,5% 64,6% 35,4% 

        

234 30,3% 32,5% 37,2% 66,7% 33,3% Steunende 

behandeling 

Wel         

Niet 36 30,6% 36,1% 33,3% 61,1% 38,9% 
        

Enige vorm 

van psycho-

therapie 

Wel          

Niet 

178   

92  

33,7%** 

23,9%** 

34,8%** 

29,3%** 

31,5%** 

46,7%** 

72,5%** 

53,3%** 

27,5%** 

46,7%**       
 

        

Wel 131 30,5%* 26,7%* 42,7%* 64,9% 35,1% Medicatie 

Niet 139 30,2%* 38,8%* 30,9%* 66,9% 33,1% 
        

104 22,1%** 40,4%** 37,5%** 67,3% 32,7% Behandelaar SPV’er 

andere 

behandelaar 

166 35,5%** 28,3%** 36,1%** 65,1% 34,9% 

        

55 45,5%** 23,6%** 30,9%** 83,6%** 16,4%** Junior-

therapeut 

Wel         

Niet 215 26,5%** 35,3%** 38,1%** 61,4%** 38,6%** 
        

Eerste 

intakedatum 

in het ....... 

1e jr na VWR 

2e jr na VWR 

3e jr na VWR 

na 3e jaar 

105 

91   

62   

12  

22,9%**     
26,4%**     
45,2%**  
50,0%** 

30,5%**      
34,1%**      
37,1%** 
25,0%** 

46,7%**     
39,6%**     
17,7%** 
25,0%** 

60,0%   

65,9%   

74,2%  

75,0%  

40,0%   

34,1%   

25,8%   

25,0% 
        

195 29,2%** 37,4%** 33,3%** 67,2% 32,8% Therapie-

trouw 

≤ 4 NNA’s 

>4 NNA’s 75 33,3%** 21,3%** 45,3%** 62,7% 37,3% 

* p ≤ 0,10 ** p ≤ 0,05 *** p ≤ 0,01 

 

3.2.3 Verband tussen de hulpvraag, dossiervoering en herstel gestratificeerd 
naar determinanten zoals geslacht, etniciteit, .. 

Uit Tabel 13 is gebleken dat er verschillende verbanden zijn gevonden met de 

formulering van de hulpvraag en de determinanten vastgesteld in het rapport van 

Noorthoorn et al. (2006, in druk). Bij het gestratificeerde associatieonderzoek wordt 

het verband tussen de formulering van de hulpvraag of de volledigheid van de 

dossiervoering met herstel gerapporteerd door de hulpverlener in de brief naar de 

huisarts gestratificeerd naar determinanten aangetoond door Noorthoorn et al. (2006, 

in druk). Dit is gedaan om een beeld te krijgen van herstel binnen de groepen en dus 

naar factoren die van invloed zijn op het herstel. Dit verband wordt weergegeven in 

Tabel 14.           
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 Uit de tabel blijkt dat er gecorrigeerd voor herstel, andere verbanden naar 

voren komen dan in Tabel 13 naar voren kwamen. Bij een laag opleidingsniveau 

heeft de respondent met een formulering van de hulpvraag volgens de vijf 

basisvragen van Vertommen et al. meer kans op herstel volgens de hulpverlener in 

de brief naar de huisarts (p=0,024). Als een respondent niet werkt heeft hij/zij ook 

met een formulering van de hulpvraag volgens de vijf basisvragen, meer kans op 

herstel gerapporteerd door de hulpverlener (p=0,031). Verder zorgt een formulering 

van de hulpvraag volgens de vijf basisvragen voor meer kans op herstel 

gerapporteerd door de hulpverlener bij respondenten die schade hebben ervaren 

(p=0,033), die een andere diagnose hebben dan PTSS (p=0,029), die behandeld zijn 

door een SPV’er (p=0,013) en die geen steunende behandeling hebben gekregen 

(p=0,046).            

 Dit betekent dat het bij respondenten die voldoen aan deze criteria, het zeer 

belangrijk is dat er een duidelijke formulering van de hulpvraag is. Hetgeen inhoud 

dat er ook sprake is van een goede communicatie tussen hulpverlener en cliënt. Bij 

de kwaliteit van de dossiervoering is geen significante voorspeller gevonden voor 

herstel gerapporteerd door de hulpverlener.     

 Hiernaast zijn er een aantal tendensen gevonden die invloed hebben op de 

formulering van de hulpvraag. Bij mannen is de tendens dat als er een vage 

formulering van de hulpvraag is er meer kans is op herstel (p=0,087). Bij vrouwen is 

de tendens dat als er een hulpvraag is volgens de vijf basisvragen, er meer kans is 

op herstel gerapporteerd door de hulpverlener (p=0,077). Autochtonen hebben een 

tendens voor herstel gerapporteerd door de hulpverlener als er een hulpvraag is 

geformuleerd (p=0,052). Bij respondenten die geen psychiatrische voorgeschiedenis 

hebben is de tendens dat ze een grotere kans op herstel hebben bij een formulering 

van de hulpvraag volgens de vijf basisvragen (p=0,051). Verder is de tendens dat 

respondenten met een steunende behandeling (p=0,091), enige vorm van 

psychotherapie (p=0,069) en welke niet zijn behandeld door een juniortherapeut 

(p=0,066) behoefte hebben aan de formulering van een hulpvraag omdat de kans op 

geen herstel erg groot is als er geen hulpvraag is geformuleerd.  
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Tabel 14. Verband tussen formulering van de hulpvraag en volledigheid van dossiervoering met herstel 

gestratificeerd naar determinanten 

Hulpvraag 

volgens 5 

basisvragen 

Vage hulpvraag Geen hulpvraag Dossier-voering 

volledig 

Dossier-voering 

onvolledig 

Determinanten  

Wel 

herstel 

Geen 

herstel 

Wel 

herstel 

Geen 

herstel 

Wel 

herstel 

Geen 

herstel 

Wel 

herstel 

Geen 

herstel 

Wel 

herstel 

Geen 

herstel 

69,2%* 30,8%* 85,0%* 15,0%* 64,7%* 35,3%* 71,8% 28,2% 73,3% 26,7% Geslacht          Man    

Vrouw 82,9%* 17,1%* 69,6%* 30,4%* 60,9%* 39,1%* 68,2% 31,8% 75,6% 24,4% 
       

Leeftijd           < 30 jr      

30- 50 jr      

> 50 jr            

73,7% 

69,2% 

90,9% 

26,3% 

30,8% 

9,1% 

66,7% 

73,0% 

85,3% 

33,3% 

27,0% 

14,7% 

56,3% 

54,5% 

84,6% 

43,8% 

45,5% 

15,4% 

61,1% 

64,0% 

86,3%  

38,9% 

36,0% 

13,7% 

78,6% 

64,4% 

87,1% 

21,4% 

35,6% 

12,9% 

       

57,7% 42,3% 50,0% 50,0% 38,5% 61,5% 48,1% 51,9% 50,0% 50,0% Etniciteit Allochtoon 

Autochtoon 85,2%* 14,8%* 87,1%* 12,9%* 71,8%* 28,2%* 79,8% 20,2% 82,4% 17,6% 
       

76,1% 23,9% 77,4% 22,6% 65,2% 34,8% 71,9% 28,1% 73,8% 26,2% Partner            

           

Wel          

Niet 76,9% 23,1% 75,8% 24,2% 58,1% 41,9% 65,4% 34,6% 76,0% 24,0% 
       

75,4% 24,6% 72,6% 27,4% 63,0% 37,0% 68,3% 31,7% 72,2% 27,8% Kinderen Wel         

Niet 78,3% 21,7% 87,5% 12,5% 62,5% 37,5% 73,6% 26,4% 83,3% 16,7% 
       

80,6% 19,4% 88,2% 11,8% 84,2% 15,8% 81,4% 18,6% 89,5% 10,5% Opleidings-

niveau 

Hoog     

Laag  72,7%** 27,3%** 69,2%** 30,8%** 49,2%** 50,8%** 62,1% 37,9% 63,5% 36,5% 
       

66,7% 33,3% 80,0% 20,0% 65,2% 34,8% 69,2% 30,8% 71,4% 28,6% Psychiatrisch

voor-

geschiedenis 

Wel          

Niet 
80,4%* 19,6%* 75,8%* 24,2%* 62,2%* 37,8%* 70,1% 29,9% 75,8% 24,2% 

       

Wel 85,7% 14,3% 95,0% 5,0% 80,6% 19,4% 83,3% 16,7% 89,7% 10,3% Werkt 

Niet 72,9%** 27,1%** 71,2%** 28,8%** 52,5%** 47,5%** 64,8% 35,2% 67,2% 32,8% 
       

Wel         70,9% 29,1% 73,3% 26,7% 56,9% 43,1% 66,1% 33,9% 66,0% 34,0% Zwaar 

gewonde 

slachtoffers 

gezien 

Niet 88,0% 12,0% 80,5% 19,5% 75,0% 25,0% 77,0% 23,0% 86,5% 13,5% 

       

75,9%** 24,1%** 74,2%** 25,8%** 56,3%** 43,8%** 67,4% 32,6% 70,9% 29,1% Schade 

ervaren 

Wel         

Niet 77,3% 22,7% 83,3% 16,7% 75,85 24,2% 77,3% 22,7% 80,0% 20,0% 
            

69,2% 30,8% 58,6% 41,4% 54,2% 45,8% 58,5% 41,5% 60,5% 39,5% Geldzorgen 

ervaren 

Wel         

Niet 79,6% 20,4% 86,0% 14,0% 71,4% 28,6% 76,95 23,1% 84,6% 15,4% 
       

Diagnose Geen    

PTSS 

Anders 

85,7% 

72,1% 

80,0%** 

14,3% 

27,9% 

20,0%** 

71,4% 

67,9% 

96,2%** 

28,6% 

32,1% 

3,8%** 

72,7% 

55,3% 

69,2%** 

27,3% 

44,7% 

30,8%** 

80,0% 

61,9% 

80,3% 

20,0% 

38,1% 

19,7% 

70,0% 

71,7% 

79,4% 

30,0% 

28,3% 

20,6% 

Wel          77,8% 22,2% 81,3% 18,8% 66,7% 33,3% 72,7% 27,3% 84,6% 15,4% Behandeling  

Protocol van 

Gersons & 

Carlier 

Niet 75,8% 24,2% 75,7% 24,3% 62,4% 37,6% 69,3% 30,7% 72,7% 27,3% 
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76,8%* 23,2%* 79,5%* 20,5%* 65,1%* 34,9%* 69,5%* 30,5%* 80,5%* 19,5%* Steunende 

behandeling 

Wel         

Niet 72,7% 27,3% 61,5% 38,5% 45,5% 54,5% 72,7%** 27,3%** 38,5%** 61,5%** 
            

77,6%* 22,4%* 81,7%* 18,3%* 63,6%* 36,4%* 73,4% 26,6% 77,6% 22,4% Enige vorm 

van psycho-

therapie 

Wel          

Niet 
72,7% 27,3% 65,4% 34,6% 61,9% 38,1% 61,2% 38,8% 70,7% 39,3% 

       

Wel 77,5% 22,5% 74,3% 25,7% 63,0% 37,0% 71,4% 28,6% 68,9% 31,1% Medicatie 

Niet 75,0% 25,0% 78,4% 21,6% 62,8% 37,2% 68,5% 31,5% 80,0% 20,0% 
       

95,5%** 4,5%** 80,5%** 19,5%** 63,2%** 36,8%** 77,9% 22,1% 75,8% 24,2% Behandelaar SPV’er 

andere 

behandelaar 

69,0% 31,0% 73,3% 26,7% 62,7% 37,3% 64,8% 35,2% 73,7% 26,3% 

       

58,3% 41,7% 58,3% 41,7% 37,5% 63,5% 53,5% 46,5% 44,4% 55,6% Junior-

therapeut 

Wel         

Niet 83,9%* 16,1%* 79,7%* 20,3%* 67,9%* 32,1%* 75,4% 24,6% 77,8% 22,2% 
       

Eerste 

intakedatum 

in het ....... 

1e jr na VWR 

2e jr na VWR 

3e jr na VWR 

na 3e jaar 

79,2% 

79,2% 

70,4% 

80,0% 

20,8% 

20,8% 

29,6% 

20,0% 

73,3% 

73,3% 

87,0% 

66,7% 

26,7% 

26,7% 

13,0% 

33,3% 

60,4% 

63,9% 

70,0% 

66,7% 

39,6% 

36,1%  

30,0% 

33,3% 

68,3% 

68,3% 

75,6% 

62,5% 

31,7% 

31,7% 

24,4% 

37,5% 

69,0% 

76,7% 

80,0% 

100,0% 

31,0% 

23,3% 

20,0% 

0,0% 

       

81,8% 18,2% 78,6% 21,4% 72,3% 27,7% 75,6% 24,4% 81,0% 19,0% Therapie-

trouw 

≤ 4 NNA’s 

>4 NNA’s 64,0% 36,0% 68,8% 31,3% 43,8% 56,3% 54,3% 45,7% 59,3% 40,7% 

* p ≤ 0,10 ** p ≤ 0,05 *** p ≤ 0,01 
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4. Conclusie en discussie  

4.1 Conclusie beschrijvend onderzoek 

In dit onderzoek is nagegaan in hoeverre de hulpvraag, de klachten en de 

dossiervoering van invloed zijn geweest in de nazorg bij getroffenen van de 

vuurwerkramp in Enschede op 13 mei 2000. Het doel was informatie te verzamelen 

over de kwaliteit van de dossiervoering en te kijken naar de invloed van de 

communicatie tussen hulpverlener en cliënt op de behandeling. Er is aangetoond dat 

de hulpvraag bij slechts 25% van de behandelingen geformuleerd is volgens de vijf 

basisvragen van Vertommen et al. Bij 28% is de hulpvraag vaag geformuleerd en bij 

47% van de behandelingen was er geen hulpvraag te vinden in het dossier. De 

klachten waren in 87% van de behandelingen wel geformuleerd. Daardoor is de 

variabele klachten in de verdere analyses niet meegenomen. Het intakeverslag 

ontbrak bij 30% van de behandelingen, de brieven naar de huisarts bij een vijfde deel 

en de voortgang bij 11%. Het bleek dat als respondenten opnieuw in behandeling 

kwamen, deze percentages stegen. 24% van de respondenten is voor een tweede 

keer in behandeling gekomen. Bij de tweede behandeling bleek dat er slechts bij 6% 

van de respondenten een hulpvraag was geformuleerd volgens de vijf basisvragen 

van Vertommen et al, en dat er bij 83% van de respondenten helemaal geen 

(nieuwe) hulpvraag geformuleerd werd. De klachten waren bij 27% niet 

geformuleerd, intakeverslagen ontbraken in 80% van de gevallen en brieven naar de 

huisarts bij 39%. De kwaliteit van de voortgang blijft ongeveer gelijk als bij de eerste 

behandeling.           

 Als wordt gekeken naar scores op de verschillende dimensies van de 

vragenlijsten in vergelijking met de formulering van de hulpvraag en de volledigheid 

van de dossiervoering, is gebleken dat cliënten met veel hostiliteit vaak geen 

hulpvraag hebben aan het begin van de behandeling. Verder is de dossiervoering 

van mensen die wantrouwend zijn vaker volledig. Aan het eind van de behandeling 

blijkt dat respondenten met een PTSS een completere dossiervoering hebben. 

Respondenten met een sociale rolbeperking of zij die ontevreden zijn over hun vrije 

tijd hebben vaak geen hulpvraag. Negen maanden na de behandeling hebben 

respondenten significant meer depressieve klachten op de Zung zonder formulering 

van een hulpvraag.           
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 Met betrekking tot herstel tussen de verschillende metingen op de 

verschillende vragenlijsten zijn geen significante resultaten gevonden. De hypothese 

dat een goede formulering van de hulpvraag zorgt voor meer herstel is niet bevestigd 

door de scores op de vragenlijsten en dat geldt ook voor de dossiervoering. Er is een 

tendens gevonden dat als respondenten een hulpvraag geformuleerd hebben 

volgens de vijf basisvragen, hun algehele gezondheid gerapporteerd op de Rand-36 

verbetert. Ook is er een tendens dat de angstklachten op de Stai meer hersteld zijn 

aan het eind van de behandeling bij een complete dossiervoering. Bij herstel tussen 

meting 1 en 4 bleek dat er een tendens is dat respondenten met een volledige 

dossiervoering beter herstellen op angstklachten en op hun sociale rolbeperking.

   

4.2 Conclusie onderzoek naar verbanden tussen de hulpvraag, dossiervoering 
en herstel  

Om toch iets te kunnen zeggen over de invloed van de hulpvraag en de 

dossiervoering op de behandeling, is gekozen om determinanten die zijn bepaald in 

het onderzoek van Noorthoorn et al., (2006, in druk) te gebruiken om mogelijke 

verbanden te vinden met herstel.   

 Er is gebleken dat cliënten met een partner vaker een hulpvraag hadden 

volgens de vijf basisvragen dan cliënten zonder partner, cliënten die zwaar gewonde 

slachtoffers hebben gezien ten tijde van de vuurwerkramp hebben vaker een gerichte 

hulpvraag en respondenten zonder geldzorgen, met enige vorm van psychotherapie, 

welke niet zijn behandeld door een SPV´er en welke zijn behandeld door een 

juniortherapeut. Respondenten hadden vaak geen hulpvraag als ze het eerste jaar 

na de vuurwerkramp in behandeling zijn gekomen en als ze meer dan vier niet 

nagekomen afspraken hebben, dus minder therapietrouw zijn.   

 Uit het onderzoek van Lazare en Eisenthal (1989a) kwam naar voren dat 

cliënten die een gerichte hulpvraag hebben vrouw zijn, komen uit eigen belang en 

niet gestuurd worden, eerder in behandeling zijn geweest of een klacht hebben die 

inter-persoonlijk of somatisch is, in plaats van een klacht die vaag, algemeen of 

situationeel is. Deze bevindingen zijn met dit onderzoek niet allemaal gemeten maar 

ook niet bevestigd. Er is namelijk niet gebleken dat vrouwen vaker een hulpvraag 

hadden geformuleerd volgens de vijf basisvragen dan mannen. Ook psychiatrische 
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voorgeschiedenis is bij deze populatie niet naar voren gekomen als een voorspeller 

voor het hebben van een duidelijke hulpvraag.      

 Door het onderzoeken van het verband tussen de formulering van de 

hulpvraag en de volledigheid van de dossiervoering met herstel gerapporteerd door 

de hulpverlener in de brief naar de huisarts gestratificeerd naar determinanten 

aangetoond door Noorthoorn et al. (2006, in druk), is een beeld gekregen van herstel 

binnen de groepen en dus naar factoren die van invloed zijn op het herstel. Op deze 

wijze zijn toch een aantal voorspellers naar voren gekomen die invloed hebben op 

herstel en dus op het slagen van de behandeling. Er blijkt dat de formulering van de 

hulpvraag volgens de vijf basisvragen van Vertommen et al. wel degelijk invloed 

heeft op herstel gerapporteerd door de hulpverlener en ook de kwaliteit van de 

dossiervoering is hierbij van belang. Als de hulpvraag was geformuleerd aan het 

begin van de behandeling, was het resultaat van de behandeling beter was bij 

cliënten met een laag opleidingsniveau, die niet werken, die wel schade ervaren 

hebben, die een andere diagnose hebben dan PTSS en welke behandeld zijn door 

een SPV’er. Bij cliënten die voldoen aan deze criteria is de formulering van de 

hulpvraag zeer belangrijk en van invloed op het herstel. Er is een tendens dat 

autochtonen, cliënten zonder een psychiatrische voorgeschiedenis, cliënten met een 

steunende behandeling, cliënten met enige vorm van psychotherapie en cliënten 

welke niet zijn behandeld door een juniortherapeut meer kans hebben op herstel bij 

een duidelijke formulering van de hulpvraag.       

 Je zou je nu kunnen afvragen wat deze factoren gemeenschappelijk hebben. 

Waarom cliënten die voldoen aan deze criteria meer baat hebben bij een duidelijke 

formulering van de hulpvraag. Hebben deze mensen meer behoefte aan structuur? 

Het zou natuurlijk heel goed kunnen zijn dat  laagopgeleiden, werklozen, mensen die 

schade ervaren hebben, die een andere diagnose hebben dan PTSS en welke 

behandeld zijn door een SPV’er meer behoefte hebben aan structuur. 

Laagopgeleiden en werklozen hebben waarschijnlijk minder structuur dan werkende 

hoogopgeleide mensen, maar ook mensen die schade hebben ervaren na de 

vuurwerkramp hebben chaos door alle regelzaken en misschien wel degelijk 

behoefte aan structuur in hun leven en dus in de behandeling. Gezien de 

behandeling door een SPV’er bij MNV vaak steunend van aard was en meer 

klachtgericht waarbij in vergelijking met andere behandelaars, vooral 

juniortherapeuten, een formulering van de hulpvraag volgens de vijf basisvragen van 
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Vertommen et al. het meest vaak ontbrak, is ook de behoefte aan structuur bij deze 

groep mogelijk. Structuurbehoefte zou een verklaring kunnen zijn voor herstel binnen 

bepaalde groepen.          

 Verder blijkt uit het onderzoek dat als cliënten geen steunende behandeling 

hebben gehad, een volledige dossiervoering voor meer kans op herstel zorgt. 

Wanneer is er nou geen sprake geweest van een steunende behandeling? 

Waarschijnlijk als er gedurende de behandeling volledig het Protocol van Gersons en 

Carlier (Gersons & Carlier, 1998) gevolgd is, wat het behandelprotocol was bij MNV, 

of als er gewerkt is met EMDR. Bij deze vormen van therapie is het van belang voor 

het herstel dat het dossier wordt bijgehouden omdat de behandeling erg 

gestructureerd is en het voor de hulpverlener belangrijk is te kunnen zien en te 

vergelijken wat er in het vorige gesprek precies is gebeurd. Structuur is een 

terugkerende bepalende factor in de behandeling.     

 Opvallend is dat er een verschil is tussen demografische variabelen die naar 

voren komen als variabelen waarbij vaker een hulpvraag volgens de vijf basisvragen 

wordt geformuleerd en variabelen die naar voren komen die voorspellend zijn voor 

herstel. Deze zouden invloed kunnen hebben op elkaar. Er blijkt dat alleen de 

variabele ‘behandeld door een SPV’er‘ in beide gevallen als significante variabele 

naar voren komt. Echter als gekeken wordt naar de invloed van het voorkomen van 

de variabele op herstel blijkt dat dit tegengesteld is; bij SPV’er wordt minder vaak een 

hulpvraag geformuleerd volgens de vijf basisvragen dan bij andere hulpverleners. Als 

een SPV’er echter wel een hulpvraag formuleert is er significant meer kans op herstel. 

Dit is een veelzeggende bevinding voor het resultaat van de behandeling voor 

SPV’ers.  
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4.3 Discussie 

Ondanks dat door middel van dit onderzoek meer zicht is verkregen op de 

dossiervoering binnen deze populatie en de invloed van de hulpvraag op de 

behandeling, kan bij deze studie een aantal kanttekeningen worden geplaatst.  

 De samenstelling van de onderzoeksgroep geeft beperkingen bij het 

generaliseren van de resultaten. De onderzoeksgroep laat verschillen zien met de 

groep die in zorg is gekomen bij Mediant Nazorg Vuurwerkramp. Uit de literatuur is 

gebleken dat kwetsbaarheidfactoren voor het ervaren van psychopathologie na een 

ramp zijn; het vrouw zijn, een voorgeschiedenis met depressie en angst, een eerder 

trauma, ernst van blootstelling, mate van controle die men denkt te hebben, het wel 

of niet geëvacueerd zijn (Havenaar & Bromet, 2003), het behoren tot een etnische 

minderheid en middelbare leeftijd (Norris et al., 2002). De onderzoeksgroep kan 

deels worden verklaard aan de hand van de kwetsbaarheidfactoren beschreven door 

Havenaar, Bromet en Norris et al. Echter het vrouw zijn, is in de onderzoeksgroep 

ondervertegenwoordigd. Er zijn namelijk evenveel mannen als vrouwen. De 

makkelijke toegankelijkheid van MNV en de mindere stigmatisering daardoor, zouden 

ervoor kunnen hebben gezorgd dat mannen toch hulp zochten en mee wilden 

werken aan het onderzoek.        

 Etniciteit is ook een voorspellende variabele voor psychopathologie. Ondanks 

de grote variatie aan culturen binnen deze wijk is in de deelname aan het onderzoek 

de groep allochtonen ondervertegenwoordigd. Dit heeft deels te maken met het jaar 

waarin men in zorg is gekomen; het vragenlijstenonderzoek komt namelijk pas na 

2001 goed op gang. Na dat jaar komen er meer ouderen en meer allochtonen in 

zorg. Er is in de dossiers vaker melding gemaakt van ervaren schade als een 

probleem, cliënten hebben meer contacten met de hulpverlener gehad en is er meer 

psychotherapie gegeven. De verschillen hebben daarnaast te maken met het 

inclusiecriterium van meer dan acht behandelcontacten. Cliënten die meer dan acht 

behandelcontacten hebben gehad, hebben vaker kinderen, vaker geldzorgen, vaker 

wel een klinische diagnose, vaker een behandeling met steunende gesprekken of 

psychotherapie gehad en komen vaker hun afspraken niet na (Noorthoorn et al., 

2006, in druk).          

 Het onderzoek van Noorthoorn et al. (2006, in druk) laat zien dat deelnemers 

aan het vragenlijstonderzoek bij Mediant ernstiger getroffen zijn dan de algemene 
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bevolking. Daarnaast noemt circa 70% van de deelnemers een eerdere belastende 

ervaring, en heeft 25% een psychiatrische voorgeschiedenis. Er blijkt uit het rapport 

dat klinisch herstel bij diegenen die niet aan de eindmeting deelnemen lager is dan 

het klinisch herstel bij diegenen die wel aan de eindmeting deelnamen. Mensen die 

niet aan de eindmeting deelnemen hebben bij de beginmeting significant meer 

klachten. Dat betekent dat de groep die gemist wordt bij de eindmeting, waarschijnlijk 

minder gezond is dan de groep die aan de eindmeting deelneemt. Daar staat 

tegenover, dat 39 mensen aan de eindmeting deelnemen, die op dat moment nog in 

zorg zijn. Te verwachten is dat deze twee effecten, de uitval van ‘ziekere’ groep en 

de deelname van de ‘nog zieke’ groep elkaar tot op zekere hoogte opheffen. 

 Gedurende de metingen in het onderzoek zijn er steeds meer cliënten 

afgevallen. Zo starten er 270 cliënten aan het onderzoek en hebben slechts 150 

cliënten deelgenomen aan de vragenlijsten van meting 3 en 111 cliënten aan de 

vragenlijsten van meting 4. Dit is een daling van 44% bij de eindmeting en 59% bij de 

vervolgmeting. De vraag reist wat de reden is van deze daling. Natuurlijk wordt er bij 

langlopend onderzoek rekening gehouden met drop-out, maar deze drop-out is wel 

erg hoog. Een oorzaak zou vermijding kunnen zijn, gezien de klachten van de 

populatie. Al eerder is genoemd is dat de ‘ziekere’ groep uitvalt. Een andere reden 

kan zijn de hoeveelheid vragen, de tijd die dat kost, maar ook het willen afsluiten van 

de periode vuurwerkramp.         

 De variabele klachten is afgevallen bij de analyses omdat bij de meeste 

respondenten de klachten wel gerapporteerd waren in het dossier. De verwachting 

was dat hulpverleners die werken vanuit het medische model, minder geneigd zijn de 

problemen helder te formuleren en meer werken met klachten als hetgeen waarop ze 

hun behandeling richten. De cijfers over de formulering van de hulpvraag en de 

klachten in de dossiers bevestigen dat er vaak niet vraaggericht of probleemgericht 

gewerkt is maar dat de klachten bijna altijd wel zijn uitgevraagd. De benadering 

binnen de nazorg van de vuurwerkramp zou dus grotendeels klachtgericht zijn 

geweest waarbij gewerkt werd volgens het medische model. Dit zou van invloed 

kunnen zijn op de kwaliteit van de relatie tussen hulpverlener en cliënt. Coolen et al. 

(2003) geven aan dat de kwaliteit van de behandeling wordt bevorderd als de cliënt 

ervaart dat er naar hem wordt geluisterd zodat de vragen waarmee hij zit ook op tafel 

komen. Als de kwaliteit van de relatie te wensen over laat, beïnvloed dat de 

therapietrouw maar ook de kans op herstel wordt kleiner. Het zou zo kunnen zijn dat 
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dit een reden is dat er weinig cliënten hersteld zijn door de behandeling.   

 Een verklaring voor het niet vinden van verbanden met de formulering van de 

hulpvraag en de volledigheid van de dossiervoering en herstel gemeten op de 

vragenlijsten zou kunnen zijn het feit dat deze variabelen onderling een zeer sterke 

samenhang hebben. Als er een goede formulering is van de hulpvraag is de 

dossiervoering vaak ook volledig. Een andere verklaring is dat herstel door middel 

van vragenlijsten moeilijk te meten is. Er is gebleken dat de groepen herstelden op 

de vragenlijsten klein zijn en kleiner worden omdat er naar mate de tijd vordert 

minder mensen deelnemen aan het onderzoek. Bij de getroffenen van de 

vuurwerkramp en bij een PTSS zijn de klachten zo divers (angstklachten, 

depressieve klachten, somatische klachten, sociale problemen) en verdeelt dat over 

het algemeen herstel van de groep weinig gezegd kan worden. Het sterke verband 

tussen de formulering van de hulpvraag en de volledigheid van de dossiervoering 

zou ervoor kunnen zorgen dat volledigheid van de dossiervoering een storende 

variabele is voor herstel.           

 Een volgende kanttekening is dat de gegevens voor deze studie zijn bepaald 

aan de hand van het dossier zoals de formulering van de hulpvraag, kwaliteit van 

dossiervoering en herstel gerapporteerd door de hulpverlener. Padgett (1998) wijst in 

dit verband op de beperking van een studie die afhankelijk is van documenten en 

bestaande onderzoeksdata. Het nadeel van documenten voor onderzoek is dat ze 

niet bedoeld zijn voor onderzoeksdoeleinden. Ze kunnen inaccuraat zijn, 

ongelijkmatig en niet-compleet. Zo lieten in deze studie de beschikbare 

dossiergegevens het niet toe om bepaalde variabelen te meten of nauwkeurig te 

meten zoals formulering van de hulpvraag. Hiervoor was het intakeverslag de bron 

van informatie. Als dit verslag ontbrak of onvolledig was werd er geen hulpvraag 

gecodeerd.            

 Een laatste cliëntgebonden factor is dat de variabele herstel gerapporteerd 

door de hulpverlener in de brief naar de huisarts erg subjectief is. Het is de mening 

van de hulpverlener ten aanzien van het herstel van de cliënt.    

 Behalve cliëntgebonden factoren kunnen ook factoren in het systeem van de 

gezondheidszorg van invloed zijn op de resultaten van deze studie. Tijdens de 

dossierstudie bleek dat de hulpvraag vooral in het eerste jaar na de vuurwerkramp 

vaak niet geformuleerd is. Dit zou ook mogelijk kunnen komen door de verwijzing 

binnen Mediant. Als cliënten binnen kwamen binnen de instelling en zeiden dat ze de 
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vuurwerkramp hadden meegemaakt, werden ze automatisch doorverwezen naar het 

Team Nazorg Vuurwerkramp ongeacht hun klachten. Doordat het team erg 

toegankelijk was kwamen er veel mensen binnen. Door de hulpverleners is er het 

eerste jaar na de vuurwerkramp weinig aandacht besteed aan de hulpvraag en werd 

er waarschijnlijk vooral geluisterd. Wat dat betreft is de onderzoeksgroep een lastige 

groep met betrekking tot de onderzoeksvragen van deze studie. Het zou interessant 

zijn om te kijken naar de dossiervoering en de formulering van de hulpvraag bij een 

andere onderzoeksgroep om te bepalen in hoeverre de hulpvraag daar van invloed is 

op de behandeling en om vast te stellen welke voorspellers daar voor herstel naar 

voren komen.           

 In een volgend onderzoek naar de invloed van de hulpvraag en de 

dossiervoering op de behandeling zou een andere onderzoeksgroep gekozen 

kunnen worden waardoor sommige nadelige factoren waaraan deze studie 

onderhevig was, wegvallen. De dossiervoering blijkt een moeilijke factor omdat de 

kwaliteit hiervan in GGz-instellingen niet altijd even goed is en dossiers vaak slecht 

worden bijgehouden (Beenackers, 1995).      

 Uit de literatuur kwam naar voren dat er vaak discrepanties zijn tussen het 

perspectief van hulpverlener en cliënt (Van Mechelen & Vertommen, 1988). In het 

volgend onderzoek zou het interessant zijn deze discrepanties zoveel mogelijk uit te 

sluiten. Doordat weinig cliënten in een intakegesprek hun ideeën en wensen naar 

voren brengen kan aandacht besteed worden door de hulpverleners aan de concrete 

manier van vragen. “Hoe hoop/wens je dat ik je kan helpen” is het meest succesvol 

gebleken in plaats van “Wat wil je?” of  “Wat verwacht je?” (Lazare& Eisenthal, 1989). 

Ook een hulpvragenlijst is effectief gebleken (Van Mechelen & Vertommen, 1988). 

Als deze manieren gebruikt zouden worden als hulpmiddel om de hulpvraag te 

formuleren en meer vraaggericht te kunnen werken zou het interessant zijn te kijken 

in hoeverre dat invloed heeft op het herstel. Vooral in de uitvoering van SPV’ers zou 

het interessant zijn om te kijken of herstel vaker voorkomt als er meer aandacht 

wordt besteed aan de formulering van de hulpvraag.     

 De communicatie tussen hulpverlener en cliënt is erg belangrijk in het 

therapautisch contact maar ook voor het resultaat van de behandeling. De 

formulering van de hulpvraag volgens de vijf basisvragen van Vertommen et al. 

(2005) heeft wel degelijk invloed op het herstel van een cliënt. Een meer 

vraaggerichte benadering is hierbij aan te bevelen. 
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Bijlage A. Dossierscreeningsformulier 
 
Dossierscreening onderzoek MNV    
 
Aanmeldnummer      Onderzoeksnummer  
 
   
Na intake afgehaakt ja  nee       
  
          
Naam hoofdcliënt 
          Afgesloten door:   
Huidige Behandelaar        
           HV            CL          
HV+CL 
     
Psychiatrische voorgeschiedenis         niet 
 
(ooit eerder ambulant of klinisch)       wel 
 
 
Aanmeldreden:_________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
 
Hulpvraag  
 
#1 

 
 

 
#2 

 
 

 
#3 

 
 

 
Klachten 
 
#1 

 
 

 
#2 

 
 

 
#3 

 
 

 
 
Intake verslag aanwezig  ja  nee  onbekend 
 ________________ 
 
 
Voortgang aanwezig  ja  nee  onbekend 
 ________________ 
 
 
Brieven huisarts aanwezig ja  nee  onbekend  ________________ 
 
 
 
Brieven huisarts, informatie over het effect van de behandeling: 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
evaluatie aanmeldklacht: ________________________________________________________________________ 
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Bijlage B. Aanwezigheid van klachten bij meting 1, aan het begin van de 
behandeling 

Hoge score op….. N Hulpvraag 

volgens 5 

basisvragen 

Vage 

hulpvraag 

Geen 

hulpvraag 

Dossier-

voering 

volledig 

Dossier-

voering 

onvolledig 

SVL 178 28,7% 32,6% 38,8% 68,0% 32,0% 

Hyperactivatie 193 29,5% 33,2% 37,3% 69,4% 30,6% 

Vermijding 145 29,0% 31,0% 40,0% 69,7% 30,3% 

Herbeleving 216 29,6% 33,8% 36,6% 67,6% 32,4% 

PTSS 134 29,9% 29,9% 40,3% 70,1% 29,9% 

SCL-agorafobie  102 26,5% 37,3% 36,3% 67,6% 32,4% 

SCL-angst 110 27,3% 31,8% 40,9% 67,3% 32,7% 

SCL-depressie 116 25,0% 30,2% 44,8% 66,4% 33,6% 

SCL-lichamelijke 

klachten 

98 28,6% 30,6% 40,8% 68,4% 31,6% 

SCL-insufficiëntie 129 29,5% 30,2% 40,3% 68,2% 31,8% 

SCL-sensitiviteit 86 26,7% 33,7% 39,5% 59,3%** 40,7%** 

SCL-hostiliteit 88 25,0%** 28,4%** 46,6%** 63,6% 36,4% 

SCL-slaapklachten 104 32,7% 28,8% 38,5% 70,2% 29,8% 

SCL-totaal 125 26,4% 32,0% 41,6% 68,0% 32,0% 

STAI  94 27,7% 36,2% 36,2% 67,0% 33,0% 

Zung 112 27,7% 33,0% 39,3% 64,3% 35,7% 

RAND-36 Sociaal 

functioneren 

169 27,8% 31,4% 40,8% 64,5% 35,5% 

RAND-36 Fysieke 

rolbeperking 

176 27,8% 33,5% 38,6% 63,6% 36,4% 

RAND-36 Sociale 

rolbeperking 

205 28,3% 34,6% 37,1% 65,9% 34,1% 

RAND-36 Gehele 

gezondheid 

154 31,2% 32,5% 36,4% 67,5% 32,5% 

LQLP Algemene 

gezondheid 

127 33,1% 29,9% 37,0% 65,4% 34,6% 

LQLP Wonen 59 37,3% 25,45 37,3% 61,0% 39,0% 

LQLP Werk 119 32,8% 28,6% 38,7% 65,5% 34,5% 

LQLP Financiën 116 35,3% 31,0% 33,6% 64,7% 35,3% 

LQLP Vrije tijd 118 32,2% 30,5% 37,3% 66,9% 33,1% 

LQLP Kwaliteit van 

Leven 

76 34,2% 28,9% 36,8% 65,8% 34,2% 

* p ≤ 0,10 ** p ≤ 0,05 *** p ≤ 0,01 



De invloed van de hulpvraag in de Nazorg bij getroffenen van de Vuurwerkramp in Enschede 
 

57

Bijlage C. Aanwezigheid van klachten bij meting 3, aan het eind van de 
behandeling 

Hoge score op….. N Hulpvraag 

volgens 5 

basisvragen 

Vage 

hulpvraag 

Geen 

hulpvraag 

Dossier-

voering 

volledig 

Dossier-

voering 

onvolledig 

SVL 74 28,4% 32,4% 39,2% 66,2% 33,8% 

Hyperactivatie 108 25,9% 36,1% 38,0% 67,6% 32,4% 

Vermijding 60 25,0% 33,3% 41,7% 70,0% 30,0% 

Herbeleving 135 31,1% 34,1% 34,8% 65,9% 34,1% 

PTSS 52 26,9% 30,8% 42,3% 76,9%** 23,1%** 
SCL-agorafobie  51 27,5% 41,2% 31,4% 78,4% 21,6% 

SCL-angst 51 31,4% 31,4% 37,3% 70,6% 29,4% 

SCL-depressie 49 32,7% 28,6% 38,8% 73,5% 26,5% 

SCL-lichamelijke 

klachten 

50 32,0% 30,0% 38,0% 74,0% 26,0% 

SCL-insufficiëntie 68 27,9% 32,4% 39,7% 72,1% 27,9% 

SCL-sensitiviteit 34 26,5% 35,3% 38,2% 70,6% 29,4% 

SCL-hostiliteit 41 34,1% 26,8% 39,0% 65,9% 34,1% 

SCL-slaapklachten 49 26,5% 40,8% 32,7% 65,3% 34,7% 

SCL-totaal 54 29,6% 33,3% 37,0% 74,1% 25,9% 

STAI  36 19,4% 30,6% 50,0% 66,7% 33,3% 

Zung 87 24,1% 34,5% 41,4% 63,2% 36,8% 

RAND-36 Sociaal 

functioneren 

89 32,6% 27,0% 40,4% 66,3% 33,7% 

RAND-36 Fysieke 

rolbeperking 

116 27,6% 35,3% 37,1% 66,4% 33,6% 

RAND-36 Sociale 

rolbeperking 

116 29,3%** 27,6%** 43,1%** 65,5% 34,5% 

RAND-36 Gehele 

gezondheid 

79 26,6% 30,4% 43,0% 63,6% 36,7% 

LQLP Algemene 

gezondheid 

67 23,9%* 29,9%* 46,3%* 59,7% 40,3% 

LQLP Wonen 30 30,0% 20,0% 50,0% 63,3% 36,7% 

LQLP Werk 72 25,0%* 30,6%* 44,4%* 56,9%* 43,1%* 

LQLP Financiën 77 33,8% 29,9% 36,4% 62,3% 37,7% 

LQLP Vrije tijd 69 20,3%** 36,2%** 43,5%** 62,3% 37,7% 

LQLP Kwaliteit van 

Leven 

41 24,4% 26,8% 48,8% 63,4% 36,6% 

* p ≤ 0,10 ** p ≤ 0,05 *** p ≤ 0,01 
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Bijlage D. Aanwezigheid van klachten bij meting 4, drie maanden na de 
behandeling 

Hoge score op….. N Hulpvraag 

volgens 5 

basisvragen 

Vage 

hulpvraag 

Geen 

hulpvraag 

Dossier-

voering 

volledig 

Dossier-

voering 

onvolledig 

SVL 33 21,2% 45,5% 33,3% 75,8% 24,2% 

Hyperactivatie 75 29,3% 34,7% 36,0% 69,3% 30,7% 

Vermijding 34 23,5% 32,4% 44,1% 67,6% 32,4% 

Herbeleving 85 31,8% 34,1% 34,1% 65,9% 34,1% 

PTSS 30 20,0% 36,7% 43,3% 73,3% 26,7% 

SCL-agorafobie  27 18,5% 40,7% 40,7% 77,8% 22,2% 

SCL-angst 26 15,4% 42,3% 42,3% 65,4% 34,6% 

SCL-depressie 24 29,2% 20,8% 50,0% 70,8% 29,2% 

SCL-lichamelijke 

klachten 

26 19,2% 38,5% 42,3% 65,4% 34,6% 

SCL-insufficiëntie 36 27,8%* 36,1%* 36,1%* 69,4% 30,6% 

SCL-sensitiviteit 18 22,2% 50,0% 27,8% 66,7% 33,3% 

SCL-hostiliteit 16 25,0% 31,3% 43,8% 68,8% 31,3% 

SCL-slaapklachten 30 26,7% 30,0% 43,3% 70,0% 30,0% 

SCL-totaal 26 23,1% 30,8% 46,2% 69,2% 30,8% 

STAI  28 17,9% 32,1% 50,0% 60,7% 39,3% 

Zung 65 29,2%** 26,2%** 44,6%** 64,6% 35,4% 

RAND-36 Sociaal 

functioneren 

50 30,0% 32,0% 38,0% 66,0% 34,0% 

RAND-36 Fysieke 

rolbeperking 

74 25,7% 40,5% 33,8% 66,2% 33,8% 

RAND-36 Sociale 

rolbeperking 

66 27,3% 36,4% 36,4% 63,6% 36,4% 

RAND-36 Gehele 

gezondheid 

48 22,9% 37,5% 39,6% 66,7% 33,3% 

* p ≤ 0,10 ** p ≤ 0,05 *** p ≤ 0,01 
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Bijlage E. Aantal respondenten per meting in het vragenlijstenonderzoek 

Vragenlijsten  N totaal       

Meting 1 

N totaal     

Meting 3 

N totaal     

Meting 4 

N totaal     

Meting 

1+3 

N totaal     

Meting 

1+4 

N totaal     

Meting 

3+4 

SVL 261 186 122 185 121 113 

Hyperactivatie 231 170 118 170 118 118 

Vermijding 231 170 118 170 118 118 

Herbeleving 231 170 118 170 118 118 

PTSS 231 170 118 170 118 118 

SCL-agorafobie  232 172 113 - - - 

SCL-angst 232 172 113 172 113 113 

SCL-depressie 232 172 113 172 113 113 

SCL-lichamelijke klachten 232 172 113 172 113 113 

SCL-insufficiëntie 232 172 113 - - - 

SCL-sensitiviteit 232 172 113 - - - 

SCL-hostiliteit 232 172 113 172 113 113 

SCL-slaapklachten 232 172 113 - - - 

SCL-totaal 232 172 113 172 113 113 

STAI  240 179 160 179 160 160 

Zung 237 190 111 190 111 111 

RAND-36 Sociaal functioneren 242 182 124 136 120 122 

RAND-36 Fysieke 

rolbeperking 

246 182 124 135 121 122 

RAND-36 Sociale rolbeperking 246 182 124 136 121 122 

RAND-36 Gehele gezondheid 241 182 124 136 120 122 

LQLP Algemene gezondheid 205 152 - 151 - - 

LQLP Wonen 205 152 - 151 - - 

LQLP Werk 200 150 - 148 - - 

LQLP Financiën 204 151 - 149 - - 

LQLP Vrije tijd 204 151 - 150 - - 

LQLP Kwaliteit van Leven 204 152 - 150 - - 

 



De invloed van de hulpvraag in de Nazorg bij getroffenen van de Vuurwerkramp in Enschede 
 

60

Bijlage F. Herstel gerapporteerd door de cliënt op de verschillende 
vragenlijsten tussen meting 1 en 3 in verband met de formulering van de 
hulpvraag en de dossiervoering 

Herstel meting 1 en 3 N Hulpvraag 

volgens 5 

basisvragen 

Vage 

hulpvraag 

Geen 

hulpvraag 

Dossier-

voering 

volledig 

Dossier-

voering 

onvolledig 

SVL 52 23,1% 40,4% 36,5% 69,2% 30,8% 

Hyperactivatie 36 36,1% 33,3% 30,6% 66,7% 33,3% 

Vermijding 45 31,1% 35,6% 33,3% 64,4% 35,6% 

Herbeleving 23 13,0% 43,5% 43,5% 56,5% 43,5% 

PTSS 42 31,0% 35,7% 33,3% 59,5% 40,5% 

SCL-agorafobie        

SCL-angst 32 28,1% 34,4% 37,5% 75,0% 25,0% 

SCL-depressie 33 21,2% 30,3% 48,5% 63,6% 36,4% 

SCL-lichamelijke klachten 18 27,8% 33,3% 38,9% 72,2% 27,8% 

SCL-insufficiëntie       

SCL-sensitiviteit       

SCL-hostiliteit 26 23,1% 34,6% 42,3% 69,2% 30,8% 

SCL-slaapklachten       

SCL-totaal 37 24,3% 35,1% 40,5% 67,6% 32,4% 

STAI   42 26,2% 42,9% 31,0% 59,5%* 40,5%* 

Zung 38 28,9% 31,6% 39,5% 65,8% 34,2% 

RAND-36 Sociaal 

functioneren 

40 27,5% 30,0% 42,5% 65,0% 35,0% 

RAND-36 Fysieke 

rolbeperking 

24 25,0% 33,3% 41,7% 45,8% 54,2% 

RAND-36 Sociale 

rolbeperking 

38 28,9% 36,8% 34,2% 65,8% 34,2% 

RAND-36 Gehele 

gezondheid  

35 45,7%* 34,3%* 20,0%* 71,4% 28,6% 

LQLP Algemene 

gezondheid 

32 37,5% 31,3% 31,3% 65,6% 34,4% 

LQLP Wonen  19 42,1% 21,1% 36,8% 36,8%** 63,2%** 

LQLP Werk 28 39,3% 28,6% 32,1% 67,9% 32,1% 

LQLP Financiën 23 26,1% 43,5% 30,4% 52,2% 47,8% 

LQLP Vrije tijd 31 38,7% 32,3% 29,0% 61,3% 38,7% 

LQLP Kwaliteit van Leven 20 35,0% 35,0% 30,0% 55,0% 45,0% 

* p ≤ 0,10 ** p ≤ 0,05 *** p ≤ 0,01 
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Bijlage G. Herstel gerapporteerd door de cliënt op de verschillende 
vragenlijsten tussen meting 1 en 4 in verband met de formulering van de 
hulpvraag en de dossiervoering 

Herstel meting 1 en 4 N Hulpvraag 

volgens 5 

basisvragen 

Vage 

hulpvraag 

Geen 

hulpvraag 

Dossier-

voering 

volledig 

Dossier-

voering 

onvolledig 

SVL 40 32,5% 42,5% 25,0% 72,5% 27,5% 

Hyperactivatie 24 29,2% 37,5% 33,3% 58,3% 41,7% 

Vermijding 28 35,7% 32,1% 32,1% 64,3% 35,7% 

Herbeleving 23 21,7% 39,1% 39,1% 60,9% 39,1% 

PTSS 25 40,0% 28,0% 32,0% 64,0% 36,0% 

SCL-agorafobie        

SCL-angst  20 40,0% 35,0% 25,0% 90,0%* 10,0%* 

SCL-depressie  19 21,1%* 47,4%* 31,6%* 73,7% 26,3% 

SCL-lichamelijke klachten 13 38,5% 46,2% 15,4% 76,9% 23,1% 

SCL-insufficiëntie       

SCL-sensitiviteit       

SCL-hostiliteit 11 18,2% 45,5% 36,4% 81,8% 18,2% 

SCL-slaapklachten       

SCL-totaal 25 28,0% 44,0% 28,0% 80,0% 20,0% 

STAI   81 28,4% 37,0% 34,6% 67,9% 32,1% 

Zung 16 56,3% 25,0% 18,8% 81,3% 18,8% 

RAND-36 Sociaal 

functioneren 

43 25,6% 39,5% 34,9% 58,1% 41,9% 

RAND-36 Fysieke 

rolbeperking 

23 30,4% 26,1% 43,5% 52,2% 47,8% 

RAND-36 Sociale 

rolbeperking  

39 33,3% 38,5% 28,2% 71,8%* 28,2%* 

RAND-36 Gehele 

gezondheid  

29 41,4% 37,9% 20,7% 65,5% 34,5% 

* p ≤ 0,10 ** p ≤ 0,05 *** p ≤ 0,01 
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Bijlage H. Aantal respondenten dat hersteld tussen de verschillende metingen 

Bij SCL gezond= alles 

behalve zeer hoog 

N 

ongezond 

meting 1 

N gezond 

meting 1 

N hersteld 

tussen meting 

1 en 3 

N hersteld 

tussen meting 

1 en 4 

N hersteld 

tussen meting 

3 en 4 

N ongezond 

bij meting 4 

SVL 178 83 52 40 14 72 

Hyperactivatie 193 38 36 24 4 129 

Vermijding 145 86 45 28 11 61 

Herbeleving 216 15 23 23 11 159 

PTSS 134 97 42 25 7 60 

SCL-agorafobie  102 130 - - -  

SCL-angst 110 122 32 20 6 52 

SCL-depressie 116 116 33 19 7 57 

SCL-lichamelijke 

klachten 

98 134 18 13 9 58 

SCL-insufficiëntie 129 103 - - -  

SCL-sensitiviteit 86 146 - - -  

SCL-hostiliteit 88 148 26 11 13 38 

SCL-slaapklachten 104 128 - - -  

SCL-totaal 125 107 37 25 9 54 

STAI   94 146 58 8 31 28 

Zung 112 125 38 16 5 53 

RAND-36 Sociaal 

functioneren  

169 73 40 43 13 73 

RAND-36 Fysieke 

rolbeperking 

176 70 24 23 11 118 

RAND-36 Sociale 

rolbeperking 

205 41 38 39 18 110 

RAND-36 Gehele 

gezondheid  

154 87 35 29 12 78 

LQLP Algemene 

gezondheid 

127 78 32 - -  

LQLP Wonen  59 146 19 - - - 
LQLP Werk 119 81 28 - - - 

LQLP Financiën 116 88 23 - - - 

LQLP Vrije tijd 118 86 31 - - - 

LQLP Kwaliteit van 

Leven 

76 128 20 - - - 

 

 


