
1 

 

Cynthia Dekker  

(0134961) 

 

 

“Minder Stress door Aandacht” 

 

Gerandomiseerde, gecontroleerde studie naar het effect 

van mindfulness op angst- en depressieve klachten en het 

bevorderen van geestelijke gezondheid binnen een 

preventieve interventie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Masterthese Psychologie: Geestelijke Gezondheidsbevordering 

Universiteit Twente, Enschede 2011 

Begeleiders: drs. Wendy Pots en dr. Martine Veehof 

Datum: 21 oktober 2011 



2 

 

Abstract 

 

     Background: Psychological disorders are a big health related problem in the Netherlands. 

In order to impede the development of mental disorders and symptoms, preventive 

interventions are very important. Positive mental health may also impede mental issues. The 

goal in this study was to decrease mental health symptoms (anxiety and depression) in people 

with mild to moderate symptoms. This was accomplished by a preventive intervention based 

on MBCT (Mindfulness Based Cognitive Therapy). The effect on mental health, 

psychological flexibility and mindfulness was also examined. 

     Method: 151 people with mild to moderate mental symptoms were randomized over two 

condities: an experimental condition that followed the intervention and a waiting list 

condition. The average age was 48 years. The majority of de participants was female. The 

support consisted of 1,5 hour contact in a group during the intervention of twelve weeks. It 

was supervised by trained employees of prevention. Depression, anxiety, mental health, 

psychological flexibility and mindfulness were measured by questionnaires before, 

immediately after and three months after the course. The repeated  measures analysis of SPSS 

(Statistic Package for Social Studies) version 18.0 was used to analyse the results between- 

and within groups. 

     Results: Compared to the waiting list group, depression (Cohen‟s d = 0.43) and anxiety 

(Cohen‟s d = 0.53) reduced significantly. Mental health (Cohen‟s d = 0.27), psychological 

flexibility (Cohen‟s d = 0.52)  and mindfulness (Cohens‟s d = 0.59)  increased significantly 

compared to the waiting list group. 

     Conclusions: This study showed that a prevention based intervention, based on 

mindfulness,  can be effective regarding to depression, anxiety, mental health, psychological 

flexibility and mindfulness. Due to the broad approach and the efficacy of this course, it suits 

well for preventive interventions. 

 

Samenvatting 

 

     Achtergrond: Psychische stoornissen vormen in Nederland een groot 

gezondheidsprobleem met veel maatschappelijke gevolgen. Om het ontwikkelen van 

psychische stoornissen te voorkomen, zijn preventieve interventies van belang. Ook een 

positieve geestelijke gezondheid kan psychische klachten voorkomen. Binnen deze studie 

werd onderzocht in hoeverre angst- en depressieklachten bij mensen met lichte tot matige 

psychische klachten verminderd kunnen worden. Dit werd gedaan aan de hand van de 

evaluatie van een preventieve interventie gebaseerd op MBCT (Mindfulness Based Cognitive 

Therapy). Ook werd gekeken in hoeverre de interventie effect heeft op het verhogen van 

geestelijke gezondheid, mate van psychologische flexibiliteit en mate van mindfulness. 

     Methode: 151 deelnemers met lichte tot matige psychische klachten werden 

gerandomiseerd over twee condities: een experimentele conditie die de interventie volgde en 

een wachtlijstconditie. De gemiddelde leeftijd was 48 jaar.  Het merendeel van de deelnemers 

was vrouwelijk. De begeleiding bestond uit contactmomenten van anderhalf uur gedurende 

twaalf weken en werd gegeven door gekwalificeerde preventiefunctionarissen. Met 

vragenlijsten werden depressie, angst, geestelijke gezondheid, psychologische flexibiliteit en 
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mindfulness voorafgaand, onmiddellijk na de cursus en drie maanden na de cursus gemeten. 

De gegevens werden geanalyseerd middels SPSS (Statistic Package for Social Studies) versie 

18.0. Er werd gebruik gemaakt van een „repeated measures analyse‟ om zowel verschillen 

tussen de groep als binnen de groep te vergelijken. 

     Resultaten: In de experimentele groep namen de psychische klachten significant af in 

vergelijking met de controle groep. De interventie gaf effectgroottes van (Cohen‟s d) 0.43 en 

0.53 voor het verbeteren van respectievelijk depressieve- en angstklachten. De geestelijke 

gezondheid (Cohen‟s d = 0.27), psychologische flexibiliteit (Cohen‟s d = 0.52) en 

mindfulness (Cohens‟s d = 0.59) namen significant toe in vergelijking met de controlegroep. 

     Conclusies: Deze studie laat zien dat een preventieve interventie gebaseerd op mindfulness 

goede effecten kan bereiken met betrekking tot psychische klachten, geestelijke gezondheid, 

psychologische flexibiliteit en mindfulness. Deze cursus kan door zijn brede aanpak en zijn 

effectiviteit goed als preventie interventie ingezet worden. 
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1. Inleiding 

     

     Depressie vormt een volksgezondheidsprobleem met omvangrijke maatschappelijke 

gevolgen (Jansen & Maas, 2000). Jaarlijks lijdt ongeveer 1 op de 4 mensen in Nederland aan 

een depressieve- of angststoornis (Meijer, Smit, Schoemaker, Cuijpers, 2006). Dit leidt tot 

hoge kosten: depressie kost de maatschappij jaarlijks 1,3 miljard euro (Ministerie van VWS, 

2010). Met de huidige behandelingen binnen de geestelijke gezondheidszorg lukt het enkel 

gedeeltelijk de ziektelast op populatieniveau te laten dalen. Een belangrijke oorzaak van deze 

lage daling is dat een deel van de mensen met klachten niet wordt bereikt. Mensen zijn zich er 

veelal niet bewust van waar de klachten vandaan komen of durven geen hulp te vragen. Dit 

vraagt om een verandering van het bestaande geestelijke gezondheidsaanbod. Het aanbieden 

van preventieve interventies is daarom van groot belang om de ziektelast en eventuele kosten 

te doen dalen. Het voorkomen van depressie heeft binnen preventie de voorkeur boven het 

behandelen als de stoornis al ontstaan is (Meijer et al., 2006). Gezien de grote instroom van 

depressies dient er tevens op dit gebied aan preventie worden gedacht. Anders ontstaat er een 

spreekwoordelijke situatie van dweilen met de kraan open (Smit, Bohlmeijer & Cuijpers, 

2003).     

 

1.1 Preventie 

     Het inzetten van preventieve interventies lijkt veelbelovend te zijn voor depressiepreventie 

(Cuijpers, Smit & Van Straten, 2007). De interventies zijn gericht op mensen met enkel een 

aantal klinisch depressieve symptomen, maar die niet aan de volledige criteria voldoen van 

een klinisch relevante depressie (Mrazek & Haggerty, 1994). De aanwezigheid van 

depressieve symptomen is de belangrijkste risicofactor in het ontwikkelen van een klinische 

depressie (Cuijpers & Smit, 2004). 

     Omdat depressie veelal ontstaat of in stand gehouden wordt onder invloed van een 

samenspel van factoren op individueel, sociaal en maatschappelijk niveau, richten 

preventieactiviteiten zich ook veelal op individuen, groepen, organisaties en maatschappelijke 

structuren. Binnen een preventieve benadering kan probleemgericht en themagericht gewerkt 

worden. Ook activiteiten in de sfeer van gezondheidsbevordering passen binnen een 

preventieve benadering (de Koning, van de Lindt & Hosman, 1981).  

    Preventieve interventies kunnen ingedeeld worden in vier groepen: universele interventies 

(voorlichting op gezonde mensen), selectieve preventie (richt zich op mensen met een 

verhoogd risico), terugvalpreventie (het voorkomen van terugkomen van een stoornis na een 

behandeling) en geïndiceerde preventie (gericht op mensen met lichte tot matige klachten). De 

meest invloedrijke gezondheidsbevorderende interventies zijn tot stand gekomen in het kader 

van de publieke gezondheidszorg. Hierbij valt te denken aan voorkomen of verminderen van 

psychische klachten, bijvoorbeeld depressieve symptomen („Kleur je leven‟; Kramer & Riper, 

2005, „Voluit leven‟; Fledderus, Bohlmeijer, Pieterse & Schreurs, 2010) en ook angstklachten 

(„Geen Paniek‟; Meulenbeek et al., 2008).  

     Het terrein van preventie is de laatste jaren aan het professionaliseren. Het aantal 

kwalitatief goede effect onderzoeken groeit gestaag. Uit onderzoek van Smit, Bohlmeijer en 

Cuijpers (2003) blijkt dat er gezondheidswinst te boeken valt met depressiepreventie. Dit zal 

beter lukken als depressiepreventie een goed verankerde plaats krijgt binnen de openbare 
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geestelijke gezondheidszorg. Veel preventieve interventies zijn bewezen effectief gebleken 

(Meijer, Smit, Schoemaker & Cuijpers, 2006). Een voorbeeld hiervan is „In de put, uit de put‟ 

(Cuijpers, 2004; Voordouw, Kramer & Cuijpers, 2002). Deze zelfhulpcursus is in de vorm 

van bibliotherapie met minimale begeleiding en is gebaseerd op de door Lewinsohn, 

Anonucci, Breckenridge & Teri (1984) ontwikkelde cursus „Coping with depression‟. Uit een 

in Nederland gerandomiseerde studie komt naar voren dat deze zelfhulpcursus positieve 

effecten heeft op de incidentie van depressie (Willemse, Smit, Cuijpers & Tiemen, 2004). 

Ook de preventieve interventie „Geen Paniek‟ blijkt uit gerandomiseerd, gecontroleerd 

onderzoek bewezen effectief (Meulenbeek, Willemse, Smit, van Balkom, Spinhoven en 

Cuijpers, 2008). De interventie laat effecten zien op het gebied van het verminderen van 

(paniek)klachten, verbeteren van de kwaliteit van het leven en kostenefficiëntie. Een ander 

voorbeeld van het inzetten van een preventieve interventie ten vermindering van depressieve 

klachten is „Voluit Leven‟ (Bohlmeijer & Hulsbergen, 2009). De resultaten van de 

gerandomiseerde, gecontroleerde studie naar deze preventieve cursus laten zien dat deze 

cursus effectief is voor de afname van depressieve klachten (Fledderus, Bohlmeijer, Pieterse 

& Schreurs, 2010). Deze interventie is, in tegenstelling tot de eerder genoemde interventies, 

niet gebaseerd op cognitieve gedragstherapie, maar op Acceptance en Commitment Therapy 

en mindfulness. Volgens Fledderus et al. (2010) kan toevoeging van mindfulness in het 

huidige preventieaanbod mogelijk meehelpen in het tegengaan van de hoge incidentie van 

depressie. Uit het onderzoek blijkt dat mindfulness beschermend kan werken voor geestelijke 

gezondheid en een belangrijke bijdrage levert aan acceptatie van onplezierige gedachten en 

gevoelens. Acceptatie kan een belangrijke bijdrage leveren aan het verminderen van 

psychische klachten als depressie en angst. Deze kennis kan worden gebruikt bij het 

ontwikkelen van een nieuwe interventie. Voordat een preventieve interventie ontwikkeld kan 

worden is er tevens behoeft aan een duidelijk beeld van risicofactoren met betrekking tot het 

ontwikkelen van een psychische stoornis. Binnen de huidige interventie is gekeken welke 

eventuele risicofactoren meespelen in het ontwikkelen van een depressie. 

     Er is steeds meer bewijs dat experiëntiele vermijding kan leiden tot het ontwikkelen van 

depressie (Biglan, Hayes & Pistorello, 2008). Onder experiëntiele vermijding wordt de 

neiging om onplezierige gedachten en gevoelens te vermijden verstaan. Een alternatief 

hiervoor is de acceptatie van innerlijke ervaringen en zo het vergroten van de psychologische 

flexibiliteit (Hayes et al., 2004). Een psychologisch flexibel persoon accepteert negatieve 

gevoelens en ervaring in plaats van ze te vermijden. Een meta-analyse van Hayes, Luoma, 

Bond, Mauda en Lillis (2006) toont drie studies waarin een hogere mate van psychologische 

flexibiliteit samenhangt met een kleinere kans op het hebben van een psychische stoornis. 

Tull, Gratz, Salters en Roemer (2004) hebben tevens een correlatie gevonden tussen 

experiëntiele vermijding en depressie- en angststoornissen. Experiëntiele vermijding blijkt 

dus een risicofactor te zijn voor het ontwikkelen van een psychische stoornis als depressie. 

Om de kans op een psychische stoornis te verminderen zal er gestreefd moeten worden naar 

psychologische flexibiliteit.  

     Psychologische flexibiliteit is tevens een factor met betrekking tot het verbeteren van de 

geestelijke gezondheid (Hayes et al., 2006). Geestelijke gezondheid wordt vaak gedefinieerd 

als de afwezigheid van psychische problemen. Een latere benadering bevat zowel de 

afwezigheid van ziekte als ook de aanwezigheid van positieve eigenschappen (Keyes, 2007). 
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De Wereld Gezondheidsorganisatie definieerde in 1999 geestelijke gezondheid als: “… a state 

of successful performance of mental function, resulting in producting activities, fulfilling 

relationships with people, and the ability to change and cope with adversity” (U.S.  

Department of Health and Human Services, 1999).  Versterking van geestelijke gezondheid 

beschermt tegen psychische klachten en stoornissen (Westerhof & Keyes, 2008). Een goede 

geestelijke gezondheid wordt gezien als een goede interactie tussen het individu, de groep en 

omgeving gericht op welzijn, optimale ontplooiing en gebruik van vermogens. Er zijn drie 

belangrijke componenten binnen de definitie van geestelijke gezondheid: emotionele 

(gevoelens van blijheid en tevredenheid), psychologische (betekenisvol leven leiden) en 

sociale gezondheid (gewaardeerd in de omgeving voelen) (Westerhof & Keyes, 2010). 

Gezondheidsbevordering richt zich op het creëren van voorwaarden waaronder mensen 

zichzelf optimaal kunnen ontwikkelen. Algemene versterking van sociaal-emotionele 

competentie alsmede het creëren van een goede gezondheidsbevorderende 

leefomstandigheden (school, gezin, wijk, arbeid, verzorgingshuizen) staan centraal (Smit, 

Bohlmeijer & Cuypers, 2003). Verscheidene studies hebben laten zien dat psychologische 

flexibiliteit gerelateerd is aan een betere geestelijke gezondheid (Butler & Ciarrochi, 2007; 

Kashdan, Barrios, Forsyth & Steger, 2006; Fledderus, Bohlmeijer & Pieterse, 2010). Een 

methode die kan worden ingezet om psychologische flexibiliteit te bevorderen is mindfulness 

(Fledderus, Bohlmeijer, Smit, Westerhof, 2010). Deze methode richt zich onder andere op de 

acceptatie van onplezierige gedachten en gevoelens. Mindfulness lijkt dus een belangrijke 

factor te zijn in het verminderen van risicofactoren met betrekking tot het ontwikkelen van 

een depressie en het verhogen van de geestelijke gezondheid.  

      

1.2 Mindfulness      

     Mindfulness is het centrale begrip in de Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT). 

Surawy, et al. (2005) omschrijft mindfulness als een manier van aandacht schenken (waarbij 

je in het nu blijft) aan een innerlijke of externe ervaring, zonder er op dat moment een 

vooroordeel te hebben over de waarde, de waarheid en de mate van belangrijkheid van deze 

ervaring. Dit wordt veelal aangeleerd door middel van meditatie oefeningen (Baer, 2003). 

„Mindfulness‟ in therapie is het toepassen van meditatietechnieken door psychologen in de 

vorm van een gestructureerde training. Het resultaat van het toepassen hiervan is dat cliënten 

leren automatische reactiepatronen te doorbreken. 

     In de boeddhistische meditatietraditie van ongeveer 2500 jaar geleden vindt Mindfulness 

haar oorsprong. In vroegere boeddhistische teksten wordt mindfulness-meditatie beschreven 

als een methode om het menselijk lijden te verminderen en positieve kwaliteiten, zoals 

inzicht, te ontwikkelen (Schurink, 2006). Doordat Jon Kabat-Zinn dertig jaar geleden 

mindfulness introduceerde binnen de behandeling van mensen met chronische 

gezondheidsklachten heeft de verspreiding van mindfulness in de gezondheidszorg een sprong 

gemaakt. Hij is de grondlegger van het Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR)-

programma. Dit programma is gebaseerd op de interactie tussen lichaam en geest en vooral op 

het veranderen van onze houding tot stressinducerende factoren in het leven. Meditatie, 

ontspanningstechnieken en leefadviezen zijn onderdeel van het programma (Hulsbergen, 

2009). Teasdale, Segal en Williams (1995) integreerden MBSR met cognitieve technieken om 

terugval te voorkomen van mensen met een recidiverende depressie. Aanleiding hiervoor was 
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het ontbreken van een succesvolle aanpak van een recidiverende depressie. Meer dan in 

MBSR wordt aandacht besteed aan het leren omgaan met negatieve gedachten en emoties.  

Dit wordt het zogenaamde Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) genoemd. Het 

verschil met cognitieve therapie is dat niet wordt ingegaan op de inhoud van gedachten. Er 

wordt geleerd om niet te reageren op negatieve emoties en gedachten waardoor de invloed op 

het gedrag wordt verminderd. MBCT kan worden toegepast op mensen met depressieve- en 

angst klachten. Dit is een van de redenen waarom binnen de huidige preventieve interventie 

gekozen is voor het inzetten van MBCT. Binnen klinische settings is er al enig onderzoek 

gedaan naar het inzetten van mindfulness ter vermindering van psychische klachten. De 

resultaten lijken veelbelovend te zijn. 

     Hofmann, et al. (2010) heeft een meta-analytisch onderzoek gedaan met betrekking tot 

interventies gebaseerd op mindfulness. Het doel was om een effectgrootte analyse te 

bewerkstelligen voor angst- en stemmingssymptomen in klinische instellingen. De meta-

analyse is gebaseerd op 39 studies met in totaal 1140 cliënten die een op mindfulness 

gebaseerde therapie ontvingen. Effectgroottes tonen aan dat therapie gebaseerd op 

mindfulness middelgrote effecten bewerkstelligen in het verbeteren van angst- (Hedges‟s g = 

.63) en stemmingsklachten (Hedges‟s g = .59) op de gehele doelgroep (mensen met 

uiteenlopende klachten). Bij cliënten met angst- en stemmingsstoornissen bereikte de 

interventie een effectgrootte van (Hedges‟s g) van 0.97 en 0.95 voor het verbeteren van 

respectievelijk angst- en stemmingssymptomen. Deze effectgroottes zijn niet gerelateerd aan 

het jaar van publicatie en aantal behandelingen. Tevens werden deze effecten een aantal 

maanden behouden. Kenny en Williams (2007) deden een studie naar de effecten van MBCT 

bij vijftig mensen die in het verleden depressies hadden en op dit moment nog steeds last 

hadden van depressieve klachten. De Beck Depression Inventory (BDI; Beck, Rush, Shaw & 

Emery, 1979) score nam gemiddeld met ruim tien punten af, echter door het ontbreken van 

een controlegroep kunnen de effecten niet worden toegewezen aan de MBCT-interventie. Een 

meta-analyse van gepubliceerde en niet gepubliceerde onderzoeken gerelateerd aan MBSR 

laten kleinere effectgroottes zien van ongeveer 0.5 op depressieve klachten (Grossman, 

Niemann, Schmidt & Walach, 2004). Het feit dat inzetten van MBCT veelbelovende 

resultaten laat zien in vergelijking met het inzetten van MBSR is een belangrijke reden 

waarom binnen de huidige interventie voor MBCT gekozen is. MBCT lijkt zeer effectief te 

zijn. 

     Binnen preventieve interventies is beperkt onderzoek gedaan naar op mindfulness 

gebaseerde interventies, zoals MBSR en ACT (Acceptance and Commitment Therapy). Uit 

het onderzoek van Fledderus, Bohlmeijer, Pieterse en Schreurs (2010) blijkt dat het inzetten 

van mindfulness binnen een preventieve interventie (Voluit Leven) effectief blijkt ten aanzien 

van depressieve klachten (Cohen‟s d = .88). Er mist echter een goede gerandomiseerde, 

gecontroleerde studie naar het inzetten van MBCT binnen preventieve interventies.    

 

1.3 ‘Minder Stress door Aandacht’ 

     De preventieve cursus „Minder stress door aandacht‟ is een groepsgerichte, op MBCT 

gebaseerde, interventie van elf bijeenkomsten van anderhalf uur en mogelijk een follow-up 

bijeenkomst na vier tot zes weken. Voor de training is grotendeels gebruik gemaakt van het 

beschreven protocol in het handboek “Aandachtgerichte cognitieve therapie” van Segal, 
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Williams en Teasdale (2004). Deze therapievorm biedt een programma van acht weken 

waarbij deelnemers elke dag 40 minuten een formele aandachtsoefening doen. Bij het 

opzetten van de training „Minder Stress door Aandacht‟ is gekozen voor een alternatief 

aanbod, aangezien 40 minuten oefenen per dag niet of nauwelijks haalbaar bleek binnen een 

preventieve interventie. In verband met de tijdsinvestering van de deelnemers is de duur per 

sessie aangepast van drie naar anderhalf uur. Om toch alle onderdelen te kunnen behandelen 

is er gekozen voor elf bijeenkomsten in plaats van de originele acht.  

     De training bestaat uit drie onderdelen: aandacht, acceptatie en anders omgaan met 

gedachten. De laatste bijeenkomst heeft als thema evaluatie. Na de training is het doel dat de 

deelnemers in staat zijn de mindfulness houding toe te passen in hun dagelijks leven en 

minder psychische klachten te ervaren. Het bespreken van de theorie afgewisseld met 

aandachtsoefeningen zijn de belangrijkste onderdelen van de training. De preventieve cursus 

betreft het volgende aanbod: 

 12 bijeenkomsten van 1,5 uur waarin wordt geoefend en waarin wordt gesproken over 

de beleving hiervan; 

 Thematische opzet met als centrale thema‟s aandacht, omgaan met gedachten en 

acceptatie; 

 Nadruk op het doen van informele aandachtsoefeningen (oefeningen die men in het 

dagelijks leven doet, zoals koffie drinken en fietsen, met aandacht doen en gebruik 

maken van pauzemomenten); 

 Elke dag thuis een formele aandachtsoefening (bijvoorbeeld lichaamsscan; waar men 

speciaal voor gaat zitten; Hulsbergen, 2009) doen van 15 minuten. 

 

1.4 Onderzoeksvragen 

     Doel van het huidige onderzoek is: nagaan of de training „Minder stress door aandacht‟ 

effect heeft op het verminderen van psychische klachten en verhogen van de geestelijke 

gezondheid. Effectonderzoek naar deze preventieve cursus is gewenst om de effectiviteit van 

de cursus te kunnen waarborgen. Dit wordt gedaan door een experimentele conditie te 

vergelijken met een controle conditie. 

     De globale vraagstelling naar het effect van de interventie kan aan de hand van de beoogde 

doelen van de cursus worden onderverdeeld in de vragen: 

 

 Welk effect heeft de cursus op de afname van depressieve klachten (primaire 

uitkomstmaat); 

 Is er een effect zichtbaar in termen van een afname van angstklachten en een 

verbetering van positieve geestelijke gezondheid (secundaire uitkomstmaten); 

 Is er een verbetering zichtbaar in psychologische flexibiliteit en mindfulness; 

 Blijven deze resultaten behouden na drie maanden? 

 

     Verwacht wordt dat de cursus de psychische klachten zal verminderen. Tevens wordt 

verwacht dat deze een positieve bijdrage zal leveren aan de geestelijke gezondheid, mate van 

psychologische flexibiliteit en mindfulness. Deze verwachtingen zijn gebaseerd op de eerder 

genoemde veelbelovende resultaten van andere studies. 
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2 Methode 

 

2.1 Design 

     Het betrof een gerandomiseerde, gecontroleerde studie met twee parallelle groepen: de 

deelnemers aan de cursus „Minder stress door aandacht‟ (de experimentele conditie) en een 

groep die op de wachtlijst stond (de controle conditie). Gerandomiseerd effectonderzoek 

wordt gezien als het type onderzoek wat het meest bewijs oplevert (Schoemaker et al., 2006). 

Daarom wordt deze vorm van onderzoek als geprefereerde methode gezien om de effectiviteit 

aan te tonen. Er was een baseline meting (T0) en een nameting (T1; direct aan het einde van 

de cursus). Om te kijken of het effect behouden is gebleven ontving de experimentele conditie 

drie maanden na afloop van de interventie een follow-up meting (T2). 

      

2.2. Deelnemers en werving 

    De doelgroep voor deze studie bestond uit volwassenen van 18 jaar en ouder die last 

hadden van lichte tot matige psychische klachten (angstklachten en/of depressieve klachten). 

 

Als exclusiecriteria werden gehanteerd: 

 De aanwezigheid van ernstige psychopathologie: wanneer er sprake is van een ernstige 

depressieve stoornis of matig tot hoog suïciderisico volgens de M.I.N.I.-Plus (Sheehan 

e.a., 1998) of andere psychopathologie die deelname/leerbaarheid onmogelijk maakte; 

 Mensen die in de drie maanden voor aanmelding zijn gestart met medicatie in verband 

met hun psychische klachten;  

 Het ontvangen van een lopende psychologische behandeling; 

 Niet voldoende tijd om de cursus goed te volgen; 

 Slechte beheersing van de Nederlandse taal. 

  

     Er heeft een open werving plaatsgevonden via advertenties in kranten en tijdschriften en 

via informatiefolder verspreid door de diverse GGZ instellingen bij huisartsen, 

fysiotherapeuten, apothekers en bibliotheken. Daarnaast was er uitgebreide informatie over de 

training en het onderzoek te vinden op een website. Potentiële deelnemers konden hun 

interesse tonen door zich aan te melden via deze website of zich te melden bij een 

deelnemende GGZ instelling. Zij kregen schriftelijk een informatiebrief over de cursus en 

over de onderzoeksopzet, samen met een informed consent formulier. De deelnemende GGZ 

instellingen waren: GGNet, Mediant, Dimence en GGZ-Leiden. Geïnteresseerden kregen van 

de instelling een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek, met als doel extra informatie 

over de cursus en het onderzoek te verschaffen en bij een getekende informed consent de in- 

en exclusiecriteria te doorlopen. Dit kennismakingsgesprek vond plaats onder leiding van een 

preventiefunctionaris.  

     De diagnostiek werd ondersteund door gedeeltelijk het diagnostisch interview de M.I.N.I.-

Plus (sectie depressie en suïcide) af te nemen (Sheehan e.a., 1998). Dit werd gedaan door de 

preventiefunctionaris. Vervolgens kregen de deelnemers schriftelijk de uitslag of zij mochten 

deelnemen aan het onderzoek. Hierop volgend vond een centrale uitvoering van randomisatie 
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plaats. Respondenten werden individueel gerandomiseerd en verdeeld over de twee condities. 

Daarbij werd gestratificeerd naar geslacht. 

De deelnemers in de controleconditie ontvingen in eerste instantie geen interventie. Wel 

werd aangeboden om na drie maanden de training te volgen. Ze kwamen daarvoor op een 

wachtlijst te staan. Het stond de mensen op de wachtlijst vrij om gebruik te maken van andere 

vormen van zorg. Dit werd bij de nameting geregistreerd.  

     In tabel 1 staat een overzicht van de sociaal demografische variabelen van de 151 

deelnemers. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers lag bij de 48 jaar (SD = 11.28). Het 

merendeel van de participanten was vrouwelijk (78%), gehuwd (53%) en hoger opgeleid 

(54%). Er waren geen significante verschillen tussen de experimentele conditie en de controle 

conditie wat betreft sociaal demografische variabelen. 

 
Tabel 1. Sociaal demografische variabelen van deelnemers die de vragenlijsten hebben ingevuld in de experimentele en controle conditie 

Demografische 

variabelen 

 Experimentele 

Conditie  

(n = 75) 

Controle 

Conditie  

(n = 76) 

Totaal  

 

(n = 151) 

Geslacht Vrouw  

Man  

58 (77) 

17 (23) 

60 (79) 

16 (21) 

118 (78) 

33 (22) 

 

Gemiddelde leeftijd gem. (sd) 48.00 

(10.66) 

47.72 

(11.95) 

47.93 

(11.28) 

 

Burgerlijke staat Gehuwd  

Gescheiden  

Weduwe/weduwnaar  

Ongehuwd  

41 (55) 

12 (16) 

1 (1) 

21 (28) 

39 (51)  

13 (17) 

3 (4) 

21 (28) 

80 (53) 

25 (17) 

4 (3) 

42 (28) 

 

Levensbeschouwing Geen  

Rooms Katholiek 

Nederlands Herv.  

Gereformeerd  

Humanisme  

Anders  

31 (42) 

19 (26) 

8 (11) 

3 (4) 

3 (4) 

10 (13) 

31 (41) 

15 (20) 

9 (12) 

6 (8) 

4 (5) 

11 (15) 

62 (41) 

34 (23) 

17 (11) 

9 (6) 

7 (5) 

21 (14) 

 

Cultuur Nederlands  

Niet Nederlands  

68 (92) 

6 (8) 

73 (96) 

3 (4) 

142 (94) 

9 (6) 

 

Opleiding Lager  

Middel  

Hoger  

Anders 

6 (8) 

20 (27) 

44  (60) 

4 (5) 

11 (15) 

27 (35) 

36 (47) 

2 (3) 

17 (11) 

47 (31) 

80 (54) 

6 (4) 

 

Dagelijkse activiteiten Betaald werk  

Gepensioneerd  

Huishoudelijk werk  

Vrijwilligerswerk  

Arbeidsongeschikt  

Werkloos  

Anders  

46 (61) 

4 (5) 

5 (7) 

2 (3) 

2 (3) 

5 (7) 

11 (15) 

43 (57) 

3 (4) 

1 (1) 

2 (3) 

9 (12) 

3 (4) 

15 (20) 

89 (59) 

7 (5) 

6 (4) 

4 (3) 

11 (7) 

8 (5) 

26 (18) 

 

     

Variabelen worden weergegeven in aantallen met daarachter de percentages, tenzij anders weergegeven. 
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2.3 Meetinstrumenten 

     De vragenlijst bestond, naast demografische vragen, uit zes vragenlijsten die de primaire 

uitkomstmaat depressieve klachten en de secundaire uitkomstmaten angstklachten en 

geestelijke gezondheid meette. Tevens werden de procesmaten psychologische flexibiliteit en 

mindfulness gemeten.  

 

2.3.1 Primaire uitkomstmaat 

     Center for Epidemiologic Studies Depression Scale (CES-D; Radloff, 1977): De CES-

D is een instrument waarmee de omvang van depressieve symptomen kan worden vastgesteld. 

Naast de „ernstige gevallen‟ kunnen ook de mildere symptomen worden gedetecteerd. Dit 

wordt gedaan aan de hand van twintig eenvoudig en bondig geformuleerde vragen die de 

respondent op een 4-punt schaal van “zelden of nooit (minder dan een dag)” tot en met 

“meestal of altijd (vijf-zeven dagen)” moet beoordelen. De CES-D meet geen chronische 

depressie, maar registreert depressieve gevoelens, die als gevolg van een bepaalde gebeurtenis 

kunnen ontstaan. Door de punten bij elkaar op te tellen kan er een score ontstaan met een 

totaalscore van 60. Een score van 16 of hoger geeft een indicatie van aanwezige klinisch 

relevante depressieve klachten. De schaal beschikt over goede psychometrische 

eigenschappen, zoals test-hertest betrouwbaarheid, goede concurrente validiteit en 

constructvaliditeit (Bouma et al., 1995). In deze studie werd op de voormeting en op de 

nameting een goede interne consistentie gevonden, respectievelijk α = .89 en α = .91. 

 

2.3.2 Secundaire uitkomstmaten 

     Hospital Anxiety and Depression Scale-Anxiety subscale (HADS-A; Zigmond & 

Snaith, 1983): Dit meetinstrument is ontwikkeld om in enkele minuten de mate van 

angstsymptomen vast te stellen. Deze schaal bestaat uit zeven vragen die op een 4-puntschaal 

van “helemaal niet” tot en met “zeer vaak” door de respondent worden beantwoord. De 

totaalscore (punten bij elkaar optellen) is 21. Scores van 8 of hoger geven een indicatie van 

klinisch relevante angstsymptomen. De HADS-A liet goede psychometrische eigenschappen 

in zes verschillende groepen van Nederlandse respondenten zien (Spinhoven, Ormel, 

Sloekkers, Kempen, Speckens & Van Hermet, 1997). Op de voormeting gaf deze schaal in 

deze studie een interne consistentie van α = .77 en op de nameting α = .85. 

 

     Mental Health Continuum – short form (MHC-SF; Keyes, 2005; Westerhof & Keyes, 

2008): Dit is een instrument dat geestelijke gezondheid via zelfrapportage meet. De schaal is 

opgedeeld in drie subschalen: subjectief, psychologisch en sociaal welbevinden. Met 

subjectief welbevinden wordt levenstevredenheid, voldoening en positieve gevoelens 

aangeduid. Psychologisch welbevinden betreft zaken als autonomie, mate van zelf-acceptatie, 

doel in het leven en persoonlijke groei. Facetten als sociale acceptatie, -actualisatie en -

contributie vallen onder sociaal welbevinden. De antwoordmogelijkheden geven aan in 

hoeverre een individu kenmerken van geestelijke gezondheid heeft ervaren in de afgelopen 

maand. De schaal bestaat uit veertien items die op een 5-punt schaal van “nooit” tot en met 

“elke dag” worden beantwoord. De totaalscore wordt berekend door de punten van alle 

afzonderlijke vragen bij elkaar op te tellen. De drie subschalen correleren met elkaar en er is 

een goede betrouwbaarheid voor de totaalscore (Keyes, 2009). In deze studie werd op de 
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voormeting en op de nameting een zeer goede interne consistentie gevonden (beide metingen: 

α = .93).  

 

2.3.3 Procesmaten 

     Acceptance and Action Questionnaire II (AAQII; Jacobs, Kleen, De groot en Atjak, 

2008): De AAQII meet de mate van acceptatie van ongewenste innerlijke ervaringen en mate 

van psychologische flexibiliteit. De schaal bestaat uit tien uitspraken die door de respondent 

aan de hand van een 7-punt schaal van “nooit waar” tot “helemaal waar” beoordeeld wordt. 

De totaalscore is 70 (punten bij elkaar optellen). Hoe hoger deze score, hoe hoger de 

acceptatie en psychologische flexibiliteit. De schaal beschikt in de studie van Jacobs et al. 

(2008) over goede interne consistentie. Binnen deze studie werd een α = .81 gevonden op de 

voormeting en α = .88 op de nameting. 

 

     Five Facet Mindfulness Questionnaire (FFMQ; Bear, Smith, Hopkins, Krietemeyer, 

Toney, 2006): De FFMQ bestaat uit vijf facetten: observeren (in staat zijn dingen op te 

merken, aandacht voor interne en externe stimuli), beschrijven (een geobserveerd verschijnsel 

onder woorden kunnen brengen), bewust handelen (zonder afleiding concentreren op één 

ding), niet oordelen (ervaringen van het moment kunnen accepteren zonder te oordelen) en 

non-reactief zijn (gedachten en gevoelens op laten komen, zonder er verstrikt in te raken). De 

schaal bestaat uit 39 uitspraken die aan de hand van een 5-punt schaal van “nooit waar” tot en 

met “helemaal waar” door de respondent beoordeeld kunnen worden. Een score kan 

verkregen worden door de punten van alle vragen bij elkaar op te tellen. De totaalscore loopt 

van 39 tot en met 195. Uit eerder wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de schaal goede 

psychometrische eigenschappen heeft (Bohlmeijer, ten Klooster, Fledderus,Veehof & Bear, 

2011). Op de voormeting en de nameting is de interne consistentie zeer goed (α = .90 en α = 

.95, respectievelijk). 

 

2.4 Interventie 

     De training was opgezet in een preventieve setting met een vaste groep deelnemers, 

minimaal tien en maximaal vijftien. Een groep met minder dan acht deelnemers was niet 

wenselijk, omdat het oefenen met mindfulness centraal diende te staan en niet het 

persoonlijke verhaal van de deelnemers. De doelgroep bestond uit volwassenen van 18 jaar en 

ouder die last hadden van lichte tot matige psychische klachten (somberheid, angst en/of 

stress). In bijeenkomst vijf werd de training kort geëvalueerd met de deelnemers middels een 

gesprek en in bijeenkomst tien kregen zij een evaluatieformulier met het verzoek deze in te 

vullen. De training werd gegeven door twee begeleiders voor welke het noodzakelijk was om 

veel ervaring te hebben met het toepassen van mindfulness in het eigen leven (Hulsbergen, 

2009). 

     De training bestond zoals eerder genoemd uit drie onderdelen. De eerste was aandacht 

(bijeenkomst 1, 2 en 3), waarin de deelnemers leerden hoe ze bewust hun aandacht kunnen 

richten op het hier en nu. Ook leerden ze hoe ze konden omgaan met momenten waarbij ze 

afgeleid raakten van hetgeen waar ze mee bezig waren en weer terug konden keren naar dit 

moment. Er werd geoefend met twee basisoefeningen: de lichaamsscan en het richten van de 

aandacht op de ademhaling (= formele aandachtsoefeningen). Tevens werd er uitgebreid 
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stilgestaan bij het beoefenen van aandacht in het dagelijks leven (= informele 

aandachtsoefeningen). Deze oefeningen kwamen gedurende de twee overige onderdelen 

regelmatig terug. Het tweede onderdeel was acceptatie (5, 7, 9 en 10). De deelnemers leerden 

tijdens deze bijeenkomsten hoe ze situaties konden accepteren zonder deze te willen 

veranderen. In de bijeenkomsten over omgaan met gedachten (bijeenkomst 4, 6 en 8) lag de 

nadruk op het leren dat gedachten niet de basis zijn van ieders identiteit. Men leerde 

gedachten te observeren als opkomende en verdwijnende fenomenen, afstand te nemen van 

gedachten en niet te reageren op negatieve emoties en gedachten. De laatste bijeenkomst (11) 

had als thema evaluatie. De deelnemers konden in deze bijeenkomst een aandachtsoefening 

naar hun keuze bespreken, bespreken wat ze persoonlijk aan de training hadden gehad en hoe 

ze verder zouden gaan. Daarnaast werd er geëvalueerd over de praktische zaken van de 

training (vorm, cursusmap, begeleiders, etc.). In de terugkombijeenkomst (12) werd er 

besproken hoe het de afgelopen periode was gegaan met oefenen en of er nog vragen waren 

over de theorie of oefeningen. Een uitgebreide beschrijving van de interventie is te vinden in 

bijlage 1. 

 

2.5 Statistische analyse 

     De onderzoeksresultaten werden geanalyseerd middels de Statistic Package for Social 

Studies (SPSS) versie 18.0.  Bij de statistische analyse zijn eventuele missende waarden 

aangevuld middels Expectation Maximisation (EM). Dit is een effectieve techniek om de 

steekproef zo groot mogelijk te laten, zodat het onderzoek een hogere validiteit krijgt (Schafer 

& Graham, 2002). Bij de nameting was er sprake van negen missende deelnemers en bij de 

follow-up meting in totaal elf missende deelnemers. Door gebruik te maken van EM, zijn 

deze deelnemers wel meegenomen in de analyses. Aan de hand van een One-way ANOVA 

was gebleken dat op de voormeting geen significante verschillen waren tussen de 

experimentele conditie en de controle conditie wat betreft uitkomsten op de vragenlijsten; 

CES-D(F=.554, df=1, p=.46), HADS-A (F=.773, df=1, p=.38), MHQ (F=.009, df=1, p=.926), 

AAQ (F=.885, df=1, p=.35) en FFMQ-SF (F=.482, df=1, p=.49). Er is dus sprake geweest van 

een succesvolle randomisatie. Daarnaast is er uit de Kolmogorov Smirnov analyse gebleken 

dat de scores normaal verdeeld waren. 

     Om de effecten van de interventie te onderzoeken en tevens te vergelijken tussen de 

groepen werd gebruik gemaakt van een tussen proefpersoon repeated measures analyse 

(gecontroleerd voor verschillen op baseline niveau). Er is gekeken naar het interactie effect 

van de Multivariate analyse. Om te kijken of de interventie effect heeft gehad op de 

experimentele groep werd gebruik gemaakt van een binnen proefpersoon repeated measures 

analyse. Middels deze analyse werd ook gekeken of de effecten naar drie maanden behouden 

zijn gebleven. 

     De grootte van de effecten tussen de groepen werd bepaald door gebruik te maken van 

Cohen‟s d. Deze werd berekend door de totale gemiddelden van de nameting van beide 

groepen van elkaar af te trekken en vervolgens door de gepoolde standaarddeviatie te delen, 

middels een effect size calculator (http://www.uccs.edu/~faculty/lbecker/). Om de effectgroottes 

binnen de groepen te berekenen, moest er gecorrigeerd worden voor de afhankelijkheid van 

de gemiddelden. In de effect size calculator (http://cognitiveflexibility.org/effectsize/) werd 

ook de correlatie tussen de twee gemiddelden ingevuld, zodat er gebruik gemaakt kon worden 

http://www.uccs.edu/~faculty/lbecker/
http://cognitiveflexibility.org/effectsize/
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van Morris‟ en DeShon‟s (2002) vergelijking 8. Positieve waarden geven aan dat de 

interventie een gunstig effect heeft ten opzichte van de nulmeting, waarbij d = 0.2 een klein, d 

= 0.5 een middelgroot en d = 0.8 een groot effect weergeeft (Cohen, 1992).  

      



16 

 

3 Resultaten 

 

     De gemiddelden (M) en standaarddeviaties (SD) van de uitkomstmaten zijn weergegeven 

in tabel 2. 

 

Tabel 2. De gemiddelden en standaarddeviaties van de uitkomstmaten voor experimentele en controle groep op 

baseline (T0) en post-test (T1), voor de experimentele groep op follow-up (T2) en effectgroottes op post test. 

Uitkomstmaten Experimentele 

groep (n=75) 

 Controle 

groep 

(n=76) 

    

 GM**** SD**** GM SD F(df)*** P** Cohen’s d* 

        

CES-D pre 15.62 7.92 16.00 8.53    

CES-D post 12.01 8.61 15.88 9.35 8.46(1) .004 .43 

CES-D follow-up 11.43 8.15      

        

HADS-A pre 

HADS-A post 

HADS-A follow-

up 

8.01 

6.13 

4.80 

3.38 

3.51 

2.83 

8.51 

8.07 

 

3.59 

3.81 

 

 

11.16(1) 

 

 

.001 

 

 

.53 

. 

        

MHC-SF pre 

MHC-SF post 

MHC-SF follow-

up 

38.75 

43.38 

45.36 

11.89 

12.65 

12.81 

38.68 

39.93 

 

11.49 

12.95 

 

 

4.90(1) 

 

 

.028 

 

 

.27 

 

AAQ pre 

AAQ post 

AAQ follow-up 

 

FFMQ pre 

FFMQ post 

FFMQ follow-up 

 

44.21 

49.75 

51.72 

 

115.00 

133.17 

135.84 

 

8.46 

8.78 

8.94 

 

16.19 

18.72 

17.23 

 

42.83 

44.97 

 

 

117.65 

121.47 

 

 

7.85 

9.65 

 

 

19.07 

21.55 

 

 

 

8.93(1) 

 

 

 

38.51(1) 

 

 

.003 

 

 

 

.000 

 

 

.52 

 

 

 

.59 

 

* = effectgrootte tussen groepen (Cohen‟s d) 

** = verschil in uitkomsten tussen experimentele groep en controle groep 

*** = F-waarde van het interactie effect middels de repeated measures analyse 

**** = GM = Gemiddelde; SD = standaardafwijking 

Noot . CES-D = Center for Epidemiologic Studies Depression Scale; HADS-A = Hospital Anxiety and Depression Scale-

Anxiety subscale; MHC-SF = Mental Health Continuum – short form; AAQ = Acceptance and Action Queastionnaire; 

FFMQ = Five Facet Mindfulness Questionnaire. 

 

 

 

3.1 Effecten tussen de groepen 

     Gevonden is dat de training een significant effect heeft op het reduceren van psychische 

klachten vergeleken met de controle conditie. Hieronder worden de resultaten besproken per 

uitkomstmaat.    
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 Depressieve klachten: De gemiddelde 

depressiescore van de experimentele en de 

controle groep liggen tijdens de voormeting 

beide rond de cut-off score van 16. Dit wordt 

gezien als “possible case” van het voorkomen 

van klinische relevante depressiesymptomen 

(Radloff, 1977). De gemiddelde score op de 

CES-D op T1 was voor de experimentele 

groep 12.01 v. 15.88 voor de controlegroep. 

De interventie heeft effect op de afname van 

depressieve klachten in vergelijking met de 

controlegroep: p = .004 (zie figuur 1). De 

effectgrootte is klein te noemen: d = .43.  
Figuur 1. CES-D score experimentele en controle conditie. 

 

     Angst: Bij de voormeting ligt de gemiddelde angstscore boven het afkappunt van 8 

(indicatie psychiatrisch toestandbeeld). In de experimentele groep scoren 41 deelnemers 

(54,7%) 8 of hoger op de voormeting. Bij de nameting is dat aandeel geslonken tot 17 

deelnemers (22,7%) en bij de follow-up 

meting nog maar 7 deelnemers (9.3%). Ter 

vergelijking: bij de controlegroep waren dit op 

de voormeting 41 deelnemers (53,9 procent) 

en op de nameting 33 deelnemers (43,4%). 

Wat betreft  de gemiddelde score op de 

HADS-A op de nameting is dit 6.13 in de 

experimentele groep v. 8.07 in de 

controlegroep. Er is een significant effect 

gevonden van de interventie op de afname van 

angstklachten (p = .001). Dit is te zien in 

figuur 2. Het effect van de interventie is bij de 

nameting middelgroot te noemen (d = .53). 
Figuur 2. HADS-A score experimentele- en controleconditie. 

 

     Geestelijke gezondheid: De gemiddelde 

scores wat betreft geestelijke gezondheid 

liggen bij de voormeting nagenoeg gelijk. Bij 

de nameting is er een sterkere toename bij de 

experimentele groep in vergelijking met de 

controle groep. Dit is te zien in figuur 3. De 

training heeft een significant voordelig effect 

op het verhogen van de geestelijke 

gezondheid, p = .028. Het gaat hier om een 

klein effect (d = .27). 
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     Psychologische flexibiliteit: In beide groepen is er een toename te vinden in 

psychologische flexibiliteit. Bij de experimentele groep is de score echter sterker gestegen dan 

bij de controle groep. Er is een significant effect gevonden bij de interventie op 

psychologische flexibiliteit, p = .003. Bij de nameting is het effect middelgroot te noemen (d 

= .52). Dit is te zien in figuur 4.    

    

     Mindfulness: Bij de voormeting is het verschil in de mate van mindfulness tussen de 

experimentele groep en de controlegroep niet groot. Bij de nameting is er een significante 

groei gevonden bij de experimentele groep in vergelijking met de controlegroep, p = .000. De 

scores duiden bij de nameting op een middelgroot effect (d = .59). Deze resultaten zijn 

weergegeven in figuur 5. 

 

 
  Figuur 4. AAQ score experimentele en controle conditie.  Figuur 5. FFMQ score experimentele en controle conditie. 

 

 

3.2 Follow-up effecten 

 

Depressie: Uit binnen proefpersoon analyses met repeated measures blijkt dat het verschil 

in gemiddelde scores van de experimentele groep van T0 tot T1 en van T0 tot T2 significant 

waren met p < 0.001. De gemiddelde score op T2 op depressie week niet significant af van T1 

(CES-D: p = .478). Dit betekent dat het effect van de interventie na drie maanden behouden is 

gebleven. In vergelijking met de voormeting betreft het hier een effectgrootte van d = .41. 

 

     Angst: De gemiddelde angst score op T2 week echter significant af van T1 (HADS-A: p = 

.000). Dit betekent dat deze resultaten na beëindiging van de training verder verbeterd zijn. 

De follow-up effecten op angst met betrekking tot de voormeting zijn groot te noemen (d = 

.99). 
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     Geestelijke gezondheid: Hetzelfde geldt voor de score op de mate van geestelijke 

gezondheid (MHQ-SF: p = .031). Zoals aan de gemiddeldes in tabel 2 te zien is, is de 

geestelijke gezondheid sterker toegenomen bij de follow-up meting. De resultaten duiden op 

een middelgroot effect (d = .61) in vergelijking met de voormeting. 

 

     Psychologische flexibiliteit: De gemiddelde score op flexibiliteit is ook significant 

gestegen bij de T2 meting in vergelijking met de score op T1 (AAQ: p = .035). Er is sprake 

van een middelgroot effect ten aanzien van de voormeting van d = .79. 

 

Mindfulness: De gemiddelde score op T2 op de mate van mindfulness week niet significant 

af van T1 (FFMQ: p = 0.72). Aan de gemiddelden is echter wel te zien dat er ook hier een 

lichte verbetering te zien is bij de follow-up meting. Ten opzichte van de voormeting is het 

effect echter zeer groot te noemen (d = 1.2). 

 

     De resultaten duiden aan dat de resultaten na de training behouden blijven of verder 

verbeteren tot minimaal drie maanden na het beëindigen van de training.  
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Discussie 

 

     4.1 Resultaten 

     De resultaten laten zien dat de deelnemers in de experimentele groep significante 

vermindering lieten zien wat betreft depressieve klachten in vergelijking met de controle 

groep. Deze effecten bleven tevens behouden na drie maanden na het beëindigen van de 

training. Dit impliceert dat de behaalde effecten blijvend zijn. Toevoeging van mindfulness 

aan het huidige depressie preventieaanbod kan mogelijk meehelpen in het tegengaan van de 

hoge incidentie van depressie. 

     Uit de resultaten blijkt dat er tevens een afname van angstklachten heeft plaatsgevonden. 

Drie maanden na het beëindigen van de training is er een significant sterkere afname van 

angstklachten te vinden dan direct na de beëindiging. De behaalde effecten zijn op dit gebied 

behouden gebleven en zelfs verbeterd. Aangezien de interventie bij de nameting een 

significant effect bereikt op het verbeteren van de geestelijke gezondheid, kan geconcludeerd 

worden dat de interventie ook op dit gebied een bijdrage kan leveren. Door deze verbetering 

van geestelijke gezondheid is de kans op het krijgen van depressieve- en angstklachten 

verminderd. Dit ondersteunt eerder onderzoek dat versterking van geestelijke gezondheid 

beschermt tegen psychische klachten en stoornissen (Westerhof & Keyes, 2008). Wat opvalt 

is het kleine effect met betrekking tot het verbeteren van geestelijke gezondheid in de 

experimentele groep in vergelijking met de controle groep (d = 0.27). In het onderzoek van de 

preventieve interventie „Voluit Leven‟ (Fledderus, Bohlmeijer, Smit & Westerhof, 2010) 

wordt een middelgroot effect gevonden op de toename van geestelijke gezondheid (d = 0.56). 

In het huidige onderzoek is enkel gebruik gemaakt van de totaalscore van de Mental Health 

Continuum – short form (Keyes, 2005; Westerhof & Keyes, 2008). De schaal bestaat echter 

uit drie subschalen. Wellicht zorgt een van deze subschalen voor een lagere effectgrootte dan 

verwacht. Een andere verklaring zou kunnen zijn dat er sprake is van een goede geestelijke 

gezondheid op de voormeting, aangezien de groepen veelal hoog opgeleiden en weinig niet-

westerse allochtonen kent (Westerhof & Keyes, 2008). De geestelijke gezondheid was op de 

voormeting hoger dan bij de studie bij de algemene Nederlandse bevolking (Lamers, 

Westerhof, Bohlmeijer, Ten Kloosters  & Keyes, 2010) en de studie naar ´Voluit Leven´ 

(Fledderus, Bohlmeijer, Smit  Westerhof, 2010). Bij de nameting is er minder ruimte voor 

verbetering waardoor een groot effect uitblijft. 

     De training zorgt tevens voor een significante toename op de mate van psychologische 

flexibiliteit. De gevonden effectgroottes op psychologische flexibiliteit (d = 0.52) komen 

overeen met in eerder onderzoek gevonden resultaten (d = 0.59; Bohlmeijer, Fledderus, Rokx 

& Pieterse, 2011). De deelnemers ervaren na de training meer acceptatie van negatieve 

gedachten en gevoelens. Er is tevens een significante toename op de mate van mindfulness 

gevonden. Men bezit meer mindfulness vaardigheden en leeft bewuster in het hier en nu. 

Deze uitkomsten ondersteunen eerder onderzoek dat mindfulness beschermend kan werken 

voor geestelijke gezondheid en een belangrijke bijdrage levert aan acceptatie van onplezierige 

gedachten en gevoelens (Fledderus, et al. 2010). Deze vergrote psychologische flexibiliteit en 

mindfulness vaardigheden zorgen voor minder experiëntiele vermijding. Experiëntiele 

vermijding kan een belangrijke risicofactor zijn in de ontwikkeling van psychologische 

problemen (Hayes et al., 1999). De middelgrote effectgrootte van psychologische flexibiliteit 
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impliceert dat deze preventieve training een effectieve methode kan zijn tegen experiëntiele 

vermijding en dus psychische problemen. Om zo mogelijk de ontwikkeling van klinische 

depressies en angststoornissen tegen te gaan. Dit duidt erop dat de effecten van mindfulness 

gemedieerd worden door de effecten op psychologische flexibiliteit. Dit ondersteunt de 

theorie waarop de huidige interventie is gebaseerd. Toekomstig onderzoek zal nodig zijn om 

deze mediërende factor te onderzoeken. 

     Opvallend zijn de middelgrote effectgroottes met betrekking tot depressieve- en 

angstklachten. Eerdere onderzoeken (onder andere de meta-analyse van Hofmann et al., 2010) 

lieten grote tot zeer grote effecten (g = 0.97; g = 0.95) zien wat betreft afname van angst- en 

stemmingsklachten binnen een therapie gebaseerd op mindfulness. Een groot verschil hier is 

dat de huidige onderzoeksgroep een preventieve onderzoeksgroep betreft in plaats van een 

klinische onderzoeksgroep. De deelnemers hadden binnen deze studie over het algemeen 

lichte tot matige klachten. Het verschil is te zien in mate van psychische klachten op baseline 

niveau gemeten met de CES-D en de HADS-A. De preventieve doelgroep toont een lagere 

score dan een klinische doelgroep. Dit zou een goede verklaring kunnen zijn voor het verschil 

in effectgroottes. Het onderzoek van Meulenbeek, et al. (2010) ondersteunt dit. Deze 

preventieve interventie had eveneens een middelgroot effect op angst (HADS-A; T1, d = .59). 

De meta-analyse van Hofmann et al. (2010) toonde aan dat algemene afname van angst- en 

stemmingsklachten middelgrote effecten (g = 0.59; g = 0.63) bereikte in de gehele 

onderzoeksgroep (niet specifiek klinische setting stemming- of angststoornis). Dit is in 

overeenstemming met bovenstaande verklaring. Het onderzoek van Bohlmeijer, et al. (2011) 

vindt een middelgroot effect (d = 0.60) op de afname van depressieve klachten bij de 

preventieve interventie `Voluit Leven´ in tegenstelling tot de kleine effectgrootte (d = 0.43) in 

deze studie. De gemiddelde scores in beide groepen ligt bij de voormeting van de studie naar 

´Voluit Leven´ echter hoger dan de huidige gemiddelde scores (M = 23.94; 26.11 v. M = 

15.62; 16.00). Binnen de huidige studie is hierdoor minder ruimte voor verbetering, waardoor 

een groot effect uitblijft. Een andere verklaring zou kunnen zijn dat 25% van de deelnemers in 

de controle conditie gebruik heeft gemaakt van een andere vorm van zorg (psycholoog, 

maatschappelijk werk, medicatie e.d.). Mogelijk zijn daardoor de psychische klachten tevens 

verminderd en blijft een groot effect uit.  

     Deze studie ondersteunt de bevindingen van eerder onderzoek die hebben aangetoond dat 

mindfulness effectief is in het reduceren van depressieve klachten. Deze resultaten bevestigen 

tevens eerder onderzoek dat preventieve interventies (aangeboden als training) depressieve 

symptomen kan bestrijden. Dit is echter de eerste studie die de effecten van een preventieve 

interventie gebaseerd op MBCT heeft onderzocht. 

     Recent is gebleken dat preventieve interventie een aantal kenmerken moet bevatten om een 

grote impact te hebben op de geestelijke gezondheid van de algemene bevolking (Cuijpers, 

Van Straten, Warmerdam, & Van Rooy, 2010). Ten eerste moet een preventieve interventie 

aangeboden worden in een kader dat het stigma rondom depressie verminderd, aangezien dit 

een belangrijke reden is waarom mensen niet aan een interventie deel willen nemen. Verder 

zal de interventie ook gefocust moeten zijn op andere psychische klachten om een grotere 

groep te bereiken. De huidige interventie is zeer geschikt om aan te bieden als geïndiceerde 

preventieve interventie. Mindfulness is binnen deze interventie gebaseerd op het bevorderen 

van positieve geestelijke gezondheid en niet op de afwezigheid van ziekte. Hierdoor komt de 
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interventie in een positiever kader. Tevens richt de interventie zich op belangrijke 

risicofactoren (lichte psychische klachten en experiëntiele vermijding) die ten grondslag 

liggen aan psychische stoornissen. Verder onderzoek is nodig om deze uitspraken te 

onderbouwen. Een andere toekomstige studie zou tevens kunnen onderzoeken of preventieve 

interventies gebaseerd op mindfulness effectiever zijn voor deelnemers die risico lopen op een 

depressie voor de eerste maal of bij deelnemers die risico lopen bij een recidiverende 

depressie. 

           

4.2 Sterke kanten en beperkingen 

     Deze studie bevat een aantal sterke punten. Zo heeft er na een aantal maanden een follow-

up plaatsgevonden. Een follow-up is van belang om te kunnen zien of de afname van 

psychische klachten en de toename van geestelijke gezondheid na verloop van tijd ook nog 

aanwezig zijn. Het onderzoek is uitgevoerd bij een groot aantal proefpersonen en er is tevens 

een controlegroep aanwezig geweest om de resultaten tussen de groepen te vergelijken. De 

resultaten van het onderzoek zijn generaliseerbaar. De interventie is afgenomen in een 

natuurlijke setting en de wervingsprocedure en de diversiteit van deelnemende geestelijke 

gezondheidscentra zijn vergelijkbaar met de maatschappelijke situatie. De deelnemers zijn 

representatief voor een preventieve doelgroep: voornamelijk volwassen vrouwen (Meijer, 

Smit, Schoemaker & Cuijpers, 2006). 

     In deze studie is er gekozen voor een wachtlijst conditie als controlegroep. Een wachtlijst 

wordt gezien als de zwakste vorm van een controlegroep. Binnen de huidige studie is het niet 

duidelijk of non-specifieke componenten van de interventie hebben bijgedragen aan de 

effecten. Hierbij valt te denken aan sociale interactie en gestelde verwachtingen. Een beter 

alternatief zou een placebo controleconditie zijn. Echter is binnen de huidige studie de 

wachtlijst groep realistisch in vergelijking met de werkelijke situatie in de maatschappij. De 

deelnemers in de wachtlijstconditie stonden vrij voor alle vormen van zorg. 

     Daarnaast is de follow-up enkel drie maanden na het beëindigen van de training 

afgenomen. Er zijn langere follow-up perioden nodig om uit te zoeken hoe lang de effecten 

behouden blijven. 

 

4.3 Aanbevelingen met betrekking tot verder onderzoek 

     Het kiezen van een sterkere controlegroep spreekt tot de aanbeveling. Wanneer de 

preventieve interventie wordt vergeleken met een placebo controlegroep, ontstaat er een 

realistischer beeld van de effectiviteit van de interventie. Tevens worden hier de eerder 

genoemde langere follow-up perioden sterk aanbevolen, zodat er gekeken kan worden of de 

effecten ook op langere termijn stand zullen houden.  

     Gezien er met betrekking tot de toename van geestelijke gezondheid enkel sprake is van 

een klein effect wordt aanbevolen om na te gaan welke facetten van geestelijke gezondheid 

voor dit effect zorgen.  

     De effecten van mindfulness lijken gemedieerd te worden door de effecten van 

psychologische flexibiliteit. In een toekomstig onderzoek zou er een analyse met betrekking 

tot deze mediërende factor uitgevoerd kunnen worden. 

     Hoewel de effecten van mindfulness op geestelijke gezondheid uitgesproken zijn, is de 

aanname dat de effecten te wijden zijn aan een hoge mate van mindfulness door training 
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nauwelijks onderzocht (Gardenswartz, C.A., & Craske, M.G, 2001). Meer onderzoek zou 

nodig zijn om dit te bevestigen. 

 

4.4 Conclusie 

     Dit onderzoek ondersteunt de aanname dat een preventieve interventie gebaseerd op 

mindfulness effectief kan zijn voor mensen met lage tot milde psychische klachten wat betreft 

depressie en angst. Tevens kan een op mindfulness gebaseerde preventieve interventie de 

geestelijke gezondheid bevorderen. De gekozen groep (voornamelijk volwassen vrouwen) is 

representatief voor de preventieve doelgroep (Meijer, Smit, Schoemaker & Cuijpers, 2006), 

daarom is deze interventie aannemelijk en acceptabel. 

     .  
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Bijlage 1  

Training „Minder stress door aandacht‟ 

 

De training is ontwikkeld voor personen van 18 jaar en ouder die last hebben van somberheid, 

angst en/of stress. De hieronder genoemde inclusiecriteria worden gehanteerd. 

 

De deelnemer: 

 Heeft inzicht in de eigen situatie of is in staat dit te ontwikkelen 

 Kan afstand nemen van de eigen individuele problematiek en kan leren van de inbreng 

van de andere deelnemers. 

 Wil en is in staat te leren van de training. 

 Is gemotiveerd om een positieve bijdrage aan de groep te leveren. 

 Is zelf in staat om uit het aanbod te halen wat hem/haar past en kan daar ook zelf de 

verantwoordelijkheid voor nemen. 

 Is in staat zijn eigen grengzen aan te geven en hiernaar te handelen. 

 

Als exclusiecriteria worden gehanteerd: 

 De deelnemer heeft bepaalde problemen op dit moment, waardoor hij/zij tijdens de 

training onvoldoende tijd vrij kan maken voor het doen van de oefeningen. 

 De klachten van de deelnemer zijn zo hoog dat de kans groot is dat hij/zij onvoldoende 

heeft aan de training. 

 

Bovenstaande wordt ingeschat door de begeleider van de training in een kennismakingsgesrek 

van 30 minuten met de potentiële deelnemer. Bij twijfel vindt overleg plaats met collega‟s of 

eventuele betrokkenen bij de persoon buiten de instelling. 

 

De doelen van de training zijn: 

1) De deelnemers zijn in staat de mindfulnesshouding toe te passen in hun dagelijks 

leven. 

2) De deelnemers ervaren na afloop van de training minder psychische klachten (angst, 

depressie, stress) dan bij de start van de training. 

 

De opzet van de bijeenkomst is elke keer hetzelfde: 

- Korte aandachtsoefening 

- Besprkeen huiswerk 

- Optioneel: korte oefening 

- Bespreken thema 

- Aandachtsoefening (15 minuten) 

- Bespreken aandachtsoefening 

- Huiswerk volgende keer 

- Korte aandachtsoefening 

- Optioneel: hoe voel je je nu?  
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In bijeenkomst vijf wordt de training kort geëvalueerd met de deelnemers. In bijeekomst tien 

wordt deelnemers een evaluatieformulier verstrekt met het verzoek deze in te vullen en tijdens 

de laatste bijeenkomst in te leveren. In de laatste bijeenkomst wordt uitgebreid tijd besteed 

aan het evalueren van de training: 

- Wat heeft de deelnemer persoonlijk aan de training gehad? Gaat de deelnemer verder 

met oefenen? 

- Wat vond de deelnemer van de training? (inhoudelijk, begeleiding, praktische zaken, 

materialen, deelnemersgroep, trainingsmap) 

 

Bijeenkomsten 

 

Bijeenkomst 1: 

Kennismaking 

- Aandachtsoefening: wat ervaar ik nu in mijn lichaam? 

- Uitleg over de training 

- Kennismaking: verwachtingen 

- Rozijnoefening 

- Aandachtsoefening ademhaling 

 

Bijeenkomst 2: 

Lichaamsscan 

- Aandachtsoefening: koffie/thee drinken 

- Theorie lichaamsscan 

- Lichaamsscan 

- Bespreken oefening 

- Aandachtsoefening ademhaling: 10x met al je aandacht in en uit ademen 

 

Bijeenkomst 3: 

Ademhaling en informele oefeningen 

- Aandachtsoefening: 3 minuten ademruimte 

- Theorie ademhaling en informele oefeningen 

- Oefening ademhaling 

- Aandachtsoefening: 3 minuten ademruimte 

 

Bijeenkomst 4: 

Gedachten I 

- Aandachtsoefening: alle deelnemers bekijken de ruimte, vervolgens wordt hen 

gevraagd van plek te wisselen en opnieuw de ruimte te bekijken 

- Theorie gedachten I 

- Oefening ademhaling en gedachten opmerken 

- \aandachtsoefening: hand opsteken bij elk oordeel dat je opmerkt zowel positieve als 

negatieve oordelen 

 

Bijeenkomst 5: 
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Acceptatie 

- Aandachtsoefening: voordracht van het gedicht: “mens-zijn is een herberg” 

- Theorie acceptatie 

- Oefening: observeren van gevoelens en gedachten 

- Aandachtsoefening: 3 minuten ademruimte 

 

Bijeenkomst 6: 

Gedachten II 

- Aandachtsoefening: bekijken van een plaatje, benoem niet wat het volgens jou is, maar 

vraag deelnemers naar het plaatje te kijken alsof ze voor het eerst dit plaatje zien. 

- Theorie gedachten II\ 

- Oefening: “omgaan met gedachten” 

- Aandachtsoefening: opmerken wat je proeft. 

 

Bijeenkomst 7: 

Niet oordelen 

- Aandachtsoefening: hand opsteken bij elk oordeel dat je opmerkt, zowel positieve als 

negatieve oordelen 

- Theorie Niet oordelen 

- Oefening: met aandacht lopen 

- Aandachtsoefening: korte lichaamsscan 

 

Bijeenkomst 8: 

Gedachten III 

- Aandachtsoefening: korte lichaamsscan 

- Theorie gedachten III 

- Oefening 15 minuten stilte: deelnemers hebben aandacht voor hun ademhaling of voor 

alles wat er op dit moment is. De oefening wordt niet begeleid door de begeleiders, 

maar is in stilte. 

- Aandachtsoefening: opmerken wat je proeft 

 

Bijeenkomst 9: 

Vriendelijkheid 

- Aandachtsoefening: met vriendelijke aandacht naar jezelf kijken 

- Theorie vriendelijkheid 

- Oefening vriendelijkheid ervaren 

- Aandachtsoefening: met vriendelijkheid terugkijken naar jezelf in deze bijeenkomst. 

 

Bijeenkomst 10: 

Loslaten 

- Aandachtsoefening: ervaar je ergens spanning in je lichaam? Laat het toe.  

- Theorie loslaten: loslaten is vooral toelaten. 

- Aandachtsoefening 
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Bijeenkomst 11: 

Evaluatie 

- Aandachtsoefening: 3 minuten ademruimte 

- Oefening: deelnemers vragen om een oefening te kiezen  

- Persoonlijke evaluatie: wat heb je eraan gehad? Kun je zelf verder? En hoe? 

- Evaluatie training: waar wel/niet tevreden over? 

- Aandachtsoefening: korte lichaamsscan 

 

Bijeenkomst 12: 

Terugkombijeenkomst 

- Aandachtsoefening naar keuze 

- Bespreken hoe het de afgelopen periode is gegaan met oefenen en of er nog vragen 

zijn? 

- Oefening naar keuze 

- Bespreken hoe deelnemers verder gaan met oefenen en of er behoefte is aan verdere 

hulp. 

 

 


