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Voorwoord 

Voor u ligt mijn masterthese die ik heb geschreven ter afsluiting van de master Geestelijke 

Gezondheidsbevordering aan de Universiteit Twente. Binnen de Universiteit is een online 

interventie opgezet, genaamd “haal meer uit je leven met pijn”. Een interventie die is 

ontwikkeld voor chronische pijn patiënten en gebaseerd op de acceptance and commintment 

therapy. Na afsluiting van de het onderzoek naar de effecten van de interventie, bleef de vraag 

naar de gebruikerservaringen van de deelnemers liggen. Samen met 3 studiegenoten hebben 

wij deze vraag opgepakt en omgezet in een onderzoek. Ieder van ons met een andere focus: de 

adherentie en motivatie, de integratie in het dagelijkse leven en in mijn onderzoek de 

gebruikerservaringen met de verschillende onderdelen van de cursus. 

 Enthousiast zijn wij gestart met het verkennen van het onderwerp en het opzetten van 

de dataverzameling. Steeds meer aspecten werden van belang voor het onderzoek en naar 

mate het onderzoek meer vorm begon te krijgen werden wij ons ook bewust van de 

hoeveelheid werk dat er gedaan moest worden. Graag wil ik mijn studiegenoten Thijs 

Middelhuis en Sarah Rutjes bedanken voor de goede samenwerking gedurende de 

opstartperiode van het onderzoek. 

 Tijdens het onderzoek werd ik door de deelnemers aan het onderzoek meegenomen in 

het dagelijkse leven met chronische pijn. Ondanks alle informatie die ik had gelezen over 

chronische pijn en ACT, was ik mij niet bewust van de impact die chronische pijn op het 

leven heeft. Het heeft mij goed gedaan om te horen hoe de interventie “haal meer uit je leven 

met pijn” de levens van deelnemers heeft beïnvloed. Dit zorgde er ook voor dat het nog 

belangrijker werd de gebruikerservaringen zo goed mogelijk weer te geven, zodat later ook 

andere mensen optimaal kunnen profiteren van de interventie. Via deze weg ook hartelijk 

dank naar de deelnemers aan het onderzoek voor alle openheid en oprechtheid. 

 Met behulp van mijn begeleidsters Prof. Dr. K.M.G. Schreurs en Dr. M.M. Veehof is 

het gelukt het onderzoek tot een goed einde te brengen. Zij hebben mij geholpen op alle 

gebieden die met het onderzoeksvak te maken hebben en mij gewezen op en geholpen bij 

moeilijkheden, waarvoor mijn dank. 

 Als laatste benoem ik graag mijn ouders voor hun steun en geduld het afgelopen jaar. 

Niet enkel tijdens het afronden van mijn onderzoek, maar gedurende de hele master zijn zij er 

voor mij geweest, soms door er simpelweg niet te zijn. Jullie mogen je huis terug hebben, nu 

ook het allerlaatste onderdeel van mijn opleiding is afgerond. Bedankt. 



Gebruikerservaringen met de onderdelen van de online interventie “haal meer uit je leven met pijn” 

Jolien Postel 10 EC Masterthese Universiteit Twente.  4 

Samenvatting 

Chronische pijn kent vele gevolgen op zowel fysiek, psychisch als maatschappelijk gebied. 

Mensen met chronische pijn hebben vaak al veel behandelingen gehad binnen deze gebieden. 

Deze behandelingen zijn vaak intensief en gericht op het tegengaan van de pijn. Niet altijd 

leiden deze behandelingen tot het gewenste resultaat. De Universiteit Twente heeft als 

antwoord een zelfhulp internetbehandeling ontwikkeld gebaseerd op acceptance and 

commitment therapy (ACT). ACT richt zich niet op pijnbestrijding, maar leert mensen een 

waardevol leven te leiden. In de interventie wordt gebruikgemaakt van mindfulness. De 

interventie “haal meer uit je leven met pijn” is onderzocht en de eerste resultaten zijn 

veelbelovend. Dit onderzoek evalueert de gebruikerservaringen van de deelnemers aan de 

interventie met de interventie. Specifiek wordt er gekeken naar de gebruikerservaringen met 

de verschillende onderdelen waaruit de cursus is opgebouwd (informatie, mindfulness, 

metaforen, oefeningen, dagboek, feedbackmail en ervaringsverhalen).  Hierbij wordt de 

volgende onderzoeksvraag beantwoord: “Wat zijn de gebruikerservaringen van de deelnemers 

met onderdelen van de online interventie “haal meer uit je leven met pijn”?”. 18 personen in 

de leeftijd van 18 tot 72 jaar hebben aan het onderzoek deelgenomen. De data is verzameld 

aan de hand van een telefonisch interview. Uit de resultaten blijkt dat de onderdelen 

mindfulness en de oefeningen het grootste effect hebben op het dagelijkse leven met 

chronische pijn. Deze onderdelen werden positief beoordeeld (duidelijk, nuttig en prettig in 

gebruik) en ook het huidige gebruik was nog erg hoog. Enkele onderdelen (metaforen, 

dagboek en de feedbackmail) scoorden op de categorieën duidelijk, nuttig en prettig 

opmerkelijk lager dan de overige onderdelen. Deze onderdelen werden tijdens en na de 

interventie minder bruikbaar ervaren. Aanbevelingen die uit het onderzoek naar voren komen 

zijn het oplossen van technische mankementen, meer persoonsgerichtheid, voorkomen van het 

gebruik van vaktermen en beter aansluiten bij de doelgroep (aard van de pijn). 
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Abstract 

Chronic pain knows many consequences on physical, mental and social areas. People who 

live with chronic pain often have had many treatments within these areas. These treatments 

are often intense and focus on the prevention of the pain. They do not always lead to the 

desired result.  As an answer to this the University of Twente developed a self-help internet 

treatment based on acceptance and commitment therapy (ACT). ACT does not focus on the 

pain, but teaches people life a valuable life. Therefore the intervention uses mindfulness 

exercises. The intervention "get more out of your life with pain" is examined and the first 

results are promising. This study evaluates the user experience of the participants with the 

intervention. Specifically the user experience with the components uses in the intervention 

(information, mindfulness, metaphors, exercises, diary, email feedback and experience 

stories). The following research question was answered: "What are the user experiences of the 

participants in the online intervention "get more out of your life with pain" with the 

components used in the intervention?". The study consisted of 18 participants aged 18 to 72 

years. The data was collected trough a telephone interview. The results show that the 

components mindfulness and the exercises have the greatest impact on the daily lives with 

chronic pain. These components were valued positive and the current use was still very high. 

Some components (metaphors, diary and feedback mail) scored remarkably lower on certain 

categories than the other components did. These components were experienced less useful 

during and after the intervention. Recommendations that emerged from the study are solving 

technical problems, more personal, avoid the use of jargon and reflect better to the target 

group (type of pain). 
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1. Inleiding 

Dit onderzoek is uitgevoerd als masterthese van de master Geestelijke 

Gezondheidsbevordering aan de Universiteit Twente. In het hier besproken onderzoek wordt 

gekeken naar de gebruikerservaringen van deelnemers aan de online interventie ´haal meer uit 

je leven met pijn´. Deze interventie is gebaseerd op Acceptance and Commitment Therapy 

(ACT) en mindfulness. De interventie richt zich op de acceptatie van chronische pijn. In dit 

onderzoek zal er specifiek aandacht besteed worden aan ervaringen met de verschillende 

onderdelen waaruit de interventie is opgebouwd op de pijnbeleving. 

1.1 Chronische pijn  

Pijn wordt door de International Association for the Study of Pain (IASP) gedefinieerd als 

“een onplezierige, sensorische en emotionele ervaring die gepaard gaat met feitelijke of 

mogelijke weefselbeschadiging of die beschreven wordt in termen van een dergelijke 

beschadiging”. In deze definitie wordt zowel aandacht gegeven aan het fysieke aspect van 

pijn als het psychologisch aspect. Binnen het begrip pijn wordt daarnaast onderscheid 

gemaakt tussen acute en chronische pijn. Acute pijn wordt geassocieerd met acute 

weefselbeschadiging of ziekte. Van chronische pijn is sprake als de pijn langer duurt dan 6 

maanden, of langer herstel nodig is dan verwacht mag worden op basis van de beschadigingen 

of ziekte. Daarnaast is er onderscheid te maken tussen chronische pijn met een lichamelijk 

ooraak en chronische pijn zonder lichamelijke oorzaak (DSM-IV, 2000). 

1.1.1. Gevolgen   

De prevalentie van chronische pijn ligt in dezelfde orde van grote als de prevalentie 

van andere chronische ziekten. Desondanks kent chronische pijn minder politieke respons dan 

andere chronische ziekten. Dit terwijl chronische pijn naast persoonlijke en financiële 

gevolgen ook maatschappelijke gevolgen en kosten met zich mee brengt (Leadley, 

Armstrong, Lee, Allen, Kleijnen, 2012). Uit de Nationale Pijnmeting op mijnpijn.nl (2010) 

blijkt dat bij 52% van de respondenten met chronische pijn meer dan een jaar op een diagnose 

wacht en dat bij 41% nooit een diagnose is gesteld. De meting ondersteunt de negatieve 

invloed op het arbeidsleven van de patiënten, 9% van de chronische pijn patiënten is helemaal 

niet meer in staat om dagelijkse werkzaamheden uit te voeren en slechts 18% van de 

respondenten heeft een full-time baan. Dat deze arbeidsongeschiktheid tot frustratie leidt 

blijkt ook, want 73% geeft aan graag een actief lid van de samenleving te zijn en een kwart 
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vreest door de klachten zijn/haar baan kwijt te raken of geen carrière te kunnen maken. 

Behalve de directe chronische pijn klachten is er ook vaak sprake van indirecte lichamelijke 

en psychische klachten en financiële en maatschappelijke gevolgen (Fine, 2011). Deze 

klachten zijn slapeloosheid, vertraagd cognitief functioneren, stemmingsklachten, hart- en 

vaatproblemen, seksuele problemen en verlaagde algehele kwaliteit van leven. De financiële 

en maatschappelijke gevolgen worden veroorzaakt door arbeidsverzuim en verhoogde zorg 

consumptie. Deze indirecte klachten dragen bij aan de ervaren pijn intensiteit. Osborne, 

Jensen, Ehde, Hensley & Kraft (2007) verklaren deze invloed vanuit het biopsychosociale 

model. Dit model gaat uit van zowel biologische, psychologische als sociale invloeden op 

chronische pijn en de subjectieve ervaringen en responsen op de pijn.  

1.1.2. Behandeling 

De behandeling voor chronische pijn is op te delen in somatische pijnbehandeling en 

niet-somatische pijnbehandeling (Universitair Pijn Centrum Maastricht). De somatische 

pijnbehandeling richt zich op de lichamelijke pijn. Pijn wordt ervaren als een lichamelijke 

sensatie en daarom doorgaans ook geassocieerd met een lichamelijke oorzaak. Het is echter 

ook mogelijk dat een lichamelijk oorzaak van de chronische pijn niet gevonden wordt. In dit 

geval kan somatische pijnbehandeling niet gericht toegepast worden, en zal daarom ook niet 

het gewenste resultaat opleveren. Niet-somatische pijnbehandeling is gericht op de gevolgen 

van chronische pijn en factoren die deze pijn erger kunnen maken. Behandelingen gericht op 

indirecte gevolgen van chronische pijn zijn psychologische behandelingen gericht op gedrag 

(bijvoorbeeld vermijden van activiteit door of ter voorkoming van pijn), cognities (gedachten 

over de pijn), angst- en stemmingsstoornissen en pijnrevalidatie (functioneren van de patiënt). 

Deze behandelingen komen voort uit het biopsychosociaal model van pijn en richten zich 

voornamelijk op de omgang met en controle over de pijnklachten. Boven genoemde 

behandelingen hebben echter een minimaal resultaat op het fysieke en psychische 

welbevinden (Turk, Wilson & Cahana, 2011). Een nieuwe generatie behandelingen richt zich 

op een andere dimensie van omgaan met pijn. Deze zogeheten Acceptance and Commitment 

Therapy (ACT) richt zich in dit kader niet op het controleren van de onbeïnvloedbare 

pijnklachten en gebeurtenissen, maar legt de focus op factoren die wel te beïnvloeden zijn, 

zoals gedragingen ten opzichte van de pijn. Hiermee wordt gestreefd naar psychologische 

flexibiliteit, wat te bereiken is door twee processen: acceptatie van de gebeurtenissen en 

waardengericht leven (Hayes, Luoma, Bond, Masuda, & Lillis, 2006). De online interventie 

“haal meer uit je leven met pijn” maakt gebruik van deze Acceptance and Commitment 



Gebruikerservaringen met de onderdelen van de online interventie “haal meer uit je leven met pijn” 

Jolien Postel 10 EC Masterthese Universiteit Twente.  8 

Therapy (ACT). Door middel van ACT en mindfulness wordt patiënten geleerd om de 

klachten te accepteren en de activiteiten te ondernemen die belangrijk en waardevol zijn. 

1.2 Acceptance and Commitment Therapy 

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is een derde generatie therapie gebaseerd op de 

Relational Frame Theory (RFT) en ontwikkeld door Steven Hayes. De therapie richt zich op 

acceptatie en waardengericht leven en gebruikt daarbij mindfulness. Hayes (2004), als 

grondlegger van ACT, had niet tot doel de eerste en tweede generatie cognitieve- en 

gedragstherapieën af te wijzen, maar voegde er een extra dimensie aan toe waardoor 

behandelingen geoptimaliseerd konden worden. 

 De Relational Frame Theory (RFT) houdt in dat men op basis van een cognitief 

netwerk associaties tussen stimuli kan maken en passende responsen kan laten zien, zonder 

deze stimuli daadwerkelijk te ervaren: relational framing (Hayes et al., 2001). De cognitieve 

netwerken waarin deze stimulus-respons representaties opgeslagen liggen kunnen na de 

leerervaring niet veranderd worden (Wilson & Hayes, 1996). Door relational framing neemt 

men de gedachten die voortvloeien uit de leerervaringen voor waar aan en gaat men zich hier 

ook naar gedragen (cognitieve fusie). ACT richt zich niet op het veranderen van de gedachten 

en gedrag, zoals cognitieve gedragstherapie (CGT) dat wel doet, maar leert dat gedachten 

slechts gedachten zijn, die er mogen zijn en waar men zich niet door hoeft te laten leiden 

(cognitieve defusie). 

 Het centrale begrip binnen ACT is psychologische flexibiliteit. McCracken, Gutiérrez-

Martínez & Smyth (2012) beschrijven psychologische flexibiliteit als “the ability 

to be open, present-focused, and aware, and to change or persist in behavior when doing so 

serves ones values and goals”. Om psychologische flexibiliteit te bereiken kent ACT zes 

kernprocessen: acceptatie, contact met het hier-en-nu, cognitieve defusie, het zelf als context, 

waarden en toegewijde actie (Hayes, Luoma, Bond, Masuda & Lillis, 2006). Elk van deze 

kernprocessen kent een relatief gezonde en pathologische kant, het optimaal combineren van 

de kernprocessen leidt tot psychologische flexibiliteit. Ook alle uitersten zijn werkzaam in het 

leven, welke van deze processen het best werkzaam zijn voor iemand is contextafhankelijk 

(Twohig, 2012). In het artikel van Hayes et al. (2006) worden de 6 processen kort uitgelegd: 

- Acceptatie: acceptatie is het bewust ervaren van de innerlijke, constante, ervaringen in 

het moment. Hierin is het van belang je open op te stellen voor deze ervaringen. 

Bepaalde ervaringen kunnen  tot vermijding leiden en daarmee tot negatieve 
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ervaringen verworden. Bij acceptatie is het de kunst je voor deze ervaringen open te 

stellen en deze te ervaren. 

- Contact met het hier-en-nu: hier gaat het om  het ervaren van de innerlijke ervaringen 

en gebeurtenissen in het hier-en-nu, in plaats van het focussen op herinneringen aan 

eerdere gebeurtenissen of piekeren over de toekomst. Contact met het hier-en-nu helpt 

bij het beleven van de wereld, zoals deze nu plaats vindt en vermindert daarmee de 

impact van de activatie van eerder genoemde cognitieve netwerken. 

- Cognitieve defusie: dit proces bevat de context waarin de innerlijke ervaringen plaats 

vinden. Met de context wordt de (herkenbare) situatie bedoelt, waarin men vaak op 

eenzelfde manier reageert. Het doel is het automatisme en belang van de ervaringen te 

verminderen en hiermee ervaringen te zien als een continuerend proces. Het is 

belangrijk gedachtes te zien als gedachtes, gevoelens als gevoelens en lichamelijke 

sensaties als lichamelijke sensaties. Hiermee wordt men zich bewust en kan men 

gerichte keuzes maken, in plaats automatische acties, om een waardengericht leven te 

bereiken. 

- Het zelf als context: binnen dit proces is het van belang je bewust te zijn van je zelf en 

je eigen perspectief. Gebeurtenissen worden zo ervaren vanuit het “ik/hier/nu”, zonder 

hier alomvattende conclusies uit te trekken. Mochten deze conclusies wel getrokken 

worden, dan zou men zich gaan gedragen naar deze overtuigingen waardoor ze in 

stand worden gehouden. 

- Waarden: elementen in het leven waar we om geven en zelf gekozen levensrichtingen 

die ons motiveren om deel te nemen aan bepaalde activiteiten. Zij kunnen een richting, 

mening en doel geven aan onze acties. 

- Toegewijde actie: dit is het constante aanpassen van gedrag om flexibiliteit in dit 

gedrag te kunnen bewerkstellingen. Hierbij is het tonen van gedrag passende bij je 

waarden, en het stellen van doelen en deze nastreven van belang (Hayes et al., 2006). 

Uit een meta-analyse van Twohig (2012) blijkt het model van ACT effectief. Het blijkt dat 

mensen met minder psychologische flexibiliteit vaker een psychische stoornis hebben (Hayes 

et al., 2006). 

 Ook voor de behandeling van chronische pijn is ACT van toegevoegde waarde. In het 

leven van chronische pijn patiënten staat de pijn vaak centraal, de rest van het leven wordt 

hier omheen vormgegeven. Catostroferen (Osborne, Jensen, Ehde, Hensley & Kraft, 2007) 

zorgt er bijvoorbeeld voor dat men de overtuiging heeft dat er grote gevolgen zijn van de 

chronische pijn. Als reactie op disfunctionele gedachten en overtuigingen als deze gaan 
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chronische pijn patiënten activiteiten vermijden, want meer activiteit zorgt voor meer pijn en 

dus misschien wel grotere gevolgen. In principe wordt op deze manier de aandacht op de pijn 

gericht, waardoor de ervaren pijn niet afneemt en men nog meer gaat vermijden. De 

disfunctionele gedachten zetten gedrag in werking die de doelen van de patiënt niet dienen 

(namelijk minder pijn willen ervaren). In dit geval is er sprake van cognitieve fusie, waardoor 

ook positieve ervaringen in het leven gemist worden. ACT kan er voor zorgen dat patiënten 

deze gedachten gaan accepteren, maar er niet naar gaan handelen (cognitieve defusie). Men 

vestigt de aandacht niet op de pijn of het vermijden van pijn, maar laat de pijn er zijn en is 

zich hier bewust van. De pijn beïnvloedt zodanig niet het gedrag en men richt zich juist op het 

leven naar de eigen waarden. Doordat de aandacht niet op de pijn gericht is, wordt deze ook 

minder ervaren. Psychologische flexibiliteit kan bereikt worden door een goed bewustzijn van 

het zelf, dit bewustzijn wordt gecreëerd door mindfulness. Uit de meta-analyse van Veehof, 

Oskam, Schreurs en Bohlmeijer (2011) blijken ACT en mindfulness bij chronische pijn 

effectief. De effectiviteit lijkt even groot als cognitieve gedragstherapie en ACT en 

mindfulness zouden dan ook een goed alternatief bieden. Een combinatie van gedragstherapie 

en mindfulness lijkt een goed alternatief.  

 

1.3 Mindfulness 

Mindfulness strategieën stammen uit het boeddhisme en worden al eeuwen gebruikt. 

Mindfulness kenmerkt zich door bewustwording van fysieke en geestelijke sensaties in het 

moment (door middel van meditatie) en aanvaarding, dit is de acceptatie van zowel negatieve 

als positieve ervaringen. De hierboven genoemde kernprocessen acceptatie, cognitieve 

defusie, contact met het hier-en-nu en het zelf als context van ACT zijn erkende processen 

waarop mindfulness ingrijpt (Hayes & Plumb, 2007). Mindfullness wordt hiermee ingebakerd 

binnen de moderne Acceptance and Commitment Therapy. ACT biedt hiermee een raamwerk 

om tegemoet te komen aan de veranderingen in de leefomgeving door de eeuwen heen en 

zodanig mindfulness ook nu toepasbaar te maken (Hayes & Smith, 2005). Mindfulness wordt 

ook toegepast in de mindfulness based stressreduction (MBSR) en Minfulness based cognitive 

therapy (MBCT). MBSR is ontwikkelt door Kabat-Zinn en effectief gebleken bij 

vermindering van o.a. depressie en burn-out klachten evenals chronische pijn (Wong et al., 

2011; Veehof  et al., 2011). MBCT is aandachtgerichte cognitieve therapie en wordt ingezet 

bij depressies, fobieën en ook chronische pijn. 
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  Uit onderzoek is gebleken dat mindfulness een effectieve techniek is om een 

toegenomen psychologische flexibiliteit te bereiken bij de behandeling van chronische pijn. 

Een staat van mindfulness zorgt voor toegenomen sensorische verwerking en afgenomen 

cognitieve controle, hierdoor neemt de ervaren negatieve pijn af evenals angstgevoelens 

(Gard et al., 2012). In een meta-analyse van Igna (2011) worden medium effecten gevonden 

van mindfulness op afgenomen fysieke problemen, psychologische problemen en toegenomen 

welbevinden. En ook in een studie onder ouderen met chronische lage rugpijn blijkt dat 

mindfulness meditatie leidt tot de ervaring van minder pijn, toegenomen aandacht, betere 

slaap, toegenomen welbevinden toegenomen kwaliteit van leven (Morone, Lynch, Greco, 

Tindle & Weiner, 2008). 

 

1.4  De online interventie “haal meer uit je leven met pijn” 

Aan de Universiteit Twente is de online interventie “haal meer uit je leven met pijn” 

ontwikkeld (2011) gebaseerd op ACT en mindfulness. Het doel van de interventie was 

chronische pijn patiënten te leren waardengericht te leven, ondanks te pijn. De interventie 

bestaat uit 9 modules (lessen) die in 9 weken worden doorlopen met een max. van 12 weken. 

De modules zijn gebaseerd op de kernprocessen van ACT. Module 1 is psycho-educatie over 

pijn, in de 2
e
 module leren deelnemers over de tegengestelde werking van vermijding, module 

3 en 4 gaan over waarden, module 5 gaat over de mogelijkheid van acceptatie van de 

pijnklachten, module 6 en 7 gaat over cognitieve defusie en jezelf als context, in module 8 

wordt de sociale omgeving besproken en module 9 focust tot slot op het toepassen van de 

geformuleerde waarden en doelen in het dagelijks leven en terugvalpreventie.  

 

 De interventie is op dit moment nog in de onderzoeksfase. 238 proefpersonen hebben 

deelgenomen aan het onderzoek en zijn random toegewezen aan de 3 condities: de online 

interventie “haal meer uit je leven met pijn” (N=82), controlegroep 1: minimale interventie 

(N=79) en controlegroep 2: wachtlijst (N=77). Deelnemers in de controlegroep en op de 

wachtlijst hadden later de kans de interventie alsnog te doorlopen. Deelnemers aan de eerste 

controlegroep kregen een online interventie expressief schrijven. Op dit moment is de 

interventieperiode afgelopen en wordt er gewerkt aan het bepalen van de effectiviteit van de 

interventie. 

 In het hier volgend kwalitatieve onderzoek wordt dieper ingegaan op de 

gebruikerservaringen van de deelnemers aan de interventie. Dit onderzoek gaat in op de 
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gebruikerservaring met betrekking tot de verschillende onderdelen van de cursus. Gelijktijdig 

worden twee andere onderzoeken gedaan naar andere aspecten van de gebruikerservaringen: 

motivatie en adherentie gedurende de interventie, en de toepasbaarheid en het gebruik van de 

interventie in het dagelijkse leven.  

 De hierboven besproken modules (lessen) waaruit de interventie is opgebouwd zijn 

onderverdeeld in verschillende onderdelen. Elke les was opgebouwd uit: informatie, 

oefeningen, mindfulness en een metafoor. Via de cockpit (homepage) van de webpagina 

konden de deelnemers gebruik maken van een dagboek, wekelijkse feedbackmail met een 

begeleider en ervaringsverhalen.  

De onderdelen vormden een leidraad voor de opbouw van de lessen en zorgden 

daarmee voor een voorspelbare en constante werkomgeving gedurende de interventie. 

Aangezien de deelnemers aan de interventie gedurende 9 weken, wekelijks met de interventie 

werkten, spreekt het voor zich dat de onderdelen duidelijk, niet storend dienden te zijn en 

voornamelijk werkzaam om hun doel te dienen. 

In dit onderzoek wordt dieper ingegaan op de gebruikerservaringen van de deelnemers 

met de onderdelen. Aan de hand van deze ervaringen kunnen de onderdelen van de interventie 

geoptimaliseerd worden en daarmee de interventie. Een interventie die in al zijn componenten 

als goed ervaren wordt, kan bijdragen aan de werkzaamheid ervan. Het doel in dit onderzoek 

is de onderdelen nader onder de loep te nemen aan de hand van de gebruikerservaringen 

hiermee, om zo een optimaal functionerende interventie te kunnen bereiken. 

  

De onderzoeksvraag luidt: Wat zijn de gebruikerservaringen van de deelnemers met 

onderdelen van de online interventie “haal meer uit je leven met pijn”? 

De deelvragen die bijdragen tot het beantwoorden van de onderzoeksvraag zijn: 

- Worden onderdelen als prettig, nuttig en duidelijk beschouwd? –en welke onderdelen 

zijn dit? 

- Waren de onderdelen van invloed op de adherentie van de deelnemers aan de 

interventie? 

- Welke onderdelen worden nu nog steeds gebruikt door de deelnemers? –en welke 

onderdelen niet? 
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- Welke verbeteringen zouden de effectiviteit en toepasbaarheid van de interventie 

verhogen? 
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2. Methoden 

2.1 Deelnemers 

Aan dit onderzoek hebben 18 chronische pijn patiënten deelgenomen (16 vrouw, 2 man). De 

leeftijd varieerde van 25 tot 72 jaar met een gemiddelde leeftijd van 51 jaar. Er waren 

uiteenlopende diagnosen en oorzaken gesteld betreffende de aard van de chronische pijn bij 

de deelnemers: fibromyalgie, whiplash, (lage) rugpijn, mislukte operatie, CVS, gewrichtspijn, 

aangezichtspijn, dystrofie, hernia, verminderde longcapaciteit, neuropatische pijn en naweeën 

van kanker. 

2.2 Sampling 

De deelnemers zijn geworven via de online interventie “haal meer uit je leven met pijn”. De 

deelnemers aan dit onderzoek hebben eerder deelgenomen aan een gerandomiseerde studie 

met 337 deelnemers. Deze deelnemers waren random verdeeld over 3 condities: expressief 

schrijven (79), ACT (81) en de wachtlijst (77). De deelnemers aan dit onderzoek waren 

toegeschreven aan de ACT conditie. Tijdens de gerandomiseerde studie hebben de 

deelnemers aangegeven mee te willen werken aan vervolgonderzoek. Aan alle 38 deelnemers 

die dit hebben aangegeven is een mail verzonden met de vraag of zij benaderd wilden worden 

voor een telefonisch interview, en zo ja, wanneer zij beschikbaar waren. In totaal hebben 18 

mensen hiermee ingestemd, onder hen is het onderzoek uitgevoerd. De overige 20 benaderde 

mensen hebben niet op de mail gereageerd. 

2.3 Design 

In dit onderzoek is geen sprake van een interventie, er wordt op een kwalitatieve manier 

ingegaan op het effect van de verschillende onderdelen uit de interventie “haal meer uit je 

leven met pijn”, die de deelnemers eerder hebben doorlopen. Om tot een antwoord op de 

onderzoeksvraag te komen is gebruik gemaakt van telefonische interviews. Dit interview is 

opgesteld door 3 onderzoekers, met het doel voldoende informatie te kunnen leveren voor het 

beantwoorden van 3 onderzoeksvragen. Voordat er begonnen werd met het afnemen van het 

interview werd het informed consent besproken en diende hiermee ingestemd te worden. Het 

interview was opgebouwd uit verschillende onderdelen om de drie onderzoeksvragen te 

kunnen beantwoorden en de algemene gebruikerservaringen en verbeteringen met betrekking 

tot de interventie in kaart te kunnen brengen. In dit onderzoek is voornamelijk gekeken naar 

het gedeelte waarin de verschillende onderdelen van de interventie uitgevraagd werden. Dit 
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zijn de verschillende onderdelen waaruit de interventie is opgebouwd. De onderdelen werden 

in het onderzoek op verschillende categorieën beoordeeld door de deelnemers (Lustria, 

Cortese, Noar, Glueckauf, 2009). Onderzocht is in welke mate de onderdelen als positief, dan 

wel negatief werden beoordeeld en in welke mate de onderdelen behulpzaam waren in de 

interventie en in het dagelijkse leven werden geïntegreerd. 

2.4 Telefonisch interview 

Zoals eerder genoemd was het telefonische interview opgebouwd uit meerdere onderwerpen. 

Deze onderwerpen waren: klachten verandering, in hoeverre de cursus onderdeel uitmaakte 

van het dagelijks leven, duidelijkheid van de cursus en de onderdelen, vlotheid in het 

doorlopen van de cursus, de onderdelen van de cursus (positief en negatief, nuttig, prettig) en 

het gebruik van deze onderdelen, de toon van de cursus (welke boodschap bracht de cursus) 

en algemene suggesties en verbeteringen. Voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag in 

deze studie zijn de onderwerpen duidelijkheid van de cursus en de onderdelen, de onderdelen 

van de cursus en het gebruik van deze onderdelen van belang. Bij duidelijkheid van de cursus 

en de onderdelen  is per onderdeel de duidelijkheid bevraagd, bij de beoordeling van de 

onderdelen van de die zij als zodanig hebben ervaren. Het interview is opgesteld door 3 

studenten van de universiteit Twente in het kader van hun masterthese. Zoals eerder 

besproken diende het interview te voorzien in de informatie voor 3 onderzoeksvragen (alleen 

met betrekking tot de online interventie), algemene gebruikerservaringen en verbeteringen 

voor de interventie. Om al deze onderwerpen te verwerken in een interview zijn alle vragen 

zoveel mogelijk op elkaar afgestemd en gestructureerd. Op deze manier was de informatie 

overzichtelijk en genuanceerd weer te geven, wat het data-analyse proces vergemakkelijkte. 

Ook werd er op deze manier rekening gehouden met de tijdsduur van het interview, deze werd 

gesteld op 30 minuten tot maximaal 45 minuten. Het gehele interviewschema is weergegeven 

in bijlage 6.2. 

2.5 Onderdelen 

De verschillende onderdelen die in het onderzoek beoordeeld zijn zullen hieronder kort 

besproken worden. 

Informatie: hieronder wordt de informatie verstaan die vaak aan het begin van de les, maar 

ook in de loop van de les, aan de deelnemers werd gegeven. Het betrof hier psycho-educatie 
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over chronische pijn en educatie over de verschillende ACT processen en oefeningen die in de 

lessen aan bod kwamen. De informatie was afgestemd op het thema van de les. 

Mindfulness: dit werd gedaan door middel van oefeningen. Mindfulnessoefeningen spelen een 

belangrijke rol in de interventie. De mindfulnessoefeningen speelden in op de bewustwording 

van de deelnemer op zijn omgeving. Er werd de deelnemers geleerd, aan de hand van 

aandachtsgerichte oefeningen, zich bewust te zijn van alles wat er om hen heen of binnen 

hunzelf gebeurde, zonder hierover te oordelen. Deelnemers werden gestimuleerd dagelijks 

met de minfulnessoefeningen te oefenen. 

Metaforen: aan de hand van metaforen werd aan de deelnemers uitgelegd hoe automatische 

constructen ingebed zijn in het dagelijks leven. Het geeft de deelnemer inzicht in deze 

automatismen en zorgt ervoor dat de deelnemer hierover aan het denken wordt gezet en zich 

erin verdiept. 

Oefeningen: de oefeningen dienden om de verschillende ACT processen toe te passen. Er 

werd bijvoorbeeld inzicht gegeven in de huidige situatie en doelen gesteld voor verandering. 

Aan de hand van registratie over huidig functioneren en het verleden werd inzicht verkregen. 

Door het stellen van persoonlijke doelen werd vooruitgang geïmpliceerd, omdat men 

concretiseerde waar ze graag zou willen staan. Deelnemers werden gestimuleerd om deze 

oefeningen in het dagelijkse leven toe te passen. 

Dagboek: het dagboek kon gebruikt worden om dagelijkse activiteiten en belevingen bij te 

houden. In principe kon men hier alles in kwijt wat men kwijt wilde. Het dagboek kon voor 

iedere deelnemer een andere functie hebben. Het onderdeel vormde geen vast onderdeel van 

de lessen, maar kon naar eigen behoefte gebruikt worden. 

Feedbackmail: tijdens de lessen maakte de deelnemer minstens eens per week gebruik van de 

feedbackmail. Er was, naast het vaste contact, de mogelijkheid contact op te nemen met een 

begeleider voor vragen en adviezen. De begeleider hield de voortgang van de deelnemer in de 

gaten en stuurde aan de hand hiervan eens per week de feedbackmail. 

Ervaringsverhalen: dit zijn verhalen van andere chronische pijnpatiënten. Er wordt verteld 

welke belemmeringen deze patiënt heeft ervaren en welke inzichten er verkregen zijn door 

ACT. Het heeft tot doel de deelnemer herkenning en steun te geven in zijn situatie. Ook dit 

onderdeel kon naar eigen behoefte gebruikt worden. 
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2.6 Data-analyse 

Er werd begonnen met het coderen van de interviews. De drie onderzoekers hebben eerst 

ieder apart aan de hand van 1 interview de thema’s omschreven. Nadat overeengekomen was 

welke thema’s in het interview besproken worden is hetzelfde interview gecodeerd en aan de 

hand hiervan is de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid opgesteld onder de drie onderzoekers. In 

de door alle onderzoekers gecodeerde fragmenten werd er een 

interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van 83% bereikt (5 van de 31 fragmenten niet dezelfde 

code). Werden hier fragmenten aan toegevoegd waar niet door een ieder een code werd 

toegekend dan was de betrouwbaarheid 1-(20/51)=61%. Na overleg is het codeerschema 

verduidelijkt en zijn er afspraken gemaakt over het coderen. Hierna is nogmaals een 

interbeoordelaarsbetrouwbaarheid berekend. In slechts 11 van de 55 fragmenten kwam de 

code niet 100% overeen. Dit betekent dat de betrouwbaarheid 1-(11/50)=80% was. Fouten 

werden niet veroorzaakt door het toekennen van verkeerde codes, maar door het niet 

toekennen van codes door een van de drie onderzoekers. Hierop zijn de regels omtrent het 

coderen nogmaals besproken. Hierna is begonnen met het coderen van de interviews. Elke 

onderzoeker heeft 6 van de 18 interviews in zijn geheel met codes gecodeerd. 

Bij het telefonische interview zijn de onderdelen zowel positief als negatief gescoord op 

hoe prettig, nuttig en duidelijk ze waren. De duidelijkheid is per onderdeel uitgevraagd (vond 

men onderdeel X duidelijk of onduidelijk), bij de prettigheid en nuttigheid konden de 

deelnemers zelf de onderdelen aangeven (welk onderdeel vond men prettig/niet prettig). 

Daarnaast is er gekeken welke onderdelen geïntegreerd zijn in het leven van de deelnemers en 

of ze bijdroegen aan de adherentie gedurende de cursus. De beoordelingen per onderdeel zijn 

gescoord op het totaal aantal beoordelingen op het onderdeel en de beoordelingen per 

categorie (prettig, nuttig, duidelijk) van het onderdeel. De beoordelingen op adherentie zijn 

gescoord op de totaal aantal beoordelingen op motivatie, doorgaan met de cursus en stoppen 

met de cursus per onderdeel in verhouding tot het totaal aantal beoordelingen op motivatie, 

doorgaan met de cursus en stoppen met de cursus. Het gebruik van de onderdelen is gescoord 

op het totaal aantal beoordelingen vlak na de cursus en het huidige gebruik. 
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3. Resultaten 

De resultaten zijn weer gegeven in tabel 1 t/m 3. Tabel 1 laat het aantal beoordelingen zien 

per onderdeel op de categorieën prettig/onprettig, nuttig/niet nuttig en duidelijk/onduidelijk. 

In tabel 2 wordt het aantal beoordelingen per onderdeel op de adherentie weergegeven. Tabel 

3 laat het huidig gebruik en het gebruik vlak na afloop van de cursus zien, uiteengezet per 

onderdeel. In alle tabellen is het totaal aantal beoordelingen per onderdeel, categorie of 

gebruik weergegeven. Hieronder wordt per onderdeel besproken hoe deze beoordeeld zijn op 

bovengenoemde criteria, gevolgd door enkele citaten ter ondersteuning van de uitkomsten. 

Vervolgens worden er nog overige opvallend heden besproken met bijbehorende citaten. 

3.1 Informatie  

Het onderdeel informatie wordt als prettig, nuttig en duidelijk beoordeeld. In 6 van de 6 

beoordelingen wordt de informatie als prettig ervaren, in 14 van de 15 beoordelingen als 

nuttig en in 14 van de 14 beoordelingen als duidelijk.  

“Ja, er werd wel uitgelegd wat je mee kunt maken en wat je er tegen kunt doen (…) ook dat 

het geaccepteerd werd, dat je niet raar werd gevonden” 

 “… en die informatie vooraf vind ik altijd wel goed” 

 “Ik vond dat de theorieën enzo buitengewoon duidelijk waren uitgelegd”. 

In 1 beoordeling zorgde de informatie voor motivatie, in 6 beoordelingen zorgde het ervoor 

dat men door wou gaan en 1 deelnemer gaf aan de informatie nog steeds te gebruiken. 

3.2 Mindfulness 

 Het onderdeel mindfulness wordt als prettig, nuttig en duidelijk beoordeeld. In 20 van 

de 25 beoordelingen worden de mindfulnessoefeningen als prettig ervaren, in 28 van de 30 

beoordelingen als nuttig en in 14 van de 14 beoordelingen als duidelijk.  

“Waar ik het meeste aan heb gehad, is vooral de insteek van de cursus. Dat je het vechten los 

moet laten. En daarom mindfulness en de oefeningen, daar heb ik echt het meeste aan gehad. 

Dus dat je het gevecht op moet geven of dat het handig is om op te geven. En dat werd 

gewoon heel goed uitgelegd” 

“Wat ik heel prettig vond was de mindfulnessoefeningen”, “omdat ik me er beter door voel en 

ook beter door slaap” 

“Het heeft me weer even soms op aarde gezet”.  
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In 6 van de beoordelingen wordt mindfulness als motiverend beschouwd en in 10 van de 

beoordelingen zorgde het ervoor dat de deelnemers door wilden gaan met de cursus. De 

mindfulness wordt vlak na de cursus en ook op het moment van onderzoek nog opvallend 

vaak gebruikt, 30 beoordelingen van de deelnemers geven aan dit onderdeel nog toe te passen 

(14 personen).  

“De mindfulnessoefeningen sowieso (…)” 

“De ontspanningsoefeningen en een deel van de mindfulnessoefeningen, even terug naar de 

ademhalen, even terug naar de basis” 

3.3 Metaforen 

 De metaforen worden als duidelijk en in iets meer dan de helft van de beoordelingen 

onprettig en niet nuttig beoordeeld. In 14 van de 15 beoordelingen worden de metaforen als 

duidelijk ervaren. In 5 van de 8 beoordelingen worden de metaforen als onprettig ervaren en 

in 8 van de 15 als niet nuttig.  

“De metaforen vond ik te bevoogdend 

”Ik vond de metaforen af en toe dacht ik, ja die vond ik niet altijd prettig”. 

 1 persoon gaf aan dat de metaforen voor motivatie zorgden, niemand gebruikt de metaforen 

nu nog steeds. 

3.4 Oefeningen 

De oefeningen worden als prettig, nuttig en duidelijk beoordeeld. In 5 van de 5 

beoordelingen worden de oefeningen als prettig ervaren, in 13 van de 14 beoordelingen als 

nuttig en in 16 van de 16 beoordelingen als duidelijk.  

“Dat is inderdaad (…) de oefeningen geweest waar ik het meest aan heb gehad”, “je hebt een 

doelstelling en om daaraan te werken”. 

In 5 van de 19 beoordelingen worden de oefeningen als motiverend beschouwd en in 10 van 

de 37 beoordelingen zorgden de oefeningen ervoor dat de deelnemers door wilden gaan met 

de cursus.  

“Ja, ik raakte wel meer gemotiveerd door die oefeningen eigenlijk, want die hielpen mij wel 

om toch wat meer naar mijzelf te kijken en het toch wel meer op andere wijze te zien” 

“Je krijgt dan meer inzicht. Dan raakte ik wel gemotiveerd ja” 

3.5 Dagboek 
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Het dagboek wordt als nuttig en duidelijk beoordeeld. In 4 van de 5 beoordelingen 

wordt het dagboek als nuttig ervaren en in 11 van de 11 beoordelingen als duidelijk. Het 

dagboek wordt echter in 6 van de 8 beoordelingen als onprettig ervaren.  

“Ik ben nogal een denker en dan ben je daar al enorm mee bezig. En dat dagboek dat gaat me 

dan net wat te ver” 

“het zal wel duidelijk zijn geweest, maar ik zag er voor mezelf geen meerwaarde van” 

“het dagboek was niet echt mijn ding”. 

1 beoordeling gaf aan dat het dagboek ervoor zorgde dat men door wou gaan met de cursus, 

niemand gebruikt het dagboek nu nog steeds. 

3.6 Feedbackmail 

De feedbackmail wordt als prettig en duidelijk beoordeeld. In 12 van de 16 

beoordelingen wordt de feedbackmail als prettig ervaren en in 13 van de 14 beoordelingen als 

duidelijk. De feedbackmail wordt echter in 7 van de 14 gevallen als niet nuttig beoordeeld. 

“Als het een hele echte cursus zou worden, dan zou de feedback wat regelmatiger kunnen” 

“de feedback was voor mij niet van toegevoegde waarde (…) dus niet alleen op basis van nou 

je heb het gelezen en welke oefeningen ik ingevuld had, maar ook de inhoud” 

In 1 beoordeling gaf de feedbackmail motivatie en in 1 beoordeling zorgde het ervoor dat men 

door wou gaan met de cursus. 1 persoon heeft de mail vlak na de cursus nog eens gebruikt. 

3.6 Ervaringsverhalen 

De ervaringsverhalen worden als prettig en duidelijk beoordeeld. In 7 van de 7 

beoordelingen worden de ervaringsverhalen als prettig beoordeeld en in 12 van de 12 

beoordelingen als duidelijk (“dat was wel te begrijpen, en die heb ik ook nog wel eens 

doorgelezen”). 9 van de 15 beoordelingen worden als nuttig beoordeeld (“die 

ervaringsverhalen, daar had ik niet zoveel mee”). Dit onderdeel zorgde er ook voor dat in 4 

van de 37 beoordelingen op “doorgaan met de curus”, de ervaringsverhalen hiervoor zorgden 

(“dat raakte mij heel erg (…) daar gaat het een stuk beter mee, en zie je dat kan ik er ook 

uithalen”). 1 persoon gaf aan de ervaringsverhalen nog steeds te gebruiken. 

3.7 Overige opvallend heden 

Met betrekking tot de adherentie wordt niet altijd het speciefieke onderdeel genoemd, 

maar kan er wel gescoord worden voor onderdelen in het algemeen die bijdragen aan de 
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adherentie. Zo is te zien dat het doorgaan met de cursus in 35% van de beoordelingen niet aan 

een specifiek onderdeel te wijten is, maar aan de lay-out van de cursus. 

Ook worden er verschillende suggesties voor verbeteringen van de onderdelen gedaan. 

Deze suggesties hebben betrekking technische mankementen in de onderdelen tijdens de 

cursus (“Dan zat je dat dagboek in te vullen en dan nog een dag en dan was het weer weg” 

een ander gaf aan:“daar (dagboek) had ik in het begin wat moeite mee om in te komen, ook 

weer dankzij de angst voor het technische gedeelte”), persoonsgerichte feedbackmail (“en het 

is wel handig om te weten van goh, je doet de oefening goed, voordat je naar de volgende 

oefening gaat”), vaktermen (“wat meer in gewone mensen taal (…) ik vond ze te psychologen 

taal. Het lag er mij te dik bovenop”) en aansluiten op de doelgroep qua taal (“kijk die 

metaforen, die moeten ze nog een keer bekijken hoor (…) ze zijn wel beeldend, maar 

ontzettend kinderachtig”). 

Ook is te zien dat sommige onderdelen goed geïntegreerd worden in het dagelijkse 

leven van de deelnemers. Het valt op dat het gebruik vlak na de cursus hoger en frequenter 

was dan het gebruik op moment van onderzoek. Opvallend hierbij zijn de 

mindfulnessoefeningen, deze worden veel geïntegreerd en vaak ook goed. Over het algemeen 

maken de mensen zich de onderdelen eigen en automatisch (“in het begin dagelijks toch wel 

dat ik eventjes een dingetje op zocht (…) het is ook meer een gewoonte, ik heb die cursus op 

zich helemaal goed ervaren, goed doorlopen, maar ik heb het nu eigenlijk niet meer nodig, 

het gaat nu automatisch”). In tabel 3 is aan de hand van de beoordelingen ook te zien dat het 

gebruik van de mindfulnessoefeningen vlak na de cursus behoorlijk wat hoger lag dan het 

huidige gebruik met minder frequent gebruik. 
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Tabel 1 Beoordelingen per onderdeel en categorie, cursief: aantal personen die beoordeling gegeven hebben 

        Categorie 

Onderdeel 

Prettig/ 

onprettig 

Tot. Nuttig/niet nuttig Tot. Duidelijk/ 

onduidelijk 

Tot. 

Informatie 6/0 

3/0 

6 

3 

14/11 

6/0 

15 

10 

14/0 

14/0 

14 

14 

Mindfulness 20/5 

9/1 

25 

10 

24/2 

13/1 

30 

14 

14/0 

14/0 

14 

14 

Metaforen 5/3 

1/3 

8 

4 

8/7 

2/3 

15 

5 

14/1 

14/1 

15 

15 

Oefeningen 5/0 

5/0 

5 

5 

13/1 

8/1 

14 

9 

16/0 

16/0 

16 

16 

Dagboek 2/6 

2/2 

8 

4 

4/1 

2/1 

5 

3 

16/0 

16/0 

16 

16 

Feedbackmail 12/4 

6/1 

16 

7 

7/7 

2/3 

14 

5 

13/1 

13/1 

14 

14 

Ervaringsverhalen 7/0 

3/0 

7 

3 

9/6 

4/2 

15 

6 

12/0 

12/0 

12 

12 
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Tabel 2 Adherentie, cursief: aantal personen die beoordeling gegeven hebben 

         Adherentie 

Onderdeel 

Motivatie Doorgaan Stoppen Tot. 

Informatie 1 

1 

6 

6 

- 7 

7 

Mindfulness 6 

6 

10 

10 

- 16 

16 

Metaforen 3 

1 

0 

0 

- 3 

1 

Oefeningen 5 

4 

5 

6 

- 10 

10 

Dagboek 0 

0 

1 

1 

- 1 

1 

Feedbackmail 1 

1 

1 

1 

- 2 

2 

Ervaringsverhalen 1 

1 

4 

3 

- 5 

4 

Algemeen 2 

2 

13 

8 

2 

2 

17 

14 

Totaal 19 37 2 58 
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Tabel 3 (huidig) gebruik van de onderdelen, cursief: aantal personen die beoordeling gegeven hebben 

 

 

        Gebruik na      
         de cursus 

 

Onderdeel 

Vlak na de cursus Sub-

Tot-

aal 

 

 

Huidig gebruik Sub-

Tot-

aal 

Tot-
aal 

Dage-

lijks 

Weke-

lijks 

Twee-

wekelijks 

Maan-

delijks 

Dage-

lijks 

Weke-

lijks 

Twee-

wekelijks 

Maand-

elijks 

Informatie - 1 - - 1 

1 

- - - - 0 

0 

1 

1 

Mindfulness 5 9 2 - 16 

16 

7 3 3 1 14 

14 

30 

30 

Metaforen - - - - 0 - - - - 0 0 

Oefeningen - 1 

 

- - 1 

1 

- 1 1 - 2 

2 

3 

3 

Dagboek - - - - 0 

0 

- - - - 0 

0 

0 

0 

Feedback-

mail 

- 1 

 

- - 1 

1 

- - - - 0 

0 

1 

1 

Ervarings-

verhalen 

1 - - - 1 

1 

- - - 1 1 

1 

2 

1 

totaal 6 12 2 0 20 7 4 4 2 17 37 
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4. Discussie 

4.1 Conclusie 

In dit onderzoek is antwoord gegeven op de volgende onderzoeksvraag: “Wat zijn de 

gebruikerservaringen van de deelnemers met onderdelen van de online interventie “haal meer 

uit je leven met pijn?”. 

 Uit de resultaten blijkt dat de onderdelen mindfulness en de oefeningen het grootste 

effect hebben op het dagelijkse leven met chronische pijn. Deze onderdelen werden in het 

onderzoek als het meest positief beoordeeld. Ze gaven motivatie gedurende de interventie en 

zorgden ervoor dat deelnemers door wilden gaan met de interventie. Belangrijk is dat deze 

onderdelen als nuttig beoordeeld werden door de deelnemers. Ook het huidige gebruik en de 

integratie in het dagelijkse leven is vooral bij de mindfulness erg goed. Uit de interviews 

blijkt dat de mindfulness ervoor zorgt dat deelnemers beter om kunnen gaan met de pijn. Ze 

kunnen de pijn er laten zijn, zonder hierop te reageren. Dit helpt de deelnemers meer naar hun 

eigen waarden te gaan leven. Veel deelnemers geven aan meer dingen te doen waar zij plezier 

aan beleven, en die ze vaak al een tijd op de lange baan hadden geschoven, zoals meer sociale 

contacten. De deelnemers geven aan meer in het moment te leven  en hierop in te spelen. Zo 

pakken ze activiteiten op als het lichaam het toelaat, en zijn zich ervan bewust wanneer de 

activiteit teveel wordt, hier kunnen ze nu beter op inspelen. Citaten ter ondersteuning zijn 

weergegeven in bijlage 6.1.   

 De positieve beoordeling van de mindfulness sluit aan bij de verwachtingen. 

Acceptance and Commitment Therapy (ACT), waar mindfulness op gebaseerd is, heeft niet 

als doel een op zichzelf staande therapie te zijn. Het voegt een extra dimensie toe aan reeds 

bestaande interventietechnieken, waardoor deze geoptimaliseerd kunnen worden (Hayes, 

2004). Het bereiken van de eerder genoemde psychologische flexibiliteit, die zo belangrijk is 

binnen ACT en zijn fundament vindt in de zes kernprocessen (Hayes, Luoma, Bond, Masudaa 

& Lillis, 2006), is ook een doel geweest binnen deze interventie. Mindfulness speelt in op vier 

van deze zes kernprocessen (Hayes & Plumb, 2007). Ook de positieve beoordeling op de 

oefeningen was van tevoren te verwachten. De oefeningen behandelen ook de zes 

kernprocessen van ACT. Hierin werd de deelnemers vaak feitelijk inzichten gegeven. 

Behandelingen uit het verleden, pijnklachten en omgang met deze pijnklachten werden 

bijvoorbeeld in kaart gebracht. Daarnaast boden de oefeningen ook perspectief voor de 

toekomst, door het stellen van doelen en aanreiken van handvatten (Mogler et. al., 2013). 

Tijdens het doorlopen van de interventie zijn het voornamelijk deze twee onderdelen geweest 
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waarin de deelnemers werden aangemoedigd ze in het dagelijkse leven te oefenen en toe te 

passen. Het feit dat de deelnemers aangeven tot op heden profijt van deze onderdelen te 

ondervinden en ze nog steeds toe te passen is dan ook een logisch gevolg.  

De overige onderdelen werden wisselend beoordeeld. Geen van de onderdelen werd 

als erg negatief ervaren, maar enkele onderdelen (metaforen, dagboek en de feedbackmail) 

scoorden op bepaalde categorieën opmerkelijk lager dan de overige onderdelen. Het dagboek 

werd in iets meer als de helft van de beoordelingen als onprettig ervaren evenals de 

metaforen. Deze werden daarnaast in iets meer dan de helft van de beoordelingen als niet 

nuttig beoordeeld door de deelnemers.  Voor deze onderdelen is het dan ook noodzakelijk ze 

te optimaliseren, zodat ze beter kunnen bijdragen aan een positieve ervaring uitkomst met de 

cursus. Hierbij is het van belang dat er gekeken wordt naar de in paragraaf 4.3 besproken 

aanbevelingen die door de deelnemers gedaan worden (technische mankementen, 

persoonsgerichtheid, voorkomen van gebruik van vaktermen, aansluiten op de doelgroep). 

Daarnaast is een goede uitleg van de interventie aan de deelnemers aan te raden. Het verplicht 

doorlopen van onderdelen die niet bij de deelnemer passen en niet noodzakelijk zijn voor een 

succesvolle afronding (dagboek, ervaringsverhalen), kan leiden tot een negatievere 

beoordeling. 

 Het dagboek werd wel als nuttig en duidelijk beoordeeld, maar niet als prettig. Het is 

opvallend dat het dagboek niet als prettig wordt ervaren. Het opschrijven van dagelijkse 

belevenissen en de ervaringen hierover zijn een vorm van “expressief schrijven” (Pennebaker, 

1997). Bij expressief schrijven wordt de deelnemer geleerd zijn gevoelens en emoties op 

papier te zetten, om er zo mee om te kunnen gaan. Expressief schrijven is gebruikt als 

minimale controle interventie bij het onderzoek naar “haal meer uit je leven met pijn”. Naast 

de interventie groep en de wachtlijst, konden deelnemers worden ingedeeld op expressief 

schrijven. Hierbij moesten zijn dagelijks schrijven over negatieve gebeurtenissen, ook konden 

zij feedback krijgen op vragen. Expressief schrijven kan helpen bij het geven van betekenis 

aan stressvolle gebeurtenissen (Boals & Klein, 2005, Pennebaker, 1997), evenals het 

accepteren ervan (Pennebaker & Chung, 2007). Bij het onderdeel dagboek in de interventie is 

echter geen uitleg gegeven over het opschrijven van gevoelens of emoties, de deelnemer was 

vrij om op te schrijven wat hij of zij wilde. Om optimaal en prettig ervaren gebruik van het 

dagboek te realiseren, lijkt het goed hier meer informatie bij te verschaffen.  

 De metaforen werden veelal wel als duidelijk ervaren, maar nauwelijks als prettig 

noch nuttig. Veel mensen vonden de metaforen te ver van hen afstaan. Het is natuurlijk 

nagenoeg onmogelijk een metafoor te bedenken die op iedereen van toepassing is. Toch is het 
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van belang zoveel mogelijk mensen te bereiken. Een goede metafoor, die inzicht geeft in een 

situatie door de deelnemer aan het denken te zetten over de situatie, kan veel toegevoegde 

waarde hebben (Andersen, 2013). 

 Aan dit onderzoek hebben deelnemers van de online interventie ‘haal meer uit je leven 

met pijn’ meegewerkt. Deze deelnemers hebben aan kunnen geven of zij mee wilden werken 

aan vervolg onderzoek. Alle deelnemer die aan hebben gegeven dit wel te willen, zijn 

benaderd. Uiteindelijk hebben 18 van de in totaal 82 deelnemers die aan de interventie hebben 

deelgenomen, ook deelgenomen aan het vervolgonderzoek. 53 van het totaal aantal 

deelnemers heeft de interventie uiteindelijk in zijn geheel (inclusief follow-up vragenlijsten) 

afgerond en 36 van het aantal deelnemers heeft uiteindelijk aangegeven mee te willen werken 

aan vervolgonderzoek. Aangezien er geen gebruik kon worden gemaakt van een 

gerandomiseerde steekproef, valt ook niet met zekerheid te zeggen of het onderzoek 

representatief voor de interventie. De kans is groot dat mensen die de interventie als positief 

hebben ervaren, eerder bereid zijn geweest deel te nemen aan vervolgonderzoek. Er is 

daardoor een reële kans dat de uitkomsten op het onderzoek rooskleuriger zijn, dan dat de 

interventie daadwerkelijk ervaren is. Aangezien 11.1% van de deelnemers aan dit onderzoek 

de interventie niet afgerond heeft (exclusief follow-up vragenlijsten) en 28% van het totaal 

aantal deelnemers aan de interventie, lijkt deze kans aanwezig. Desalniettemin wordt de 

interventie in een zeer ruime meerderheid van de gevallen als positief beoordeeld op het 

merendeel van de onderdelen. 

4.2 Limitaties en aanbevelingen onderzoek 

De belangrijkste limitatie is hierboven al nader toegelicht, namelijk het ontbreken van een 

gerandomiseerde steekproef. Hierdoor is de kans groot dat de steekproef niet representatief is 

voor de doelgroep en daarmee de uitkomsten vertekend  kunnen zijn. Toch is het belangrijk 

op te merken dat de interventie over het algemeen in zijn geheel als positief beoordeeld wordt 

en dat ook de gegeven antwoorden sterk met elkaar overeen kwamen. Dit kan erop duiden dat 

bij een uitbereiding van het onderzoek, mogelijk dezelfde antwoorden gegeven worden. De 

belangrijkste aanbeveling is om in vervolgonderzoek ook de deelnemers te benaderen die de 

interventie niet geheel hebben afgerond. De motieven om te stoppen kan inzicht verschaffen 

in de mogelijk tekortkomingen van de interventie.  

De data verzameling en data-analyse is uitgevoerd door drie onderzoekers. Dit heeft 

zijn voor- en nadelen. Doordat er veel structuur is aangebracht in het af te nemen interview, 

was er een snelle overeenkomst te bereiken bij het coderen. Zonder deze structuur was de 
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kans groter geweest dat het interview niet op dezelfde wijze afgenomen zou worden, wat ook 

het coderen zou hebben bemoeilijkt. De structuur zorgt er echter ook voor dat er een grotere 

kans is dat er informatie gemist wordt, wat de validiteit beïnvloedt. De deelnemers worden 

minder vrij gelaten, en meer gestuurd in hun antwoorden op de vragen.  

4.3 Aanbevelingen interventie 

In dit onderzoek is ernaar gestreefd aan de hand van de gebruikerservaringen de onderdelen 

van de interventie “haal meer uit je leven met pijn” te kunnen optimaliseren. Hier zullen 

enkele aanbevelingen gedaan worden die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen. 

Ervaringen met en aanbevelingen voor zowel de onderdelen als in het algemeen zullen 

worden benoemt. 

Uit de interviews met de deelnemers aan de interventie is naar voren gekomen dat de 

metaforen vaak niet gebruikt werden. Men vond deze te kinderachtig, of kon ze niet betrekken 

op hun eigen leven. Het dagboek werd weinig gebruikt door de deelnemers. Dit komt mede 

door technische mankementen bij aanvang van de interventie, waardoor alles wat 

opgeschreven werd niet werd opgeslagen. Maar ook zagen de deelnemers vaak niet het nut in 

van het schrijven in een dagboek, of omschreven ze zichzelf niet als een schrijver. Als dit 

onderdeel optimaal benut wil worden is het aan te bevelen informatie te geven over het nut 

van het dagboek. Op deze manier blijft het dagboek vrijblijvend, maar wordt de deelnemer 

wel gewezen op het mogelijke nut van dit onderdeel. De feedbackmail bleef voor veel van de 

deelnemers nog te algemeen. Men zou graag meer persoonlijke feedback op de gemaakte 

oefeningen ontvangen. Om dit te kunnen realiseren moet je je wel beseffen dat het werk 

achter de interventie meer zal worden. Om de interventie toegankelijk te houden voor 

iedereen zal dit niet altijd mogelijk kunnen zijn. Aan de andere kant zijn er mensen die 

aangeven graag een motivatie in de vorm van een SMS bericht of standaard mail te 

ontvangen. Het is dus ook mogelijk dat men behalve een bevestiging op het gemaakt werk, 

ook graag een extra steun in de rug willen om de interventie goed in hun leven te integreren. 

Toevoeging van een motiverend bericht, wellicht later aangevuld met persoonlijke feedback is 

aan te bevelen. 

Overige verbeteringen die de deelnemers noemen worden hieronder kort benoemd. Deze  

zijn dat deelnemers de interventie graag meer overeen willen zien komen met hun diagnose. 

De interventie is gericht op het aanleren van mindfulness naar het model van ACT. Het 

aanpassen van de interventie op specifieke diagnoses is zowel niet het doel van de interventie 

als praktisch nauwelijks te realiseren. Daarnaast zouden deelnemers graag zien dat de 
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interventie flexibeler was in de tijd die voor de lessen staat, zodat er makkelijker omgegaan 

kan worden met onverwachte gebeurtenissen en vakanties. 

 

Na het uitvoeren van dit onderzoek is uit het onderzoek van de Universiteit Twente over de 

interventie gebleken dat de interventie “haal meer uit je leven met pijn” een veelbelovende op 

ACT gebaseerde zelfhulp-internet interventie is voor mensen met chronische pijn 

(Trompetter, Bohlmeijer, Veehof & Schreurs, 2013) 

Dit onderzoek concludeert daarnaast dat de fundamenten om psychologische flexibiliteit 

binnen ACT te bereiken goed uitgewerkt zijn in de onderdelen van de interventie. De reacties 

van de deelnemers op de interventie zijn positief te noemen en de ervaringen met de 

onderdelen overwegend goed. 
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6. Bijlagen  

6.1 Citaten ter ondersteuning van conclusie 

 

Categorie Citaat 

Positief 

beoordeeld 

“Ik vond dat de theorieën enzo buitengewoon duidelijk uitgelegd” 

Motivatie “Ja, ik raakte wel meer gemotiveerd door die oefeningen eigenlijk, want die 

hielpen mij wel om toch wat meer naar mijzelf te kijken en het toch wel 

meer op andere wijze te zien” 

“Je krijgt dan meer inzicht. Dan raakte ik wel gemotiveerd ja” 

“Ook weer die meditatie, die ontspanningsoefeningen, dat hielp om weer 

door te kunnen. Dat motiveert wel, dat motiveert heel sterk zelfs” 

Nuttig “Waar ik het meeste aan heb gehad, is vooral de insteek van de cursus. Dat 

je het vechten los moet laten. En daarom mindfulness en de oefeningen, 

daar heb ik echt het meeste aan gehad. Dus dat je het gevecht op moet 

geven of dat het handig is om op te geven. En dat werd gewoon heel goed 

uitgelegd” 

Huidig gebruik 

en integratie 

“in het begin dagelijks toch wel dat ik eventjes een dingetje op zocht (…) 

het is ook meer een gewoonte, ik heb die cursus op zich helemaal goed 

ervaren, goed doorlopen, maar ik heb het nu eigenlijk niet meer nodig, het 

gaat nu automatisch” 

Omgaan met 

pijn 

“dat ik geleerd had om de bodyscan te doen en mijn linkerbeen gewoon 

mijn linkerbeen te laten en daar geen moeite voor te doen, vond ik wel heel 

prettig” 

Activiteiten 

ondernemen 

“Om ge woon weer naar vrienden te gaan en naar je lichaam te luisteren, 

niet van tevoren al beslissen om niet te gaan” 

  

Onprettig “De metaforen vond ik te bevoogdend”,”ik vond de metaforen af en toe 

dacht ik, ja die vond ik niet altijd prettig” 

Niet nuttig “het zal wel duidelijk zijn geweest, maar ik zag er voor mezelf geen 

meerwaarde van” 
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6.2. Interviewschema 

Telefonisch interview: gebruikerservaringen van de online interventie ‘haal meer uit je 

leven met pijn’.  

 

Algemene gegevens 

 

Correspondentienummer:                                                  . 

 

Voorstellen: naam. Via de mail hebben we contact met u gehad over het afnemen van een 

telefonisch interview over de cursus ‘haal meer uit je leven met pijn’. Komt het u op dit 

moment uit? Voordat ik het interview afneem heb ik nog wat algemene informatie: 

 

U kunt op elk moment in het gesprek beslissen te stoppen met het interview. Het interview zal 

worden opgenomen en de gegevens die voortkomen uit dit gesprek worden anoniem verwerkt.  

 

Begrijpt u dit en bent u het er mee eens? 

 

 Ja Nee 
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A: Klachtenvermindering door de cursus 

 

Ik stel u nu een aantal vragen over wat u aan de cursus heeft gehad  als u uw huidige situatie 

vergelijkt met de situatie voor aanvang van de cursus? 

 

1. Wat heeft u aan de cursus gehad als u uw huidige situatie vergelijkt met de situatie voor 

aanvang van de cursus? 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Zijn uw pijnklachten veranderd?  

JA, verbeterd 

JA, verslechterd 

NEE 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

 

3. Zijn eventuele bijkomende klachten zoals somberheid, slapeloosheid etc.  veranderd? 

JA       NEE 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

4. Zijn er veranderingen in uw dagelijkse activiteitenniveau?   

JA       NEE 

 

Werk      Relatie 

Gezin      Huishuiden 

Ontspanning     Anders: 
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…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

5.  Hebt u het idee dat uw door de cursus anders omgaat met uw klachten? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
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B: Onderdeel van het dagelijks leven 

Ik ga u nu een aantal vragen stellen over hoe de cursus onderdeel uitmaakte van uw dagelijks 

leven. Hierbij gaat het om het dagelijks leven tijdens de cursus 

 

1.Hoe doorliep u normaal gesproken een les? 

 In één keer 

 in 2 tot 3  

 4 tot 5 keer 

 meer dan 6 keer? 

 

2. Hoe lang deed u gemiddeld over een les? 

 In een week 

 langer dan een week, nl: 

....................................................................................................................................................... 

3. Had u vaste dagen en of/ tijdstippen in de week gepland voor het werken aan de lessen? 

 nee  

 ja 

(Wanneer)……………………………………………………………………………………… 

(Waarom)………………………………………………………………………………………. 

4. Hoeveel tijd besteedde u gemiddeld per les aan de cursus? 

………………. Minuten 

 

5. Wisten personen in uw omgeving dat u aan de cursus deel nam? 

JA       NEE 

 

6. Wie waren dit? (familie, collega’s, gezin, vrienden) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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7. Welke reacties kreeg u uit uw omgeving? 

Positief     Negatief 

Steunend     niet steunend 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

8. Hoe vond u dat de omgeving erbij werd betrokken? 

Teveel    Voldoende     Onvoldoende 

 

9. Zou u dit anders willen zien, zo ja hoe? 

………………………………………………………………………………………………… 
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C: Duidelijkheid van de cursus 

 

Ik ga u  nu een aantal vragen stellen over de duidelijkheid van de cursus 

 

1. vond u de inhoud cursus duidelijk?  

JA       NEE 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

waren er onderdelen in de cursus die u niet goed begreep? (oefeningen goed omschreven?) 

 

Informatie (psycho- educatie)     JA       NEE 

Zo nee, ………………………………………………………………………………….. 

 

Mindfulnesoefeningen      JA       NEE 

Zo nee, ……………………………………………………………………………….. 

 

Metaforen (Voorbeeld de kuil en de bus)     JA       NEE 

Zo nee,………………………………………………………………………………….. 

 

Oefeningen (herken je waarden, vergelijken en wie ben ik)   

   JA       NEE  

Zo nee,…………………………………………………………………………………. 

 

Dagboek         JA       NEE 

Zo nee,………………………………………………………………………………… 

 

Feedback mail 

Zo nee,………………………………………………………………………………….. 

 

Ervaringsverhalen       JA       NEE 

Zo nee,…………………………………………………………………………………. 
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3 wat deed u vervolgens bij de onderdelen die u niet begreep?  

Wel maken      Niet maken 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

4. Zijn er onduidelijkheden geweest die maakten dat u overwoog te stoppen met de cursus? 

JA       NEE 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

5. Wat maakte dat u toch door bent gegaan 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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D: Het doorlopen van de cursus algemeen 

 

De volgende vragen gaan over hoe u het doorlopen van de cursus hebt ervaren. Hiermee 

bedoel ik of u de cursus makkelijk of  moeilijk kon volhouden?  

 

1. Hoe was het doorlopen van de cursus vol te houden?  

Goed  Rede lijk    Niet goed 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Heeft u het idee dat de aanbevolen 30 min per dag/3 uur per week te veel, te weinig, of 

voldoende tijdsinvestering was? 

Teveel    Voldoende    Te weinig 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

3. zijn er momenten in de cursus geweest dat u erg gemotiveerd raakte? 

JA       NEE 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

4. wat heeft er voor gezorgd dat u zo gemotiveerd raakte?  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

4. a indien niet genoemd: zijn er specifieke onderdelen in de cursus waardoor die motivatie 

ontstond? 

 

5. U ga net aan dat u door onduidelijkheden in de cursus wel/ niet wilde stoppen. Zijn er los 

van deze onduidelijkheden momenten geweest dat u wilde stoppen met de cursus? 

JA       NEE 
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…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

6. wat maakte dat u wilde stoppen? (specifiek onderdeel?) 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

7. Wat maakte dat u toch door bent gegaan? (Specifiek onderdeel?) 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

8 voelde het doorlopen van de cursus als verplichting? 

JA       NEE 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

9 kunt u uitleggen waarom wel/ niet? 

(in termen van positief of negatief?) 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

(zag u tegen het maken van de lessen op? ) 
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E: Onderdelen van de cursus 

 

‘Ik wil systematisch met u doornemen of er specifiek positieve of negatieve onderdelen waren 

aan de cursus. De volgende vragen hebben betrekking op de volgende onderdelen: 

 

Informatie (psycho- educatie)   

Mindfulness      

              Metaforen (Voorbeeld de kuil en de bus)  

              Oefeningen       

Dagboek  

Feedback mail 

ervaringsverhalen     

 

 

Indien u de verschillende onderdelen even niet meer op een rijtje hebt kunt u het aangeven 

dan zal ik ze nogmaals noemen.     

 

 

1. U gaf net aan dat: antwoord op vraag D 1. 

  Goed vol te houden? Welke onderdelen uit de cursus hebben u daarbij geholpen? 

  Niet goed vol te houden? Welke onderdelen in de cursus hebben dit veroorzaakt? 

 

Informatie (psycho- educatie)   

Mindfulness      

              Metaforen (Voorbeeld de kuil en de bus)  

              Oefeningen       

Dagboek  

Feedback mail 

ervaringsverhalen  

(evt. usability) 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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E.1: Positieve onderdelen: 

 

2.  welke onderdelen uit de cursus heeft u als prettig ervaren? 

Informatie (psycho- educatie)   

Mindfulness      

              Metaforen (Voorbeeld de kuil en de bus)  

              Oefeningen       

Dagboek  

Feedback mail 

ervaringsverhalen  

(evt. usability) 

 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

3. aan welke onderdelen uit de cursus heeft u het meest gehad? 

Informatie (psycho- educatie)   

Mindfulness      

              Metaforen (Voorbeeld de kuil en de bus)  

              Oefeningen       

Dagboek  

Feedback mail 

ervaringsverhalen  

(evt. usability) 

 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

4. wat maakte dat u daar veel aan had?  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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5. Maakten deze onderdelen het voor u makkelijker om door te gaan met de cursus? 

JA       NEE 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Huidig gebruik onderdelen uit de cursus 

Ik ga u een aantal vragen stellen over of u onderdelen uit de cursus na de cursus bleef 

gebruiken of nu nog steeds gebruikt? 

 

6. Welke onderdelen bent u na de cursus blijven gebruiken? 

Informatie (psycho- educatie)   

Mindfulness      

              Metaforen (Voorbeeld de kuil en de bus)  

              Oefeningen       

Dagboek  

Feedback mail 

ervaringsverhalen  

(evt. usability) 

 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

7. Welke onderdelen uit de cursus gebruikt u nog steeds? 

Informatie (psycho- educatie)   

Mindfulness      

              Metaforen (Voorbeeld de kuil en de bus)  

              Oefeningen       

Dagboek  

Feedback mail 

ervaringsverhalen  
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(evt. usability) 

 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

8.  Hoe vaak maakte u hier kort na de cursus nog gebruik van? 

Dagelijks     Wekelijks     Twee-wekelijks    Maandelijks  

Minder vaak 

 

EVT. 9.  Hoe vaak maakt u hier nu nog gebruik van? 

Dagelijks     Wekelijks     Twee-wekelijks    Maandelijks  

Minder vaak 

 

10. wat maakt dat u deze onderdelen van de cursus nog steeds gebruikt? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

11. zijn er ondanks de positieve ervaringen met deze onderdelen punten die verbeterd kunnen 

worden?  

JA       NEE 

Zo ja: wat: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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E.2: negatieve onderdelen: 

 

1. Welke onderdelen uit de cursus heeft u niet of weinig gebruikt? 

Informatie (psycho- educatie)   

Mindfulness      

              Metaforen (Voorbeeld de kuil en de bus)  

              Oefeningen       

Dagboek  

Feedback mail 

ervaringsverhalen  

(evt. usability) 

 

Indien weinig: Hoe vaak was dit? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

2.  welke onderdelen uit de cursus heeft u als onprettig ervaren? 

Informatie (psycho- educatie)   

Mindfulness      

              Metaforen (Voorbeeld de kuil en de bus)  

              Oefeningen       

Dagboek  

Feedback mail 

ervaringsverhalen  

(evt. usability) 

 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

3. aan welke onderdelen uit de cursus heeft u het minst gehad? 

Informatie (psycho- educatie)   

Mindfulness      

              Metaforen (Voorbeeld de kuil en de bus)  
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              Oefeningen       

Dagboek  

Feedback mail 

ervaringsverhalen  

(evt. usability) 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

4. wat maakte dat u daar weinig aan had?  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Maakten deze onderdelen het voor u moeilijker om door te gaan met de cursus? 

JA       NEE 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

6 heeft u suggesties voor verbetering van deze onprettig ervaren onderdelen?  

 

6a  zodat u ze wel zou gebruiken? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

6b zodat ze u wel zouden helpen? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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F: toon van de cursus 

 

1. In dit laatste onderdeel wil ik u nog wat vragen over de algemene boodschap van de cursus. 

Hiermee bedoel ik wat er volgens u in de cursus wordt aangegeven over omgaan met pijn?   

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Wat vond u van deze boodschap ? 

helpend     niet helpend 

 

1.1. welke boodschap verwachte u vooraf? 

Pijn verandering     Omgaan met pijn   Acceptatie van pijn    

activatie gerichte oefeningen     anders:………………………………………………  

 

1.2 in hoeverre verschilde dat met de daadwerkelijk ervaren boodschap van de cursus? 

Veel       Weinig 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

1.3 Maakte deze boodschap dat u door wilde gaan met de cursus of juist wilde stoppen of had 

het geen invloed?  

doorgaan      stoppen     geen invloed 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

G: slotvraag 

1. hebt u wellicht nog andere vragen of opmerkingen/ verbeteringen ten aanzien van de 

doorlopen cursus? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 


