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Abstract 

Doel: Het doel van dit onderzoek was uitvinden in hoeverre de persoonlijkheidstrekken 

extraversie en neuroticisme (Big Five) en het geslacht van mensen invloed hebben op het 

effect (een verhoging van het positief affect) van de online interventie ‘three good things in 

life’. Bovendien werd getoetst of de persoonlijkheidstrekken invloed hebben op het al dan niet 

afbreken van de interventie.   

Methode: Deelnemers hebben gedurende een week de online interventie  ‘three good things 

in life’ gevolgd. Daarnaast werden de persoonlijkheidsvragenlijst BFI- 10 en de PANAS voor 

ervaren emoties afgenomen bij de deelnemers. De hypotheses werden getoetst aan de hand 

van een ANOVA.  

Resultaten: De uitkomsten van dit onderzoek laten zien dat de persoonlijkheidstrekken 

extraversie en neuroticisme geen invloed nemen op de effectiviteit van de interventie. Verder 

heeft persoonlijkheid geen invloed op of mensen de interventie volledig doorlopen of deze 

voortijdig afbreken. Met betrekking tot het geslacht bleek er een verschil te bestaan tussen 

mannen en vrouwen. Vrouwen toonden een grotere verhoging in hun positief affect dan 

mannen en  hebben dus blijkbaar meer effect van de interventie in tegenstelling tot de 

mannen.   

Discussie: Er kan verder onderzoek worden gedaan om te weten te komen waar precies het 

verschil tussen mannen en vrouwen ligt dat ertoe leidt dat vrouwen meer effect van de 

interventie ondervinden. Op die manier kan de interventie mogelijk voor mannen worden 

verbeterd. 
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Abstract 

Purpose: The present study examined the link between two different personality traits 

(extraversion and neuroticism), as well as the gender and the efficiency (increase in positive 

affect) on the online intervention ‘Three good things in life’. Additionally it was tested if 

personality takes influence upon if people finish the intervention or quit it before is ends.  

Method: Participants were asked to complete the online intervention within one week. 

Furthermore they were asked to fill in two questionnaires. The BFI- 10, which is supposed to 

give information about the personality and the PANAS for the positive perceived affect. 

These hypotheses were all tested with an ANOVA.  

Results: Results indicate that neuroticism and extraversion do not have any influence on the 

efficiency of the intervention. Moreover personality indicates not to influence whether people 

cancel the intervention or not. There are differences between men and women concerning the 

positive affect. Compared to men, women show a greater increase in their positive affect. This 

could lead to the conclusion, that the intervention is more useful for women than for men. 

Discussion: For further research it will be necessary to know exactly where there is a 

concrete difference between men and women with regard to the intervention. In this way, the 

intervention can possibly be optimized for men. 
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1. Inleiding 

  In dit onderzoek wordt nagegaan of persoonlijkheid en geslacht invloed kunnen 

hebben op de effecten van de online interventie  ‘three good things in life’. Het is van groot 

belang onderzoek naar deze online interventies te doen, omdat de invloed van media en vooral 

het internet steeds groter wordt in de huidige maatschappij (Döring & Eichenberg, 2007). 

Binnen het bereik van de psychologie worden daarom steeds meer behandelvormen online 

aangeboden, onder andere vanwege de grote bereikbaarheid van verschillende doelgroepen.  

Als de effecten en bruikbaarheid van de interventies bekend worden, kunnen zij ter aanvulling 

op reeds bekende therapeutische hulp dienen (Döring & Eichenberg, 2007).   

  Er is in de psychologie een richting die zich met de mentale gezondheid en het 

welbevinden van mensen bezig houdt. Deze richting wordt positieve psychologie genoemd  

(Seligman, Steen, Park & Peterson, 2005). De positieve psychologie heeft zich sinds het jaar 

2000 ontwikkeld (Seligman et al., 2005). Het beslaat de studie van positieve ervaringen, 

positieve karaktereigenschappen, positieve emoties en positieve sociale interacties 

(Pietrowsky & Mikutta, 2012). Volgens Seligman en Csikszentmihalyi (2000) is het doel van 

positieve psychologie naast het verbeteren van negatieve dingen in het leven eveneens het 

verbeteren van de positieve kwaliteiten in mensen.  

  Positieve psychologie probeert vooral om mensen te helpen op effectieve manieren 

hun welbevinden te kunnen verhogen (Seligman, 2011). Welbevinden omvat volgens Diener 

(2000) de affectieve en cognitieve evaluatie die mensen over hun leven hebben. Men oordeelt 

namelijk zowel over zijn leven als geheel als over domeinen op zich. Voorbeelden van 

dergelijke domeinen zijn werk en huwelijk. Het blijkt dat er vier verschillende componenten 

van welbevinden zijn (Diener, 2000). Deze componenten zijn tevredenheid over het leven 

(een globale beoordeling over iemands leven), tevredenheid over belangrijke domeinen 

(bijvoorbeeld: de tevredenheid in het werk), positief affect (het ervaren van veel prettige 

emoties en stemmingen) en een laag niveau van negatief affect (het ervaren van weinig 

onprettige emoties en stemmingen) (Diener, 2000).  

  Om het welbevinden te verhogen hebben psychologen uit de positieve psychologie 

bepaalde technieken ontwikkeld (Schueller, 2010). Een voorbeeld van deze technieken en een 

veelbelovende werkwijze zijn interventies vanuit de positieve psychologie (Sin & 

Lyubomirsky, 2009). Sin en Lyubomirsky (2009) laten zien dat deze interventies uit 

methoden en activiteiten bestaan die positieve gevoelens, cognities en gedragingen 

bevorderen. Doelen van deze interventies zijn zowel het induceren van positief affect en het 
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verminderen van negatief affect als het vergroten van optimisme (Pietrowsky & Mikutta, 

2012). Deze drie factoren zouden het welbevinden moeten vergroten (Pietrowsky & Mikutta, 

2012; Seligman et al., 2005). Een voorbeeld van dergelijke interventies is de ‘three good 

things in life’ interventie (Mongrain & Anselmo- Matthews, 2010). Deze interventie duurt één 

week (Seligman et al., 2005). Hierbij schrijven deelnemers elke dag drie goede dingen van die 

dag op en geven bovendien aan hoe deze tot stand kwamen (Mongrain & Anselmo- 

Matthews, 2010). Deelnemers aan de interventie worden gevraagd om slechts aan positieve 

dingen te denken, omdat mensen teveel bezig zijn met dingen die slecht verliepen in hun 

leven. Zo kan door middel van deze interventie worden geleerd hoe negatieve gedachten beter 

kunnen worden voorkomen en hoe positieve aspecten meer betekenis kunnen krijgen 

(Seligman et al., 2005).   

  Seligman et al. (2005) hebben het effect van verschillende online interventies getoetst, 

waaronder de interventie ’three good things in life’. Hierbij zijn de scores van de tevredenheid 

van deelnemers op verschillende tijdstippen voor en na de interventie gemeten. Met behulp 

van een variantie- analyse worden deze scores met elkaar vergeleken om naar de ontwikkeling 

van de algemene tevredenheid van de deelnemers te kijken. De resultaten van het onderzoek 

tonen een verhoging van de tevredenheid na de interventie. Het laatst gemeten tijdstip was zes 

maanden na de interventie. Deelnemers rapporteerden ook op dit moment meer tevredenheid 

dan voorafgaand aan de interventie. Dit maakt duidelijk dat er sprake is van een lange termijn 

effect van de interventie. Dat toont dat de interventie van grote waarde is en geeft aanleiding 

tot het uitvoeren van specifieker onderzoek om de interventie bijvoorbeeld gericht kunnen in 

te zetten om nog groter effect ervan te hebben. Het  onderzoek van Seligman et al. (2005) 

wordt ondersteund door een onderzoek van Frein en Ponsler (2013). Dit onderzoek, waarin 

studenten deze interventie uitvoerden, laat eveneens zien dat het positief affect stijgt door 

‘three good things in life’. Dit effect werd door middel van een voor- en nameting van het 

positief affect bepaald. Niet alleen worden positieve aspecten door ‘three good things in life’ 

verhoogt, depressieve symptomen van mensen kunnen er eveneens door worden verminderd 

(Pietrowsky & Mikutta, 2012). 

 Er zijn sommige variabelen die kunnen worden gebruikt om uitkomsten van een 

behandeling of in dit geval van een interventie te voorspellen, waaronder onder andere de 

persoonlijkheid valt (Beutler, 1991). Binnen de psychologie zijn de ‘Big Five’- 

persoonlijkheidstrekken bekend (McAdams, 2009). Deze Big Five blijken het meest bekende 

en meest valide model over persoonlijkheid te zijn (Denissen et al., 2008). Tot de Big Five  

behoren extraversie, neuroticism, autonomie, ordelijkheid en mildheid. Neuroticisme en 
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extraversie zijn de twee dominante persoonlijkheidtrekken (Watson, Clark & Tellegen, 1988). 

De persoonlijkheidstrek neuroticisme wordt onder meer gekenmerkt door bevreesdheid, 

depressie, impulsiviteit en kwetsbaarheid (McAdams, 2009). Mensen die hier hoog op scoren 

beleven vaker negatieve emotionele dingen, stress in hun leven en hebben weinig strategieën 

om adequaat met deze stress om te gaan (McAdams, 2009). Ze ervaren bovendien vaker 

negatieve stemmingen (Judge, Higgins, Thoresen & Barrick, 1999). Over het algemeen kan er 

worden gezegd dat er bij mensen die hoog op neuroticisme scoren gebrek is aan emotionele 

stabiliteit en een psychologisch positieve houding (Judge et al., 1999). Tegenover 

neuroticisme staat emotionele stabiliteit (Rammstedt, 2007). Vrouwen blijken vergeleken met 

mannen hogere neuroticisme waarden te hebben (Rammstedt, Kemper, Klein, Beierlein & 

Kovaleva, 2013). De tweede dominante persoonlijkheidtrek is extraversie (Watson et al., 

1988). Kenmerken van extraversie zijn vooral warmte, activiteit, positieve emoties, het 

houden van gezelligheid en de lust naar avontuur (McAdams, 2009). Mensen die extravert 

zijn, zijn bovendien energiek, bezitten doorzettingsvermogen en blijken meer positieve dingen 

in hun leven te ervaren. Ze blijken bovendien meer tevredenheid te beleven dan mensen die 

laag scoren op extraversie (Introversie) (McAdams, 2009).  

  Er is eerder onderzoek gedaan naar het verband tussen positief affect en de twee 

persoonlijkheidstrekken extraversie en emotionele stabiliteit. Daaruit bleek dat extraversie 

sterk samenhangt met positief affect, de reden hiervoor maar nog niet bekend zijn (Srivastava, 

Angelo & Vallereux, 2008). Een mogelijke verklaring die Srivastava et al (2008) noemen is  

dat zowel extraverte als introverte mensen houden van interactie met anderen wat tot positief 

affect leidt, maar dat extraverte mensen deze interactie vaker hebben waardoor ze meer 

positief affect ervaren. Ook emotionele stabiliteit blijkt een sterke voorspeller voor het 

positieve affect, zoals uit een onderzoek van Vitterso (2000) naar voren kwam.  

 

1.1 Onderzoeksvraag 

 

  Uit boven genoemde onderzoeken wordt duidelijk dat de twee persoonlijkheidstrekken 

extraversie en emotionele stabilteit samenhangen met positief affect en dat het positief affect 

van mensen door de interventie ‘three good things in life’ wordt verhoogd. Het zou 

interessant zijn om te onderzoeken of het ook van de persoonlijkheid afhangt dat sommige 

mensen een grotere toename in positief affect ervaren dan anderen. Omdat de persoonlijkheid 

van vrouwen en mannen over het algemeen verschilt, is het zinvol om ook hier nader 

onderzoek naar te doen. Het is daarbij interessant om te achterhalen of mannen en vrouwen 
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verschillen met betrekking tot het verhogen van positief affect door de interventie. Als bekend 

is welke personen het meest van deze interventie profiteren of er juist niet van profiteren, of 

deze vaker afbreken kan dit hulp bieden in de praktijk. Voor sommige mensen zou het dan 

zinvoller kunnen zijn om een andere interventie te volgen. Anderen zouden juist baat kunnen 

hebben bij de interventie ‘three good things in life’. Op die manier kunnen de persoonlijkheid 

en het geslacht een leidraad zijn voor welke interventie in de praktijk wordt gekozen om zo 

het grootst mogelijke effect te krijgen. Het theoretische aandeel in de werkwijze van de 

interventie kan daarnaast worden gespecificeerd, waardoor er een nieuwe bouwsteen voor 

verder onderzoek kan worden gecreëerd.  

De twee te onderzoeken factoren, persoonlijkheid en geslacht, leiden tot de volgende 

onderzoeksvraag: 

 

Voor welke soort persoonlijkheid en welk geslacht heeft de interventie ‘three good 

things in life’ het grootste positieve effect? 

 

Er werden vier hypotheses opgesteld:  

1) Mensen die extravert zijn tonen een significant hogere verandering in hun 

waargenomen positief affect tussen het begin en het eind van de interventie ten 

opzichte van mensen die introverter zijn.  

De eerste hypothese wordt op grond van de resultaten uit eerder onderzoek opgesteld, dat 

exraversie samenhangt met positief affect (PA) en de interventie een verhoging van het 

positief affect naar voren brengt. De nulhypthese (H0) die hier gesteld wordt, stelt dat er geen 

verschil is binnen de persoonlijkheid en een verhoging van de PA score. In dit geval wordt 

verwacht dat de alternatieve hypothese (Ha) klopt. Deze gaat er vanuit, dat de interventie 

‘three good things in life’ voor mensen die extravert zijn een groter effect heeft dan voor 

mensen die introvert zijn.  

2) Mensen die emotioneel stabiel blijken te zijn tonen een significant hogere 

verandering in hun waargenomen positief affect tussen het begin en het eind van 

de interventie ten opzichte van mensen die eerder neuroticistisch blijken te zijn.  

De alternatieve hypothese (Ha), waarvan wordt verwacht dat ze correct is, stelt dat er een 

verschil bestaat tussen de groepen neuroticistische mensen en emotionel stabiele mensen. De 

nulhypothese (H0) daarentegen stelt dat er geen verschil bestaat tussen de twee groepen. De 
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alternatieve hypothese wordt beredeneerd vanuit het gegeven dat emotionele stabiliteit een 

voorspeller is van positief affect en dat het positief affect door de interventie verhoogd wordt.  

3) Mannen tonen over het algemeen een significant groter toename op hun PA-score 

dan vrouwen na volledige deelname aan de interventie.   

 

Op grond van het feit dat vrouwen vaker hoog op neuroticisme scoren gaat de derde 

hypothese in op het verschil tussen geslachten. Het wordt verwacht dat mannen meer aan de 

interventie hebben dan vrouwen. Bij mannen is dus waarschijnlijk een groter verschil in hun 

positief affect na afloop van de interventie dan bij vrouwen. Om dieper in te kunnen gaan op 

de vraag op welke persoonlijkheid de interventie het meeste effect heeft, is het bovendien 

belangrijk om te weten te komen hoeveel mensen met welke persoonlijkheidstrek vooral 

doorgaan met de interventie tot aan het eind en niet voortijdig stoppen. Wie tot het eind met 

de interventie door gaat beleeft misschien meer effect omdat hij of zij de oefening vaker heeft 

gedaan. Het doorzettingsvermogen dat extraverte mensen meestal bezitten, geeft aanleiding 

voor de vierde hypothese. Er wordt verwacht dat deze eigenschap mensen ertoe zet door te 

gaan met de interventie, ook wanneer ze het misschien niet nuttig vinden en het eigenlijk niet 

af willen maken. Mensen die neuroticistisch zijn kunnen zich daarentegen misschien niet zo 

makkelijk voor  positieve interventies motiveren en breken vaker af.  

4) Mensen die extravert zijn stoppen minder vaak met de interventie in vergelijking 

tot mensen die neuroticistisch zijn.  

 

Met deze hypothese kan worden nagegaan of persoonlijkheid een rol erbij speelt in of iemand 

met de interventie doorgaat. Er wordt hierbij naar de adherentie gekeken.  Bij dit onderzoek 

wordt met adherentie het niet voortijdig afbreken van de interventie bedoelt. De alternatieve 

hypothese (Ha) stelt dat neuroticistische mensen (lage score op emotionele stabiliteit) eerder 

met de interventie stoppen dan mensen die extravert zijn. De nulhypothese stelt daartegen dat 

er geen verschil is tussen de persoonlijkheden en het al dan niet stoppen met de interventie.  

2. Methode  

2.1 Deelnemers 

  In het begin waren er 266 deelnemers die de interventie volgden. Vanwege technische 

redenen hebben deelnemers in sommige gevallen geen Big-Five-Inventory-10 (BFI-10) 
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ontvangen, waardoor 133 deelnemers van de studie moesten worden uitgesloten. Verder 

moest de data van 19 deelnemers worden verwijderd omdat ze aan het eind van de interventie 

geen evaluatiemail hebben ontvangen. 8 deelnemers hebben geen ID ontvangen en werden 

niet meer betrokken bij de berekening omdat hun gegevens niet meer juist toegewezen 

konden worden. 62 deelnemers zijn wel aan de interventie begonnen, maar hebben deze niet 

afgerond. Van hen zijn 4 deelnemers uitgesloten vanwege ontbrekende gegevens, waardoor er 

58 ‘afhakers’ overbleven. In het totaal waren er 44 deelnemers die tot het eind van de 

interventie hebben geparticipeerd. Met het oog op de eerste drie hypothesen werden slechts de 

44 deelnemers die aan het volledige onderzoek hadden deelgenomen onderzocht. Zij vormden 

de eerste groep in dit onderzoek. Met betrekking tot de laatste hypothese zijn zowel de 44 

deelnemers die de interventie volledig hebben uitgevoerd als de 58 deelnemers die zich 

hebben aangemeld maar de interventie niet hebben afgerond onderzocht. In totaal bestond de 

tweede groep in dit onderzoek dus uit 102 deelnemers. De minimumleeftijd voor een 

aanmelding bedroeg 18 jaar. Naast de leeftijdsgrens als  criterium om me te kunnen doen aan 

het onderzoek was bovendien toegang tot het internet een vereiste voor deelname, aangezien 

de gehele interventie online werd aangeboden. Tabel 1 toont de gemiddelde leeftijd en het 

percentage mannen en vrouwen in dit onderzoek. Naast de twee groepen staan in deze tabel 

ook de gegevens van de mensen die de interventie hebben afgebroken (‘afhakers’).  

 

Tabel 1.Gemiddelte Leeftijd en Verhouding Geslacht van de Deelnemers 

             Leeftijd                                           Geslacht 

 

Groepen 

  M   SD  Mannen (%) Vrouwen(%)  

Volledige 

Deelname  

 

       

 

     

    41,73  

 

15,27 

 

15 (34,1%) 

 

29 (65,9%) 

Afhakers 

 

              37,88 14,82 16 (27,6%) 42 (72,4%) 

Totaal   39,54 15,06 31 (30,4%)  71 (69,6%) 

       

 

  De deelnemers in deze studie hadden verschillende opleidingsniveaus. Deze worden in 

Tabel 2 weergegeven. Hieruit wordt duidelijk dat de meeste deelnemers in deze studie het 

‘hoogste schooldiploma’ of een ‘universiteitsdiploma’ hebben bereikt.  

 

 



‘THREE GOOD THINGS IN LIFE‘ 

 

 

7 

 

Tabel 2. Opleidingsniveau in Duitsland van de Deelnemers 

Opleiding                                                      Volledige Deelname    Afhakers     Totaal      

Laagste schooldiploma 

(Bijv. toegang tot een opleiding)                                       2                      -                 2 

 

Middelste schooldiploma 

(Bijv. toegang tot hoogste schoolonderwijs)                     2                      4                 6 

 

Hoger schooldiploma 

(Bijv. vakgebonden schooldiploma/ 

toegang tot hoger beroepsonderwijs)                                2                      5                 7 

 

Hoogste schooldiploma 

(Bijv. toegang tot een universiteit)                                  11                    19               30 

 

Hoger beroepsonderwijs 

(Minder gekwalificeerd dan universiteit)                         7                       8               15 

 

Universiteit                                                                     20                    20               40 

 

Overige                                                                            -                       2                 2 

 

Totaal                                                                             44                     58             102 

 

  De interventie in dit onderzoek werd vanwege praktische overwegingen alleen in het 

Duits aangeboden zodat alle deelnemers uit Duitsland kwamen. Ze zijn bereikt met behulp 

van convenience sampling, waardoor de groep deelnemers vooral uit vrienden en bekenden 

van de onderzoekers is ontstaan. De link naar de interventie werd daarnaast verspreid via het 

internet door de reeds geworven deelnemers.  

2.2 Procedure 

  In het begin werd er online een link aan de deelnemers gestuurd waarmee ze zich 

konden aanmelden voor de interventie. Op deze internetpagina werden de deelnemers welkom 

geheten en werd er korte  informatie over het verloop van de interventie verschaft. Vervolgens 
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werd op deze internetpagina de informed consent gegeven en moesten deelnemers hun 

toestemming geven wat betreft deelname aan de interventie. Naast het e-mailadres werd er 

eveneens naar demografische gegevens zoals geboortedatum, geslacht en het hoogst behaalde 

schooldiploma van de deelnemers gevraagd. Verder werd de BFI-10 (Rammstedt & John, 

2006) afgenomen. Ook werd de ‘positive and negative affect schedule’ (PANAS) afgenomen 

om uit te vinden wat voor een affect de deelnemers de afgelopen week hebben ervaren 

(Watson, Clark & Tellegen, 1988). De verdere communicatie tussen deelnemers en 

onderzoeker verliep via e-mail. De deelnemers kregen een week lang de opdracht als oefening 

elke dag drie leuke dingen op te schrijven die op die dag zijn gebeurd, hoe het kwam dat deze 

dingen zijn gebeurd en welke invloed de deelnemer erop had gehad (‘three goed things in life’ 

interventie). Om te zorgen dat deelnemers daadwerkelijk met de interventie doorgingen 

kregen ze iedere dag een herinnering toegestuurd via e-mail. Deze e-mail bevatte eveneens 

een link naar de desbetreffende oefening. Voorafgaand aan de oefening moesten de 

deelnemers elke keer hun persoonlijke ID-code invullen, welke ze aan het begin hadden 

ontvangen. Naast de drie leuke dingen werden de deelnemers bovendien gevraagd om aan te 

geven of het hun die dag gelukt was de oefening te doen en hoe ze de oefening vonden. Bij de 

beoordeling van deze oefening konden ze kiezen tussen ‘makkelijk’, ‘uitvoerbaar’ en 

‘moeilijk’. Verder werd de PANAS iedere dag afgenomen om de ontwikkeling van de 

stemming te kunnen zien. Bij deze dagelijkse afname van de PANAS werd niet naar de 

ervaren emoties van de afgelopen week gevraagd, zoals bij de eerste dag, maar naar de 

ervaren emoties van de die dag. De deelnemers kregen bovendien ook elk dag een 

feedbackmail waarin stond wat ze voor drie leuke dingen hebben ingevuld en hoe moeilijk of 

makkelijk ze het vonden de interventie te doen. Op de laatste dag moesten de deelnemers niet 

aangeven hoe ze zich die dag voelden, maar moesten ze dit aangeven voor de gehele 

afgelopen week tijdens de interventie. Tot slot kregen ze een e-mail met een korte feedback 

over hun deelname aan de interventie. Hierin stond of het de deelnemer gelukt was om de 

week ervoor een positiever affect te krijgen dan de weken vòòr de interventieweek.  

  De deelnemers kwamen random in één van twee condities terecht. Dit was van belang 

voor een ander onderzoek dat gelijktijdig met het huidige onderzoek werd uitgevoerd. Één 

van de twee condities was een experimentele conditie. Deze groep kreeg niet alleen de 

genoemde e-mails, maar ook een beeld in deze e-mails dat zich elke dag na het uitvoeren van 

de interventie verder ontwikkelde. Eerst werd slechts straatverlichting zichtbaar, maar elke 

dag werd er iets toegevoegd. Zo kon er bijvoorbeeld een kleurverandering plaats vinden of 

werd er een fiets toegevoegd. Het beeld dat deelnemers zagen werd zo steeds mooier. De 
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bedoeling van dit beeld was dat de deelnemers iedere dag opnieuw geïnteresseerd waren in 

wat er de volgende dag bij het beeld op zou komen en dat ze daardoor gemotiveerd waren om 

met de interventie door te gaan. Er werd voornamelijk gebruik gemaakt van dit motiverende 

beeld om na te gaan of een aanvullende motivatie een extra effect heeft op de uitvoer van de 

interventie. Bovendien zou het voor  mensen die moeilijk te overtuigen zijn een onbewust 

reden zijn verder door te gaan en ze niet na twee dagen zonder zichtbar effect de interventie 

reed afbreken. De andere conditie was de controle groep, welke slechts de e-mail ter 

herinnering ontving zonder dat er een beeld ter motivatie was bijgevoegd.  

 

2.3 Materiaal/ Meetinstrument 

 

  Big-Five-Inventory-10 (BFI-10): De BFI-10 is een verkorte versie van de ‘Big Five 

Inventory’ (BFI-44) (Rammstedt & John, 2006). Dit instrument werd ontwikkeld om de Big 

Five persoonlijkheidtrekken te meten (Denissen, Geenen, van Aken, Gosling & Potter, 2008). 

De BFI-10 bestaat uit tien items, waarbij er voor iedere dimensie van persoonlijkheid twee 

items zijn (Rammstedt et al., 2013). Van deze twee items toont een item de positieve pool en 

een item de negatieve pool van de persoonlijkheidsdimensie. Bij deze vragenlijst moeten 

deelnemers dus over de tien verschillende uitspraken aangeven in hoeverre ze het ermee eens 

zijn. Voorbeelden van deze uitspraken zijn: “Ik ben terughoudend’ en ‘Ik ben ontspannen en 

laat me niet zomaar door stress beïnvloeden’. De deelnemers kunnen bij zulke uitspraken uit 

een vijf-punt likert-schaal kiezen, welke van ‘helemaal niet van toepassing’ tot ‘helemaal van 

toepassing’ loopt. Aan de hand van een scoringssysteem dat wordt gesteld kan dan worden 

nagegaan hoe hoog iemand bijvoorbeeld op de persoonlijkheidtrek ‘extraversie’ scoort 

(Rammstedt & John, 2008). Om de waarden van een individuu voor een persoonlijkheidtrek 

te kunnen meten, moeten de antwoorden op de twee items per dimensie worden gemiddeld 

(Rammstdedt et al, 2013). Een van beide items is altijd negatief geformuleerd en moet dus 

eerst gehercodeerd worden. Vervolgens wordt per dimensie het gemiddelde van het 

gehercodeerde en het niet gehercodeerde item bepaald. De waarde moet dan ergens tussen één 

en vijf liggen (Rammstedt et al., 2013). In dit onderzoek werd voor de verkorte versie 

gekozen om zo de interventie zo kort mogelijk te houden. Zo zou de motivatie minder snel 

verdwijnen, in tegenstelling tot wanneer de interventie erg lang duurt vanwege lange 

vragenlijsten. In een onderzoek van Rammstedt en John (2008) kwam naar voren dat de 

Engelse en Duitse versie van de BFI-10 aanvaardbare psychometrische eigenschappen bezit, 

waaronder significante niveaus van betrouwbaarheid (.75). In vergelijking met de BFI-44 zijn 
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de psychometrische eigenschappen van de BFI-10 lager. Tabel 3 toont de betrouwbaarheid 

van de vragenlijst binnen dit onderzoek. Voor een steekproef van 102 deelnemers is de 

vragenlijst in dit geval niet echt acceptabel. Waarden vanaf .70 tot .95 worden acceptabel 

genoemd (Tavakol & Dennick, 2011).   

 

Tabel 3. Betrouwbaarheid BFI- 10 bij dit onderzoek 

Persoonlijkheidsdimensie                         Cronbach’s alpha 

Extraversie                                                       .69                                                            

Neuroticism (Emotionele stabiliteit)                 .62                                                           

Mildheid                                                           .43                    

Ordelijkheid                                                     .33                     

Autonoom                                                        .24           

 

 

  Positive and Negative Affect Schedule (PANAS): Om de stemming van de deelnemers 

te meten werd in dit onderzoek een verkorte versie van het ‘PANAS Schedule’ gebruikt. Deze 

bevat verschillende items en is ervoor bedoeld om het positieve affect (PA) en het negatieve 

affect (NA) van mensen te meten (Thompson, 2007). Dit instrument blijkt zowel valide en 

betrouwbaar als efficiënt te zijn om het affect te meten (Thompson, 2007). Deelnemers 

werden tijdens de afname gevraagd om op een vijf-punt likert-schaal aan te geven hoe ze zich 

de afgelopen weken in het dagelijkse leven hebben gevoeld. In het totaal werden er twintig 

verschillende items voorgelegd, waarover de deelnemers een inschatting moesten geven. Van 

deze twintig items zijn er tien die een positief affect bevatten en tien die een negatief affect 

bevatten. Voorbeelden van positieve items zijn ‘geïntereseerd’, ‘trots’ en ‘actief’. Voor de 

negatieve items zijn ‘prikkelbaar’, ‘zenuwachtig’ en ‘rusteloos’ enkele voorbeelden. PA staat 

voor hoe actief, alert en enthousiast iemand is (Watson et al., 1988). Een hoog positief affect 

betekent dat iemand heel energiek en geconcentreerd is. Negatief affect is volgens Watson et 

al. (1988) daarentegen een algemeen dimensie van subjectieve nood en omvat een aversieve 

stemming zoals boosheid, vrees, schuld en afkeer. De betrouwbaarheid van de twee schalen 

blijkt in dit onderzoek goed te zijn bij de steekproef van 102 deelnemers. Cronbach’s alpha is 

.88 voor de positief affect schaal en .87 voor de negatief affect schaal.  
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2.4 Data-analyse 

 

  Tijdens de data-analyse werd eerst de verschilscore van de PA-score per deelnemer 

berekend. De voormeting score (T0) werd hiervoor afgetrokken van de nameting score (T1). 

Bij alle berekeningen werd gebruik gemaakt van een significantieniveau van 0.05. 

  De eerste hypothese werd met behulp van een  One-Way Anova getoetst. Hier werd er 

naar de invloed van persoonlijkheid op het effect van de interventie met betrekking tot het 

positief affect gekeken. De verschilscore van de PA- score vormt de afhankelijke variabele en 

de score op extraversie de onafhankelijke variabele. Hiervoor werden de 44 deelnemers uit 

groep 1 op de schaal extraversie ingedeeld in twee groepen, namelijk ‘eerder introvert’ en 

‘eerder extravert’. Of iemand eerder introvert of extravert is wordt bepaald met behulp van 

een normscore. Hiervoor wordt de gemiddelde waarde van extraversie van een representatieve 

steekproef gebruikt (M = 3.24, SD =.88) (Rammstedt, 2007). Mensen die hoger dan het 

gemiddelde op deze schaal scoren vallen onder  ‘extravert’ en mensen die lager dan deze 

waarde scoren vallen onder ‘introvert’.  

  Ook de tweede hypothese werd op deze manier getoetst. Het enige verschil is de 

persoonlijkheid. In plaats van naar extraversie en introversie werd er hier naar neuroticisme 

en emotionele stabiliteit gekeken. Om te bepalen wie van de deelnemers eerder neuroticistisch 

zijn en wie eerder emotioneel stabiel, wordt de normscore van emotionele stabiliteit gebruikt 

(M = 3.49, SD =.85) (Rammstedt, 2007). Mensen die lager dan deze waarde scoren vallen 

onder de groep ‘neuroticistisch’, personen die boven deze waarde scoren vallen onder de 

groep ‘emotioneel stabiel’.  

Bij de derde hypothese werd weer gebruik gemaakt van een One-Way Anova analyse. 

Aan de hand hiervan werden de verschilscores van mannen en vrouwen vergeleken en werd er 

bovendien vastgesteld bij wie het verschil in het positief affect na de interventie groter was. 

De afhankelijke variabele was ook hier de verschilscore, de onafhankelijke variabele was het 

geslacht. De laatstgenoemde was onderverdeeld in mannen en vrouwen. Het geslacht zou dus 

invloed hebben op de scores op het positief waargenomen affect. Om inzicht in de scores van 

mannen en vrouwen te krijgen werden er eveneens 95 %-betrouwbaarheidsintervallen 

opgesteld. In dit geval is de persoonlijkheid hier niet in betrokken, aangezien uit de tweede 

hypothese naar voren kwam dat er geen duidelijk verschil is tussen het effect van 

neuroticisme en emotionele stabiliteit op de uitkomst van de interventie.  
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De vierde hypothese werd met behulp van een Two-Way Anova analyse getoetst. 

Hiermee werd nagegaan of er een verschil bestaat tussen de twee persoonlijkheden extraversie 

en emotionele stabiliteit  met betrekking tot het afbreken van of doorgaan met de interventie. 

De afhankelijke variabele was de conditie met de niveaus wel doorgaan en niet doorgaan. De 

twee vaste (onafhankelijke) factoren waren de scores op extraversie en emotionele stabiliteit.  

3. Resultaten 

  Het volgende gedeelte geeft de globale resultaten uit dit onderzoek weer. Tabel 4 toont 

de gemiddelde score van alle deelnemers per persoonlijkheidstrek van de BFI-10 voor zowel 

de mensen die de interventie volledig hebben gevolgd als de mensen die de interventie hebben 

afgebroken. Bij een vergelijking van deze groepen valt op dat er op het oog geen groot 

verschil bestaat tussen beide groepen wat de scores op de persoonlijkheidstrekken betreft.  

  Tabel 5 toont de gemiddelde score op de PANAS voor (T0)- en na (T1) de interventie 

voor de 44 deelnemers die hebben deelgenomen aan de volledige interventie. De scores op 

positief affect (PA) voor en na de interventie onderscheiden zich slechts minimaal. Groter is 

daarentegen het verschil op het negatief affect (NA), wat na afloop van de interventie 

duidelijker naar beneden is gegaan.  

 

Tabel 4. Gemiddelde Score /Standaarddeviatie van de BFI-10 Persoonlijkheidstrekken 

   Volledige Deelname                               Afhakers 

 

Persoonlijkheidstrek 

  M   SD              M SD  

Extravert        

 

      3.40 0.88 3.58 0.85 

Emotioneel stabiel 

 

Mildheid                                                                                   

 

Ordelijkheid 

 

Autonoom                  

 

       

         2.89 

 

      3.28    

 

      3.83   

 

      3.78    

0.74 

 

0.85 

 

0.71 

 

0.83 

         3.03 

 

         3.34     

 

         3.88   

 

         3.60 

1.03 

 

0.83 

 

0.69 

 

0.82 
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Tabel 5. Gemiddelde Scores op PANAS  

 PANA’s Meetmomenten                             M                                SD                                               

PA (T0)                                                        33.57                           6.20 

PA (T1)                                                        33.86                           7.47 

NA (T0)                                                       22.61                           7.25 

NA (T1)                                                       13.86                           4.94          

 

 

  In het volgende deel komen de resultaten per hypothese aan de orde.  De resultaten 

voor de eerste hypothese, extraverte mensen tonen een significante verhoging in hun PA- 

score in tegenstelling tot introverte mensen, toonen aan dat er bij een significantieniveau van 

p < .05 geen significant verschil tussen de  verschilscores van extraverte en van introverte 

mensen is [F(1, 42) =2.35, p = .133]. De alternatieve hypothese (Ha) werd dus verworpen en 

de nulhypothese (H0) werd bevestigd.  

De uikomsten van de tweede hypothese, mensen die emotioneel stabiel zijn tonen een 

significante verhoging in hun PA- score na afloop van de interventie ten opzichte van 

neuroticistische mensen, laten duidelijk zien dat er bij een significantieniveau van p < .05 

geen significant verschil tussen de ‘twee groepen’ kan worden aangetoond [F(1, 42)= .60, p = 

.443]. Zoals bij de eerste hypothese is ook hier de alternatieve hypothese (Ha) verworpen en 

de nulhypothese (H0) geaccepteerd. Voor beide hypotheses werd bovendien de correlatie 

tussen de persoonlijkheidstrek en de verschilscore berekend. Voor zowel de eerste hypothese 

met extraversie (r =. 14, p >.05) als de tweede hypothese met emotionele stabiliteit (r = -.05, p 

> .05) werd er geen significante waarde gevonden. 

Met betrekking tot de derde hypothese laat tabel 6 de gemiddelde PA- scores zien voor 

mannen en vrouwen apart, zowel voor als na de interventie. De scores tonen dat mannen na de 

interventie minder positief affect (PA) tonen dan vrouwen. Bij deze hypothese bleek er een 

significant verschil te zijn tussen de scores van mannen en vrouwen op hun positief 

waargenomen affect score [F(1, 42) = 4.40, p = .042). Verder onderzoek toonde aan (Tabel 7), 

dat het niet de mannen zijn die een hoger score behalen na afloop van de interventie 

vergeleken met hun beginscore. Het zijn namelijk vrouwen die een verhoogde score hebben 

wat uit tabel 7 duidelijk wordt. De PA- score van mannen is na afloop van de interventie 
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gemiddeld ongeveer drie punten naar beneden gegaan, waar de score van vrouwen gemiddeld 

twee punten steeg. Het 95%- betrouwbaarheidsinterval laat zien dat mannen in het ergste 

geval ongeveer acht punten in PA- score zijn gedaald. Bij vrouwen was dat slechts één punt. 

Verder is er een verschil tussen de waarden te zien wat betreft de verbeteringen die mannen 

en vrouwen lieten zien. Vrouwen tonen een verbetering tot ongeveer vijf punten, terwijl 

mannen slechts ongeveer één punt omhoog gingen.   

 

Tabel 6. Gemiddelde PA-Scores voor Mannen en Vrouwen apart 

            Mannen                                         Vrouwen  

 

PANAS 

Meetmomenten 

  M   SD              M SD  

PA (T0)        

 

      35.40 6.66         31.62 5.85 

PA (T1)  

       

         31.80 7.72         34.93 

        

7.24 

       

 

  

Tabel 7. PA Verschilscore van Mannen en Vrouwen  

Geslacht                       M                                SD                               95% BI                    

Mannen                      -3.60                             2.29                            -8.13   -    1.02 

Vrouwen                      2.31                             1.64                            -1.00   -    5.63           

   

  Verder kwam naar voren dat de vrouwen een lagere score op emotionele stabiliteit (M 

= 2.67, SD = .63) hadden dan mannen (M = 3.30, SD = .77) en dat vrouwen dus een hogere 

waarde op neuroticisme toonden dan mannen.  

  Tabel 8 laat voor de vierde hypothese zien hoe de deelnemers gemiddeld scoorden op 

de twee relevante persoonlijkheden. De waarden tonen aan dat er geen opvallend verschil 

bestaat tussen de twee onderzochte groepen. Aan de hand van een verdere berekening werd 

dit verschil preciezer onderzocht. Bij de persoonlijkheidstrek extraversie blijkt er geen 

hoofdeffect te bestaan voor de conditie afbreken van of doorgaan met de interventie [F(1, 98) 

= .005, p = .944]. Bij emotionele stabiliteit is er eveneens geen hoofdeffect voor de conditie 

aanwezig [F(1,98) = .79, p = .375]. Ook de interactie tussen beide persoonlijkheden bleek niet 

significant te zijn [F(1, 98) = .18, p = .669].  
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Tabel 8. Gemiddelde Score /Standaarddeviatie van Extraversie en Emotionele stabiliteit van twee 

groepen 

             Extravert                             Emotioneel stabiel 

 

Groepen 

  M   SD              M SD  

Volledige 

Deelname 

  

       

 
       

      3.40 

 

0.88 
 

2.89 

 

0.74 

Afhakers 

 

                3.58 0.85 3.03 1.03 

       

 

4. Conclusie en Discussie   

  De vraag in dit onderzoek was of de persoonlijkheid en het geslacht van mensen 

invloed zouden kunnen hebben op het ervaren van meer positief affect binnen de interventie 

‘three good things in life’. Binnen de categorie persoonlijkheid werden de schalen extraversie 

en emotionele stabiliteit getoetst, omdat uit de literatuur bleek dat deze twee voorspellers zijn 

van positief affect  (Vitterso, 2000; Srivastva et al., 2008). Uit de resultaten van dit onderzoek 

bleek dat er niet kan worden gezegd dat de onderzochte persoonlijkheidstrekken invloed 

hebben op de mate van positief affect die mensen ervaren. Om concreter op de 

persoonlijkheden in te gaan werd bovendien ook getoetst welk soort persoonlijkheid de 

mensen die de interventie afmaakten hadden en welk soort persoonlijkheid eventueel heeft 

gezorgd voor het voortijdig stoppen met de interventie. Er kon echter niet worden vastgesteld 

dat mensen met bepaalde persoonlijkheidstrekken vaker vroegtijdig stopten dan mensen met 

andere persoonlijkheidstrekken. Wel kon een verschil in de effectiviteit van de interventie 

tussen mannen en vrouwen worden aangetoond. Anders dan verwacht laten vrouwen, in 

tegenstelling tot mannen, na afloop van de interventie een hogere toename in positief affect 

zien.  

  De resultaten kwamen niet overeen met de verwachte hypotheses die op grond van de 

literatuur werden opgesteld. De eerste hypothese toetste de verwachting dat extraverte mensen 

een hogere toename in positief affect zouden tonen na afloop van de interventie dan introverte 

mensen. Er werd echter geen verschil gevonden en de hypothese werd niet bevestigd. De 

gevonden overschrijdingskans was in dit geval niet veel hoger dan het significantieniveau. 

Een reden voor deze onverwachte uitkomst zou de kleine steekproef kunnen zijn die door 
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technische problemen is ontstaan. Bij een grotere steekproef zou de uitkomst misschien meer 

in de richting zijn gegaan van wat er werd verwacht op grond van bestaande literatuur.  

  De tweede hypothese ging er vanuit dat mensen die emotioneel stabiel zijn na afloop 

van de interventie een significant hoger positief affect tonen dan mensen die neuroticistisch 

zijn. Ook hier blijkt er geen verschil tussen neurotische mensen en emotioneel stabiele 

mensen te zijn. Zoals bij de eerste hypothese kan het zijn dat er vanwege de kleinere 

steekproef een invloed op de resultaten is ontstaan. Een andere mogelijkheid voor de eerste 

twee resultaten is dat er misschien wel een samenhang tussen persoonlijkheid en positief 

affect bestaat zoals uit de literatuur bekend is, desondanks geen samenhang tussen de 

persoonlijkheid en een verhoging van dit positief affect door de interventie bestaat. Voor 

beide hypotheses is de voor de hand liggende conclusie dat het niet aan de persoonlijkheid ligt 

hoeveel positief affect iemand door de interventie beleeft en dat er daarom geen samenhang 

tussen persoonlijkheid en de effectiviteit van de interventie bestaat. Deze uitkomst is ook 

nuttig voor de praktijk, want het blijkt dat niet slechts een bepaalde soort persoonlijkheid 

meer aan de interventie heeft, maar dat deze voor iedere persoonlijkheid geschickt is. De 

interventie blijkt een ‘all-rounder’ te zijn. Dit geeft aanleiding om de theorie die stelt dat de 

interventie het welbevinden verhoogt uit te breiden in die zin dat het voor alle getoetste typen 

persoonlijkheid het gelijk effect heeft.  

 De derde hypothese ging er vanuit dat mannen meer positief affect na afloop van de 

interventie tonen dan vrouwen. In dit onderzoek kwam naar voren dat vrouwen een hogere 

score op neuroticism tonen, maar dat ze eveneens meer positief affect tonen dan mannen. Dat 

duidt erop dat de interventie geschikter is voor vrouwen dan voor mannen. Dit komt niet met 

de gestelde hypothese overeen, maar wel in bepaalde mate met de voorafgaande resultaten uit 

dit onderzoek. Vrouwen blijken vaker neurotisch te zijn, maar bij de neuroticisten kwam niet 

naar voren dat ze minder positief affect tonen dan emotioneel stabiele mensen. Dat mensen 

met een hoge score op neuroticisme in grotere mate positief affect tonen kan eveneens niet 

worden verklaard vanuit de resultaten van de tweede hypothese. Dit aspect verduidelijkt nog 

eens dat het niet eraan ligt hoe neuroticistisch of emotioneel stabiel iemand is met betrekking 

tot de effectiviteit van de interventie. Er zouden andere eigenschappen dan de Big Five 

persoonlijkheidstrekken kunnen zijn die invloed hebben op het onderscheid in de toename van 

positief affect door de interventie bij mannen en vrouwen. Misschien hebben vrouwen meer 

vertrouwen in dit soort interventies en nemen ze het invullen serieuzer dan mannen, waardoor 

ze meer effect ondervinden.  
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   Er is voor alle drie hypotheses een reden te noemen die ertoe kan hebben geleid dat 

bij sommige mensen het positieve affect wel toenam en bij anderen niet. De deelnemers 

werden elke dag gevraagd hun emoties van die dag te noemen. Op de laatste dag werden ze 

gevraagd dat te doen voor de week waarin ze aan de interventie hebben deelgenomen. Dat 

stond in de instructie, al hebben sommige deelnemers dit misschien niet correct uitgevoerd. 

Het zou zo kunnen zijn dat ze gewend waren aan het benoemen per dag en daarom de laatste 

opdracht niet correct hebben uitgevoerd. Indien ze zich op de laatste dag niet goed voelden, 

maar over de week in zijn geheel wel, zou er dus de foutieve conclusie kunnen worden 

getrokken dat er door de interventie geen toename in positief effect heeft plaatsgevonden. Om 

dit in het vervolg te voorkomen moet er in een verder onderzoek een aanpassing worden 

gemaakt aan dit programma.   

  De vierde hypothese ging er vanwege de ‘eigenschap’ doorzettingsvermogen van 

extraverte mensen vanuit dat zij de interventie minder vaak zouden afbreken dan mensen die 

neuroticistisch zijn. Dat bleek echter niet het geval te zijn, er was geen verschil te vinden 

tussen de groepen. Dit feit laat zich vanuit zowel een persoonlijke reden als een technische 

reden verklaren. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat deelnemers de interventie niet vanwege hun  

persoonlijkheidstrekken hebben afgebroken, maar dat ze het gewoon zijn vergeten. Misschien 

heeft het doorzettingsvermogen dat extraverte mensen veelal hebben niet veel met deze 

interventie te maken. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat de mensen de interventie niet leuk 

vonden en er daardoor geen zin in hadden, ondanks dat ze doorzettingsvermogen bezitten 

voor zaken die ze belangrijk vinden of graag doen. Bovendien was het zo dat sommige 

deelnemers een persoonlijke relatie met de onderzoekers hadden en mogelijk tijdens 

onderling contact met de onderzoekers over de interventie hebben gepraat. Op die manier 

werden ze aan de interventie herinnerd, hoewel ze het anders misschien waren vergeten. De 

motivatieplaatjes die bij sommige deelnemers werden aangeboden kunnen bovendien invloed 

op het al dan niet afbreken hebben gehad. Een andere reden is dat de link die voor de laatste 

dag van de interventie bedoeld was bij sommige deelnemers niet werkte, terwijl ze de 

oefening wel hadden willen invullen. Verder kan ook de dagelijkse omgang met de computer 

tot het al dan niet afbreken van de interventie hebben geleid. Omdat het een online interventie 

was en sommige mensen niet zo vaak bezig zijn met een computer, kan het zijn dat ze de 

herinneringsmails niet hebben gelezen en daardoor minder van de interventie hebben 

ingevuld. Voor anderen was het misschien te lastig om elke dag de computer aan te zetten, 

alleen om de interventie in te vullen. Deze dingen kunnen bijvoorbeeld afhankelijk zijn van 

leeftijd en beroep. Studenten, jongere mensen en mensen die vanuit hun beroep veel met 



‘THREE GOOD THINGS IN LIFE‘ 

 

 

18 

 

computers werken zijn vaak meer vertrouwd  met  technische dingen.  Hierdoor is het 

mogelijk dat ze online oefeningen vollediger invullen. Er werd vanuit gegaan dat het 

technische aspect de grootste invloed op de resultaten heeft gehad. Dit omdat onder dit aspect 

meerdere mogelijke verklaringen vallen zoals de lastige omgang met de computer voor 

bepaalde groepen als ook de technische problemen vanuit het programma.  

 Uit de feedback van enkele deelnemers kwam een positief punt van de interventie naar 

voren dat een indruk geeft van hoe de interventie zou kunnen werken. Deelnemers moesten 

vaak voor het eerst in hun leven aan slechts positieve dingen in hun leven denken. Ze gaven 

aan dit in het begin moeilijk te vinden. Ze moesten dit bewust leren en moesten het zich eigen 

maken, wat elke dag beter ging. Uiteindelijk vonden ze het een erg goede manier van denken 

en een zinvolle afsluiting van de dag. Vanwege de leerproces dat hier plaats heeft gevonden 

zijn ze zich ook na de interventie al dan niet bewust op deze positieve gedachten blijven 

richten. Dit leerproces zou een verklaring voor het lange termijn effect kunnen zijn. 

Bovendien geeft dat ondersteuning voor de theorie van Seligman et al. (2005) die stelt, dat 

door de interventie geleerd wordt de focus meer op positieve aspecten te leggen en minder op 

negatieve aspecten om het welbevinden te vergroten.   

  Met betrekking tot de persoonlijkheid moet er rekening mee worden gehouden dat 

mensen de vragenlijst mogelijk anders hebben ingevuld dan dat ze zich daadwerkelijk 

voelden. Ze moesten namelijk hun e-mailadres opgeven en ervoeren daardoor mogelijk niet 

een compleet gevoel van anonimiteit. Dit effect kan zijn versterkt bij bekenden van de 

onderzoekers. De onacceptabele betrouwbaarheid van de BFI-10 zo kunnen worden verklaard 

door de mogelijkheid dat daadwerkelijke persoonlijkheid niet is onthuld. Een ander, erg 

positief punt dat het laatst genoemde punt in zekere zin tegenspreekt is de omstandigheid 

waaronder deelnemers de interventie hebben uitgevoerd. Ze konden kiezen waar ze de 

interventie invulden en konden er zo voor zorgen dat niemand de kans kreeg met hun mee te 

lezen. Dit sluit vooral bij de deelnemers die geen vrienden van de onderzoekers waren sociale 

wenselijkheid tijdens het invullen uit.  

4.1 Vervolgonderzoek 

  Allereerst kan er worden gezegd dat het in vervolgonderzoek zinvol is om het aantal 

deelnemers te verhogen. Zo zou een eventueel verlies van deelnemers door technische 

problemen kunnen worden gecompenseerd, waardoor er alsnog sprake is van een 

representatieve steekproef. De resultaten die daaruit voortkomen zouden vervolgens kunnen 

worden vergeleken met de resultaten uit het huidige onderzoek om te kunnen zien of ze 
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enigszins overeenkomen of juist erg van elkaar verschillen. Zo kunnen de uitspraken uit dit 

onderzoek nogmaals worden getoetst en eventueel nogmaals worden bevestigd. Bovendien 

zou beschikbaarheid van een technicus nuttig zijn voor het geval er problemen optreden die 

de onderzoeker zelf niet op kan lossen. Op deze manier is er een grote kans dat meer 

deelnemers bij het onderzoek kunnen worden betrokken.  

  Het resultaat dat neuroticistische mensen ongeveer evenveel verandering in hun 

positief affect tonen als emotioneel stabiele mensen, geeft aanleiding tot verder onderzoek 

met betrekking tot depressiviteit. Neuroticisme wordt onder meer gekenmerkt door depressie. 

Dit verband kan in verder onderzoek getoetst worden om te kijken of de interventie zowel als 

interventie als preventief kan worden ingezet wanneer het aan komt op een 

behandelingsmethode. Zo zou de interventie gebruikt kunnen worden voor mensen die reeds 

aan een depressie lijden, maar ook aan hen die een groot risico lopen depressief te raken.  

  Verder werd er duidelijk dat er een verschil bestaat tussen mannen en vrouwen met 

betrekking tot het positieve affect na afloop van de interventie. In dit onderzoek blijkt er wel 

een verschil tussen mannen en vrouwen te bestaan met betrekking tot emotionele stabiliteit 

(neuroticisme), maar of dit doorslaggevend was voor het verschil in het positief affect is niet 

duidelijk. Dit omdat er in dit onderzoek geen verschil werd gevonden tussen neuroticisme en 

emotionele stabiliteit met betrekking tot positief affect. Omdat er wel een verschil tussen de 

geslachten bestaat, is het zinvol om hier in verder onderzoek nader op in te gaan. Het zou  

kunnen zijn dat er compleet andere factoren dan de Big Five in het spel zijn, welke het 

verschil tussen mannen en vrouwen veroorzaken. Als deze factoren bekend zijn, kan de 

interventie voor mannen misschien worden aangepast om voor hun meer effect te krijgen.  

  Zoals eerder genoemd hebben sommige deelnemers de instructie voor de laatste dag 

misschien niet goed gelezen. Hiervoor zou het in verder onderzoek zinvol zijn om bepaalde 

belangrijke woorden die erop wijzen dat het om de afgelopen week gaat te onderstrepen of om 

ze in een andere kleur weer te geven. Hierdoor wordt de aandacht op deze woorden gevestigd.  

  Met betrekking tot de afhakers kan er in verder onderzoek specifieker worden 

nagegaan welke factoren een rol spelen bij het afbreken van de interventie. Dat kan 

bijvoorbeeld met een vragenlijst aan het eind van de interventie. Het zou hierbij interessant 

zijn om te onderzoeken of leeftijd een rol speelt, omdat ouderen vaak niet zo veel op hebben 

met technische zaken. Indien er een reden voor het afbreken van de interventie wordt 

gevonden, zouden psychologen die in de praktijk met de interventie werken daar baat bij 

kunnen hebben. De omstandigheden zouden dan misschien beter op elke patiënt individueel 

kunnen worden aangepast om de interventie zo succesvol mogelijk te maken. Sommige 
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deelnemers vinden het bijvoorbeeld beter om de interventie met pen en papier uit te voeren, 

aangezien ze dat makkelijker vinden. Er wordt duidelijk dat dit onderzoek aanleiding geeft tot 

vele nieuwe onderzoeksmogelijkheden, welke nog niet helemaal duidelijk zijn. Misschien dat 

er hierdoor ontdekkingen worden gedaan die hulpvol kunnen zijn in de praktijk wanneer het 

aankomt op het helpen verhogen van welbevinden. 

Voorafgaand aan het onderzoek was niet bekend voor welke mensen de interventie het 

meeste effect zou hebben. Wat samengevat uit dit onderzoek kan worden geconcludeerd is dat 

er blijkbaar geen verschil bestaat in de effectiviteit en het wel dan niet volledig doorlopen van 

de interventie op gebied van persoonlijkheid. Bij geslacht is dit wel het geval, de interventie 

bleek geschikter te zijn voor vrouwen dan voor mannen. Dit geeft psychologen aanleiding om 

in de praktijk met de interventie te gaan werken. De reden voor het verschil tussen het effect 

bij mannen en bij vrouwen zou in verder onderzoek kunnen worden onderzocht om na te 

kunnen gaan of de interventie mogelijk voor mannen kan worden aangepast zodat deze er 

meer effect van kunnen ervaren.  
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