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‘De representativiteit van een onderzoekspopulatie met PTSS’ 

Voorwoord 
 

Deze masterthese is geschreven ten behoeve van mijn afstuderen in de master ‘Positieve Psychologie 

en Technologie’ aan de Universiteit Twente. Een specialisatie waarin positieve geestelijke gezondheid 

een belangrijke plaats inneemt. Tijdens de studie heb ik kennis opgedaan over de waarde van de 

focus op positieve geestelijke gezondheid of welbevinden in de geestelijke gezondheidszorg. Ook heb 

ik in de praktijk mogen ervaren hoe cliënten kunnen opbloeien van de focus op onder meer positieve 

emoties, het ontwikkelen van sterke kanten en vriendelijk zijn voor jezelf. Het doen van onderzoek 

naar interventies die daar aan bijdragen vind ik dan ook erg belangrijk. Bij het ‘Centrum voor 

Psychotrauma’, onderdeel van Mediant GGZ wordt een gerandomiseerd en gecontroleerd onderzoek 

(RCT) gehouden naar de effectiviteit van Welbevindentherapie in de rehabilitatiefase van 

traumabehandeling. Ik hoop met mijn onderzoek naar de representativiteit van de 

onderzoekspopulatie aan die RCT een bijdrage te hebben geleverd aan hoe de focus op welbevinden 

de geestelijke gezondheidszorg kan verrijken. 

Alleen had ik het niet gekund. Graag wil ik mijn begeleiders Peter Meulenbeek en Lieke Christenhusz 

bedanken voor hun waardevolle feedback en ondersteuning gedurende mijn onderzoek. Jullie vragen 

en suggesties hebben mij veelal aan het denken gezet, waardoor ik mijn onderzoek naar een hoger 

plan heb kunnen tillen. Ook wil ik programmamanager Laura Hüning bedanken voor de mogelijkheid 

om mijn afstudeeronderzoek binnen het ‘Centrum voor Psychotrauma’ uit te voeren. Daarnaast heb ik 

het als zeer prettig ervaren om met jou van gedachten te kunnen wisselen bij bepaalde keuzes die ik 

heb moeten maken. Ik hoop dat ik met mijn onderzoek tevens een bijdrage heb kunnen leveren aan 

de RCT. Mijn dank gaat uit naar alle hulpverleners bij het Centrum voor jullie aandeel aan mijn 

onderzoek en tevens wil ik de cliënten bedanken voor hun informatie. Zonder die informatie was dit 

onderzoek niet tot stand gekomen. 

Tenslotte wil ik mijn vrienden, familie en in het bijzonder mijn ouders bedanken voor alle steun 

gedurende mijn studie. Het was fijn om zowel de mooie als moeilijke momenten te kunnen delen. 

 

Jessica de Vries 

Enschede, februari 2015 
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Samenvatting 
 

Achtergrond – Sinds maart 2014 loopt er bij het Centrum voor Psychotrauma, onderdeel van Mediant 

GGZ, een gerandomiseerd en gecontroleerd onderzoek (RCT) naar de effectiviteit van 

Welbevindentherapie (WBT) in de rehabilitatiefase van traumabehandeling. In dit huidige onderzoek 

wordt de representativiteit op basis van demografische en klinische gegevens van de voorlopige 

onderzoekspopulatie aan de RCT onder de loep genomen. Dit is relevant omdat de uitkomst hiervan 

in grote mate bepaalt of de conclusies op basis van de RCT gegeneraliseerd kunnen worden naar de 

totale cliëntenpopulatie bij het Centrum. De volgende onderzoeksvraag is geformuleerd: Is de 

onderzoekspopulatie die deelneemt aan de rehabilitatiefase binnen de RCT een representatieve 

groep voor cliënten na de verwerkingsfase binnen het Centrum voor Psychotrauma? 

 

Methode – Om te onderzoeken of de onderzoekspopulatie binnen bovengenoemde RCT een 

representatieve groep is voor cliënten in de rehabilitatiefase bij het Centrum voor Psychotrauma, zijn 

er vergelijkingen gemaakt met twee verschillende groepen. Zo zijn de deelnemers binnen de RCT 

vergeleken met een groep cliënten bij het Centrum voor Psychotrauma uit een onderzoek van Açikel 

(2014). In die studie is de mate van welbevinden van een groep cliënten na de verwerkingsfase 

onderzocht. Deze groep bestaat uit 43 cliënten (10 man, 33 vrouw) met een gemiddelde leeftijd van 

37,09 jaar (SD=13,89). Daarnaast is de onderzoekspopulatie aan de RCT vergeleken met de groep 

niet-deelnemers aan de RCT. Deze groep bestaat uit potentiële deelnemers die direct hebben 

aangegeven niet mee te willen doen aan de RCT, of die vanwege verschillende in- en exclusiecriteria 

gedurende het proces zijn uitgesloten van deelname. 

 

Resultaten – De dataverzameling voor het huidige onderzoek heeft gelopen van 1 maart 2014 tot 1 

december 2014. In die tijd zijn 25 cliënten (10 man, 15 vrouw) met een gemiddelde leeftijd van 40,56 

jaar (SD=13,18) geïncludeerd voor deelname aan de RCT. Er zijn 19 niet-deelnemers (10 man, 9 

vrouw) met een gemiddelde leeftijd van 38,63 jaar (SD=12,44). De resultaten laten zien dat er geen 

significante verschillen bestaan in welbevinden en traumaklachten (MHC-SF, PTSS-klachtenschaal) 

tussen de groepen. Ook zijn er geen significante verschillen gevonden in demografische gegevens 

(geslacht, leeftijd) en het type verwerkingstherapie. 

 

Conclusie – Op basis van een analyse van de huidige dataset kan worden gesteld dat de 

onderzoekspopulatie aan de RCT een representatieve groep is voor cliënten na de verwerkingsfase 

bij het Centrum voor Psychotrauma. De aanbeveling van Açikel  (2014) naar aanleiding van zijn 

onderzoek luidde om in de geestelijke gezondheidszorg te screenen op de mate van welbevinden en 

de cliënten met een laag welbevinden de mogelijkheid geven tot het verhogen ervan middels de WBT. 

Uit het huidige onderzoek is echter gebleken dat juist de cliënten met al een hogere mate van 

welbevinden interesse hebben in een behandeling in de rehabilitatiefase en derhalve meedoen aan de 

RCT. De mogelijke implicaties hiervan voor de effectiviteit van de WBT zullen worden besproken.
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Abstract 

 

Background – To study the effectiveness of Well-being Therapy (WBT) in the rehabilitation phase of 

trauma treatment, the ‘Centrum voor Psychotrauma’ part of Mediant GGZ, holds a Randomized 

Controlled Trial (RCT) started March 2014. To support  this RCT this present study will take a closer 

look to the representativeness of the provisional study population according to demographical and 

clinical information. Depending on the outcome of this study, the conclusions of the RCT can be 

generalized to the total client population at the ‘Centrum voor Psychotrauma’. The research question 

in this study was: The participating study population within the RCT, is it a representative group 

compared to the total client population after the processing phase at the ‘Centrum voor 

Psychotrauma’? 

Method – The study population of the abovementioned RCT will be compared to two different groups 

to investigate if the study population of the RCT is a representative group compared to clients (after 

the processing phase) at the ‘Centrum voor Psychotrauma’. First, participants of the RCT are 

compared to a group of clients that participated in a study of Açikel  (2014). In that study the level of 

well-being is reviewed after the clients passed the processing phase of trauma treatment. In the study, 

43 participants (10 men, 33 women) with a mean age of 37,01 years old (SD=13,89) were involved. 

The second group of this comparison is a group of non-participants of the RCT. This group is formed 

by clients that were potential participants for the RCT, but they choose not to participate or they were 

excluded because of inclusion and exclusion criteria for this trial. 

 

Results – The dataset for this present study is collected from 1st of March  2014 to 1st of  December 

2014. The study included 25 participants (10 men, 15 women). These participants had a mean age of 

40,56 years old (SD = 13,18). The group of non-participants consisted of 19 clients (10 men, 9 

women) and had a mean age of 38,63 years old (SD = 12,44). The results show that there are no 

significant differences in well-being and symptoms of trauma (MHC-SF, PTSD-symptom scale) 

between the groups. Also there are no significant differences between demographical information 

(sex, age) and type of processing therapy.  

 

Conclusion – Based on an analysis of the present dataset it can be concluded that the study 

population of the RCT is a representative group for the clients after processing treatment at the 

‘Centrum voor Psychotrauma’. The most important recommendation in Açikel ’s study (2014) was to 

screen PTSD clients after processing treatment with the MHC-SF on the level of well-being. PTSD 

clients with a low level of well-being could have an after treatment as Well-being therapy (WBT) to 

increase their level of well-being. However, in this present study the tendency is shown that clients 

with a relatively high level of well-being are interested in participating in the RCT and therefore have 

an after treatment. Of this, the possible implications for the effectiveness of WBT will be discussed.
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1. Inleiding 
 

1.1 Positieve psychologie 
Sinds eind jaren ’90 is er een nieuwe stroming waarneembaar in de psychologie waarbij de krachten 

van individuen als speerpunt wordt genomen en niet de klachten.  Er is daarbij meer focus op de 

mechanismen en processen van het optimaal functioneren van individuen, relaties en samenlevingen, 

in plaats van alleen mechanismen van disfunctioneren (Bohlmeijer, Bolier, Steeneveld, Westerhof & 

Walburg, 2013). Deze nieuwe stroming wordt de ‘positieve psychologie’ genoemd en kortweg pleit 

deze voor het beschouwen van geestelijke gezondheid als meer dan de afwezigheid van klachten en 

stoornissen; het gaat om welbevinden en optimaal functioneren (Seligman & Csikszentmihaly, 2000). 

Ook de World Health Organization (WHO) volgt die gedachte: geestelijke gezondheid is ‘a state of 

well-being in which the individual realizes his or her own abilities, can cope with the normal stresses of 

life, can work productively and fruitfully and is able to make a contribution to his or her community’ 

(WHO, 2005, p.2). Hierin verscholen zitten drie belangrijke componenten van welbevinden, namelijk 

emotioneel, psychologisch en sociaal welbevinden. Hier wordt later op teruggekomen. 

1.1.1 Positieve psychologie in de geestelijke gezondheidszorg 

De afgelopen jaren zijn er verschillende interventies ontwikkeld die gebaseerd zijn op het 

gedachtegoed van de positieve psychologie (Bohlmeijer et al., 2013), zoals Welbevindentherapie 

(WBT). De eerste tekenen van positieve psychologie en de focus op welbevinden zijn daarmee 

zichtbaar in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Desalniettemin domineert het medische model 

(Maddux, 2009), waarin cliënten nog veelal worden behandeld met een klachtgerichte aanpak. 

Klachtgerichte behandelingen hebben de voorkeur, omdat ze in het algemeen nauwkeuriger te 

protocolleren en daarmee experimenteel te onderzoeken zijn (Bohlmeijer, 2012). In de GGZ wordt 

vaak aangenomen dat geestelijke gezondheid gedefinieerd kan worden als de afwezigheid van een 

geestelijke ziekte (Westerhof & Bohlmeijer, 2010). Op die manier zou een klachtgerichte aanpak dus 

het welbevinden van een individu moeten doen toenemen. Echter, uit onderzoek is gebleken dat 

geestelijke gezondheid niet alleen afhankelijk is van de afwezigheid van klachten, maar dat deze 

samenhangt met, maar niet geheel afhankelijk is van de mate waarin er sprake is van 

psychopathologie (Lamers, Westerhof, Bohlmeijer, ten Klooster & Keyes, 2011). Die bevinding duidt 

erop dat we pas iets over geestelijke gezondheid kunnen zeggen, als we zowel de mate van 

welbevinden meenemen als de mate van symptomen of stoornissen. Keyes (2005) ontwikkelde het 

twee continua-model. Het model impliceert dat een hogere score op welbevinden samengaat met 

minder psychische klachten en vice versa, maar de relatie is verre van perfect. Zo kan het zijn dat 

mensen die aan een stoornis lijden een relatief hoog niveau van welbevinden ervaren en er zijn 

mensen die laag scoren op welbevinden, maar toch weinig symptomen van psychopathologie 

rapporteren (Bohlmeijer et al., 2013). Volgens Lamers (2012) blijkt wel dat een verhoging van het 

welbevinden negatief samenhangt met psychopathologie, wat inhoudt dat een hoge mate van 

welbevinden beschermend kan werken tegen psychische klachten. Deze bevinding maakt het 

interessant om in de geestelijke gezondheidszorg de opties te onderzoeken van het verhogen van 
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welbevinden in verschillende trajecten. Recent is een meta-analyse uitgevoerd naar de effecten van 

positief psychologische interventies (Bolier, Haverman, Westerhof, Riper, Smit & Bohlmeijer, 2013). 

De interventies werden aangeboden in de vorm van zelfhulp, groepstraining of individuele therapie. 

Interventies gebaseerd op de positieve psychologie verhogen het emotioneel en psychologisch 

welbevinden en doen depressieve symptomen afnemen. De grootste effectgrootte van het emotioneel 

welbevinden was 0.34, 0.20 bij psychologisch welbevinden en 0.23 bij depressie. Op de nameting 

bleken de interventies significant te hebben bijgedragen aan een hoger welbevinden en een 

vermindering van depressieve symptomen. In de follow-up na drie tot zes maanden waren de effecten 

van welbevinden klein, maar nog steeds significant. Het is echter belangrijk dit in perspectief te zien, 

omdat de oefeningen vaak minimaal waren in de studie kan ook geen groot duurzaam effect worden 

verwacht. Belangrijke conclusie is dat het op het moment ontbreekt aan meer intensieve, 

samenhangende interventies die gericht zijn op het bevorderen van de positieve geestelijke 

gezondheid en die in de geestelijke gezondheidszorg geïmplementeerd kunnen worden. 

Welbevindentherapie voorziet mogelijk in dit vacuüm. 

1.2 Welbevindentherapie 

Welbevindentherapie (WBT) is een nieuwe therapievorm, gebaseerd op de theorie van de positieve 

psychologie. Het is oorspronkelijk ontwikkeld door een Italiaanse psychiater en wetenschapper 

Giovanni Fava. De therapie is een gestructureerde, directieve interventie van 6 tot 12 sessies (Fava & 

Tomba, 2009). Primair is de therapie gericht op het bevorderen van de positieve geestelijke 

gezondheid oftewel floreren. Iemand floreert wanneer deze hoog scoort op emotioneel, psychologisch 

en sociaal welbevinden (Huppert & So, 2013; Keyes, 2002; Keyes & Simoes, 2012). Deze drie 

componenten van welbevinden worden onderscheiden, zoals bepleit in de definitie van de World 

Health Organization (WHO). Emotioneel welbevinden omvat de mate van tevredenheid van mensen 

over hun leven, ofwel de mate waarin positieve gevoelens aanwezig zijn en negatieve gevoelens 

afwezig zijn (Diener, Suh, Lucas & Smith, 1999). Psychologisch welbevinden omvat persoonlijke groei 

en ontwikkeling, oftewel goed functioneren als individu (Ryff, 1989). Sociaal welbevinden verwijst naar 

het zo optimaal functioneren in de maatschappij en er bij betrokken zijn (Keyes, 1998). 

1.2.1 Onderzoek naar de effecten van Welbevindentherapie 

Fava heeft de effecten van WBT vooral onderzocht in de nazorgfase van een behandeling en als 

aanvulling op cognitieve gedragstherapie (CGT) in Italië. In 1989 werd al gevonden dat WBT effectief 

was bij 20 cliënten die succesvol waren behandeld voor depressieve klachten met CGT of 

farmacotherapie (Fava, Rafanelli, Cazzaro, Conti & Grandi, 1998). Zij werden na afloop van hun 

behandeling willekeurig ingedeeld in een groep die aanvullend CGT ontving en een groep die 

aanvullend WBT ontving. De resultaten na afloop gaven weer dat de WBT-groep significant hoger 

scoorde op het psychologisch welbevinden en daarnaast een significante afname van depressieve 

klachten had ten opzichte van de cliënten van de CGT-groep. In 2004 werd gevonden dat de 

combinatie van CGT en WBT effectiever was als terugvalpreventie bij 40 cliënten met een 

recidiverende depressieve stoornis, in vergelijking met een controlegroep die reguliere zorg ontving. 

Beide groepen hadden eerst een succesvolle farmacotherapie ondergaan. De combinatiebehandeling 
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van CGT en WBT leidde tot een significante reductie van depressieve klachten en lagere 

terugvalpercentages (25% terugval vs. 80% terugval) in vergelijking met de controlegroep. Ook op de 

lange termijn bleef het terugvalpercentage voor de experimentele groep significant lager dan de 

controlegroep (40% vs. 90% terugval) (Fava, Ruini, Rafanelli, Finos, Conti & Grandi, 2004). Een ander 

onderzoek, verricht onder 20 cliënten met een gegeneraliseerde angststoornis laat eveneens zien dat 

de combinatie van WBT en CGT een significant hoger welbevinden en significante afname van 

psychische klachten bereikte ten opzichte van CGT alleen. Een kanttekening hierbij is dat het is 

gebaseerd op zelfrapportage in een kleine steekproef (Fava, Ruini, Rafanelli, Finos, Salmaso, 

Mangelli & Sirigatti, 2005). Ook vonden Fava en zijn collega’s dat de combinatie van WBT met CGT bij 

cliënten (N=62) met een cyclothyme stoornis een significante en blijvende verbetering laten zien. De 

resultaten van het onderzoek zijn veelbelovend, waarbij eveneens aangetekend moet worden dat het 

in veel onderzoeken om kleine aantallen deelnemers ging (Fava, Rafanelli, Tomba, Guidi & Grandi, 

2011). Naast de kleine samples in de verschillende onderzoeken zijn er door Fava ook weinig 

gecontroleerde studies uitgevoerd, dus moeten de conclusies over de effectiviteit met voorzichtigheid 

worden geïnterpreteerd. Er is behoefte aan een langduriger en meer gecontroleerd onderzoek naar de 

effectiviteit van Welbevindentherapie in de nazorgfase. 

1.3 Posttraumatische stressstoornis 

Vanwege de goede effecten van Welbevindentherapie (WBT) in combinatie met Cognitieve 

gedragstherapie (CGT) in een nazorgtraject bij angststoornissen is het interessant om WBT toe te 

passen voor de doelgroep van cliënten met een Posttraumatische stressstoornis (PTSS) binnen de 

geestelijke gezondheidszorg (GGZ) (Bohlmeijer & Hüning, 2014).  

1.3.1 PTSS 

Een Posttraumatische stressstoornis (PTSS) behoort in de DSM IV-TR tot de angststoornissen en 

kenmerkt zich door klachten in drie symptoomclusters te weten herbelevingen, hyperarousal en 

vermijding (Vandereycken, Hoogduin & Emmelkamp, 2008). De klachten volgen op een schokkende 

gebeurtenis die heftige gevoelens van verbijstering, machteloosheid en afschuw heeft opgeroepen, 

waardoor er blijvende negatieve gevolgen zijn ontstaan en het leven van iemand is veranderd (Visser 

& Lamers-Winkelman, 2009). Voorbeelden van traumatische ervaringen zijn het meemaken of zien 

van een ernstig ongeluk, ervaren van seksueel of ander lichamelijk geweld, ondergaan van 

mishandelingen of bedreigingen of het meemaken van oorlogsgeweld . Het is normaal om na een 

ernstig trauma de eerste drie maanden van slag te zijn. Er kunnen heftige reacties verwacht worden, 

zoals woede-uitbarstingen, somberheid en middelenmisbruik (Emmelkamp, Bouman & Visser, 2009). 

Na het ongeloof en de verbijstering als reactie op de gebeurtenis volgt een verwerkingsfase. 

Verwerken is niet hetzelfde als vergeten (Hooijer, 1999). Door er veel mee bezig te zijn kan de 

gebeurtenis meer ingepast worden in het leven en worden de gevoelens minder heftig (Vermetten, 

Kleber & Van der Hart, 2012). In de verwerkingsfase kunnen er verschillende klachten opkomen, 

stressreacties. Dit zijn normale reacties op een zeer ongewone gebeurtenis en in te delen in de eerder 

genoemde symptoomclusters herbelevingen, hyperarousal en vermijding (Vandereycken et al., 2008). 

Herbelevingen zijn bijvoorbeeld nare herinneringen aan het trauma die zich steeds opdringen, 

9 



‘De representativiteit van een onderzoekspopulatie met PTSS’ 

nachtelijke herbelevingen en lichamelijke angstreacties voelen bij situaties die aan het trauma doen 

denken. Voorbeelden van hyperarousal zijn overmatige waakzaamheid, overdreven schrikachtigheid, 

slechte concentratie, vergeetachtigheid, prikkelbaarheid en een verstoord slaappatroon. Vermijding 

kan zich uiten in het uit de weg gaan van gedachten, gevoelens en gesprekken met betrekking tot het 

trauma, situaties die herinneringen aan het trauma oproepen vermijden, vervreemding van anderen, 

piekeren, enzovoort. (Emmelkamp, Ehring & Powers, 2008). Deze vermijding is op korte termijn nuttig; 

nare gedachten worden als het ware even opzij geschoven en confrontaties met de gebeurtenis 

worden uit de weg gegaan. Door langdurige vermijding komt echter het verwerkingsproces in de knel, 

de gebeurtenis krijgt geen kans om ingepast te worden in het leven van de persoon. Bij de populatie 

die na drie maanden nog steeds last houdt van het trauma en waarbij bovenstaande klachten niet 

overgaan, kan sprake zijn van een Posttraumatische stressstoornis (American Psychiatric Association, 

2001).  

1.3.2 Enkelvoudig, meervoudig en complex trauma 
Er wordt onderscheid gemaakt tussen enkelvoudig en meervoudig trauma. Van enkelvoudig trauma is 

sprake wanneer er één ingrijpende gebeurtenis heeft plaatsgevonden, zoals een vliegramp (Gersons, 

2012). Een eenmalig trauma wordt ook wel een type-1 trauma genoemd. Meervoudig trauma wordt 

gekenmerkt door elementen als herhaling en langdurigheid (Ter Heide, Kleber & Mooren, 2014) en 

wordt ook wel type-2 trauma genoemd. Hoewel er in het algemeen samenhang bestaat tussen ernst, 

duur en aard van traumatisering en de complexiteit en ernst van de PTSS, is dit niet altijd het geval. 

Zo kunnen type-1-trauma’s leiden tot complexe PTSS en kunnen mensen met een type-2-trauma 

soms relatief weinig last hebben van hun posttraumatische stressklachten (Tuut, 2013). Volgens Tuut 

(2013) bestaat deze ‘eenvoudige PTSS’ uit klachten binnen de drie eerder beschreven 

symptoomclusters herbelevingen, hyperarousal en vermijding. Van ‘complexe PTSS’ is sprake 

wanneer er naast klachten binnen de drie symptoomclusters ook sprake is van meer diepgewortelde 

veranderingen in persoonlijkheid en identiteit. Beer en de Roos (2012) noemen affectieve of 

pedagogische verwaarlozing, seksueel misbruik, lichamelijke mishandeling en het slachtoffer of 

getuige zijn van huiselijk geweld als voorbeelden.  

1.3.3 Vóórkomen PTSS 

Volgens De Jongh en Arts (2004) wordt 61% van de mannen en 51% van de vrouwen in Nederland in 

hun leven blootgesteld aan een trauma. Epidemiologisch onderzoek laat zien dat ongeveer 8% van de 

bevolking boven de 18 jaar een PTSS ontwikkelt als gevolg van trauma’s. Het is echter onbekend 

hoeveel mensen in Nederland lijden aan PTSS (Bijl, Van Zessen, Ravelli, De Rijk & Langendoen, 

1998; Bijl, Ravelli & Van Zessen, 1998; Vandereycken, Hoogduin & Emmelkamp, 2008). Er zijn ook 

geen gegevens beschikbaar over de verdeling tussen mannen en vrouwen. De Vries en Olff (2009) 

stellen echter wel dat het risico om na een trauma een PTSS te ontwikkelen voor vrouwen twee tot 

drie keer zo hoog is als voor mannen. Ook mensen met psychiatrische co-morbiditeit lopen meer risico 

op PTSS (De Vries & Olff, 2009). In meer dan 80% van de gevallen zou PTSS voorkomen in 

combinatie met een andere stoornis, zoals depressie, verslaving, een dissociatieve stoornis of een 

andere angststoornis (Kessler, Sonnega, Bromet, Hughes & Nelson, 1995). 
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1.3.4 Behandeling PTSS 

Bij behandeling van psychotrauma wordt in de geestelijke gezondheidszorg uitgegaan van een 

driefasenmodel bestaande uit een stabilisatiefase (regelmaat en relatieve rust bij het functioneren in 

het dagelijks leven), een verwerkingsfase (trauma onder ogen zien, minder gaan vermijden) en een 

rehabilitatiefase (toekomstgericht, integratie van het geleerde in de verwerkingsfase in het dagelijks 

leven) (Mooren en Stöfsel, 2011). Van de drie fasen is de verwerkingsfase, de fase die zich puur richt 

op de klachtenreductie en daarmee op de aanpak van de Posttraumatische stressstoornis, het meest 

omgeschreven. In de geestelijke gezondheidszorg dient een behandeling gericht op klachtenreductie 

‘evidence based’ te zijn. Volgens de multidisciplinaire richtlijnen GGZ (Stuurgroep multidisciplinaire 

richtlijnontwikkeling GGZ, 2009) zijn er twee evidence based behandelingen die even effectief zijn 

gebleken voor de behandeling van PTSS: Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) 

en Imaginaire Exposure (IE) (Keijsers, Van Minnen & Hoogduin, 2011). Uit gecontroleerd onderzoek is 

naar voren gekomen dat exposurebehandeling effectief is bij behandeling van PTSS bij eenmalig en 

complex trauma (Cahill, Rothbaum, Resick & Folette, 2009). Ook voor EMDR geldt dat er inmiddels 

met 18 gerandomiseerde effectstudies is gebleken dat PTSS cliënten goed van EMDR kunnen 

profiteren (De Jongh & Arts, 2004). Hoewel de Narratieve Exposure Therapie (NET) niet wordt 

genoemd in de richtlijnen, is het ook een effectief bewezen behandelmethode voor PTSS (Bisson & 

Andrew, 2007). 

1.3.5 Beloop PTSS 

Cliënten met een angststoornis houden meer klachten dan de gemiddelde Nederlander en volledig 

herstel wordt vaak niet bereikt (Christenhusz & Meulenbeek, 2013). Bohlmeijer en Hüning (2014) 

raden daarom, zeker bij complex trauma, een behandeling in de rehabilitatiefase ten zeerste aan om 

ook terugval te voorkomen. In een follow-up studie gedurende 5 jaar van Pérez Benítes, Zlotnich, 

Stout, Lou, Dyck en Weisberg (2012) onder cliënten met een PTSS in eerstelijnszorg blijkt dat het 

verloop vaak chronisch is. Uit de analyse kwam naar voren dat de kans op herstel van een PTSS 38% 

is en bij een recidiverende PTSS is de kans op herstel 29,5%. Deze cijfers laten zien dat er nog veel 

ruimte is voor verbetering in de rehabilitatiefase om die hoge kans op terugval te verminderen. In de 

praktijk ontbreken behandelingen gericht op psychisch welbevinden, ondanks de verwachte 

toegevoegde waarde van interventies zoals Welbevindentherapie (Christenhusz et al., 2013) Inzetten 

op preventie van terugval is daarmee een belangrijke taak van de GGZ, zowel gelet op het bieden van 

kwalitatief goede (curatieve) zorg als op kostenbesparing. Van Minnen en Hendriks (2008) bevestigen 

dit. Zij stellen dat de preventie van een chronisch beloop bij een ernstige psychische aandoening 

zoals PTSS van belang is voor de kwaliteit van leven en het verminderen van inefficiënt gebruik van 

voorzieningen in de gezondheidszorg. 

1.4 Onderzoek naar WBT  in de rehabilitatiefase bij cliënten met een PTSS in remissie 

Welbevindentherapie (WBT) inzetten na een evidence based behandeling gericht op verwerking van 

traumata, biedt mogelijk kansen voor de preventie van terugval en voor het ervaren van 

posttraumatische groei en psychologisch welbevinden. Tevens zou een neveneffect kunnen zijn dat 

de traumaklachten eveneens verminderen. Westerhof en Bohlmeijer (2010) concludeerden al eerder 
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dat het ook zinvol kan zijn om, naast klachtreductie, geestelijke gezondheidsbevordering als doel op 

zich, maar ook als preventieve maatregel binnen de geestelijke gezondheidszorg te introduceren. De 

Welbevindentherapie kan dan ook gezien worden als een zinvolle aanvulling op het aanbod  binnen 

de GGZ (Christenhusz et al., 2013) en zou daarmee een belangrijke ontbrekende factor kunnen zijn in 

de rehabilitatiefase van traumabehandeling.  

1.4.1 RCT naar goede invulling rehabilitatiefase van traumabehandeling 

Sinds maart 2014 loopt er bij het Centrum voor Psychotrauma, onderdeel van Mediant GGZ, een 

gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek (RCT) naar een goede invulling van rehabilitatie bij 

traumabehandeling. Het Centrum is gespecialiseerd in de stabilisatie en verwerking van psychotrauma 

en tot maart 2014 werd geen protocollaire behandeling aangeboden in de rehabilitatiefase. Het was 

en is voor cliënten mogelijk om het contact met hun behandelaar, zowel Sociaal Psychiatrisch 

Verpleegkundige (SPV) als psycholoog, rustig af te bouwen na een behandeling gericht op verwerking 

in de rehabilitatiefase. Deze ‘treatment as usual’ (TAU) wordt rehabilitatietherapie genoemd. Het 

contact kan dan zowel face-to-face als via de e-mail plaatsvinden. Van deze rehabilitatietherapie werd 

echter sporadisch gebruik gemaakt en er was ook geen protocol voor. Met de komst van de RCT zijn 

er bij het Centrum voor Psychotrauma protocollen geschreven voor zowel de Welbevindentherapie 

(WBT) als de TAU. Voor de WBT, zoals deze met ingang van de RCT gegeven wordt bij het Centrum 

hebben Bohlmeijer en Hüning (2014) Welbevindenprotocol geschreven, waarbij de inhoud van de zes 

sessies zo goed als mogelijk is afgestemd op cliënten waarbij de PTSS recent in remissie is. De 

bijeenkomsten vinden één keer in de twee weken plaats en de cliënten volgen de WBT bij dezelfde 

behandelaar als bij wie ze de behandeling gericht op verwerking hebben gevolgd. Alle behandelaren 

bij het Centrum voor Psychotrauma hebben een training gehad waarin ze zijn geschoold in het geven 

van de Welbevindentherapie. Er is in de WBT met name aandacht voor het vergroten van het 

psychologisch welbevinden, maar de therapie richt zich ook op het versterken van competenties die 

bijdragen aan het emotionele en sociale welbevinden. 

1.4.2 Protocol Welbevindentherapie 

De belangrijkste domeinen in de sessies WBT zijn positieve emoties, zelfcompassie en 

posttraumatische groei. De inhoud is gebaseerd op het hulpboek ‘Dit is jouw leven’ van Ernst 

Bohlmeijer en Monique Hulsbergen (2014), waarin wordt geschreven over de domeinen en waarin 

daarbij behorende oefeningen worden beschreven. De cliënten die zijn toegewezen aan de groep 

WBT ontvangen dit boek voor aanvang van hun behandeling in de rehabilitatiefase. Er wordt tevens 

een brief bij verzonden waarin huiswerk staat vermeld wat de cliënt verwacht wordt te doen voor de 

eerste bijeenkomst. In de eerste sessie staat hoofdstuk 1 centraal. Dit hoofdstuk gaat in op plezierige 

emoties en het belang ervan. De cliënt heeft voor de eerste sessie het hoofdstuk doorgelezen en 

oefening 1 gedaan, waarin een dagboek wordt ingevuld met plezierige ervaringen en emoties. Hierin 

schrijft de cliënt wat er gebeurde, met wie de cliënt was en welke positieve emotie de cliënt ervoer. 

Vervolgens wordt genoteerd wat maakte dat de emotie stopte, was er een gedachte die daarbij een rol 

speelde? Ook wordt in het dagboek genoteerd hoe goed de cliënt zich voelde op dat positieve 

moment op een schaal van 0 (onplezierig) tot 10 (zeer plezierig). Dit dagboek wordt tijdens de sessie 
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besproken. Verder wordt in de sessie ingegaan op het belang van positieve emoties, juist ook voor 

mensen die een traumatische gebeurtenis hebben meegemaakt. Er wordt benadrukt dat alles waar je 

aandacht op richt zich uitbreidt, dat geldt voor zowel positivisme als negativisme. De eerste sessie 

eindigt met het bespreken van het huiswerk voor de volgende keer. In sessie 2 staat zelfcompassie 

centraal, hoofdstuk 5 van het boek. Voor aanvang van de tweede sessie wordt de cliënt gevraagd 

dagelijks de ‘3 goede dingen oefening’ te doen. Doel van de oefening is om er een gewoonte van te 

maken om positieve ervaringen voor de geest te halen. Het vermogen om na te genieten van positieve 

en prettige ervaringen wordt hiermee vergroot. De oefening gaat er om de dag nog eens na te lopen 

en stil te staan bij drie positieve ervaringen van die dag. Ook wordt voor de tweede sessie nogmaals 

het dagboek met positieve emoties en ervaringen ingevuld. Verder wordt in de sessie het thema 

zelfcompassie besproken, over vriendelijk zijn tegen jezelf. Uit onderzoek is gebleken dat iemand met 

een meer compassievolle en waarderende houding tegenover zichzelf en anderen meer bereikt en 

iemand ervaart daardoor meer ontspanning en evenwicht (Neff, 2011). Wanneer lage zelfacceptatie 

een kernthema is dat uit de dagboeken naar voren komt, komt dit hoofdstuk centraal te staan. Er 

worden verder drie emotieregulatiesystemen besproken. Gilbert (2009) beschrijft het 

zelfbeschermingssysteem, waarbij iemand altijd op zijn hoede is voor bedreiging. Ook wordt het 

jaagsysteem besproken, waarbij iemand nooit tevreden is en altijd meer wil. Het derde systeem is het 

kalmeringssysteem, waarbij iemand tot rust komt en herstelt. Bij mensen die een traumatische 

ervaring hebben meegemaakt of veel dreiging hebben ervaren in hun leven is het 

zelfbeschermingssysteem vaak overontwikkeld en het kalmeringssysteem onderontwikkeld, waardoor 

iemand niet kan herstellen. In de sessie worden zelfcompassie-oefeningen gedaan om het 

kalmeringssysteem te ontwikkelen. Het ontwikkelen van compassie is een belangrijke sleutel, omdat 

dit het kalmeringssysteem versterkt en de heftigheid van emotionele reacties vermindert. Als iemand 

daarnaast waardering kan opbrengen voor zichzelf, zal diegene meer tevredenheid ervaren, waardoor 

iemand kan herstellen en tot rust kan komen. Het huiswerk voor de volgende keer is het dagelijks 

herhalen van de oefeningen. Een voorbeeld hiervan is de ‘oma oefening’, waarin een cliënt met 

behulp van verbeeldingskracht voorstelt wat iemand die de cliënt heel dierbaar is zou doen bij de 

cliënt, wat diegene zou zeggen, hoe diegene naar de cliënt kijkt, etcétera. Door deze compassievolle 

beelden wordt het kalmeringssysteem van een cliënt geactiveerd en kan iemand herstellen. Sessie 3 

gaat wederom in op het dagboek van positieve ervaringen. Gedachten die een grote rol spelen bij hoe 

we ons voelen worden uitgedaagd middels een gedachtenschema. Ook worden de 

huiswerkoefeningen besproken. Voor de vierde bijeenkomst wordt de cliënt geacht hoofdstuk 6 te 

lezen over posttraumatische groei en worden er wederom oefeningen meegegeven. In sessie 4 wordt 

het huiswerk besproken en wordt er ingegaan op posttraumatische groei. Er wordt besproken dat het 

de kunst is om op een positieve wijze de draad van het leven weer op te pakken. Het is niet de 

bedoeling om te doen alsof er niets is gebeurd, integendeel. Het gaat erom een goede balans te 

vinden tussen aandacht voor de negatieve gevolgen en aandacht voor invulling van het eigen leven. 

Er worden verschillende copingstijlen besproken, procesgericht en vermijdend. Door middel van een 

oefening wordt de cliënt gevraagd de er op volgende week de vermijdende coping uit te dagen, te 

veranderen of aan te pakken of de procesgerichte coping te versterken. Het huiswerk voor de vijfde 
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sessie bestaat onder andere uit het laten meebrengen van een positief voorwerp door de cliënt. 

Verder worden er wederom huiswerkoefeningen besproken. In sessie 5 is er aandacht voor het 

positieve voorwerp. De cliënt vertelt waarom het voorwerp voor hem of haar waardevol is en er wordt 

tijd genomen om er op die manier van te genieten. Er wordt verder gekeken naar behoeftes van een 

cliënt op het moment. Deze kunnen uiteenlopen van verbondenheid en spiritualiteit (hoofdstuk 8), tot 

behoeftes op relationeel vlak (hoofdstuk 7), tot optimisme en hoop (hoofdstuk 4) of behoeftes op het 

gebied van zelfontplooiing (hoofdstuk 2). Afhankelijk hiervan wordt een hoofdstuk uit het boek ‘Dit is 

jouw leven’ bepaald, wat centraal komt te staan in de laatste sessie. Het hoofdstuk naar keuze wordt 

gelezen en er worden enkele bijbehorende oefeningen naar keuze gedaan. Ook wordt de cliënt 

gevraagd om voor de laatste sessie een brief vanuit de toekomst te schrijven naar de persoon die de 

cliënt nu is. In de laatste sessie wordt deze brief voorgelezen door de cliënt. Tevens wordt het 

hoofdstuk naar keuze besproken. Aan het eind van de sessie is ruimte voor de cliënt om feedback te 

geven over het proces in de rehabilitatiefase. In het algemeen wordt gedurende de zes sessies veel 

gecomplimenteerd door de hulpverlener voor de goede ontwikkelingen die de cliënt laat zien, 

bijvoorbeeld met betrekking tot het aandacht kunnen richten op mooie dingen en positieve ervaringen 

of veranderingen worden benadrukt. 

1.4.3 Beoogde effecten van de Welbevindentherapie in de rehabilitatiefase 

Welbevindentherapie zou de rehabilitatiefase bij de behandeling van psychotrauma kunnen verrijken 

door zich te richten op het verminderen van terugval. Zoals eerder aangehaald is de terugval bij PTSS 

relatief groot (Pérez et al., 2012). Voormalig PTSS-cliënten vormen hierdoor een kwetsbare groep. 

Behalve het verminderen van terugval, zou de WBT voor cliënten ook kunnen helpen bij het weer 

kunnen ervaren van posttraumatische groei. Naast het ontstaan van een PTSS door het meemaken 

van traumatische gebeurtenissen kan het doormaken van traumata bij mensen namelijk eerst zorgen 

voor een bedreiging van hun geloof in zichzelf en de wereld, maar daarna leiden tot een verandering 

met meer geloof in zichzelf en kracht (Calhoun & Tedeschi, 2004). Onderzoek uit de VS laat zien dat 

veel mensen die leren omgaan met trauma uiteindelijk een zin kunnen zien in hun lijden en dat ze 

daardoor persoonlijke groei en positievere doelen in het leven vinden (Calhoun, Cann & Tedeschi, 

2010; Calhoun & Tedeschi, 2004; Janoff-Bulman, 1992). Recent onderzoek heeft een begin gemaakt 

met het onderzoeken wat voor mensen die een trauma hebben meegemaakt nodig is om tot 

posttraumatische groei of psychologisch welbevinden te komen (Triplett , Tedeschi, Cann, Calhoun & 

Reeve, 2012). Er wordt steeds meer ingezet op positieve psychologie om negatieve gevolgen van 

traumata te veranderen (Joseph & Linely, 2006). Volgens een traditioneel kader binnen het medische 

model werden mensen die een trauma hadden meegemaakt gezien als passieve slachtoffers van 

machten buiten hun eigen controle. De positieve psychologie daarentegen richt zich op het 

identificeren en bevorderen van sterke kanten van mensen en biedt handvatten om het welzijn van 

mensen te laten toenemen. ‘An enduring wonder of human nature is that many people respond to 

traumatic events by experiencing posttraumatic growth’ (Joseph & Linely, 2006). Posttraumatische 

groei houdt in dat mensen sterker worden op persoonlijk vlak, meer geloof hebben in het leven en hun 

contacten met andere mensen verdiepen. Er vinden positieve levensveranderingen plaats, zoals meer 

doelen in het leven, acceptatie en vreugde. Uit onderzoek is gebleken dat er significante negatieve 
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correlaties bestaan tussen psychologisch welbevinden en de mate van depressie, angst en PTSS. 

Mensen die meer positieve levensveranderingen rapporteerden hadden minder symptomen van 

depressie, angst en PTSS (Frazier & Berman, 2008).  

1.4.4 Huidige kennis over de mate van welbevinden bij cliënten met PTSS 

Bij het Centrum voor Psychotrauma is door Yakup Açikel  in een eerdere studie gekeken naar de mate 

van welbevinden van cliënten met een Posttraumatische stressstoornis (PTSS) vóór en na 

behandeling gericht op verwerking (Açikel , 2014). Het doel van de studie was voornamelijk om te 

onderzoeken of er in geestelijke gezondheidszorginstellingen meer aandacht zou moeten worden 

besteed aan het welbevinden van PTSS cliënten. Voor het meten van de mate van welbevinden is 

gebruik gemaakt van de Mental Health Continuum – Short Form (MHC-SF), een verkorte versie van 

de Mental Health Continuum – Long Form van Keyes (2002). In het onderzoek van Açikel  zijn drie 

verschillende onderzoeksgroepen vergeleken, ten eerste PTSS cliënten voor behandeling gericht op 

verwerking, ten tweede PTSS cliënten na behandeling gericht op verwerking bij het Centrum voor 

Psychotrauma en ten derde de algemene Nederlandse bevolking. Deze laatste groep is vergeleken 

aan de hand van het Langlopende Internet Studies voor de Sociale Wetenschappen panel (LISS 

panel) van het wetenschappelijk instituut voor dataverzameling en toegepast onderzoek CentERdata 

te Tilburg. In het panel zitten mensen uit alle lagen van de Nederlandse bevolking. Het LISS panel 

bestaat uit ongeveer 5000 huishoudens, verspreid over heel Nederland. Voor de groep PTSS cliënten 

voor behandeling waren de inclusiecriteria voor deelname aan het onderzoek van Açikel  de diagnose 

PTSS en de MHC-SF ingevuld hebben voor behandeling gericht op verwerking. In deze groep zaten 

94 participanten (47 vrouw, 47 man). Het inclusiecriterium voor de groep PTSS cliënten na 

behandeling gericht op verwerking was het invullen van de MHC-SF na hun verwerkingstherapie. 

Deze groep bestond uit 43 participanten (33 vrouw, 10 man). De deelnemers van Açikel  behoorden 

uitsluitend tot één van de groepen. In totaal  zijn de gegevens van 137 cliënten bij het Centrum voor 

Psychotrauma gebruikt (80 vrouw, 57 man) met een gemiddelde leeftijd van 37,93 jaar (SD=12,27). 

De steekproef van de algemene bevolking die de MHC-SF heeft ingevuld bestond uit 1662 

participanten (828 vrouw, 834 man), afkomstig uit het LISS panel. De data van de deelnemers bij het 

Centrum voor en na behandeling zijn verzameld in de periode maart 2013 tot maart 2014. Uit het 

onderzoek van Açikel  (2014) is gebleken dat PTSS cliënten voor behandeling een lager welbevinden 

hebben dan PTSS cliënten na behandeling en de algemene bevolking. Dit impliceert dat behandeling 

gericht op traumaverwerking al een positieve bijdrage kan leveren aan het welbevinden van cliënten. 

De verhoging van het welbevinden geldt voor zowel het emotioneel, sociaal als psychologisch 

welbevinden. De resultaten tonen echter een grote spreiding in het gemiddelde niveau van 

welbevinden van PTSS cliënten na behandeling. Açikel  heeft voor zijn onderzoek het onderscheid 

gemaakt tussen laag en hoog welbevinden door het gemiddelde op algemeen welbevinden van de 

algemene bevolking (3.98) als scheidingspunt te nemen. Alle participanten die individueel onder  dat 

gemiddelde scoorden behoren tot de groep met een lage mate van welbevinden en alle participanten 

die individueel boven het gemiddelde scoorden behoren tot de groep met een hoge mate van 

welbevinden. De gegevens laten zien dat er bijna evenveel participanten zijn met een hoge mate van 

welbevinden na behandeling (N=22), als met een lage mate van welbevinden na behandeling (N=21). 
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Açikel  (2014) geeft als aanbeveling om binnen GGZ-instellingen te screenen op de mate van 

welbevinden na behandeling, waarbij cliënten met een laag welbevinden vervolgens de WBT 

aangeboden zouden moeten krijgen, zodat ook zij hun niveau van welbevinden kunnen verhogen. Een 

kanttekening die Açikel  hier zelf bij aangeeft is dat eerst onderzocht moet worden of 

Welbevindentherapie inderdaad voor een daadwerkelijke verhoging van het welbevinden zorgt bij 

PTSS cliënten. Die laatste vraag staat centraal in de RCT die wordt uitgevoerd bij het Centrum voor 

Psychotrauma. De inclusieperiode voor de RCT loopt van maart 2014 tot juli 2015. Het gegeven dat 

de spreiding van het niveau van welbevinden in de groep cliënten na behandeling gericht op 

verwerking groot is, roept echter wel de vraag op naar de representativiteit van de deelnemers aan het 

onderzoek naar de effectiviteit van Welbevindentherapie in de rehabilitatiefase. Omdat de WBT 

primair gericht is op het vergroten van de mate van welbevinden (Fava & Tomba, 2009), willen we 

graag de cliënten met een lager niveau van welbevinden bereiken en motiveren om van de therapie te 

kunnen profiteren. Of deze groep (tevens) bereikt wordt is de vraag.  

1.5 Onderzoeksvraag 
Ten behoeve van de gerandomiseerde gecontroleerde studie (RCT) zal binnen dit huidige onderzoek 

exploratief gekeken worden naar de representativiteit van de deelnemers van de RCT op basis van 

demografische gegevens, klinische gegevens, type verwerkingstherapie en de reden van deelname. 

Er zal een vergelijking worden gemaakt tussen de onderzoekspopulatie van de RCT en de groep 

cliënten na de verwerkingsfase uit het onderzoek van Açikel . Ook zal de onderzoekspopulatie worden 

vergeleken met de groep potentiële deelnemers aan de RCT die niet wenste mee te doen of die 

gedurende het includeerproces zijn uitgesloten van deelname. Op basis van die vergelijkingen kunnen 

er conclusies worden getrokken over de representativiteit van de voorlopige onderzoekspopulatie. De 

hypothese is dat cliënten die na hun traumabehandeling een relatief hoog welbevinden hebben geen 

behoefte hebben aan een nazorgfase en dus niet mee willen doen aan de RCT en dat cliënten met 

een lager welbevinden wel interesse hebben. Omdat de nazorgfase juist bedoeld is om het 

welbevinden te verhogen, is de verwachting dat de groep die een mindere positieve geestelijke 

gezondheid ervaart, juist belang heeft bij nazorg. 

Het bovenstaande levert de volgende onderzoeksvraag op: Is de onderzoekspopulatie die deelneemt 

aan de rehabilitatiefase binnen de RCT een representatieve groep voor cliënten na de 

verwerkingsfase binnen het Centrum voor Psychotrauma? 
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2. Methode 
 

2.1 Gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek 
In deze paragraaf zal een beschrijving worden gegeven van de gerandomiseerde gecontroleerde 

studie (RCT) die wordt gedaan bij het Centrum voor Psychotrauma, onderdeel van Mediant GGZ. Er 

wordt in de methode ingegaan op de Welbevindentherapie (WBT) en de ‘treatment as usual’ (TAU), 

de procedure, de deelnemers, de analyses die zullen worden gedaan met betrekking tot de 

onderzoeksvraag en tot slot worden de instrumenten die binnen dit huidige onderzoek gebruikt 

worden besproken.  

2.1.1 Welbevindentherapie en ‘treatment as usual’ 
Welbevindentherapie (WBT) is in dit onderzoek bedoeld voor cliënten die een behandeling gericht op 

verwerking hebben ontvangen voor een Posttraumatische stressstoornis (PTSS) bij het Centrum voor 

Psychotrauma van Mediant. In het kader van rehabilitatie en terugvalpreventie wordt de WBT 

aangeboden. Een samenvatting van het protocol voor de Welbevindentherapie is gegeven in 

paragraaf 1.4.1. Om de effectiviteit van de WBT te kunnen meten is er een controlegroep die een 

‘treatment as usual’ (TAU) ontvangt, bij het Centrum ook wel ‘rehabilitatietherapie’ genoemd. De 

rehabilitatietherapie werd reeds toegepast in de rehabilitatiefase bij het Centrum voor cliënten die nog 

behoefte hadden aan nazorg. De therapie bestaat uit een willekeurig aantal face-to-face contacten 

en/of e-mailcontacten die door de betreffende Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (SPV) of 

psycholoog in overleg met de cliënt worden gepland met als doel het contact langzaam af te bouwen. 

De TAU is van origine dus niet geprotocolleerd. Voor de TAU zoals deze wordt toegepast in de RCT is 

wel een protocol geschreven, om er voor te zorgen dat de contacten in de TAU allemaal dezelfde 

vorm hebben. Dit is van belang, zodat eventuele verschillen in effecten tussen WBT en TAU niet 

kunnen worden verklaard door de manier waarop de behandelingen worden uitgevoerd. In het 

protocol voor de TAU staat dat er zes gesprekken zullen plaatsvinden, waarvan er drie gesprekken 

face-to-face zijn, afgewisseld met telkens een e-mailcontact. In die contacten staat de vraag ‘waar 

loop je tegenaan’ centraal en de inhoud is vooraf dus niet bepaald. Dit in tegenstelling tot de WBT 

waar volgens een protocol in zes sessies doelgericht gewerkt wordt aan het vergroten van met name 

het psychologisch welbevinden van cliënten. Het is voor cliënten niet mogelijk om de WBT te 

ontvangen zonder mee te doen aan de RCT. De deelnemers in de TAU-groep ontvangen in een later 

stadium niet alsnog de WBT. 

2.1.2 Procedure 
Voor het gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek (RCT) worden alle cliënten die klaar zijn met de 

verwerkingsfase bij het Centrum voor Psychotrauma gevraagd naar hun interesse in een nazorgfase 

waaraan een onderzoek verbonden zit. Cliënten hebben ook de keuze om nazorg te ontvangen, 

zonder mee te doen aan het onderzoek. In dat geval ontvangen de cliënten een niet-geprotocolleerde 

‘treatment as usual’ (TAU), zoals beschreven in paragraaf 2.1.1. Wanneer cliënten wel hun 

medewerking willen verlenen aan de RCT ontvangt de helft van de cliënten in de nazorgfase WBT en 
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de andere helft van de cliënten zit in de controlegroep en krijgt de geprotocolleerde TAU aangeboden. 

Er zijn echter wel een aantal inclusie- en exclusiecriteria opgesteld. Een aantal praktische criteria zijn 

dat deelnemers minimaal 18 jaar zijn en dat er sprake is van een goede beheersing van de 

Nederlandse taal. Er is door de onderzoeker van de RCT gekozen voor de leeftijdsgrens omdat 

eerdere onderzoeken naar de effecten van Welbevindentherapie (WBT) van onder andere Fava zich 

ook op volwassenen hebben gericht. Met de resultaten van de RCT kunnen de effecten van de 

onderzoeken van Fava en collega’s mogelijk bevestigd worden. Verder is een goede beheersing van 

de Nederlandse taal noodzakelijk omdat de vragenlijsten in de metingen in het Nederlands zijn en het 

materiaal waarmee wordt gewerkt in de WBT is ook in het Nederlands geschreven. De hulpverleners 

van een cliënt die succesvol een behandeling gericht op traumaverwerking heeft afgerond maken de 

inschatting of de beheersing van de Nederlandse taal voldoende is bij de cliënt en zo niet, dan wordt 

deelname aan de RCT niet aangeboden aan de cliënt. Verder dient de cliënt te beschikken over een 

e-mailadres. In de TAU zijn 3 contacten via de e-mail en de link met vragenlijsten die de deelnemers 

op vier verschillende momenten gevraagd wordt online in te vullen, worden ook verzonden via de e-

mail. Een ander belangrijk inclusiecriterium is de afwezigheid van een Posttraumatische stressstoornis 

(PTSS) bij een potentiële deelnemer. Deze wordt bepaald aan de hand van de M.I.N.I. Internationaal 

Neuropsychiatrisch Interview (M.I.N.I.), een vragenlijst dat op systematische wijze DSM-IV diagnosen 

vaststelt  (Sheehan, Lecrubier, Sheehan, Amorim, Janavs, Weiller, Hergueta, Baker, Dunbar., 1998). 

Cliënten die worden doorverwezen naar een andere afdeling wegens co-morbiditeit, worden 

geëxcludeerd van de RCT. Op die manier wordt uitgesloten dat co-morbiditeit waarvoor behandeling 

geïndiceerd en gewenst is van invloed is op de effectiviteit van de Welbevindentherapie in de 

rehabilitatiefase. Het is voor cliënten mogelijk om binnen Mediant een module ‘traumaverwerking’ te 

volgen terwijl de cliënten voor andere psychische klachten bij een andere afdeling in behandeling zijn. 

Omdat cliënten na deze module een vervolg geven aan hun behandeling bij een andere afdeling, 

worden zij ook wegens co-morbiditeit uitgesloten van deelname aan de RCT. De mate van 

welbevinden van een cliënt vormt geen inclusiecriterium. Nadat een cliënt heeft aangegeven mee te 

willen doen, tekent deze een ‘informed consent’. Daarin verklaren de deelnemers te zijn ingelicht over 

de aard, het doel, de risico’s en de belasting van het onderzoek. Er wordt ingestemd met het gebruik 

van de onderzoeksgegevens. Een deelnemer heeft ook altijd het recht de instemming weer in te 

trekken. Het onderzoeksvoorstel voor de RCT is door de ethische commissie van de Universiteit 

Twente goedgekeurd. Na het tekenen van het ‘informed consent’ wordt de deelnemer gebeld door 

stagiaires bij het Centrum en nemen zij het onderdeel ‘PTSS’ van de M.I.N.I. af bij de deelnemer. De 

stagiaires zijn in hun opleiding Psychologie aan de Universiteit Twente getraind in de afname van de 

M.I.N.I. Als uit de vragenlijst blijkt dat er toch nog sprake is van een PTSS wordt de desbetreffende 

hulpverlener van de potentiële deelnemer hiervan op de hoogte gebracht. Het is dan aan de 

hulpverlener en de cliënt om te kijken of er nog verdere behandeling gericht op de PTSS gewenst is. 

De deelnemer wordt uitgesloten van deelname aan het onderzoek. Als uit de vragenlijst blijkt dat er 

inderdaad geen sprake meer is van PTSS, wordt de eerste serie vragenlijsten (T0-meting) verstuurd 

naar de deelnemer. Nadat de deelnemer de vragenlijsten heeft ingevuld wordt de deelnemer random 

toegewezen tot de groep WBT, of de groep TAU. Ten behoeve van de randomisatie van de RCT is er 
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een bestand opgesteld met twee rijen waar in random volgorde WBT en TAU zijn opgenomen. Er 

wordt in de rijen onderscheid gemaakt tussen mannen en vrouwen, in verband met de 

representativiteit van de onderzoekspopulatie. Op volgorde van voltooien van de T0-meting en op 

basis van geslacht worden cliënten in de rijen gekoppeld aan WBT dan wel TAU. Vervolgens worden 

er afspraken gemaakt tussen de deelnemer en zijn/haar hulpverlener voor de betreffende 

therapievorm. De deelnemers volgen de WBT of TAU bij dezelfde behandelaar als waar ze de 

behandeling gericht op verwerking hebben gedaan. Naast de T0-meting voor aanvang van de 

behandeling in de rehabilitatiefase zijn er nog drie meetmomenten. De eerste nameting volgt 3 

maanden na aanvang (T1) en verdere follow-up momenten zijn weer 3 maanden later (T2) en 

tenslotte 6 maanden later (T3). Vanuit het Elektronisch Cliëntendossier (ECD) wordt door de 

hoofdbehandelaar van de cliënt geanonimiseerd bekend gemaakt aan de onderzoeker van dit huidige 

onderzoek welke type verwerkingstherapie de deelnemers en niet-deelnemers hebben gevolgd, 

evenals de leeftijd en het geslacht. De hoofdbehandelaar is verantwoordelijk voor de geanonimiseerde 

overdracht van de gegevens om de privacy van de deelnemers te waarborgen. Daarnaast is van alle 

cliënten die gevraagd zijn een nazorgbehandeling te volgen en dus mee te doen aan het onderzoek 

bekend wat voor hen de reden was om wel of niet mee te doen. De behandelaren hebben dit gegeven 

telkens gemaild naar de onderzoeker en deze heeft de data bijgehouden in een bestand. 

2.2 Deelnemers 
In het huidige onderzoek wordt gebruik gemaakt van drie verschillende groepen, te weten deelnemers 

aan de RCT, de onderzoekspopulatie met een PTSS in remissie uit een studie van Açikel  (2014) en 

de groep niet-deelnemers aan de RCT. 

2.2.1 Deelnemers RCT 
De groep deelnemers aan de RCT bestaat uit de cliënten die na hun behandeling gericht op 

verwerking bij het Centrum voor Psychotrauma in de periode van 1 maart 2014 tot 1 december 2014 

hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn in deelname aan de RCT. De deelnemers voldoen tevens 

aan de inclusiecriteria en met het invullen van de T0-meting zijn zij begonnen aan hun aan hun 

behandeling in de rehabilitatiefase. 

2.2.2 Cliënten PTSS in remissie (Açikel ) 
De onderzoekspopulatie uit het onderzoek van Açikel  (2014) bestaat uit N=43 cliënten (10 mannen, 

33 vrouwen) die na hun behandeling gericht op verwerking de Mental Health Continuum – Short Form 

(MHC-SF) hebben ingevuld. Uit het onderzoek van Açikel  is gebleken dat PTSS cliënten voor 

behandeling een lager welbevinden hebben dan PTSS cliënten na behandeling en de algemene 

bevolking in Nederland. Dit geldt zowel voor het algemeen, emotioneel, sociaal en psychologisch 

welbevinden, zoals blijkt uit tabel 1. Wat echter opvalt is de grote spreiding in het gemiddelde niveau 

van welbevinden van PTSS cliënten na behandeling, zoals de scores in tabel 2 tonen. Er zijn bijna 

evenveel participanten met een hoge mate van welbevinden na behandeling (N=22), als met een lage 

mate van welbevinden na behandeling (N=21).  
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2.2.3 Niet-deelnemers RCT 
Een derde groep in dit huidige onderzoek bestaat uit potentiële cliënten die na de verwerkingsfase bij 

het Centrum voor Psychotrauma hebben aangeven niet geïnteresseerd te zijn in deelname aan de 

RCT, of vanwege in- en exclusiecriteria uitgesloten zijn van deelname. Deze groep wordt de ‘niet-

deelnemers RCT’ genoemd.  

 

 

 

 PTSS voor behandeling PTSS na behandeling 
Maat en variabele N % Gem. SD N % Gem. SD 
Mate van welbevinden         
Hoog 13 13.83 4.62 0.39 22 51.16 4.71 0.59 
Laag 81 86.17 2.48 0.77 21 48.84 2.71 0.75  
2.3 Statistische analyse 

Om antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag:  Is de onderzoekspopulatie die deelneemt 

aan de rehabilitatiefase binnen de RCT een representatieve groep voor cliënten na de 

verwerkingsfase binnen het Centrum voor Psychotrauma? zal er gebruik worden gemaakt van 

toetsende statistiek middels het programma IBM SPSS Statistics 22.0. Het onderzoeken van de 

representativiteit bestaat uit twee onderdelen, zoals inzichtelijk is gemaakt in figuur 1. Ten eerste 

worden de data van de deelnemers afgezet tegen de data van het onderzoek van Açikel  (2014). 

Hierbij wordt gekeken of de deelnemers aan de RCT overeenkomen met het beeld wat Açikel  heeft 

verkregen van de cliënten (N=43) bij het Centrum voor Psychotrauma aangaande demografische 

gegevens als geslacht en leeftijd en de mate van welbevinden na traumabehandeling. Om te 

onderzoeken of er een verschil is in de gemiddelde mate van algemeen welbevinden tussen beide 

groepen wordt gebruikt gemaakt van de ‘Independent-Samples T Test’. Bij de T-toets is de ‘test 

variable’ het ‘geslacht’, ‘leeftijd’ of ‘algemeen welbevinden’ en de ‘grouping variable’ is ‘groep’. Daarbij 

worden de groepen gedefinieerd in ‘group 1’ ‘Deelnemers RCT’ en ‘group 2’ ‘Cliënten met een PTSS 

in remissie’. De nulhypothese H0 van de Levenetoets luidt dat de varianties in de beide groepen gelijk 

zijn. Het resultaat van de toets wordt weergegeven met een F-waarde en de bijbehorende 

overschrijdingskans. Een zeer lage overschrijdingskans, kleiner dan 0,05 leidt tot het verwerpen van 

MHC-SF 
Schaal 

Groep Gemiddelde SD N 

Algemeen welbevinden Voor behandeling 2.77 1.04 94 
 Na behandeling 3.73 1.21 43 
 Algemene bevolking 3.98 0.85 1662 

 
Emotioneel welbevinden Voor behandeling  2.85 1.33 94 
 Na behandeling 4.02 1.31 43 
 Algemene bevolking 4.67 0.94 1662 

 
Sociaal welbevinden Voor behandeling  2.49 1.11 94 
 Na behandeling 3.40 1.33 43 
 Algemene bevolking 3.33 1.01 1662 

 
Psychologisch welbevinden Voor behandeling  2.97 1.18 94 
 Na behandeling 3.87 1.23 43 
 Algemene bevolking 4.19 0.99 1662 

Tabel 2: Verdeling van participanten in het onderzoek van Acikel (2014) 

Tabel 1:Overzicht resultaten MHC-SF per groep in het onderzoek van Acikel (2014) 
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de nulhypothese van gelijke varianties in beide populaties. In dat geval worden de uitkomsten van de 

T-toets gebruikt waarbij wordt aangenomen dat de varianties gelijk zijn. Als de varianties niet gelijk 

blijken te zijn wordt de ‘Unequal Variance-methode’ gebruikt. De alternatieve hypothese Ha, ‘varianties 

in beide populaties zijn niet gelijk’ wordt dan aangenomen. Hetzelfde principe geldt voor de 

hypotheses over de steekproefgemiddelden, waarbij H0 luidt ‘steekproefgemiddelden van de 

parameters geslacht / leeftijd / welbevinden / traumaklachten / type verwerkingstherapie verschillen 

niet’ en Ha ‘het gemiddelde van de parameters geslacht / leeftijd / welbevinden / traumaklachten / type 

verwerkingstherapie tussen beide groepen verschilt’. Hoewel de hypothese binnen dit huidige 

onderzoek aanleiding geeft tot het eenzijdig toetsen van de data, wordt vanwege het exploratieve 

karakter van het onderzoek tweezijdig getoetst. Omdat de hypothese niet op literatuur is gestoeld, 

wordt er met een tweezijdige toets breder gekeken. De nulhypothese van gelijke groepsgemiddelden 

wordt verworpen als de overschrijdingskans p kleiner is dan 0,05. (Huizingh, 2010). Ten tweede zal de 

groep deelnemers aan het onderzoek en de groep niet-deelnemers worden vergeleken middels de 

‘Independent-Samples T Test’. Dit op basis van gemiddelden van demografische gegevens (geslacht, 

leeftijd), klinische gegevens (MHC-SF en de PTSS-klachtenschaal) en type verwerkingstherapie die 

worden ingevuld in de optie ‘test variables’ in SPSS. De ‘grouping variable’ is de groep, waarbij groep 

1 gedefinieerd wordt als ‘Deelnemers RCT’ en groep 2 als ‘Niet-deelnemers RCT’. De verschillen in 

reden voor het wel of niet meedoen aan het onderzoek tussen beide groepen zullen worden 

beschreven. Cliënten hebben één hoofdreden gegeven voor hun deelname dan wel niet-deelname. 

Op basis van alle gegevens kunnen uitspraken worden gedaan over de representativiteit van de 

onderzoekspopulatie, ten opzichte van de volledige groep cliënten die sinds maart 2014 hun 

behandeling gericht op verwerking succesvol heeft afgerond bij het Centrum voor Psychotrauma van 

Mediant en in aanmerking kwamen voor deelname aan de RCT.  

 

2.4 Instrumenten 

Voor het afstudeeronderzoek wordt gebruik gemaakt van de data van  de T0-meting op de 

vragenlijsten Mental Health Continuum – Short Form (MHC-SF) en de PTSS-klachtenschaal. Verder 

wordt er gebruik gemaakt van data van de Routine Outcome Monitoring, kortweg ROM van de groep 

niet-deelnemers van het Centrum voor Psychotrauma. In de ROM bij het Centrum zijn de MHC-SF en 

PTSS-klachtenschaal standaard opgenomen. Van de vragenlijsten die in dit onderzoek worden 

gebruikt worden de psychometrische eigenschappen besproken. De betrouwbaarheid van de 

vragenlijsten worden weergegeven met een waarde voor de Cronbach’s alpha. Een score boven de 

0.70 duidt op een acceptabele betrouwbaarheid, een score boven 0.80 op een hoge betrouwbaarheid. 

Correlaties rond de 0.50 worden gezien als gemiddeld en scores rond de 0.20 worden bestemd als 

laag (Kline, 2000). 
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2.4.1 Mental Health Continuum – Short Form 

De Mental Health Continuum – Short Form (MHC-SF) is een verkorte versie van de Mental Health 

Continuum – Long Form (MHC-LF) van Keyes (2002) en meet het algemeen welbevinden. De lijst 

bestaat uit 14 items en is in het Nederlands vertaald en gevalideerd (Westerhof & Keyes, 2008; 

Lamers, Westerhof, Bohlmeijer, ten Klooster & Keyes, 2011). De schaal meet emotioneel (3 items), 

psychologisch (6 items) en sociaal welbevinden (5 items). Respondenten worden gevraagd de 

frequentie van hun gevoelens aan te geven voor de afgelopen vier weken. De itemsscores lopen op 

een 6-punts Likert schaal van ‘nooit’ (0)  tot ‘elke dag’ (5). De range van de score loopt van 0 tot 70 

waarbij een hogere score een hoger niveau van welbevinden impliceert. De vragenlijst heeft goede 

psychometrische eigenschappen. De MHC-SF kent een interne betrouwbaarheid van (α = 0.89). Een 

Confirmatory factor analysis (CFA) bevestigt een structuur met 3 factoren voor emotioneel,  

psychologisch en sociaal welbevinden. De subschalen correleren sterk met hun items, waardoor de 

convergente validiteit gewaarborgd is. De CFA bevestigt ook de hypothese van 2 verschillende, maar 

gerelateerde factoren voor mentale gezondheid en mentale ziekte, waardoor discriminante validiteit 

aangetoond is  (Lamers, et al., 2011). 

Figuur 1: Overzicht benodigde data onderzoeksvraag 
* ECD: Elektronisch cliëntendossier 
** Routine Outcome Monitoring 
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2.4.2 PTSS-klachtenschaal 

Posttraumatische stressklachten worden vastgesteld met de PTSS-klachtenschaal (Foa , Riggs, 

Dancu & Rothbaum, 1993; Engelhard, Arntz & Van den Hout, 2007). Deze schaal bevat 17 items, 

waarin symptomen van een PTSS volgens de DSM-IV-TR worden nagegaan. De schaal meet 

herbelevingen (5 items; range 0-15), vermijding (7 items; range 0-21) en hyperarousal (5 items; range 

0-15). De items worden gescoord op een 4-punts Likert schaal met een range van de totaalscore van 

0-51. Hogere scores betekenen dat iemand meer last heeft van symptomen van PTSS. De 

antwoorden worden gegeven op de vraag in hoeverre de respondent de afgelopen week last heeft 

gehad van de genoemde klacht met als opties ‘nooit’ (0), ‘1 keer per week’ (1), ‘2-4 keer per week (2) 

en ‘5 keer of meer per week’ (3). Hierbij wordt meestal een cut-off score aangehouden van 15, waarbij 

een score van minder dan 15 duidt op weinig tot geen PTSS klachten en een score van 15 of meer 

duidt op de aanwezigheid van een PTSS (Wohlfarth, van den Brink & Winkel, 2003). De Cronbach’s 

alpha coëfficiënt voor de totale test is α .87, wat duidt op een hoge interne betrouwbaarheid van de 

test. Hoge correlaties tussen totaalscores op de klachtenschaal en andere vragenlijsten die beogen 

hetzelfde te meten geeft bewijs voor een hoge convergente validiteit. De discriminante validiteit is 

gewaarborgd, omdat statistische analyses hebben laten zien dat correlaties op de PTSS-

klachtenschaal met scores op bijvoorbeeld de MS-C (een vragenlijst die ook symptomen van PTSS 

meet) significant hoger waren dan correlaties tussen de PTSS-klachtenschaal en de SCL-90 (een 

vragenlijst die niet specifiek symptomen van een PTSS meet) (Ruggiero, Del Ben, Scorri & Rabalais, 

2003). De schaal is gevoelig genoeg om verandering op korte termijn te kunnen herkennen aangezien 

het ook wel wordt ingezet na elke tweewekelijkse sessie bij het protocol van Imaginaire Exposure (Van 

Minnen & Arntz, 2007).  

2.4.3 Mini Internationaal Neuropsychiatrisch Interview 

De Nederlandse versie van de Mini Internationaal Neuropsychiatrisch Interview (M.I.N.I.) wordt 

gebruikt bij het includeerproces van deelnemers voor de RCT. De M.I.N.I. Plus kan in totaliteit worden 

afgenomen, maar ook per stoornis. Voor het includeren van deelnemers voor de RCT wordt het 

onderdeel ‘PTSS’ gebruikt. Afhankelijk van de antwoorden van de potentiële deelnemers op de 

vragenlijst, kan worden vastgesteld of er sprake dan wel geen sprake is van de stoornis (Sheehan, et 

al., 1998). De vragenlijst is namelijk een gestructureerd diagnostisch interview dat op systematische 

wijze DSM-IV en ICD-10 diagnosen vaststelt (Van Vliet & Van Megen, 2000). De geïnterviewde wordt 

gevraagd te antwoorden met ja of nee. De opbouw van het interview is modulair en maakt het mogelijk 

te screenen op het voldoen aan de inclusiecriteria voor een stoornis (Jongkind, 2009). De M.I.N.I. Plus 

heeft goede psychometrische eigenschappen. De betrouwbaarheid van de test varieert van α 0.88 tot 

1.0. De test-retest betrouwbaarheid is goed. De kappa coëfficienten laten waarden zien tussen 0.76 

en 0.93. Volgens van Vliet en de Beurs (2007) is validatieonderzoek met betrekking tot de 

Nederlandstalige versie nog niet beschikbaar.
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 3. Resultaten 

 
3.1 Beschikbare data 

De inclusieperiode voor de RCT loopt van 1 maart 2014 tot 1 juli 2015. De dataverzameling voor dit 

huidige onderzoek naar de representativiteit van de onderzoekspopulatie heeft plaatsgevonden in de 

periode van de start van de RCT per 1 maart 2014 tot 1 december 2014. De flow-chart in figuur 2 

geeft de stroming van de participanten gedurende die periode weer. 

3.2 Statistische analyse 

De onderzoeksvraag: ‘Is de onderzoekspopulatie die deelneemt aan de rehabilitatiefase binnen de 

RCT een representatieve groep voor cliënten na de verwerkingsfase binnen het Centrum voor 

Psychotrauma?’ zal worden beantwoord met behulp van statistische analyses. 

3.2.2 Vergelijking demografische gegevens 
 
3.2.2.1 Geslacht 

Er is geen significant verschil op basis van geslacht tussen de groep uit het onderzoek van Açikel  en 

de groep ‘Deelnemers RCT’, zoals blijkt uit tabel 3. Wel valt op dat percentueel meer vrouwen hebben 

deelgenomen aan het onderzoek van Açikel  dan aan de RCT. In de groep ‘deelnemers RCT’ zitten 

daarentegen percentueel meer vrouwen dan in de groep ‘niet-deelnemers’. Het verschil in geslacht 

tussen beide groepen is echter niet significant.  In de groep ‘niet-deelnemers’ is het aantal vrouwen en 

mannen redelijk gelijk verdeeld. 

 

  Man 
N         % 

Vrouw 
N        % 

F-waarde Levene’s 
p 

T-toets 
p 

Deelnemers RCT 
 
 

10 40% 15 60% 
 

   

Cliënten PTSS in 
remissie (Açikel ) 
 

10 23,3% 33 76,7% 6,49 0,013 0,168* 

Niet-deelnemers 
RCT  

10 52,6% 9 47,4% 0,62 0,435 0,416* 

 

3.2.2.2 Leeftijd 
Op basis van leeftijd bestaan er geen significante verschillen tussen de groep van Açikel  en de groep 

‘Deelnemers RCT’. Tabel 4 geeft tevens weer dat er geen significante verschillen zijn in leeftijd tussen 

de groepen ‘Deelnemers RCT’ en ‘Niet-deelnemers RCT’.

Tabel 3: Uitkomsten Independent Samples T-test  ‘Geslacht’ 

*p > 0,05 
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Figuur 2: Stroming deelnemers gedurende het onderzoek 
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3.2.3 Vergelijking klinische gegevens 
 
3.2.2.3 MHC-SF 
Op basis van de gemiddelde scores op de Mental Health Continuum – Short Form (MHC-SF) bij de 

groepen ‘Cliënten met een PTSS in remissie van Açikel ’ en ‘Deelnemers RCT’ kan worden gesteld 

dat er geen significant verschil bestaat in variantie tussen beide groepen. Ook is er geen significant 

verschil in de gemiddelde mate van welbevinden tussen beide groepen, zoals blijkt uit het 

significantieniveau p (zie tabel 5). Echter komt uit de resultaten een lichte tendens naar voren dat de 

gemiddelde mate van welbevinden van de groep deelnemers aan de RCT hoger is dan de gemiddelde 

mate van welbevinden bij cliënten na behandeling gericht op verwerking uit het onderzoek van Açikel . 

De gemiddelde mate van welbevinden van de groep deelnemers aan de RCT bij het Centrum (3,92) is 

gelijkwaardig aan de gemiddelde mate van algemeen welbevinden van de algemene bevolking in 

Nederland (3,98). De gemiddelde mate van algemeen welbevinden van de groep niet-deelnemers aan 

de RCT is 3,21 en ligt lager dan de gemiddelde mate van de groep deelnemers. Er dient echter wel 

benadrukt te worden dat er slechts van 4 cliënten in de groep ‘niet-deelnemers’ scores bekend zijn op 

de MHC-SF vanuit de ROM-database. Om die reden is er voorzichtigheid geboden bij de conclusies 

die uit de resultaten getrokken worden. In verband met de beperkte steekproef is ervoor gekozen om 

eerst te onderzoeken of de groep niet-deelnemers normaal verdeeld is, zodat kan worden bepaald of 

er een parametrische of niet-parametrische toets gedaan dient te worden. De Shapiro-Wilk toets wordt 

hiervoor gebruikt. Volgens Razali en Wah (2011) is de Shapiro-Wilk de meest krachtige test om 

normaliteit te meten. De toets laat een significantieniveau zien van 0,654, wat aangeeft dat de groep 

niet-deelnemers normaal verdeeld is. Om die reden kan er een parametrische toets worden gedaan. 

Met een Independent Samples T-toets is vervolgens gekeken of het gemiddelde van de groep 

deelnemers op de MHC-SF significant verschilt van de groep niet-deelnemers. Er kan worden gesteld 

dat er geen significant verschil is in de gemiddelde mate van algemeen welbevinden tussen beide 

groepen. Hoewel het verschil tussen de beide groepen niet significant blijkt te zijn, ligt de mate van 

welbevinden van niet-deelnemers gemiddeld 0,71 lager.  

 

 

 N Gemiddelde 
(SD) 

F-waarde Levene’s  
p 

T-toets 
p 

Deelnemers RCT 
 
 

25 40,56 (13,18)    

Cliënten PTSS in 
remissie (Açikel ) 
 

43 37,01 (13,89) 0,19 0,667 0,305* 

Niet-deelnemers 
RCT 

19 38,63 (12,44) 0,18 0,677 0,625* 

       

Tabel 4: Uitkomsten Independent Samples T-test  ‘Leeftijd’ 

*p > 0,05 
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3.2.3.2 PTSS-klachtenschaal 
Er is van de groep niet-deelnemers van N=6 cliënten informatie bekend over de scores op de PTSS-

klachtenschaal vanuit de ROM-database. Vanwege deze beperkte data is eerst gekeken of de groep 

normaal verdeeld is om te kijken of er een parametrische toets gedaan kan worden. De Shapiro-Wilk 

laat een significantieniveau zien van 0,034. Omdat de groep niet normaal verdeeld blijkt te zijn, wordt 

er gebruik gemaakt van een niet-parametrische toets. In de literatuur wordt een lichte voorkeur 

uitgesproken voor de Kolmogorov-Smirnov bij erg kleine steekproeven (Siegel & Castellan, 1988). De 

uitkomsten in tabel 6 laten zien dat er op basis van de toets gesteld kan worden dat de groepen 

‘Deelnemers RCT’ en ‘Niet-deelnemers RCT’ niet significant van elkaar verschillen op basis van 

gemiddelde scores op de PTSS-klachtenschaal. Hoewel het verschil niet significant blijkt te zijn, valt 

wel op dat niet-deelnemers gemiddeld meer PTSS-klachten rapporteren na behandeling gericht op 

verwerking dan de deelnemers aan de RCT. 

 

 

 
3.2.3.5 Type traumaverwerking 

Het verschil in variantie tussen de groepen deelnemers en niet-deelnemers aangaande het type 

traumaverwerking is niet significant. De p-waarde op de T-toets bij gelijke varianties zoals 

weergegeven in tabel 7, geeft weer dat het verschil in type verwerkingstype niet significant is. Er is dus 

geen duidelijk verschil waarneembaar in het type traumaverwerking die de deelnemers en niet-

deelnemers hebben gevolgd. 

 

 N Gemiddelde 
(SD) 

F-waarde Levene’s  
p 

T-toets 
p 

Deelnemers RCT 
 
 

25 3,92 (0,93) 
 

   

Cliënten PTSS in 
remissie (Açikel ) 
 

43 3,73 (1,21) 
 

2,37 0,129 0,510* 

Niet-deelnemers 
RCT 
 

4** 3,21 (0,48) 3,22 0,084 0,147* 

 N Gemiddelde 
(SD) 

Z-waarde  K-S-toets 
p 

Deelnemers RCT 
 
 

25 8,76 (6,48) 0,367  0,999* 

Niet-deelnemers 
RCT 
 

6** 10,50 (11,08))    

Tabel 5: Uitkomsten Independent Samples T-test  ‘MHC-SF’ 
 

 

Tabel 6: Uitkomsten Kolmogorov-Smirnov-test ‘PTSS klachtenschaal’  
 

Tabel 7: Uitkomsten Independent Samples T-test  ‘Type traumaverwerking’ 
 

*p > 0,05 
** Er zijn van de in totaal 19 niet-deelnemers van 4 niet-deelnemers scores bekend op de ‘MHC-SF’ 

*p > 0,05 
** Er zijn van de in totaal 19 niet-deelnemers van 6 niet-deelnemers scores bekend op de ‘PTSS-klachtenschaal’ 
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3.2.3.6 Reden deelname 
De groepen ‘Deelnemers RCT’ en ‘Niet-deelnemers RCT’ hebben uiteraard verschillende redenen 

voor hun deelname dan wel niet-deelname. In eerste instantie gaven 31 cliënten aan mee te willen 

doen aan de RCT (tabel 8) en 16 cliënten gaven direct aan niet mee te willen doen (tabel 9). De groep 

deelnemers heeft als vaakst de reden opgegeven dat ze behoefte hebben aan nazorg en omdat ze 

een bijdrage willen leveren aan de wetenschap. Ook geven cliënten aan iets terug te willen doen voor 

de fijne behandelrelatie of goede behandeling gericht op verwerking. Een reden om niet mee te doen 

voor 37,5% van de cliënten was omdat ze het te druk hebben om door te gaan met behandeling 

gericht op rehabilitatie. Eenzelfde percentage van de cliënten doet niet mee omdat ze zich al goed 

voelen en geen behoefte hebben aan verdere therapie in de rehabilitatiefase. 

 

  

 

 

 Trauma- 
verwerking 
type 1 

Trauma-
verwerking 
type 2 

Onbekend F-
waarde 

Levene’s 
P 

T-toets 
p 

 N % N % N %  
Deelnemers 
RCT 
 

1 4% 21 84% 3 12% 1,17 0,679 0,497* 

Niet-deelnemers 
RCT  

4 21,1% 10 52,6% 5 26,3%    

Reden Deelnemers RCT 
 N* % 
Cliënt doet mee, omdat deze behoefte heeft aan nazorg 
 
 

12 38,7% 

Cliënt doet mee, omdat deze iets terug wil doen voor de 
goede behandeling gericht op verwerking 
 

3 9,7% 

Cliënt doet mee, omdat deze graag een bijdrage wil 
leveren aan de wetenschap 
 

5 16,1% 

Cliënt doet mee, omdat deze een goede behandelrelatie 
heeft met de therapeut en om die reden graag iets terug 
wil doen 
 

4 12,9% 

Cliënt doet mee, omdat deze het leuk lijkt en er iets voor 
zichzelf uit wil halen  
 

3 9,7% 

Cliënt doet mee, reden onbekend 4 12,9% 

Tabel 8:  ‘Redenen deelname’ 
 

*Aanvankelijk gaven N=31 cliënten aan mee te willen doen aan de RCT 

*p > 0,05 
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Reden Niet-deelnemers RCT 
 N* % 
Cliënt doet niet mee, omdat deze zich al goed voelt en 
geen behoefte heeft aan nazorg 
 

6 37,5% 

Cliënt doet niet mee, omdat deze het te druk heeft om 
door te gaan met een behandeling gericht op rehabilitatie 
 

6 37,5% 

Cliënt doet niet mee, omdat deze graag op andere dingen 
wil focussen na de behandeling gericht op verwerking 
 

2 12,5% 

Cliënt doet niet mee, omdat deze verdere behandeling 
financieel niet kan bolwerken 
 

1 6,25% 

Cliënt doet niet mee, vanwege het gebrek aan vertrouwen 
in anonimiteit gegevens bij onderzoek 

1 6,25% 

Tabel 9:  ‘Redenen niet-deelname’ 
 

*Aanvankelijk gaven N=16 cliënten aan niet mee te willen doen aan de RCT 
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Conclusie en discussie 
 

Hoewel voorzichtigheid geboden is, geven de eerste resultaten aanwijzingen voor de conclusie dat de 

onderzoekspopulatie die deelneemt aan de gerandomiseerde gecontroleerde studie (RCT) naar de 

effectiviteit van Welbevindentherapie in de rehabilitatiefase bij traumabehandeling een representatieve 

groep is voor cliënten bij het Centrum voor Psychotrauma. Op basis van vergelijkingen met 

gemiddelden van de groep deelnemers aan de RCT en de onderzoekspopulatie in een studie van 

Açikel  (2014) bij het Centrum zijn geen significante verschillen gevonden in demografische en 

klinische gegevens. Ook in een vergelijking met gemiddeldes van verschillende parameters van de 

groep deelnemers aan de RCT en de groep niet-deelnemers aan de RCT zijn geen significante 

verschillen gevonden. Op grond van dit huidige onderzoek zouden de resultaten van de RCT 

gegeneraliseerd kunnen worden naar de totale cliëntenpopulatie bij het Centrum. 

Voorafgaand aan dit onderzoek waren vraagtekens gezet bij de representativiteit van de 

onderzoekspopulatie, naar aanleiding van het onderzoek van Açikel  (2014) naar de mate van 

welbevinden bij cliënten na een behandeling gericht op verwerking bij het Centrum voor 

Psychotrauma. Uit de resultaten van zijn onderzoek kwam naar voren dat de helft van de cliënten een 

relatief hoge mate van welbevinden rapporteerde en de andere helft rapporteerde een relatief laag 

welbevinden. De hypothese voorafgaand aan dit onderzoek was dat cliënten die een relatief lage mate 

van welbevinden rapporteren op de MHC-SF na behandeling gericht op verwerking meer 

geïnteresseerd zouden zijn in het ontvangen van nazorg en deelname aan een onderzoek, dan 

cliënten die al een hoger welbevinden hebben na behandeling gericht op verwerking. De resultaten 

van dit onderzoek bevestigen deze hypothese niet. Hoewel de aanbeveling van Açikel  luidde om in 

de geestelijke gezondheidszorg te screenen op de mate van welbevinden en de cliënten met een laag 

welbevinden de mogelijkheid geven tot het verhogen ervan, komt in dit huidige onderzoek naar de 

representativiteit van de onderzoekspopulatie deze tendens niet naar voren. De deelnemers aan de 

RCT rapporteren relatief minder klachten op de PTSS-klachtenschaal en op de Mental Health 

Continuum –Short Form (MHC-SF) laten ze gemiddeld een hogere score voor hun mate van 

welbevinden laten zien dan niet-deelnemers. Eerder onderzoek steunt een correlatie tussen algemeen 

welbevinden en PTSS. In een onderzoek van Headey en Wearing (1992) werd een sterk negatieve 

correlatie gevonden tussen algemeen welbevinden en angst. Ook in recenter onderzoek werd er een 

negatieve correlatie gevonden tussen algemeen welbevinden en angst (Westerhof & Keyes, 2008). 

Açikel  (2014) stelt eveneens dat zijn resultaten er op wijzen dat verschillende behandelingen voor 

Posttraumatische stressstoornis (PTSS) niet alleen de bijbehorende klachten vermindert, maar 

waarschijnlijk ook bijdragen aan het verhogen van het algemeen welbevinden van PTSS cliënten. Een 

verlaging van psychische klachten zou vanzelfsprekend een verhoging van het welbevinden 

betekenen. De tendens dat hoogscoorders op de MHC-SF minder symptomen van PTSS rapporteren 

op de PTSS-klachtenschaal is voorzichtig terug te zien in de redenen die de deelnemers opgeven om 

mee te doen aan de RCT. Bijna een kwart van de groep deelnemers geeft aan iets terug te willen 

doen voor de goede behandeling gericht op verwerking, of voor de goede behandelrelatie gedurende 
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de verwerkingstherapie. Ook geeft bijna een kwart van de deelnemers aan deel te nemen aan de 

RCT, vanwege het belang ervan voor de wetenschap of omdat ze meedoen aan onderzoeken leuk 

vinden en er voor zichzelf iets uit willen halen. Voorts geeft een aanzienlijk percentage van de 

deelnemers, bijna 39% aan nog behoefte te hebben aan nazorg. Van cliënten uit de groep niet-

deelnemers aan de RCT geeft bijna 38% aan zich al goed te voelen en derhalve geen interesse te 

hebben in nazorg. Andere redenen die worden gegeven om niet mee te doen is omdat cliënten het te 

druk te hebben, of een andere focus te willen in het leven na de behandeling gericht op verwerking. 

Wanneer de RCT in navolging van onderzoeken van Fava en collega’s heeft kunnen aantonen dat 

Welbevindentherapie effectief is in de nazorgfase van traumabehandeling, is het interessant om te 

kijken naar welke effecten de WBT heeft. Deelnemers die aanvankelijk al hoger scoorden voor het 

algemeen welbevinden op de MHC-SF zouden na verloop van de therapie een nog hoger 

welbevinden kunnen rapporteren, nog minder PTSS klachten kunnen ervaren of zouden wellicht 

minder terugval kunnen laten zien. Hoewel de gegevens in eerste instantie generaliseerbaar lijken te  

zijn voor de totale cliëntenpopulatie, zou het kunnen zijn dat de cliënten die aanvankelijk lager 

scoorden op de MHC-SF voor hun mate van welbevinden, relatief meer zouden kunnen profiteren van 

de Welbevindentherapie. Primair is de therapie namelijk gericht op het bevorderen van de positieve 

geestelijke gezondheid (Fava & Tomba, 2009), maar onderzoek van Fava en collega’s (2004) heeft 

laten zien dat WBT ook kan leiden tot lagere terugvalpercentages. De mate van welbevinden kan 

worden gemeten door de scores op de MHC-SF na het ontvangen van de WBT en ook op de follow-

up metingen tussen de groep ‘hoogscoorders’ en ‘laagscoorders’ te vergelijken. Wanneer de tendens 

zich voortzet dat hoogscoorders vaker meedoen aan de RCT en derhalve vaker nazorg ontvangen 

dan laagscoorders in het verloop van de studie en wanneer blijkt dat laagscoorders meer zouden 

kunnen profiteren van de WBT, zou in de toekomst de groep laagscoorders op de MHC-SF meer 

gemotiveerd kunnen worden om nazorg te ontvangen. De tendens kan implicaties hebben voor de 

conclusies over de effectiviteit van de Welbevindentherapie. Zoals gezegd is de WBT primair gericht 

op het bevorderen van de positieve geestelijke gezondheid en mogelijk zouden juist de laagscoorders 

baat kunnen hebben bij die nazorg. Wanneer de onderzoekspopulatie met name bestaat uit cliënten 

met een relatief hoog welbevinden, kunnen de resultaten van de effectstudie vertekend zijn. Wel geldt 

dat eerst de effectiviteit van de WBT in de rehabilitatiefase van traumabehandeling aangetoond moet 

worden. Omdat is gebleken dat een hoge mate van welbevinden beschermend werkt tegen 

psychische klachten (Lamers, 2012), zou het wel zo kunnen zijn dat de hoogscoorders op de MHC-SF 

en die tevens minder klachten rapporteren op de PTSS-klachtenschaal, een geringer 

terugvalpercentage gaan tonen. 

Er zijn wel enkele kanttekeningen te maken bij de gestelde conclusie over de representativiteit. Zo 

ontbreekt een deel van de gemiddelde populatie die bij het Centrum voor Psychotrauma komt voor 

traumabehandeling in de RCT en dus in dit huidige onderzoek. Het ontbreken van een deel van de 

groep heeft te maken met de inclusiecriteria voor de RCT. Zo zijn de cliënten tot 18 jaar uitgesloten 

van deelname en ook de cliënten waarvan de beheersing van de Nederlandse taal volgens hun 

hulpverlener niet voldoende was voor deelname zijn bij voorbaat geëxcludeerd. Het percentage 

cliënten wat hierdoor geen potentiële deelnemer aan de RCT was, is niet bekend. De keuze voor de 
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leeftijd is echter wel goed te verklaren, omdat eerdere onderzoeken naar de effectiviteit van 

Welbevindentherapie van onder andere Fava en collega’s ook onder volwassenen zijn uitgevoerd 

(Fava et al., 1998). Verder leren de ervaringen bij het Centrum voor Psychotrauma dat een groot deel 

van de cliëntenpopulatie een module ‘traumaverwerking’ volgt, terwijl ze bij een andere afdeling van 

Mediant in behandeling zijn voor een ander klinisch syndroom dan PTSS. Zoals Kessler en collega’s 

(1995) stelden, zou in meer dan 80% van de gevallen PTSS voorkomen in combinatie met een andere 

stoornis, zoals depressie, verslaving, een dissociatieve stoornis of een andere angststoornis. 

Vanwege de mogelijke invloed van co-morbiditeit op de effectiviteit van Welbevindentherapie in de 

rehabilitatiefase van traumabehandeling, zijn ook deze cliënten uitgesloten van deelname. Om die 

reden worden de cliënten die na hun behandeling gericht op verwerking worden doorverwezen naar 

een andere afdeling voor een co-morbide stoornis ook bij voorbaat al geëxcludeerd van deelname aan 

de RCT. Het zou kunnen zijn dat hierdoor een relatief milde groep cliënten is uitgeselecteerd voor het 

ontvangen van de Welbevindentherapie, wat de effectiviteit van de therapie kan beïnvloeden. Het zou 

kunnen zijn dat WBT andere effecten laat zien bij cliënten waarbij sprake is van één diagnose, dan bij 

cliënten met co-morbiditeit. Voorts worden veel behandelingen gericht op traumaverwerking vroegtijdig 

gestopt, doordat cliënten niet meer verschijnen op de afspraken. Van Minnen en Arntz (2007) stellen 

dat er in het algemeen een percentage is dat vroegtijdig stopt met de behandeling (gemiddeld 25 tot 

30 procent, soms oplopend tot 50 procent), zowel bij exposurebehandeling als bij behandeling met 

EMDR (Hembree, Foa, Dorfan, Street, Kowalski & Tu, 2003). Deze neiging tot het vertonen van een 

‘no show’ is goed te verklaren door de PTSS-problematiek. Eén van de belangrijkste symptomen bij 

een PTSS is vermijding (Vandereycken et al., 2008), bijvoorbeeld het uit de weg gaan van gedachten, 

gevoelens en gesprekken met betrekking tot het trauma. In de verwerkingsfase worden cliënten 

gevraagd juist hetgeen te doen wat ze altijd vermijden; het praten over de traumatische gebeurtenis, 

of sterk focussen op de meest nare beelden van het trauma. Cliënten zijn om die reden vaak erg 

gespannen voor een afspraak en komen liever niet. Een deel van de cliënten verschijnt daardoor (op 

den duur) niet meer voor verwerkingstherapie. Hiermee ronden de cliënten een traumabehandeling 

niet volledig af, waardoor ze niet in aanmerking komen voor behandeling in de rehabilitatiefase. Naast 

bovengenoemde implicaties is de conclusie misschien te voorbarig, omdat niet de volledige groep 

deelnemers aan de RCT is meegenomen in dit onderzoek. De inclusieperiode loopt van maart 2014 

tot juli 2015 en binnen dit onderzoek zijn de potentiële deelnemers meegenomen gedurende de 

periode maart 2014 tot december 2014. Dit heeft te maken met limitaties rondom de tijd voor het 

afronden van het huidige onderzoek naar de representativiteit van de onderzoekspopulatie. Het is 

echter niet aannemelijk te denken dat er gedurende de periode december 2014 tot juli 2015 een heel 

andere groep cliënten wordt geïncludeerd. Verder wordt de onderzoekspopulatie in de studie van 

Açikel  (2014) in dit huidige onderzoek gezien als de ‘standaard’ cliëntenpopulatie bij het Centrum 

voor Psychotrauma. Dit is echter niet met zekerheid te stellen. In het onderzoek van Açikel  is gebruik 

gemaakt van twee verschillende respondentengroepen voor het meten van de mate van welbevinden 

vóór de verwerkingsfase en ná de verwerkingsfase. De cliënten in zijn studie hoorden uitsluitend tot de 

groep die de Mental Health Continuum – Short Form (MHC-SF) voor de verwerkingsfase had 

ingevuld, of de groep die na de verwerkingsfase de MHC-SF had ingevuld. Om een adequaat beeld te 
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krijgen van de ontwikkeling van het algemeen welbevinden zou het goed zijn de gegevens van 

dezelfde cliënten te kunnen gebruiken. Met een voor- en nameting van dezelfde cliënten zouden er 

betere statische analyses gedaan kunnen worden van de ontwikkeling van het algemeen 

welbevinden. Verder zijn er weinig gegevens bekend over de onderzoekspopulatie aan het onderzoek 

van Açikel . Afgezien van het geslacht, de leeftijd en klinische gegevens, is het onduidelijk met welke 

cliëntenpopulatie we te maken hebben. Een belangrijk punt is dat het in het onderzoek van Açikel  niet 

duidelijk is of er sprake was van co-morbide problematiek bij de cliënten. Er was geen informatie 

bekend over of de cliënten met andere stoornissen gediagnosticeerd waren en/of ze daarvoor ook 

behandeling volgden. Op dit gebied verschilt de onderzoekspopulatie in het huidige onderzoek naar 

de representativiteit van de groep van Açikel  (2014). Het zou kunnen zijn dat de laagscoorders op de 

MHC-SF uit het onderzoek van Açikel  juist de groep cliënten was met co-morbide problematiek.  

Verder valt op dat er binnen dit onderzoek naar voren komt dat vrouwen oververtegenwoordigd zijn in 

de onderzoekspopulatie. Eenzelfde tendens was zichtbaar in het onderzoek van Açikel  (2014), waar 

33 vrouwen hun ROM-metingen hebben ingevuld na hun behandeling gericht op verwerking, tegen 10 

mannen. Dit terwijl de groep cliënten voor behandeling gericht op verwerking bestond uit evenveel 

mannen (N=47) als vrouwen (N=47). In de onderzoeken van Fava en collega’s (Fava et al., 1998; 

Fava et al., 2004; Fava et al., 2005; Fava et al., 2011) naar de effecten van Welbevindentherapie 

wordt helaas niet geschreven over de verdeling van mannen en vrouwen, maar in andere studies naar 

effecten van interventies bij cliënten met PTSS is eenzelfde tendens van oververtegenwoordiging van 

vrouwen te zien in deelname aan onderzoek (Taylor, Thordarson, Maxfield, Fedoroff, Lovell & 

Ogrodniczuk, 2003; Kivisto, Moore, Elkins & Rhatigan, 2009; Rubin, Boals en Berntsen, 2008) Uit de 

cijfers van de Jongh en Arts (2004) bleek dat mannen in hun leven meer worden blootgesteld aan 

trauma (61%) dan vrouwen (51%). Precieze cijfers over het vóórkomen van PTSS in Nederland zijn 

niet bekend (Bijl, Van Zessen, Ravelli, De Rijk & Langendoen, 1998; Bijl, Ravelli & Van Zessen, 1998; 

Vandereycken et al., 2008). De Vries en Olff hebben wel gesteld dat het risico om na een trauma een 

PTSS te ontwikkelen voor vrouwen twee tot drie keer zo hoog is als voor mannen. Daarnaast is 

bekend dat vrouwen eerder en meer in de GGZ terecht komen dan mannen (Dieperink, van Dijk & 

Wierdsma, 2002). De oververtegenwoordiging van vrouwen in effectstudies naar PTSS, kan dus 

mogelijk ook betekenen dat de onderzoekspopulaties juist representatief zijn.  

Limitaties 

Vanwege beperkingen in het aantal gegevens dat beschikbaar was vanuit de Routine Outcome 

Monitoring (ROM)-database over de groep niet-deelnemers, zijn er in de vergelijkingen van de data op 

de MHC-SF en de PTSS-klachtenschaal tussen de groepen ‘Deelnemers RCT’ en ‘Niet-deelnemers 

RCT’ analyses gedaan met een beperkte power. Van de 19 niet-deelnemers waren er van N=4 niet-

deelnemers gegevens bekend op de MHC-SF en er waren van N=6 niet-deelnemers gegevens 

bekend op de PTSS-klachtenschaal. Hierdoor moeten de conclusies op basis van de vergelijkingen 

tussen beide groepen van de klinische gegevens met voorzichtigheid worden getrokken. Verder 

konden er helaas ook geen gegevens worden verzameld van de deelnemers en niet-deelnemers aan 

de RCT over welke specifieke therapie, Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR), 
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Imaginaire Exposure (IE) of Narrative Exposure Therapy (NET) ze hebben gevolgd in de 

verwerkingsfase en wat de duur was van de behandeling van verwerking van trauma’s. Om die reden 

kon niet worden bepaald na welke behandeling cliënten meer geneigd zijn nog een nazorgtraject te 

volgen of dat de duur van de behandeling mogelijk invloed heeft op de interesse om nazorg te 

ontvangen of om mee te doen aan een onderzoek in de rehabilitatiefase van traumabehandeling. Om 

uitspraken te kunnen doen over de representativiteit van de onderzoekspopulatie ten opzichte van de 

totale cliëntenpopulatie bij het Centrum voor Psychotrauma, zou duidelijk moeten zijn welke aantallen 

cliënten om welke reden zijn geëxcludeerd. Hierover zijn echter geen gegevens bekend. Zo is het 

onduidelijk hoeveel cliënten niet mee hebben kunnen doen vanwege taalproblemen, omdat ze een 

module traumaverwerking hebben gevolgd, omdat ze zijn doorverwezen naar een andere afdeling van 

Mediant of een andere GGZ-instelling vanwege co-morbide problematiek of doordat een behandeling 

gericht op verwerking vroegtijdig is gestopt. 

Aanbevelingen 

In het algemeen verdient het de aanbeveling om in de toekomst bepaalde gegevens duidelijker te 

monitoren (bijvoorbeeld middels ROM) en bij te houden bij het Centrum voor Psychotrauma. Het gaat 

dan met name om klinische gegevens en gegevens over de therapiesoort en therapieduur. Voor 

gedegen vervolgonderzoek is het belangrijk te zorgen voor voldoende deelnemers om betrouwbare 

analyses te kunnen doen. Voor dit huidige onderzoek bleek dat er maar van een beperkt percentage 

niet-deelnemers gegevens bekend waren op de MHC-SF en PTSS-klachtenschaal vanuit de ROM-

database. Om die reden moeten resultaten met voorzichtigheid worden geïnterpreteerd.  

In de huidige RCT worden cliënten die een module traumabehandeling hebben gevolgd bij het 

Centrum voor Psychotrauma en cliënten die na hun behandeling gericht op de PTSS naar een andere 

afdeling van Mediant of naar een andere geestelijke gezondheidsinstellingen worden doorverwezen 

uitgesloten van deelname. Hiermee worden de cliënten die in behandeling zijn of die behandeld gaan 

worden voor co-morbiditeit geëxcludeerd. Omdat uit onderzoek van Lamers (2012) is gebleken dat 

een hoge mate van welbevinden beschermend kan werken tegen psychische klachten, is het een 

interessante vraag of de WBT tevens kan ingrijpen op co-morbiditeit. Een aanbeveling voor 

vervolgonderzoek zou dan zijn om te onderzoeken of cliënten na een behandeling voor een 

hoofddiagnose in de nazorgfase WBT kunnen ontvangen, om op die manier reeds verlichting te geven 

voor co-morbiditeit. Wanneer blijkt dat dit effect heeft, zou de WBT in de contacten in de 

overbruggingsfase toegepast kunnen worden. 

Tot slot, een eerste analyse van de voorlopige dataset geeft aanwijzingen dat de onderzoekspopulatie 

van de RCT een representatieve groep is voor cliënten na traumaverwerking bij het Centrum voor 

Psychotrauma en dat de uitkomsten van de  RCT daardoor mogelijk te generaliseren zijn voor de 

totale cliëntenpopulatie. Echter is er een tendens zichtbaar waarin de cliënten die al een hogere mate 

van welbevinden ervaren en minder klachten passend bij PTSS rapporteren eerder geneigd zijn mee 

te doen aan onderzoek en derhalve therapie ontvangen in de rehabilitatiefase. Dat lijkt de 

omgekeerde wereld. In de toekomst zouden de cliënten die juist kunnen profiteren van nazorg 

geprikkeld en gemotiveerd moeten worden om die investering in zichzelf aan te gaan.
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