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Abstract 

Background  Positive Psychology focuses on a person’s mental health; they look at 

the conditions and processes that help people flourish – the presence of optimal mental health 

(Gable & Haidt, 2005; Keyes, 2002). Two concepts can be assumed to contribute to 

flourishing and thus the wellbeing of an individual in daily life: valued living and the 

experience of positive affect. The aim of this research is to gain more insight in the 

relationship between wellbeing, positive affect and valued living. 

Method  There were 43 participants in total. The participants consisted of 

students of the University of Twente and people from the personal environment of the 

researchers. It is a combination of a questionnaire-survey and an Experience Sampling 

Method (ESM) in which participants take the MHC-SF (Lamers, Westerhof, Bohlmeijer, ten 

Klooster, & Keyes, 2011) online before the start of ESM and must fill in a short questionnaire 

four times a day, for seven days in a row through an application on a mobile phone.  

Results  There was a significant relationship between wellbeing and positive 

affect, wellbeing and valued living and valued living and positive affect. There was no 

significant indirect effect of valued living on the relation between wellbeing and positive 

affect.  

Discussion  The current study has in a new way, with use of ESM, sought to 

examine the relationship between wellbeing and positive affect. The results should be viewed 

in light of the minimal sample and limitations, more research is needed to determine what the 

relation between wellbeing and positive affect looks like and how it works – the present study 

gives reason to do so: there’s indication for believing that valued living plays a mediating 

role. The Experience Sampling Method is well suited for such studies in the future, because 

personal experiences can be questioned in situ, diminishing the problem of retrospection. 

 

Samenvatting 

Achtergrond  De positieve psychologie richt zich op de mentale gezondheid van een 

persoon; er wordt gekeken naar de voorwaarden en processen die bijdragen aan het floreren 

van mensen (Gable & Haidt, 2005; Keyes, 2002), de aanwezigheid van optimale mentale 

gezondheid. Twee concepten worden verondersteld bij te dragen aan het floreren en dus het 

welbevinden van een individu in het dagelijks leven: leven naar waarden en het ervaren van 

positieve emoties. Het doel van dit onderzoek is inzicht krijgen in hoe de relatie tussen 

welbevinden, positieve emoties en leven naar waarden eruit ziet.  
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Methode  In totaal zijn er 43 deelnemers geworven. De deelnemers bestonden uit 

studenten aan de Universiteit Twente en mensen uit de eigen omgeving. Het betreft een 

combinatie van een questionnaire-survey en een Experience Sampling Methode (ESM) 

waarbij deelnemers online de MHC-SF (Lamers, Westerhof, Bohlmeijer, ten Klooster, & 

Keyes, 2011) moesten invullen en gedurende een week, vier keer per dag eenzelfde 

vragenlijst via een mobiele applicatie moesten invullen.  

Resultaten  Er werd een significant verband gevonden tussen welbevinden en 

positieve emoties, welbevinden en leven naar waarden en leven naar waarden en positieve 

emoties. Er werd geen significant indirect effect gevonden van leven naar waarden voor de 

relatie tussen welbevinden en positieve emoties.  

Discussie  Het huidige onderzoek heeft op nieuwe wijze, namelijk met ESM, 

getracht de relatie tussen welbevinden en positief affect te onderzoeken. De resultaten moeten 

in het licht van de kleine steekproef en limitaties bekeken worden, er is meer onderzoek nodig 

om vast te kunnen stellen hoe het verband tussen welbevinden en positief affect er uitziet – de 

huidige studie geeft hier reden toe: er is indicatie dat leven naar waarden en mediërende rol 

speelt. De Experience Sampling Methode leent zich goed voor dergelijk onderzoek in de 

toekomst, doordat ervaringen in situ bevraagd kunnen worden waardoor minder retrospectie 

plaatsvindt.  
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1. Inleiding  

Sinds de Tweede Wereldoorlog houdt de psychologie zich voornamelijk bezig met genezing, 

waarbij de focus veelal ligt op de pathologie van een individu en het herstellen of verbeteren 

hiervan (Seligman & Csikszentmihalyi, 2014). Het ziektemodel wordt gebruikt om een 

diagnose te stellen en behandelingen uit te voeren (Gable & Haidt, 2005). Een reden waarom 

de nadruk vaak op het negatieve ligt, ligt verscholen in de menselijke natuur om negatieve 

gebeurtenissen zwaarder te laten wegen dan positieve gebeurtenissen (Anderson, 1965; 

Baumeister, Bratslavsky, Finkenauer, & Vohs, 2001; Gable & Haidt, 2005; Peeters & 

Czapinski, 1990). In het dagelijks leven houdt dit in dat negatieve gebeurtenissen een langer 

aanhoudend effect hebben – onderzoek van Sheldon, Ryan en Reis (1996) toonde aan dat het 

hebben van een goede dag (e.g. een dag waarin fundamentele psychologische behoeften 

worden vervuld) geen merkbaar effect had op het welzijn van die persoon de volgende dag, 

terwijl de effecten van het hebben van een slechte dag wel overgedragen werden naar de 

volgende dag, ze hadden die dag een lager welzijn. De oorzaak hiervoor kan gevonden 

worden in de evolutie, waarbij het herkennen van mogelijke gevaren van oudsher adaptiever 

is voor de overleving (Baumeister et al., 2001; Gable & Haidt, 2005). Verder is het hebben 

van psychopathologie beperkend en onaangenaam voor mensen. Echter, de werkwijze 

gebaseerd op het ziektemodel waar de nadruk op het negatieve ligt, leidt tot het achteraf, 

wanneer pathologie al ontstaan is, helpen van een individu (Gable & Haidt, 2005). Ook 

betekent de afwezigheid van psychopathologie niet per se optimaal welbevinden en 

functioneren van mensen; het normale of optimale functioneren van mensen kan niet 

verklaard worden binnen puur negatieve (of probleem-gefocuste) referentiekaders (Sheldon & 

King, 2001). De positieve psychologische benadering kan hier uitkomst bieden (Seligman & 

Csikszentmihalyi, 2014).  

De positieve psychologie richt zich op de mentale gezondheid van een persoon; er wordt 

gekeken naar de voorwaarden en processen die bijdragen aan het floreren van mensen (Gable 

& Haidt, 2005; Keyes, 2002), de aanwezigheid van optimale mentale gezondheid. Floreren 

houdt in dat iemand mentaal optimaal functioneert en op zijn best is en dit bestaat uit een 

leven met goedheid/deugd, generativiteit, groei en veerkracht (Fredrickson & Losada, 2005); 

iemand die floreert, voelt zich niet alleen goed, maar doet ook goed (Catalino & Fredrickson, 

2011). Mentale gezondheid kan geoperationaliseerd worden als “een syndroom van 

symptomen van een individu’s subjectieve welbevinden” en kan onderverdeeld worden in 

emotioneel, psychologisch en sociaal welbevinden (Keyes, 2002, p.208). Emotioneel 

welbevinden wordt gereflecteerd in de aanwezigheid of afwezigheid van positieve gevoelens 
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met betrekking tot het leven. Hierbij gaat het om de aanwezigheid van positief affect, 

afwezigheid van negatief affect en de waargenomen tevredenheid met het leven (Keyes, 

2002). Psychologisch welbevinden heeft te maken met het (positief) functioneren van een 

individu en bestaat uit zes dimensies: zelfacceptatie, positieve relaties met anderen, 

persoonlijke groei, levensdoel, omgevingsbeheersing en autonomie. Een individu functioneert 

goed wanneer hij of zij het grootste deel van zichzelf accepteert, warme en vertrouwensvolle 

relaties heeft, zichzelf in een beter mens ziet ontwikkelen, richting heeft in het leven, in staat 

is zijn/haar omgeving zodanig vorm te geven dat het de eigen behoeften bevredigt en een 

mate van zelfdeterminatie heeft. Sociaal welbevinden wordt gebaseerd op publieke en sociale 

criteria, de dimensies die hier betrekking op hebben zijn: sociale coherentie, sociale 

actualisatie, sociale integratie, sociale acceptatie en sociale contributie (Keyes, 2002). Om te 

kunnen spreken van floreren, moet een individu hoog scoren op zowel emotioneel, 

psychologisch als sociaal welbevinden. Een individu dat niet floreert, maar ook niet dermate 

laag scoort dat hij of zij onder de categorie ‘languishing’ (e.g. individuen met een lage 

mentale gezondheid, maar bij wie niet gesproken kan worden van psychopathologie) valt, zijn 

‘matig mentaal gezond’ (Keyes, 2003). Op basis van de definitie van optimale mentale 

gezondheid van Keyes (2002) kunnen twee concepten gedestilleerd worden die misschien 

bijdragen aan het floreren en dus het welbevinden van een individu in het dagelijks leven: 

leven naar waarden en het ervaren van positieve emoties. Deze hebben respectievelijk 

betrekking op psychologisch welbevinden en emotioneel welbevinden. Het huidige onderzoek 

focust zich op de relatie tussen welbevinden en de ervaring van positieve emoties om het 

dagelijks leven, hierbij wordt welbevinden als uitgangspunt genomen. Een manier waardoor 

welbevinden kan leiden tot het ervaren van positieve emoties is doordat individuen met een 

hogere mate van welbevinden meer naar hun waarden leven in het dagelijks leven dan 

‘languishing’ individuen. 

Waarden kunnen beschreven worden als dat wat iemand belangrijk vindt in het leven 

(Schreurs & Westerhof, 2013). Het zijn “vrij gekozen, verbaal geconstrueerde consequenties 

van activiteitenpatronen, die deze activiteitenpatronen betekenis en richting geven en 

daardoor intrinsiek motiverend zijn” (Wilson & DuFrene, zoals geciteerd in Schreurs & 

Westerhof, 2013, p.84). Persoonlijke waarden komen voort uit de behoeften die iemand heeft 

en zijn uiteindelijk richtinggevend voor de doelen die een persoon heeft en nastreeft (Schreurs 

& Westerhof, 2013; Schwartz, 2012; Schwartz & Bilsky, 1990). Een voorbeeld van een 

waarde is “liefdevol en zorgzaam zijn” of “efficiënt en productief zijn”. Individuen kunnen 

verschillende “prioriteiten” of “hiërarchieën” in hun waarden hebben. De afweging tussen 



5 
 

relevante, concurrerende waarden is wat uiteindelijk het gedrag en de attitude richting geeft 

en leidt (Schwartz, 2012) – de waarde beïnvloedt de actie wanneer deze relevant is in de 

context en belangrijk is voor die persoon, zo wordt de waarde “conformiteit” geactiveerd in 

een context waarbij groepsinteractie en groepsfunctioneren belangrijk is, maar wordt de 

waarde “macht” geactiveerd in een context waarbij iemand controle of dominantie wil 

bereiken. Een ander kenmerk van een persoonlijke waarde is dat deze specifieke acties en 

situaties overstijgt, dat houdt in dat de waarde die iemand heeft in elke situatie en in elk 

gezelschap blijft bestaan in tegenstelling tot normen en attitudes die per situatie kunnen 

verschillen (Schwartz, 2012; Schwartz & Bilsky, 1990).  

Bij het nastreven van persoonlijke waarden en bijbehorende doelen speelt motivatie een 

belangrijke rol. Motivatie omvat “energie, richting, aanhoudendheid en equifinaliteit - 

allemaal aspecten van activatie en intentie” (Ryan & Deci, 2000, vertaald p.69). Er zijn 

meerdere theorieën die vanuit ietwat verschillende invalshoeken ontwikkeld zijn, die waarden 

en motivatie centraal stellen. Hier worden de zelfdeterminatietheorie en het ‘Self-

Concordance Model’ beschreven. Volgens de zelfdeterminatietheorie (Ryan & Deci, 2000) 

bestaat motivatie uit intrinsieke en extrinsieke motivatie. Bij intrinsieke motivatie gaat het om 

motivatie die vanuit iemand zelf komt. Het doen van een intrinsiek motiverende activiteit is 

op zichzelf motiverend en er wordt uit het doen van die activiteit alleen al voldoening 

gehaald. Bij extrinsieke motivatie gaat het om wat je van een ander krijgt – het is hierbij dus 

niet de activiteit zelf die tot voldoening leidt, maar de voldoening is afhankelijk van externe 

beloning zoals geld of status (Schreurs & Westerhof, 2013).  

Een andere theorie die gelinkt is aan waarden en motivatie is het ‘Self-Concordance 

Model’ (Sheldon & Elliot, 1999). Volgens dit model heeft een persoon zelf-concordante 

doelen, dit zijn doelen die nagestreefd worden omdat ze intrinsiek of geïdentificeerd 

gemotiveerd zijn; ze zijn geïntegreerd met het “zelf”. Hierdoor hebben deze doelen ook een 

interne ‘perceived locus of causality’ wat inhoudt dat ze direct voortkomen uit eigen keuzes. 

Het gevolg hiervan is dat dit soort intrinsieke doelen de diepgewortelde persoonlijke waarden 

weergeven en een individu zich voor een relatief lange tijd daarvoor zal inspannen om te 

bereiken. Daarnaast zijn er doelen die om externe of extrinsieke redenen nagestreefd worden. 

Deze zijn minder representatief voor de langdurige interesses en waarden van een persoon, 

waardoor de wilskracht en motivatie om deze te bereiken sneller verdwijnen in geval van 

tegenspoed of ervaren obstakels (Sheldon & Elliot, 1999). Uit deze twee theorieën volgt dus 

dat het leven naar waarden altijd intrinsiek gemotiveerd is.  



6 
 

Omdat waarden geconcretiseerd worden in doelen (Schreurs & Westerhof, 2013), kan het 

leven naar waarden geconcretiseerd worden in het nastreven van persoonlijke doelen. 

Bijvoorbeeld: de (basis)behoefte aan verbondenheid (uit de SDT) wordt vertaald in de waarde 

intimiteit en liefde. Deze waarde wordt vervolgens richting gevend voor het doel, 

bijvoorbeeld een hechte relatie met je familie na te streven of te hebben. Het leven naar 

waarden houdt dus in het dagelijks leven in dat iemand de dingen doet die hij of zij belangrijk 

vindt, die zelf gekozen zijn (e.g. intrinsiek gemotiveerd) en die betrekking hebben op de 

persoonlijke lange termijn doelen die die persoon wil bereiken. Door te leven naar waarden, 

wordt die persoons’ welzijn vergroot, doordat er voldaan wordt aan de basisbehoeften (SDT; 

Sheldon & Kasser, 1998) of doordat de doelen behorende bij de diepgewortelde waarden 

vervuld worden (SCM; Vasalampi, Salmela-Aro, & Nurmi, 2009).  

Naast het leven naar waarden is een andere belangrijke determinant van welbevinden het 

ervaren van positieve emoties. Emoties zijn  plezierige en onplezierige affecten en 

stemmingen die verschillende positieve en negatieve evaluatieve sentimenten of attitudes 

uitdrukken (Fredrickson & Losada, 2005). Positieve emoties zijn bijvoorbeeld: je dankbaar 

voelen, vrolijk of opgewekt zijn, waardering voelen, iets leuk vinden, enthousiast zijn, je 

tevreden voelen, geïnteresseerd zijn of je kalm voelen. Negatieve emoties zijn bijvoorbeeld: je 

geïrriteerd voelen, iets minachten of boos zijn (Fredrickson & Losada, 2005; Pressman & 

Cohen, 2005). De functie van positieve emoties is dat het benaderingsgedrag of aanhoudende 

actie vergemakkelijkt. Dit houdt in dat de ervaring van positieve emoties ervoor zorgt dat een 

individu ‘aangemoedigd’ wordt zich te engageren met de omgeving en deel te nemen aan 

activiteiten die evolutionair gezien gunstig zijn voor het individu zelf, zijn ‘soort’ of beide 

(Fredrickson, 2004). Uit onderzoek blijkt dat positieve processen, zoals het ervaren van 

positieve emoties, op de lange termijn een gunstige uitkomst kunnen hebben op de fysiologie 

en gezondheid van een individu (Danner, Snowdon, & Friesen, 2001; Fredrickson & 

Levenson, 1998; Harker & Keltner, 2001). De voordelen van het ervaren van positief affect 

zijn: het vergroot de reikwijdte van aandacht (Rowe, Hirsch, & Anderson, zoals geciteerd in 

Fredrickson & Losada, 2005), verbreedt gedragsrepertoires (Fredrickson & Branigan, 2005), 

vergroot intuïtie (Bolte, Goschkey, & Kuhl, 2003) en creativiteit (Isen, Daubman, & Nowicki, 

1987). Verder heeft het een positieve invloed op lichamelijke functies: versneld herstel van 

cardiovasculaire na-effecten van negatief affect (Fredrickson, Mancuso, Branigan, & Tugade, 

2000) en versterkt het immuunsysteem (Davidson et al., 2003). Als laatste brengt het 

gezondheidsvoordelen op mentaal en fysiek gebied met zich mee, waaronder: 

veerkrachtigheid (Fredrickson, Tugade, Waugh, & Larkin, 2003), psychologische groei 
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(Fredrickson et al., 2003), lagere cortisol levels (Steptoe, Wardle, & Marmot, 2005), 

verminderde ontstekingsreacties op stress (Steptoe et al., 2005), verminderde fysieke pijn de 

volgende dag (Gil et al., 2004) en minder infarcten (Ostir, Markides, Peek, & Goodwin, 

2001); er bestaat een duidelijke positieve link tussen het frequent ervaren van positief affect 

en levensduur (Danner, Snowdown, & Friesen, 2001; Levy, Slade, Kunkel, & Kasl, 2002; 

Moskowitz, 2003; Ostir, Markides, Black, & Goodwin, 2000).  

Deze effecten worden samengevat in de Broaden-and-Build theorie van positieve emoties 

(Fredrickson, 1998). Volgens deze theorie zorgen positieve emoties ervoor dat de tijdelijke 

gedachten- en actierepertoires van een individu verbreed worden. Dit betekent dat iemand 

zich mentaal openstelt waardoor diegene flexibel en creatief wordt; het maakt diegene 

vindingrijker en in staat verder te denken en meer opties te zien (Fredrickson, 2001; Tugade 

& Fredrickson, 2007). Hierdoor kunnen langdurige persoonlijke middelen (e.g. resources) en 

capaciteiten opgebouwd worden. Deze persoonlijke middelen bestaan uit fysieke, 

intellectuele, sociale en psychologische middelen, zoals veerkracht, sociale banden, 

probleemoplossend vermogen en een lager stresslevel (Fredrickson, 2001). In tegenstelling tot 

negatieve emoties die vooral adaptief zijn in direct bedreigende situaties, zijn positieve 

emoties dus vooral gunstig op de lange termijn, doordat de cognitieve verbreding persoonlijke 

middelen opbouwt die als later (als reserve) gebruikt kunnen worden in bedreigende, nadelige 

of onverwachte situaties of levensuitdagingen (Cohn, Fredrickson, Brown, Mikels, & 

Conway, 2009; Fredrickson, 2001). Zo kan bijvoorbeeld affectie of gedeeld plezier leiden tot 

de opbouw van een sociale relatie met iemand wat vervolgens op de lange termijn voor een 

gevoel van sociale verbondenheid zorgt waarop terug kan worden gevallen bij een nare 

situatie (wanneer bijvoorbeeld een naaste overlijdt). De ervaring van positieve emoties zorgt 

dus niet alleen direct voor een hoger subjectief welzijn, maar draagt ook indirect bij aan 

individueel floreren door de opbouw van langdurige persoonlijke ‘resources’. Deze resources 

kunnen potentieel helpen bij het leven naar waarden: een persoon heeft meerdere manieren ter 

beschikking om zijn of haar doelen na te streven en het bereiken van deze doelen leidt tot een 

hogere mate van welbevinden.  

 De meeste onderzoeken naar floreren focussen zich op de determinanten van floreren 

(Catalino & Fredrickson, 2011; Fredrickson, 2001; Fredrickson & Losada, 2005; 

Lyubomirsky, King, & Diener, 2005) en nemen floreren of welbevinden niet als determinant 

voor het ervaren van positieve emoties in het dagelijks leven. Echter, uit onderzoek van 

Catalino en Fredrickson (2011) kwam naar voren dat mensen die floreren, positiever reageren 

op plezierige activiteiten in het dagelijks leven dan mensen die niet floreren, waardoor een op 
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emotie gebaseerd mechanisme zoals de ‘broaden-and-build’ theorie (Fredrickson, 1998), dat 

het welzijn over tijd behoud, getriggerd wordt. Het gevolg hiervan is dat mensen die floreren 

op de lange termijn een beter welzijn hebben. Floreren en de ervaring van positief affect 

hebben dus een wederzijdse invloed op elkaar – dat wil zeggen dat de ervaring van positieve 

emoties leidt tot welbevinden en floreren en floreren leidt tot het ervaren van meer positieve 

emoties in het dagelijks leven. Maar hoe werkt dit mechanisme? Een mogelijkheid is dat 

iemand die floreert, meer leeft naar zijn of haar waarden, met als gevolg dat hij of zij meer 

positieve emoties ervaart. Dit komt doordat waarden en emoties ook onderling met elkaar 

verbonden zijn. De ‘value theory’ (Schwartz, 2012) stelt dat persoonlijke waarden 

overtuigingen zijn die onlosmakelijk verbonden zijn aan affect. Wanneer waarden geactiveerd 

worden, zijn ze verbonden aan gevoelens. Als de persoonlijke waarde in het geding komt, 

voelt de persoon tot wie die waarde toebehoort zich opgelaten, wanneer een waarde niet 

behouden wordt, ontstaat er een gevoel van wanhoop en wanneer er naar de waarde geleefd 

wordt, brengt dat blijdschap, voldoening en/of tevredenheid (Schwartz, 2012).  

Om beter te begrijpen op welke manier floreren een rol speelt in het dagelijks leven van 

een individu wordt de specifieke onderzoeksvraag: “wat is de relatie tussen welbevinden en 

positieve emoties?” beantwoord. Er zijn twee hypothesen opgesteld: de eerste hypothese is dat 

iemand met een hogere mate van welbevinden, meer positieve emoties ervaart. De tweede 

hypothese is dat dit komt doordat mensen met een hogere mate van welbevinden, meer naar 

hun waarden leven wat vervolgens leidt tot een toename in de ervaring van positieve emoties. 

De onderzoeksmethode die gebruikt wordt is de Experience Sampling Methode. Deze 

methode heeft een aantal voordelen. Ten eerste is er geen sprake van retrospectieve 

zelfrapportage waarbij de periode waar naartoe gerefereerd wordt niet altijd exact 

gedefinieerd is, bijvoorbeeld “de vorige dag” of “in de afgelopen tijd”. Participanten 

rapporteren bij ESM hun ervaringen van dat moment, daardoor is de data meer accuraat en 

worden daadwerkelijke ervaringen vastgelegd in plaats van mentale representaties van de 

ervaringen; het verkleint de cognitieve bias (Fahrenberg, Myrtek, Pawlik, & Perrez, 2007; 

Barrett, & Barrett, 2001). Ten tweede maakt ESM door middel van het gebruik van een 

smartphone het mogelijk om vanuit elke omgeving deel te nemen. Ten derde is het gebruik 

van een telefoon applicatie passend bij de mobiele samenleving van nu. Ten vierde kunnen de 

pushberichten op vaste tijden of juist random tijden verstuurd worden (Barrett, & Barrett, 

2001).  
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2. Methode  

2.1 Deelnemers 

Dit onderzoek is afgenomen onder studenten aan de Universiteit Twente en mensen uit de 

eigen omgeving. De inclusiecriteria voor deelname waren dat iemand in het bezit was van een 

smartphone met (doorlopende) internetverbinding, zich in staat achtte de vragenlijst in te 

vullen in het genoemde tijdsbestek en de telefoon applicatie te gebruiken en Nederlands 

kunnen. In totaal namen 23 mannen (42.6%) en 31 vrouwen (57.4%) deel aan het onderzoek. 

De leeftijd van de respondenten varieerde van 19 tot 58 jaar (M=32.28, SD=13.17).  

2.1.1 Sampling procedure Er werd gebruikt gemaakt van convenience sampling om 

deelnemers te verzamelen. De deelnemers werden geworven door middel van het SONA-

systeem van de universiteit en vanuit de eigen, persoonlijke omgeving (door middel van 

sociale media en via-via). Deelnemers via het SONA-systeem kregen SONA-punten ter 

compensatie en deelnemers via een ander kanaal maakten kans op een iris-cheque ter waarde 

van 20 euro. Alle mogelijke deelnemers die zich hadden aangemeld via e-mail, Facebook, 

WhatsApp of door middel van face-to-face contact werden de inclusiecriteria bevraagd. 

Vervolgens werden ze gevraagd hun e-mail adres te geven opdat de informatiebrief verzonden 

kon worden naar dit adres. Deze informatiebrief was voor alle mogelijke deelnemers gelijk en 

omvatte en beschrijving van de experience sampling studie zoals deze binnen het huidige 

onderzoek uitgevoerd zou worden. Mensen die zich vervolgens opgaven voor deelname 

kregen het stappenplan toegestuurd waardoor ze de baselinemeting konden doen en de 

Applicatie op de telefoon konden installeren. Zie Appendix A voor de informatiebrief en het 

stappenplan. 

   

2.2 Design 

Binnen dit onderzoek is er gebruik gemaakt van een questionnaire survey design en een 

Experience Sampling methode (ESM). ESM is een momentane assessment methode waarbij 

participanten op een willekeurig of vooraf vastgesteld tijdstip op de dag gevraagd wordt hun 

ervaringen van dat moment te rapporteren (Geschwind, Neeters, Drukker, Van Os & Wichers, 

2011). Binnen het huidige onderzoek werden de dagelijkse activiteiten en emoties van de 

deelnemers in situ onderzocht met behulp van een smartphone en telefoonapplicatie. Alle 

onderzoeksprocedures zijn goedgekeurd door de ethische commissie van de Universiteit 

Twente en alle deelnemers gaven hun goedkeurig voor deelname aan voorafgaande aan het 

invullen van de baseline vragenlijst.  
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2.3 Materialen 

Voor dit onderzoek werden er meer vragenlijsten afgenomen ten behoeve van een aantal 

andere onderzoeken. Voor dit onderzoek werden drie vragenlijsten gebruikt. De variabele 

‘welbevinden’ werd voorafgaande aan de Experience Sampling gemeten door middel van de 

verkorte versie van de Mental Health Continuum (MHC-SF). De variabelen ‘positieve 

emoties’ en ‘leven naar waarden’ werden bevraagd met items gebaseerd op bestaande 

vragenlijsten. Deze items werden door middel van de applicatie op vier momenten op de dag 

gedurende een week aan de participanten voorgelegd. De gebruikte vragenlijst en dagelijkse 

items kunnen terug gevonden worden in Appendix A. 

2.3.1 Welbevinden  De Mental Health Continuum – short form (MHC-SF; Lamers, 

Westerhof, Bohlmeijer, ten Klooster, & Keyes, 2011) is gebaseerd op een lange versie (MHC-

Long Form). Deze lange versie bestaat uit 40 items die sociaal, emotioneel en psychologisch 

welbevinden meet (Keyes, 2002). De MHC-SF bestaat uit 14 items die positieve geestelijke 

gezondheid meten: emotioneel welbevinden (3 items), sociaal welbevinden (5 items) en 

psychologisch welbevinden (6 items). Deze vragen hebben betrekking op de afgelopen maand 

en worden op een 6-punts likert-schaal lopend van nooit (0) tot elke dag (5) beantwoord. Een 

voorbeeldvraag is “in de afgelopen maand, hoe vaak had u het gevoel… dat uw leven richting 

of zin heeft?”. De MHC-SF heeft een goede validiteit en is betrouwbaar gebleken. Binnen het 

huidige onderzoek is een Cronbach’s Alfa gemeten van .893 en kan beoordeeld worden als 

zeer goed. De schaal heeft een hoge betrouwbaarheid.  

2.3.2 leven naar waarden  De items met betrekking tot het leven naar waarden zijn 

tot stand gekomen door middel van expert overleg. Allereerst werd er gekeken naar de 

definitie van leven naar waarden zoals deze binnen dit onderzoek gesteld werd, vervolgens 

werden op basis hiervan; op basis van de Engaged Living Scale, uit het framework van 

Acceptance and Commitment Therapy (ACT; Trompetter, ten Klooster, Schreurs, Fledderus, 

Westerhof, & Bohlmeijer, 2013) en de Intrinsic Motivation Inventory, uit het framework van 

de Self Determination Theory (IMI; SDT, z.d.) een aantal items ontworpen die door middel 

van ESM gemeten konden worden. De items waren stellingen die werden beantwoord op een 

5-punts likertschaal lopend van helemaal mee oneens (0) tot helemaal mee eens (5). Een 

voorbeeldstelling is “ik vind dit een interessante activiteit” of “dit is een belangrijke 

activiteit”. Binnen het huidige onderzoek is een Cronbach’s Alfa gemeten van .532, echter, 

wanneer item 4 (“ik denk dat ik dit moet doen” - omgeschaald) niet meegenomen werd in de 

schaal, steeg de betrouwbaarheid naar .791.  
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2.3.3 Positieve emoties  De items met betrekking tot de ervaren positieve emoties 

zijn tevens tot stand gekomen door middel van expert overleg. Uit de modified Differential 

Emotion Scale (mDES; Izard, Dougherty, Bloxom, & Kotsch, 1974) zijn tien items 

geselecteerd. Hierbij is er gekeken naar items die negatieve en positieve emoties en hoog en 

laag arousal vertegenwoordigden. Emoties waarvan verwacht/vastgesteld werd dat ze vaker 

voorkomen in het dagelijkse leven van individuen werden toegevoegd aan de ESM-

vragenlijst. Minder vaak voorkomende items werden weg gelaten opdat de vragenlijst niet te 

lang zou worden. Tevens, omdat het onderzoek met name gericht is op de ervaring van 

positieve emoties, hadden 6 items betrekking op positieve emoties (kalmte, blijdschap, 

interesse, tevredenheid, liefde en opgewektheid) en 4 items op negatieve emoties (angst, 

verdriet, boosheid en bezorgdheid).  De items bestonden uit clusters van drie aan elkaar 

verwante termen die eenzelfde emotie meten. De items werden door middel van een slider 

beantwoord, lopend van 1 (helemaal niet) tot en met 5 (helemaal). Een voorbeeld is: “In 

welke mate voel je je NU tevreden, content, voldaan”. Hogere scores op de items duiden op 

meer positief affect. Binnen het huidige onderzoek is een Cronbach’s Alfa gemeten van  .941 

en kan daarmee beoordeeld worden als zeer goed.  

 

2.4 Procedure  

De deelnemers werden geworven door middel van het SONA-systeem van de universiteit en 

vanuit de eigen, persoonlijke omgeving (door middel van sociale media en via-via). Alleen 

Nederlands sprekende personen die een smartphone met doorlopende internetverbinding 

bezaten konden deelnemen. Vervolgens werd in het geval van via-via of facebook-

aanmelding gevraagd om het e-mailadres waar een uitgebreide informatiebrief naartoe 

verzonden werd en tevens werd het stappenplan dat uitlegde welke zaken voorafgaande aan 

de data-verzamelingsweek afgerond moesten worden, enkele dagen voorafgaand aan de ESM, 

verstuurd naar dit e-mailadres. Op deze manier konden de deelnemers de MHC-SF online 

invullen en de applicatie installeren voor de start van de dagelijkse dataverzameling. De 

daadwerkelijke Experience Sampling studie werd in één week gedaan, de dag voor de start 

werden deelnemers geïnformeerd dat de volgende dag de studie van start zou gaan. Tijdens de 

dataverzamelingsweek werden de deelnemers vier maal per dag, op een relatief vast tijdstip 

(er was 5 of 10 minuten verschil met het tijdstip van de dag ervoor) gevraagd of ze een korte 

vragenlijst wilden invullen op de Applicatie. Hierbij moesten ze hun huidige activiteit 

onderbreken; het invullen nam maximaal 2 minuten tijd in beslag. Na het afronden van de 

vragenlijst konden ze hun activiteit(en) voortzetten tot de volgende melding ontvangen werd. 
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Vragen konden gedurende de hele looptijd van het onderzoek gesteld worden via de mail, 

Facebook of WhatsApp, deze werden dan zo spoedig mogelijk beantwoord door de 

onderzoeker waar in eerste instantie al contact mee was. Deelnemers ontvingen na afloop van 

de ESM een e-mail waarin ze bedankt werden voor hun deelname en of ze nog opmerkingen 

hadden. 

 

2.5 Analyseplan 

De statistische analyse werd uitgevoerd met SPSS 20.0, voor de mediatie-analyse is het 

statistische pakket PROCESS geïnstalleerd. Allereerst zijn er betrouwbaarheidsanalyses 

uitgevoerd om te kijken of de schalen betrouwbaar waren. Vervolgens werd er gekeken naar 

de hoeveelheid missende data. Er is een gemiddelde score voor ‘leven naar waarden’ per dag 

berekend door alle scores van alle vier de momenten van een dag bij elkaar te nemen; het 

criterium dat gehanteerd werd hiervoor was dat voor minstens de helft van de dag data 

aanwezig moest zijn. Hetzelfde werd gedaan voor de variabele ‘positieve emoties’. Personen 

bij wie vervolgens bij vier of meer dagen geen gemiddelde score berekend kon worden, 

werden uit de dataset gehaald. Er werd een aggregaat gemaakt om de variabelen te creëren 

waar de analyses op uitgevoerd konden worden, dus om één variabele voor positief affect en 

leven naar waarden te maken, zijn alle 28 meetmomenten geaggregeerd tot één.  

Allereerst zijn de relaties tussen de variabelen gemeten door gebruik te maken van 

Pearson’s bivariate correlation. De eerste hypothese is dat iemand die een hogere mate van 

welbevinden heeft, meer positieve emoties ervaart (zie Figuur 1). Om deze hypothese te testen 

werden de MHC-SF en de variabele ‘positieve emoties’ middels een enkelvoudige 

regressieanalyse vergeleken. Hierbij was de score op de MHC de onafhankelijke variabele en 

de score op de items betrekking hebbend op positieve emoties de afhankelijke variabele. De 

tweede hypothese is dat dit komt doordat mensen die een hogere mate van welbevinden 

hebben, meer naar hun waarden leven wat vervolgens leidt tot een grotere boost in de ervaring 

van positieve emoties (zie Figuur 1). Om de tweede hypothese te testen is een mediatie-

analyse uitgevoerd met de score op de MHC-SF als onafhankelijke variabele, ‘positieve 

emoties’ als afhankelijke variabele en de score op ‘leven naar waarden’ als mediator. Er is 

sprake van mediatie wanneer de relatie tussen de onafhankelijke en afhankelijke variabele 

door een derde variabele, genaamd de mediator, wordt verklaard (Field, 2013). De score op 

‘leven naar waarden’ is de mediator tussen de score op de MHC en de score op ervaren 

positieve emoties. De gebruikte methode voor de mediatie-analyse is beschreven door Baron 

en Kenny (1986). Zij stellen dat aan een aantal voorwaarden voldaan moet worden, opdat er 
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een mediatieverband kan bestaan. Allereerst moet er een correlatie bestaan tussen de 

onafhankelijke variabele en de afhankelijke variabele (totale effect), ten tweede moet er ook 

een correlatie bestaan tussen de onafhankelijke variabele en de mediator, tevens moet de 

onafhankelijke variabele de mediator beïnvloeden. Ten derde is er pas sprake van volledige 

mediatie als het effect van de onafhankelijke variabele op de afhankelijke variabele niet-

significant is wanneer de mediator meegenomen wordt in het model (indirect effect), er is 

sprake van gedeeltelijk mediatie wanneer het indirecte- en het totale effect significant is. Om 

te testen of het effect significant is, wordt gebruik gemaakt van de bootstrap resampling 

methode (N=1000; zie Preacher & Hayes, 2004). Hierbij wordt getoetst of het indirecte effect 

significant verschilt van het totale effect. Als de nul binnen het 95% betrouwbaarheidsinterval 

ligt, betekent dat het indirecte effect niet significant verschilt van het totale effect. 

 

 

  

 

 

Figuur 1. Schematische weergave hypothese 1 en 2. 

 

3. Resultaten 

3.1 Beschrijvende statistiek 

Zoals in Tabel 1 weergegeven staat, was de gemiddelde score op ‘welbevinden’ 4.14 met een 

SD van 0.82, in totaal hadden 57 deelnemers deze vragenlijst volledig ingevuld. De 

welbevindenschaal kon verder opgedeeld worden in emotioneel-, sociaal- en psychologisch 

welbevinden. Een Paired-Sample T-test met emotioneel- en psychologisch welbevinden werd 

uitgevoerd om de score op de welbevindenschalen te vergelijken. Er werd geen verschil 

gevonden tussen de scores op emotioneel welbevinden en psychologisch welbevinden, echter 

bestond er wel een significant verschil tussen de score op emotioneel welbevinden (M = 4.38, 

SD = 1.03) en sociaal welbevinden (M = 3.56, SD = 0.91); t(56) = 5.921, p < 0.001 en tussen 

psychologisch welbevinden (M = 4.48, SD = .97) en sociaal welbevinden; t(56) = 8.197, p < 

0.001. Het item “ik denk dat ik dit moet doen” werd uit de schaal ‘leven naar waarden’ 

gelaten, opdat de betrouwbaarheid van de schaal toenam. Voor de analyses is dus gebruik 

gemaakt van de aangepaste schaal.  

 

Welbevinden 

(Voorspeller) 

Positieve emoties 

(Criterium) 

Leven naar waarden 

(Mediator) 
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Tabel 1.  

Overzicht scores op de vragenlijsten MHC-SF, Leven naar Waarden en Positieve Emoties 

 

 

N Minimum Maximum Mean SD 

Score MHC-SF 54 1.93 5.43 4.14 .82 

      

 Emotioneel 54 1.67 6.00 4.39 1.04 

 Sociaal 54 1.40 5.20 3.59 .91 

 Psychologisch 54 1.67 6.00 4.49 .96 

      

Score Leven naar Waarden 43 2.96 4.41 3.693 .34 

      

Score Positieve Emoties 43 1.89 4.51 3.29 .68 

 

Verder staan in Figuur 2 de gemiddelde scores per dag voor het leven naar waarden en 

positieve emoties weergegeven. Te zien is dat de scores niet sterk van elkaar verschillen over 

de dagen heen, dus dat gemiddeld gezien de deelnemers over de dagen heen niet sterk 

fluctueerden in de ervaring van positieve emoties en het leven naar waarden.  

 

 

Figuur 2. Score leven naar waarden en positieve emoties per dag. De cijfers reflecteren de gemiddelde score.  

 

  Van de 57 personen die aanvankelijk de voormeting hadden gedaan, werden 14 

personen (24.6%) uitgesloten van analyse als gevolg van te veel missende data. Een 

independent-Samples T-Test met de uitgesloten groep en de analysegroep werd uitgevoerd 

om de achtergrond variabelen te vergelijken. Er werd alleen een significant verschil gevonden 

voor de variabele ‘leeftijd’, waarbij de leeftijd van de uitgesloten groep (M = 26,00 SD = 

7.25) significant lager was dan die van de analysegroep (M = 33.65, SD = 13.97); t(55) = 

2.233, p < 0.05. In Tabel 2 staan de demografische gegevens weergegeven van de personen 

die uiteindelijk in de analyses werden meegenomen.  
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Tabel 2. 
Overzicht demografische gegeven deelnemers 

 

Leeftijd (gemiddeld in jaren; n=43) 33.65 (SD = 13.97) 
 

Geslacht (n=43) 
 Man 
 Vrouw 

 
18 (41.9%) 
25 (58.1%) 
 

Hoogst afgeronde opleiding (n=43) 
 Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs 
 Hoger algemeen onderwijs (HAVO, NMS, HBS, atheneum, gymnasium, VWO) 
 Middelbaar beroepsonderwijs (MBO, MTS,  MEAO) 
 Hoger beroepsonderwijs (HBO) 
 Wetenschappelijk onderwijs (WO) 
 Allgemeine Hochschulreife (Abitur) 

 
4 (9.3%) 
5 (11.6%) 
8 (18.6%) 
10 (23.3%) 
2 (4.7%) 
14 (32.6%) 
 

Burgerlijke staat (n=43) 
 Ongehuwd 
 Gehuwd/geregistreerd partnerschap 
 Gescheiden 
 Weduwe/weduwnaar 

 
27 (62,8%) 
10 (23.3%) 
6 (14.0%) 
0 (0.0%) 
 

Leefsituatie (n=43) 
 Student 
 Betaald werk (loondienst, zelfstandig) 
 Werkloos 
 Huishouden/gezin 
 Onderwijs, om- of bijscholing 
 Arbeidsongeschikt 
 Pensioen, vervroegd pensioen 

 
20 (46.5%) 
18 (41.9%) 
2 (4.7%) 
0 (0.0%) 
1 (2.3%) 
2 (4.7%) 
0 (0.0%) 

 

3.2 De relatie tussen welbevinden en positieve emoties 

De bivariate correlaties (Pearson) tussen de constructen welbevinden, leven naar waarden en 

positieve emoties, zoals zijn gemeten met de vragenlijsten, zijn weergegeven in Tabel 3. Te 

zien is dat alle constructen positief met elkaar correleren. Een regressieanalyse met ‘positieve 

emoties’ als afhankelijke variabele en de score op de MHC-SF als onafhankelijke variabele 

resulteerde in een significante correlatie van r = .315, p = .040. De voorspeller blijkt positief 

samen te hangen met de score op ‘positieve Emoties’ (R
2
= .099, F(1,42) = 4.523, p = .040); 

welbevinden hangt samen met positieve emoties, hypothese 1 wordt hiermee aangenomen.  

 

Tabel 3 
Correlaties tussen variabelen 

 1. 2. 3. 

1. Positief Affect (PA) - ,393** ,315* 

2. Leven naar Waarden (LnW) ,393** - ,508** 

3. Welbevinden (MHC-SF) ,315* ,508** - 

Note: MHC-SF = Mental Health Continuum – short form; * p<0.05 (2-tailed), ** p<0.01 (2-tailed). 
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De resultaten van de mediatie-analyse zijn terug te vinden in Figuur 3 en Tabel 4. Alle 

afzonderlijke paden tussen de constructen zijn significant. Verder is te zien dat ‘leven naar 

waarden’ geen mediërende rol speelt in de relatie tussen welbevinden en positief affect, omdat 

de regressiecoëfficiënt voor pad C’ (het indirecte effect) niet significant is nadat de mediator 

toegevoegd is aan het model. Dus het gevonden mediatieverband is niet significant en 

hiermee wordt de tweede hypothese verworpen.   

 

          .281* 
     

 

.225**                                                                                        .793** 

   

 
Figuur 3. Mediatiemodel van Welbevinden en Positief Affect. De cijfers geven de  
regressiecoëfficiënten weer. *p<.05, **p<0.01, (n.s.) = niet significant. 
 

Tabel 4 
Resultaten mediatie-analyse 

 Pad A Pad B Pad C Pad C’ Bootstrap resultaten voor indirect effect 

Model  B SE T B SE T B SE T B SE T Ab Mean SE LL95CI UL95CI 

Model1 .225** .059 3.781 .793** .290 2.735 .281* .132 2.127 .139(n.s.) .148 .954 .138 .405 .090 -.003 .3561 

Note: Model 1 = Welbevinden(X)‐ Leven naar Waarden (M): Positieve Emoties (Y), Pad A= effect X → M, Pad B= effect M → 
Y, Pad C= effect X → Y, Pad C'= effect X.M→Y, B=ongestandaardiseerde regressiecoëfficient, SE= standard error, T= t‐
waarde, ab= coëfficiënt Pad C ‐Pad C', LL 95 CI = Lower limit of 95% confidence interval, UL 95 CI =Upper limit of 95% 
confidence interval, *p<.05, **p<.01, (n.s.)= niet significant (2‐tailed) 

 

4. Discussie 

Het doel van het huidige onderzoek was antwoord geven op de vraag wat de relatie is tussen 

welbevinden en positieve emoties om zo beter te begrijpen wat de rol van floreren is in het 

dagelijks leven van een individu. Hiervoor werd onderzocht of er een verband bestond tussen 

welbevinden en de ervaring van positieve emoties en of dit verband verklaard kon worden 

door het leven naar waarden. De eerste hypothese was dat er een positieve relatie bestaat 

tussen welbevinden en de mate van ervaren positieve emoties. Er werden matige correlaties 

gevonden; deze waren significant. Dus hoe hoger het welbevinden, hoe meer positieve 

emoties deze persoon gemiddeld ervaart in zijn of haar dagelijks leven. De tweede hypothese 

die werd onderzocht, voorspelde een mediërende rol van het leven naar waarden bij de relatie 

tussen welbevinden en positieve emoties. Analyses toonden geen significante mediatie aan, 

dus de relatie tussen welbevinden en het ervaren van positieve emoties wordt niet gemedieerd 

Welbevinden Positief Affect 

 

Leven naar Waarden 

 

 Welbevinden 
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door het leven naar waarden. Echter, er bestond wel een significante relatie tussen het leven 

naar waarden en positieve emoties; hoe meer iemand aangeeft te leven naar zijn of haar 

waarden, hoe meer positieve emoties deze persoon ervaart. Er werd eveneens een significant 

verband gevonden tussen welbevinden en leven naar waarden. Dus naarmate iemand een 

hoger welbevinden heeft, hoe meer deze persoon leeft naar zijn of haar waarden. De 

afwezigheid van een significant indirect effect van leven naar waarden kan verklaard worden 

door de kleine steekproef waarmee dit onderzoek is gedaan. De kleine steekproefgrootte zorgt 

voor minder statistische power. Er was dus minder kans dat een bestaand verschil ook 

gedetecteerd werd en hierdoor moeten conclusies voorzichtig getrokken worden. Tevens zijn 

de correlatiecoëfficiënten wel significant, maar niet heel sterk. Dit in combinatie met de 

kleine steekproef waarmee een indirect effect vastgesteld moet worden, leidt er mogelijk toe 

dat er nog steeds indicatie lijkt te zijn voor het mediatieverband (het nadert significantie), 

maar dat dit verband binnen deze studie niet tot uitdrukking komt.  

 

4.1 Implicaties   

De positieve relatie tussen welbevinden en positieve emoties is binnen verscheidene 

onderzoeken vastgesteld (Catalino & Fredrickson, 2011; Fredrickson, 1998; Fredrickson & 

Joiner, 2002). Het huidige onderzoek vond, gebruik makende van een andere, nieuwe 

onderzoeksmethode (ESM), tevens een positieve relatie tussen de twee constructen. Dat wijst 

erop dat welbevinden en positieve emoties positief met elkaar samenhangen – ongeacht of 

deze met behulp van eenmalige vragenlijsten of met ESM gemeten worden. De significante 

relatie tussen welbevinden en leven naar waarden is ook in overeenstemming met de huidige 

literatuur, zo stelt het ‘value-as-a-moderator model’ (Oishi, Diener, Suh & Lucas, 1999) dat 

individuen een gevoel van tevredenheid (onderdeel van emotioneel welbevinden) verkrijgen 

door activiteiten te doen die congruent zijn met hun waarden. De causale invloed tussen 

welbevinden en leven naar waarden kan beide richtingen op gaan. Het leven naar waarden kan 

leiden tot de verbetering van het subjectieve welzijnsgevoel, maar je goed voelen en tevreden 

zijn (e.g. welbevinden) kan er ook toe leiden dat iemand leeft naar waarden (Carbonneau, 

2010; Sagiv & Schwartz, 2000), dit laatste verband bleek ook in de huidige studie te bestaan. 

Deze relatie lijkt dus cyclisch te zijn. Er is meer onderzoek nodig om te achterhalen hoe deze 

concepten en processen samenhangen en elkaar precies beïnvloeden in het dagelijks leven. 

Toekomstig onderzoek zou bijvoorbeeld de cyclische relatie kunnen onderzoeken door 

gedurende een langere tijd het leven naar waarden te meten en tevens op meerdere momenten 
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welbevinden te meten. De ESM, waarbij het binnen dagen en over meerdere dagen meten 

juist centraal staat, is voor een dergelijk onderzoek uitermate geschikt.  

De gevonden positieve relatie tussen leven naar waarden en positieve emoties komt ook 

overeen met andere onderzoeken. Zo bleek uit onderzoek van Carbonneau (2010) dat het doen 

van een waardevolle activiteit (in hun studie ‘harmonious passion’ genoemd), positief 

gerelateerd is aan de ervaring van positieve emoties; volgens Ryan, Huta en Deci (2008) zijn 

positief affect en plezier beide zowel antecedenten als consequenties van het leven naar 

waarden. Iemand die zich bezig houdt met betekenisvolle, waardevolle activiteiten, zijn/haar 

potentieel actualiseert en volledig functioneert zal doorgaans geluk en plezier ervaren (Ryan 

& Deci, 2001). Dus ook hier is een reciproke relatie terug te zien die met behulp van ESM in 

de toekomst nader onderzocht kan worden. 

 Welbevinden werd op één moment gemeten, zoals binnen veel kwantitatieve 

onderzoeken gedaan wordt. Echter, wat nieuw is aan dit onderzoek is dat er eveneens gebruik 

is gemaakt van een nieuwe onderzoeksmethode, namelijk Experience Sampling. Naast de het 

voordeel dat er minder retrospectie plaatsvindt, vanuit elke omgeving deelgenomen kan 

worden en random sampling mogelijk is, gaven de participanten verder aan dat het gebruik 

van de telefoonapplicatie erg gemakkelijk was. Het invullen van de vragenlijst was snel en 

vlot gedaan en tevens laagdrempelig. Ook blijkt uit onderzoek dat studies die elektronisch/via 

internet worden uitgevoerd, de kans op sociaal wenselijke antwoorden verkleint (Weisband & 

Kiesler, 1996) en face-to-face methoden juist de kans hierop vergroot. ESM is een methode 

waarbij geen face-to-face contact plaatsvindt en data verzameld wordt via internet, hierdoor 

neemt zelfonthulling en openheid toe en de kans op sociaal wenselijk antwoorden af. Er zijn 

ook enkele aspecten van de ESM die als beperking gezien kunnen worden. Mensen kunnen 

bijvoorbeeld een preferentie hebben voor het eenmalig wat langer bezig zijn met een grotere 

vragenlijst dan kort meerdere keren over een langere periode met een zeer korte vragenlijst. 

Ook kan de smartphone vergeten worden of uit staan waardoor de pushmeldingen gemist 

worden met missende data als gevolg. Wat verder in de studie naar voren kwam, was dat er 

soms problemen waren met de telefooninstellingen die de deelnemer niet zelfstandig kon 

oplossen. Echter, doordat de onderzoekers te allen tijde bereikbaar waren en vaak binnen een 

uur reageerden op e-mails, werden dit soort persoonlijke problemen snel verholpen. De 

nadelen van de ESM wegen niet op tegen de voordelen die deze methode met zich meebrengt.  

Uit de resultaten bleek dat welbevinden, positieve emoties en leven naar waarden met 

elkaar correleerden, ondanks het feit dat deze constructen op verschillende wijzen werden 

gemeten, namelijk met een eenmalige vragenlijst en ESM. Dit geeft aanleiding om te denken 
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dat deze constructen echt met elkaar verbonden zijn; dat er een sterkere samenhang bestaat 

dan dat de correlatiecoëfficiënten laten zien binnen deze studie. Er is meer onderzoek nodig 

om te bepalen hoe dit precies samenhangt en een Experience Sampling Methode is hier uiterst 

geschikt voor.   

Veel van de psychologische onderzoeken maken gebruik van eenmalige zelfrapportage 

vragenlijsten die gericht zijn op eigenschappen (“traits”) van mensen. Deze worden op één 

moment afgenomen om zo een basiswaarde van een construct, bijvoorbeeld welbevinden, te 

verkrijgen. Met behulp van aanvullende vragenlijsten, wordt dan vervolgens achterhaald 

welke processen daaraan zouden kunnen bijdragen. Definities en concepten binnen de 

positieve psychologie zijn echter niet allemaal even duidelijk en lopen soms door elkaar 

(bijvoorbeeld tevredenheid = welbevinden). Zo wordt de term welbevinden nog vaak op 

verschillende wijze gedefinieerd of beschreven (Dodge, Daly, Huyton, & Sanders, 2012). De 

MHC is één van de weinige schalen die wel duidelijk onderscheid maakt en de concepten 

waaruit welbevinden bestaat duidelijk definieert. Daarom is de MHC zeer geschikt om de 

“trait” welbevinden van mensen in kaart te brengen.  

Een belangrijk voordeel van de Experience Sampling als dataverzamelingsmethode is 

het feit dat deze methode aanvullend op “trait”-vragenlijsten gebruikt kan worden. Juist 

fluctuaties gedurende de dag (de “states”) en over meerdere dagen kunnen gemeten worden. 

Een uitdaging voor ESM is het definiëren van de te meten concepten en een operationalisatie 

die bruikbaar is voor dagelijkse metingen. Binnen de huidige studie is de variabele ‘positief 

affect’ gebaseerd op de Differential Emotions Scale (Izard et al., 1974) welke gevalideerd is 

(Izard, 1977) en waarvan factoranalyses hebben aangetoond dat de emotie-factoren stabiel 

zijn (de verkregen factoren kwamen overeen met de theoretisch gedefinieerde factoren). Ook 

was de betrouwbaarheid in deze studie hoog, dus de schaal is geschikt om de mate van 

ervaren positieve emoties in het dagelijks leven, in kaart te brengen. Dus de operationalisatie 

van positieve emoties om met ESM te meten was goed. Het concept ‘leven naar waarden’ kan 

eveneens moeilijk te operationaliseren zijn. Om de persoonlijke waarden en bijbehorende 

doelen en acties vast te kunnen stellen of te beoordelen moeten mensen over een zelf-

reflectief vermogen beschikken (Barrett & Barrett, 2001). Voorafgaande aan het onderzoek is 

niet gemeten in hoeverre de deelnemers hiertoe in staat waren. Mensen verschillen tevens in 

de hoeveelheid waarde die ze toekennen aan bepaalde activiteiten, dit komt doordat ze op een 

ander waardelevel de activiteit bekijken. Lagere waardelevels zijn concrete, directe en 

specifieke waarden, terwijl hogere waardelevels over een langer tijdsbestek gaan en om 

bredere concepten (Vallacher & Wegner, 1987). Zo kan de acitiviteit “lopen naar school” op 
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laag waardelevel beschreven worden als een reeks bewegingen en andere fysieke 

handelingen, op gemiddeld waardelevel als naar school gaan en op hoog waardelevel als een 

schooldiploma halen en je leven bevorderen (Baumeister, &Vohs, 2002). Hoewel al deze 

beschrijvingen correct zijn, zullen mensen die op lager waardelevel denken, hun activiteiten 

minder hoog beoordelen op de ‘leven naar waarden’-items, omdat zij niet direct de hogere 

waarde van hun activiteiten inzien. Hieraan verbonden is de moeilijkheid om waarden, die 

betrekking hebben op de lange termijn en transsituationeel zijn (Schwartz, & Bilsky, 1990), te 

concretiseren in items die activiteiten in het dagelijks leven bevragen. Dagelijkse activiteiten 

hebben meer betrekking op de korte termijn en zijn specifieker. Echter, de gebruikte 

vragenlijst omvatte items die niet direct bevraagde of er naar waarden geleefd werd, maar 

bevraagde de constructen waar het leven naar waarde volgens de literatuur uit bestond. Op 

deze manier konden de activiteiten beoordeeld worden op hun waarde-gerichtheid, zonder dat 

de deelnemers volledig bewust moesten zijn van hun persoonlijke waarden. Dus het 

operationalisatie-probleem waar ESM tegenaan loopt, kan verkleind worden door de 

theoretische concepten te ontleden en te verwoorden in termen die dagelijks gebruikt worden, 

zoals ook binnen deze studie is gedaan.  

In tegenstelling tot de huidige studie, waarbij voor de analyses aggregaten werden 

gemaakt, kunnen toekomstige studies zich richten op multi-level modellen zodat de 

verzamelde data binnen een individu meer tot zijn recht komt. Toekomstig onderzoek kan 

zich bijvoorbeeld richten op hoe welbevinden, emoties en leven naar waarden fluctueren door 

de dag heen om een beeld te krijgen hoe deze samenhangen en van processen die een 

mogelijk rol spelen, bijvoorbeeld het moment op de dag (ochtend, middag of avond). Het kan 

zo zijn dat iemand in de ochtend meer positieve emoties ervaart en daardoor gemotiveerd is 

om te leven naar waarden, of dat diegene juist leeft naar waarden om op die manier zijn of 

haar stemming te verbeteren waardoor meer positieve emoties ervaren worden. Ook kan er 

gekeken worden naar mogelijke “carry over” effecten van positieve emoties en het leven naar 

waarden op deze zelfde constructen de volgende dag en of de dag van de week uitmaakt voor 

de samenhang. Sheldon, Ryan en Reis (1996) vonden een correlatie tussen weekend en 

positieve stemming. Dit zou kunnen komen doordat mensen in het weekend meer activiteiten 

ondernemen die waarde-gericht zijn, echter zal toekomstig onderzoek dit uit moeten wijzen. 

Ook vonden Sheldon, et al. (1996) dat dagelijkse variaties in het leven naar waarden (door het 

vervullen van de basisbehoeften) en emoties (de “states”) geassocieerd waren met 

overeenkomende veranderingen boven of onder de baseline van welbevinden (de “trait”). Dus 

ESM biedt de mogelijkheid om bestaande theorieën en relaties op een nieuwe wijze te 
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onderzoeken, namelijk in situ, met als gevolg dat er meer inzicht verkregen kan worden in 

zowel de “state” en “trait” processen binnen een individu en hoe deze interacteren met elkaar.  

 

4.3 Limitaties   

De eerste limitatie is de kleine steekproefgrootte binnen dit onderzoek waardoor de 

statistische power misschien te klein was om een mogelijk verschil te kunnen vinden. Ook 

was deze steekproef wellicht niet representatief voor de gehele populatie. Uit de 

demografische gegevens blijkt dat de steekproef vooral uit studenten (46.5%) en werkenden 

(41.9%) bestond en ruim twee derde (62.8%) van de steekproef gaf aan ongehuwd te zijn. Het 

kan zo zijn dat studerende en werkende mensen minder of juist meer naar hun waarde leven 

en/of positieve emoties ervaren en een andere mate van welbevinden hebben dan mensen die 

arbeidsongeschikt, werkloos of gepensioneerd zijn. Ook kan educatieniveau van invloed zijn. 

Onderzoek van Keyes (2007) toonde aan dat het level van de algehele mentale gezondheid 

toeneemt naarmate het aantal jaren onderwijs toeneemt. Dus hoe hoger opgeleid, hoe hoger de 

mentale gezondheid. Het feit dat de steekproef voornamelijk uit studenten bestond die dus 

bezig zijn hun educatielevel te verhogen, kan tot een vertekend beeld van de populatie als 

geheel leiden, omdat schoolverlaters of laagopgeleiden onder gerepresenteerd zijn.  

De tweede belangrijke limitatie heeft betrekking op het technische aspect van deze 

nieuwe methode. Experience Sampling met behulp van een mobiele applicatie is nog niet 

vaak gedaan of gestandaardiseerd, met als gevolg dat er nog fouten in de applicatie zaten die 

gedurende de studie opgelost moesten worden. Zo bestond er een aantal keer het probleem dat 

er geen push-melding verstuurd werd, hierdoor mistten deelnemers het moment dat ze de 

vragenlijst moesten invullen. Ook was er een dagdeel dat deelnemers niet meer ingelogd 

waren en niet in staat waren opnieuw in te loggen, hierdoor kon tevens de vragenlijst niet 

ingevuld worden met missende data als gevolg. ESM vereist dus kennis met betrekking tot 

programmeren (en ontwikkelen van een telefoonapplicatie), of de medewerking van een 

programmeur om het onderzoek te kunnen implementeren, en is daardoor gevoelig voor 

systeem-falen (Barrett, & Barrett, 2001). Maar, door de snelle reactie van de programmeur, 

werden problemen snel opgelost en werden geen gehele dagen gemist. Naast deze non-

random missende data bestond nog een gedeelte random missende data. Verklaringen voor de 

missende data in deze gevallen was het feit dat deelnemers met bepaalde activiteiten hun 

telefoon niet bij zich hadden of konden hebben. Verder gaf één van de deelnemers aan juist ’s 

avonds laat tot diep in de nacht actief te zijn en tot de middag vervolgens inactief, zijn 

leefritme kwam niet overeen met het leefritme waar de pushmeldingen op afgestemd waren. 
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Voor het huidige onderzoek was besloten de vragenlijsten op relatief vaste tijdstippen te 

versturen, om op die manier zo bij zo veel mogelijk mensen zo veel mogelijk random 

missende data te voorkomen, want de push-melding konden op bepaalde tijden verwacht 

worden. Dit nam een ander voordeel met zich mee, namelijk dat problemen met de applicatie 

tijdig opgemerkt konden worden. Deelnemers deden bericht zodra ze in de gaten hadden dat 

er een melding niet geweest was, hierdoor kon de programmeur snel naar een oplossing 

toewerken.   

 

4.3 Conclusie   

Het huidige onderzoek is een goed uitgangspunt voor toekomstig onderzoek. Deze studie 

heeft met een andere, nieuwe methode (ESM) inzicht gegeven in hoe de relatie tussen 

welbevinden en positieve emoties gemeten kan worden. Tevens is getracht deze relatie te 

verklaren door het leven naar waarde mee te nemen als mechanisme in het model. Leven naar 

waarden en welbevinden zijn positief met elkaar gecorreleerd, net als de ervaring van 

positieve emoties en het leven naar waarden. Het resultaat van het huidige onderzoek, dat 

geen direct mediërende rol laat zien van het leven naar waarde, moet in het licht van de 

limitaties van het onderzoek worden gezien. Hoewel er geen significant mediatie-effect 

bestond, is er indicatie voor een relatie, want afzonderlijk waren de relaties tussen 

welbevinden, leven naar waarden en positieve emoties wel significant. Aan de andere kant 

kan het zijn dat er daadwerkelijk geen sprake is van een mediërend effect, echter zal er meer 

onderzoek naar gedaan moeten worden om dit vast te kunnen stellen. Binnen de positieve 

psychologie en therapie kan gebruik van worden gemaakt van de gevonden resultaten, want 

mentale gezondheid is meer dan de afwezigheid van psychopathologie. Het gaat om wat een 

individu doet floreren, en zowel positieve emoties als het leven naar waarden lijkt daaraan bij 

te dragen. Hoe dit mechanisme echter exact werkt, zal toekomstig onderzoek moeten 

uitwijzen. De Experience Sampling Methode leent zich hier zeer goed voor, want ervaringen 

die op het moment zelf plaatsvinden geven het beste inzicht in het dagelijks leven van een 

persoon.  
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Appendix A 

INFORMATIEBRIEF 

Introductie 
Dit onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van de Bacheloropdracht aan de Universiteit 
Twente. Wij zijn geïnteresseerd in uw dagelijkse activiteiten en de relatie tussen wat u overdag 
doet en hoe u zich voelt. Daarbij zijn we vooral geïnteresseerd in de mate waarin de dingen die u 
doet zogenaamd ‘waardengericht’ zijn, dus passen bij uw levensdoelen, uw interesses, belangrijk 
voor u zijn en relevant voor uw persoonlijke groei en ontwikkeling. Door middel van deze brief 
willen wij u verder informeren over dit onderzoek zodat u zelf kunt afwegen of u wel of niet wilt 
meedoen aan het onderzoek. 

Doel van het onderzoek 
Er is al veel onderzoek gedaan naar de relatie tussen de dingen die mensen doen en hoe ze zich 
voelen. Dat wordt echter vaak gedaan via grote vragenlijstpakketten die eenmalig worden 
afgenomen. Via een nieuwe ontwikkelde smartphone app is het mogelijk u beter te volgen in uw 
dagelijks leven. Deze manier van meten kan mogelijk nieuwe informatie opleveren over 
bestaande kennis.   

Procedure 
Het onderzoek zal bestaan uit twee onderdelen. Ten eerste is er één vragenlijst die voorafgaand 
aan de dagelijkse dataverzameling, die start op 12-04-2016, online afgenomen wordt. Ten 
tweede wordt gedurende een week (12-04-2016 t/m 18-04-2016) door middel van een korte 
vragenlijst die vier keer per dag op een willekeurig moment via een mobiele applicatie aan u 
voorgelegd wordt, ervaringen die direct, op dat moment gebeuren, bevraagd. Meedoen met dit 
onderzoek kan dus gewoon vanuit huis, werk of waar u zich dan ook bevindt! 

Dagelijkse vragenlijst 
Voorafgaande aan de week waarin de data verzameld gaat worden, wordt u gevraagd een 
mobiele applicatie te downloaden, deze zal u op vier momenten op een dag een melding sturen 
dat u de vragenlijst moet invullen. De vragenlijst die u vier keer per dag zal moeten invullen, zal 
uit 15 korte vragen bestaan die slechts een minuut of 2 in beslag zal nemen om in te vullen. Het 
is echter wel belangrijk voor het onderzoek dat het invullen van deze korte vragenlijst direct of 
op zeer korte termijn (<15min.) ingevuld wordt nadat er een melding gegeven wordt dat er een 
nieuwe vragenlijst voor u klaarstaat. 

Privacy 
Om te kunnen werken met de smartphone app hebben we uw persoonlijke e-mailadres nodig. 
Deze en andere gegevens, zoals in de ingevulde vragenlijsten, worden in een beveiligde 
omgeving vastgelegd. Voorafgaand aan het analyseren van de resultaten zullen eventuele 
persoonlijke gegevens verwijderd worden en wordt er een anonieme ID-code aan uw gegevens 
gehangen. De door u gegeven antwoorden zijn dus nooit naar u herleidbaar. 

Meedoen? 
Studenten die via SONA deelnemen krijgen als beloning proefpersoonuren; personen die via een 
andere route deelnemen maken kans op een IRIS-cheque ter waarde van €20. Heeft u besloten 
om aan het onderzoek mee te doen? Mail dan even terug welk e-mailadres u wilt gebruiken voor 
het onderzoek en volg dan het onderstaande stappenplan.  



30 
 

Stappenplan 

STAP 1: Vragenlijst invullen via de onderstaande Link 
Voordat de dagelijkse dataverzameling start op 12-04-2016 dient u enkele vragenlijsten in te 
vullen, dit zal ongeveer 20 minuten in beslag nemen. Hier wordt opnieuw om uw e-mailadres 
gevraagd, hier dient u het e-mailadres op te geven dat u wilt gebruiken voor het gehele 
onderzoek. Zo kunnen we uw gegevens koppelen aan elkaar. Het is belangrijk dat deze 
vragenlijst maximaal 1 dag voor het begin van de dagelijkse metingen is ingevuld. 
 
Link naar de vragenlijst: https://utwentebs.eu.qualtrics.com/SE/?SID=SV_5ABIwzuhdGl55vT 
 

STAP 2: App installeren 
Voor de dagelijkse metingen dient u de telefoon-applicatie te installeren, dit dient tevens vóór 
12-04-2016 gedaan te zijn.  
 

 
 
Met het afronden van deze twee stappen bent u gereed voor de rest van het onderzoek. U 
ontvangt dus gedurende 7 dagen, beginnend op 12-04-2016, vier keer per dag op een 
willekeurig moment een melding op uw telefoon van UTSurvey. Op dat moment dient u de 
activiteit die u aan het doen bent te onderbreken en kort de vragen die in de applicatie gesteld 
worden meteen te beantwoorden. Doel van deze vorm van onderzoek is namelijk juist gericht op 
het begrijpen van uw gewone gedrag gedurende uw dagelijks leven. Door de vragenlijst direct in 
te vullen op het moment dat er een vragenlijst klaar staat geeft u ons het beste ‘snapshot’ van uw 
dagelijks leven, activiteiten en gevoelens.  

  

1 
• Ga naar de Play Store of APP store en download/ installeer de applicatie 'UTSurvey' van de 

maker Frank Borgonjen. 

2 
• Open de App. 

3 

• Om in te loggen gebruikt u het e-mailadres dat u aan het einde van het invullen van de 
vragenlijsten (stap 1) heeft aangegeven. Het bijbehorende wachtwoord dat u in moet vullen 
is: utwente 

4 

• Na het succesvol inloggen ziet u een welkomsbericht. Het is belangrijk dat u gedurende de 
hele looptijd van het onderzoek ingelogd blijft en over een internet connectie bezit zodat u 
de meldingen van een nieuwe vragenlijst blijft ontvangen. 

Tip 
•Geadviseerd wordt om gedurende deze week ook het geluid en trillen van uw telefoon aan 

te houden, zodat u geen meldingen mist! 

https://utwentebs.eu.qualtrics.com/SE/?SID=SV_5ABIwzuhdGl55vT
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In onderstaande flowchart staat weergegeven hoe het beantwoorden van de vragen in de App 
moet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als u nog vragen heeft, dan kunt u deze aan de onderzoekers stellen: 
 

Charlotte Bornefeld-Ettmann   c.bornefeld-ettmann@student.utwente.nl 
Joline Langeleh                                        j.langeleh@student.utwente.nl                                             
Lisanne Nijen Es                                      l.nijenes@student.utwente.nl 

Ook tijdens het onderzoek kunt u altijd bij deze onderzoekers terecht voor vragen of als er een 
probleem optreedt.  Wij danken u voor uw deelname en wensen u veel plezier met het 
onderzoek! 

 

1 
• Bij het openen van de App (nadat je de melding hebt ontvangen) klik je eerst op OK. hierdoor wordt 

je naar de vragenlijst doorgestuurd. 

2 
• Beantwoord de vraag door je antwoord in het vak te typen of door op de schaal het meest passende 

"bolletje" te selecteren, deze kleurt dan groen 

3 
• Sluit je invoer van het antwoord af door vervolgens op het pijltje (rechts, bovenaan) te klikken. Na 

de laatste vraag dien je op het vinkje te klikken. 

4 

• Je ziet in je scherm staan: "Dankjewel! Bedankt voor het invullen van de vragen. Je antwoorden zijn 
opgeslagen." 

•Op dit moment kun je op het vinkje klikken, dan keer je terug naar de eerste pagina van de App en 
kun je de App afsluiten door op de home-knop van de telefoon te drukken. 

mailto:c.bornefeld-ettmann@student.utwente.nl
mailto:j.langeleh@student.utwente.nl
mailto:l.nijenes@student.utwente.nl


32 
 

Appendix B 

Items leven naar waarde: 

1. Wat ben je nu aan het doen? Geef in één tot enkele woorden aan wat je op dit moment aan het 

doen bent 

2. Ik vind dit een interessante activiteit 

3. Ik heb zelf gekozen voor het doen van deze activiteit 

4. Ik vind het waardevol om dit te doen 

5. Ik denk dat ik dit moet doen 

6. Dit is een belangrijke activiteit 

7. Deze activiteit past bij mijn lange termijn plannen 

 

Items positieve en negatieve emoties: 

In welke mate voel je je NU…  

1. kalm, sereen, ontspannen? 

2. blij, geamuseerd, gelukkig? 

3. bevreesd, angstig, bang? 

4. geïnteresseerd, geconcentreerd, alert? 

5. verdrietig, neerslachtig, somber? 

6. tevreden, content, voldaan? 

7. boos, geïrriteerd, kwaad? 

8. liefdevol, vriendelijk, hartelijk? 

9. bezorgd, gespannen, zenuwachtig? 

10. joviaal, opgewekt, vrolijk?  
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MHC-SF vragenlijst: 

De volgende vragen beschrijven gevoelens die mensen kunnen hebben. Lees iedere uitspraak 

zorgvuldig door en omcirkel het cijfer dat het best weergeeft HOE VAAK u DAT GEVOEL 

HAD GEDURENDE DE AFGELOPEN MAAND.  

In de afgelopen maand, hoe vaak had u het gevoel… 

 

  

 


