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Abstract 

Background: This study explored the self-help intervention ‘Compassie als sleutel tot geluk, 

voorbij stress en zelfkritiek’, which was for people who want to improve their well-being, 

compassion for others and self-compassion. The intervention is based on the Compassion 

Focused Therapy model. Participants had a low or medium level of psychopathology and a low 

or medium level of well-being. An improvement of self-compassion was thought to have 

beneficial effects on the complete mental state of health.  

Methods: This study used a randomized controlled trial (RCT). A sample of 213 participants 

was divided into two groups: N = 107 participants were assigned to the intervention condition 

and a total of N = 106 were assigned to the waiting list control condition. Participants in the 

intervention group received email support. The investigated variables were well-being, 

measured by the MHC-SF, self-compassion measured by the SCS-SF and psychopathology 

measured by the HADS. This study used repeated measures anova to study the effects of the 

intervention on well-being and psychopathology compared to the waiting list control condition. 

It also used regression analyses with the bootrapping method of Preacher and Hayes (2004) to 

check the mediation effect of self-compassion.  

Results: The findings were in line with the established hypotheses. It was found a significant 

effect of the intervention on well-being and psychopathology. People in the intervention 

condition experience a significant higher level of well-being and a lower level of 

psychopathology compared to the waiting list control group. We also found a mediation effect 

of self-compassion on well-being and on psychopathology.  

Conclusion: This study has shown that the self-help intervention ‘Compassie als sleutel tot 

geluk, voorbij stress en zelfkritiek’ which aimed to enhance compassion seems to be a suitable 

method for the promotion of mental health for a group of high educated, Dutch females between 

the age 20 to 78. This study has demonstrated that the intervention leads to an improved well-

being and a reduction of psychopathology. Further it has shown that self-compassion is 

important in promoting the complete mental state of health.  

 

Samenvatting 

Introductie: Deze zelfhulpinterventie ‘Compassie als sleutel tot geluk, voorbij stress en 

zelfkritiek’, is een interventie ontwikkeld voor mensen die hun welbevinden, compassie voor 

anderen en zelfcompassie willen vergroten. De interventie is gebaseerd op het Compassion 

Focused Model. Aan het onderzoek namen mensen deel die een laag of matige niveau van 
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welbevinden en psychopathologie hadden. Er werd verwacht dat een interventie gericht op het 

vergroten van zelfcompassie positieve effecten op de complete state of mental health heft.  

Methode: Deze interventie maakte gebruik van een gerandomiseerde, gecontroleerde studie 

(RCT) met twee condities. In de interventiegroep waren N = 107 participanten en in de 

wachtlijstgroep waren N = 106 participanten. Participanten in de interventiegroep kregen e-

mailbegeleiding. Uitkomstenmaten die gehanteerd werden, waren welbevinden gemeten met 

de MHC-SF, zelfcompassie, gemeten met de SCS-SF en psychopathologie, gemeten met de 

HADS. Dit onderzoek maakte gebruik van herhaalde metingen Anova om naar de effecten van 

de interventie in vergelijking met de wachtlijstgroep op welbevinden en psychopathologie. 

Daarnaast werden regressieanalyses uitgevoerd met de bootrapping methode, zoals Preacher en 

Hayes (2004) beschrijven om het mediatie-effect van zelfcompassie te onderzoeken.  

Resultaten: De gevonden bevindingen komen met de hypotheses overeen. Er werd een 

significant effect van de interventie op welbevinden en psychopathologie gevonden. De 

participanten in de interventiegroep ervaarden een hogere mate van welbevinden en een lagere 

mate van psychopathologie in vergelijking met de wachtlijstgroep. Ook werd een mediatie-

effect van zelfcompassie gevonden voor welbevinden en psychopathologie.  

Conclusie: De resultaten laten zien dat de zelfhulpinterventie ‘Compassie als sleutel tot geluk, 

voorbij stress en zelfkritiek’ die gericht was op het vergroten van compassie de geestelijke 

gezondheid van hoogopgeleide, Nederlandse vrouwen met een leeftijd tussen 20 en 78 jaar. De 

interventie vergrotte de mate van welbevinden en verminderde de mate van psychopathologie. 

Daarnaast laat het belang van zelfcompassie in de bevordering van de complete state of mental 

health zien.  

 

 

1. Inleiding 

In de geestelijke gezondheidszorg lag de focus van behandelingen van psychische 

stoornissen vooral op de negatieve aspecten van geestelijke gezondheid, voornamelijk het 

verminderen van klachten. In 2000 pleitten Seligman en Csikzentmihalyi in hun artikel in de 

American Psychological Association voor een radicale verandering in de psychologie. De 

traditionele benadering die zich destijds grotendeels op psychopathologie focuste, moest haar 

aandacht ook op de positieve aspecten van geestelijke gezondheid richten. Deze nieuwe 

benadering noemden zij positieve psychologie. Het doel van de behandeling van patiënten was 

niet meer alleen het reduceren van psychische klachten, maar ook het vergroten van positieve 
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geestelijke gezondheid, bekend onder de term welbevinden. Sinds de opkomst van de positieve 

psychologie wordt in de gezondheidszorg geestelijke gezondheid daarom niet meer uitsluitend 

gezien als de afwezigheid van psychische klachten, maar ook de aanwezigheid van 

welbevinden. Onderzoeken naar welbevinden tonen aan dat de aanwezigheid beschermt tegen 

het ontstaan van psychische klachten (Keyes, Dhingra, & Simoes, 2010; Wood & Joseph, 

2009). Deze bevindingen laten het belang van welbevinden zien.   

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) definieert welbevinden als ‘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, 2004, p.12). Deze definitie bevat drie kerncomponenten: emotioneel 

welbevinden, psychologisch welbevinden en sociaal welbevinden. Emotioneel welbevinden is 

het ervaren van positieve gevoelens, de afwezigheid van negatieve gevoelens en het algemeen 

tevreden zijn met het leven (Diener, 1984; Diener, Suh, Lucas, & Smith, 1999). Psychologisch 

welbevinden is het optimaal functioneren van het individu (Ryff, 1989; Ryff & Singer, 2008). 

Sociaal welbevinden is het optimaal functioneren van het individu in de maatschappij (Keyes, 

2002; Lamers, 2012; Ryff & Keyes, 1995). Keyes (2005, 2007) categoriseert personen die op 

al deze componenten hoog scoren als flourishing, personen die laag scoren als languishing en 

diegenen die in geen van beide groepen vallen als personen met moderate mental health.  

           De traditionele benadering van geestelijke gezondheid gaat ervan uit dat de afwezigheid 

van psychopathologie automatisch gepaard gaat met de aanwezigheid van welbevinden. Dit 

hoeft niet het geval te zijn, zoals blijkt uit onderzoeken. Mensen zonder psychische klachten 

kunnen ook een lage mate van welbevinden ervaren (Keyes, 2002, 2005; Lamers, Bolier, 

Westerhof, Smit, & Bohlmeijer, 2012; Westerhof & Keyes, 2008). Daarnaast kunnen mensen 

met psychische klachten een hoge mate van welbevinden ervaren (Bohlmeijer et al., 2013; 

Lamers, 2012; Westerhof & Keyes, 2010). Een individu wordt pas als geestelijk gezond 

beschouwd, indien hij een lage mate van psychopathologie en een hoge mate van welbevinden 

ervaart (Keyes, 2005; Lamers, 2012). Het ervaren van zowel een hoge mate van welbevinden 

als een lage mate van psychopathologie noemt Keyes (2005) de complete state of mental health. 

De bovengenoemde bevindingen tonen aan dat psychopathologie en welbevinden twee 

verschillende indicatoren zijn voor geestelijke gezondheid. Het ervaren van weinig 

psychopathologie vergroot de kans op een hoge mate van welbevinden, maar dit is niet 

vanzelfsprekend. Hieruit valt te concluderen dat behandelingen in de geestelijke 

gezondheidszorg zich op beide indicatoren moeten richten om een optimale therapie te kunnen 

garanderen. Behandelingen moeten niet alleen tot doel hebben klachten en problemen te 
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verminderen, maar ook de nadruk te leggen op krachten (Clonan, Chafouleas, McDougal, & 

Riley-Tillman, 2004). Sinds dit bekend is, is er meer onderzoek gedaan naar factoren die 

kunnen bijdragen aan de complete state of mental health. Een van de factoren die hierbij steeds 

meer aandacht krijgt, is zelfcompassie (Barnard & Curry, 2011). Zelfcompassie is een positieve 

houding jegens jezelf wanneer je lijdt, faalt of het gevoel hebt te kort te schieten, in plaats van 

deze gevoelens te onderdrukken of jezelf te bekritiseren. In de huidige maatschappij hebben 

mensen vaak de neiging te streng voor zichzelf te zijn. Men moet perfect zijn, mag geen fouten 

maken en niet falen (Neff, 2003a, 2003b).  

Volgens Neff (2003a) bestaat de definitie van zelfcompassie uit drie componenten: (1) 

vriendelijkheid jegens jezelf, (2) het besef van onze gedeelde menselijkheid en (3) mindfulness 

(Neff, 2003b, 2011). De eerste component, ‘vriendelijkheid jegens jezelf’, is het vermogen 

begripvol, mild en vriendelijk voor jezelf te zijn, indien je moeilijke kanten van je 

persoonlijkheid tegenkomt of pijn ervaart (Neff, 2003a; Neff & Dahm, 2015). De tweede 

component, ‘het besef van onze gedeelde menselijkheid’, houdt in dat men zich realiseert dat 

lijden bij het menselijk bestaan hoort en alle mensen eens te maken krijgen met deze ervaring 

(Neff, 2003a; Neff & Dahm, 2015). De derde component, ‘mindfulness’, betekent dat men het 

eigen lijden opmerkt zonder zich hierdoor mee te laten slepen (Neff, 2003a; Neff & Dahm, 

2015).  

Verschillende onderzoeken tonen aan dat zelfcompassie in verband staat met zowel 

psychopathologie als welbevinden. Uit een meta-analyse van twintig studies blijkt dat 

zelfcompassie sterk samenhangt met psychopathologie waarbij een hogere mate van 

zelfcompassie geassocieerd wordt met een lagere mate van psychische klachten, zoals 

depressie, angst en stress (MacBeth & Gumley, 2012). Ook kan de mate van zelfcompassie de 

kans op het ontwikkelen van psychische klachten voorspellen. Zo blijkt uit het onderzoek van 

Köhle et al. (2015) dat partners van kankerpatiënten met een hoge mate van zelfcompassie een 

kleiner risico lopen om psychische klachten te ontwikkelen. Daarnaast ondervinden volgens de 

meta-analyse van Zessin, Dickhäuser, & Garbade (2015) mensen met een hoge mate van 

zelfcompassie meer welbevinden. Er blijkt namelijk dat zelfcompassie een positieve relatie 

heeft met optimisme, dankbaarheid, betere copingsstijlen, een betere veerkracht en gezondheid 

(Barnard & Curry, 2011; Smeets & Hulsbergen, 2014; Zessin et al., 2015).  

Bovengenoemde bevindingen laten zien dat zelfcompassie zowel negatief samenhangt 

met psychische klachten als positief met welbevinden. Dit suggereert dat interventies die 

gericht zijn op het vergroten van zelfcompassie zowel de mate van welbevinden kunnen 

vergroten als de mate van psychopathologie kunnen verminderen. Ook hier wordt het belang 



8 
 

dat behandelingen zich op beide indicatoren richten duidelijk. Er zijn reeds interventies 

ontwikkeld die beogen zelfcompassie te ontwikkelen: Het Mindful Self-Compassion (MSC) 

program van Neff en Germer (2013) en de Compassion Focused Therapy (CFT) van Gilbert 

(2009).  

Het MSC-programma is een training voor de algemene en klinische patiëntenpopulatie 

met het doel om zelfcompassie te vergroten. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan het 

ontwikkelen van mindfulness vaardigheden. Het programma bestaat uit acht wekelijkse 

groepsbijeenkomsten van telkens twee uur. De training wordt begeleid door twee klinische 

psychologen met ervaringen op het gebied van mindfulness- en acceptance-based therapieën en 

mindfulness meditaties. Bij de oefeningen die zich richten op zelfcompassie, zoals meditatie, 

psycho-educatie, ervaringsoefeningen en het delen van ervaringen met de groep, leren 

participanten in dagelijkse situaties vriendelijker jegens zichzelf te zijn (Neff, 2012; Neff & 

Germer, 2013). Een eerste pilotstudie en een eerste gerandomiseerde, gecontroleerde studie 

(RCT) naar de effecten van het MSC-programma laat een significante toename zien op de 

schalen voor compassie voor anderen, zelfcompassie, mindfulness, sociale verbondenheid, 

levensvoldoening en geluk en een afname van depressie, angst, stress en vermijding van 

onaangename gevoelens en gedachtes (Neff & Germer, 2013).  

De CFT is een op evolutietheorie en neurowetenschappen gebaseerde vorm van 

psychotherapie die oorspronkelijk ontwikkeld is voor mensen met chronische en complexe 

psychische problematiek die tot doel heeft compassie te vergroten (Gilbert & Plata, 2013). 

Volgens het model van CFT reageren mensen op dreigingen met één van de volgende drie 

basale emotie-regulatiesystemen: het beschermingssysteem, het jaagsysteem of het zorg – en 

kalmeringssysteem, waarbij elk systeem zijn eigen functie heeft (Depue & Morrone-

Strupinsky, 2005; Gilbert, 2005, 2009, 2010). Het beschermingssysteem is gericht op 

zelfbescherming. Het is actief wanneer men bedreigd wordt, zoals bij het ondervinden van 

onaangename ervaringen. Het jaagsysteem is gericht op het behoud en versterken van onszelf. 

Het is actief wanneer men een beloning begeert, zoals voedsel, materieel bezit, waardering of 

succes. Het zorg- en kalmeringssysteem is gericht op balans, sociale verbinding en rust. Het is 

actief wanneer men zich veilig voelt en geen dwang ervaart om iets te moeten bereiken. 

Psychische klachten ontstaan pas bij een disbalans tussen deze emotie-regulatiesystemen 

waarbij het jaag- en gevaarsysteem overontwikkeld en het kalmeringssysteem onderontwikkeld 

is. Een overontwikkeld beschermingsysteem leidt tot het continu ervaren van negatieve emoties 

en het steeds alert zijn op mogelijke dreigingen. Een overontwikkeld jaagsysteem zorgt voor 

een continue behoefte om beloningen te verkrijgen en te behouden waardoor eenvoudiger 

https://www.een.be/
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verslaving kan ontstaan. Bij een onderontwikkeld kalmeringssysteem is het lastig om zichzelf 

tot gerust te stellen. 

De CFT beoogt door compassiegerichte oefeningen de emotie-regulatiesystemen weer 

in evenwicht te brengen (Bohlmeijer, et al., 2013). Onderdelen van de CFT zijn bijvoorbeeld, 

het leren begrijpen van reacties die voortkomen uit de emotie-regulatiesystemen, 

imaginatieoefeningen, ademhalingsoefeningen, mildheidsoefeningen en schrijfopdrachten 

(Hulsbergen & Bohlmeijer, 2015). Onderzoeken naar de effecten van de CFT laten een toename 

van compassie en een vermindering van depressieve, angst- en stressklachten zien (Braehler et 

al., 2013; Judge, Cleghorn, McEwan, & Gilbert, 2012; Kelly, Zuroff, Foa, & Gilbert, 2010; 

Kelly, Zuroff, & Shapira, 2009; Lucre & Corten, 2013).   

Tot op heden is er slechts één gerandomiseerde, gecontroleerde studie (RCT) verricht 

die naar de effecten van de CFT kijkt. Dit is het onderzoek van Braehler et al. (2013) waarbij 

schizofreniepatiënten poliklinisch groeps-CFT krijgen. Hieruit blijkt dat deze patiënten 

vergeleken met een controlegroep klinisch beter functioneren en een toename van 

zelfcompassie, een afname van depressieve klachten en een vermindering van beleefde sociale 

uitsluiting aantonen (Braehler et al., 2013).  

 

1.1 Huidig onderzoek 

In dit onderzoek wordt gekeken naar de effecten van de zelfhulpinterventie ‘Compassie 

als sleutel tot geluk, voorbij stress en zelfkritiek’ van Hulsbergen en Bohlmeijer (2015) die ook 

verricht is als RCT-studie. Deze interventie is gebaseerd op de Compassion Focused Therapy 

van Gilbert (2009) en wordt aangevuld met zelfcompassie oefeningen van Neff en Germer 

(2013). Ze wordt ontwikkeld voor mensen die stress ervaren en een laag of matig welbevinden 

hebben, met het doel om compassie voor zichzelf en voor anderen te ontwikkelen en het 

welbevinden te vergoten (Bohlmeijer, Spijkerman, & Elfrink, 2015). Onderzoek naar de 

effecten van de zelfhulpinterventie is belangrijk voor het bevorderen van geestelijk gezondheid 

en het vergroten van de effectiviteit van deze interventies (Bolier et al., 2013). Hieruit resulteert 

de onderzoeksvraag:  

 

Wat zijn de effecten van de zelfhulpinterventie ‘Compassie als sleutel tot geluk, voorbij stress 

en zelfkritiek’ op welbevinden en psychopathologie?  

 

Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden, worden drie hypotheses opgesteld. Eerdere 

onderzoeken, met name het MSC-programma en de CFT waarop deze interventie gebaseerd is, 

https://www.een.be/
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tonen een afname van psychische klachten en een toename van compassie zien (Braehler et al., 

2013; Judge, Cleghorn, McEwan, & Gilbert, 2012; Lucre & Corten, 2013; Neff & Germer, 

2013; Kelly, Zuroff, Foa, & Gilbert, 2010; Kelly, Zuroff, & Shapira, 2009). Hieruit resulteren 

volgende hypotheses:  

 

H1: De interventie ‘Compassie als sleutel tot geluk, voorbij stress en zelfkritiek’ leidt tot een 

toename van welbevinden in vergelijking met mensen in de wachtlijstgroep.   

 

H2: De interventie ‘Compassie als sleutel tot geluk, voorbij stress en zelfkritiek’ leidt tot een 

afname van psychopathologie in vergelijking met mensen in de wachtlijstgroep.   

 

H3: De positieve effecten van de interventie worden gemedieerd door een hogere mate van 

zelfcompassie.  

 

 

2. Methode 

 

2.1 Procedure 

Participanten werden geworven in de Nederlandse bevolking door een eenmalige 

plaatsing van advertenties in landelijke dagbladen (Trouw, Volkskrant) (Bijlage 1) rond half 

september 2015. Deelnemers kregen als informatie dat men onderzoekt deed met de vraag of 

het volgen van een zelfhulpcursus met e-mailbegeleiding kan helpen om een plezierig, 

betrokken en betekenisvol leven te leiden en minder stress te ervaren. Deelname aan het 

onderzoek was vrijwillig. Geïnteresseerden werden verwezen naar de aanmeldingswebsite: 

www.utwente.nl/zelfcompassie. Op deze website kregen ze meer informatie over het onderzoek 

en de aanmeldprocedure en konden ze een informatiebrief (Bijlage 2) en een 

toestemmingsverklaring (Bijlage 3) vinden. Indien de geïnteresseerden het aanmeldformulier 

op de website invulden, gaven ze automatisch toestemming om deel te nemen aan de studie. In 

totaal hebben zich 470 mensen op de website aangemeld. Deze personen kregen een korte 

screeningslijst waarmee gecontroleerd werd of ze binnen de doelgroep vielen.  

Inclusiecriteria voor dit onderzoek waren: Participanten moesten ten minste 18 jaar oud 

zijn, een laag of matig niveau van welbevinden ervaren, over een computer of iPad met een 

goede internetverbinding en een e-mailadres beschikken de Nederlandse taal volledig 
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beheersen en toestemming geven voor deelname middels een toestemmingsverklaring. 

Exclusiecriteria waren: Het niet voldoen aan de doelgroep en/of een hoge score (>11) op de 

angst of depressieschaal van de HADS. Deze personen kregen het advies om hulp te zoeken en 

contact met hun huisarts op te nemen. 

De inclusieperiode liep van half september 2015 tot en met half oktober 2015. Na de 

aanmelding op de website en het invullen van de screeningslijst kregen participanten binnen 

vijf dagen per e-mail een bericht of ze aan het onderzoek deel mochten nemen. Nadat de 

participanten alle vragenlijsten (baseline metingen) volledig ingevuld hadden, werden ze door 

randomisatie over twee condities verdeeld, de interventie- of de wachtlijstgroep.  Binnen vier 

weken kregen ze een e-mail waarin stond in welke groep ze geplaatst werden. Half oktober 

2015 kregen de participanten uit de interventiegroep de interventie aangeboden. Ook kregen ze 

het bijhorende zelfhulpboek ‘Compassie als sleutel tot geluk, voorbij stress en zelfkritiek’ 

(Hulsbergen & Bohlmeijer, 2015) per post gestuurd dat tijdens de interventie gebruikt werd. 

Gedurende het hele onderzoek mochten de participanten op elk tijdstip stoppen en aan andere 

psychologische cursussen of behandelingen deelnemen indien ze dit wilden. Deelnemers 

kregen het advies gedurende de interventie wekelijks gemiddeld twee tot vier uur met de 

interventie bezig zijn en minimaal één tot twee oefeningen te doen, met daarnaast de 

mogelijkheid verdere oefeningen naar keuze te doen. Participanten mochten op eigen tempo en 

op iedere gewenste plek de cursus doen. 

Het onderzoek duurde 12 maanden waarin op vier meetmomenten de participanten alle 

vragenlijsten moesten invullen. Vóór het begin van de studie moesten de deelnemers de eerste 

meting invullen (T0; baseline). Na drie maanden kregen ze de tweede meting (T1), na zes 

maanden de derde meting (T2) en de laatste (T3) meting vond plaats 12 maanden na de eerste 

meting. Participanten die vier keer de vragenlijst hadden ingevuld (T0, T1, T2, T3), maakten 

kans op het winnen van waardebonnen van bol.com ter waarde van 50 Euro (5x), 20 Euro (20x) 

of 10 Euro (50x). Deze werden aan het einde van de interventie per e-mail toegestuurd.  

 

2.2 Participanten  

         Gegevens over participanten zijn weergegeven in Tabel 1. Voor de deelname aan de 

interventie hebben zich 243 participanten aangemeld die allemaal een Nederlandse nationaliteit 

hadden. Hiervan waren 25.5% (n = 62) mannen en 74.5% (n = 181) vrouwen. De respondenten 

hadden een leeftijd tussen de 20 en de 78 jaar (M = 52.88; SD = 9.97). De meerderheid van de 

participanten hadden een hoog opleidingsniveau. Hierbij hadden in totaal 85.5% (n = 207) een 

wetenschappelijke opleiding en (41.2%) een opleiding in het hoger beroepsonderwijs (44%). 
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Van de deelnemers waren 52.9% (n = 131) getrouwd of hadden een geregistreerd partnerschap 

en 20.2% (n = 49) was gescheiden, 26.3% (n = 64) woonde alleen en 38.3% (n = 93) woonde 

samen met een partner maar zonder kind, en hadden 58.4% (n = 142) betaald werk. Er waren 

geen significante verschillen tussen de interventie- en wachtlijstgroep voor geslacht (X² (1) = 

2.99, p < .084), leeftijd (M = 52.86, SD = 9.75 vs. M = 52.90, SD = 10.22; t (241) = -.033, p = 

.974) woonsituatie (X² (4) = 3.31, p < .507), burgerlijke staat (X² (1) = 2.99, p < .084), hoogst 

genotenopleiding (X² (6) = 3.46, p < .750) en werksituatie (X² (8) = 7.39, p < .495). 

 

Tabel 1. Kenmerken van participanten op T0 

  Interventie Wachtlijst Totaal  

    
Kenmerken (n = 121) (n = 122) (n = 243) 

Gemiddelde leeftijd in jaren (SD) 52.86(9.75) 52.90(10.22) 52.88(9.97) 

Geslacht (%) 
   

Man  20.7  30.3 74.5 

Vrouw   79.3 69.7 25.5 

Hoogste opleidingsniveau (%) 
   

Wetenschappelijk onderwijs 38.8 43.4 41.2 

Hoger beroepsonderwijs 43.8 44.3 44.0 

Hoger voortgezet onderwijs   5.0   4.1   4.5 

Middelbaar beroepsonderwijs        6.6   3.3   4.9 

Basisonderwijs   3.3   1.6   2.5 

Geen opleiding      0     .8    0.4 

Anders    2.5   2.5   2.5 

Burgerlijke staat (%) 
   

Getrouwd of geregistreerd partnerschap 51.2 56.6 53.9 

Gescheiden 23.1 17.2 20.2 

Weduwe/weduwnaar   4.1 1.6   2.9 

Nooit getrouwd geweest 21.5 24.6 23.0 

Woonsituatie (%) 
   

Alleen 27.3 25.4 26.3 

Alleen met kinderen    9.1    5.7   7.4 

Samenwonend met partner en kind 29.8  24.6 27.2 

Samenwonend met partner zonder kind 33.1  43.4 38.3 
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Met anderen      .8      .8     .8 

Werksituatie (%) 
   

Betaald werk  25.4 58.2 58.4 

Zelfstandig ondernemer  15.7   13.9 14.8 

Onbetaald werk/vrijwilliger   5.2     .5   3.7 

Werkzoekend/werkloos    5.8   5.7   5.8 

Arbeidsongeschikt   1.7      6.6   4.1 

Gepensioneerd   6.6      4.9   5.8 

Huisman/huisvrouw      .8    2.5   1.6 

Student, scholier    2.5     .8   1.6 

Anders    3.3    4.9   4.1 

    
 

2.3 Interventiegroep 

De zelfhulpinterventie ‘Compassie als sleutel tot geluk, voorbij stress en zelfkritiek’ van 

Hulsbergen en Bohlmeijer (2015) werd ontwikkeld voor mensen met een laag welbevinden om 

meer compassie voor zichzelf en anderen te ontwikkelen en om hun mate van welbevinden te 

vergroten (Bohlmeijer et al., 2015). Het zelfhulpboek ‘Compassie als sleutel tot geluk, voorbij 

stress en zelfkritiek’ bestaat uit zeven lessen. Deze lessen kunnen in zeven weken doorlopen 

worden, maar deelnemers kregen negen weken de tijd om de interventie af te ronden. Elke les 

behandelt een bepaald onderwerp, zoals (1) zelfkritiek en zelfcompassie, (2) emotiesystemen, 

(3) vriendelijkheid ontwikkelen, (4) hulpbronnen aanspreken, (5) jeugdervaringen verwerken, 

(6) omstandigheden veranderen of (7) compassie voor anderen. Elke week kregen de 

participanten eerst informatie over een onderdeel van compassie en vervolgens verschillende 

oefeningen die gericht waren op zelfcompassie, zoals reflectie-, schrijf-, mediatie- en 

visualisatieoefeningen. Deelnemers kregen bijvoorbeeld bij het hoofdstuk emotie-

regulatiesystemen eerst uitleg over de werkwijze van deze systemen en vervolgens 

verschillende oefeningen, bijvoorbeeld een schrijfoefening om bij het gebruik van hun eigen 

emotie-regulatiesystemen stil te blijven staan, of ademhalingsoefening om hun 

kalmeringssysteem te versterken.  

De deelnemers in de interventiegroep (n = 121) kregen de interventie met e-mail 

begeleiding. Wekelijks ontvingen ze van een persoonlijk begeleider e-mails met proces- en 

inhoudelijke ondersteuning. Voordat de e-mailbegeleiding begon, kregen de deelnemers een 

uitgebreide e-mail van de begeleider waarin deze zich voorstelde en de procedure uitlegde. Er 
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waren in totaal vier begeleiders. Elke participant kreeg een begeleider toegewezen met wie 

hij/zij gedurende de interventie contact had.  

De begeleiders waren twee afgestudeerde psychologen en twee master studenten 

psychologie van de Universiteit Twente die getraind waren in het geven van e-mailbegeleiding 

en onder supervisie stonden van een ervaren Geestelijke Gezondheidszorgpsycholoog. 

Participanten moesten wekelijks (op een zondag of maandag) hun begeleider een e-mail sturen 

waarin ze schreven over hun ervaringen en eventueel vragen stelden. Vervolgens stuurde de 

begeleider een antwoord terug (op woensdag) met feedback op de ervaringen en vragen van de 

participant en stelde daarna vragen over de vorderingen van de vorige week en mogelijke 

obstakels en problemen.  

 

2.4 Wachtlijstgroep 

Participanten in de wachtlijstgroep (n = 122) kwamen op een wachtlijst en kregen de 

zelfhulpinterventie, zonder e-mailbegeleiding na zes maanden nadat het onderzoek was 

begonnen en wanneer ze de metingen T0, T1 en T2 ingevuld hadden.  

 

2.5 Instrumenten   

2.5.1 Zelfcompassie. De mate van zelfcompassie werd met de Self-Compassion Scale-

Short Form (SCS-SF) (Neff & Vonk, 2009) (Bijlage 5) gemeten. De SCS-SF is de verkorte 

versie van de Self-Compassion Scale (SCS) (Neff, 2003a). De vragenlijst bevatte 12 items en 

had zes subschalen met telkens twee items. De schalen waren: Self-kindness, Self-judgement, 

Common humanity, Isolation, Mindfulness en Overidentification. De items van de schalen Self- 

judgement, Isolation en Overidentification waren negatief en werden omgeschaald. Elke vraag 

werd gescoord op een zeven-punts Likertschaal. De antwoordmogelijkheden liepen van 1 

(zelden tot nooit) tot 7 (bijna altijd). Voorbeelditems waren ‘Ik probeer begripvol en geduldig 

te zijn tegenover die aspecten van mijn persoonlijkheid die me niet bevallen.’ (Self-kindness). 

Een hogere score op de SCS-SF betekende dat de deelnemers een hogere mate van 

zelfcompassie ervoeren. Uit het onderzoek van Raes (2011) is gebleken dat de SCS-SF goede 

psychometrische kwaliteiten heeft. De SCS-SF had een adequate interne consistentie (α ≥ .86) 

en een goede betrouwbaarheid (α = .88). In dit onderzoek was de betrouwbaarheid ook goed 

(T0: α = .78; T1: α = .87).  

2.5.2 Welbevinden. De mate van welbevinden werd met de Mental Health Continuum-

Short Form (MHC-SF) (Keyes et al., 2008; Lamers, Westerhof, Bohlmeijer, ten Klooster, & 

Keyes, 2011) (Bijlage 6) gemeten. De MHC-SF is de verkorte versie van de Mental Health 
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Continuum (MHC) van Keyes (2002). De vragenlijst omvatte 14 items en had drie subschalen: 

Emotioneel welbevinden (drie items), Sociaal welbevinden (vijf items) en Psychologisch 

welbevinden (zes items). Elke vraag werd gescoord op een zes-punts Likertschaal. De 

antwoordmogelijkheden liepen van 0 (nooit) tot met 5 (elke dag). Elk item van de MHC-SF 

begon met de zin ‘In de afgelopen maand, hoe vaak had u het gevoel …’ en eindigde met ‘… 

dat u gelukkig was?’ (Emotioneel welbevinden), ‘… dat u iets belangrijks hebt bijgedragen aan 

de samenleving?’ (Sociaal welbevinden) of ‘… dat u warme en vertrouwde relatie met anderen 

had?’ (Psychologisch welbevinden). Een hogere score is een indicatie voor een hoge mate van 

welbevinden. In de studie van Lamers, Westerhof, Bohlmeijer, ten Klooster en Keyes (2011) 

was de betrouwbaarheid goed en lag voor de totale schaal bij .89. De Cronbach’s α van de 

MHC-SF in dit onderzoek was ook goed (T0: = .85; T1: α = .89).  

2.5.3 Psychopathologie. De mate van psychische klachten werd met de Hospital 

Anxiety and Depression Scale (HADS) (Zigmond & Snaith, 1989) (Bijlage 7) gemeten. De 

vragenlijst omvatte 14 items en had twee subschalen. De schalen waren de HADS-A (zeven 

items) die angstklachten mat en de HADS-D (zeven items) die depressieve klachten mat. Elke 

vraag werd gescoord op een vier-punts Likertschaal. De responsiemogelijkheden varieerden 

per item en liepen van 0 tot met 3 waarbij de participanten de frequentie van klachten konden 

aangeven. Voorbeeldstellingen waren: ‘Ik krijg een soort angstgevoel alsof er elk moment iets 

vreselijks zal gebeuren.’ (HADS-A) en ‘Ik geniet nog steeds van de dingen waar ik vroeger van 

genoot.’ (HADS-D). De mogelijke range van de scores van de totaal schaal (HADS-T) liepen 

van 0 tot met 42. De scores van elke subschaal liepen van 0 tot en met 21 waarbij een hogere 

score een indicatie voor de aanwezigheid van depressieve – en/of angstklachten was. Hierbij 

gaf een score tussen 8 en 10 aan dat klachten aanwezig waren, een score tussen 11 en 14 dat 

deze klachten matig aanwezig waren en een score tussen 15 en 21 was een indicatie voor de 

aanwezigheid van ernstige klachten (Crawford, Henry, Crombie, & Taylor, 2001). Uit het 

onderzoek van Spinhoven et al. (1997) is gebleken dat de vragenlijst een goede homogeniteit 

en betrouwbaarheid in zowel de normale als de klinische Nederlandse populatie had (Spinhoven 

et al., 1997). Hierbij lag de Cronbach’s α van de totaalschaal en de subschalen tussen .71 en 

.90. In dit onderzoek was de Cronbach’s α van HADS totaalschaal op T0: α = .78 en op T1: α 

= .87.  

 

2.6 Statistische Analyse  

 Voor de analyse van de data werd gebruik gemaakt van het Software Package for the 

Social Science (SPSS) versie 24.0. Voor dit onderzoek zijn alleen de metingen van T0 en T1 
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gebruikt. Er werden de correlaties tussen de verschillende verschilscores van de uitkomstmaten 

welbevinden (MHC-SF), zelfcompassie (SCS-SF) en psychopathologie (HADS) berekend door 

bivariate Pearson correlatieanalyses. De verschilscores werden verkregen door de totaalscore 

op T1 van de totaalscore op T0 af te trekken.  

Om de eerste en de tweede hypothese te testen in hoeverre de interventiegroep 

significant (α = .05) betere uitkomsten behaalde dan de wachtlijstgroep op welbevinden en 

psychopathologie, werden twee herhaalde metingen (ANOVA) uitgevoerd. Hierbij waren de 

mate van welbevinden en psychopathologie op T0 en T1 de binnen-proefpersonen variabelen 

en de verschillende condities (interventie- en wachtlijstgroep) de tussen-proefpersonen 

variabelen. Voorafgaand aan de variantieanalyses werd er een Levene-test uitgevoerd om te 

controleren of de variantie in elke groep gelijk is.  

 Om de derde hypothese te toetsen of zelfcompassie een mediërend effect op de relatie 

tussen conditie en welbevinden en conditie en psychopathologie heeft, werd een 

mediatieanalyse gehanteerd. Hierbij werd in SPSS de bootstrap procedure van Preacher en 

Hayes (versie 2.16; 2004, 2008) gebruikt met 5000 gebootstrapte steekproeven. Het indirecte 

effect (a*b) werd geschat door de bootstrapping methode op basis van bias gecorrigeerde 95%-

betrouwbaarheidsintervallen (CI) (Preacher & Hayes, 2004). Indien binnen deze voor-bias-

gecorrigeerde 95%-betrouwbaarheidsintervallen geen nul vallen, is er sprake van een mediatie-

effect. Bij de mediatieanalyse werden de verschilscores van de totaalscore van de MHC-SF, 

SCS-SF en HADS gebruikt. De verschilscores van de MHC-SF en de HADS, zijn de 

afhankelijke variabelen (Y), de conditie, de onafhankelijke variabele (X) en de verschilscore 

van de SCS-SF de mediator variabele (M).  

 

 

3. Resultaten 

3.1 Beschrijvende statistiek  

Er werden geen significante verschillen gevonden op de baseline metingen (T0) tussen 

de interventie- en wachtlijstgroep op de uitkomstmaten: Welbevinden (MHC-SF), 

zelfcompassie (SCS-SF) en psychopathologie (HADS); [MHC-SF (t(241) = 0.51, p = .53), 

SCS-SF (t(241) = 1.21, p = .19) en HADS (t(241) = 0.38, p = .18)]. Er was sprake van een 

gelijke verdeling tussen de condities. Hieruit is te concluderen dat de randomisatie gelukt is. 

De gemiddelden en standaarddeviaties per conditie worden voor elke uitkomstmaat 

weergegeven in Tabel 2. Uit de analyse werden dertig deelnemers geёxcludeerd omdat hun T1-
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meting niet volledig was. Het gebruikte dataset bevatte uiteindelijk 213 participanten. Gezien 

het exclusiecriterium dat alleen participanten die een matig of laag welbevinden ervoeren, 

mochten deelnemen, waren de gemiddelde totaalscores op T0 lager dan die van de Nederlandse 

populatie (Lamers, et al., 2011).  

 

Tabel 2. Gemiddelden en standaarddeviaties per uitkomstmaat.  

      T0       T1   

    n M (SD)   n M (SD) 

MHC-SF         

     Totaal  113 2.42  (.67)   113 2.76  (.77)  
     Interventie 107 2.35  (.67)    107 2.94  (.77)  
     Wachtlijst 106 2.50  (.65)   106 2.58  (.72)  
SCS-SF          

     Totaal  113 3.64  (1.01)   113 4.28  (1.04)  
     Interventie 107 3.61  (.93)    107 4.54  (.92)  
     Wachtlijst 106 3.66  (.68)   106 4.0   (1.08)  
HADS          

     Totaal  113 1.03  (.37)   113   .82  (.45)  
     Interventie 107 1.05  (.37)   107   .73  (.43)  
     Wachtlijst 106 1.00  (.37)   106   .92  (.45)  

Noot: MHC-SF = Mental Health Continuum-Short Form (welbevinden); SCS-SF = Self-Compassion  

Scale-Short Form (zelfcompassie); HADS = Hospital Anxiety Depression Scale (psychopathologie); T0 = 

voormeting; T1 = nameting; p-waarden alleen twee-zijdig getest.  

 

 

3.2 Effecten op welbevinden  

De resultaten van de herhaalde metingen ANOVA lieten zien dat het hoofdeffect van 

tijd significant was (F(1,211) = 69.38, p <.01, η2=.25). De deelnemers lieten bij de nameting 

(T1) een hogere mate van welbevinden zien dan bij de voormeting (T0). Ook het interactie-

effect voor de verschillende condities was significant (F(1, 211) = 38.89, p <.01, η2=.16). 

Participanten in de interventiegroep hadden vergeleken met de wachtlijstgroep op de nameting 

een significant hogere mate van welbevinden (Tabel 2; Figuur 1). Hiermee kon de eerste 

hypothese dat de interventie ‘Compassie als sleutel tot geluk, voorbij stress en zelfkritiek’ tot 

een hogere mate van welbevinden leidt, bevestigd worden.  
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Figuur 1. Toename van welbevinden.  

 
 

3.3 Effecten op psychopathologie 

De resultaten van de herhaalde metingen ANOVA lieten zien dat het hoofdeffect van 

tijd significant was (F(1, 211) = 54.67, p<.01, η2=.21). De deelnemers lieten bij de nameting 

(T1) een lagere mate van psychopathologie zien dan bij de voormeting (T0). Ook het interactie-

effect voor de verschillende condities was significant (F(1, 211) = 19.31, p <.01, η2=.08). 

Participanten in de interventiegroep hadden vergeleken met de wachtlijstgroep op de nameting 

een significant lagere mate van psychopathologie (Tabel 2; Figuur 2). Hiermee kon de tweede 

hypothese dat de interventie ‘Compassie als sleutel tot geluk, voorbij stress en zelfkritiek’ tot 

een lagere mate van psychopathologie leidt, bevestigd worden.  
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Figuur 2. Reductie van psychische klachten.  

 

 
 

 

3.4 Correlatieanalyse  

Om een eerste indruk te krijgen van de samenhang tussen verandering op welbevinden 

en psychopathologie werd gekeken naar de correlaties tussen de verschilscores van de 

uitkomstmaten zelfcompassie (SCS-SF), welbevinden (MHC-SF) en psychopathologie 

(HADS) (Tabel 3). Tussen de verschilscores van de uitkomstmaten werden significante 

verbanden gevonden. Het verband tussen welbevinden en zelfcompassie was matig en positief, 

het verband tussen welbevinden en psychopathologie was matig en negatief en het verband 

tussen zelfcompassie en psychopathologie was sterk en negatief. Hieruit kan geconcludeerd 

worden dat een toename van zelfcompassie gepaard gaat met een afname in psychopathologie 

en een toename in welbevinden. 
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Tabel 3. Pearson correlatie tussen de verschilscores van de uitkomstmaten welbevinden, 

zelfcompassie en psychopathologie.  

     

 

      
Uitkomstmaat 1 2 3 

1. MHC-SF   
2. SCS-SF     0.40*  
3. HADS -0.60* -0.51*   
Noot: MHC-SF = Mental Health Continuum-Short Form 

(welbevinden); SCS-SF = Self-Compassion Scale Short-  

Form (zelfcompassie); HADS = Hospital Anxiety  

Depression Scale (psychopathologie); *p< .01 (twee-zijdig)  

  

    

3.5 Mediatie-effect van zelfcompassie op welbevinden en psychopathologie 

Er werden regressieanalyses uitgevoerd met de bootstrapping methode, zoals Preacher 

en Hayes (2004) deze beschrijven. Ten eerste werd gekeken naar het totaal effect van conditie 

op welbevinden. Deze toonde aan dat conditie significant en negatief gerelateerd was aan de 

mate van welbevinden (b = -.51, t(210) = - 6.39, p <.01). Dat betekende dat het deelnemen aan 

de interventie aan een vergroot mate van welbevinden gerelateerd was. Ten tweede werd 

gekeken naar het totaal effect van conditie op psychopathologie. Ook deze toonde aan dat 

conditie significant en positief gerelateerd was aan de mate van welbevinden (b = .24, t(210) = 

4.39, p <.01). Dat betekende dat het deelnemen aan de interventie aan een verminderde mate 

van psychopathologie gerelateerd was. Verdere regressieanalyses naar de directe en indirecte 

effecten van zelfcompassie lieten een indirect of moderatie-effect (a*b) van zelfcompassie op 

welbevinden [indirect effect = -.14, 95 % CI = (-.23; -.07)] zien en op psychopathologie 

[indirect effect = .14, 95 % CI = (.09; .21)]. De voor-bias-gecorrigeerde 95%-

betrouwbaarheidsintervallen bevatten voor welbevinden en psychopathologie geen nul. Hieruit 

kan geconcludeerd worden dat zelfcompassie een mediërend effect op de toename van 

welbevinden en de afname van psychopathologie heeft. De derde hypothese kan bevestigd 

worden. De mediatie modellen van welbevinden en psychopathologie zijn weergegeven in 

respectievelijk Figuur 4 en Figuur 5. 
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Figuur 3. Mediatiemodel welbevinden 

   

           Direct effect (c’) 

          (Totaal effect c) 

  

          Indirect effect (a*b) 

 

Noot: *significant p<0.05; [indirect effect = -.14, 95 % CI = (-.23; -.07)] 

 

 

 

Figuur 4. Mediatiemodel psychopathologie 

       

   

                   Direct effect (c’) 

                 (Totaal effect c) 

  

 

           Indirect effect (a*b) 

 

Noot: *significant p<0.05; [indirect effect = .14, 95 % CI = (.09; .21)]. 

 

 

  

4. Discussie 

4.1 Resultaten  

De resultaten van het onderzoek tonen aan dat de zelfhulpinterventie ‘Compassie als 

sleutel tot geluk, voorbij stress en zelfkritiek’ tot een toename van welbevinden en afname van 

psychopathologie leidt in vergelijking met de deelnemers in de wachtlijstgroep. Eerdere 

onderzoeken laten zien dat een verhoogde mate van zelfcompassie in verband staat met een 

hogere mate van welbevinden (Zessin et al., 2015) en een lagere mate van psychopathologie 

(MacBeth & Gumley, 2012). De gevonden resultaten in dit onderzoek zijn conform de 

Conditie Psychopathologie 

Zelfcompassie

  

                   c’ = .10  

a = -.59* 

 

b = -.24* 

 

Conditie Welbevinden 

Zelfcompassie

 

c’ = -.37* 

(bdddfdfdfdfdfd 

a = -.59*  b = .23* 

 

(c = -.51*) 

 

  (c = .24*) 
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verwachtingen. Daarnaast blijkt uit dit onderzoek dat een hogere mate van zelfcompassie de 

positieve effecten van de interventie medieert. Het mediatie-effect van zelfcompassie versterkt 

de toename van welbevinden en de afname van psychopathologie. Deze resultaten zijn ook 

conform de verwachtingen. Ook suggereert het mediatie-effect van zelfcompassie dat het 

achterliggende mechanisme van het theoretische model van de Compassion Focused Therapy 

(CFT) waarop deze interventie gebaseerd is, werkt. De gevonden resultaten laten het belang 

van zelfcompassie in het bevorderen van de complete state of mental health zien.  

Alleen zijn de resultaten niet volledig vergelijkbaar met andere studies, omdat er nog 

weinig gerandomiseerde gecontroleerde studies (RCT’s) gedaan zijn naar de effecten van CFT. 

Tot heden is er slechts de RCT-studie van Braehler et al. (2013). De verschillen tussen deze 

studie en de huidige is dat in de huidige studie de interventie aangeboden wordt in vorm van 

een zelfhulpinterventie, voor een non-klinische populatie en met e-mailbegeleiding. De studie 

van Braehler et al. (2013) biedt CFT in vorm van groepstherapie aan een klinische populatie 

met schizofreniepatiënten aan. 

 

4.2 Sterke kanten en beperkingen  

In het huidige onderzoek is het onderzoeksdesign (een gerandomiseerde, gecontroleerde 

studie) een sterke kant. Het toevoegen van een wachtlijstgroep die voor aandacht en andere 

non-specifieke factoren controleert, kan ervoor zorgen dat de effecten van de interventie beter 

geïnventariseerd kunnen worden.  

Een ander voordeel is het aanbieden van de interventie als zelfhulp. In Nederland krijgt 

een op de vier volwassen Nederlander te maken met psychische klachten, maar het probleem is 

dat slechts een klein deel in contact komt met de hulpverlening (Trimboos-instituut, 2010). 

Vaak komt dat door stigmatisering van psychische klachten waardoor de drempel tot face-to-

face contact groot is. Zelfhulpinterventies zijn in vergelijking met face-to-face contact 

laagdrempeliger omdat de anonimiteit van de patiënt gewaarborgd blijft. Hierdoor zou het 

mensen kunnen benaderen die anders niet bereikt zouden worden. Belangrijk te noemen is dat 

zelfhulpinterventies even effectief zijn dan face-to-face behandelingen (Cuijpers, Donker, van 

Straten, Li, & Andersson; 2010). Andere voordelen van zelfhulpinterventies zijn volgens Bolier 

et al. (2013) de kosteneffectiviteit en flexibiliteit. Participanten kunnen zelf bepalen wanneer 

en waar ze de interventie willen uitvoeren. Ook is het aantrekkelijk voor begeleiders, aangezien 

zij er minder tijd in hoeven te investeren.  
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Een ander positief aspect van dit onderzoek is de e-mailbegeleiding. Uit meta-analyses 

en reviews blijkt dat zelfhulpinterventies in combinatie met minimaal contact met een 

psycholoog significant sterkere effecten laat zien dan zonder contact (Andersson & Cuijpers 

2009; Cuijpers & Schuurmans, 2007; Gellathy et al., 2007; Richards & Richardson 2012). 

Onderzoek van Fledderus, Bohlmeijer, Pieterse en Schreurs (2012) laat geen verschillen in 

effectiviteit zien tussen zelfhulpinterventies met minimale en intensieve e-mailbegeleiding. 

Daaruit kan geconcludeerd worden dat niet de intensiviteit van begeleiding, maar de 

begeleiding zelf al tot positieve effecten leidt. De studies van Andersson en Cuijpers (2009) en 

Schueller en Parks (2014) tonen aan dat e-mailbegeleiding de adherentie van de interventie kan 

vergroten. Hierdoor worden deelnemers gemotiveerder om de interventie af te ronden en om 

wekelijks de opdrachten te voltooien. Dat zorgt ervoor dat de deelnemers meer baat bij de 

interventie hebben.  

Naast de sterke kanten heeft het onderzoek ook een aantal beperkingen. De eerste 

tekortkoming is dat een specifieke doelgroep aan de interventie deelgenomen heeft. De 

deelnemers waren voornamelijk hoogopgeleide Nederlandse vrouwen met een leeftijd tussen 

20 jaar en 78 jaar. Hierdoor zijn de resultaten niet generaliseerbaar naar andere doelgroepen. 

Maar een voordeel van een hoog opleidingsniveau is dat het de adherentie bij de interventie 

vergroot (Sabaté, 2003; Warmerdam, van Straten, Twisk, Riper, & Cuijpers, 2003). Uit 

verschillende onderzoeken blijkt dat participanten met een hoog opleidingsniveau een kleinere 

kans lopen op drop-out (Sabaté, 2003; Warmerdam, van Straten, Twisk, Riper, & Cuijpers, 

2003). 

Een tweede beperking van het onderzoek is het design. Participanten worden er voor het 

begin van de interventie erover geïnformeerd of ze in de interventie- of wachtlijstgroep 

ingedeeld worden. Uit het onderzoek van Schulz en Grimes (2002) blijkt dat de psychologische 

en fysieke reacties van participanten hierdoor beïnvloed kunnen worden. Daarnaast kan deze 

kennis invloed op de compliance van de participanten met het onderzoek hebben. Schulz en 

Grimes (2002) zijn voor blinding. Ze definiëren de term als ‘the term blinding refers to keeping 

trial participants, investigators, or assessors unaware of an assigned intervention so that they 

are not influenced by that knowledge’ (Schulz & Grimes, 2002, p.696). Blinding heeft volgens 

hen vier mogelijke voordelen. Het vermindert de kans op gebiasde psychologische en fysieke 

reacties op de interventie, participanten vertonen meer compliance met de interventie, 

participanten zoeken minder vaak aanvullende interventies en de kans op adherentie wordt 

vergroot. In een vervolgonderzoek zou onderzocht kunnen worden of blinding impact of de 

resultaten heeft, zoals het verminderen van drop-outs. Aan de wachtlijst zou een placeboachtige 
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interventie aangeboden kunnen worden waarbij ze bijvoorbeeld gedurende de interventie 

dagelijks een dagboek bij moeten houden over wat ze gedaan hebben. Hierdoor zou het 

onderzoek voor aandacht voor het onderzoek gecontroleerd kunnen worden. Er is echter de 

vraag is of de aandacht die participanten door de e-mailbegeleiding krijgen invloed op de 

effecten van de interventie heeft.  

Een derde beperking is de email-begeleiding. In het onderzoek geven vier verschillende 

personen email-begeleiding: twee afgestudeerde psychologiestudenten en twee 

masterstudenten psychologie. Dat kan voor een implementatie van drift leiden. Er is sprake van 

drift in een studie wanneer men afwijkt van onderzoeksprotocollen (Salazar, Crosby, & 

DiClemente, 2006). Bijvoorbeeld wanneer begeleiders persoonlijke ervaringen delen die niet 

in het onderzoeksprotocol staan. De interne validiteit van een RCT kan door een drift beïnvloed 

worden waardoor de resultaten van de interventie niet toegeschreven kunnen worden aan de 

interventie (Salazar et al., 2006). Er wordt geadviseerd om een gedetailleerd 

onderzoeksprotocol te ontwikkelen waarin staat wat tijdens de interventie wel en niet gedaan 

mag worden (Salazar et al., 2006). 

 

4.3 Conclusie en aanbevelingen  

Ondanks de beperkingen laat dit onderzoek zien dat de begeleide zelfhulpinterventie 

‘Compassie als sleutel tot geluk, voorbij stress en zelfkritiek’ die gebaseerd is op de 

Compassion Focused Therapy en aangevuld is met zelfcompassie-oefeningen van Neff en 

Germer (2013) geschikt is voor het bevorderen van de complete state of mental health in de 

groep van hoogopgeleide Nederlandse vrouwen tussen de 20 en 78 jaar. Het vergroot de mate 

van welbevinden en verminderd de mate van psychopathologie bij mensen met lichte tot matige 

psychische klachten. De aanwezigheid van welbevinden is belangrijk omdat het beschermend 

werkt tegen het ontstaan van psychische klachten (Keyes, Dhingra, & Simoes, 2010; Wood & 

Joseph, 2009). Deze positieve effecten van de interventie worden versterkt door het mediërende 

effect van zelfcompassie. De bevindingen van dit onderzoek laten zien dat toekomstige studies 

het construct zelfcompassie moeten betrekken bij interventies die gericht zijn op het verbeteren 

van de complete state of mental health.  

Vervolgonderzoek is nodig om aan te tonen dat interventies gericht op het vergroten van 

compassie ook bij mannen, allochtonen en mensen met een lager opleidingsniveau effectief is. 

Ook is het belangrijk om te onderzoeken in hoeverre de e-mailbegeleiding en het 

onderzoeksdesign invloed op de resultaten van de interventie heeft.  
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6.2  Informatie voor deelnemers          

 
                                                           

 
 

Onderzoek naar een zelfhulpcursus voor het vergroten van zelfcompassie 

en welbevinden 

 

Informatie voor deelnemers 

 
Enschede, september 2015  

 

Geachte heer, mevrouw,  

 

Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een wetenschappelijk onderzoek naar een 

zelfhulpcursus om mensen te helpen bij het vergroten van hun zelfcompassie en welbevinden. 

U beslist zelf of u wilt meedoen aan dit onderzoek. Deelname is vrijwillig. Voordat u de 

beslissing neemt, is het belangrijk om meer te weten over het onderzoek. Lees deze 

informatiebrief rustig door. Bespreek de inhoud met uw partner, vrienden of familie. Mocht u 

na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u deze stellen aan de onderzoeker 

Marion Spijkerman. Onderaan deze brief vindt u haar contactgegevens. Als u besluit niet mee 

te doen, hoeft u verder niets te doen. Als u wel meedoet, kunt u zich tijdens het onderzoek altijd 

bedenken en toch stoppen, u hoeft daarvoor geen reden op te geven.  

Over dit onderzoek heeft de Ethische Commissie van de Universiteit Twente een positief 

oordeel uitgebracht. De voor dit onderzoek internationaal vastgestelde richtlijnen zullen 

nauwkeurig in acht worden genomen.  

 

Doel van het onderzoek  
De Universiteit Twente heeft op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten een 

zelfhulpcursus ontwikkeld. Deze cursus is bedoeld voor mensen vanaf 18 jaar die zelfstandig 

aan de slag willen om compassie (vriendelijkheid en mildheid) voor henzelf en voor anderen te 

vergroten. Het doel van dit onderzoek is om vast te stellen of het volgen van deze 

zelfhulpcursus, met e-mail begeleiding, kan helpen om een plezierig, betrokken en betekenisvol 

leven te leiden en minder stress te ervaren.  

 

Wie voert het onderzoek uit?  
Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Universiteit Twente.  

 

Wie kunnen deelnemen aan het onderzoek?  
Het onderzoek is bedoeld voor mensen die het gevoel hebben met meer plezier en kalmte te 

kunnen leven, bijvoorbeeld omdat ze nu stress en spanning ervaren of kritisch zijn op zichzelf. 

U heeft behoefte aan ondersteuning bij het vergroten van uw welbevinden en/of het 

verminderen van stress. En u vindt dat u best wat milder en vriendelijker voor u zelf kunt 

worden. U kunt meedoen aan het onderzoek als u 18 jaar of ouder bent en een verminderd 

welbevinden heeft. Omdat de begeleiding online plaatsvindt, is het wel noodzakelijk dat u 

toegang heeft tot een computer, laptop of tablet/iPad met een goede internetverbinding en 

beschikt over een e-mailadres.  
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Wie kunnen niet deelnemen aan het onderzoek?  
De zelfhulpcursus is niet bedoeld voor mensen met ernstige angst- of depressieve klachten. In 

dat geval adviseren we u om contact op te nemen met uw huisarts. Mensen die een optimaal 

welbevinden ervaren (floreren) kunnen ook niet meedoen.  

 

Twee groepen  
Om te kunnen onderzoeken of de zelfhulpcursus werkt verdelen we de deelnemers aan het 

onderzoek in twee groepen. Als u deelneemt aan het onderzoek, kunt u in één van de volgende 

twee groepen terecht komen:  

Groep 1: U volgt de zelfhulpcursus en heeft wekelijks e-mailcontact met een begeleider.  

Groep 2: U komt op een wachtlijst en ontvangt de zelfhulpcursus (zonder e-mail begeleiding) 

zes maanden nadat het onderzoek van start is gegaan.  

Via een loting bepalen we in welke groep u zit. De kans dat u in groep 1 komt is even groot als 

de kans dat u in groep 2 komt. Tijdens het onderzoek bent u vrij om een andere (psychologische) 

cursus of behandeling te volgen als u dat zou willen.  

 

De zelfhulpcursus  
De zelfhulpcursus bestaat uit 7 lessen die in 7 weken doorlopen kunnen worden. Als deelnemer 

aan dit onderzoek krijgt u 9 weken de tijd om de cursus te doorlopen. In deze lessen leert u uw 

compassie voor uzelf en anderen te vergroten. Zelfcompassie is het vermogen om meer kalmte 

te ontwikkelen, vriendelijker voor onszelf en anderen te worden en ons eigen lijden en het lijden 

van anderen te verminderen. Het doel van deze lessen is dat ze u helpen om een plezierig, 

betrokken en betekenisvol leven te leiden en minder stress te ervaren.  

Elke les begint met informatie over het onderwerp. U leest dan waarom het onderwerp 

belangrijk is voor uw zelfcompassie en welbevinden. Vervolgens is het de bedoeling dat u in 

ieder geval één of twee door ons aangereikte oefeningen doet. Daarnaast kunt u ook andere 

oefeningen doen die u aanspreken.  

 

E-mailbegeleiding  
Als u in de eerste groep terecht komt heeft u wekelijks e-mailcontact met een persoonlijk 

begeleider. Deze begeleiders zijn psychologen van de Universiteit Twente. Zij zijn getraind in 

het geven van de e-mailbegeleiding. De persoon die u begeleidt zal altijd dezelfde persoon zijn.  

Voordat de e-mailbegeleiding van start gaat, ontvangt u een uitgebreide e-mail van uw 

persoonlijk begeleider. Daarin stelt hij/zij zich voor en staat de procedure beschreven. 

Daarnaast wordt van u verwacht dat u elke zondag of maandag een e-mail stuurt naar uw 

persoonlijk begeleider. Daarin kunt u iets schrijven over uw ervaringen en vragen stellen. De 

begeleider stuurt u elke woensdag een e-mail terug. Daarin ontvangt u feedback op uw 

ervaringen en vragen, staan vragen over de vorderingen van de afgelopen week en vragen over 

mogelijke knelpunten en problemen. De verstuurde e-mails van de begeleider en de ontvangen 

e-mails van u zullen anoniem opgeslagen worden voor eventuele analyse na afloop van het 

onderzoek (zie verder onder kopje “privacy”). 
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Geen therapie  
Het is belangrijk om te beseffen dat het niet om therapie gaat, maar om een zelfhulpcursus. U 

bent zelf verantwoordelijk voor hoe het met u gaat en om eventueel andere hulp te zoeken 

wanneer u die nodig heeft. De begeleider kunt u beschouwen als een coach die u ondersteunt 

bij het doorlopen van de cursus.  

 

Hoe kunt u zich aanmelden voor het onderzoek?  
Als u mee wilt doen aan het onderzoek vragen wij u zich aan te melden door het 

aanmeldformulier op de website www.utwente.nl/zelfcompassie in te vullen. In dit formulier 

dient u toestemming te geven voor deelname aan het onderzoek. U gaat dan akkoord met de 

voorwaarden voor deelname. Ter informatie vindt u deze toestemmingsverklaring ook op de 

website. Daarnaast wordt u gevraagd om een aantal screeningsvragen in te vullen om te kijken 

of u binnen de doelgroep valt. Het invullen neemt ongeveer 5 à 10 minuten. U ontvangt binnen 

5 werkdagen per e-mail bericht van ons of u mee kunt doen.  

 

Uitslag van de loting  
Omdat de loting voor alle deelnemers op hetzelfde moment plaatsvindt, kan er vanaf het 

moment van uw aanmelding tot de uitslag van de loting maximaal vier weken wachttijd zitten. 

U ontvangt per e-mail de uitslag van de loting, u krijgt dan te horen in welke groep u bent 

ingedeeld. Aan de uitslag van de loting kunnen wij niets veranderen.  

 

Wat wordt er van u verwacht?  
De cursus  

Het is belangrijk dat u gemotiveerd bent om de zelfhulpcursus in 7 tot 9 weken te doorlopen en 

dat u in deze periode ongeveer 2 à 4 uur per week (op voor u geschikte tijden) met de 

zelfhulpcursus aan de slag gaat. Ook bent u bereid gedurende 7 keer (na elke les) e-mailcontact 

te hebben met de begeleider, voor het geval u in de eerste groep wordt ingedeeld.  

Vragenlijsten  

In een periode van 12 maanden, vragen we u 4 keer een vragenlijst in te vullen voor het 

onderzoek. Dit geldt voor beide groepen. U ontvangt de vragenlijsten op een door u opgegeven 

e-mailadres. De eerste vragenlijst ontvangt u bij de start van het onderzoek, de andere 

vragenlijsten ontvangt u 3 maanden, 6 maanden en 12 maanden na de start van het onderzoek. 

Alle vragenlijsten vult u online in, bijvoorbeeld thuis op uw computer. Het invullen neemt per 

keer ongeveer 20 tot 30 minuten in beslag.  

 

Wanneer begint de cursus?  
Deelnemers in groep 1 krijgen de zelfhulpcursus half oktober per post toegestuurd (nadat de 

uitslag van de loting bekend is). Deelnemers in groep 2 ontvangen de zelfhulpcursus nadat zij 

de derde vragenlijst hebben ingevuld (dus na 6 maanden).  
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Voor- en nadelen van deelname aan dit onderzoek  
Voordelen van deelname zijn:  

• U krijgt gratis de zelfhulpcursus over zelfcompassie aangeboden.  

• U levert een belangrijke bijdrage aan de kennis over de werkzaamheid van de 

zelfhulpcursus.  

• We verwachten dat de cursus uw welbevinden zal vergroten.  

Nadelen van deelname zijn:  

• Wanneer u in groep 2 komt, moet u zes maanden wachten voordat u de zelfhulpcursus 

kunt doen.  

• Deelname aan het onderzoek heeft tot gevolg dat u op vier momenten een vragenlijst 

moet invullen. Dit kost circa 20 tot 30 minuten per keer.  

 

Beloning  
Alle deelnemers aan het onderzoek krijgen de zelfhulpcursus gratis thuisgestuurd ter 

compensatie voor de tijd die het kost om de vragenlijsten in te vullen. Daarnaast maken alle 

deelnemers die vier keer de vragenlijst invullen (+ de korte screeningsvragenlijst) kans op één 

van de volgende prijzen:  

• 50 x bol.com waardebon ter waarde van 10 euro  

• 20 x bol.com waardebon ter waarde van 20 euro  

• 5 x bol.com waardebon ter waarde van 50 euro  

 

De waardebonnen worden aan het eind van het onderzoek per e-mail toegestuurd.  

 

Privacy  
Uw persoonlijke gegevens, uw antwoorden op de vragenlijsten en uw e-mails aan de begeleider 

(voor deelnemers in de eerste groep) worden vertrouwelijk behandeld en gecodeerd opgeslagen. 

Dit betekent dat er een code wordt gegeven aan uw gegevens, die niet naar u herleidbaar is. De 

antwoorden op de vragenlijsten worden los van uw persoonlijke gegevens bewaard. Wij zijn 

verplicht uw onderzoeksgegevens en persoonsgegevens 15 jaar te bewaren (dus los van elkaar). 

Daarvoor geeft u toestemming als u meedoet aan dit onderzoek. Gedurende de looptijd van het 

onderzoek kunt u altijd contact opnemen met de onderzoeker wanneer u inzage in uw gegevens 

wilt hebben. Uw gegevens worden alleen voor dit onderzoek gebruikt en met niemand anders 

gedeeld. 

  

Onafhankelijk advies  
Wilt u graag een onafhankelijk advies over deelname aan dit onderzoek? Dan kunt u terecht bij 

een onafhankelijk deskundige, dhr. Peter ten Klooster (e-mail: p.m.tenklooster@utwente.nl, tel: 

053 – 489 6056). Hij is niet direct bij het onderzoek betrokken, maar wel voldoende op de 

hoogte om uw vragen te beantwoorden.  

 

Klachten  
Wij proberen het onderzoek zo goed mogelijk uit te voeren. Toch kan het voorkomen dat u 

klachten heeft over het onderzoek. U kunt dit melden bij dhr. Ernst Bohlmeijer (e-mail: 

e.t.bohlmeijer@utwente.nl, tel: 053 – 489 6046)  

 

Vragen 

Mocht u nog vragen hebben na het lezen van deze brief, dan kunt u altijd contact opnemen met 

uitvoerder van het onderzoek, mw. Marion Spijkerman (email: zelfcompassie-

bms@utwente.nl, tel: 053 – 489 6545). 
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6.3  Toestemmingsverklaring  
 

TOESTEMMINGSVERKLARING 

Aan het begin van de screeningsvragenlijst dient u toestemming te geven voor deelname aan 

het onderzoek. U gaat dan akkoord met de volgende voorwaarden voor deelname: 

• Ik heb de informatie voor deelnemers aan het onderzoek naar een zelfhulpcursus voor 

het vergroten van zelfcompassie en welbevinden op de website 

www.utwente.nl/zelfcompassie gelezen en ik begrijp de informatie. 

• Ik heb voldoende tijd gehad om over mijn deelname na te denken. Ik ben in de 

gelegenheid geweest om vragen te stellen. Deze vragen zijn naar tevredenheid 

beantwoord. 

• Ik geef toestemming voor deelname aan bovengenoemd onderzoek. 

• Ik weet dat mijn deelname geheel vrijwillig is en dat ik op ieder moment kan beslissen 

om toch niet (meer) mee te doen zonder dat ik daarvoor een reden hoef op te geven. 

• Ik stem in met het gebruik van mijn onderzoeksgegevens voor de doeleinden die in de 

informatiebrief staan beschreven. 

• Ik weet dat mijn onderzoeksgegevens na het onderzoek nog 15 jaar bewaard worden 

en daarna worden vernietigd. 
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6.4  Vragen over de demografische variabelen van de deelnemers  

 

1. Bent u een man of een vrouw? 

Man  

Vrouw 

2. Wat is uw leeftijd in jaren? 

… (open antwoord) 

3. Wat is uw nationaliteit? 

 Nederlands 

 Anders, namelijk …  

 … (open antwoord) 

4. Wat is uw burgerlijke staat? 

Getrouwd of geregistreerde partnerschap 

Gescheiden 

Weduwe/weduwnaar 

Nooit getrouwd geweest 

5. Wat is uw woonsituatie? 

Alleen 

Samenwonend met partner en kinderen  

Samenwonend met partner zonder kinderen   

Alleen met kinderen  

Met anderen  

6. Wat is de hoogste opleiding die u hebt afgerond? 

Wetenschappelijk onderwijs 

Hoger beroepsonderwijs 

Hoger voortgezet onderwijs 

Middelbaar beroepsonderwijs      

Basisonderwijs 

Geen opleiding 

Anders, namelijk… 

… (open antwoord) 

7. Wat doet u in het dagelijks leven? (Werksituatie) 

Betaald werk   

Zelfstandig ondernemer  

Onbetaald werk/vrijwilliger 

Werkzoekend/werkloos  

Arbeidsongeschikt 

Gepensioneerd 

Huisman/huisvrouw  

Student, scholier  

Anders, namelijk… 

… (open antwoord) 
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6.5  Self-Compassion Scale-Short Form 

 

1. Als ik faal in iets dat belangrijk voor me is, kan het gevoel van mislukking mij 

volledig beheersen. 

1 Zelden of nooit 

2  

3  

4  

5  

6  

7 Bijna altijd  

2. Ik probeer begripvol en geduldig te zijn tegenover die aspecten van mijn 

persoonlijkheid die me niet bevallen. 

3. Als er iets pijnlijks gebeurt, probeer ik een gebalanceerde kijk op de situatie in te 

nemen. 

4. Als ik me rot voel, heb ik het idee dat de meeste andere mensen gelukkiger zijn dan ik. 

5. Ik probeer mijn mislukkingen te zien als een gewoon onderdeel van het menselijk 

bestaan. 

6. Als ik een moeilijke tijd mee maak, geef ik mezelf de zorg die ik nodig heb. 

7. Als ik ergens door van streek ben, probeer ik mijn gevoelens in balans te houden. 

8. Als ik faal in iets dat belangrijk voor me is, ben ik geneigd me alleen te voelen in mijn 

mislukking. 

9. Als ik me rot voel, ben ik geneigd om me te fixeren op alles wat er mis is. 

10. Als ik mezelf op één of andere manier tekort voel schieten, herinner ik mezelf eraan 

dat de meeste mensen dit weleens hebben. 

11. Ik ben afkeurend en oordelend tegenover mijn eigen tekortkomingen. 

12. Ik ben intolerant en ongeduldig tegenover de kanten van mijzelf die me niet bevallen. 
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6.6  Mental Health Continuum-Short Form (MHC-SF) 

 

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… 
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6.7  Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) 
 

Het is bekend dat emoties bij de meeste ziektes een belangrijke rol kunnen spelen. 

Deze vragenlijst dient als hulpmiddel om te weten te komen hoe u zich voelt. Lees iedere vraag en 

onderstreep het antwoord dat het beste weergeeft hoe u zich gedurende de laatste week gevoeld heeft. 

 

Denk niet te lang na over uw antwoord. Uw eerste reactie op elke vraag is waarschijnlijk 

betrouwbaarder dan een lang doordacht antwoord. 

 

1. Ik voel me gespannen: 

 

Meestal 

Vaak 

Af en toe, soms 

Helemaal niet 

 

2. Ik geniet nog steeds van de dingen waar ik vroeger van genoot: 

 

Zeker zo veel 

Niet zo veel als vroeger 

Weinig 

Haast helemaal niet 

 

3. Ik krijg een soort angstgevoel alsof er elk moment iets vreselijks zal gebeuren: 

 

Heel zeker en vrij erg 

Ja, maar niet zo erg 

Een beetje, maar ik maak me er geen zorgen over 

Helemaal niet 

 

4. Ik kan lachen en de dingen van de vrolijke kant zien: 

 

Net zoveel als vroeger 

Niet zo goed als vroeger 

Beslist niet zoveel als vroeger 

Helemaal niet 

 

5. Ik maak me vaak ongerust: 

 

Heel erg vaak 

Vaak 

Af en toe maar niet te vaak 

Alleen soms 

 

6. Ik voel me opgewekt: 

 

Helemaal niet 

Niet vaak 

Soms 

Meestal 

 

7. Ik kan rustig zitten en me ontspannen: 

 

Zeker 

Meestal 
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Niet vaak 

Helemaal niet 

 

8. Ik voel me alsof alles moeizamer gaat: 

 

Bijna altijd 

Heel vaak 

Soms 

Helemaal niet 

 

9. Ik krijg een soort benauwd, gespannen gevoel in mijn maag: 

 

Helemaal niet 

Soms 

Vrij vaak 

Heel vaak 

10. Ik heb geen interesse meer in mijn uiterlijk: 

 

Zeker 

Niet meer zoveel als ik zou moeten 

Waarschijnlijk niet zoveel 

Evenveel interesse als vroeger 

 

11. Ik voel me rusteloos en voel dat ik iets te doen moet hebben: 

 

Heel erg 

Tamelijk veel 

Niet erg veel 

Helemaal niet 

 

12. Ik verheug me van tevoren al op dingen: 

 

Net zoveel als vroeger 

Een beetje minder dan vroeger 

Zeker minder dan vroeger 

Bijna nooit 

 

13. Ik krijg plotseling gevoelens van panische angst: 

 

Zeer vaak 

Tamelijk vaak 

Niet erg vaak 

Helemaal niet 

 

14. Ik kan van een goed boek genieten, of van een radio- of televisieprogramma: 

 

Vaak 

Soms 

Niet vaak 

Heel zelden 
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6.8  Positive and Negative Affect Schedule (PANAS) 
 

Deze vragenlijst bestaat uit een aantal woorden die verschillende gevoelens en emoties 

beschrijven. Duid bij elk woord aan in welke mate u zich in het algemeen (dus doorgaans) 

zo voelt. Lees elk woord en omcirkel daarnaast uw antwoord. Maak hierbij gebruik van de 

volgende schaal:  

 
 

 

 

 

 

 

 


