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1*) Inleiding

1.1) Achtergrond
Naar aanleiding van de zesde gezondheidsdoelstelling suïcidepreventie keurde Mevrouw Inge
Vervotte, Minister van Welzijn, Gezondheid en Gezin, het Vlaams actieplan Preventie van
Zelfdoding 2006-2010 goed. Dit actieplan, dat betracht om tegen 2010 de sterfte door
zelfdoding met 8% te doen dalen ten opzichte van het jaar 2000, bevat een vijftal strategieën
die de geestelijke gezondheid van mensen kunnen versterken. Eén van die strategieën is het
bevorderen van de geestelijke gezondheidszorg met betrekking tot het individu en de
maatschappij. Een reeds bestaand initiatief ter zake is de campagne “Fit in je hoofd – goed in
je vel” (www.fitinjehoofd.be) die Minister Vervotte in mei 2006 lanceerde. Het doel van deze
campagne is van drieërlei aard. Primo, het bieden van een leidraad voor een beter mentaal
evenwicht via een tiental positieve stappen.1 Centrale concepten hierbij zijn “zelfzorg”,
“zelfeducatie” en “zelfredzaamheid”. Secundo, het onder de aandacht brengen van het belang
van een goede geestelijke gezondheid. Tertio, het uit de taboesfeer halen van problemen als
depressie en zelfdoding.2

Voortbouwend op en ter verdieping van deze campagne werd geopteerd om een
zelfbeoordelingstest te ontwikkelen. Deze test wil voornamelijk de implementatie van de tien
stappen bevorderen. Anders gezegd: er werd geopteerd om de concepten “zelfeducatie”,
“zelfzorg” en “zelfredzaamheid” verder gestalte te geven via de uitwerking van een
zelfbeoordelingstest die via de website “Fit in je hoofd – goed in je vel” kan worden ingevuld.
Deze zelfbeoordelingstest meet in de eerste plaats wat mensen denken, voelen en doen
aangaande hun geestelijke gezondheid. Het advies dat na het invullen van de test wordt
geboden, biedt de gebruikers informatie over hoe zij hun bestaande sterktes kunnen bewaken
of hun tekorten kunnen verhelpen. Het advies wil echter ook zodanig opgebouwd zijn dat
mensen gemotiveerd zijn om effectief iets aan de eigen situatie te veranderen. Na het invullen
van de test zouden de gebruikers dus ten eerste een inzicht moeten hebben in hun sterktes en
bedreigingen aangaande de eigen geestelijke gezondheid (cf. de scoring), ten tweede
gemotiveerd moeten zijn om de eigen gezondheid actief te bewaken en bij te sturen (cf. het
persoonlijk advies) en ten derde zouden ze ook moeten weten hoe zij iets aan hun situatie
kunnen doen (cf. het actieplan dat hen helpt om buffers op te bouwen teneinde de eigen
gezondheid actief te beschermen).

1.2) Doelstellingen & structuur van de tekst
Ofschoon in de Westerse landen het aantal (effectief gebleken) campagnes die zich tot doel
stellen de geestelijke gezondheid te bevorderen door de bevolking te informeren, de
individuele zelfzorg te stimuleren en/of het stigma en taboe rond geestelijke stoornissen te
verminderen legio zijn,3 is het toch zo dat evaluatiestudies van campagnes die werken met een
zelfbeoordelingstest die gebaseerd is op positieve stappen ter promotie van een goede mentale
gezondheid, niet voorhanden zijn. Dat betekent voor het Vlaamse initiatief dat het

1 De lezer vindt in Bijlage A de tien stappen alsook een summiere uitleg per stap.
2 Op die manier verbindt Vlaanderen zich rechtstreeks met enkele prioriteiten zoals die door de WHO op de
agenda werden geplaatst, namelijk enerzijds de bevordering van de aandacht voor het belang van een goede
mentale gezondheid en anderzijds een collectieve aanpak van het stigma, de discriminatie en de ongelijkheid die
frequent met geestelijke gezondheid gepaard gaan (WHO, 2005). De WHO maakt duidelijk dat in het kader van
preventie van geestelijke stoornissen en in het kader van promotie van mentale gezondheid, elk Europees land
wordt verondersteld een actieplan te ontwikkelen en te implementeren (Jané-Llopis, Anderson, 2005).
3 Zie bijvoorbeeld de uitstekende overzichtstudie van Saxena, Garrison (2004) alwaar beknopt enkele campagnes
worden voorgesteld en besproken.

http://www.fitinjehoofd.be/
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hoofdzakelijk slechts via indirecte evidentie kan worden gefundeerd. Onderliggende tekst wil
het gebruik van een dergelijke zelfbeoordelingstest beargumenteren door in een eerste fase na
te gaan welke evidentie er specifiek bestaat voor preventiecampagnes in verband met
depressie. De focus valt op deze psychische problematiek omdat deze inhoudelijk het meest
verwant is aan het doel van de site ‘Fit in je hoofd – Goed in je vel’. We onderscheiden i.v.m.
preventiestrategieën rond depressie universele campagnes van selectieve en geïndiceerde
campagnes. In een tweede fase bekijken we wat de literatuur precies stelt over het gegeven
van zelfzorg, zelfbeoordelingstesten al dan niet met persoonlijk advies en over het gebruik
van het Internet als medium dat de bevolking ertoe kan aanzetten op een meer positieve en
autonome manier om te gaan met de eigen geestelijke gezondheid. In een derde fase staan we
in op het advies en de inhoud van de zelfbeoordelingstest. Dat doen we aan de hand van een
drietal stukken. We vergelijken de Vlaamse tien stappen met buitenlandse
preventiecampagnes tegen depressie. Vervolgens staan we uitgebreid stil bij de effectief
gebleken protectieve factoren. We onderzoeken op welke manier de tien stappen uit de
Vlaamse campagne in verband kunnen worden gebracht met deze factoren die, zoals uit heel
wat literatuur blijkt, een profylactisch effect hebben op het optreden van mentale
problematieken. Tot slot presenteren we kort een tweetal theoretische modellen die de idee
ondersteunen dat het zich inlaten met de persoonlijke sterktes en met de omringende
hulpbronnen uit de omgeving een krachtige uitwerking kan hebben voor zover het de
ontwikkeling van een depressie of een poging tot zelfdoding kan tegengaan. We sluiten deze
tekst af met een beknopt besluit dat de belangrijkste argumentatielijnen nog eens weergeeft.

2*) Universele, selectieve en geïndiceerde preventie van depressie

2.1) Inleiding
Het literatuuronderzoek inzake preventiecampagnes voor depressie leverde drie algemene
vaststellingen op. Vooreerst lijkt er met betrekking tot universele preventie (cf. preventie die
zich richt op de algemene bevolking) weinig evidentie te bestaan. Ten tweede blijkt dat er
voor selectieve (cf. preventie die zich richt op mensen met een verhoogd risico op depressie)
en geïndiceerde preventie (cf. preventie die zich richt op mensen die reeds enkele symptomen
van een depressie vertonen) wel evidentie bestaat. Een derde conclusie bestaat uit het feit dat
heel wat onderzoekers pleiten voor een combinatie van universele, selectieve en geïndiceerde
preventie. Infra bespreken we deze drie vaststellingen.

2.2) Evidentie voor preventie van depressie
Er is weinig wetenschappelijk bewijs voor het gegeven dat gezondheidsbevordering die zich
richt op de verbetering van geestelijke fitheid en weerbaarheid van de algemene bevolking
effectief depressies en andere geestelijke stoornissen kan voorkomen. Meijer et al. (2006)
stellen dat uit onderzoek over het algemeen blijkt dat het makkelijker is om klachten te
reduceren, dan om de risicostatus of de kans op het ontwikkelen van een stoornis te
beïnvloeden. Omdat de effecten dus het grootst zijn bij de reductie van klachten en het kleinst
bij een reductie in incidentie, treft men in de praktijk voornamelijk campagnes aan die zich
richten op mensen met klachten of met een verhoogd risico op klachten. Anders gesteld: voor
de effectiviteit van universele preventie-interventies die, voor de ganse bevolking, de kracht
van de beschermende factoren promoten en/of de uitwerking van risicofactoren willen
verminderen, is er weinig evidentie voorhanden (Taylor, Taske, Swann, Waller, 2007;
Cuijpers, 2003). Niettemin bestaan er toch minstens vier goede argumenten om ook op
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universeel niveau aan preventie te doen. Zo blijkt uit onderzoek dat universele
preventiecampagnes erin slagen om de bevolking te informeren omtrent de risicofactoren voor
de ontwikkeling van mentale stoornissen en om het stigma dat gepaard gaat met mentale
stoornissen te verminderen of het bewustzijn van de bevolking inzake mentale stoornissen te
verhogen (Cuijpers, 2003; Jané-Llopis, Anderson, 2005). Een derde argument bestaat eruit dat
de universele preventie de drempel naar diepere preventie verlaagt (zie infra). Tot slot kan
gesteld worden dat niemand a priori kan claimen gevrijwaard te zijn van geestelijke
problematieken. Iedereen heeft er dus eigenlijk baat bij om zich op geestelijk gebied via de
protectieve factoren (zie verder in de tekst) te versterken.
Men zou nu de gedachte kunnen zijn toegedaan dat door de algemene bevolking aan te
spreken het gevaar van psychologisering van het alledaagse leed toeneemt.4 Deze dreiging
kan echter worden gepareerd door te accentueren dat het met die universele campagnes
allerminst de bedoeling is om “gezonde” mensen en mensen met “lichte klachten” ertoe te
brengen dat ze hun eigen dagdagelijkse klachten psychologiseren en/of los zien van de
context. Integendeel, het is de betrachting om die algemene populatie te informeren over
bepaalde copingvaardigheden zodanig dat zij deze, waar en wanneer nodig, in het eigen leven
kan toepassen.
Populatiestrategieën kunnen, zoals Maes (ongepubliceerde tekst) aangeeft, overigens ook
worden verdedigd door het gegeven dat de meeste risicofactoren voor de gezondheid een
normaalverdeling vertonen. Thans is er, nog steeds volgens Maes, voldoende evidentie
voorhanden om ervan uit te gaan dat ook depressieve symptomen “normaal” verdeeld zijn in
de populatie. Dit betekent dat een groot deel van de populatie een klein risico loopt op het
ontwikkelen van een depressie en dat een klein deel van de populatie een groot risico heeft op
het ontwikkelen van een depressie. Omdat uit onderzoek is gebleken dat een groot aantal
mensen blootgesteld aan een klein risico tot meer gezondheidsproblemen leidt dan een klein
aantal mensen met een groot risico, zou een groot deel aan depressies op populatieniveau
kunnen worden voorkomen indien de verdeling van depressieve symptomen zou opschuiven
in gunstige zin.

Uit heel wat onderzoek is gebleken dat inzake geestelijke gezondheid goed werkende
preventiecampagnes legio zijn. Een meta-analyse van Jané-Llópis en Hosman (2003) geeft
aan dat er qua depressieve symptomen een verbetering van 11% mag worden verwacht door
preventieprogramma’s. Ook uit het recente rapport Gezond Verstand (Meijer, et al., 2006) is
bijvoorbeeld gebleken dat er de afgelopen jaren meerdere interventies voor de preventie van
depressie beschikbaar zijn waarvan in goed wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat ze
effectief zijn.5 Deze evidence-based programma’s zijn succesvol voor zover zij er specifiek in

4 Met psychologisering van het alledaagse leed wordt gedoeld op het feit dat mensen niet langer geloven in de
eigen verantwoordelijkheid of de situationele antecedenten, maar dat men alles psychologisch wil verklaren en
reduceren tot een problematiek die maar best door een professionele hulpverlener moet worden aangepakt. Op
die manier wordt men steeds meer afhankelijk van de hulpverleners en kunnen bijgevolg ook de wachtlijsten
toenemen.
5 De preventie-interventies waarover het rapport zich positief uitlaat, richten zich op de beheersing van de
risicofactoren – in Nederland kiest alleen iemand als Ernst Bohlmeijer met zijn cursussen “De verhalen die we
leven” en “Op zoek naar zin”, resoluut voor een theorie (c.q. de narratieve psychologie) waar het accent wordt
gelegd op beschermende factoren, competentieversterking, zelfredzaamheid, groei en positieve psychologie
(Smit, 2006) – en zij hebben steeds de vorm van groepscursussen of individuele zelfhulpcursussen (waarvan
sommigen ook via het Internet worden aangereikt). De gebruiker doorloopt enkele sessies en krijgt daarbij een
minimale vorm van begeleiding. Het Vlaams initiatief is echter niet op diezelfde leest geschoeid. De gebruiker
wordt niet begeleid noch wordt van hem verondersteld dat hij een bepaald parcours volgt. Wat wordt aangereikt
is enerzijds informatie en anderzijds een zelfbeoordelingstest die hem aanspoort zijn gekregen advies op maat in
daden om te zetten. De reden hiervoor heeft te maken met het feit dat er expliciet werd geopteerd om een zeer
laagdrempelig preventie-instrument aan te reiken.
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slagen de risicofactoren te reduceren, de protectieve factoren te bevorderen, de psychiatrische
symptomen te verminderen en de ontwikkeling van een mentale stoornis te verhinderen.
Daarnaast blijkt dat zij ook succesvol zijn in het algemeen bijdragen tot een positieve mentale
gezondheid alsook tot een betere fysische gezondheidstoestand. De preventiecampagnes
sorteren ook positieve sociale en economische effecten (WHO, 2004; Saxena, Jané-LLopis,
Hosman, 2006). Wanneer we de effectief gebleken interventiemethoden van naderbij
beschouwen, dan valt eensdeels op dat ze allen ressorteren onder het vaandel van de selectieve
preventie (c.q. preventiecampagnes waarbij men mensen poogt te bereiken waarvan geweten
is dat zij een hoger risico hebben voor de ontwikkeling van een stoornis) en/of onder dat van
de geïndiceerde preventie (c.q. preventiecampagnes waarbij men zich richt op mensen met al
enkele symptomen) en anderdeels dat ze doorgaans makkelijk kunnen worden geclassificeerd
op basis van datgene waaraan ze het meeste aandacht besteden. Zo zijn er vijf categorieën:
gedrag (gedragsmodellering, stimuleren van het doen van aangename activiteiten,…), cognitie
(cognitieve herstructurering, counseling, het verschaffen van uitleg en inzicht,…),
competentie (het trainen van algemene en sociale vaardigheden,…), educatie (directe
instructies, vormingen, workshops,…) en sociale ondersteuning (het bouwen van een sociaal
netwerk, het bevorderen van de socialisatie,…) (Jané-LLopis, Clemens, Anderson, 2003).

Het hierboven reeds vermelde gezaghebbende rapport (Meijer, et al. 2006) stelt dat het bereik
van de preventie-interventies over het algemeen nog te beperkt is. Op het niveau van de
populatie wordt de ziektelast dus nog onvoldoende verminderd. Daarom zouden er jaarlijks,
opdat op het niveau van de bevolking depressie minder zou voorkomen, meer mensen in
contact moeten komen met de effectief gebleken preventieve interventies. Het rapport geeft
aan dat, zelfs onder de meest optimale omstandigheden, de ziektelast van psychische
stoornissen door curatie alleen met maximaal 40% kan verminderd worden. Dat betekent dat
de ziektelast voor 60% blijft voortbestaan. Dat deze situatie wel degelijk problematisch is,
illustreert Smit (2006) daar waar hij stelt dat er thans nog teveel mensen zijn die depressieve
neigingen hebben zonder dat ze er ook maar iets aan doen. Er zijn ook steeds meer nieuwe
mensen die depressieve episodes meemaken. Curatie alleen staat op die manier eigenlijk
gelijk aan het dweilen met de kraan open. Dit betekent dat, omdat de behandelingen qua effect
geen éénduidige positieve resultaten hebben, de preventie moet worden beschouwd als een
stevige barrière. “Given the current limitations in effectiveness of treatment modalities for
decreasing disabilities due to mental and behavioural disorders, the only sustainable method
for reducing the burden caused by these disorders is prevention” (WHO, 2004: 13). Anders
gezegd, teneinde de ziektelast wezenlijk verder terug te dringen, is er naast behandeling een
voldoende aanbod van preventie nodig en dat niet alleen onder de vorm van selectieve en
geïndiceerde campagnes maar ook onder de vorm van universele campagnes.6 Schoemaker en
Smit (2007: 60) stellen in dit verband dat gerichte publieksvoorlichting over de preventie van
psychische stoornissen “enorm zou kunnen helpen om het bereik van depressiepreventie te
vergroten. De voorlichting zou antwoord moeten geven op de vragen wat voor soort
problemen je zelf kunt oplossen en wanneer je waar hulp moet gaan zoeken.” Ook Jané-
Llopis, Clemens, Anderson (2003) komen op basis van hun meta-analyse waarin ze de
potentiële effectpredictoren voor preventieprogramma’s onderzochten tot de conclusie dat
universele, selectieve en geïndiceerde preventieprogramma’s op dat punt weinig van elkaar

6 De centrale gedachte is immers dat het voorkomen van psychische stoornissen de voorkeur moet krijgen boven
het behandelen van al bestaande stoornissen (Meijer, et al., 2006). De idee dat men ook psychische klachten kan
voorkomen lijkt, prima facie oordelend, evident. Niettemin blijkt uit het rapport dat deze boodschap behoorlijk
nieuw is en dat er heel wat werk zal moeten worden verzet om deze boodschap uit te dragen. Bij veel mensen én
professionals heerst nu eenmaal de idee dat depressies bij het leven horen en derhalve niet of nauwelijks te
voorkomen zijn.
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verschillen. Men doet er dus goed aan de universele preventie op te nemen, omdat zij
voordelig kan zijn voor diegenen die tot de risicogroepen behoren. Zulks omwille van het feit
dat de universele preventiecampagnes de stigmata die met geestelijke gezondheid gepaard
gaan verminderen en de socialisatie van de risicogroepen verbeteren. Jané-Llopis, Clemens,
Anderson (2003) stellen derhalve dat het verdienstelijk is om interventies op universeel
niveau te combineren met interventies voor risicogroepen. Tot een soortgelijke conclusie
komt ook Cuijpers (2003). Ook iemand als Smit (2006) lijkt een dergelijk advies te
suggereren, daar waar hij stelt dat de preventiefocus op een doelgroep met een berekenbaar
ultra-hoog risico moet worden geflankeerd en ondersteund door een aanpak die gericht is op
gezondheidsbevordering, waarbij het accent dan meer valt op het versterken van competenties
en weerbaarheid. Niettegenstaande Smit (2006) eigenlijk een pleidooi houdt om bij de
preventie van depressie vooral te focussen op die groepen mensen waarvan geweten is dat ze
een zeer hoog risico lopen, wil hij dit toch niet zien gebeuren zonder een campagne die
algemeen de gezondheid wil bevorderen.
Preventie van depressie moet met andere woorden samengaan met een campagne die, om Van
Geleuken (2007) te parafraseren, poogt binnen de samenleving een algemeen en een
vanzelfsprekende kennis over wat goed/slecht is voor de psychische gezondheid aan te reiken
en dat analoog aan de algemene en vanzelfsprekende kennis die er thans in de samenleving
voor handen is in verband met hoe men het somatische lichaam gezond kan houden. Van
Geleuken (2007: 67) stelt zeer duidelijk: “Gekoppeld aan bestaande campagnes over gezonde
voeding, voldoende beweging, stoppen met roken, verantwoord alcoholgebruik,… zou een
campagne ‘fit in je hoofd’ niet misstaan. Het werken aan de conditie van de psyche zou net zo
gewoon moeten zijn als het werken aan de conditie van het lijf.” Dat zulks relevant is, mag
bijvoorbeeld ook blijken uit het feit dat heel wat sociologisch onderzoek heeft uitgewezen dat
de economische (lees: materiële) vooruitgang fundamenteel weinig heeft bijgedragen tot het
geestelijk welbehagen van de algemene bevolking (Geldhof, 2002; Raes, 2003). Er is derhalve
nood aan een mentaliteitsverandering. Gegeven het feit dat het bij depressie om een recurrente
en chronische ziekte gaat, zijn eenmalige ingrepen overigens sowieso niet aan de orde. Smit
(2006: 177-178) stelt hierover dat er bij de preventie-interventies na twee jaar een verlies aan
effectbehoud optreedt. “Dit effectverlies betekent waarschijnlijk dat we er alleen in slagen het
ontstaan van depressie uit te stellen, maar niet te vermijden. Nu betekent uitstel van het
ontstaan van depressie ook gezondheidswinst, maar het leert ons andermaal dat
depressiepreventie niet vergeleken mag worden met een eenmalige inenting. In een
remitterende stoornis zoals depressie is zoiets waarschijnlijk sowieso niet te verwachten, en
lijkt het waarschijnlijker dat depressiepreventie bij voortduring zal vragen om een afgewogen
en telkens terugkerende vorm van ziektemanagement. (…) De beschermende factor is
mastery, het gevoel dat iemand greep heeft op zijn eigen leven. Het idee daarbij was dat een
meer dan gemiddeld hoge mastery helpt om de nadelige gevolgen van de risicofactoren in te
perken. Als dit inderdaad het geval is, dan zou dat er voor pleiten om mastery te versterken in
mensen die blootgesteld zijn aan de betreffende risicofactoren. Het is een schokdemper.
Competenties versterkend. (…)”

2.3) Besluit
Wanneer we dit in verband brengen met de zelfbeoordelingstest, dan stellen we vast dat deze
inderdaad rekening houdt met de suggestie om universele, selectieve en geïndiceerde
preventie te combineren. Het concept van de zelfbeoordelingstest voorziet immers in een
drietal scenario’s. Zo is er een scenario dat rekening houdt met het feit dat er gebruikers zijn
met een ideale veerkracht. Dit scenario voegt zich bij de universele preventie omdat het de
gezonde mensen wil aanspreken. De mensen die aangeven dat ze geen last hebben van
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psychische klachten, worden vooral positief bekrachtigd. Een ander scenario is uitgetekend
voor mensen met een verminderde veerkracht en/of met enkele reeds bestaande klachten. Dit
is het scenario voor de groep mensen die baat heeft bij geïndiceerde preventie. Deze mensen
die aangeven dat ze lijden onder een zekere psychosociale belasting en daardoor enkele (vage)
klachten hebben, worden aangespoord de adviezen nauwgezet te lezen en op te volgen.
Mensen die ernstige klachten hebben, worden vooral (op een laagdrempelige wijze)
doorverwezen. Dat er ook wordt voorzien in selectieve preventie blijkt uit het feit dat er bij de
implementatie van deze test rekening wordt gehouden met mensen die een hoger risico
hebben op het ontwikkelen van een depressie. Zo is uit onderzoek gebleken dat volgende
groepen mensen (we focussen op volwassenen) een verhoogd risico hebben: chronisch zieke
mensen, mensen met een lage sociaal-economische status (cf. kansarmen), werklozen,
volwassen vrouwen, ouderen, jongvolwassenen, allochtonen, problematische gezinnen,
mensen die leven met iemand die depressief is, holebi’s, stedelingen (Meijer, et al., 2006;
NIGZ, 2007; Ruiter, et al., 2005; Trimbos-instituut, 2007; Vollebergh, et al. 2003).

3*) Zelfzorg & Zelfbeoordeling

3.1) Voor- en nadelen zelfzorg
Initiatieven die uitgaan van zelfzorg, zelfhulp, zelfinstructie, zelfmanagement worden bij de
algemene populatie steeds populairder en zij krijgen thans ook meer en meer een plaats
binnen het format van een behandeling en/of van een preventiecampagne.7 Er bestaan
momenteel heel wat vormen van zelfhulp: zelfhulpboeken, audio- en videotapes,
computergebaseerde -en multimediapakketten, zelfhulpgroepen,... Wat zij met elkaar gemeen
hebben, is dat ze allen uitgaan van een minimum aan input van een professionele
hulpverlener. Verder wordt met zelfhulp steeds verondersteld dat het zal leiden tot een
verhoging van de eigen vaardigheden om met moeilijkheden om te gaan (Lewis et al., 2003).

Dat dergelijke initiatieven voor de gebruikers succesvol zijn – dat betekent dat ze frequent
worden gebruikt en ook tot positieve resultaten leiden – heeft voor een groot stuk te maken
met het feit dat het materiaal door de gebruikers kan worden gebruikt wanneer zij dat zelf
wensen. De gebruiker is met andere woorden niet langer meer gebonden aan afspraken met
een professionele hulpverlener, maar hij/zij kan daarentegen op eender welk moment van de
dag (of de nacht) zelf bepalen wanneer hij/zij zich het materiaal en de inhoud van het
zelfhulppakket eigen maakt. Daarbij komt dat de (dikwijls grote en moeilijke) stap naar de
professionele hulpverlening niet meer hoeft gezet te worden. Alles kan gedaan worden binnen
de privé-ruimte zonder dat iemand er persé op de hoogte moet van worden gesteld. Met
betrekking tot de effectiviteit, stelt een review (Lewis et al., 2003) dat het gebruik van
zelfhulpmaterialen die gebaseerd zijn op de cognitieve gedragstherapie tot een positief effect
leiden. Dat is onder meer het geval voor depressie, angst, bulemia nervosa en binge eating. De
onderzoekers nuanceren evenwel door aan te geven dat het niet geheel duidelijk is of het
effect niet ook voor een deel afhankelijk is van het feit dat de betrokkenen gevolgd werden in
het kader van een studie en alzo dus ook mogelijk enige ondersteuning hebben ervaren. We
willen er hier nog eens op wijzen dat ook het onderzoek van Meijer et al. (2006), dat we hoger

7 Voor het succes van behandelingen via het Internet bestaat reeds evidentie. Omdat “Fit in je hoofd – goed in je
vel” zich focust op preventie, gaan we hier niet op in. De lezer vindt bijvoorbeeld bij Andersson et al. (2005) en
bij Gega et al. (2004) twee toegelichte studies over een via het Internet gevoerde cognitieve gedragstherapie bij
psychische stoornissen zoals depressie, fobie, obsessief-compulsieve stoornis, angststoornis. In beide studies
staat de notie van zelfhulp centraal.
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reeds hebben besproken, duidelijk heeft gemaakt dat verschillende cursussen die via het
Internet worden aangereikt en die beogen om de zelfzorg te vergroten effectief zijn gebleken.

Voor de hulpverleners vormen de initiatieven rond zelfhulp een fundament voor de idee van
stepped care. Immers, elke hulpverlener poogt finaal de hulpvrager tot een grotere autonomie
te brengen. Via de zelfhulppakketten wordt iemand ertoe gebracht eerst zelf zijn/haar
problemen te overwinnen en pas indien dit niet succesvol blijkt, kan hij/zij een beroep doen
op een professionele hulpverlener (Lewis et al., 2003).

3.2) Evidentie voor zelfbeoordelingstesten
Ofschoon online-zelfbeoordelingstesten frequent worden aangeboden, dient gezegd dat deze
vaak alleen maar generieke informatie opleveren en dat de evidentie van die testen beperkt is
(De Nooijer, 2005). Dat laatste betekent niet dat de evidentie uitwijst dat het gebruik ervan
negatieve resultaten oplevert, maar wel dat er nog relatief weinig onderzoek bestaat over de
validiteit van online testen. Niettemin zijn de eerste resultaten behoorlijk positief. Zo blijkt uit
een onderzoek van Gosling et al. (2004) dat de bevindingen omtrent online-bevragingen
consistent zijn met wat men reeds lang weet over “paper-and-pencil vragenlijsten”. Met
betrekking tot de nieuwe Vlaamse zelfbeoordelingstest kunnen minstens vier goede
argumenten gegeven worden die het gebruik justificeren.
Ondanks het feit dat Internetgebaseerde tools om depressie te screenen een groot potentieel
hebben, is de validiteit en betrouwbaarheid nog niet goed onderzocht geworden (Lin, et al.,
2007). Niettemin bestaan er studies die positieve resultaten kunnen aantonen. Zo stellen Lin,
et al. (2007) dat de Internet-based Self-assessment Program for Depression (ISP-D) een
betrouwbaar en valide instrument is om de aanwezigheid van depressie vast te stellen. Ander
onderzoek, namelijk dat van Vallejo et. al. (2007) toont aan dat de betrouwbaarheid en
validiteit van online-versies van de General Health Questionnaire 28 (GHQ-28) en van de
Symptoms Check-List-90-Revised (SCL-90-R) zeer degelijk zijn.8 De online versies van de
GHQ-28 en de SCL-90-R, zo stellen de onderzoekers, zijn in de meeste aspecten equivalent
met de alom gebruikte “paper-and-pencil versies”. Ook al stellen Vallejo et. al (2007) dat er
nog verder onderzoek nodig is, ze staan positief tegenover de idee om deze populaire testen,
die bij een grote populatie de psychopathologie kunnen screenen, ook te gebruiken via het
Internet. Het feit dat de zelfbeoordelingstest van het Vlaamse initiatief zich baseert op
soortgelijke vragenlijsten als de GHQ-28 en SCL-90-R, maakt dat het gerechtvaardigd is om
positieve resultaten te verwachten. Ook onderzoek van Houston et. al (2001) geeft aan dat het
mogelijk is om met behulp van een online test een groot publiek te screenen op de
aanwezigheid van depressie. Zo bleek de Centers for Epidemiological Studies Depression
scale (CES-D) die omgezet werd naar een online screeningstest positieve resultaten te hebben.
Het Internet, zo wordt geconcludeerd, kan continu, goedkoop en anoniem een groot aantal
mensen in een groot gebied screenen op het al dan niet aanwezig zijn van depressie. De
onderzoekers stellen wel aan dat ouderen en minderheden minder toegang hebben tot het
Internet. Ook een studie van Herrero en Meneses (2004) toont aan dat de CES-D betrouwbaar
is voor online gebruik. Deze auteurs besluiten hetzelfde voor de Perceived Stress Scale (PSS).
Mits enige vertrouwdheid met de Internettechnologie mag, nog steeds volgens Herrero en
Meneses (2004), de webgebaseerde testing ongeveer als equivalent worden beschouwd met de
papieren-versies. Een onderzoek van Farvolden et al. (2003) tenslotte, geeft aan dat de eerste

8 De GHQ-28 is een instrument dat wordt gebruikt om psychiatrische stoornissen bij de algemene bevolking te
meten alsook in niet psychiatrische settings. De SCL-90-R werd ontworpen om een breed spectrum van
psychologische klachten en symptomen van psychopathologie te evalueren. Het instrument wordt ook gebruikt
om de progressie van een patiënt tijdens de behandeling te meten (Vallejo, et al., 2007).
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data in verband met de The Web-Based Depression and Axiety Test (WB-DAT) wijzen op het
feit dat deze test betrouwbaar is om mensen met of zonder een major depressie, angststoornis,
paniekstoornis, agorafobie, sociale fobie, obsessief-compulsieve stoornis en posttraumatische
stressstoornis te identificeren. Om tot de kern te komen kunnen we stellen dat inzake
depressie, angst en stress ten huidige dage bewijs bestaat dat men via online-testing
betrouwbare resultaten kan bekomen.
Ten tweede wil de zelfbeoordelingstest van het Vlaamse initiatief, in tegenstelling tot testen
met generieke adviezen, advies op maat geven. Ook dit laat ons toe positieve resultaten te
verwachten. Vanuit de gezondheidspromotie is geweten dat hoe meer men op maat van de
gebruiker werkt, hoe groter de kans bestaat dat de gekozen strategie effectief zal zijn. Uit
onderzoek van Kreuter et al. (2000) is bijvoorbeeld gebleken dat gezondheidscommunicatie
en materiaal op maat van de gebruiker het een stuk beter doen in vergelijking met de
communicatie en het materiaal die niet getailored zijn. Onderzoek van Brug et al. (2003) toont
bijvoorbeeld aan dat mensen, wanneer ze geconfronteerd worden met een computer-tailored
programma over voeding, gemotiveerd zijn om gezonde diëtische veranderingen te maken.
Dat betekent dat het Internet educationele voordelen heeft en dat zeker wanneer er op maat
van de gebruiker wordt gewerkt. Het effect wordt toegeschreven aan het feit dat de
persoonlijke feedback meer aandacht opwekt, er meer op procesmatig niveau kan worden
gewerkt, er minder irrelevante informatie wordt aangereikt. Getailored interventiemateriaal-
en advies wordt dus door de gebruiker meer geapprecieerd dan de algemene en niet specifieke
varianten.
Ten derde kunnen zelfadaptieve online tools, zoals daarnet al werd aangestipt, in educationeel
opzicht voordelig zijn. Onderzoek van Gayo-Avello en Fernández-Cuervo (2003) geeft
bijvoorbeeld aan dat het gebruik van zelfbeoordeling via het Internet positieve effecten
sorteert bij studenten die theoretische concepten in verband met computerprogrammering
moeten leren. Dat betekent dat men van het Internet mag verwachten dat het de zelfeducatie
in de hand werkt.
Een vierde argument voor het gebruik van een online zelfbeoordelingstest werken we uit in
een volgend punt, daar waar we uitgebreid de notie E-health bespreken en aangeven dat er
met het gebruik van Internet in de context van hulpverlening behoorlijk wat voordelen
gepaard gaan.

3.3) Zelfzorg via het Internet

3.3.1) Voor- en nadelen E-health
Infra presenteren we op een puntsgewijze manier enkele voor- en nadelen van het gebruik van
Internet in de context van gezondheidsbevordering. De bespreking die volgt is niet exhaustief.
De lezer vindt bijvoorbeeld bij Ahern, Kreslake, Phalen (2006) en bij De Nooijer et al. (2005)
een uitvoeriger bespreking van bedenkingen en aandachtspunten.

Voordelen E-health
1) Kostenbesparing. Uit heel wat onderzoek is gebleken dat E-health kostenbesparend is.
Computergeassisteerde assessment is een stuk goedkoper en efficiënter dan klinische
interviews of dan papier-en-potlood-vragenlijsten (Christensen, Griffiths, 2002).

2) Facilitering van de conventionele hulpverlening. E-health en de conventionele
hulpdiensten gaan hand in hand. Dit in de eerste plaats omdat het Internet gebruik kan maken
van de kracht van de anonimiteit. Door de anonimiteit prefereren gebruikers immers vaak het
Internet boven andere methoden die door de geestelijke gezondheidssector worden
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aangeboden. Zo bestaat er behoorlijk wat evidentie die aantoont dat mensen hun
kwetsbaarheid gemakkelijker durven uiten via de computer en dat het aanbod van
Webgebaseerde preventieprogramma’s en informatiewebsites de schaamte voorkomt die
mensen dikwijls ervaren wanneer ze hulp zoeken bij de meer traditionele hulpkanalen
(Christensen, Griffiths, 2002). Het Internet kan dus een manier zijn om (algemeen) een groot
publiek aan te spreken en (specifiek) ook die mensen die doorgaans niet – ofschoon ze daar
wel baat zouden bij hebben – naar een hulpverlener durven gaan (Christensen, Griffiths, Jorm,
2004). Een ander voordeel heeft te maken met het feit dat de informatie en behandelingen die
via het Internet worden geboden, kunnen worden gecombineerd of aangevuld met
informatie/behandelingen van professionele hulpverleners (De Nooijer, et al. 2005).

3) Innovatieve manieren van hulp- en adviesverlening. De potentie om een groot aantal
mensen aan te spreken in combinatie met de vele nieuwe mogelijkheden in verband met het
geven van informatie, behandelingen, interactie, feedback, mobilisatie van sociale steun, zorgt
ervoor dat het Internet een zeer krachtig instrument is voor het verlenen van hulp- en
adviesverlening. Zo kan het Internet gelijktijdig aan heel wat gebruikers dezelfde
betrouwbare, consistente, accurate en begrijpbare informatie aanreiken – iets wat met de
klassieke hulpverlening zo goed als onmogelijk is. Het Internet biedt met andere woorden
onophoudelijk een zeer groot en gevarieerd aanbod van aangepaste en individuele hulp aan en
dat voor een in principe ongelimiteerd aantal mensen.
Wat het Internet tot een sterk medium maakt, is gebleken uit een studie van Danaher, Boles,
Akers, Gordon, Severson (2006). Het onderzoek kwam tot de bevinding dat websites die
gedragsverandering proberen te bekomen een stuk effectiever zijn als ze “interactief zijn”, “op
maat van de gebruiker werken” en beschikken over ”rich-media” (c.q. de website bevat een
printbare zelfhulptekst, algemene en specifieke informatie, links naar andere websites, video-
getuigenissen, interactieve activiteiten, fora). Onderzoek van Leiberich, et al. (2004) stelden
vast dat voornamelijk in het geval van ernstige en chronische ziektes zoals kanker, HIV-
infectie, eetstoornissen en depressie, bezorgde mensen steun kunnen ondervinden door de
toegang die ze tot het Internet hebben en door de mogelijkheid om gebruik te maken van
message boards, mailinglists en chatrooms.

4) Democratisering van de hulpverlening en versterking van de algemene samenleving. Zoals
supra werd gesteld, kan het Internet aan een groot publiek accurate informatie meegeven.
Door dit grote aanbod en door de daarmee gepaard gaande keuzevrijheid voor de gebruiker, is
er sprake van een democratisering van de hulpverlening. Het Internet is alzo gesteld een
geschikt medium om bij te dragen tot een “meer geïnformeerde” en “gezondere” algemene
samenleving. Christensen, Griffiths, Evans (2002: 4, onze vertaling) stellen hierover: “Het
Internet maakt een ruime verspreiding mogelijk van accurate informatie met betrekking tot
geestelijke hulp. Dat leidt tot een beter geïnformeerde en bijgevolg ook sterkere
gemeenschap. De verhoogde algemene kennis van de bevolking kan leiden tot een verhoogde
graad van gezondheid voor de ganse samenleving. De technologie verhoogt ook de capaciteit
van de samenleving om betrokken te zijn bij de ontwikkeling van geestelijke
gezondheidsdiensten.” Een kanttekening hierbij is dat niet iedereen over een
Internetaansluiting beschikt. Om specifieke doelgroepen te bereiken, zoals ouderen en
kansarmen, zal dientengevolge extra aandacht moeten worden gespendeerd. Er zullen met
andere woorden ook steeds nog andere kanalen nodig blijven (De Nooijer, et al. 2005). Dat
het gebruik van een computer evenwel ook voor die groepen positief is, is uit een onderzoek
van Fokkema en Knipscheer (2006) gebleken. Gesteld werd dat bij senioren (in het weliswaar
klein onderzoek was de gemiddelde leeftijd 66 jaar) die immobiel geworden zijn omwille van
een chronische ziekte of handicap, ICT-tools de eenzaamheid kunnen verhelpen. Dat heeft
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enerzijds te maken met het feit dat het gebruik van de computer de tijd doet voorbij gaan
zonder dat de ouderen denken aan hun isolatie en anderzijds met het feit dat het Internet het
sociaal contact kan bevorderen via nieuwe vormen van netwerking.

5) Mogelijkheid tot evaluatie en informatieverzameling. Ongeacht de inhoud en kwaliteit van
de websites, kan het Internet voorzien in een grote opslag alsook in een vlugge locatie van
relevante informatie (Christensen, Griffiths, Evans, 2002; Christensen, Griffiths, 2002). De
informatie alsook het gebruik van het Internet kunnen daarnaast ook steeds worden
geëvalueerd zodat, indien nodig, te allen tijde kan worden bijgestuurd. Door het gebruik van
een preventieprogramma via Internet, kunnen de doelstellingen ook steeds worden aanpast.
Zulks omwille van het feit dat de Webserver alle informatie kan bijhouden; webpagina’s
makkelijk kunnen worden aangepast; informatie over de effectiviteit van de interventies voor
specifieke gebruikers, specifieke groepen en specifieke hulpcomponenten makkelijk kunnen
worden verzameld. Verkorte versies van een preventiecampagne kunnen ook steeds makkelijk
worden gepretest (Christensen, Griffiths, 2002).

6) De garantie van de anonimiteit en privacy. De perceptie dat de anonimiteit gegarandeerd
is, is een cruciaal element opdat de E-hulp succesvol kan zijn (Christensen, Griffiths, Evans,
2002). Uit onderzoek blijkt ook dat er evidentie bestaat voor het feit dat vragenlijsten die
worden ingevuld via het Internet eerlijker ingevuld zijn en ipso facto minder sociaal
wenselijke antwoorden bevatten (Christensen, Griffiths, Evans, 2002). Uit onderzoek van
Booth-Kewley et al. (2007) blijkt bijvoorbeeld dat er alleen qua “impression management”
(c.q. het zich beter voordoen dan men feitelijk is), geen verschil is tussen online-testing en een
papieren bevraging. Qua “self-deceptive enhancement” (c.q. het zelfbedrog onder controle
houden) en het geven van gevoelige en persoonlijke informatie (zoals alcoholgebruik,
onveilige seks), scoren de vragenlijsten via computer een stuk beter dan de papieren testen.

Nadelen E-health
1) Paradoxaal effect: verhoging van de wachtlijsten. In de mate dat meer mensen zich zullen
wenden tot de conventionele hulpverleners, kan de nadruk die door de gezondheidspromotie
via Internet op de geestelijke gezondheid wordt gelegd, een contra-productief effect sorteren.
Mensen kunnen immers de indruk krijgen dat hun gezondheid, als ze zich geconfronteerd
weten met de E-informatie, toch niet zo goed is. De bezorgdheid die daaruit voortkomt, kan
mensen aanzetten naar hulpverleners te gaan. Op die manier stijgen de wachtlijsten. Voor dit
gevaar bestaat evenwel nog geen empirische evidentie (Christensen, Griffiths, Evans, 2002).

2) Het gevaar is steeds aanwezig dat de gebruikers de hen aangeboden informatie verkeerd
opnemen en verkeerd gebruiken (Christensen, Griffiths, Evans, 2002).

3) De garantie van inhoudelijke kwaliteit is niet steeds aanwezig. Uit onderzoek is gebleken
dat heel wat websites verkeerde of onvolledige informatie aanbieden. Heel vaak wordt de
informatieverstrekking ook beïnvloed door bepaalde (financiële) belangen. In concreto
bestaan er bezorgdheden over het feit dat de informatie inaccuraat kan zijn, dat er bij de
informatie dikwijls geen referenties staan, en dat bepaalde sponsors of potentiële
belangenconflicten aanwezig zijn zonder dat dit aan de gebruiker kenbaar wordt gemaakt.
Heden bestaat er geen externe regulering van Internetsites noch een intelligente zoekmachine
die alleen de accurate en evidence-based informatie kan ophalen. De gebruikers kunnen
derhalve de validiteit van de informatie op het Internet niet of nauwelijks zelf beoordelen
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(Christensen, Griffiths, Evans, 2002). Teneinde één en ander wat op te vangen, pleiten
bepaalde experten dan ook voor een soort kwaliteitslabel.9

4) Gegeven het feit dat niet iedereen over een Internetverbinding beschikt, zullen sommige
mensen via E-health niet worden bereikt. Diegenen die in principe het meest toegang tot
gezondheidszorg nodig hebben, zijn dikwijls zij die er het minst reële toegang tot hebben. Dit
leidt ertoe dat, als zij niet of nauwelijks bereikt worden via het Internet, zij ook geen feedback
kunnen geven op de informatie die geboden wordt. Op die manier kan de website en het
preventieprogramma niet aangepast worden aan hun noden (Christensen, Griffiths, Evans,
2002). Naast dit probleem van selectieve toegang is er ook het probleem dat men niet weet of
de mensen die toegang hebben tot de E-health ook effectief iets doen met wat hen langs
elektronische weg werd aangeboden. De vraag die hier dus aan de orde is, is van drieërlei
aard. Primo: hoe krijgt men mensen op een gezondheidsbevorderende website? Secundo: hoe
kan men ervoor zorgen dat zij enige tijd op de website blijven en hoe ervoor te zorgen dat zij
de website herhaaldelijk bezoeken? Tertio: hoe kan men ervoor zorgen dat de aangereikte
informatie ook effectief tot een gedragsverandering leidt (Christensen, Griffiths, 2002; De
Nooijer et al., 2005)? Een bijkomend probleem is de concurrentie met soortgelijke
gezondheidssites waarvan de kwaliteit niet hoog is. Het gevaar dreigt dat de gebruikers, door
de hoeveelheid aan informatie en door de hoeveelheid aan bronnen op het Internet, de bomen
niet meer door het bos zien. Een laatste probleem is dat als websites gericht zijn op een
specifieke doelgroep, dat dan meestal op de jongeren is. Er zijn weinig websites die zich
richten op bijvoorbeeld ouderen of allochtonen. De Nooijer (et al. 2005) stellen hierover dat
het, gezien de verschuiving van de digitale kloof, wenselijk is om ook interventies te
ontwikkelen die getarget en/of getailored worden voor specifieke groepen.10

5) Een E-health programma mag zowel voor de computer als voor de gebruiker niet te
belastend zijn. Het aangeboden programma moet dus enerzijds goedkoop zijn en vlot kunnen
draaien op computers (ook op oudere computers) zonder dat het potentieel van de E-health
verloren gaat en anderzijds moet het programma voor de gebruiker toch vrij toegankelijk zijn
(Christensen, Griffiths, Evans, 2002).

6) Discrepantie tussen wetenschappelijke ontwikkeling en evaluatie van websites en de
praktijk. Experts geven te kennen dat de ontwikkeling van gezondheidsbevorderende
interventies via Internet veel tijd kosten en dat het daarenboven moeilijk is om als
gezondheidswetenschapper bepaalde ideeën over te brengen naar de programmeurs van de
websites (De Nooijer, et al., 2005).

3.3.2) Evidentie zelfzorg via het Internet
Ondanks het grote aantal gepubliceerde definities van E-Health (hulp via interactieve
technologieën zoals Internet, CD-Roms, interactieve televisie,…), is er tot op heden niet zo
veel gepubliceerd over de applicaties van deze nieuwe technologieën op het gebied van de

9 Griffiths, Christensen (2002) concluderen in hun onderzoek over websites over depressie in Australië dat zowel
de kwaliteit van de inhoud als de toegankelijkheid van de website laag is. Teneinde één en ander te verhelpen
pleiten deze vorsers voor het gebruik van DISCERN (http://www.discern.org.uk/), een instrument dat de
gebruiker toelaat zelf de beoordeling van de kwaliteit van de geboden informatie te bepalen. Ook het Trimbos-
instituut pleit voor één of ander kwaliteitskeurmerk (Trimbos-instituut, 2007a).
10 Ter wille van de duidelijkheid: met de verschuiving van de digitale kloof wordt gedoeld op het feit dat er thans
een verandering is van een toestand waarin er mensen zijn met wel of geen toegang tot het Internet naar een
toestand waar er een onderscheid kan worden gemaakt tussen mensen met veel of weinig digitale vaardigheden
en internetgebruik. Omwille van een gebrek aan motivatie om een computer te gebruiken, zal een beperkte groep
nooit bereikt worden met gezondheidsbevorderende interventies via het Internet (De Nooijer et al., 2005).
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geestelijke gezondheidspromotie en/of op het gebied van de preventie van geestelijke
stoornissen.11 Dit is een domein dat eigenlijk nog in zijn kinderschoenen staat (Lintonen et al.
2007). Uit een onderzoek van De Nooijer (et al., 2005) blijkt dat de toepassing van
gezondheidsbevordering via Internet momenteel voornamelijk bestaat uit het verstrekken van
generieke informatie en dat er dientengevolge nog te weinig gebruik wordt gemaakt van de
specifieke kenmerken en interactieve mogelijkheden van het Internet.12 E-health wordt dus
nog te vaak gereduceerd tot een vorm van hulp waarbij vooral informatie wordt aangereikt (de
gebruiker klikt dan zelf door wanneer hij/zij meer informatie wenst) en tot een vorm van hulp
waarbij de gebruiker zichzelf kan testen (cf. de gebruiker vult enkele vragen in en krijgt op
het einde een persoonlijke score die dan in de meeste gevallen wordt gevolgd door generieke
informatie). De Nooijer en Oenema (2006) pleiten ervoor dat men van de volledige kracht van
het Internet moet gebruik maken en dat het Internet een steeds prominentere plaats moet
innemen als kanaal voor het verspreiden van interventies gericht op het bevorderen van
gezond gedrag. Een evidente reden hiervoor is het feit dat mensen (zowel patiënten,
hulpverleners als de algemene bevolking) nu eenmaal in de context van gezondheid heel
frequent het Internet gebruiken (Christensen, Griffiths, 2002; Christensen, Griffiths, Evans,
2002; Trimbos-instituut, 2007a).
Over het gebrek aan evidentie voor de effectiviteit stellen De Nooijer et al. (2005: 84-85):
“Het aantal studies waarin de effectiviteit van gezondheidsbevorderende interventies via
internet systematisch is geëvalueerd en die gepubliceerd zijn in peer-reviewed tijdschriften is
momenteel nog zeer beperkt. De studies die wel beschikbaar zijn, zijn niet allemaal van goede
kwaliteit en betreffen vaak kleine of pilot studies.” Ofschoon er dus, wegens het voorlopige
gebrek aan voldoende publicaties, enerzijds geen eenduidig bewijs bestaat voor het feit dat
gezondheidsbevorderende interventies via Internet beter zijn dan andere interventies en
ofschoon er anderzijds ook geen eenduidig antwoord voor handen is op de vraag welke
elementen of gedragsveranderingstrategieën in de interventies werkzaam zijn, stellen
genoemde auteurs toch dat er bij de E-health heel wat potentie aanwezig is om effectief te
kunnen zijn. Een evidence-based benadering zal sowieso de sleutel zijn om het potentieel van
de E-health in de toekomst te maximaliseren (Ahern, Kreslake, Phalen, 2006). Ofschoon De
Nooijer et al. (2005) hoopvol zijn met betrekking tot de potentie van het Internet, stellen ze
toch dat de huidige nationale en internationale projecten op het gebied van

11 Het verschil tussen geestelijke gezondheidspromotie en preventie van geestelijke stoornissen ligt in de
beoogde resultaten. Ofschoon verschillend zijn deze resultaten vooral ook complementair. Zo poogt geestelijke
gezondheidspromotie een positieve geestelijke gezondheid te bevorderen door het psychologisch welbevinden,
de competentie en de weerstand te verhogen alsook door ondersteunende levenscondities en omgevingen te
creëren. Preventie van geestelijke stoornissen heeft dan weer als doel de reductie van symptomen en finaal ook
de reductie van mentale stoornissen. Wanneer nu de geestelijke gezondheidspromotie de mentale gezondheid in
de samenleving poogt te verhogen, dan kan dit ook het secundaire resultaat opleveren dat de incidentie van
mentale stoornissen afneemt. Een positieve mentale gezondheid fungeert immers als een krachtige protectieve
factor tegen mentale ziekte. In de preventiecampagnes en in de gezondheidspromotiecampagnes zijn dan ook
vaak elementen en activiteiten aanwezig die door beide programma’s en strategieën worden gebruikt. Geestelijke
stoornissen en een positieve mentale gezondheid moeten daarom niet zozeer worden beschouwd als de twee
polen van één lineaire schaal maar wel eerder als twee overlappende en intergerelateerde componenten van één
concept van geestelijke gezondheid (Saxena, S., Jané-LLopis, E., Hosman, C., 2006).
12 Het gaat onder meer over de mogelijkheden tot interactie, persoonlijke feedback, mobilisatie van sociale
steun,… Onderzoek van Lintonen, Konu, Seedhouse (2007) wijst uit dat er, binnen het domein van de
gezondheidspromotie, bij het gebruik van informatietechnologie vier thematische toepassingsgebieden zijn.
Informatietechnologie wordt gebruikt als een interventiemedium (voor het distribueren van
gezondheidsinformatie en voor het veranderen van gedrag); als een zoekmachine (voor het zoeken naar
informatie over gezondheid en voor het evalueren van informatie over gezondheid); als een researchinstrument
(voor gegevensverzameling, voor het bereiken van onderzoekssubjecten); als een middel voor professionele
ontwikkeling (voor het promoten van informatietechnologie, voor het bediscussiëren van de rol van
informatietechnologie in de gezondheidspromotie).
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gezondheidsbevordering via Internet zich lang niet allemaal richten op een gedegen
wetenschappelijke ontwikkeling en evaluatie. Ze vrezen derhalve dat er geen grote toename
van het aantal websites mag worden verwacht dat gebaseerd is op wetenschappelijk inzicht en
dat op effectiviteit is geëvalueerd. Ondanks het gebrek aan degelijk onderzoek, hebben enkele
Australische onderzoekers zoals Christensen, Griffiths, Korten (2002), Christensen et al.
(2004), Griffiths et al. (2004) toch kunnen vaststellen dat, in het geval van depressie en angst,
korte interventies via Internet een direct effect hebben dat net zo effectief kan zijn als de meer
conventionele psychotherapie. Zo is gebleken dat bepaalde informatiewebsites en websites
waar men een beknopte cognitieve gedragstherapie geeft, positieve resultaten halen.
Evaluatie-studies toonden bijvoorbeeld aan dat de psycho-educatie via “Bluepages”13

significant de symptomen vermindert en significant de kennis in verband met depressie en de
effectieve behandelingen verhoogt. De cognitieve gedragstherapie via “Moodgym”14

reduceert dan weer significant het disfunctionele denken en de depressieve symptomen
(Christensen, Griffiths, Jorm, 2004). Zowel “Moodgym” als “Bluepages” zijn ook significant
in de mate waarin ze erin slagen om bij mensen met ernstige depressieve symptomen de
stigmatiserende attitude ten aanzien van depressie te verminderen (Griffiths, Christensen,
Jorm, Kimberley, Groves, 2004). Ofschoon “Moodgym” ressorteert onder het luik van
preventie, biedt dit instrument toch een bepaalde vorm van behandeling (cf. cognitieve
gedragstherapie). Dit gegeven sluit nauw aan bij de Vlaamse zelfbeoordelingstest. Immers, in
de mate dat er in het advies wordt verwezen naar de tien stappen, worden de gebruikers
meteen ook geconfronteerd met enkele opdrachten die gebaseerd zijn op de cognitieve
gedragstheorie. Op die manier vervalt in zekere zin het schijnbaar evidente onderscheid tussen
preventie en behandeling.

3.4) Besluit
E-health is relatief nieuw en relatief weinig onderzocht. Concluderend kunnen we echter
stellen dat er toch minstens een viertal redenen zijn die pleiten voor het gebruik van een
zelfbeoordelingstest.
Eén. Door het feit dat de zelfbeoordelingstest advies op maat wil bieden, onderscheidt ze zich
van de vele andere testen die thans via het Internet te gebruiken zijn. De zelfbeoordelingstest
maakt met andere woorden gebruik van het feit dat via het Internet het advies zo kan worden
geformuleerd dat het nauw aansluit bij de noden van de gebruiker zelf. Het advies heeft op die
manier meer kans om door de gebruiker als relevant en herkenbaar te worden gepercipieerd.
Twee. Het gebruik van een zelfbeoordelingstest binnen een website over zelfzorg biedt een
meerwaarde aan die website voor zover het die website attractiever maakt. Immers, hoe meer
men van de potentiële kracht van het Internet gebruik maakt, hoe meer kans men heeft dat
gebruikers die website bezoeken en hoe effectiever die daardoor kan zijn (Danaher, Boles,
Akers, Gordon, Severson, 2006).
Drie. Daar waar de zelfbeoordelingstest niet enkel preventief wil zijn, maar ook een lichte
vorm van behandeling wil aanreiken die op de cognitieve gedragstheorie is gebaseerd (door
de opdrachten die zijn geformuleerd bij de tien stappen) sluit zij vrij nauw aan bij een
(effectief gebleken) website als “Moodgym”.

13 Bluepages (http://bluepages.anu.edu.au/) is een website die, ter preventie van depressie, voornamelijk psycho-
educatie aanreikt (cf. informatie over depressie). De website werd ontwikkeld door het Australische Centre for
Mental Health Research en kan gratis en anoniem gebruikt worden door gebruikers over de hele wereld.
14 Moodgym (http://moodgym.anu.edu.au/) is een gratis en anoniem te gebruiken interactieve website die
cognitieve gedragstherapie verzorgt ter preventie van depressie. Moodgym, dat net zoals Bluepages werd
ontwikkeld door het Australische Centre for Mental Health Research, is zowat het enige cognitief
gedragstherapeutische depressiepreventieprogramma op het net.
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Vier. Het gebruik van een zelfbeoordelingstest kan de conventionele hulpverlening faciliteren,
kostenbesparend zijn, de hulpverlening democratiseren. Er zal evenwel steeds moeten worden
gewaakt over de inhoud, de garantie van het anonieme gebruik, de eenvoud waarmee het
instrument kan gebruikt worden. Het feit dat men via het Internet niet iedereen bereikt alsook
dat niet iedereen over voldoende digitale vaardigheden beschikt, maakt dat er nood is aan
goede implementatiestrategieën voor enkele specifieke doelgroepen zoals ouderen en
kansarmen. Ofschoon Internet voor sommige een relatief nieuw en moeilijk medium is, is het
toch zonder meer het medium van de toekomst. Alleen al omwille van dit feit, met name dat
toekomende generaties steeds meer met het Internet zullen worden geconfronteerd, lijkt het
zinvol om in de context van preventie en gezondheidsbevordering het Internet als een
opportuniteit te beschouwen die men niet meer zomaar naast zich kan neerleggen.

4*) Onderbouwing van het aangereikte advies

4.1) De tien stappen van de Vlaamse campagne in internationaal perspectief
In het domein van de geestelijke gezondheid vormen voor heel wat preventiecampagnes en
websites enkele protectieve factoren de centrale inhoud.15 Protectieve factoren, zoals we infra
nog zullen uitwerken, zijn factoren die een beschermende werking hebben voor zover ze de
ontwikkeling van een depressie kunnen tegengaan.
De tien stappen zoals die in het Vlaamse initiatief rond zelfzorg en zelfeducatie zijn
opgesteld, vinden hun oorsprong in een Engelse campagne die ook in Canada en IJsland werd
gevoerd. Infra geven we een overzichtstabel van de stappen die in de verschillende
campagnes centraal stonden. Het mag duidelijk zijn dat er in de vier campagnes qua inhoud –
ofschoon die inhoud somtijds verdeeld werd over diverse stappen – voor een groot stuk op
hetzelfde werd gefocust. Niettegenstaande de stappen in de diverse campagnes anders worden
benoemd, is het toch zo dat ze in grote mate dezelfde lading dekken.16

VLAANDEREN

Tien positieve
stappen uit de

campagne “Fit in je
hoofd – goed in je
vel”; De Vlaamse

Overheid

ENGELAND

Positive steps for
mental health; The
Sainsbury Centre
for Mental Health

CANADA

Ten steps to mental
health; The

Canadian Mental
Health Association

IJSLAND

10 Commandments
of mental health;
The Public Health
Institute of Iceland

1 Vind jezelf oké 2 Accepting who you
Are

1 Build a healthy
self-esteem

6 Do not complicate
your life
unnecessarily
1 Think positively;

15 Zie voor overzicht van dergelijke preventiecampagnes onder meer Saxena, Garrison (2004) en voor een
voorbeeld van zo’n website (http://www.mhca.org.au/index.html) van de Mental Health Council of Australia
alwaar de gebruiker, met behulp van een eenvoudig ABC-schema (Act, Belong, Commit), tips krijgt over hoe
hij/zij zijn/haar geestelijke gezondheid kan bevorderen..
16 Terwille van de duidelijkheid twee opmerkingen. Eén: de cijfers naast de stappen, verwijzen naar de nummers
die bij de verschillende stappen van de verschillende campagne behoren. Twee: met de Vlaamse stap 6 “Durf
nee zeggen” wordt ook gedoeld op het ingaan tegen verslavingen, vandaar dat deze stap correspondeert met de
Engelse variant “Eating well” en “Drink sensibly”.
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it’s easier
2 Praat erover 10 Talking about it

1 Stressed, anxious,
worried or afraid

3 Acknowledge and
express your
emotions

3 Beweeg 3 Keeping active 7 Learn to enjoy
nutritious foods and
regular exercise

5 Exercise daily; it
enhances your well-
being

4 Probeer iets nieuws 4 Doing something
creative
5 Learning new skills

3 Continue learning
as long as you live
9 Discover and
nurture you talents

5 Reken op vrienden 13 Staying in touch
with friends

4 Make friends who
counts
5 Develop positive
family relationships

2 Cherish the ones
you love
7 Try to understand
those around you and
encourage them

6 Durf nee zeggen 8 Eating well
11 Drink sensibly

7 Ga ervoor 6 Getting involved 9 Getting involved in
your community
6 Create a reasonable
budget and live
within your means

10 Set goals for
yourself and pursue
your dreams

8 Durf hulp vragen 9 Asking for help 4 Learn from your
mistakes

9 Gun jezelf rust 7 Relaxing 10 Have a spirituality
to call your own

10 Hou je hoofd
boven water

12 Surviving 8 Create strategies to
cope with changes
that affect you
2 Learn to manage
stress effectively

8 Do not give up;
success in life is a
marathon

Als we even ingaan op het IJslandse precedent, dan kan gezegd worden dat het concept van
geestelijke gezondheidsbevordering in IJsland zo goed als onbekend was.17 Het woord
bestond omzeggens niet. Op 10 oktober werd daarom “Geðrækt”18 gelanceerd, een drie jaar
durend onafhankelijk coöperatief project. Het project had vier doelstellingen: het nationaal
subjectieve gevoel van welbehagen verhogen; het ondernemen van mentale
gezondheidspromotie teneinde onder meer het stigma ten aanzien van patiënten met een
geestelijke stoornis te verminderen en de kennis en het begrip over mentale ziekte bij de
bevolking te verhogen; het nationale bewustzijn van mentale gezondheid stimuleren; de socio-
economische drempels in verband met geestelijke stoornissen/gezondheid verlagen. Om die
doelstellingen te bereiken werden tal van activiteiten op poten gesteld. Eén daarvan is de
campagne rond de “10 mental commandments”.19 De 10 aanbevelingen en het educatief

17 (Saxena, Garrison, 2004)
18 “Geðrækt” is een nieuw Ijslands woord dat “geestelijke gezondheidspromotie” betekent.
19 Andere activiteiten waren onder meer: een exhibitie van kunstwerken die gemaakt zijn door mensen met een
mentale stoornis, een vierdaagse conferentie over mentale gezondheid, het verspreiden van educatief materiaal
voor kleuter- en lageronderwijs, het plaatsen van stand ups over geestelijke gezondheid, het opvoeren van een
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materiaal dat daaraan verbonden was, werd opgestuurd naar scholen, huizen, werkplaatsen,
bejaardentehuizen,… Personeel van kleuterscholen, scholen en ouderassociaties kregen
speciaal educatief materiaal. Gezondheidsdiensten kregen ook informatie over de tien
aanbevelingen zodanig dat zij er ook gebruik konden van maken tijdens het werk met de
patiënten.
Kwantitatieve evaluatiestudies werden voor “Geðrækt” nauwelijks gehouden. Uit onderzoek
van IMG-Gallup is bijvoorbeeld alleen gebleken dat, na twee van de drie jaar van actieve
promotie, 50 % van de nationale bevolking al had gehoord van de term “Geðrækt” en dat
meer dan 60% van hen wist waarvoor “Geðrækt” staat. Ofschoon dus duidelijk de aandacht
bij de bevolking kon worden getrokken, werd de effectiviteit van de initiatieven onvoldoende
gemeten. Dat impliceert dat er geen al te grote uitspraken kunnen worden gemaakt over de
effectiviteit. Niettemin heeft het project in Ijsland gefungeerd als een katalysator voor heel
wat andere initiatieven in het veld van de mentale gezondheid. Wellicht mede daardoor kreeg
het “Geðrækt-project” op de Third International Conference on Mental Health promotion and
Behavioral Disorder prevention in september 2004 een speciale prijs als één van de 5 beste
mentale gezondheidsprojecten.

4.2) Protectieve factoren in relatie met de tien stappen
Hulpverleners definiëren geestelijk en emotioneel welbehagen op verschillende manieren.
Over het algemeen bestaat er een consensus over het feit dat geestelijke fitheid te maken heeft
met minstens twee kwaliteiten, met name de resilience (weerbaarheid, veerkracht) die staat
voor de mogelijkheid om een moeilijke situatie snel te boven te komen en de empowerment
(zelfredzaamheid) die staat voor het gevoel van controle over het eigen leven (BC Partners for
Mental Health and Addictions Information). Geestelijke fitheid heeft ergo te maken met de
mate waarin iemand ervaart dat hij/zij over voldoende weerbaarheid en controle beschikt –
met een term van Bandura (1994) zouden we ook kunnen spreken over “self efficacy”,
hetgeen begrepen moet worden als de overtuiging dat men over voldoende capaciteiten
beschikt om een bepaald doel te bereiken. Indien iemand die weerbaarheid en
controle/meesterschap ontbeert, heeft hij/zij significant meer kans op een toestand van
geestelijk onbehagen en/of erger op de ontwikkeling van een depressie. Dit impliceert dat het
belangrijk is dat mensen voldoende weten hoe ze zich weerbaarder kunnen opstellen en hoe
ze meer greep op hun leven kunnen hebben. Dit is precies het doel van het Vlaamse initiatief
“Fit in je hoofd – goed in je vel”. Immers, via de tien stappen poogt men de mensen te
informeren alsook aan te moedigen om meer op eigen initiatief te investeren in de
beschermende factoren.
Beschermende factoren hebben een positieve invloed op het persoonlijke welbevinden en
geluk, op de algehele gezondheid en op de kwaliteit van het leven. Ze fungeren als een schild
omdat ze eensdeels de negatieve invloed die uitgaat van de risicofactoren relativeren en
compenseren en anderdeels bijdragen of tenminste aanzetten tot een vorm van (actieve)
empowerment eerder dan tot (passieve) therapeutisering. Met betrekking tot de rol van die
risico- en protectiefactoren die van belang zijn bij de ontwikkeling van mentale stoornissen en
van een verstoorde mentale gezondheid, stellen Saxena, Jané-LLopis, Hosman (2006) dat de
sociale en biologische wetenschappen reeds substantiële inzichten hebben opgeleverd. “Er
bestaat een grote evidentie inzake risicofactoren en protectieve factoren in verband met hun
aandeel in de ontwikkeling van mentale stoornissen. De aard van de risicofactoren en de
protectieve factoren kunnen individueel zijn, familiegerelateerd, sociaal, economisch of

theaterstuk over een manisch depressieve persoon, het uitreiken van brochures, het uitzenden van berichten via
de radio, een nationale anti-stigma campagne, een “World health day awareness campaign”, het geven van
seminaries over geestelijke gezondheid aan jonge mensen, het aanreiken van een “Mental aid box”,…



18

omgevingsgericht. Doorgaans is het het cumulatieve effect van de aanwezigheid van
verschillende risicofactoren, het gebrek aan protectieve factoren en de wisselwerking van de
risicosituaties en protectieve factoren die individuen predisponeren om van een gezonde
mentale toestand over te gaan naar een toestand van een verhoogde kwetsbaarheid alsook van
een geestelijk probleem naar een volledig ontwikkelde stoornis” (Saxena, Jané-LLopis,
Hosman, 2006, onze vertaling). Effectieve interventies zijn dan ook gebaseerd op het principe
dat de werking van de risicofactoren moet verminderen (cf. ziektepreventie) en/of de werking
van de protectieve factoren moet worden bekrachtigd (cf. gezondheidspromotie). De centrale
gedachte daarbij is dat individuen, groepen en de samenleving tout court niet hulpeloos
worden blootgesteld aan de risico’s van het leven, maar dat men te allen tijde actief zelf of in
groep een beroep kan doen op de individuele en/of collectieve hulpbronnen teneinde de
depressie aan te pakken nog voor ze begint. Iedereen kan dus de stresssituaties beïnvloeden
en/of er op een meer positieve manier mee omgaan door de interne en externe protectieve
bronnen aan te spreken (Steinmann, 2006).

In onderstaande tabel presenteren we een lijst met protectieve factoren.20 De nummers in de
rechterkant verwijzen naar de protectieve factoren zoals die tot uitdrukking komen in de tien
stappen van de Vlaamse campagne.21

PROTECTIEVE FACTOREN TIEN STAPPEN “FIT IN JE
HOOFD – GOED IN JE VEL”

Psychologische Protectieve Factoren

-Adaptatie en situationele flexibiliteit: de mogelijkheid
om bepaalde levenssituaties te veranderen

4, 7, 10

-Algemene mentale en fysieke veerkracht en weerstand
tegen sociale druk; interne autonomie en de
mogelijkheid om externe autoriteiten, groepen en
normen te bevragen

6

-Algemene overtuigen (religieuze overtuigingen,
optimisme, motivatie om te presteren, algemene
positieve kijk op het leven)

1

-Autonomie 1, 4, 6
-De mogelijkheid om de “volheid van het leven” te
ervaren, een doel in het leven hebben; zelfbegrip

1, 4, 7

-De mogelijkheid om lief te hebben en een gezond
seksleven te leiden; de mogelijkheid om emotioneel
betekenisvolle relaties op te bouwen en te behouden; het
behoud van sociale contacten

5

-De mogelijkheid om met stress en angst om te gaan
(door het stellen van prioriteiten, het leren “nee” zeggen,
realistisch beoordelen, activering van potentiële interne
en externe hulpbronnen, het identificeren van de
oorzaken van stress, de uitvoering van bewuste

2, 6, 8, 9,10

20 De informatie werd gehaald uit: Harrop, et al., 2006; Saxena, Jané-LLopis, Hosman, 2006; Steinmann, 2006;
WHO, 2004. De tabel werd door ons samengesteld, alfabetisch geordend en vertaald.
21 In Bijlage A vindt de lezer de tien stappen, alsook een summiere uitleg.
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copingstrategieën, het hanteren van humor en
relaxatievaardigheden, het proactief anticiperen op
stressoren en door preventief gedrag)
-Gebalanceerde voeding; regelmatige fysieke activiteit;
degelijke rust en relaxatie

3, 9

-Geletterdheid n.v.t.
-Gevoel van beheersing en controle 1, 6
-Gevoel van veiligheid 2, 5, 8
-Holistische levensbenadering De aanbeveling om de tien stappen

allemaal te bewaken.
-In staat zijn de eigen toestand, wensen en behoeftes uit
te drukken

2, 4, 6, 7

-In staat zijn om individuele gezondheidsrisico’s in te
schatten en de eigen leefstijl aan te passen

3, 4, 6, 7

-In staat zijn om sociale contacten te maken, te
behouden en te gebruiken; op tijd informele en
professionele hulp zoeken

2, 5, 8

-Oefening (cf. exercise) 3
-Overtuiging dat er adequate interne en externe controle
mogelijk is (cf. self efficacy, locus of control)

1, 10

-Positieve identiteit (positief zelfconcept,
zelfvertrouwen, sociale identiteit, etnische identiteit)

1

-Probleemoplossende vaardigheden (de mogelijkheid
om autonome en creatieve visies te produceren, het
stellen van doeleinden, prestatievaardigheden)

2, 8, 10

-Prosociaal gedrag 4, 5, 7, 8
-Sociale vaardigheden, conflictmanagement
vaardigheden; kunnen beslissen; interpersoonlijk contact

2, 5, 6, 8

-Sociale participatie 5, 7
-Sociale verantwoordelijkheid en tolerantie 7
-Socio-economische groei n.v.t.
-Stress-management 9, 10
-Temperament 6, 7
-Vaardigheden om gevoelens te percipiëren en om
adequaat met affecten om te gaan

1, 2, 10

-Vaardigheden om te leven en eigenschappen zoals
intelligentie, sociale vaardigheden, vaardigheden om
problemen aan te pakken, het opkomen voor de eigen
rechten, het geloof dat men kan weerstand bieden tegen
bepaalde levens- en conflictsituaties

1, 2, 4, 6, 7, 8, 9 10

-Veerkracht gecombineerd met toewijding, uitdaging en
controle van de eigen omgeving

4, 7

-Versterken (cf. empowerment) 4, 7
-Vroege cognitieve stimulatie n.v.t.

Sociale Protectieve Factoren

Familiale factoren (ondersteunende omgeving, positieve
ouder-kindhechting, vroege hechting, intrafamiliale

5
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relaties, verwantschap, netwerken, goed ouderschap,
normen en waarden, fysieke en menselijke hulpbronnen)
-Geestelijke gezondheid die wordt gepromoot in scholen
en in werkplaatsen

n.v.t.

-Religie 1, 9
-Sociale diensten 8
-Sociale steun van familie en vrienden en van netwerken
uit de gemeenschap

2, 5, 8

-Veilige en ondersteunende gemeenschappen (sociale
netwerken, sociale steun, sociale cohesie, stabiele
kernrelaties, het opgenomen zijn in sterke sociale
netwerken, sociale vrede, solidariteit, gevoel van ergens
bij te horen, collectieve effectiviteit, informele steun,
collectieve actie, vertrouwen in de maatschappij,
werkgever, partner, familie,…

2, 5, 8

-Veilig gedrag van de moeder tijdens de zwangerschap n.v.t.
Protectieve Factoren op het Structurele Niveau

-Betrokkenheid bij en invloed op de politiek, economie
en op het private domein van de leeftijdsgroep

7

-Een gezonde en veilige omgeving n.v.t.
Gelijke kansen onafgezien van het opleidingsniveau,
werk, gender, socio-economische status, leeftijd,
migratie-achtergrond

n.v.t.

-Netwerken die voorzien in sociale steun en integratie
eerder dan in exclusie op elk domein (cultureel,
werkplaats, school, thuis,…)

5, 7

-Ruimte om te handelen in elk levensdomein,
keuzevrijheid

4, 6, 7

-Sociale en economische veiligheid n.v.t.
-Veilige en positieve omgeving tijdens de kindertijd en
adolescentie

n.v.t.

-Versterkende strategieën en structuren die voor de
openbare gezondheid hulpbronnen promoten; sociale
diensten; de economie; publieke administratieve
diensten

n.v.t.

4.3) Theoretische referentiekaders
De idee als zou het voorkomen van een mentale stoornis bewerkstelligd kunnen worden door
de mate waarin iemand investeert in zijn protectieve factoren, kan gerationaliseerd worden
door enkele theoretische modellen zoals bijvoorbeeld het Salutogenic model van Aaron
Antonovsky (1996) en de Positieve Psychologie die met gerenomeerde figuren als Albert
Bandura, Charles S. Carver, Mihaly Csikszentmihalyi, Donald Clifton, Ed Diener, Barbara
Fredrickson, Christopher Peterson, Michael F. Scheie, Martin Seligman, Shelley Taylor thans
een sterke opgang maakt. Beide modellen, zo zou men het kunnen stellen, hebben binnen het
veld van de psychologie gezorgd voor een paradigma-wissel. Het gaat er bij die modellen
immers om niet enkel meer te kijken naar wat er bij het individu “slecht” gaat, maar ook naar

http://en.wikipedia.org/wiki/Albert_Bandura
http://en.wikipedia.org/wiki/Albert_Bandura
http://en.wikipedia.org/wiki/Mihaly_Csikszentmihalyi
http://en.wikipedia.org/wiki/Barbara_Fredrickson
http://en.wikipedia.org/wiki/Barbara_Fredrickson
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wat er “goed” is.22 Ruimer gezegd, daar waar de psychologie zich als vanouds heeft
onderhouden met het ziektegedrag, wordt de aandacht voor een stuk verlegd naar het
bekrachtigen van het bij het individu reeds aanwezige buffer- en copinggedrag. Seligman
(2004) schrijft over die paradigma-wissel ontnuchterend: “Als je denkt aan je eigen leven, dan
zal je merken dat je succes er niet is omdat je je zwakheden hebt verbeterd, maar wel omdat je
enkele zaken hebt gevonden waarin je goed bent en die je dan hebt gebruikt als buffers tegen
problemen.”23 Uit studies blijkt inderdaad dat mensen die geleerd worden om hun aanwezige
sterktes te stimuleren (teneinde die dan ook te kunnen gebruiken om hun zwaktes te
bevechten), significant gelukkiger en minder depressief zijn dan een placebo-groep (Allen,
Carlson, Ham, 2007). Gegeven het feit dat de Vlaamse campagne mensen stimuleert om hun
sterktes en kwaliteiten na te gaan en om te zetten in krachtdadiger gedrag en emotionele
stabiliteit, schrijft zij zich makkelijk in binnen deze nieuwe gedachtengang in de geestelijke
gezondheidszorg.

5*) Besluit

Onderwijl mag duidelijk geworden zijn dat er voor het gebruik van een zelfbeoordelingstest
op de website van “Fit in je hoofd – goed in je vel” behoorlijk wat argumenten pro zijn. Infra
vatten we deze op een puntsgewijze manier nog eens samen.

1) Met betrekking tot de preventie van depressie stellen heel wat onderzoekers zoals
onder meer Jané-Llopis, Clemens, Anderson (2003); Meijer, et al. (2006); Schoemaker en
Smit (2007); Van Geleuken (2007) dat de beste methodiek eruit bestaat dat men universele
preventie met selectieve en geïndiceerde preventie combineert. De Vlaamse campagne komt
hieraan tegemoet voor zover ze enerzijds poogt de algemene bevolking aan te sporen op een
meer autonome manier te investeren in de eigen geestelijke gezondheid en anderzijds ook
aandacht schenkt aan selectieve en geïndiceerde preventie in de mate dat bijvoorbeeld de
zelfbeoordelingstest voorziet in een drietal scenario’s (een scenario voor mensen met een
“optimale veerkracht”, met een “verminderde veerkracht” en met een “slechte veerkracht”).

2) Een gezaghebbend Nederlands rapport (Meijer, et al., 2006) geeft aan dat, zelfs
onder de meest optimale omstandigheden, de ziektelast van psychische stoornissen door
curatie alleen met maximaal 40% kan verminderd worden. Dat betekent dat de ziektelast voor
60% blijft voortbestaan. Teneinde de ziektelast wezenlijk verder terug te dringen, is er naast
behandeling een voldoende aanbod van preventie nodig en dat niet alleen onder de vorm van

22 De Positieve psychologie poogt bijvoorbeeld, als empirische studie van de menselijke ontplooiing, te komen
tot een lijst van factoren die van belang zijn voor het optimaal menselijk functioneren. Ze pretendeert daarbij niet
dat ze met een nieuw idee naar voren komt. Wat ze daarentegen wel claimt, is dat ze oude inzichten over het
welbevinden van de mens thans via empirisch onderzoek kan hard maken alsook dat ze een noodzakelijke
beweging is die de scope van de psychologie wil verbreden (Seligman, Csikszentmihalyi, 2000; Gable, Haidt,
2005). Thans bestaat de VIA (Values in Action Classification of Strenghts Manual) die, als classificatie van
menselijke sterktes, moet beschouwd worden als de tegenhanger van de DSM (Diagnostic and Statistical Manual
of Mental Disorders) die gepubliceerd werd door de American Psychiatric Association. Daar waar de DSM een
overzicht van ziektes biedt, biedt de VIA een overzicht van deugden en sterktes. Het gaat in totaal om 6 deugden
die via een 24-tal sterktes gestalte krijgen. Deze deugden en sterktes wijzen op een aantal protectieve factoren
die ook in de Vlaamse campagne aan bod komen.
23 Finaal is dit ook wat in heel wat therapieën gebeurt, namelijk de sterktes bij de patiënt vergroten in plaats van
de zwaktes te herstellen (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000). Dat illustreert nogmaals mooi dat het verschil
tussen ziektepreventie (waarbij de focus ligt op de beperking van de risicofactoren), gezondheidspromotie
(waarbij de focus ligt op de bevordering van de protectieve factoren) en de behandeling au fond niet zo groot is.
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selectieve en geïndiceerde campagnes maar ook onder de vorm van universele campagnes.
Gegeven het feit dat het bij depressie om een recurrente en chronische ziekte gaat, zijn
eenmalige ingrepen niet aan de orde. Er is met andere woorden een blijvende aandacht nodig.
Depressiepreventie mag niet vergeleken worden met een eenmalige inenting (Smit, 2006).

3) De zelfbeoordelingstest kadert binnen een groter project van zelfzorg en
zelfeducatie. Dat initiatieven die zelfzorg, zelfeducatie, zelfmanagement centraal stellen
effectief zijn, is gebleken uit een omvattende studie van Lewis et al. (2003). Zo zijn
zelfhulpmaterialen die gebaseerd zijn op de cognitieve gedragstherapie effectief voor onder
meer depressie, angst, bulemia nervosa en binge eating.

4) De literatuur die aantoont dat het gebruik van online zelfbeoordelingstesten in het
kader van geestelijke gezondheidspromotie en/of preventie van geestelijke stoornissen
effectief is, is niet zo groot. Niettemin hebben wij een viertal goede redenen om te geloven dat
de Vlaamse zelfbeoordelingstest veel kans op slagen heeft. Eén. De vragen van de
zelfbeoordelingstest zijn afkomstig van testen die sterk gelijken op de General Health
Questionnaire 28 (GHQ-28) en van de Symptoms Check-List-90-Revised (SCL-90-R). Uit
onderzoek van Vallejo et. al. (2007) is gebleken dat de resultaten van deze vragenlijsten, als
ze online worden gebruikt, behoorlijk equivalent zijn met deze van de paper-and-pencil
versies. Twee. Zelfadaptieve online tools kunnen in educationeel opzicht voordelig zijn. Drie.
De zelfbeoordelingstest poogt zoveel als mogelijk op maat van de gebruiker te werken. Uit
onderzoek van onder andere Kreuter et al. (2000) is gebleken dat gezondheidscommunicatie
en materiaal op maat van de gebruiker het een stuk beter doen in vergelijking met de
communicatie en het materiaal die niet getailored zijn. Vier. Ofschoon E-health relatief nieuw
is en derhalve weinig onderzocht is, stellen onderzoekers dat het Internet heel wat potentie
heeft om effectief te kunnen zijn (De Nooijer et al. (2005). Christensen, Griffiths, Korten
(2002); Christensen et al. (2004); Griffiths et al. (2004) stelden bijvoorbeeld vast dat korte
preventieinterventies via het Internet effectief zijn.

5) Uit onderzoek van Ahern, Kreslake, Phalen (2006); Christensen, Griffiths (2002);
Christensen, Griffiths, Evans (2002); Christensen, Griffiths, Jorm (2004); De Nooijer, et al.
(2005), is gebleken dat E-health de conventionele hulpverlening kan faciliteren,
kostenbesparend kan zijn en de hulpverlening kan democratiseren. Er zal evenwel steeds
moeten worden gewaakt over de inhoud, de garantie van het anonieme gebruik, de eenvoud
waarmee het instrument kan gebruikt worden. Het feit dat men via het Internet niet iedereen
bereikt alsook dat niet iedereen over voldoende digitale vaardigheden beschikt, maakt dat er
nood is aan goede implementatiestrategieën.

6) Het gebruik van een zelfbeoordelingstest binnen een website over zelfzorg biedt een
meerwaarde aan die website voor zover het die website attractiever maakt. Immers, hoe meer
men van de potentiële kracht van het Internet gebruik maakt, hoe meer kans men heeft dat
gebruikers die website bezoeken en hoe effectiever die daardoor kan zijn. Dat wordt
gesuggereerd door onderzoek van De Nooijer et al. (2005) en is door een studie Danaher,
Boles, Akers, Gordon, Severson, (2006) reeds bewezen. Hoe meer en hoe langer de
gebruikers dus op de website komen (cf. exposure), hoe meer kans op een effectieve
gedragsverandering. Een belangrijke opmerking blijft natuurlijk de vaststelling dat finaal veel
blijft afhangen van de gebruiker en diens motivatie om zijn gedrag te veranderen.

7) Goed werkende depressiecampagnes pogen steeds de protectieve factoren te
versterken en de risicofactoren te verminderen (Saxena, Jané-LLopis, Hosman, 2006).
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Beschermende factoren hebben een positieve invloed op het persoonlijke welbevinden en
geluk, op de algehele gezondheid en op de kwaliteit van het leven. Ze fungeren als een schild
omdat ze eensdeels de negatieve invloed die uitgaat van de risicofactoren relativeren en
compenseren en anderdeels bijdragen of tenminste aanzetten tot een vorm van (actieve)
empowerment eerder dan tot (passieve) therapeutisering. De feedback en het advies dat de
gebruikers van de zelfbeoordelingstest krijgen wordt gelieerd aan de tien stappen. Deze tien
stappen vinden hun oorsprong in een Engelse campagne die ook in Canada en IJsland werd
gevoerd en zijn elk van hen gebaseerd op de protectieve factoren.

8) De idee om te investeren in gezondheidspromotie, kan theoretisch gefundeerd
worden door verschillende theoretische modellen waaronder het Salutogenic model en de
Positieve psychologie. Beide referentiekaders verbreden het veld van de psychologie. Er
wordt immers niet enkel meer gekeken naar wat er bij het individu “slecht” gaat, maar ook
naar wat er “goed” gaat. De aandacht wordt met andere woorden gelegd op de aanwezige
sterktes en op de protectieve factoren (cf. individueel buffergedrag en hulpbronnen uit de
omgeving van het individu).

De aanhaalde wetenschappelijke onderbouwde argumentatielijnen verantwoorden een
investering in het ontwikkelen van een nieuwe methodiek voor de geestelijke
gezondheidsbevordering, i.e. een zelfbeoordelingstool met advies op maat als onderdeel van
de website ‘Fit in je hoofd – Goed in je vel’.
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BIJLAGE DE TIEN STAPPEN

VOORSTELLING 10 STAPPEN “FIT IN JE HOOFD – GOED IN JE VEL”

10 Stappen Uitleg

1) Vind jezelf oké Misschien probeer je te hard door iedereen
gewaardeerd te worden, de perfectie na te
streven of alles onder controle te hebben. Dat
is een onmogelijke strijd. Je hoeft helemaal
niet perfect te zijn. Niemand is het. Je bent
uniek en verdient respect zoals je bent. Ook
al zou je dat wel willen, veranderen kun je
niet zomaar. Blijf voor ogen houden dat je
meer dan de moeite waard bent. Zoals je nu
bent, mag je er echt zijn.

2) Praat erover In je hoofd kan een mug een olifant baren. Je
gevoelens overweldigen je, ze dringen zich
op, halen je uit je concentratie en verstoren je
nachtrust. Door er met iemand over te praten,
krijgen de dingen een naam en heb je er vat
op. Je ziet beter wat er aan de hand is en wat
je eventueel kunt doen. Je gesprekspartner
kan je hierbij helpen. Dat je erover durft te
praten, ziet hij eerder als een teken van
sterkte dan van zwakte.

3) Beweeg Pieker jij je soms suf? Het vreet energie. Die
spiraal kun je doorbreken. Kies voor een
lichaamsactiviteit die je leuk vindt: fietsen,
wandelen, sporten,... Je gaat vanzelf minder
piekeren en je verhoogt je energiepeil en je
doorzettingsvermogen. Bovendien krijg je er
een heerlijk ontspannen gevoel van. Gezonde
vermoeidheid verbetert ook je slaap.
Bewegen kan simpel zijn: met de fiets naar de
bakker, te voet naar het station, de trap nemen
in plaats van de lift.

4) Probeer iets nieuw Misschien droom je ervan Chinees te leren?
Of wil je de tango leren dansen? Je hoeft
geen kunstenaar te zijn om iets nieuws te
creëren. Iedereen kan iets maken of onder de
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knie krijgen. Je huis opnieuw inrichten,
bloemschikken, een taart bakken, een leuke e-
mail versturen, iemand aan het lachen maken.
Doe iets of maak iets. Gebruik je fantasie. Zo
krijg je het gevoel dat je uniek bent en dat je
leeft.

5) Reken op je vrienden Zolang je het zelf niet zegt, kunnen je
vrienden ook niet weten hoe jij je voelt en
hoeveel behoefte je hebt aan contact. Heb je
het moeilijk, dan kost het meer energie om
naar hen toe te stappen. Toch moet je het
doen. Er is niets dat meer kracht geeft dan je
door je vrienden aanvaard en begrepen te
voelen. Mensen genoeg: collega’s,
teamgenoten, kennissen, buren, kameraden,
vrienden. Met iedereen deel je wel iets.
Sociale contacten houden je in leven.

6) Durf nee zeggen Op lange termijn loont een nee. Nee tegen
een glas teveel, nee tegen iemand die iets
vraagt waar je geen zin in hebt. Pas als je nee
durft te zeggen, ervaar je jezelf als iemand
met eigen gevoelens en een eigen wil. Pas als
je nee durft zeggen, krijg je respect. Als nee
kan, wordt ja een woord waar je plezier aan
beleeft. Dan geeft ja je de vrijheid om echt te
genieten.

7) Ga ervoor Durf je te engageren. Als je opgaat in een
activiteit, vergeet je de beslommeringen en
krijg je het gevoel dat je leeft. Er zijn 1001
manieren om uit jezelf te breken: een film
bekijken, vrienden opzoeken, een recept
uitproberen, je dochter helpen bij een
huistaak, voetballen, vrijen, poetsen,
toneelspelen, actief zijn in een vereniging. De
groep zorgt ervoor dat kunt opgaan in een
activiteit en de activiteit helpt je om bij de
groep te horen.

8) Durf hulp vragen Je kunt niet alles zelf. Hulp vragen getuigt
van bescheidenheid en zelfkennis. Het is
helemaal geen teken van hulpeloosheid, maar
vormt het bewijs dat je jezelf kunt redden.
Hulp vragen is dus helemaal oké. Je zult
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ervaren hoeveel deugd het doet dat iemand
anders met je meedenkt en je helpt zoeken
naar een oplossing die je alleen niet vindt. Ga
bij jezelf na waarvoor je precies hulp nodig
hebt en wie je daarvoor het best kunt
aanspreken.

9) Gun jezelf rust Voel je je soms overbelast. Slorpen het werk,
je partner, je kinderen, je ouders,... haast al je
tijd op? Zo krijg je stress. Je wordt er
prikkelbaar en slechtgehumeurd van. Maak
regelmatig een moment vrij voor jezelf en las
activiteiten in die je helpen om tot rust te
komen: lezen, naar muziek luisteren, dieren
verzorgen, een bad nemen, naar de sauna
gaan, met de kinderen spelen, bidden,
mediteren,... Zo vermijd je dat de spanning
zich nodeloos ophoopt.

10) Hou je hoofd boven water Iedereen maakt het wel eens mee: een periode
dat alles tegenvalt. In die moeilijke
momenten kun je soms niet veel meer doen
dat het hoofd boven water proberen te
houden: gewoon van dag tot dag leven en niet
te hard zijn voor jezelf. Als je verdrietig bent,
laat je tranen dan lopen, trek je even terug,
bestel een kopje koffie op een terrasje, ga de
stad in of zoek de buitenlucht op. Zorg ervoor
dat er iemand is die je eens vastpakt. Laat je
koesteren. Misschien ondervond je het
vroeger al: ooit komen er betere tijden.
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