Evaluatiestudie van de online zelftest over mentale gezondheid op de Fit in je
hoofd website van de Vlaamse Overheid
www.fitinjehoofd.be

Dit rapport brengt verslag uit over het gebruik en de gebruikersprofielen van de zelftest aangeboden
op de Fit in je Hoofd website van de Vlaamse Overheid. Daarnaast werd een evaluatiestudie
uitgevoerd waarbij gebruikers de zelftest beoordeelden en aangaven in welke mate ze de bijhorende
adviezen onthouden hadden en wensten toe te passen.

Deze evaluatie werd uitgevoerd door ISW Limits in opdracht van het Vlaams Agentschap Zorg en
Gezondheid. Een groot deel van deze resultaten kan men ook terugvinden in de masterproef van
Evelyne Vandereyken ingediend in mei 2011 bij de Faculteit Psychologie en Pedagogische
wetenschappen van de KULeuven met als titel: Fit In Je Hoofd, Goed In Je Vel: Een evaluatiestudie
van een online zelftest over mentale gezondheid van de Vlaamse Overheid onder begeleiding van Dr.
Deb Vansteenwegen.
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Luik 1. Analyses op basis van de bestaande dataset van de 16772 eerste gebruikers die de zelfbeoordelingsvragenlijst invulden.

Korte beschrijving van de zelftest

De zelftest wil mensen meer inzicht geven in hun geestelijke gezondheid en in hun persoonlijke
sterktes en tekorten. Aan de hand van een aantal vragenlijsten komt men te weten hoe
veerkrachtig men is, hoe ernstig zijn klachten zijn en op welke manier men omgaat met
problemen. De test wil mensen motiveren om hun eigen mentale gezondheid te bewaken en bij te
sturen waar dat nodig is. Een persoonlijk advies bepaald door de antwoorden op de verschillende
onderdelen van de vragenlijst geeft concreet advies gebaseerd op de 10 stappen van fit in je hoofd
over hoe men aan zijn/haar mentale gezondheid kan werken.
De zelftest werd ontwikkeld door ISW Limits, in samenwerking met een locoregionale overleggroep
bestaande uit afgevaardigden van de Centra Geestelijke Gezondheidszorg, het lokaal
Gezondheidsoverleg, het overlegplatform geestelijke gezondheid, en het VIGeZ.
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Aantal bezoekers voor de zelftest

In totaal vulden sinds de lancering van de website Fit in Je Hoofd op 19 februari 2009
140.627 bezoekers de zelftest in. Ongeveer de helft van de deelnemers aan de zelftest deed dit
gedurende de eerste 2 maanden na de lancering. In Figuur 1 vindt u een overzicht van de
deelnemers aan de zelftest per maand over de periode februari 2009 tot april 2011.
Figuur 1: Aantal deelnemers per maand aan de Fit in je hoofd zelftest in de periode februari 2009 – april 2011.
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Onderzoeksvraag 1: Hoe ziet de groep eruit die de tool gebruikt heeft? Welke doelgroepen
werden wel/niet bereikt?
In de volgende figuren worden de percentages weergegeven van de verschillende groepen die
bereikt werden met de zelftest. Deze analyses werden uitgevoerd op de gegevens van 16 772
bezoekers die de zelftest invulden tijdens de periode februari-maart 2009. Hiervan hebben 15 031
respondenten hun geslacht ingevuld (89.62%) , 15 139 respondenten vulden hun leeftijd in (90.26%),
15 083 respondenten hebben hun familiale situatie ingevuld (89.93%) en tot slot hebben 15 110
respondenten de vraag die peilde naar het beroep ingevuld (90.1%). De gegeven percentages zijn
steeds gebaseerd op diegenen die de vraag ingevuld hebben. In Figuren 2 en 3 wordt de verdeling
van de deelnemers aan de zelftest vergeleken met de verdeling van de Vlaamse populatie in 2010
(aps.vlaanderen.be).

Figuur 2: De verdeling volgens geslacht bij de deelnemers van de Fit in je hoofd zelftest in vergelijking met de verdeling van
de populatie in Vlaanderen in 2010.
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Figuur 3: De verdeling volgens leeftijd bij de deelnemers van de Fit in je hoofd zelftest in vergelijking met de verdeling van
de populatie in Vlaanderen in 2010.
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Figuur 4. De verdeling van de deelnemers volgens de verschillende categorieën van familiale situatie (n=15 083). Alleenst z k
= alleenstaand zonder kinderen, alleenst m k = alleenstaand met kinderen, G/S m p z k = gehuwd/samenwonend met
partner zonder kinderen, G/S m p m k = gehuwd/samenwonend met partner met kinderen, inw bij oud = inwonend bij
ouders, inw bij kind = inwonend bij kinderen.

Familiale situatie
35%
30%

30%

20%

25%

23%

25%
16%

fit in je hoofd

15%
10%

6%

5%
0%

0%
Alleenst z k

Alleenst m k

G/S m p z k

G/S m p m k

inw bij oud

inw bij kind

8

Figuur 5. De verdeling van de deelnemers volgens de verschillende categorieën van beroep (n=15 110). Niet meer ah werk
= niet meer aan het werk, Zelfst/VB = zelfstandige/vrij beroep
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Het grootste deel van de deelnemers aan de zelftest bestaat uit vrouwen (66 % tegenover 49% in de
populatie). Er worden met andere woorden aanzienlijk minder mannen bereikt met de zelftest.

Uit de gegevens over de leeftijd blijken vooral mensen tussen de leeftijd van 18 en 54 deelgenomen
te hebben aan de zelftest. Nog specifieker kan gesteld worden dat de grootste gebruikersgroep een
leeftijd heeft tussen 15 en 34 jaar. 48% van de gebruikers van de zelftest is tussen 15 en 35 jaar
tegenover 25% in Vlaanderen, terwijl slechts 4% van de gebruikers 65+ is tegenover 22% in
Vlaanderen.
In Figuren 4 en 5 vindt men respectievelijk de verdeling volgens familiale situatie en beroep. Ook bij
familiale situatie zien we 3 groepen die meer deelnemen dan andere groepen, met name de grootste
groep is ‘gehuwd/samenwonend met partner met kinderen’, hierop volgt de groep ‘inwonend bij
ouders’ en dan de groep ‘gehuwd/samenwonend met partner zonder kinderen’.

Tot slot wordt er nog gekeken naar het beroep van de deelnemers. Daar blijkt dat de bedienden de
grootste groep van deelnemers vertegenwoordigen, gevolgd door de studenten. De groepen die het
minst werden bereikt met de zelftest zijn de zelfstandigen, de arbeiders en de categorie ‘andere’.
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Onderzoeksvraag 2 : Waar in de tool haken de bezoekers af?
In deze sectie wordt nader bekeken hoeveel gebruikers de verschillende onderdelen van de zelftest
hebben ingevuld om zo een beter zicht te krijgen op waar de gebruikers afhaken en welke
onderdelen van de vragenlijst vooral ingevuld worden.

Wanneer we hieronder cijfers rapporteren zullen we telkens cijfers geven per onderdeel dat volledig
werd afgewerkt door de deelnemer. Dat wil dus zeggen dat als er 10 vragen zijn voor het onderdeel
veerkracht en respondent 22 heeft enkel de 7e vraag van deze 10 vragen niet ingevuld, dat deze
deelnemer toch als “afhaker” beschouwd wordt.

Figuur 6 geeft een overzicht van het aantal deelnemers dat de verschillende onderdelen van de
vragenlijst volledig heeft ingevuld. De vragenlijst werd gestart door 16772 respondenten. 13691
respondenten hiervan vulden ook de vragen met betrekking tot veerkracht in. Van deze 13691
respondenten vulden 9527 personen ook de depressievragen in. Vervolgens vulden 8712 van de
9527 deelnemers ook de angstvragen in, en hiervan hebben 8218 ook de stressvragen ingevuld.
Daarvan hebben 7860 mensen ook de vragen in verband met psychosomatische klachten ingevuld en
tot slot zijn er hiervan nog eens 6290 mensen die ook de coping-vragenlijst hebben ingevuld. Er zijn
dus 6290 respondenten die alle vragen van het begin van de vragenlijst tot het einde hebben
ingevuld. Dit is 37,5 % van iedereen die de zelftest begonnen is.
In Figuur 6 worden de overige percentages voor de verschillende onderdelen weergegeven telkens in
functie van het aantal deelnemers dat met de zelftest gestart is.
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Figuur 6. Organigram van het aantal bezoekers dat alle deeltesten invult tot het einde van de vragenlijst. VK= veerkracht,
dep = depressievragen, angst = angstvragen, stress = stressvragen en psk = psychosomatische klachten.

Doe de test
N = 16.772 (100%)

VK
N = 13.691 (81.6%)

VK + dep
N = 9527 (56.8%)

VK + dep
N
VK= +9527
dep (56.8%)
+ angst
N = 8712 (51.9%)

VK + dep + angst + stress
N = 8218 (49%)

VK + dep + angst + stress + psk
N = 7860 (46.9%)

VK + Alle klachten + Coping
N = 6290 (37.5%)

11

In Figuur 7 vindt men een overzicht van het aantal mensen dat de veerkracht vragenlijst, de klachten
lijsten ingevuld heeft en de copingvragen. Je kan vaststellen dat 1722 deelnemers alleen de
veerkrachtvragen en de copingvragen hebben ingevuld, en dus de vragen in verband met de klachten
hebben overgeslagen. 1709 van deze mensen waren mensen met een hoge veerkracht die de keuze
kregen om al dan niet de klachtenlijsten in te vullen. Van de deelnemers die alle drie de onderdelen
invulden, waren er 4550 met een lage veerkracht, maar ook 1740 mensen met een hoge veerkracht.

Figuur 7: Stroomdiagram met het aantal deelnemers dat de verschillenden onderdelen van de zelftest heeft ingevuld

Conclusie: We stellen vast dat 37,5% van alle mensen die startten met de zelftest (n=6290), alle
onderdelen van de zelftest doorlopen heeft. Er zijn echter ook nog 1709 deelnemers met hoge
veerkracht die de zelftest volledig volgens de instructies hebben ingevuld (10,19%). Deze groep kreeg
immers de mogelijkheid om het stuk over de klachten over te slaan. In totaal komen we dus aan een
percentage van 47,19% die de volledige zelftest hebben doorlopen.

Dit is voor e-mental health

toepassingen een bijzonder hoog percentage. Verder zien we dat de grootste drop-out zich situeert
bij de aanvang van de test en dat er verder na elke (deel)test een aantal bezoekers afhaakt.
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Onderzoeksvraag 3 : Welke klachten hebben de bezoekers van de tool? Komen bepaalde klachten
meer voor bij bepaalde groepen bezoekers?
Nu we de bezoekers van de tool geïdentificeerd hebben, kunnen we een beeld schetsen van de
veerkracht en de klachten bij onze gebruikersgroep. Eerst wordt er kort een algemeen beeld
geschetst van de veerkracht en de klachten die voorkomen bij de respondenten van de zelftest,
nadien gebeurt hetzelfde in functie van de sociodemografische variabelen.
3.1 Algemene bevindingen
Voor degenen die de veerkrachtvragen hebben ingevuld (n=13691), vertoont 60 % een verminderde
veerkracht en 40% een goede veerkracht. Ter vergelijking werd in de validiteitsstudie vastgesteld dat
in de algemene populatie 60% een goede veerkracht heeft en 40% een verminderde veerkracht. Men
kan dus stellen dat men met de zelftest een grote groep mensen met verminderde veerkracht
bereikt. Dit is in lijn met de doelstellingen van het project. In Figuur 8 vindt men de verdeling over de
twee veerkracht categorieën voor de steekproef uit de validiteitsstudie en voor de 13691 deelnemers
van dit onderzoek.
Figuur 8. Percentage deelnemers voor de categorie goede veerkracht en verminderde veerkracht uit de steekproef van de
validiteitsstudie
en
voor
de
deelnemers
die
meededen
aan
de
zelftest.

De depressievragen werden ingevuld door 9529 bezoekers. Hiervan vertoont 52% geen depressieve
klachten, 34.4 % vertoont matige depressieve klachten en 13.6% vertoont ernstige depressieve
klachten. De angstvragen werden ingevuld door 8814 bezoekers. Hiervan vertoont 61.9 % geen
angstklachten, 29.5% vertoont matige angstklachten en 8.6 % vertoont ernstige angstklachten.
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Vervolgens komen we bij de stressvragen. Deze werden ingevuld door 8309 bezoekers en hiervan
vertoont 56.7% geen stressklachten, 25.8% vertoont matige stressklachten en 17.4 % vertoont
ernstige stressklachten. Tot slot zijn er nog de vragen in verband met psychosomatische klachten.
Hier zien we dat van de 7944 bezoekers die deze vraag invulden 61.2 % geen psychosomatische
klachten vertoont, 27.7% vertoont matige klachten en 11.1 % vertoont hier ernstige
psychosomatische klachten.

In vergelijking met de verdeling die was vooropgezet in de validiteitsstudie nl. 75% geen klachten,
20% matige klachten en 5% ernstige klachten, stellen we vast dat de groep die via de zelftest bereikt
werd duidelijk een groep is met meer klachten dan gemiddeld.

Voetnoot: Alle percentages die worden weergegeven zijn berekend op het aantal bezoekers dat die
vraag heeft ingevuld en niet op het totaal aantal bezoekers.

3.2. Samenhang tussen veerkracht en klachten
We stellen vast dat veerkracht negatief correleert met de depressiescore (r = -.656, p<0.01), met de
angstscore (r = -0.423, p<0.01), met de stressscore (r = -.511, p<0.01) en met psychosomatische
klachten (r = -.406, p<0.01). Hiernaast wordt er ook een sterke correlatie gevonden tussen veerkracht
en coping (r = .482, p<0.01). Als we kijken naar de gemiddelde scores op elk van deze klachtenlijsten
voor de groep met een hoge veerkracht en de groep met een lage veerkracht stellen we vast dat de
score voor de klachten steeds significant lager ligt bij de goede veerkracht groep dan bij de groep
met verminderde veerkracht (zie Figuur 9).
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Figuur 9. De gemiddelde depressie, angst , stress en psychosomatische klachten voor de groep met verminderde veerkracht
en de groep met goede veerkracht.

Vermits mensen op basis van de veerkracht score al dan niet het advies kregen om de klachtenlijsten
in te vullen, is het interessant om na te gaan of de verdeling van de categorieën (geen , matige en
ernstige klachten) verschillen voor mensen met goede en verminderde veerkracht. In de
onderstaande grafieken worden goede en verminderde veerkracht vergeleken voor wat betreft de
verdeling over de klachtencategorieën, telkens worden ook de populatiegegevens ernaast geplaatst
waarop men zich in de valideringsstudie gebaseerd heeft.

Figuur 10: Percentages van de verdeling van de depressieklachten voor de groep met goede veerkracht en de groep met
verminderde veerkracht. Bovenaan is ook de verdeling weergegeven zoals vooropgezet in de valideringsstudie.
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Figuur11. Percentages van de verdeling van de angstklachten voor de groep met goede veerkracht en de groep met
verminderde veerkracht. Bovenaan is ook de verdeling weergegeven zoals vooropgezet in de valideringsstudie.

Figuur 12. Percentages van de verdeling van de stressklachten voor de groep met goede veerkracht en de groep met
verminderde veerkracht. Bovenaan is ook de verdeling weergegeven zoals vooropgezet in de valideringsstudie.

Figuur 13. Percentages van de verdeling van de psychosomatische klachten voor de groep met goede veerkracht en de
groep met verminderde veerkracht. Bovenaan is ook de verdeling weergegeven zoals vooropgezet in de valideringsstudie.

16

We kunnen hier vaststellen dat de overgangsscore op basis van de veerkrachtvragenlijst inderdaad
differentieert tussen de deelnemers met veel klachten en weinig klachten. De groep met goede
veerkracht vertoont voor alle categorieën duidelijk minder klachten, dan de groep met verminderde
veerkracht scores.

3.3. Bevindingen in functie van geslacht
We analyseren verder de scores voor veerkracht en klachten in functie van geslacht. De gemiddelde
score op de veerkrachtvragenlijst voor 4570 mannen is 3,52 op een maximum van 5. Voor 8847
vrouwen is er een gemiddelde score van 3,46. Deze gemiddelde veerkrachtscores verschillen
significant tussen mannen en vrouwen, F(1,13415) = 13.725 , p<0,001. In Figuur 14 vindt u de
verdeling van de groepen met goede en verminderde veerkracht voor de mannen en vrouwen
afzonderlijk.
Figuur 14. Percentage respondenten voor beide categorieën van veerkracht in functie van geslacht.
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De 3093 mannen die de depressievragenlijst hebben ingevuld vertonen een gemiddelde
depressiescore van 0,94 op een maximum van 3. De 6250 vrouwen die deze vragen hebben ingevuld
vertonen een gemiddelde score van 0,88 op een maximum van 3. Uit een variantieanalyse met
geslacht als between-subject factor en de depressiescores als afhankelijke variabele blijkt dat er
sterke evidentie is voor een significant verschil tussen mannen en vrouwen, F(1,9341) = 12.954,
p<0,001. In Figuur 15 vindt u de verdeling van de drie depressie categorieën in functie van geslacht.
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Figuur 15. Percentage respondenten voor alle categorieën van depressie in functie van geslacht.
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Uit een variantieanalyse met geslacht als between-subject factor en de angstscore als afhankelijke
variabele blijkt dat er geen evidentie is voor een significant verschil tussen mannen en vrouwen voor
wat betreft hun angstscores,F(1,8650) <1. In Figuur 16 vindt u de verdeling van de drie
angstcategorieën in functie van geslacht.
Figuur 16. Percentage respondenten voor alle categorieën van angst in functie van geslacht
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De gemiddelde stressscore voor 2639 mannen is hier 1,20 op een maximum van 3. De gemiddelde
stressscore voor 5517 vrouwen is 1,32 op een maximum van 3. Uit een variantie-analyse met
geslacht als between-factor en de stressscore als afhankelijke variabele blijkt dat de scores voor
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mannen ne vrouwen significant van elkaar verschillen (F(1,8154) = 42.422 , p<0,001). ). In Figuur 17
vindt u de verdeling van de drie stresscategorieën in functie van geslacht.
Figuur 17. Percentage respondenten voor alle categorieën van stress in functie van geslacht
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Ook voor psychosomatische klachten zien we een significant verschil tussen de klachten bij mannen
en vrouwen (F(1,7797) = 169.420 , p<0,001). De gemiddelde score van 2505 mannen is gelijk aan 2,03
op een maximum van 3 en voor 5296 vrouwen is de gemiddelde score gelijk aan 2,28. In Figuur 18
vindt u de bijhorende percentages voor elke groep afzonderlijk voor geslacht.

Figuur 18. Percentage respondenten voor alle categorieën van psychosomatische klachten in functie van geslacht
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Samengevat kunnen we concluderen dat de mannen gemiddeld hoger scoren op veerkracht dan de
vrouwen die deelnemen aan de test. Vrouwen vertonen gemiddeld meer stressklachten en
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psychosomatische klachten dan mannen, maar mannen vertonen hogere depressieklachten. Qua
angstklachten konden we in onze groep deelnemers geen verschillen vaststellen.
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3.4 Bevindingen in functie van leeftijd
De veerkrachtscores blijken sterk te verschillen in functie van de leeftijd tussen de 7 categorieën, F
(7,13502) = 44.266 , p<.001. Hetzelfde patroon kon ook vastgesteld worden voor de verschillende
klachtenscores. We kijken vervolgens meer in detail waar de verschillen te situeren zijn. Hiervoor
hebben we gebruik gemaakt van Bonferroni-toetsen voor 6 categorieën. De categorie van -16-jarigen
werd uit de analyses gelaten aangezien de test niet voor deze groep ontwikkeld was en er slechts 2
bezoekers onder de 16 de klachtenvragen hebben ingevuld. De resultaten zijn samengevoegd in
Tabel 1.
Tabel 1: Gemiddelde score op veerkracht en klachten per leeftijdscategorie

16-17

18-24

25-34

35-44

65+

55-64

3,6736d 3,8779e 3,46936

Veerkracht

3,4037ab

3,3691a 3,4365bc 3,4622bc

3,5016c

Depressie

0,9458ab

0,933ab

0,8739a 0,9136ab

0,9515b 0,8473ac

Angst

0,828a

0,7416a

0,6393b

0,611b

0,576bc 0,5035cd 0,4286d

Stress

1,2892a

1,3112a

1,3342a

1,3595a

2,318a

2,2097abc

2,159bcd

2,229ab 2,2439ab 2,1219cd

PSK

Gemidd.

45-54

1,2708a

0,726c 0,82076
0,541

1,125b 0,9134c 1,07541
2,018d 2,09994

Opm. De waarden representeren de gemiddelde scores voor een bepaalde leeftijdsgroep op veerkracht en klachten.
Gemiddelden in dezelfde rij die hetzelfde subscript vertonen, verschillen niet significant op p<0.05. PSK=
psychosomatische klachten; 16-17 = de categorie van 16 jarigen tot 17-jarigen; gemidd. = gemiddelde van de rij.

In grote lijnen kunnen we de resultaten als volgt samenvatten. We stellen vast dat de respondenten
ouder dan 65 beschikken over de hoogste veerkracht en de minste stress en psychosomatische
klachten. De bezoekers boven de leeftijd van 55 tonen zich het minst depressief en vertonen tevens
de minste angstklachten. De respondenten tussen de 25 en de 54 vertonen de laagste veerkracht en
de meeste angstklachten. De respondenten tussen de 35 en 54 vertonen de hoogste
depressiescores.
Vervolgens zijn ook enkele patronen te herkennen in deze tabel. Ten eerste kunnen we vaststellen
dat we tussen de categorieën 25-34 en 35-44 geen significante verschillen zien. Deze twee
leeftijdsgroepen verschillen niet van elkaar op gebied van veerkracht en klachten. Ten tweede
kunnen we besluiten dat het niet nodig is om een onderscheid te maken tussen 16-17 en 18-24,
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aangezien er tussen deze twee categorieën geen significante verschillen optreden voor
veerkracht en klachten. Ten derde is het opmerkelijk dat we bij stress weinig significante verschillen
zien tussen de categorieën onderling. Enkel 55-64 en 65+ verschillen significant van de rest en van
elkaar. Hier zien we dat alle leeftijdscategorieën, behalve 65+, hogere stressklachten vertonen dan
het gemiddelde. Tot slot stellen we vast dat de meeste significante verschillen teruggevonden
worden tussen de categorie 65+ en de categorieën 16-17 en 18-24, waarbij de categorie 65+ een
hogere veerkracht vertoont en een lagere score op alle klachten.

3.5. Bevindingen in functie van familiale situatie
We analyseren hier veerkracht en klachten in functie van familiale situatie. Hier zien we dat er
significante verschillen zijn voor veerkracht tussen de 6 categorieën van familiale situatie, F (5,
13458) = 33,197 , p<.001. Ook voor depressie, angst, stress en psychosomatische klachten vinden we
significante verschillen tussen de 6 categorieën van familiale situatie. De resultaten zijn samengevat
in Tabel 2.
Tabel 2: Gemiddelde score op veerkracht en klachten per categorie van familiale situatie

g/s m

g/s m

Inw bij

Inw bij

oud

Kind

Gemidd.

All z k

All m k

part z k part m k

Veerkracht 3,4266a

3,485ab

3,5835c 3,5384bc 3,3552d 3,0559abcd 3,40743

Depressie

0,9964a

1,0206a

0,8023b

0,854b

0,9632a

0,5139ab

Angst

0,632a

0,632ab

0,5835ab 0,5648b

0,7667c

0,4286abc 0,60127

Stress

1,2531ab 1,2842ab 1,2078a

1,2995b

0,7857ab 1,19375

PSK

2,1396a

2,3061b 2,1838ac 2,1936ac 2,2278bc

2,1286ab 2,19658

1,3322b

0,8584

Nota. De waarden representeren de gemiddelde scores voor een bepaalde categorie van familiale situatie op veerkracht
en klachten. Gemiddelden in dezelfde rij die hetzelfde subscript vertonen verschillen niet significant op p<0.05. =
gemiddelde van de rij; All z k = alleenstaand zonder kinderen; All m k = alleenstaand met kinderen; g/s m part z k =
gehuwd/samenwonend met partner zonder kinderen; g/s m part m k = gehuwd/samenwonend met partner met kinderen;
Inw bij oud = inwonend bij mijn ouders; Inw bij kind = inwonend bij mijn kinderen.

Samengevat zien we dat de categorie ‘gehuwd/samenwonend met partner zonder kinderen ‘ en
‘gehuwd/samenwonend met partner met kinderen’ een hoge veerkracht vertonen in combinatie met
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lage depressie- en angstscores. De respondenten die inwonen bij hun ouders zijn het minst
veerkrachtig en vertonen de hoogste angst. De alleenstaanden en degenen die inwonen bij hun
ouders vertonen de hoogste depressiescores.
We kunnen hier ook enkele patronen onderkennen. Ten eerste geldt voor alle variabelen, behalve
voor psychosomatische klachten, dat er geen significant verschil bestaat tussen alleenstaand met
kind en alleenstaand zonder kind. Hetzelfde geldt voor gehuwd/samenwonend met kind en
gehuwd/samenwonend zonder kind, maar dan hier met uitzondering van stressklachten. Terwijl we
geen duidelijke verschillen vinden tussen ‘met kinderen’ en ‘zonder kinderen’, vinden we dat wel
voor ‘alleenstaand’ of ‘gehuwd/samenwonend’. Het hebben van kinderen lijkt dus minder bepalend
voor veerkracht en klachten dan het al dan niet hebben van een partner. Dit toont zich vooral bij
depressie, waarbij er significant meer depressieve klachten optreden bij alleenstaanden dan bij
gehuwden/samenwonenden (ongeacht kinderen of niet).
3.6 Bevindingen in functie van beroep
Tot slot bekijken we klachten en veerkracht in functie van beroep. Uit de variantie-analyse voor
veerkracht blijkt dat er significante verschillen optreden tussen de 6 beroepscategorieën wat betreft
de gemiddelde veerkrachtscores (F(5, 13482) = 23,104 , p<.001). Ook voor depressie, angst, stress en
psychosomatische klachten vinden we significante verschillen tussen de 6 categorieën. De resultaten
zijn samengevat in Tabel 3.
Tabel 3: Gemiddelde score op veerkracht en klachten per beroepscategorie

Niet a/h
werk
Veerkracht 3,4251a

Zelfst/
VB

Student

andere Gemidd.

3,4042a 3,5243b

3,6684c

3,4045a

3,5355b

3,49367

0,9055ab

0,92622

Arb.

Bed.

Depressie

1,0024a

0,9792a 0,8364b

0,9045ab

0,9293a

Angst

0,6343a

0,6542a 0,5656b

0,6026ab

0,7649c

Stress

1,2218a

1,3153a 1,2845a

1,3438a

1,2869a

1,2616a

1,28565

PSK

2,2585a

2,2858a 2,1433b 2,1269bc

2,228ac

2,2587ac

2,21687

0,6147ab

0,63938

Nota. De waarden representeren de gemiddelde scores voor een bepaalde beroepscategorie op veerkracht en klachten.
Gemiddelden in dezelfde rij die hetzelfde subscript vertonen verschillen niet significant op p<0.05. Gemidd.=gemiddelde
van de rij; Niet a/h werk = niet (meer) aan het werk; Arb = arbeider; Bed = bediende; Zelfst/ VB =zelfstandige/vrij .
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Ten eerste vinden we hier geen enkel significant verschil tussen ‘niet meer aan het werk’ en
‘arbeider’, deze categorieën zouden samengenomen kunnen worden. We zien dan ook dat deze
twee categorieën een lage veerkracht vertonen in combinatie met hoge scores op klachten. Er tonen
zich ook weinig significante verschillen tussen bedienden en zelfstandige/vrij beroep (enkel voor
veerkracht verschillen deze significant), waarbij deze categorieën beiden hoog scoren op veerkracht
en laag op klachten. Dit geldt ook voor bedienden en anderen. Ten vierde stellen we vast dat we het
grootst aantal significante verschillen vinden tussen bedienden en arbeiders, waarbij de bedienden
significant meer veerkracht vertonen en minder depressieve klachten, minder angstklachten en
minder psychosomatische klachten. Tot slot zien we dat studenten meer angstklachten vertonen dan
de categorieën ‘niet meer aan het werk’ en ‘arbeider’. Voor de overige klachten en veerkracht
kunnen we geen verschillen waarnemen met deze twee categorieën.
3.6. De copingstijlen
Via een vragenlijst over copingstijlen komen we te weten hoe mensen gewoonlijk omgaan met hun
problemen. In Figuur 19 staan de gemiddelde scores voor de verschillenden copingstijlen afgebeeld
opgesplitst voor mannen en vrouwen. In het algemeen kunnen we vaststellen dat de deelnemers aan
de zelftest gebruik maken van de verschillende copingstijlen. De copingstijlen die het vaakst gebruikt
worden zijn probleem oplossende vaardigheden (po), gedachtenbeheersing (gb)

gevolgd door

sociale steun, actieve ontspanning en rust nemen, de negatieve stijlen zoals passieve (pas) reacties
worden het minst toegepast samen met afwachtende (afw) houding. In bijlage vindt u per categorie
de items terug die onder deze categorie vallen.
Als we het verschil tussen mannen en vrouwen bekijken stellen we vast dat vrouwen meer sociale
steun zoeken(ss) en hun gevoelens uiten (exp) dan mannen en dat mannen iets meer gaan voor
actieve ontspanning (act) of afwachtend (afw) reageren.
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Figuur 19. Gemiddelde score op de verschillende copingstijlen in functie van geslacht

Figuur 20. De gemiddelde score voor de verschillende copingstijlen in functie van veerkracht.

In Figuur 20 vindt men de gemiddelde copingstijlen terug in functie van veerkracht. Hier stellen we
dus vast dat deelnemers met een goede veerkracht beter scoren op de “positieve” copingstijlen en
minder op de negatieve stijlen en op een afwachtende houding.

25

In Figuren 21, 22, 23 en 24 worden respectievelijk de verschillenden copingstijlen getoond in functie
van de depressie, angst, stress en psychosomatische klachten van de deelnemers. We stellen vast dat
de groep met ernstige klachten duidelijk hoger scoort op de passieve en afwachtende stijl en lager op
de positieve copingstijlen
Figuur21. Gemiddelde score op de verschillenden copingstijlen in functie van de ernst van de depressieklachten.

Figuur22. Gemiddelde score op de verschillenden copingstijlen in functie van de ernst van de angstklachten.
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Figuur23. Gemiddelde score op de verschillenden copingstijlen in functie van de ernst van de stressklachten.

Figuur24. Gemiddelde score op de verschillenden copingstijlen in functie van de ernst van de psychosomatische klachten.
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Luik 2. De evaluatiestudie

1.Algemene doelstelling
In deze evaluatiestudie peilen we naar de tevredenheid van de bezoekers over de zelftest op
www.fitinjehoofd.be. We willen hiermee het effect nagaan van deze zelfhulpmodule en de daarmee
samenhangende adviezen. Heeft de actie rond fit in je hoofd en de 10 stappen gewerkt? Gaan
mensen zich beter voelen door deze actie?
In eerste instantie richten we onze analyse op de algemene tevredenheid van de bezoekers over de
zelftest en de verkregen adviezen. We gaan na hoe tevreden de deelnemers zijn en welke factoren
bijdragen aan die tevredenheid. Daarnaast gaan we ook na of de geformuleerde adviezen zijn
bijgebleven en in welke mate de deelnemers bereid zijn de adviezen toe te passen.
Op basis van de beschikbare data worden er, naast deze algemene vragen ook nog een aantal
onderlinge verbanden getoetst:
Heeft de aard van de klachten, de score op veerkracht en de copingstijl een invloed op de
tevredenheid, de mate waarin bepaalde adviezen zijn bijgebleven en de mate waarin men de
intentie heeft bepaalde adviezen toe te passen?
Is er een verband tussen de tijd die men gespendeerd heeft aan het lezen van de adviezen en
de tevredenheid, de mate waarin de adviezen zijn bijgebleven en de mate waarin men de
intentie heeft om de adviezen toe te passen?
Heeft het algemene functioneren van de respondenten een invloed op de tevredenheid, de
mate waarin de adviezen zijn bijgebleven en de mate waarin men de intentie heeft de
adviezen toe te passen ?
Is er een verband tussen de sociodemografische gegevens (leeftijd, geslacht,…) en
tevredenheid in het algemeen ?
2. Methode
De evaluatievragenlijst kon op twee verschillende manieren bereikt worden. Ten eerste werd de
vragenlijst toegevoegd aan het einde van de zelfbeoordelingstest, dus als de respondenten deze
zelftest invulden, konden ze nadien doorklikken naar de evaluatievragenlijst. Ten tweede konden
respondenten rechtstreeks de vragenlijst bereiken via een aparte button op de homepagina van de
website ( zie printscreen website).
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Deelnemers
In totaal hebben 658 mensen de evaluatievragenlijst ingevuld. De vragenlijst stond 6 maanden online
beschikbaar van oktober 2010 tot maart 2011. In Figuur 1 volgt een schematisch overzicht van het
verloop van de evaluatievragenlijst en het aantal mensen dat elk onderdeel van de vragenlijst
hebben ingevuld. Percentages in het schema worden steeds berekend ten opzichte van één niveau
hoger, tenzij het anders vermeld staat.
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Figuur 25. Aantal respondenten in de verschillende fasen van het evaluatieonderzoek

Vragenlijst
De vragenlijst bestond uit zes onderdelen en kan integraal teruggevonden worden in bijlage. Het
eerste deel ging over de zelftest en de uitslag op de verschillende onderdelen. Het tweede deel
bestond uit de tevredenheidsvragen, het derde onderdeel ging over de adviezen, het vierde
onderdeel over het algemeen functioneren, het vijfde onderdeel over de sociodemografische
kenmerken. Ten slotte werden in het zesde onderdeel de vragen herhaald uit de zelftest over
veerkracht, klachten en coping.
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De vragen over algemeen functioneren werden toegevoegd als een eerste poging om de zelftest
extern te valideren en om na te gaan in welke mate de deelnemers aan het onderzoek ook in hun
dagdagelijks functioneren door hun mentale gezondheid belemmerd werden.

Omdat de vragenlijst behoorlijk lang was en we vermoedden dat een groot deel van de deelnemers
het laatste stuk van de vragenlijst over veerkracht, klachten en coping niet meer zou beantwoorden,
besloten we bij aanvang rechtstreeks te vragen naar de uitslag die mensen bij het invullen van de
zelftest kregen. Op deze manier konden we toch uitspraken doen over de mentale gezondheid van
het grootste deel van de deelnemers zonder dat ze tot het einde van de vragenlijst moesten gaan.

Bij de eerste vraag moesten de deelnemers aangeven of ze de zelftest hadden ingevuld. Vervolgens
waren er 6 vragen over welke feedback de deelnemers gekregen hebben op de verschillende
onderdelen van de zelftest: veerkracht, depressieklachten, angstklachten, stressklachten,
psychosomatische klachten en omgaan met problemen. Daarna werd gevraagd in welke mate ze de
bijhorende adviezen ook effectief gelezen hadden (vraag 7) en hoeveel tijd ze aan het invullen en het
lezen van de adviezen gespendeerd hebben (vraag 8).
1.

Welke score/feedback heb je gekregen op de test die peilt naar je veerkracht?
1. Goede veerkracht
2. Verminderde veerkracht
3. Ik heb deze test niet ingevuld
4. Ik weet het niet meer

2.

Welke score/feedback heb je gekregen op de test die peilt naar je depressieve
klachten ?
1. Geen depressieve klachten
2. Matige depressieve klachten
3. Ernstige depressieve klachten
4. Ik heb deze test niet ingevuld
5. Ik weet het niet meer

3.

Welke score/feedback heb je gekregen op de test die peilt naar je angstklachten?
1. Geen angstklachten
2. Matige angstklachten
3. Ernstige angstklachten
4. Ik heb deze test niet ingevuld
5. Ik weet het niet meer
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4.

Welke score/feedback heb je gekregen op de test die peilt naar je stressklachten?
1. Geen stressklachten
2. Matige stressklachten
3. Ernstige stressklachten
4. Ik heb deze test niet ingevuld
5. Ik weet het niet meer

5.

Welke score/feedback heb je gekregen op de test die peilt naar je psychosomatische
klachten?
1. Geen psychosomatische klachten
2. Matige psychosomatische klachten
3. Ernstige psychosomatische klachten
4. Ik heb deze test niet ingevuld
5. Ik weet het niet meer

6.

Welke score/feedback heb je gekregen op de test die peilt naar je copingstijl of nog
naar de wijze waarop je omgaat met problemen?
1. Goede reactie op problemen
2. Soms goede, soms minder goede reactie op problemen
3. Minder goede reactie op problemen
4. Ik heb deze test niet ingevuld
5. Ik weet het niet meer

7.

Heb je de adviezen die je kreeg bij de zelftest gelezen?
1. Ja
2. Neen

8.

Hoeveel tijd heb je in totaal gespendeerd aan het invullen van de zelftest én het
lezen van de adviezen?
1.
2.
3.
4.
5.

Minder dan 5 min
5 a 15 min.
15 a 30 min
30 min a 1 uur
Meer dan 1 uur
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In een tweede onderdeel werden 9 stellingen over de zelftest voorgelegd aan de deelnemers om na
te gaan in welke mate de deelnemers tevreden waren over de zelftest.
Helemaal Eerder
oneens oneens

1. Ik vond de scores en feedback die ik kreeg op de

Eens
noch
oneens

Eerder Helemaal
eens
eens

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

8. Ik zou deze zelftest aanbevelen aan vrienden of familie.

1

2

3

4

5

9. Ik zal in de toekomst nog gebruik maken van deze zelftest.

1

2

3

4

5

verschillende testen van de zelftest goed bij mij passen.

2. Het feit dat ik onmiddellijk advies kreeg bij elke test, zette
mij aan om de zelftest verder af te werken.

3. De info die ik kreeg via de zelftest en de bijhorende adviezen
was nieuw voor mij.

4. De info die ik kreeg via de zelftest en de bijhorende adviezen
was zinvol voor mij.

5. Ik heb via de zelftest en de bijhorende adviezen iets
bijgeleerd over mijn mentale gezondheid.

6. Ik denk nu op een andere manier over mijn mentale
gezondheid.

7. Ik vond de info die ik kreeg via de zelftest en de bijhorende
adviezen concreet genoeg om meteen aan de slag te gaan.

In een derde onderdeel werden de verschillende adviezen uit de zelftest opgelijst en werd aan de
deelnemers eerst gevraagd in welke mate ze de adviezen onthouden hebben en daarna in welke
mate ze de adviezen zouden toepassen.
Helemaal
Weinig
niet

Matig

Sterk

Zeer
sterk

1. Vind jezelf oké

1

2

3

4

5

2. Wees niet te streng voor jezelf

1

2

3

4

5

3. Beweeg

1

2

3

4

5

4. Negeer je klachten niet

1

2

3

4

5

5. Ga ervoor

1

2

3

4

5
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Helemaal
Weinig
niet

Matig

Sterk

Zeer
sterk

6. Durf je te engageren

1

2

3

4

5

7. Vermijd moeilijke situaties niet

1

2

3

4

5

8. Stel een sportschema op

1

2

3

4

5

9. Laat de moed niet zakken

1

2

3

4

5

10. Doe af en toe iets waarvan je ontspant

1

2

3

4

5

11. Praat erover

1

2

3

4

5

12. Hou een dagboek bij om je gedachten te leren kennen

1

2

3

4

5

13. Gun jezelf rust

1

2

3

4

5

14. Maak een moment vrij voor jezelf

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

16. Probeer eens iets niejes uit

1

2

3

4

5

17. Hou je hoofd boven water

1

2

3

4

5

18. Accepteer dat het eens een dag wat minder gaat

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

21. Durf nee te zeggen

1

2

3

4

5

22. Doe dingen die je leuk vindt

1

2

3

4

5

23. Kom onder de mensen

1

2

3

4

5

24. Houd een activiteitendagboek bij

1

2

3

4

5

25. Tracht je negatieve gedachten op te sporen

1

2

3

4

5

26. Durf hulp te vragen

1

2

3

4

5

27. Ga langs bij je huisarts

1

2

3

4

5

28. Durf je emoties te tonen

1

2

3

4

5

15. Ga stap voor stap de confrontatie aan met die dingen
waarvoor je bang bent

19. Maak geen overmatig gebruik van genotsmiddelen (cafeïne,
alcohol,…)

20. Sta stil bij de dingen die je energie geven en de dingen die je
energie wegnemen
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Helemaal
Weinig
niet

29. Reken op vrienden

1

Matig

Sterk

Zeer
sterk

3

4

5

2

In het vierde onderdeel werd het algemeen functioneren bevraagd. Enerzijds werd gevraagd aan de
deelnemers om aan te geven hoe vaak hun werk, sociaal leven of huishoudelijke taken bemoeilijkt
werd door hun mentale toestand en anderzijds werd gevraagd naar de voorbije week en aan te
geven hoeveel dagen van de voorbije week men zich niet kon concentreren, minder productief was,
zijn verantwoordelijkheden niet kon opnemen of niet kon gaan werken door zijn/haar mentale
toestand.
Gelieve telkens aan te duiden hoe vaak de uitspraak op jou van toepassing is. Je kan antwoorden
met vaak, soms, zelden of nooit.
vaak

soms

zelden

nooit

1. Mijn mentale toestand bemoeilijkt mijn werk of studiewerk.

1

2

3

4

2. Mijn mentale toestand bemoeilijkt mijn sociaal leven en sociale activiteiten.

1

2

3

4

1

2

3

4

3. Mijn mentale toestand bemoeilijkt mijn familiaal leven en mijn
huishoudelijke taken.

De volgende vragen zijn telkens van toepassing op de voorbije week. Gelieve telkens het aantal
dagen aan te duiden dat voor jou van toepassing is.

1. Als je denkt aan de voorbije week, hoeveel dagen van die week kon je je niet concentreren op je
(studie-) werk door je mentale toestand ?
0 tem 7 (drop down menu)
2. Als je denkt aan de voorbije week, hoeveel dagen van die week ging je niet werken (of naar
school) door je mentale toestand ?
0 tem 7 (drop down menu)
3. Als je denkt aan de voorbije week, hoeveel dagen van die week kon je je dagelijkse
verantwoordelijkheden (thuis, op het werk of in school) niet opnemen door je mentale
gezondheid?
0 tem 7 (drop down menu)
4. Als je denkt aan de voorbije week, hoeveel dagen van die week was je niet productief door je
mentale toestand, ook al wou je dat wél zijn?
0 tem 7 (drop down menu)
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Vervolgens werden enkele sociodemografische kenmerken bevraagd: geslacht, leeftijd, familiale
situatie en beroep.
Tot slot werden in het laatste onderdeel van de vragenlijst opnieuw veerkracht, klachten en coping
gemeten met identiek dezelfde vragen als in de zelftest.
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3. Resultaten
3.1. Profiel van de deelnemers
3.1.1. Sociodemografische gegevens van de respondenten van het onderzoek
Vooraleer we dit beschrijven is een opmerking op zijn plaats. De vragen over de sociodemografische
variabelen -geslacht,leeftijd, familiale situatie en beroep - werden niet door iedereen ingevuld.
Slechts 196 bezoekers van de vragenlijst vulden deze vragen in (30% van iedereen die de vragenlijst
begonnen is). Daarom dienen we er aandachtig voor te zijn wanneer we conclusies trekken. De
vragen werden vooral ingevuld door vrouwen (71%) en minder door mannen (29%) (zie Figuur 26).
De leeftijdsgroep die vooral bereikt werd, bevindt zich tussen 18 en 54 jaar, met het grootst aantal
respondenten tussen 18 en 24 jaar en tussen 45 en 54 jaar (beiden 23%), dus deze twee groepen zijn
goed voor bijna de helft van alle respondenten (zie Figuur 27). Als we kijken naar familiale situatie
worden vooral de gehuwden/samenwonenden met partner met kinderen bereikt (28%) en diegene
die inwonen bij hun ouders (24%), deze twee samen vormen meer dan de helft van de respondenten
(zie Figuur 28). Tot slot stellen we vast dat het overgrote deel van de bezoekers bedienden zijn (35%),
gevolgd door studenten (23%) (zie Figuur 29).

Figuur 26. Verdeling van de deelnemers volgens geslacht

Geslacht
100%
80%

71%

60%
40%

29%

20%
0%
Vrouwen

Mannen
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Figuur 27. Verdeling van de deelnemers volgens leeftijd

Figuur 28. Verdeling van de deelnemers volgens familiale situatie

Opm. Alleenst z k = alleenstaand zonder kinderen, alleenst m k = alleenstaand met kinderen, G/S m p z k =
gehuwd/samenwonend met partner zonder kinderen, G/S m p m k = gehuwd/samenwonend met partner met kinderen,
inw bij oud = inwonend bij ouders, inw bij kind = inwonend bij kinderen.
Figuur 29. Verdeling van de deelnemers volgens beroep

Opm. Niet meer ah werk = niet meer aan het werk, Zelfst/VB = zelfstandige/vrij beroep
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Als we dit vergelijken met het profiel van de bezoekers van de zelftest (zie onderzoeksluik 1), zien we
duidelijke gelijkenissen. In beide vragenlijsten zien we dat er meer vrouwen deelnemen dan mannen,
meer bedienden en mensen die gehuwd zijn of samenwonen met partner met kinderen. Het enige
opvallende verschilpunt zit in de leeftijdscategorie. Bij de bezoekers van de zelftest is de groep
tussen 25 en 34 jaar beter vertegenwoordigd dan bij de deelnemers aan de evaluatievragenlijst.

3.1.2. Welke klachten vertonen de respondenten van het evaluatieonderzoek?
Deze analyses werden gedaan op de vragen waarbij de respondenten zelf dienden aan te geven
welke score ze gekregen hebben op hun veerkracht, klachten en coping tijdens de zelftest. Dit zijn de
scores/feedback die de respondenten zelf onthouden hebben van de zelftest die ze op de website
uitvoerden. Het gaat hier dus niet over de objectieve scores van de zelftest die de deelnemers eerder
invulden en ook niet over de scores van de vragen die de deelnemers invulden op het einde van de
evaluatievragenlijst.
Van al de respondenten die de zelftest hebben ingevuld, geeft 32 % aan te beschikken over een
goede veerkracht, 63% geeft aan over een verminderde veerkracht te beschikken. 1% heeft deze
vraag in de zelftest niet ingevuld en 4 % weet het niet meer. Dit komt goed overeen met de scores
die berekend werden voor de bezoekers van de zelftest uit onderzoeksluik 1. Hier vertoont 60% een
verminderde veerkracht en 40% een goede veerkracht. Als we kijken naar depressieve klachten zien
we dat 36% geen depressieve klachten rapporteert, 33% geeft aan feedback te hebben gekregen
over matige depressieve klachten, 22% vertoont ernstige depressieve klachten en 4% weet het niet
meer. Hier nemen we een verschil waar met de scores die berekend werden voor de respondenten
van de zelftest in onderzoeksluik 1. Daar vertoont 52% geen depressieve klachten, 35% matige
depressieve klachten en 14% ernstige depressieve klachten. De deelnemers aan de
evaluatievragenlijst blijken dus iets meer klachten te rapporteren.

Tabel 3. Vergelijking van de verdeling van de klachten in de groep deelnemers aan de zelftest uit onderzoeksluik 1 en de
gerapporteerde scores van de deelnemers aan de evaluatievragenlijst uit onderzoeksluik 2.

Onderzoeksluik 1:

Onderzoeksluik 2:

Onderzoeksluik2:

berekende score

gerapporteerde score

Berekende score

Geen depressieve klachten

52 %

36 %

46%

Matige depressieve klachten

34 %

33 %

34%

Ernstige depr. klachten

14 %

22 %

20%
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Geen angstklachten

62 %

49 %

53%

Matige angstklachten

30 %

28 %

29%

Ernstige angstklachten

8%

14 %

18%

Geen stressklachten

57 %

40 %

49%

Matige stressklachten

26 %

31%

31%

Ernstige stressklachten

17 %

21 %

20%

Geen psychosom. klachten

61 %

49 %

63%

Matige psychosom.klachten

28 %

27 %

21%

Ernstigepsychosom.klachten

11 %

15 %

16%

Voor angst zien we dat 49 % geen angstklachten rapporteert, 28 % rapporteert matige angstklachten
en 14 % rapporteert ernstige angstklachten. 5 % geeft aan het niet meer te weten. Hier zien we bij de
berekende scores van de zelftest uit onderzoeksluik 1 percentages van respectievelijk 62 % (geen
angstklachten), 30% (matige angstklachten) en 8% (ernstige angstklachten). Ook hier zien we dus
een gelijkaardig patroon. Als we naar stressklachten kijken, zien we dat 40 % rapporteert de feedback
te hebben gekregen dat ze niet over stressklachten beschikken (ten opzichte van 57% die uit de
analyses van de zelftest uit onderzoeksluik 1 komt), 31 % vertoont matige stressklachten (ten
opzichte van 26%) en 21% geeft aan ernstige stressklachten te hebben (ten opzichte van 17%). 4 %
geeft aan het niet meer te weten. Ook hier nemen we opnieuw hetzelfde fenomeen waar. Tot slot
bekijken we nog de psychosomatische klachten. 49 % geeft aan over geen psychosomatische
klachten te beschikken (ten opzichte van 61 % die uit de analyses van de zelftest van onderzoeksluik
1 naar voor komt), 27% heeft matige psychosomatische klachten (ten opzichte van 28%) en tot slot
geeft 15 % aan te beschikken over ernstige psychosomatische klachten (ten opzichte van 11%). 6%
geeft aan deze vraag het niet meer te weten.
Dus zowel bij depressie, angst, stress en psychosomatische klachten vinden we dezelfde resultaten
terug. In vergelijking met de grote groep deelnemers aan de zelftest stellen we hier vast dat de
deelnemers aan de evaluatievragenlijst van zichzelf rapporteren meer klachten te hebben. We
moeten hier evenwel wijzen op het feit dat het hier over zelf-gerapporteerde scores gaat nl. die
scores die de deelnemers van zichzelf onthouden hebben. Het is mogelijk dat hun eigenlijke scores
anders lagen.

Voor een groep van de respondenten die deelnam aan de evaluatiestudie hebben we veerkracht en
klachten opnieuw gemeten en kunnen we dus nagaan in welke mate de gerapporteerde scores
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hiermee overeenkomen. Let wel de gerapporteerde scores voor veerkracht en klachten zijn
afkomstig van de zelftest en gebaseerd op de vragen die de deelnemers bij de zelftest hebben
ingevuld. De berekende scores uit de evaluatievragenlijst zijn mogelijks op een later moment
ingevuld. Daarom is het perfect normaal dat zelfs indien de deelnemers juist rapporteren er een
zekere afwijking tussen deze scores bestaat.

Daarnaast is het ook denkbaar dat sommige

deelnemers aan de evaluatievragenlijst ook niet meer voor elke klacht zich de juiste feedback
categorie herinneren.
In Tabel 3 vindt u de verdeling zoals gemaakt op basis van berekende scores voor elk van de klachten.
Voor veerkracht blijkt 12% van de 164 deelnemers die het laatste onderdeel van de vragenlijst
invulden een andere categorie te rapporteren dan berekend in de evaluatievragenlijst. 11
deelnemers hebben een betere veerkracht dan gerapporteerd voor de zelftest en 8 een verminderde
dan gerapporteerd. Op basis van de berekende scores heeft 64% een verminderde veerkracht en
36% een goede veerkracht. Een chi-square berekening toont aan dat de berekende scores niet
significant afwijken van de gerapporteerde scores, χ2(146)=121, n.s.
Voor de depressieve klachten wordt 26% van de 147 deelnemers in een andere categorie
ondergebracht op basis van de berekeningen, voor de angstklachten 12,7%, voor de stressklachten,
26% en voor de psychosomatische klachten 44%. Geen enkele van deze verdelingen bleek significant
af te wijken van de gerapporteerde verdeling via chi-square tests.
In de verdere analyses op de klachten wordt gewerkt met de grootste groep deelnemers en wordt
voor de evaluatievragenlijst dus steeds vertrokken van de gerapporteerde scores.

3.1.3. Wat is het algemeen functioneren van de respondenten van het onderzoek?
De vragen over het algemeen functioneren zijn opgesplitst in twee delen. In een eerste deel vragen
wordt er gevraagd hoe vaak de mentale toestand van de respondenten werk, sociaal leven of
familiaal leven bemoeilijkt: 31% geeft aan dat dit vaak het geval is, 39% zegt hier soms mee te maken
te hebben, 22% geeft aan dat dit zelden gebeurt en tot slot geeft 7% weer hier nooit last van te
hebben. In Tabel 4 vindt u de verdeling van het aantal respondenten (n=193) dat aangeeft hoeveel
dagen in de voorbije week zich niet kon concentreren, niet ging werken, geen verantwoordelijkheden
kon opnemen of niet productief was door zijn/haar mentale gezondheid.
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Tabel 4: Verdeling van het aantal respondenten in functie van het aantal dagen van de voorbije week dat mentale
gezondheid een invloed had op dagdagelijks functioneren (n=193)

Slechts 27% geeft aan geen enkele dag last te hebben gehad van concentratieproblemen en
verminderde productiviteit, 50% had geen last om zijn verantwoordelijkheden op te nemen en 70%
kon elke dag gaan werken. Verder zien we dat 33% de helft van de dagen of meer last had van
concentratie problemen, 27% van verminderde productiviteit en 20% zijn verantwoordelijkheden
niet kon opnemen en 13% gedurende deze dagen niet kon gaan werken.

Voor beide onderdelen geldt dat er sterke correlaties zijn met de gerapporteerde veerkracht.
Deelnemers met een goede veerkrachtscore geven aan dat hun dagdagelijks functioneren minder
vaak bemoeilijkt wordt door hun mentale gezondheid en hadden in de voorbije week significant
minder dagen last om zich te concentreren, F(1,180)=65,24, p<.001, productief te zijn
F(1,179)=35,24, p<.001, verantwoordelijkheden op te nemen F(1,180)=26,10, p<.001 en afwezig te
zijn op het werk F(1,180)=8,5, p<.01 zie Tabel 5. Deze laatste bevindingen zijn ook een eerste
indicatie voor de externe validatie van de vragenlijst en geven aan dat de diagnose gesteld op basis
van de veerkrachtvragenlijst wel degelijk een reflectie is van de zelf-gerapporteerde moeilijkheden
die mensen ondervinden in hun dagdagelijks functioneren.
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Tabel 5: Het gemiddelde aantal dagen dat deelnemers in de voorbije week niet konden functioneren door hun mentale
toestand in functie van mentale veerkracht. Standaarddeviaties zijn weergegeven tussen haakjes

Goede veerkracht

Verminderde veerkracht

N=59

N=123

Niet concentreren

1,88 (1,21)

4,45 (2,28)

Minder productief

1,29(1,54)

3,92 (2,39)

Niet verantw. opnemen

1,45 (1,26)

3,1(2,26)

Niet werken/studeren

1,53(1,47)

2,53(2,38)

3.2. Evaluatie zelftest
In dit onderdeel rapporteren we hoe de deelnemers aan het onderzoek de zelftest evalueerden.
Een eerste en belangrijke vaststelling is dat van alle deelnemers aan het onderzoek 90 % de zelftest
heeft ingevuld (584 respondenten). Slechts 10 % heeft enkel de website bezocht en de zelftest niet
ingevuld. Ook de respondenten die de zelftest niet hebben ingevuld kregen enkele evaluatievragen,
maar de resultaten hiervan bespreken we in een apart onderdeel op het einde. We bespreken in dit
onderdeel enkel die 90% die de zelftest heeft ingevuld.

3.2.1. Algemene bevindingen
3.2.1.1. Tijd gespendeerd aan de zelftest
In totaal rapporteert 80% van diegene die de zelftest hebben ingevuld dat ze de adviezen hebben
gelezen. Een meerderheid spendeert tussen de 5 en 15 minuten aan het invullen van de zelftest en
het lezen van de adviezen (47%). 7% spendeert minder dan 5 min hieraan, 34% doet er tussen de 15
en 30 minuten over 13% spendeert meer dan een half uur aan de test (waarvan 2% er meer dan een
uur aan spendeert).
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3. 2.1.2. De 9 tevredenheidsvragen

Tabel 6. Weergave van de 9 tevredenheidsvragen en de verdeling van de respondenten over de antwoordcategorieën op
een schaal van 1= helemaal oneens tot 5 helemaal eens.

Ik vond de scores en
feedback die ik kreeg op
de verschillende testen
van de zelftest, goed bij
mij passen.
Het feit dat ik
onmiddellijk advies kreeg
bij elke test, zette mij
aan om de zelftest verder
af te werken.
De info die ik kreeg via
de zelftest en de
bijhorende adviezen, was
nieuw voor mij.
De info die ik kreeg via
de zelftest en de
bijhorende adviezen, was
zinvol voor mij.
Ik heb via de zelftest en
de bijhorende adviezen
iets bijgeleerd over mijn
mentale gezondheid.
Ik denk nu op een andere
manier over mijn
mentale gezondheid.
Ik vond de info die ik
kreeg via de zelftest en
de bijhorende adviezen
concreet genoeg om
meteen aan de slag te
gaan.
Ik zou deze zelftest
aanbevelen aan vrienden
of familie.
Ik zal in de toekomst nog
gebruik maken van deze
zelftest.

Helemaal
oneens

Eerder
oneens

Eerder
eens

Helemaal
eens

Gemidd.

2%

Eens
noch
oneens
6.5 %

1.7 %

62 %

27.8 %

4.12

295

2%

7.8 %

12.2 %

44.6 %

33.4 %

4

296

10.5 %

28.6 %

26.2 %

24.5 %

10.2 %

2.95

294

2.8 %

4.1 %

27.4 %

46.2 %

19.5 %

3.76

292

4.5 %

14 %

19.8 %

43.5 %

18.2 %

3.57

292

11.3 %

27 %

31.4 %

23.5 %

6.8 %

2.88

293

6.8 %

12.4 %

29.1 %

38.7 %

13 %

3.39

292

3.83

295

3.76

291

4.4 %

5.8 %

6.2 %

5.8 %

23 %

22.4 %

34.9 %

38.8 %

31.5 %

27.2 %

N

De overgrote meerderheid (90%) vindt dat de scores en de feedback die ze kregen bij de zelftest
goed bij hun passen. Voor sommigen was de feedback en de bijhorende adviezen nieuw, voor
anderen dan weer niet, hier krijgen we een 50-50 verdeling. Op de vraag of de test zinvol was,
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reageert 66% positief en 27% neutraal. Wat wil zeggen dat slechts een kleine minderheid (7%) deze
test niet zinvol vond. 62% geeft aan iets bijgeleerd te hebben over zijn/haar mentale gezondheid,
maar toch denkt slechts 30% nu op een andere manier over zijn/haar mentale gezondheid. Een
belangrijke indicator voor tevredenheid is de vraag of ze de zelftest zouden aanbevelen aan familie of
vrienden, 66% reageert hier positief op. Op de vraag of ze in de toekomst nog gebruik zullen maken
van de test, zegt 12% dat niet te zullen doen.

We kunnen dus concluderen dat er een algemene tevredenheid heerst onder de bezoekers van de
zelftest. Daarnaast blijkt uit de resultaten dat het krijgen van advies de mensen aanzet om de test
verder af te werken. 78% was het eens met deze stelling. Daarnaast stellen we vast dat 52% van de
respondenten de info die ze kregen concreet genoeg vond om aan de slag te gaan, 19% vond de info
niet concreet genoeg, en 29% staat neutraal tegenover deze stelling. Op dit vlak is er dus nog
verbetering mogelijk. In het onderdeel van de bevraging over de adviezen en het toepassen van de
adviezen (2.1.3 ) onderzoeken we dit verder.

In de evaluatievragenlijst werd er tevens gepeild naar enkele sociodemografische variabelen, zoals
geslacht, leeftijd, familiale situatie en beroep. Op basis hiervan hebben we in een voorgaand deel
(3.1 sociodemografische gegevens van de respondenten van het onderzoek) een beeld kunnen
vormen van de respondenten van deze evaluatiestudie. In dit gedeelte bespreken we de algemene
tevredenheid in functie van deze variabelen.

Geslacht
De gemiddelde score op de tevredenheidsvragen bij mannen bedraagt 3.48, voor vrouwen is dit 3.69
(op een totaal van 5). Deze gemiddelde tevredenheidscores verschillen tussen mannen en vrouwen
verschillen niet significant, F(1,179) = 3.377 , p>0.05.

Leeftijd
Ten tweede benaderen we de algemene tevredenheid in functie van leeftijd. Er is sterke evidentie
dat de gemiddelde tevredenheidscores verschillen tussen de verschillende leeftijdscategorieën
F(7,173) = 2.768 , p<0.05. Wanneer we kijken naar de gemiddelde scores zien we dat de

45

respondenten ouder dan 65 jaar het meest tevreden zijn over de zelftest. Er waren hier wel slechts
negen respondenten. Deze categorie wordt gevolgd door de respondenten tussen de 45 en de 54
jaar. Zij halen een gemiddelde tevredenheidscore van 4.29. De respondenten die het minst tevreden
zijn vallen onder de leeftijdscategorie van 18 tot 24 jaar, zij scoren gemiddeld 3.65 op de
tevredenheidsvragen.

Familiale situatie
Als derde variabele bekijken we de familiale situatie van de respondenten. Hier vinden we geen
evidentie dat de gemiddelde tevredenheidscores verschillen voor de verschillende categorieën van
familiale situatie F(4,175) = 2.290 , p>0.05. Desondanks kunnen we de gemiddelden nader bekijken
en zien we dat de respondenten die inwonen bij hun ouders het minst tevreden zijn (met een
gemiddelde score van 3.40). De hoogste tevredenheidscores vinden we bij de categorie
‘gehuwd/samenwonend met partner met kinderen’.

Beroep
Tot slot kijken we verder naar de variabele beroepscategorie. Hier stellen we vast dat de gemiddelde
tevredenheidscores wel significant verschillen tussen de verschillende beroepscategorieën F(5,175) =
3.782 , p<0.05. De analyses laten zien dat de respondenten die vallen onder de categorie ‘anderen’
het meest tevreden zijn, met een gemiddelde score van 4.15. Dit zijn de respondenten die niet vallen
onder de volgende categorieën; ‘student’, ‘arbeider’, ‘bediende’, ‘zelfstandige/vrij beroep’ en ‘niet
meer aan het werk’. Deze worden gevolgd door de zelfstandigen en degene die een vrij beroep
uitoefenen, zij laten een gemiddelde tevredenheidscore zien van 3.73. De studenten zijn het minst
tevreden over de zelftest (M=3.28). Deze laatste groep vormt tevens de tweede grootste groep
bezoekers van de zelftest. Zij worden dus in sterke mate aangetrokken tot de zelftest, maar zijn in
het algemeen minder tevreden dan de andere beroepscategorieën. Met een gemiddelde score van
3.28 staan ze eerder neutraal ten opzichte van de zelftest. Als we de onderliggende vragen apart
bekijken, zien we dat ze vooral wat lagere scores gaven bij de volgende uitspraken; ‘ik denk nu op
een andere manier over mijn mentale gezondheid’ en ‘ de info die ik kreeg via de zelftest en de
bijhorende adviezen was nieuw voor mij’. Ze vonden wel dat de feedback die ze kregen goed bij hun
paste en ze zouden in de toekomst toch nog gebruik maken van de test. We zouden hieruit kunnen
afleiden dat studenten in sterkere mate op de hoogte zijn van het begrip mentale veerkracht en alles
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wat erbij komt kijken dan andere beroepscategorieën, en dat we ze als dusdanig weinig nieuws
bijbrengen.

3.2.1.3. Onthouden en toepassen van de adviezen
Naast een score op veerkracht, klachten en coping, werden bij elke score ook adviezen op maat
geformuleerd. Dit advies bestond uit een korte uitleg over veerkracht, de specifieke klacht of coping
en dan vervolgens wat je er zelf aan kan doen. In grote lijnen bestond het advies uit de 10 stappen
zelf aangevuld met adviezen specifiek voor de aangeduide klachten. Er werd wat meer uitleg gegeven
en er werden doorklikmogelijkheden voorzien naar de website voor meer informatie. Hier wordt bij
elke stap afzonderlijk telkens nog concreter advies gegeven over hoe men die bepaalde stap precies
vorm kan geven. Een voorbeeld hiervan is stap 1: ‘Vind jezelf oké’, hierbij geeft men als concreter
advies: ‘Wees niet te streng voor jezelf’.

Er worden aan de respondenten van de evaluatietest twee vragen gesteld. Ten eerste vragen we in
welke mate de adviezen zijn bijgebleven. Men kan hier antwoorden met: helemaal niet, weinig,
matig, sterk en zeer sterk. Deze krijgen respectievelijk de scores 1, 2, 3, 4 en 5. Ten tweede wordt er
gepeild naar de mate waarin de mensen van plan zijn de adviezen toe te passen. Ook hier krijgen ze
de keuze uit dezelfde antwoordcategorieën. Wanneer we voor een bepaald advies bijvoorbeeld een
gemiddelde score krijgen van 3.33 wil dit zeggen dat dit advies matig onthouden wordt. Tabel 4 geeft
een schematisch overzicht van alle adviezen en in welke mate ze gemiddeld genomen beoordeeld
werden als onthouden en goed toe te passen.

Als we kijken naar de verdeling van gemiddelde scores over alle adviezen heen, dan geeft 46% van de
deelnemers de adviezen in sterke tot zeer sterke mate onthouden te hebben en geeft 25% aan de
adviezen matig onthouden te hebben en 25% helemaal niet tot weinig van de adviezen onthouden
te hebben.
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Tabel 7. Gemiddelde score (tussen 1 en 5) op de vraag in welke mate men de adviezen onthouden heeft en in welke mate
men de intentie heeft om het advies toe te passen. De cursief weergegeven adviezen zijn de 10 stappen van de website.
Standaarddeviaties staan tussen haakjes.
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Het advies ‘Gun jezelf rust’ is gemiddeld gezien het meest bijgebleven. Andere adviezen die eruit
springen omdat ze in sterke mate zijn bijgebleven zijn: ‘Beweeg’, ‘Ga ervoor’, ‘Laat de moed niet
zakken’, ‘Doe af en toe iets waarvan je ontspant’, ‘Maak een moment vrij voor jezelf’, ‘Doe dingen
die je leuk vindt’, ‘Durf hulp te vragen’ en ‘Maak geen overmatig gebruik van genotsmiddelen’.
Adviezen die door een meerderheid in mindere mate onthouden worden zijn; ‘Stel een sportschema
op’, ‘Houd een dagboek bij om je gedachten te leren kennen’, ‘Ga langs bij je huisarts’ en ‘Houd een
activiteitendagboek bij’. Een gemiddelde score over alle bezoekers en alle adviezen heen voor het
onthouden van de adviezen geeft een resultaat van 3.20 tussen de categorie tussen matig en sterk.

Vervolgens kijken we naar de mate waarin de respondenten van de zelftest de intentie vertonen om
de adviezen ook effectief toe te passen. Wanneer we ook hier de gemiddelde score berekenen over
alle kandidaten en over alle adviezen heen, vinden we een gemiddelde van 3.26 op een totaal van 5.
Wanneer we naar de frequenties kijken, zien we ook dat over alle adviezen heen 25% aangeeft de
adviezen helemaal niet of weinig te gaan toepassen en 47% sterk tot zeer sterk de intentie heeft. Als
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we concreet kijken naar welke adviezen men vooral gaat toepassen, krijgen we de volgende; ‘gun
‘Beweeg’, ‘Ga ervoor’, ‘Doe af en toe iets waarvan je ontspant’, ‘Gun jezelf rust’, ‘Maak een moment
vrij voor jezelf’, ‘Maak geen overmatig gebruik van genotmiddelen’ en ‘Doe dingen die je leuk vindt’.
Hierbij baseren we ons op de gemiddelde score per vraag over alle respondenten heen. Ook hier zijn
er een aantal adviezen die men in mindere mate aangeeft te willen toepassen; ‘Stel een sportschema
op’, ‘Houd een dagboek bij om je gedachten te leren kennen’ en ‘Ga langs bij je huisarts’. En tot slot,
degene hiervan die men het minst graag wenst toe te passen is ‘Houd een activiteitendagboek bij’.

Aanvullend stellen we vast dat er een zeer hoge correlatie is tussen ‘onthouden van adviezen’ en
‘toepassen van adviezen’, r = .779, p<0.01, voor de bezoekers van de zelftest.

Een eerste vaststelling is dat de 10 stappen op zich ook niet beter of minder goed onthouden worden
dan de meer concretere tips die eronder vallen. We kunnen dus ook niet vaststellen dat de 10
stappen beter bekend zijn bij het publiek dan de andere adviezen die gegeven worden.
Een tweede vaststelling is dat er in deze data ook geen evidentie is voor de idee dat concretere tips
beter onthouden worden bijvoorbeeld het advies ‘Ga ervoor’ is nagenoeg één van de vagere tips die
meegedeeld wordt, maar deze wordt wel goed onthouden. En de tip ‘Houd een dagboek bij om je
gedachten te leren kennen’ is een zeer concrete tip, maar wordt weliswaar het minst goed
bijgehouden.
We stellen vast dat de respondenten de intentie hebben om de adviezen matig tot veel te gaan
toepassen. Op basis van de gegevens formuleren we enkele bedenkingen. Ten eerste concluderen we
dat de respondenten consistent hebben geantwoord. De adviezen die men aangeeft in mindere mate
onthouden te hebben, zijn tevens diezelfde adviezen als diegene die ze aangeven in mindere mate
wensen toe te passen. Alsook het omgekeerde, namelijk de adviezen die vooral zijn bijgebleven, zijn
ook die adviezen die men vooral van plan is toe te passen. Dit komt ook terug in de significante
correlatie tussen de twee variabelen. Een mogelijke verklaring voor dit consistent antwoordgedrag
zou kunnen zijn dat de mensen bij het lezen van de adviezen net die bepaalde adviezen beter gaan
onthouden omdat ze die wensen toe te passen. Maar het kan ook andersom, namelijk dat men
bepaalde adviezen wenst toe te passen, net omdat men alleen die onthouden heeft. Ten tweede
kunnen we concluderen dat de adviezen die men vooral wenst toe te passen, tips zijn die nogal vlot
omzetbaar zijn naar de praktijk. De stap om een moment vrij te maken voor jezelf of om te bewegen
is een stuk minder groot dan naar de huisarts gaan. Iets doen waarvan je ontspant is nu eenmaal
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minder intensief dan een dagboek bijhouden om je gedachten te leren kennen. Ook deze aspecten
kunnen een rol spelen in het al dan niet wensen toe te passen van de adviezen.

3.2.2. Bevindingen in functie van veerkracht, klachten en coping

3.2.2.1. De 9 tevredenheidsvragen
Om onze analyses te verdiepen gaan we vervolgens kijken naar de samenhang tussen de
verschillende klachten (inclusief veerkracht en coping) en de algemene tevredenheid over de zelftest.
We gaan uitgebreid in op veerkracht en bespreken dan nog kort de verschillende klachten.

Kunnen we vaststellen dat mensen met een verminderde veerkracht minder tevreden zijn over de
zelftest? Wanneer we kijken of er significante verschillen optreden tussen de categorieën ‘goede
veerkracht’ en ‘verminderde veerkracht’ voor de gemiddelde score van algemene tevredenheid,
brengen we de categorieën van veerkracht terug tot twee, namelijk ‘goede’ en ‘verminderde’
veerkracht. Hierbij werden de categorieën ‘ik weet het niet meer’ en ‘ik heb deze test niet ingevuld’
niet mee opgenomen in de analyse. Van alle respondenten die over een goede veerkracht
beschikken, geeft 67% aan tevreden te zijn. Van diegene die over een verminderde veerkracht
beschikken geeft 54% aan tevreden te zijn (zie Figuur X). Wanneer we kijken naar de gemiddelde
score op de algemene tevredenheidsvragen, stellen we vast de gemiddelde tevredenheidscore hoger
ligt voor mensen met een goede veerkracht dan met een verminderde veerkracht, F(1,267) = 8.010 ,
p<0,01. De respondenten met een goede veerkracht vertonen een gemiddelde score van 3.79,
diegenen met een verminderde veerkracht vertonen een gemiddelde score van 3.54.
Figuur 30. Percentage algemene tevredenheid van de respondenten in functie van veerkracht
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Vervolgens kijken we naar de invloed van de klachten op de algemene tevredenheid. Voor alle
klachten geldt dat de categorieën ‘ik weet het niet meer’ en ‘ik heb deze test niet ingevuld’ niet
opgenomen worden in de analyses.
Er is evidentie dat de gemiddelde tevredenheidscores verschillen tussen de verschillende categorieën
van depressieve klachten, F(2,250) = 6.906 , p<0,01 (Figuur X). Diegene die geen depressieve klachten
ervaren scoren gemiddeld 3.79. De groep van matige depressieve klachten scoort gemiddeld 3.65 en
tot slot de groep van ernstige depressieve klachten scoort gemiddeld 3.38.

Wat betreft de

angstklachten, stressklachten en psychosomatische klachten kunnen we geen significant verschil
waarnemen tussen de verschillende categorieën (all F< 2.878). Het is echter wel opvallend dat de
angst-klachten een afwijkend patroon vertonen. De groep met matige angstklachten lijkt minder
tevreden te zijn dan groep met ernstige angstklachten of geen angstklachten.
Figuur 31. Percentage algemene tevredenheid van de respondenten in functie van depressieve klachten
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Figuur 32. Percentage algemene tevredenheid van de respondenten in functie van angstklachten

Figuur 33. Percentage algemene tevredenheid van de respondenten in functie van stressklachten

Figuur 34. Percentage algemene tevredenheid van de respondenten in functie van psychosomatische klachten
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Figuur 35. Percentage algemene tevredenheid van de respondenten in functie van omgang met problemen

Na veerkracht en klachten, kijken we tenslotte ook naar de copingstijl of omgaan met problemen.
Wanneer we naar de gemiddelde tevredenheidscores kijken, kunnen we vaststellen dat er sterke
evidentie is dat de gemiddelde tevredenheidscore verschilt tussen de verschillende categorieën van
omgaan met problemen, F(2,260) = 7.760 , p<0,05. De respondenten die beschikken over een goede
copingstijl vertonen een gemiddelde score van 3.88. De bezoekers die soms op een goede manier en
soms op een minder goede manier omgaan met problemen scoren hier gemiddeld 3.54. En diegene
die over minder goede copingstijlen beschikken scoren hier 3.53.

Ten slotte bespreken we additioneel de verdeling in functie van veerkracht, klachten en coping apart
voor één van de tevredenheidsvragen, namelijk de vraag of men de adviezen concreet genoeg vond
om meteen aan de slag te gaan, omdat we hier opvallende verschillen vaststelden tussen de
verschillende groepen. Bij de respondenten met een verminderde veerkracht gaat 46% akkoord met
deze stelling, terwijl dat 66% is bij de respondenten met een goede veerkracht. Bij de categorie met
ernstige depressieve klachten vindt 44% de adviezen concreet genoeg, terwijl bij de categorie zonder
depressieve klachten 64% de informatie concreet genoeg vond. Tot slot zien we bij de respondenten
die op een minder goede manier omgaan met problemen dat 43% de informatie concreet genoeg
vond, terwijl bij de mensen die op een goede manier omgaan met problemen 66% de adviezen
concreet genoeg vond om meteen aan de slag te gaan. Hierbij aansluitend zien we dat bij de
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respondenten met een minder goede copingstijl 67% vindt dat ze, door het onmiddellijk advies,
aangezet worden tot het afmaken van de test, bij diegene met een goede copingstijl is dit 91%.

3.2.2.2. Onthouden en toepassen van de adviezen
In dit gedeelte gaan we dieper in op de mate waarin de adviezen onthouden worden en de mate
waarin men de adviezen wenst toe te passen, in functie van de score op veerkracht, klachten en
coping. Gaat men de adviezen die samengaan met een bepaalde score op de klachten of op
veerkracht meer onthouden (of meer wensen toe te passen) dan andere adviezen? Is het cruciaal om
advies op maat te geven? Dit zijn enkele vragen die we ons hier kunnen stellen.

We starten met veerkracht. Hier vinden we sterke evidentie dat de adviezen gemiddeld genomen
beter zijn bijgebleven bij mensen met een goede veerkracht dan bij mensen met een verminderde
veerkracht, F(1,181) = 20.701 , p<0,001. De respondenten met een goede veerkracht, scoren hier
3.58. Als we dit gemiddelde berekenen voor de respondenten met een verminderde veerkracht
krijgen we een score van 3.04. Voor de specifieke adviezen die het meest en het minst onthouden
werden, zien we weinig verschil met de voorgaande algemene vaststelling, namelijk de adviezen die
minder onthouden worden (zowel bij goede als bij verminderde veerkracht) zijn; ‘Houd een dagboek
bij om je gedachten te leren kennen’, ‘Houd een activiteitendagboek bij’ en ‘Ga langs bij je huisarts’.
Degene die in sterke mate onthouden worden zijn: ‘Vind jezelf oke’, ‘Beweeg’, ‘Ga ervoor’, ‘Doe af en
toe iets waarvan je ontspant’, ‘Praat erover’, ‘Accepteer dat het eens een dag wat minder gaat’ en
‘Kom onder de mensen’. Wanneer er gevraagd wordt of men van plan is de adviezen toe te passen,
vinden we sterke evidentie dat de adviezen gemiddeld genomen sneller als toepasbaar worden
beoordeeld bij mensen met een goede veerkracht dan bij mensen met een verminderde veerkracht,
F(1,145) = 40.176 , p<0,001. De gemiddelde score voor deelnemers met een goede veerkracht
bedraagt 3.82. Voor de respondenten met een verminderde veerkracht is het gemiddelde 3.01.

In Tabel 8 vindt u de gemiddelde score voor het onthouden en het toepassen van de adviezen voor
elk van de klachtengroepen. Voor alle klachten behalve voor de psychosomatische klachten geldt dat
naarmate de deelnemers meer klachten vertonen ze ook significant minder de adviezen onthouden
hebben en significant minder de intentie hebben om de adviezen toe te passen.
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Tabel 8: Gemiddelde score op onthouden en toepassen van de adviezen voor de verschillende klachtengroepen.

geen klachten/
goede coping

matige
klachten/soms
goede coping

ernstige
klachten/geen
goede coping

sign.

Depressie
onthouden
toepassen

3,47
3,71

3,25
3,2

2,72
2,65

p<.001
p<001

onthouden
toepassen

3,35
3,46

3,1
3,1

2,94
2,9

p<.05
p<.05

onthouden
toepassen
Psychosomatisch
onthouden
toepassen
Coping
onthouden
toepassen

3,24
3,51

3,22
3,24

2,93
2,8

p<.05
p<.001

Angst

Stress

niet sign.
niet sign.
3,5
3,69

3,2
3,16

2,94
2,99

p<.001
p<.001

Vervolgens bekijken we welke adviezen beter onthouden worden en toegepast worden in functie van
de variabelen: veerkracht, klachten en coping. Eerst wordt er, ter verduidelijking, in Tabel 9
weergegeven welke adviezen de respondenten krijgen bij welke klachten. Bij de afwezigheid van
klachten, krijgt men in de feedback meer uitleg over de klacht in kwestie, maar worden er geen
specifieke tips gegeven. Er wordt telkens doorverwezen naar de website, waar men onder elke stap
nog specifiekere en meer concrete tips kan bekijken.

Tabel 9. Opsomming van de verschillende categorieën van klachten en bijhorend advies.
Verminderde veerkracht

Matige depressieve klachten

Naar 10 stappen kijken, welke stap het meest van
toepassing in voor de persoon
1. Vind jezelf oké
2. Praat erover
3. Beweeg
5. Reken op vrienden
7. Ga ervoor  activiteitendagboek
10. Hou je hoofd boven water  dagboek
 ken je vijand

Ernstige Depressieve klachten
2. Praat erover
8. Durf hulp vragen/huisarts
10. Hou je hoofd boven water  dagboek
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Matige angstklachten

3. Beweeg
8. Durf hulp vragen
9. Gun jezelf rust
10. Hou je hoofd boven water  dagboek

Ernstige angstklachten

2. Praat erover
3. Beweeg
8. Durf hulp vragen
9. Gun jezelf rust
10. Hou je hoofd boven water  dagboek

Matige stressklachten

3. Beweeg
6. Durf neen zeggen
9. Gun jezelf rust
10. Hou je hoofd boven water  dagboek

Ernstige stressklachten

2. Praat erover
3. Beweeg
8. Durf hulp te vragen/huisarts?
9. Gun jezelf rust

Matige psychosomatische klachten

3. Beweeg  sportschema
 voor- en nadelen van bewegen
8. Durf hulp vragen/huisarts
9. gun jezelf rust
Drink niet teveel cafeïne

Ernstige psychosomatische klachten

3. Beweeg
8. Durf hulp vragen
9. Gun jezelf rust
10. Hou je hoofd boven water  dagboek

Voor veerkracht werd dit reeds besproken in het voorgaande gedeelte. Voor de verschillende
groepen van klachten zien we dat zowel voor depressie als voor stress, angst en psychosomatische
klachten de adviezen die in mindere mate onthouden worden de volgende zijn; ‘stel een
sportschema op’, ‘houd een dagboek bij om je gedachten te leren kennen’, ‘houd een
activiteitendagboek bij’ en ‘ga langs bij je huisarts’. Bij de groep met ernstige klachten wordt dit
laatste advies echter wel goed onthouden.
De adviezen die wel onthouden worden daarentegen zijn de volgende; ‘vind jezelf oké’, ‘beweeg’, ‘ga
ervoor’, ‘doe af en toe iets waarvan je ontspant’, ‘praat erover’, ‘gun jezelf rust’, ‘doe dingen die je
leuk vindt’, ‘kom onder de mensen’ en ‘durf hulp vragen’.
Bij matige klachten worden dezelfde adviezen onthouden, behalve ‘vind jezelf oké’ en ‘ga ervoor’.
Hier wordt dan nog additioneel ‘laat de moed niet zakken’ onthouden. ‘Vind jezelf oké’ wordt enkel
in sterke mate onthouden bij de respondenten zonder klachten (en vooral bij depressieve klachten),
maar niet speciaal onthouden door de respondenten met klachten.
Als we kijken naar de intentie tot het toepassen van de adviezen in functie van de klachten vinden de
zelfde resultaten als bij het onthouden van de adviezen. Voor depressie, angst, stress en
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psychosomatische klachten geldt steeds dat de verschillende categorieën binnen deze klachten
(zijnde geen, matige en ernstige klachten) significant verschillen van elkaar met betrekking tot het
onthouden van de adviezen én het toepassen van de adviezen. Waarbij we telkens opnieuw kunnen
concluderen dat de respondenten zonder klachten de adviezen beter gaan onthouden/wensen toe
te passen dan de respondenten met ernstige klachten. Wanneer we kijken naar welke adviezen
onthouden worden of welke adviezen men vooral wenst toe te passen, komen we tot de volgende
vaststellingen. Ten eerste concluderen we dat de meeste adviezen die gegeven worden als feedback,
ook onthouden worden door de respondenten. Maar, en zo komen we tot de tweede conclusie, we
vinden geen evidentie voor de hypothese dat de adviezen die gegeven worden bij een bepaalde
score op de klachten meer onthouden worden dan adviezen die niet specifiek gegeven worden bij
die score. Ter illustratie zien we hier bij depressieve klachten dat ‘houd een dagboek bij om je
gedachten te leren kennen’ als advies wordt gegeven, maar niet wordt onthouden door de
respondenten. Zo ook met ‘houd je hoofd boven water’, ‘reken op vrienden’ en ‘houd een
activiteitendagboek bij’. ‘Doe af en toe iets waarvan je ontspant’ is dan een advies dat niet specifiek
gegeven wordt bij de feedback, maar wel telkens opnieuw onthouden wordt. Zo worden de adviezen
‘maak een moment vrij voor jezelf’ en ‘laat de moed niet zakken’ steevast goed onthouden, maar
worden niet specifiek meegedeeld in de feedback. Voor veerkracht zien we dat dezelfde adviezen
onthouden worden, terwijl men bij veerkracht geen specifiek advies krijgt, maar enkel wordt
doorverwezen naar de website. Ten derde zien we ook dat de respondenten zonder klachten
grotendeels dezelfde adviezen gaan onthouden als de mensen met matige en ernstige klachten. Dit
is opvallend omdat de respondenten zonder klachten geen specifiek advies krijgen, en diegene met
matige en ernstige depressieve klachten net zeer specifiek advies krijgen. Vervolgonderzoek zou hier
kunnen uitwijzen waarom net die bepaalde adviezen onthouden worden, voor alle categorieën van
klachten (geen, matige, ernstige), ondanks het specifieke advies dat men telkens krijgt. Hier dienen
we wel op te merken men regelmatig dezelfde adviezen krijgt bij de verschillende (categorieën van)
klachten (zie tabel 5), dus het feit dat men steeds dezelfde adviezen onthoudt, kan ook hieraan te
wijten zijn. Maar dit verklaart niet waarom ook respondenten met positieve feedback deze adviezen
onthouden. Ten vierde, wanneer we kijken naar de intentie van de respondenten tot het toepassen
van de adviezen in de praktijk, concluderen we dat er bij de ernstige klachten voor depressie, angst,
stress en psychosomatische klachten erg hoog gescoord wordt op ‘ga langs bij je huisarts’ zowel voor
het onthouden van het advies als voor het toepassen van het advies.
Tot slot hebben we, naast veerkracht en klachten, ook nog de copingvragen. Wanneer men de
feedback krijgt op een minder goede manier om te gaan met problemen, krijgt men uitgebreide
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informatie over hoe je op een goede manier om kan gaan met problemen. Dit wordt beschreven aan
de hand van 6 stijlen, namelijk ‘pak je problemen aan’, ‘ontspan je, wees actief’, ‘negatieve
gedachten, beperk ze’, ‘zoek sociale steun’, ‘toon je emoties’ en ‘neem op tijd wat rust’. Deze 6
stijlen worden uitvoerig besproken en bij elke stijl worden er ook adviezen gegeven. De mensen die
de feedback hebben gekregen dat ze op een minder goede manier omgaan met problemen
onthouden de adviezen in mindere mate en hebben ook minder de neiging te vertonen deze
adviezen in de praktijk om te zetten. Wanneer we dan vervolgens kijken welke adviezen onthouden
worden en welke men wenst toe te passen, zien we dat dit doorgaans dezelfde adviezen zijn als
voorgaand reeds beschreven bij veerkracht en klachten. Toch zien we ook dat de adviezen ‘Vermijd
moeilijke situaties niet’ en ‘negeer je klachten niet’ hier ook veelal onthouden worden, terwijl dat in
de voorgaande analyses minder het geval was.

Om samen te vatten kunnen we vaststellen dat het voorzien van specifiek en gepersonaliseerd advies
voor elke categorie van klachten zijn nut bewijst in het onthouden van en het wensen toe te passen
van de adviezen, daar we telkens hoge scores vaststellen bij de meerderheid van de specifieke
adviezen. Maar we moeten hier ook vaststellen dat het niet cruciaal is om advies op maat te
voorzien, daar, voor elke categorie van klachten en over alle klachten heen, vooral dezelfde adviezen
onthouden worden. Daarnaast zijn er ook een aantal adviezen die steeds opnieuw terugkomen,
zonder dat men ze specifiek aangeeft. Vervolgonderzoek zal moeten uitwijzen wat hier de reden voor
is.
3.2.3. Bevindingen in functie van tijd gespendeerd aan de zelftest
3.2.3.1. De 9 tevredenheidsvragen
Ten eerste zien we dat de respondenten die meer tijd gespendeerd hebben aan het lezen van het
advies, de zelftest ook zinvoller vonden. Ten tweede zien we dat bij deze groep ook de algemene
tevredenheid het hoogst is (van diegene die meer dan 30 minuten gespendeerd hebben aan het
lezen van de adviezen en het invullen van de test, is 83% tevreden, ten opzichte van diegene die er
minder dan 5 minuten aan gespendeerd hebben, hier is slechts 27% tevreden). De gemiddelde
tevredenheidscore verschilt significant tussen de verschillende categorieën van ‘ tijd gespendeerd
aan lezen van adviezen en invullen van zelftest’, F(4,270) = 3.367 , p<0,05, waarbij diegene die meer
dan een uur gespendeerd hebben hieraan het meest tevreden zijn (zij hebben een gemiddelde
tevredenheidscore van 4.02) en degene die er minder dan 5 minuten aan gespendeerd hebben het
minst tevreden zijn (zij hebben een gemiddelde tevredenheidscore van 3.30).
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2.3.2. Onthouden en toepassen van de adviezen
Voor de variabele ‘tijd gespendeerd aan het lezen’ onderscheiden we vijf categorieën, namelijk:
minder dan 5 min, 5 à 15 min, 15 à 30 min, 30 min à 1uur en meer dan 1uur. We onderzoeken hier of
de respondenten die meer tijd gespendeerd hebben aan het lezen van de adviezen, deze adviezen
ook beter gaan onthouden of ze meer wensen toe te passen.
Voor de respondenten van de zelftest vinden we geen evidentie dat de mate waarin de adviezen
onthouden worden verschilt voor de verschillende categorieën van tijd gespendeerd aan de zelftest
en het lezen van de adviezen, F(4,184) < 1. De respondenten die meer dan een uur spenderen aan
het lezen van de adviezen, gaan daarom niet in sterkere mate die adviezen onthouden dan de
mensen die er bijvoorbeeld slechts 5 minuten aan besteden. ‘Tijd gespendeerd aan het lezen van de
adviezen’ vormt dus geen indicator voor ‘beter onthouden van adviezen’. Vervolgens kijken we naar
de intentie van de respondenten om de adviezen ook in de praktijk te zetten. Ook hier vinden we
opnieuw geen evidentie dat de mate waarin men de adviezen wenst toe te passen in de praktijk
verschilt voor de verschillende categorieën van tijd gespendeerd aan het lezen van de 10 stappen en
bijhorende adviezen,F(4,144) = 1.828, p>0,05. Veel tijd besteden aan het lezen van de adviezen wil
dus niet zeggen dat men meer geneigd is de adviezen toe te passen.
3.2.4 Bevindingen in functie van algemeen functioneren
3.2.4.1. De 9 tevredenheidsvragen
De vragen over algemeen functioneren zijn opgesplitst in twee delen. In een eerste deel wordt er
gevraagd hoe vaak de mentale toestand van de respondenten hun werk, hun sociaal leven of hun
familiaal leven bemoeilijkt. 31% geeft aan dat dit vaak het geval is, 39% zegt hier soms mee te maken
te hebben, 22% geeft aan dat dit zelden gebeurt en tot slot geeft 7% weer hier nooit last van te
hebben. Zien we hier nu verschillen in deze profielen met betrekking tot tevredenheid over de
zelftest? Als we kijken naar gemiddelde tevredenheidscores per categorie van mentale gezondheid
stellen we vast dat elke categorie gemiddeld genomen ‘tevreden’ is en er dus geen evidentie is voor
verschillen tussen de categorieën van mentale gezondheid met betrekking tot algemene
tevredenheid , F(3,175) = 2.083 , p>0,05.
In het tweede deel van deze categorie vragen wordt er gepeild naar hoeveel dagen per week; de
deelnemers zich niet konden concentreren op hun werk, ze niet gingen werken, ze hun dagelijkse
verantwoordelijkheden niet konden opnemen en ze niet productief waren, door hun mentale
toestand. Hier zien we dat bij de respondenten die 0 dagen antwoordden als bij diegene die 6 dagen
antwoorden, de meerderheid tevreden is. Enkel bij diegene die 7 dagen antwoorden zien we dat 50%
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neutraal antwoordt en 50% ontevreden is. Maar we vinden geen evidentie voor significante
verschillen tussen de categorieën in verband met algemene tevredenheid, F(7,172) = 0.695 , p>0,05.
Samengevat kunnen we hier concluderen dat deze factor, zijnde mentale gezondheid in het
algemeen, geen invloed heeft op de algemene tevredenheid van de bezoekers van de zelftest.

3.2.4.2. Onthouden en toepassen van de adviezen
Eerst bekijken we welke invloed het algemene functioneren heeft op het onthouden van de
adviezen. Wanneer we het eerste gedeelte van deze vragen bekijken, is er evidentie dat de mate
waarin de adviezen onthouden worden significant verschilt tussen de verschillende categorieën van
functioneren, F(3,146) = 4.423, p<0,05). We zien dat de adviezen het meest onthouden worden bij de
respondenten met een goede mentale gezondheid, namelijk deze waarbij de mentale toestand van
de respondenten hun werk, hun sociaal leven of hun familiaal leven zelden of niet bemoeilijkt
(gemiddelde score van 3.5). De adviezen worden het minst goed onthouden door de respondenten
met een lager niveau van functioneren door hun mentale gezondheid (gemiddelde score van 2.93).
Bij het tweede gedeelte van de vragen vinden we desondanks geen evidentie dat de mate waarin de
adviezen onthouden worden verschilt voor de verschillende categorieën van functioneren, F(7,144) =
2.034, p>0,05.
Vervolgens kijken we naar de invloed van het algemene functioneren op de intentie tot het
toepassen van de adviezen in de praktijk. Hier vinden we een significant verschil tussen de
verschillende categorieën van algemeen functioneren, F(3,137) = 10.665, p<0.001. De adviezen
worden het meest toegepast door de respondenten met de hoogste scores op algemene
functioneren, zij scoren een gemiddelde van 3.80 voor het toepassen van de adviezen, wat wil
zeggen dat zij in sterke mate de intentie hebben om de adviezen toe te passen. De respondenten
met de laagste mentale veerkracht scoren hier gemiddeld het minst goed op, namelijk 2.76. In
tegenstelling tot hierboven stellen we hier voor het tweede gedeelte van de vragen ook vast dat de
groep met het minste dagen hinder, de adviezen het vaakst in de praktijk willen zetten, ze scoren
gemiddeld 3.57 en de respondenten met het grootste aantal dagen hinder door hun mentale
gezondheid scoren het laagst, namelijk 2.75.
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Luik 3: Beknopte Conclusie

De zelftest op de Fit in je hoofd website van de Vlaamse overheid werd door meer dan 140.000
bezoekers ingevuld sinds de lancering op 19 februari 2009.

Op basis van de gegevens op de dataset die hier geanalyseerd werd (n=16772), kunnen we
vaststellen dat er meer vrouwen bereikt werden dan mannen en qua leeftijd was de groep tussen
18 en 35 jaar het meest vertegenwoordigd. Daarnaast maakten ook bedienden en studenten meer
dan zelfstandigen en werklozen gebruik van de test. Dit is in lijn met andere e-mental health tools.

Verder kunnen we stellen dat de doelgroep die met de zelftest bereikt werd in vergelijking met de
steekproef uit de valideringsstudie een groep is die verminderde veerkracht vertoonde en meer
depressie, angst, stress en psychosomatische klachten. De overgangsscore die op basis van de
veerkrachtvragenlijst werd vastgelegd blijkt daarnaast inderdaad te differentiëren tussen de
deelnemers met veel en weinig klachten. De groep met goede veerkracht vertoont voor alle
categorieën duidelijk minder klachten, dan de groep met verminderde veerkrachtscores. Ze
hanteren meer de positieve copingstijlen zoals sociale steun zoeken, actieve ontspanning,
gedachtenbeheersing en minder de negatieve zoals palliatief, passief en depressief reageren.

Mannen scoren gemiddeld hoger op veerkracht dan de vrouwen die deelnemen aan de test.
Vrouwen vertonen gemiddeld meer stressklachten en psychosomatische klachten dan mannen,
maar mannen vertonen hogere depressieklachten. Qua angstklachten konden we in onze groep
deelnemers geen verschillen vaststellen.

Een zeer hoog percentage van de gebruikers namelijk 47,19% van de deelnemers, vult de test
volgens de instructies volledig tot het einde in.

Op basis van onze evaluatiestudie kunnen we stellen dat 90% van de bezoekers op de website ook
de zelftest heeft ingevuld. De deelnemers zijn erg tevreden over de zelftest. Op de vraag of de test
zinvol was, vindt slechts een kleine minderheid (7%) de test niet zinvol vond. 62% geeft aan iets
bijgeleerd te hebben over zijn/haar mentale gezondheid en 30% zegt nu op een andere manier
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over zijn/haar mentale gezondheid te denken. Een belangrijke indicator voor tevredenheid is de
vraag of ze de zelftest zouden aanbevelen aan familie of vrienden, 66% reageert hier positief op.
Op de vraag of ze in de toekomst nog gebruik zullen maken van de test zegt slechts 12% dat niet te
zullen doen. De overgrote meerderheid (90%) vindt dat de scores en de feedback die ze kregen bij
de zelftest goed bij hun passen.

Zevenenveertig % van de deelnemers besteedt tussen de 5 en de 15 minuten aan de test en de
adviezen en 34% tussen de 15 en 30 minuten. Mensen die meer tijd gespendeerd hebben aan het
lezen van de adviezen zijn ook meer tevreden. Verder is ook de oudere leeftijdsgroep 35-55 jaar
meer tevreden over de zelftest dan de jongere groep tussen de 18 en de 25 jaar. Vooral deze groep
jongere deelnemers groep vindt ook de adviezen en de informatie niet echt nieuw.

Uit de resultaten blijkt verder dat het krijgen van advies de mensen aanzet om de test verder af te
werken. 78% was het eens met deze stelling. Daarnaast stellen we vast dat 52% van de
respondenten de info die ze kreeg, concreet genoeg vond om aan de slag te gaan, 19% vond de info
niet concreet genoeg, en 29% staat neutraal tegenover deze stelling.

De deelnemers blijken de gekregen adviezen goed onthouden te hebben en ze wensen ze ook toe
te passen. Er werd weinig differentiatie vastgesteld tussen de verschillende adviezen die gegeven
werden in functie van de klachten. De 10 stappen van de Fit in je Hoofd campagne werden
onthouden evenals een aantal andere adviezen die minder frequent op de site werden
aangehaald. Of mensen al dan niet de adviezen zullen toepassen blijkt meer samen te hangen met
de haalbaarheid om deze adviezen in te passen in de dagelijkse praktijk dan met het feit of de
adviezen concreet genoeg geformuleerd werden. De meest opvallende vaststelling en in lijn met
de gegeven adviezen was dat mensen met ernstige klachten meer dan de andere groepen het
advies “vraag hulp aan je huisarts” wensen toe te passen.

Over het algemeen blijkt dat mensen met verminderde veerkracht en klachten iets minder
tevreden zijn over de zelftest en vooral aangeven nood te hebben aan concreter advies. Deze
groep weet minder goed om te gaan met problemen zoals blijkt uit de copinglijsten en zal de
aangereikte adviezen minder toe passen in de praktijk. Hier is dus nog ruimte voor verbetering.
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Tot slot blijkt uit de vragen over algemeen functioneren dat een verminderde veerkracht op de
zelftest wel degelijk impact heeft op het dagdagelijkse functioneren van de deelnemers. In
vergelijking met de groep met goede veerkracht, rapporteert de groep met verminderde
veerkracht in de voorbije week zich gemiddeld 2.5 dagen minder goed te kunnen concentreren,
2.6 dagen minder productief te zijn, 1.5 dag minder verantwoordelijkheden te kunnen opnemen
en 1 dag meer afwezig te zijn op werk en studie door zijn mentale toestand
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Bijlage.
De items uit de copingvragenlijst ingedeeld volgens de klassieke categorisatie en de
categorisatie op basis van de factoranalyse door ISW limits. Beide categorisaties worden
gebruikt in de rapportering over coping in dit rapport.
Categorisatie op
basis van
factoranalyse
ISW Limits

Klassieke
categorisatie

probleemoplossend

geruststelllende
gedachten

sociale steun

expr emoties

afwachten

depressief
palliatief
actieve
ontspanning

rust

Ik zet de zaken op een rijtje
Ik bekijk het probleem rustig van alle kanten
Ik zoek naar een oplossing
Ik pak mijn problemen aan
Ik probeer optimistisch te blijven
Ik relativeer mijn problemen
Ik probeer mijn storende gedachten onder controle te krijgen
Ik probeer mezelf gerust te stellen
Ik zoek hulp bij anderen
Ik zoek steun bij mensen die ik vertrouw
Ik praat er met iemand over
Ik laat mijn gevoelens bovenkomen
Ik laat zien dat ik ergens mee zit
Ik verberg mijn emoties
Ik ga er vanuit dat het probleem zich wel vanzelf zal oplossen
Ik wacht af
Ik stel het probleem uit tot later
Ik probeer het probleem te vergeten
Ik houd me met iets anders bezig zodat ik niet aan het probleem hoef te
denken
Ik leg me neer bij mijn problemen
Ik trek me piekerend in mezelf terug
Ik laat de moed zakken
Ik blokkeer, voel me niet in staat om het probleem aan te pakken
Ik probeer de stress te verminderen door meer te roken, te drinken of te eten
Ik reageer mij eens goed af
Ik ga iets leuks doen, ik ga me uitleven
Ik houd me lichamelijk actief bezig (sport, tuinieren)
Ik probeer me te ontspannen met vrienden of familie
Ik probeer het wat kalmer aan te doen
Ik probeer de lat wat minder hoog te leggen voor mezelf
Ik gun mezelf rust

Cognitief

Communicatie

Afwachten

Passief

Actief

Rust
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