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SAMENVATTING 
 Mensen met zowel psychiatrische problematiek als een verstandelijke beperking zijn 

een kwetsbare doelgroep. Deze doelgroep komt veel voor en wordt meestal van het kastje 

naar de muur gestuurd, omdat ze binnen de psychiatrie worden geweerd door het tekort in het 

intellectuele vermogen. Als ze wel zijn toegelaten kunnen ze veelal niet meekomen in het 

reguliere behandelaanbod. Binnen de instellingen voor mensen met een verstandelijke 

beperking kunnen zij niet de psychiatrische behandeling krijgen die zij nodig hebben. Dat 

terwijl mensen met een verstandelijke beperking vier tot vijf keer vaker psychiatrische 

problemen ontwikkelen dan mensen die normaal begaafd zijn. Daarnaast wordt er nog zeer 

weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effectiviteit van behandelingen voor deze 

doelgroep.  

 De narratieve therapie is in opkomst en wordt steeds meer toegepast in verschillende 

sectoren van de gezondheidszorg. Ook vindt er steeds meer wetenschappelijk onderzoek 

plaats naar narratieve interventies. Wie ben ik? is een nieuwe narratieve interventie specifiek 

geschreven voor mensen met psychiatrische problemen en een verstandelijke beperking die 

gegeven wordt als groepstherapie. De meeste narratieve interventies die gegeven wordt aan 

deze doelgroep is een interventie die een-op-een gegeven wordt.  De onderzoeksvraag die bij 

het onderzoek naar deze levensverhaalinterventie centraal staat is; ‘Is de methode Wie ben ik? 

een geschikte methode voor psychiatrisch patiënten met een lichte verstandelijke beperking?’ 

 De interventie is op drie verschillende momenten gegeven aan een groep van in totaal 25 

mensen. Een groep kreeg de interventie in Spanje in 10 dagen aangeboden, een groep in 8 

maanden tijd en een groep kreeg de interventie in 3 maanden tijd. Zij hebben bij aanvang, bij 

afsluiting en drie maanden na afsluiting van de interventie verschillende vragenlijsten 

ingevuld over de klachten die zij ervaren, hoe zijn omgaan met problemen, hun 

persoonlijkheid en hoe zij uiting geven aan de problemen die zij ervaren. Tijdens de 

meetmomenten zijn er vijf deelnemers uitgevallen en in de kwantitatieve analyse van dit 

onderzoek zijn alleen de 20 deelnemers meegenomen die aan alle meetmomenten hebben 

deelgenomen. Er gekozen voor non-parametrische toetsen, omdat de gegevens niet normaal 

verdeelt zijn en er sprake is van een kleine steekproef. Met de Kruskal-Wallis is getoetst of er 

verschillen zijn tussen de verschillende groepen. Er is niet alleen gekeken naar het verschil 

tussen de drie verschillende momenten waarin de levensverhaal interventie gegeven is, maar 

ook naar verschil in intellectueel niveau en ziektebeeld. Naast deze vragenlijsten hebben de 

deelnemers ook een evaluatieformulier ingevuld, waaruit blijkt dat ze tevreden zijn over de 
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interventie en het gevoel hebben geholpen te zijn. Bij de kwalitatieve analyse van deze 

formulieren zijn alle 25 deelnemers meegenomen.  

 De belangrijkste bevindingen uit het onderzoek zijn dat de interventie een positieve 

invloed heeft op de klachten die de deelnemers ervaren. Er is sprake van een significante 

afname van het klachtniveau die in veel gevallen ook doorzet drie maanden na afsluiting van 

de interventie.  De interventie die in Spanje gegeven is lijkt het minste effectief op de langere 

termijn. De drie maanden interventiegroep lijkt het meest effectief in vergelijking met de 

andere groepen.  Er is geen significant effect gevonden op coping of identiteit, al is er een 

klein verschil te zien in de zelfwaardering en zelfverzekerdheid die de deelnemers 

rapporteerden. Er is geen significant verschil gevonden tussen intellectuele vermogens van de 

deelnemers en de mate van afname van klachten. Ook het ziekte beeld lijkt weinig van 

invloed te zijn op de afname van de klachten na de interventie. Mensen met PTSS profiteren 

minder van de interventie.  

  Dat narratieve interventies geschikt zijn om klachten te doen afnemen voor mensen 

met psychiatrische problemen en een verstandelijke beperking kan worden vastgesteld. De 

intensiteit en duur van de interventie lijkt van belang bij de mate van effectiviteit van de 

interventie.  
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INLEIDING 
 In dit verslag wordt een onderzoek naar een narratieve interventie voor mensen met 

psychiatrische problemen en een verstandelijke beperking gepresenteerd. Allereerst wordt er 

een theoretische onderbouwing gegeven over de doelgroep, interventies voor de doelgroep, 

narratieve interventies en vervolgens wordt de levensverhaalinterventie Wie ben ik? 

geïntroduceerd. Hierna wordt er een uitleg gegeven van het onderzoek naar de interventie en 

hieruit volgt de probleemstelling. In het volgende hoofdstuk wordt in de methodesectie een 

verantwoording gegeven van de gekozen methode en analyse en wordt de steekproef 

gepresenteerd. In het hoofdstuk resultaten zijn de statistische gegevens getoond van het 

onderzoek, die vervolgens in het hoofdstuk conclusie en discussie worden uitgediept. Hierin 

worden ook aanbevelingen gedaan voor vervolgonderzoek.  

 

DOELGROEP 
Iets meer dan vier op de tien Nederlanders heeft in zijn leven ooit last gehad van een 

psychiatrische stoornis (de Graaf , ten Have, Dorsselaer, 2010). Verreweg de meest 

voorkomende stoornis valt binnen het cluster stemming en angst.  

Geschat wordt dat in Nederland rond de 3 miljoen mensen een verstandelijke 

beperking hebben. Het hebben van een verstandelijke beperking wordt volgens de DSM op 

verschillende wijzen geclassificeerd. Zo kan iemand de diagnose zwakbegaafd krijgen, wat 

inhoud dat iemand een IQ heeft tussen de 70 en 85 (American Psychiatric Association, 2000). 

Iemand functioneert hiermee net onder de grens van het normaal functioneren. Een andere 

diagnose die gesteld kan worden op basis van IQ is zwakzinnigheid. Deze wordt 

onderverdeelt onder diepe zwakzinnigheid (IQ lager dan 20 of 25), ernstige zwakzinnigheid 

(IQ van 20-25 tot 35-40), matige zwakzinnigheid (IQ van 35-40 tot 50-55) en lichte 

zwakzinnigheid (IQ van 50-55 tot ongeveer 70). Tot slot kan iemand de diagnose 

zwakzinnigheid, ernst niet gespecificeerd krijgen. Wat betekent dat er een sterk vermoeden 

bestaat dat iemand op niveau van zwakzinnigheid functioneert, maar dat het niet mogelijk is 

om iemands intelligentie met een standaard intelligentietest te meten. Voorbeelden hiervan 

zijn mensen die te gehandicapt zijn, mensen die niet meewerken, of zeer jonge kinderen. Dit 

onderzoek heeft betrekking op mensen met een verstandelijk niveau van tussen de 60 en 85 of 

hoger. De juiste benaming voor deze groep is Licht Verstandelijk Beperkt (LVB) en deze 

term zal verder gehanteerd worden. De diepere verstandelijke beperkingen worden vanaf hier 

verder buiten beschouwing gelaten.  
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Het hebben van een psychiatrische stoornis en een verstandelijke beperking kan zeker 

samen gaan. Er zijn maar een beperkt aantal  auteurs die hier over schrijven en onderzoek 

naar doen. Professor Došen is een psychiater en onderzoeker die zich gespecialiseerd heeft in 

deze doelgroep. Prof. Dr. Didden, Prof. Dr. Duker en Dr. Seys zijn ook onderzoekers die zich 

veel bezighouden met deze doelgroep. Deze auteurs zullen om die reden veelvuldig voorbij 

komen in onderstaande tekst.  

Psychische en gedragsproblemen komen bij ongeveer 80% van de mensen met LVB 

voor. Het percentage voor het ontwikkelen van psychiatrische problemen is drie tot vier keer 

hoger dan bij de rest van de bevolking (Gennep, 2002 via zorgprogramma LVG GGNet, 

Koch, 2005). Došen  (1990) beschrijft dat er 40% à 50% meer psychische problematiek is bij 

mensen met een verstandelijke beperking dan bij mensen met een normale begaafdheid. Tot 

ongeveer 1970 werden gedragsproblemen van mensen met een verstandelijke beperking 

opgevat als voorkomend uit hun verstandelijke beperking (Došen et al, 2008). Hierna zag men 

in dat ook mensen met een verstandelijke beperking psychiatrische stoornissen kunnen 

hebben. Gedragsproblemen bij deze doelgroep werden vanaf die tijd opgevat als een 

symptoom van een psychiatrische ziekte. Dit laatste leidde tot veel kritiek onder psychologen 

en orthopedagogen, omdat het onderscheid  moeilijk te maken is tussen symptomen, ziekte en 

de verstandelijke beperking. Vanaf ongeveer 1990 ging men onderscheid maken tussen 

verstandelijke beperkingen en psychiatrische ziekten. Vanaf dat moment wordt er vanuit 

gegaan dat mensen met een verstandelijke beperking psychiatrische ziekten kunnen krijgen en 

er sprake is van een dubbeldiagnose. Het hebben van een verstandelijke beperking en het 

hebben van een psychiatrische stoornis kon naast elkaar bestaan en werd dus als aparte 

aandoeningen gezien. Wat niet betekent dat zij niets met elkaar te maken hoeven hebben.  

Tevens werd er een onderscheid gemaakt tussen gedragsproblemen en psychiatrische 

stoornis. Probleemgedrag wordt omschreven als cultureel abnormaal gedrag van dusdanige 

intensiteit, frequentie of duur, dat fysieke veiligheid van de persoon zelf of van anderen wordt 

bedreigd of dat het gedrag ertoe leidt dat het gebruik van of de toelating tot 

samenlevingsvoorzieningen wordt beperkt. Psychiatrische stoornis wordt omschreven als een 

klinisch gedrags- of psychisch syndroom of patroon van betekenis dat samengaat met lijden, 

beperking, of een verhoogd risico van betekenis op lijden, dood, pijn, beperking of verlies van 

vrijheid. Psychiatrische problematiek kan leiden tot probleemgedrag, maar probleemgedrag is 

niet automatisch verbonden aan psychiatrische problematiek aldus Došen et al(2008).  

Een theorie over het ontstaan van psychiatrische problematiek bij mensen met een 

verstandelijke beperking is het ontwikkelingsperspectief (Došen  et al, 2008). Binnen het 
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ontwikkelingsperspectief vallen verschillende factoren; biologische/medische, psychische en 

omgevingsfactoren. De gedachte is dat mensen met een verstandelijke beperking meer 

kwetsbaar zijn voor het ontwikkelen van psychiatrische problematiek door hun biologische 

kwetsbaarheid. Het verwerken van interne en externe prikkels is iets wat door afwijkingen in 

hersenstructuren moeilijk is voor mensen met een verstandelijke beperking. Hierdoor beleven 

zij situaties sneller als stressvol en zijn zij ook meer kwetsbaar voor stressproblematiek. Ook 

de omgeving speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van psychiatrische problemen. De 

omgeving kan zorgen voor stress door onduidelijkheid en onverwachte situaties. Ook de wijze 

waarop de omgeving reageert op gedragingen van mensen met een verstandelijke beperking 

kan de oorzaak zijn van psychiatrische problematiek. Als de omgeving gedragingen als 

(sociaal) onwenselijk bestempelt en hier gevolgen aan zitten, zoals afzondering en sociaal 

uitsluiten, kan dit leiden tot bijvoorbeeld PTSS of depressie. 

Koch (2005) sluit zich bij dit leerparadigma aan en beschrijft gedragspatronen als 

resultaat van een complex leerproces tussen persoon en omgeving waarbij een voortdurende 

bekrachtiging plaatsvindt. Door deze voortdurende (negatieve) bekrachtiging zullen bepaalde 

problemen ontstaan of voortbestaan.  

Het is nu duidelijk dat mensen met een verstandelijke beperking psychiatrische 

problemen kunnen ontwikkelen en een vergrote kans hebben om psychiatrische problematiek. 

Ook zijn de mogelijke oorzaken voor psychiatrische problematiek helder gemaakt. Došen  

(1990) beschrijft daarnaast verschillende punten die de diagnostische moeilijkheid omvatten 

van het vaststellen van een psychiatrische stoornis bij mensen met een verstandelijke 

beperking, namelijk; 

x Intellectuele onderontwikkeling, waarbij de communicatie tussen de persoon en de 

onderzoeker moeilijker verloopt. De persoon kan zich moeilijker verwoorden. 

x Psychologische maskering, wat betekent dat symptomen inadequaat worden 

gepresenteerd.  

x Cognitieve desintegratie, waarmee bedoeld wordt dat mensen met een verstandelijke 

beperking in stresssituaties geneigd zijn om in een lager niveau van functioneren te 

vervallen en de onderzoeker een verkeerd beeld vormt van de persoon. 

x Basaal overdrijven, wat inhoudt dat mensen met een verstandelijke beperking bij een 

vrij laag niveau van emotionele stress kunnen reageren met aanzienlijke 

gedragsveranderingen.  
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Daarbij komt dat psychiatrische problematiek vaak geuit wordt in de vorm van agressie, 

onrust en destructiviteit. Veelal krijgen mensen met een verstandelijke beperking dan de 

stempel ‘gedragsmoeilijk’ terwijl psychisch lijden de oorzaak is van dit gedrag.  

 

BESTAANDE INTERVENTIES 
 In de reguliere psychiatrie worden vanuit diverse stromingen interventies toegepast. 

Zo is er de humanistische, behavioristische, psychodynamische en biologische stroming 

waaronder verschillende soorten interventies vallen. Hierbij kan gedacht worden aan 

cognitieve gedragstherapie, cognitieve therapie en psychotherapie etc.  

In de jaren 70 ontstond de tendens dat mensen met een verstandelijke beperking niet 

opgenomen hoefden te worden in psychiatrische ziekenhuizen (Došen, 2010). Dit kwam 

omdat een verstandelijke beperking los werd gezien van psychiatrisch ziektebeeld en er was 

sprake van ‘Normalisatie’. Helaas werd het hierdoor uiteindelijk voor de doelgroep moeilijker 

om toegang te krijgen tot de psychiatrie als er wel sprake was van psychiatrische 

problematiek. Tegenwoordig is dit nog altijd een probleem in de hulpverlening voor mensen 

met een combinatie van psychiatrische problemen en een verstandelijke beperking (Došen  et 

al, 2008). Hulpverlenings- of zorginstanties hebben kennis en expertise in huis voor de zorg 

rondom mensen met een verstandelijk beperking, maar niet voor het psychiatrie gedeelte of 

omgekeerd. Dit betekent dat als mensen met een psychiatrisch ziektebeeld opgenomen 

worden binnen de psychiatrie niet begrepen worden en door intellectuele beperkingen niet 

deel kunnen nemen aan het behandelaanbod. En dat mensen binnen een instelling voor 

mensen met een verstandelijke beperking geen hulp kunnen krijgen voor de psychiatrische 

problematiek. Zoals eerder aangegeven is, betekent dit dat een grote groep daarmee tussen 

wal en schip terecht komt. Došen (2010) stelt dat mensen met een verstandelijke beperking 

dezelfde psychiatrische stoornissen kunnen ontwikkelen als mensen die normaal begaafd zijn 

en om die reden ook de zelfde behandelingen moeten kunnen krijgen. Uit bovenstaande kan 

geconcludeerd worden dat dit nog niet altijd het geval is. Hij wijdt dit aan tekorten in de 

diagnostiek. Een juiste diagnose is van belang voor de juiste indicatie van behandeling.  

Verschillende auteurs hebben de werking van een aantal interventies voor mensen met 

psychiatrie en LVB beschreven. Gedragstherapie, cognitieve gedragstherapie, 

psychodynamische therapie en de medicamenteuze behandeling wordt hieronder uitgewerkt.  

Er is beperkt onderzoek gedaan naar interventies voor mensen met psychiatrie en een 

verstandelijke beperking en de effecten hiervan. In een literatuurstudie van Bhaumik et al 

(2011) naar psychologische interventies voor mensen met een verstandelijke beperking wordt 
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er gekeken naar studies die er naar gedaan zijn en de effecten van de interventies. Wat opvalt 

is dat er zeer weinig studies te vinden zijn.  De studies die er zijn, zijn veelal niet sterk 

onderbouwd of hebben een slecht onderzoeksdesign. Er zijn drie vormen van interventies die 

zij beschrijven, namelijk gedragstherapie, cognitieve gedragstherapie en psychodynamische 

therapie. Met name de gedragstherapie wordt veel toegepast binnen de doelgroep. Veel critici 

trekken de effectiviteit in twijfel, omdat er weinig stil wordt gestaan bij de emotionele lading 

achter het gedrag. In studies naar effecten van een interventie is te zien dat de gedragstherapie 

meer effectief is dan andere therapieën, alleen is het onbekend of deze effecten zichtbaar 

blijven bij een follow-up meting. Veel behandelingen voor mensen met een verstandelijke 

beperking en psychiatrische problemen zijn gestoeld op de leertheoretische principes: straffen 

en belonen (Gemert van, 2000). Het afleren van ongewenste gedragingen is iets wat jaren 

centraal gestaan heeft. Tegenwoordig is er meer aandacht voor het aanleren van nieuw gedrag, 

waardoor oud gedrag uitdooft en niet bestraft wordt. Het grote nadeel van deze behandeling is 

dat het functionele verband tussen prikkel en stimulus vergeten wordt, waardoor het probleem 

niet bij de kern wordt aangepakt. 

Cognitieve gedragstherapie wordt veel gebruikt in de psychiatrie en is voor veel 

stoornissen de eerste keus als behandeling. Met name binnen de forensische tak van de 

verstandelijk gehandicaptenzorg wordt deze veel toegepast en heeft deze effect op agressie 

hantering, depressie en angst. Deze interventie is vooral effectief voor de agressiehantering. 

Ondanks deze positieve effecten is er in de onderzoeken naar effectiviteit te weinig aandacht 

voor andere variabelen die van invloed zijn en is het moeilijk om harde uitspraken te doen 

over de effectiviteit van de interventie zelf. Hiervoor zou er gebruik moeten worden gemaakt 

van en controle groep, maar die studies worden bijna niet gedaan.  

Psychodynamische therapie staat nog in de kinderschoenen als het gaat om 

interventies voor mensen met een verstandelijke beperking, aldus Bhaumik (2011). Volgens 

verschillende onderzoeken kan deze vorm van interventies zorgen voor een verhoging van de 

zelfwaardering en een verlaging van psychische symptomen. Doordat er maar weinig studies 

naar zijn, is het moeilijk om harde uitspraken te doen over de effectiviteit. Tevens is het 

onduidelijk of het de interventie is die zorgde voor de verlaging van symptomen en verhoging 

in zelfwaardering, of dat het te maken heeft met de sociale en emotionele elementen van het 

hebben van contact. Došen (1990) beschrijft dat psychotherapie bij de doelgroep positieve 

effecten heeft. Het ontwikkelingsniveau en de communicatieve vaardigheden van de persoon 

zijn van cruciale invloed op het succes van de therapie. In 2010 schrijft Došen  dat 

psychotherapie voornamelijk geschikt is voor mensen met hoger niveau. Met name het 
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contact maken in Rogeriaanse stijl lijkt goed te werken. In Engeland en Frankrijk wordt dit 

veel toegepast. In Amerika wordt er gebruik gemaakt van RET (rationele-emotieve therapie) 

met Rogeriaanse grondslag. De psychotherapie wordt binnen deze voorbeelden toegepast op 

mensen met een IQ tussen de 50 en 70. Belangrijke kenmerken van een therapeut voor het 

slagen van de therapie zijn volgens Došen de volgende; de therapeut is structurerend en 

begrenzend; de therapie is gericht op verwerking van situaties in het hier en nu; de therapeut 

accepteert de patiënt onvoorwaardelijk (gedragingen staan hier los van); de therapeut is 

directief en re-educatief en expressie bevorderend; een goede affectief positieve relatie tussen 

patiënt en therapeut is van belang; communicatie is afgestemd op wensen/mogelijkheden van 

de patiënt (niet sprekende patiënten voelen zich vaak niet prettig bij alleen verbale 

communicatie); therapie sluit aan op cognitief niveau van de patiënt; therapie is aangepast aan 

psychische draagkracht van de patiënt; Frequentie van de zittingen is hoger dan bij reguliere 

patiënten, vanwege de geringere leervermogens. Belie et al (2003) beschrijft het belang van 

de focus op de ik-sterkte in de psychodynamische therapie bij de doelgroep. Deze is van 

belang om de kwetsbaarheid te verminderen en meer veerkracht te ontwikkelen, zodat 

stressvolle situaties beter kunnen worden doorstaan.  

Zowel Koch (2005), Došen  (1990) als Koning et al (2007) beschrijven de hoge 

frequentie van medicamenteuze behandelingen bij mensen met een verstandelijke beperking. 

De resultaten hiervan worden door de drie schrijvers in twijfel getrokken. Tussen de 40% en 

60% van de mensen met psychiatrische stoornissen en een verstandelijke beperking  krijgt 

hiervoor medicijnen. Slechts ongeveer 40% hiervan heeft baat bij deze behandeling. Door 

biologische en genetische afwijkingen is het onbekend wat de uitwerking en bijwerkingen van 

de medicamenteuze behandeling zijn. Wat veel voor komt is het feit dat er gestart wordt met 

medicatie, deze niet tot nauwelijks wordt geëvalueerd en door wordt gezet. Bij andere 

gedragsveranderingen of vertoningen van probleemgedrag worden er medicijnen toegevoegd 

aan de medicatie die patiënten al krijgen. Door de hoge dosis en mogelijke reacties van 

medicatie die gecombineerd wordt, kan probleemgedrag ontstaan. Hier hoeft dus geen 

psychische problematiek aan ten grondslag te liggen. De behandeling ansich kan ook een 

oorzaak zijn van bepaald gedrag. Došen (2010) wijt de hoge frequentie van 

medicatiebehandeling aan onduidelijkheid in de diagnostiek. Ook krijgen patiënten medicatie 

als bepaald gedrag sociaal onwenselijk is, hoewel dit gedrag mogelijk wel passend is bij de 

ontwikkelingsleeftijd van de persoon. Ook de wens van de omgeving speelt mee in de 

overweging om psychofarmaca te geven. Schreers en Mindraa (2000) stellen zelfs dat tussen 

de 36% en 86% van de doelgroep psychofarmaca krijgt.  
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NARRATIEVE INTERVENTIES 
 Al sinds de bijbel worden verhalen geïnterpreteerd en hier is het ontstaan van de 

hermeneutiek, de leer van het interpreteren, begonnen (Havinga et al, 2006). In de 

hermeneutiek gaat het om hoe wij naar de werkelijkheid kijken en beleven. Het uitgangspunt 

is dat een ieder zijn eigen werkelijkheid creëert binnen zijn sociale, politieke en culturele 

context. Bij het ervaren van problemen en klachten kan het zijn dat iemand zichzelf niet meer 

los ziet van deze klachten, maar zich identificeert met het probleem. Een narratief brengt een 

tijdsdimensie aan door gebeurtenissen te plaatsen in een verband door de tijd. Een narratief 

kent een begin en een einde, waartussen de tijd verloopt en waarin situaties in de context kan 

worden gezien. Ganzevoort (1998) geeft in zijn artikel een uitgebreide samenvatting van 

verschillende belangrijke kopstukken in de narratieve benadering, zoals Bruner, Sarbin, 

Shotter, Hermans en Polkinghorne.  Binnen de theologie en de filosofie is de narratieve 

benadering al langer bekend. Pas later is deze stroming overgenomen in de psychologie. 

Bruner is een psycholoog die als een van de eerste psychologen expliciet kiest voor een 

narratieve benadering. Hij distantieert zich van de cognitieve benadering, waarin het 

menselijk brein wordt gezien als processor. Volgens hem is het nodig aandacht te geven aan 

betekenissen, verhalen, taal en cultuur. Hij onderscheidt twee manieren van cognitief 

functioneren, namelijk verhaal en argument. Verhaal staat voor het leven en argument staat 

voor waarheid. Sarbin biedt ongeveer gelijktijdig een fundamentele bijdrage aan de narratieve 

psychologie. Hij laat zien met behulp van de construct theorie van Kelly dat in een verhaal 

niet alleen de feiten, maar ook de (mogelijke) beweegredenen word verweven. In 

experimenten laat hij zien dat betekenisloze bewegingen van een object in een plot worden 

verbonden tot betekenisvolle structuren. Door te weten in welk verhaal de ander leeft kun je 

de ander leren kennen, aldus Sarbin. Shotter beschrijft het belang van de persoonlijke 

betekenis en intentie van daden en acties en beweert dat mensen niet volledig zelf bepalen hoe 

zij handelen, maar zich laten sturen door de context en omgeving. Ons verhaal en onze wijze 

van handelen is afhankelijk van onze sociale relaties. In de benadering van Polkinghorne 

wordt narrativiteit als een schema weergegeven waarmee mensen betekenis geven aan hun 

ervaringen van persoonlijke handelingen. De narratieve betekenis ordent het verleden en geeft 

richting aan de toekomst. Tot slot geeft Hermans een belangrijke bijdrage aan de narrativiteit. 

Hij ontwikkelde de Zelf Konfornatie Methode, waarin hij aandacht heeft voor de 

tijdsdimensies. Daarnaast is er ook aandacht voor de ruimte-dimensie. Er is een veelheid van 

perspectieven die in een dialectiek het zelf formeren. Zo komt Hermans tot het meerstemmige 
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zelf. Het Ik kan verschillende posities innemen en vanuit elke positie kan het een eigen 

verhaal vertellen. Deze verschillende posities worden tegenover elkaar geplaatst, waardoor 

het Ik heen en weer kan bewegen tussen die posities. Deze bewegingen zijn dialogisch van 

aard.  

 Zoals te lezen is hierboven, zijn er verschillende standpunten en theorieën die als basis 

kunnen worden gebruikt voor narratieve interventies, maar wat is nu eigenlijk de 

werkzaamheid? Verhalen zijn nodig om de werkelijkheid te ordenen, te presenteren en te 

representeren (Mies, 2006). Terugblikken en vooruitblikken op het eigen leven is een manier 

om er grip op te houden. Met name als belangrijke levensgebeurtenissen zich voordoen, we 

keuzes moeten maken of we dreigen vast te lopen. De werkzaamheid zit in het vertellen van 

het levensverhaal en in het reconstrueren. Met name voor kwetsbare doelgroepen bieden 

narratieve interventies perspectief voor de toekomst. Door herdefiniëren van doelen kan er 

een nieuw perspectief ontstaan. Dit laatste is van belang op momenten dat men 

geconfronteerd wordt met verlies ervaringen.  

Er zijn verschillende soort narratieve interventies of levensverhaalmethoden. Mies 

(2006) beschrijft er vijf, namelijk; reminiscentie, life review, autobiografie, life history en 

narratieve coaching. Reminiscentie houdt in dat positieve herinneringen worden opgeroepen. 

Het is een lichte interventie die zowel een-op-een als in groepsvorm  gegeven kan . Er wordt 

binnen deze interventie vaak gebruikgemaakt van zintuiglijke triggers en deze interventie 

komt veel voor in de ouderenzorg. ‘Terug naar toen; reminisceren met ouderen’ is een 

voorbeeld van een interventie.  

Life review is een evaluatieve terugblik en is een meer intensieve en gestructureerde 

interventie waarbij het leven onder deskundige begeleiding wordt geëvalueerd. De interventie 

bevat niet alleen een terugblik, maar ook een oordeel. Het doel van life review is het opmaken 

van de balans van de levensloop, opnieuw betekenis geven aan vroegere ervaringen en zin 

geven aan het leven. De eigen identiteit komt binnen deze interventie aan bod en kan een-op-

een en in groepsverband gegeven worden. De interventie wordt veelal toegepast in GGZ-

instellingen. ‘op verhaal komen’, ‘opzoek naar zin’, ‘de kracht van je leven’ zijn bestaande 

interventies binnen life review. 

Binnen autobiografie gaat het om het schrijven over het leven, of gedeelten uit het 

leven. Het is een geschiedenis of verhaal van de auteur. Het is een gestructureerd proces 

waarbij de samenhang in het leven kan worden ontdekt of verdieping kan worden gezocht in 

fragmenten of periodes van het eigen leven. Zelfreflectie is hierbij van groot belang. Het is op 

zichzelf geen therapeutische interventie, maar bevat wel therapeutische effecten. ‘Birrens 
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ABC’ en ‘Van vroeger:levensverhalen schrijven met ouderen’ zijn voorbeelden van 

autobiografische interventies.  

Life history is een casestudy door professionals op de individuele cliënt, waarbij het 

levensverhaal van de cliënt centraal staat. Het is een instrument van professionals en dient als 

verdieping in het verhaal, identiteit en aspecten van de levensloop van de cliënt. Voorbeelden 

van toepassingen zijn ‘levensboeken; een handleiding voor hulpverleners in de ouderenzorg’, 

‘case history’, ‘therapeutic emplotment’ en ‘occupational performance history interview’.  

Tot slot is Narratieve coaching een interventie die in het bedrijfsleven wordt gebruikt. 

Er wordt gezocht naar een verband tussen levenservaringen en keuzen in de levensloop en 

heeft betrekking op loopbaan en carrière. De interventie helpt bij het maken van keuzes voor 

de toekomst. Een voorbeeld van deze vorm is ‘narratieve coaching’. 

Er zijn verschillende interventies ontwikkeld binnen de narratieve stroming. Satink 

(2007) beschrijft het belang voor behandelaren om het levensverhaal van hun patiënten te 

kennen. Levensverhalen geven extra inzicht in de motieven voor het dagelijks handelen. Deze 

inzichten kunnen worden gebruikt in verander- en aanpassingsprocessen. Veel behandelaren 

besteden tegenwoordig aandacht aan de levensverhalen van hun patiënten. Dit helpt bij het 

vinden van passende interventies.  

Ook voor de doelgroep (psychiatrische problematiek en LVB) worden narratieve 

interventies steeds vaker ingezet. Van Pijenbroeck en Maes (2008) schreven een artikel over 

een metastudie naar narratieve interventies bij mensen met een verstandelijke beperking. Een 

van de belangrijkste conclusies uit het onderzoek is dat de narratieve interventies vrijwel 

alleen maar een-op-een zijn uitgevoerd en  hebben een weinig therapeutisch behandelend 

karakter. De meeste narratieve interventies hadden als doel om de communicatie te verbeteren 

met de deelnemer. Hierin werden dan ook familie en hulpverleners betrokken in het schrijven 

van een verhaal. Beide schrijvers vinden het opmerkelijk dat vrij weinig narratieve 

interventies zijn ingezet als behandeling. Vooral omdat uit vele studies blijkt dat zij hier veel 

baat bij zullen hebben. Het ophalen van positieve herinneringen is bevorderend voor de 

zingeving en welbevinden, het helpen herinneren van mensen uit hun sociale kring is 

bevorderend en kan hen helpen om verlies van deze mensen te kunnen verwerken. Het helpt  

negatieve ervaringen uit het verleden te verwerken. De zelfwaardering zal stijgen en mensen 

worden meer geattendeerd op wat zij wel kunnen en goed doen.  

Ook Meiniger (2006 en 2007) schrijft over de effecten van narratieve interventies op 

mensen met een verstandelijke beperking. Hij beschrijft positieve effecten in de dagelijkse 

zorg en hulpverlening voor de doelgroep. Als hulpverleners een compleet beeld hebben van 

Rita Van Rhijn


Rita Van Rhijn


Rita Van Rhijn


Rita Van Rhijn


Rita Van Rhijn




 
18 

 

iemands levensgeschiedenis zullen zij beter aan kunnen sluiten op de zorg- en hulpvraag van 

de patiënt of cliënt.  Er kan via levensboeken met de patiënt of cliënt worden 

gecommuniceerd en dit geeft de patiënt of cliënt een stem waarmee hun verhaal verteld kan 

worden. Dit leidt dan tot het kunnen behartigen van hun belangen en empowerment. Meiniger 

beschrijft verder dat de effecten van narratieve interventies vooral voort komen uit 

rapportages van een-op-een situaties. 

Naast de mogelijkheden die binnen behandelingen in de praktijk ontstaan met het 

werken met levensverhalen, biedt het ook mogelijkheden binnen wetenschappelijk onderzoek 

(Satink, 2007). Door het vele onderzoek naar levensverhalen zijn er methoden voor 

kwalitatief onderzoek naar levensverhalen ontwikkeld die meer valide en betrouwbaar zijn. 

Kwalitatief bewijst de methode zijn waarde, omdat de resultaten inzicht en begrip 

bewerkstelligen in ervaringen, belevingen, meningen, veranderingen en perspectieven van 

betrokkenen zelf. Westerhof (2008) beschrijft ook de kritische kanttekeningen en de 

moeilijkheid van wetenschappelijk onderzoek naar het levensverhaal van mensen. Daarbij 

voegt hij toe dat er methoden zijn van een betrouwbare analyse. De Linguistic Inquiry and 

Word Count (LIWC) ontwikkeld door Pennebaker is de meest formele manier van analyse. 

Het analyseren van thema’s, continuïteit versus verandering en eenheid versus multipliciteit 

zijn andere methoden voor een betrouwbare analyse.  

Er wordt steeds meer onderzoek gedaan naar effecten van narratieve interventies. Zo 

wordt een duidelijke vermindering van depressieve klachten  gerapporteerd in een randomized 

controlled trial in vergelijking met een controlegroep. Hierbij is expressief schrijven als 

interventie ingezet (Maestas & Rude, 2011). Pennebaker (1993) beschrijft in een artikel de 

effecten van het beschrijven van stress en de therapeutische effecten op de vermindering van 

de ervaren stress.  

 

LEVENSVERHALENINTERVENTIE WIE BEN IK? 
 De wie ben ik? interventie is ontwikkeld voor mensen die psychiatrische klachten 

hebben en daarnaast een verstandelijke beperking hebben. Met de levensverhaleninterventie 

wordt er geprobeerd betekenisgeving en zingeving op te wekken en te faciliteren in iemands 

leven. De nadruk binnen deze interventie ligt op de persoon zelf en zijn context, die zijn of 

haar levensverhaal vertelt, deelt, herleeft, reflecteert en reconstrueert. Dit met als doel te 

komen tot een alternatief verhaal waarmee het leven weer verder geleefd kan worden. Het is 

een persoonsgerichte benadering als aanvulling op de veel gebruikte medische benadering.  
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 In de levensverhaleninterventie worden herinneringen actief opgehaald om het 

geleefde leven te verklaren, zoals die gebeurt in de life-review interventie. Dit proces vraagt 

binnen deze interventie meer tijd en aandacht dan bij de bestaande life-review interventie en 

narratieve therapie. Naast de negatieve ervaringen krijgen de positieve verhalen evenveel 

aandacht. Vaak zijn positieve ervaringen bedolven geraakt onder de dominante, negatief 

gekleurde herinneringen. Binnen deze interventie worden de positieve gebeurtenissen 

opnieuw actief herinnerd en herontdekt. Hierdoor worden de negatieve en positieve 

ervaringen in iemand leven meer uitgebalanceerd en wordt er ruimte gecreëerd om beide te 

accepteren.  

 Het schrijven en luisteren naar verhalen vraagt om reflectie. Mensen hebben vanuit 

hun verstandelijke beperking een onderontwikkeld reflectief vermogen. Er wordt om die 

reden extra tijd en aandacht aan besteed door de therapeut, doorvragen is hierbij van belang. 

Hierdoor vindt er meer sturing plaats in vergelijking met de bestaande narratieve interventies. 

De interventie bestaat uit een werkboek en een handleiding.  

 In de interventie is een duidelijke afbakening gemaakt voor het verleden, heden en 

toekomst binnen het werkboek. Hiervoor is een vaste structuur gehanteerd, zodat het 

werkbaar is voor de doelgroep en wordt er bijvoorbeeld gewerkt met kleuren en afbeeldingen. 

In het onderdeel verleden staat de vraag wie ben ik? centraal. In deze fase wordt er gekeken 

naar de geboorte van de deelnemer, het gezin, familie en omgeving, kindkenmerken, 

ontwikkeling, opvoeding, belangrijke life events (zowel positief als negatief), relatie tussen 

gebeurtenissen en kindkenmerken en wordt het verleden afgesloten met een afsluitingsritueel. 

In het onderdeel wat het heden betreft staat de vraag wat kan ik? centraal. Hierbij wordt er 

gekeken naar het huidige gezin, woonsituatie, daginvulling, vrijetijdsbesteding en sociaal 

netwerk, persoonlijke thema’s en strategieën, zelfbeeld, eigenschappen, waarden en normen, 

talenten, kwaliteiten en valkuilen. In het laatste onderdeel staat de toekomst centraal en 

daarbij de vraag wat wil ik? Daarbij wordt er gekeken naar toekomstperspectief, wensen, 

dromen, mogelijkheden en belemmeringen, persoonlijk plan en presentatie.  

 De interventie is bij voorkeur een groepsbehandeling. Het delen van verhalen zorgt 

voor herkenning, erkenning en delen met elkaar is een verbindende kracht. Dit kan steunend 

en helpend zijn en deelnemers krijgen het idee dat ze er niet alleen voor staan en niet de enige 

zijn met problemen. Tevens ontstaat de mogelijkheid om in de praktijk te oefenen met sociale 

aspecten doordat het een groepsgewijze behandeling is. De interventie bestaat uit zeventien 

sessies van twee uur en twee follow-upsessies van een uur.  
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 Het is bekend dat narratieve interventies bijdragen aan een hogere kwaliteit van leven, 

een bijdrage levert aan de acceptatie van problematiek, een verlaging bewerkstelligd in de 

ervaren klachten. Het geeft doel en richting aan het leven voor de toekomst.  

 

ONDERZOEK 
 De doelgroep is relatief groot. De kans op de ontwikkeling van psychiatrische 

problemen vier tot vijf keer groter dan bij de ‘normale’ bevolking. Behandelmogelijkheden 

zijn vrij klein, omdat er maar weinig instellingen zijn die gespecialiseerd zijn in zowel de 

behandeling van psychiatrische als de verstandelijke beperking. Als de doelgroep wel 

behandeld wordt, dan wordt hier weinig tot geen wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. In 

dit onderzoek wordt niet alleen een bijdrage geleverd aan de behandelmogelijkheden van de 

doelgroep, maar ook een bijdrage geleverd aan wetenschappelijk onderzoek naar interventies 

voor de doelgroep.  

 In dit onderzoek zal de levensverhaleninterventie Wie ben ik? worden onderzocht op 

mogelijke werking. De interventie is in drie verschillende vormen aangeboden aan de 

doelgroep. Een groep kreeg de interventie in Spanje, intensief in een week aangeboden. Een 

andere groep kreeg de interventie aangeboden op de polikliniek in acht maanden tijd en een 

groep kreeg de interventie aangeboden op de deeltijdbehandeling in drie maanden tijd. Voor 

de interventie, bij afsluiting en drie maanden na afsluiting van de interventie zijn er 

vragenlijsten afgenomen die vragen naar klachten, coping, identiteit en uiting van problemen. 

In dit onderzoek zal de focus liggen op klachtniveau. Dit is de primaire uitkomst. Er zal 

worden onderzocht of er een afname in ervaren klachten te zien is na afsluiting van de 

interventie en of deze afname doorzet drie maanden na de afsluiting. Er zal ook onderzocht 

worden of er een verschil is tussen de drie vormen waarin de interventie gegeven is en of het 

IQ van de deelnemer of het ziektebeeld van de deelnemer van invloed is op de werking van de 

interventie. secundair zal er gekeken worden of er een verandering in coping, identiteit en 

uiting van problemen te zien is na afsluiting van de interventie en bij de follow-up meting. Tot 

slot zijn er evaluatieformulieren afgenomen bij zowel deelnemer, als therapeut en zal er 

gekeken worden hoe de interventie wordt beoordeeld.  

 Er zijn zeer weinig studies naar narratieve interventies voor de doelgroep met een 

behandelend karakter. Vrijwel alle studies die er zijn naar narratieve interventies voor de 

doelgroep, zijn een-op-een interventies geweest. In dit onderzoek is er sprake van een 

groepsbehandeling. Er wordt gekeken of de effecten van narratieve interventies, 

gerapporteerd in bestaande onderzoeken, ook in dit onderzoek gevonden worden.  
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PROBLEEMSTELLING, SUBVRAGEN EN HYPOTHESEN 
 De probleemstelling die geformuleerd is voor dit onderzoek is de volgende: 

Is de levensverhaalinterventie Wie ben ik? een geschikte interventie voor psychiatrisch 

patiënten met een lichte verstandelijke beperking? 

 

 Om hier antwoord op te kunnen geven zijn de volgende subvragen geformuleerd: 

1. Is er een vermindering te zien de ervaren klachten na de interventie? 

2. Is er een verschil in afname van ervaren klachten tussen de drie interventiegroepen 

(Spanjegroep, 8 maandengroep en 3 maandengroep)? 

3. Hangt de afname van de ervaren klachten samen met de intellectuele vermogens van de 

deelnemers?  

4. Hangt de afname van de ervaren klachten samen met het ziektebeeld van de 

deelnemers? 

5. Is er een verbetering in coping, identiteit of uiting van klachten na de interventie?  

6. Is er een verschil in beoordeling van de interventie door de deelnemers tussen de drie 

interventiegroepen? 

7. Is er een verschil in beoordeling van de interventie door de therapeuten tussen de drie 

interventiegroepen? 

 

De volgende verwachtingen zijn opgesteld bij de geformuleerde subvragen: 

1. De ervaren klachten zullen afgenomen zijn na de interventie en blijft voortbestaan bij de 

follow-up meting. 

2. De drie maanden interventie zal een grotere afname in klachtenniveau laten zien dan de 

andere groepen, omdat deze versie het meeste doorontwikkeld is. 

3. Deelnemers met hoger intellectueel niveau (zwakbegaafdheid) zullen een grotere 

afname in ervaren klachten laten zien dan die met lager niveau (lichte zwakzinnigheid).  

4. Er zal geen verschil zijn in mate van afname van klachten met betrekking tot het 

ziektebeeld, omdat alle deelnemers aan de inclusiecriteria voldeden die vooraf waren 

gesteld.   

5. De coping, identiteit en zelfbeeld en de wijze van uiting van klachten is verbeterd na de 

interventie.  

6. Er zal geen verschil zijn in beoordeling van de interventie door de deelnemers tussen de 

drie verschillende interventiegroepen.  
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7. Er zal geen verschil zijn in beoordeling van de interventie door de therapeuten tussen de 

drie verschillende interventiegroepen. 
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METHODE 
 In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de wijze waarop de interventie 

gegeven is en de gegevens voor de analyse zijn verzameld. Tevens wordt er een 

verantwoording gegeven van de wijze waarop de analyse is uitgevoerd.  

 

DEELNEMERS 
De deelnemers van de interventie zijn in behandeling bij VGGNet. VGGNet is een 

onderdeel van GGNet en is een gespecialiseerde psychiatrische instelling voor mensen met 

psychiatrische problemen en een verstandelijke beperking. De deelnemers werden ten tijde 

van de interventie behandeld op de Polikliniek of de deeltijdbehandeling.  

Omdat het schrijven van je levensverhaal, het terugkijken hierop en kunnen reflecteren 

de basis is van de interventie, is een minimaal verbale IQ (VIQ) score van 60 noodzakelijk. Er 

wordt enige mate van motivatie gevraagd om terug te kijken naar zijn geleefde leven. Verder 

moet een deelnemer bereid zijn om ervaringen te delen met anderen en werkrelaties aan te 

kunnen gaan met therapeuten en mededeelnemers. Deelname betekent dat de deelnemer 

bereid is om in principe elke sessie bij te wonen en huiswerk te maken dat hoort bij de sessies.  

Er zijn een aantal contra indicaties voor deelname. Hieronder vallen bijvoorbeeld deelnemers 

met dermate ernstige klachten dat deze eerst dienen te worden behandeld zoals ernstige 

depressies en psychosen. Deelnemers die in een crisisfase zitten kunnen niet deelnemen. Tot 

slot kan iemand niet deelnemen als agressiedoorbraken op de voorgrond staan.  

 Er waren geen specifieke inclusie of exclusie criteria voor de drie verschillende 

vormen waarin de behandeling gegeven is. Patiënten die in aanmerking kwamen voor de 

behandeling konden deelnemen aan de vorm die op dat moment gegeven werd.  

 Er hebben in totaal 25 mensen deelgenomen aan de interventie en het 

onderzoek. Er is sprake van een evenwichtige verdeling tussen mannen en vrouwen. In totaal 

hebben er elf mannen en veertien vrouwen deelgenomen. De deelnemers zijn verdeeld over 

drie groepen. Dertien deelnemers zitten er in de interventie die plaatsvond in Spanje, zes zaten 

er in de interventie van acht maanden en zes in de interventie van drie maanden. Dit betekent 

dat geen sprake is van een normaalverdeling tussen de drie interventiegroepen.  

Het gemiddelde geboortejaar van de deelnemers is 1980. De oudste deelnemer is 

geboren in 1960 en de jongste in 1989. Dit betekent dat ten tijde van de interventie de 

gemiddelde leeftijd 28 jaar is en de oudste op dat moment 48 jaar en de jongste 19 jaar is.  

Tijdens de meetmomenten zijn er vijf mensen uitgevallen. De gegevens zijn niet 

helemaal gelijk verdeeld binnen de groepen. Binnen de drie maanden interventie is er geen 
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uitval. In de acht maanden interventie zijn twee deelnemers uitgevallen in de tweede meting. 

Beide keren gaat het om een man. In de Spanje interventie zijn er drie deelnemers uitgevallen, 

waarvan één man en twee vrouwen. De man viel uit bij de tweede meting en beide vrouwen 

vielen uit tijdens het derde meetmoment. Bij de kwantitatieve analyse zijn de vijf deelnemers 

die zijn uitgevallen niet meegenomen, omdat dit mogelijk een vertekening in de gegevens op 

zal leveren. Er zitten wat kleine verschillen tussen de groep die uitgevallen is en de groep die 

alle meetmomenten heeft doorlopen. Zo is de gemiddelde leeftijd het zelfde en zijn het niet 

vooral de jonge of oudere deelnemers die uitgevallen zijn. Van de mensen die uitgevallen zijn 

heeft vier van de vijf de diagnose zwakbegaafdheid gekregen en één de diagnose lichte 

zwakzinnigheid. Daarmee ligt het gemiddelde IQ wat hoger binnen de uitval groep dan de 

groep die alle meetmomenten doorlopen heeft. Een van de deelnemers die uitgevallen is had 

een borderline persoonlijkheidsstoornis. De overige deelnemers die zijn uitgevallen hadden 

geen verdere diagnose op as 2. De gemiddelde score op de klachtenlijst bij de eerste meting is 

vrijwel gelijk tussen de uitvalgroep en onderzoeksgroep. Op de tweedemeting is wel een 

verschil te zien. De uitvalgroep laat een duidelijke verminderde afname zien in ervaren 

klachten het verschil is 10 punten met de onderzoeksgroep.  

Het onderzoek is uitgevoerd binnen een psychiatrische instelling voor psychiatrisch 

patiënten. Alle patiënten hadden een hoofddiagnose op as 1 ten tijde van deelname aan de 

interventie. Deze diagnose is apart ingevoerd binnen dit onderzoek om te zien of  dit invloed 

heeft op de interventie. Er zijn diverse stoornissen gediagnosticeerd, wat maakt dat 

stoornissen maar één keer voorkomen. Op basis hiervan kan geen effectmaat worden 

berekend, omdat dit dan meer op individueel niveau zal plaatsvinden, in plaats van dat dit op 

groepsniveau is. Dit is niet passend binnen een kwantitatieve analyse. Om toch te kunnen 

kijken naar effecten op as 1 stoornissen zijn ze geclusterd. Het eerste cluster is het cluster 

Stemming en omvat vijf deelnemers. Het tweede cluster is het cluster Impulsstoornis en 

betreft vijf deelnemers. Het derde cluster is het cluster PTSS en deze groep bestaat uit 3 

deelnemers. Het vierde cluster is het cluster Verslaving en betreft twee deelnemers. In het 

laatste restcluster zitten vijf deelnemers. Deze hebben een conversiestoornis, een cognitieve 

stoornis NAO, psychotische stoornis en identiteitsproblematiek.  

Als er gekeken wordt naar het intellectuele vermogen van de deelnemer dan zijn er 

twee groepen te onderscheiden. Één groep, met negen deelnemers, heeft een IQ range tussen 

de 60 en de 70. De tweede groep, met elf deelnemers, heeft een IQ range tussen de 71 en 90.   

Binnen de analysegroep hadden er een aantal een tweede stoornis gediagnosticeerd 

naast de hoofddiagnose. Bij drie was er sprake van een afhankelijke persoonlijkheidsstoornis, 



 
25 

 

bij één was er sprake van een persoonlijkheidsstoornis NAO en bij één iemand was de 

diagnose op as 2 uitgesteld. Vijftien deelnemers hadden geen tweede diagnose naast de 

hoofddiagnose. Deze gegevens worden verder niet gebruikt binnen de analyse van de 

gegevens, omdat er in dit onderzoek alleen gekeken wordt naar de hoofddiagnose.  

 

WERVING 
Allereerst is er uitleg gegeven aan het behandelteam van VGGNet over de interventie. 

Vervolgens werden patiënten ingebracht en besproken in een MDO die mogelijk baat zouden 

kunnen hebben bij de interventie. Vervolgens zijn de mogelijke deelnemers gescreend op IQ 

en stoornis en hebben er individuele gesprekken tussen hen en de trainer van de interventie 

plaatsgevonden. Daarna zij er drie bijeenkomsten gepland voor alle mogelijke deelnemers, 

waarbij uitleg gegeven is over de interventie en het daaraan gekoppelde onderzoek.  In deze 

bijeenkomst is ook het informed consent doorgenomen en konden patiënten deze tekenen. 

Omdat de doelgroep naast psychiatrische problematiek, ook een verstandelijke beperking 

heeft, is de informed consent aangepast aan de doelgroep en waren er in de bijeenkomst ook 

familie, curator en/of woonbegeleiding aanwezig. De Spanje groep had een meer uitgebreide 

bijeenkomst waarbij ook stilgestaan werd bij de reis en verblijf naar het buitenland.  

 

MATERIALEN 
Alle deelnemers hebben dezelfde interventie ontvangen, alleen niet allemaal in 

dezelfde vorm. De ene groep heeft de interventie in tien dagen doorlopen in Spanje, de andere 

groep in acht maanden en er is een groep geweest die de interventie in drie maanden tijd heeft 

doorlopen. Bij afsluiting van de interventie is er een evaluatieformulier gebruikt waarin er 

gevraagd is naar de ervaringen met de levensverhaalinterventie. Elke interventie die 

aangeboden wordt binnen VGGNet worden geëvalueerd en de lijsten die hiervoor gebruikt 

worden zijn standaard. Het evaluatieformulier dat gebruikt is bij de interventie in het 

buitenland is anders dan het standaardformulier dat gebruikt wordt bij de afsluiting van een 

interventie en vraagt ook naar de ervaringen in het buitenland.  

Voor alle patiënten geldt dat er vragenlijsten zijn afgenomen voordat zij gestart zijn 

met de interventie, bij afsluiting van de interventie en drie maanden na afsluiting van de 

interventie. De lijsten meten verschillende aspecten zoals, welke klachten deze ervaart, hoe 

hij/zij omgaat met problemen, hoe iemand zichzelf ziet en welk gedrag hij/zij vertoont. Deze 

vragenlijsten worden veelvuldig binnen verschillende psychiatrische instellingen gebruikt.  

Tevens worden deze lijsten toegepast  binnen diagnostiek vraagstukken van patiënten van 
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VGGNet. Het zijn bestaande lijsten die niet speciaal zijn aangepast aan de doelgroep, maar 

die de doelgroep over het algemeen goed begrijpt. Hieronder wordt een overzicht gegeven 

van de afgenomen lijsten. Alle lijsten die gebruikt worden zijn Nederlandse versies.  

 
Symptom Checklist 90 (SCL-90) 

De SCL-90 is ontwikkeld door Ettema en Arrindell (2003). Deze meet recent ervaren 

lichamelijke en psychische klachten en wordt gebruikt ten behoeve van de screening van 

psychopathologie. De lijst is voor volwassenen en mag op individueel en groepsniveau 

worden afgenomen. De lijst wordt met papier en potlood ingevuld en afname duurt ca. 20 

min. De scoring en interpretatie vindt ook handmatig plaats en duurt ca. 15 min. De lijst mag 

alleen afgenomen en geïnterpreteerd worden door psychologen en psychotherapeuten met 

klinische ervaring. De SCL-90 kent acht subschalen. De subschalen meten het volgend; 

agorafobie gaat het om vrees in open ruimten,  geeft de angstdimensie weer. De 

depressieschaal omvat het aantal symptomen die gewoonlijk bij het klinische 

depressiesyndroom worden opgemerkt. De dimensie somatische klachten weerspiegelt 

klachten die met lichamelijk disfunctioneren 

samenhangen. Insufficiëntie van denken en handelen richt zich vooral op gedachten, impulsen 

en problemen die men als dwingend en ondanks de eigen wil voorkomend ervaart. In de 

dimensie wantrouwen en inter-persoonlijke sensitiviteit zijn symptomen verzameld die een 

grondtoon van onvrede met het zelf in relatie met andere mensen bevatten. De subschaal 

hostiliteit geeft gedachten, gevoelens of gedragingen weer die kenmerkend zijn voor de 

negatieve gemoedstoestand van woede. De subschaal kwantificeert slaapproblemen. De 

totaalscore op de SCL-90, psychoneuroticisme genaamd geeft het algehele niveau van 

psychisch lijden weer. Deze totaalscore zal als primaire uitkomstmaat worden gebruikt in dit 

onderzoek. 

 

Utrechtse Coping Lijst (UCL) 
 De UCL is een vragenlijst die meet welk copinggedrag mensen hebben bij confrontatie 

met problemen of welke coping bij hen past qua persoonlijke stijl. Deze lijst is ontwikkeld 

door Schreurs, van de Willege, Tellegen en Brosschot. De lijst is af te nemen bij personen 

vanaf vijftien jaar, mag afgenomen worden op individueel en groepsniveau en is in te vullen 

met papier en potlood. Het invullen duurt ca. 10 min. en het interpreteren kan met pen en 

potlood en in het zelfde tijdbestek. Pedagogen, psychologen, en diagnostisch medewerkers 

mogen de test afnemen en interpreteren. De UCL bevat zeven subschalen. De eerste schaal is 
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actief aanpakken. Mensen die hier hoog op scoren zullen waarschijnlijk direct ingrijpen als er 

moeilijkheden zijn. De tweede schaal is die van de palliatieve reactie en scoort in hoeverre 

iemand overgaat tot zich proberen te ontspannen tijdens stressvolle situaties. De derde schaal 

meet in hoeverre iemand een vermijdende reactie heeft. De vierde schaal gaat over het zoeken 

van sociale steun en meet in hoeverre iemand een ander zoekt om de zorgen mee te delen. 

Passief reactie patroon is de vijfde schaal en meet of iemand bijvoorbeeld de behoefte voelt 

om zich volledig af te zonderen van anderen. De zesde schaal meet de expressie van emoties 

en meet in hoeverre iemand uiting geeft aan bijv. ergernissen. De laatste en zevende schaal 

gaat over geruststellende gedachten en meet in hoeverre iemand in staat is om positieve 

gedachten te denken tijdens stressvolle situaties.  

 

Nederlandse Persoonlijkheids Vragenlijst 2 (NPV-2) 
 De NPV-2 is een instrument dat persoonlijkheid en persoonlijkheidseigenschappen 

meet. Deze is ontwikkeld door Barelds, Luteijn, van Dijk en Starren en mag afgenomen 

worden bij personen tussen de 15 en 94 jaar. De lijst kan op individueel en op groepsniveau 

worden afgenomen. De afname duurt ongeveer 30 min. en kan in 5 minuten worden gescoord. 

De NPV meet zeven subschalen. Inadequatie schaal meet in hoeverre iemand depressief, 

gespannen, somber of labiel is. Mensen met een lage score op deze schaal kunnen goed tegen 

teleurstellingen/tegenslagen en zijn stabiel. Mensen met een hoge score op deze schaal zijn 

vaak depressief, gespannen en negatief ingesteld. De Sociale inadequatie schaal meet hoe 

sociaal iemand is en of iemand introvert of juist extravert is. Personen die hoog scoren op 

deze schaal kenmerken zich door gesloten, teruggetrokken en bescheiden te zijn. Personen die 

laag scoren op deze schaal zijn vlot, open en gemakkelijk in omgang met onbekenden. De 

Rigiditeit schaal meet hoe geordend en plichtsgetrouw een persoon is. Iemand die hoog scoort 

op deze schaal is erg gehecht aan vaste regels en gewoonten en is plichtsgetrouw. Iemand die 

laag scoort op deze schaal is flexibel, past zich gemakkelijk aan en wil graag problemen 

oplossen. De Verongelijktheid schaal meet iemands vijandigheid en hoe iemand reageert op 

kritiek van anderen. Personen die hoog scoren op deze schaal zijn vaak intolerant, opvliegend 

en ongeduldig. Personen die laag scoren op de verongelijktheid schaal zijn tolerant, geduldig 

en kunnen goed naar anderen luisteren. De Zelfgenoegzaamheid schaal meet hoe 

zelfgenoegzaam of egoïstisch iemand is. Ook meet de zelfgenoegzaamheid schaal hoe 

autoritair iemand is en hoe hij/zij met kritiek omgaat richting anderen. Als een persoon laag 

scoort op deze schaal betekent dit dat deze persoon hulpvaardig, onzelfzuchtig en gericht is op 

anderen. Een persoon die hoog scoort op de zelfgenoegzaamheid schaal, is egoïstisch en heeft 



 
28 

 

weinig interesse voor anderen. De Dominantie schaal meet de mate van dominantie. Een 

persoon die hoog scoort op deze schaal zal over het algemeen overwicht hebben, resoluut zijn, 

stimulerend zijn en zelfverzekerd en actief zijn in een groep. Personen die laag scoren op deze 

schaal doen vaak wat anderen zeggen en zijn afhankelijk en passief in een groep. De 

Zelfwaardering schaal meet hoe tevreden iemand is met zichzelf en hoe hij/zij zichzelf 

waardeert. Personen die hoog scoren op de zelfwaardering schaal zijn levenslustig, opgewekt, 

hebben durf en initiatief en tonen een klein verschil tussen zichzelf en het ideaalbeeld dat zij 

hebben. Personen die laag scoren op de zelfwaardering schaal zijn meestal somber, weinig 

vitaal en afwachtend ingesteld. 

 

Adult Behaviour Checklist (ABCL) 
 De ABCL is een gedragsvragenlijst voor volwassenen van tussen de 18 en 59 jaar. De 

ABCL omvat profielen met schalen voor vaardigheden, empirisch gebaseerde syndromen, 

middelengebruik, Internaliseren, Externaliseren en Totale Problemen. De schalen voor 

empirisch gebaseerde syndromen zijn: Angstig/Depressief, Teruggetrokken, Lichamelijke 

Problemen, Denkproblemen, Aandachtsproblemen, Agressief Gedrag, Normafwijkend 

Gedrag en Intrusief. De DSM-schalen zijn Depressieve Problemen, Angstproblemen, 

Lichamelijke Problemen, Ontwijkende Persoonlijkheidsproblemen, 

Aandachtstekort/Hyperactiveitproblemen, Antisociale Persoonlijkheidsproblemen. Het 

scoringsprogramma hanteert Amerikaanse normen voor de ABCL. Momenteel is de 

ontwikkeling van multiculturele normen gaande.  

 
Cotan beoordeling 
Cotan moet de ABCL lijst nog beoordelen. Er zijn nog te weinig gegevens beschikbaar zijn 

om dit te doen. De UCL, SCL-90 en de NPV-2 is wel door de cotan beoordeeld en deze 

beoordeling ziet er als volgt uit: 
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Tabel 1 

Cotan Beoordeling Van De UCL, SCL-90 En NPV-2 

 SCL-90 UCL NPV-2 

Uitgangspunten bij de 

testconstructie: 

Goed Goed Goed 

Kwaliteit van het 

testmateriaal: 

Goed Goed Goed 

Kwaliteit van de 

handleiding: 

Goed Voldoende Goed 

Normen: Voldoende Onvoldoende 2) Voldoende 3) 

Betrouwbaarheid: Goed 1) Voldoende Goed 4) 

Begripsvaliditeit: Goed Voldoende Goed 

Criteriumvaliditeit: Goed Voldoende Voldoende 

1) De betrouwbaarheid van de HOS-schaal is 'voldoende'. 

2) Normen niet representatief en/of de representativiteit is niet te beoordelen. De normen zijn 

verouderd. 

3) De normen voor de selectiesituatie zijn ‘onvoldoende’ wegens het ontbreken van gegevens over 

relevante achtergrondvariabelen zoals functie en bedrijfstak. 

4) Deze beoordeling betreft situaties waarin ‘minder belangrijke’ beslissingen op individueel niveau 

worden genomen, voor ‘belangrijke’ beslissingen is de beoordeling ‘voldoende’. 

 

PROCEDURES 
De eerste interventie heeft plaatsgevonden in Spanje. Deelnemers van deze 

interventiegroep patiënten uit zowel de deeltijdbehandeling als de poliklinische behandeling. 

Factoren die meespelen bij een behandeling in het buitenland is onder andere dat het de 

behandeling kan versnellen, patiënten niet terug kunnen vallen op het systeem en terug 

moeten vallen op zichzelf en een andere omgeving is soms helpend bij herstel. De 

patiëntengroep die de levensverhaalinterventie in Spanje heeft gekregen, hebben de meest 

intensieve interventievorm ontvangen. In totaal zijn de deelnemers tien dagen weggeweest en 

hadden zij één dag rust. Ze ontvingen de interventie op twee dagdelen, de ochtend en de 

middag. Dit maakt dat zij bijna continue bezig waren met de interventie.  

De acht maanden interventie is gegeven aan de poliklinische patiëntengroep. De drie 

maanden interventie is gegeven aan patiënten van de deeltijdbehandeling. Het verschilt per 

interventiegroep in welke snelheid deze gegeven is en op welke locatie. De stof, inhoud en 
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volgorde is in alle drie de interventiegroepen bijna het zelfde. Na afsluiting van elke 

interventiegroep is kritisch gekeken naar de volgorde en lay-out en zijn aanpassingen gedaan. 

Er is een meer structuur aangebracht door de veranderingen in lay-out en volgorde. Hierdoor 

is de levensverhaalinterventie meer passend gemaakt bij het niveau van de deelnemers. De 

drie maanden interventie is meer doorontwikkeld dan de interventie die in Spanje gegeven is.  

 Er zijn in totaal vijf therapeuten betrokken geweest bij de interventie. Het draaien van 

een interventiegroep werd telkens door maximaal twee therapeuten gedaan. De functie van de 

therapeuten verschilt van elkaar. Er zijn een GZ-psycholoog, orthopedagoog en drie agogisch 

werkenden betrokken geweest. De GZ-psycholoog heeft de interventie ontwikkeld en de 

andere therapeuten op de hoogte gesteld van de wijze waarop de interventie gegeven moet 

worden. Verder heeft GZ-psycholoog een coachende rol gehad en na elke sessie is er met de 

therapeuten nagesproken over de interventie en hetgeen er in een sessie besproken is.  

 De lijsten en het evaluatieformulier zijn in groepsverband afgenomen onder leiding 

van een psycho-diagnotisch medewerker (PDW’er). Er is gekozen voor een PDW’er omdat zij 

de vragen door kan nemen en kan uitleggen. Een voordeel van de afname in groepsverband is 

dat alle deelnemers dezelfde uitleg tegelijkertijd ontvangen hebben. Een nadeel is dat mensen, 

en in het bijzonder mensen met een verstandelijke beperking, over het algemeen sterk de wil 

hebben om zich te conformeren aan een ander en zich zodoende aan te sluiten bij hetgeen al 

gezegd is.  

 Alle patiënten die zijn meegenomen in dit onderzoek hebben getekend voor 

toestemming verleend voor het gebruik van hun gegevens. 

 

ANALYSE 
In dit onderzoek is er sprake van zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek. Het 

grootste gedeelte van de verzamelde gegevens wordt kwantitatief onderzocht. Dit zijn de 

gegevens van de vragenlijsten. De evaluatieformulieren worden kwalitatief bestudeerd. Hier 

is voor gekozen, omdat de uitkomsten van de lijsten cijfermatig is. Doormiddel van 

kwantitatief onderzoek kan er gekeken worden of er sprake is van een significant verschil en 

er dus sprake kan zijn van een effect van de interventie.  

Voor de analyse van de gegevens hebben de deelnemers een ID nummer gekregen en 

hiermee zijn de gegevens geanonimiseerd. Alle ruwe scores van de afgenomen vragenlijsten 

zijn ingevoerd in SPSS op volgorde van de eerste, tweede en derde meting. Naast de 

vragenlijst gegevens zijn er ook andere gegevens opgenomen in het SPSS bestand, zoals het 

geboortejaar, de hoofddiagnose en de mate van cognitieve beperking. Veel patiënten hebben 
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meerdere diagnoses op as 1. Er is voor gekozen om alleen de hoofddiagnose op te nemen, 

omdat hier ook de behandeling binnen VGGNet op gericht is. De diagnoses zijn gesteld op 

basis van de DSM IV en in het SPSS bestand is de DSM-code opgenomen.  

 Alle evaluatiegegevens zijn apart geanalyseerd. Zoals eerder beschreven zijn er twee 

verschillende soorten evaluatieformulieren gebruikt. Één die gebruikt wordt om interventies 

in het buitenland te evalueren en een formulier die gebruikt wordt voor alle andere trainingen 

en interventies. Deze formulieren zijn door elkaar heen gebruikt. Zo zijn de lijsten die horen 

bij de trainingen en interventies in het buitenland niet alleen gebruikt bij de Spanje groep, 

maar ook bij de drie maanden groep. Verder ontbreken er een aantal ingevulde formulieren. 

Om die reden zijn de gegevens kwalitatief geanalyseerd per interventiegroep. Er is gekeken 

wat het meeste genoemd is door de patiënten en hiermee wordt een beeld gegeven van hoe de 

deelnemers de interventie hebben ervaren. Dit zelfde geldt voor de evaluatiegegevens van de 

therapeuten. Bij beide groepen is gekeken of zij aanbevelingen hebben voor het vervolg van 

de interventie. De volgende verwachtingen zijn getoetst in de analyse van dit onderzoek:  

1. De ervaren klachten zullen afgenomen zijn na de interventie en deze afname blijft 

stabiel bij de follow-up meting. 

Deze verwachting is getoetst met de non-parametrische 2 related samples toets. Met deze 

toetst zijn de uitkomsten van de SCL-90 op de T0 en T1, de T1 en T2 en de T0 en T2 van 

elkaar verschillen. Met deze toets wordt zichtbaar gemaakt of de mediaan van de drie 

meetmomenten significant van elkaar verschillen. Middels een grafiek (figuur 1) is zichtbaar 

gemaakt hoe de ervaren klachten er over een verloop van drie meetmomenten uitziet en of er 

sprake is van een afname of toename. Er is gekozen voor een non-parametrische toets, omdat 

er geen sprake is van een normaalverdeling en het gaat om een relatief kleine steekproef van 

twintig deelnemers.  

2. De drie maanden interventie zal een grotere afname in klachtenniveau laten zien dan 

de andere groepen. 

3. Deelnemers met hoger intellectueel niveau (zwakbegaafdheid) zullen een grotere 

afname in ervaren klachten laten zien dan die met lager niveau (lichte 

zwakzinnigheid).  

4. Er zal geen verschil zijn in mate van afname van klachten met betrekking tot het 

ziektebeeld, omdat alle deelnemers aan de inclusiecriteria voldeden die vooraf waren 

gesteld.  

Verwachting twee, drie en vier zijn getoetst met de Kruskal-Wallis toets. Dit is gedaan omdat 

de groepen niet groter zijn dan 10 en er geen sprake is van een normaalverdeling. Met de toets 
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is gekeken of de mediaan van de verschillende groepen significant van elkaar verschillen op 

de T0, T1 en T2.  

5. De coping, identiteit en zelfbeeld en de wijze van uiting van klachten is verbeterd na 

de interventie.  

Bij verwachting vijf is er niet gekeken naar de verschillende interventiegroepen, maar naar de 

interventie als geheel. Tevens is er niet gekeken naar de totaalscore van de lijsten, omdat deze 

een vertekening zal geven. Op de ene subcategorie is het namelijk meer wenselijk dat een 

score stijgt en op een andere subcategorie is het meer wenselijk dat een score daalt in score. 

Bij toetsing van deze verwachting is alleen de mediaan genomen.. De beoordeling van de 

mediaan geeft een goed beeld van verandering in coping, uiting van klachten en identiteit. 

6. Er zal geen verschil zijn in beoordeling van de interventie door de deelnemers tussen 

de drie verschillende interventiegroepen.  

7. Er zal geen verschil zijn in beoordeling van de interventie door de therapeuten tussen 

de drie verschillende interventiegroepen. 

De evaluatieformulieren van zowel de deelnemers als de therapeuten zullen kwalitatief 

geanalyseerd worden. Er is gekeken naar welke ervaringen en meningen het meest genoemd 

worden door de deelnemers en therapeuten. De evaluatieformulieren verschillen van elkaar en 

zullen daarom per groep apart geanalyseerd worden.  

 

Rita Van Rhijn

Rita Van Rhijn



 
33 

 

RESULTATEN 
 In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek naar de methode Wie ben ik? 

gepresenteerd. Deze worden op volgorde van de opgestelde verachtingen worden getoond.  

 
Verwachting 1: De ervaren klachten zijn afgenomen na de interventie en blijft 
voortbestaan bij follow-up meting. 

Om deze verwachting te kunnen toetsen wordt er gekeken naar de totale score op de 

SCL-90 van de gehele steekproef. In de gemiddelden (tabel 1) is te zien dat er een afname is 

in ervaren klachten. Omdat de steekproef relatief klein is, is er gekozen voor de non-

parametrische 2 related samples toets Het verschil tussen T0 en de T1 is significant op een 

significantie niveau van .05. Ook het verschil tussenT0 en de T2 is significant op een 

significantieniveau van .05. Dit betekent dat het verschil significant groter is dan 0 en er dus 

gesproken kan worden van een effect. Het verschil tussen T1 en de T2 is niet significant. Er is 

nog steeds sprake van een vermindering in ervaren klachten, alleen het verschil is niet 

significant op een significantie niveau van .05. In figuur 1 is te zien dat de klachten sterk 

dalen tussenT0 en T1. De afname in klachten blijft voortbestaan op T2.  

De verwachting dat de ervaren klachten afnemen na de interventie en dat deze afname 

zich voortzet,  is juist. 

Tabel 1: 

Verschil Tussen de T0, T1 en T2 op de SCL-90 Totaalscore Gemeten met de Non-

Parametrische 2 Related Samples Test.  

 N Median Sig. 1 Sig. 2 Sig. 3 
T0  
SCL-90 totaal 

20 182.00 - .011 .015 

T1  
SCL-90 totaal 

20 148.00 .011 - .179 

T2  
SCL-90 totaal 

20 146.00 .015 .179 - 

Significantie niveau is .05 
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Figuur 1 

De mediaan van de totaalscore van de SCL-90 van de TO, T1 en T2 (N=20). 

 

Verwachting 2: De drie maanden interventie zal een grotere afname in klachtenniveau 
laten zien dan de andere groepen. 

Om te toetsen of een van de drie interventiegroepen een grotere afname in 

klachtenniveau laat zien, is er een Krusal-Wallis uitgevoerd. Hierin zijn de uitkomsten op de 

totaalscore van de SCL-90 van de drie groepen met elkaar vergeleken. In tabel 2 is te zien dat 

de mean rank van de scores van de drie groepen op de drie verschillende meetmomenten van 

elkaar verschillen. De drie maanden interventie heeft een hogere score dan de andere twee 

groepen. Alle groepen laten een afname zien op de drie meetmomenten. De verschillen tussen 

de groepen zijn niet significant op een significantieniveau van .05.  

In figuur 2 staan de verschillen tussen de meetmomenten per interventiegroep 

uitgewerkt. In de grafiek is te zien dat de drie maanden interventie het hoogste klachtenniveau 

had aan het begin van de metingen en de sterkste afname in ervaren klachten. Tussen de T1 en 

T2 blijft de score gelijk. De acht maanden interventie had het laagste klachtenniveau in het 

begin. Bij deze interventie is te zien dat tussen de T0 en T1 sprake is van een matige afname 

in klachten, maar deze is niet significant en wordt dus beschouwd als dat de score gelijk blijft. 

Tussen de T1 en T2 is te zien dat er een sterke afname is van ervaren klachten en deze is wel 

significant. De Spanje interventie heeft een duidelijke afname in klachtenniveau tussen de T0 
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en T1, deze afname is significant. Bij de laatste meting is echter te zien dat de klachten weer 

toegenomen zijn ten opzichte van het vorige meetmoment en ook deze toename is significant.  

Verwachting twee is op basis van de Krusal-Wallis test niet juist.  

 

Tabel 2: 

Verschil in Eindscore op de SCL-90 Totaalscore Tussen de Drie Interventiegroepen (Spanje 

N=9, 8 Maanden N=5, 3 Maanden N=6)Gemeten met de Kruskal-Wallis 

 Interventie N Mean 
Rank 

Chi-
Square 

P 

T0  
SCL-90 
totaal 

Spanje 9 9.72 3.201 .202 

8 maanden 5 7.80 

3 maanden 6 13.92 

T1  
SCL-90 
totaal 

Spanje 9 9.44 1.008 .604 

8 maanden 5 10.00 

3 maanden 6 12.50 

T2 
SCL-90 
totaal 

Spanje 9 10.61 2.878 .237 

8 maanden 5 7.10 

3 maanden 6 13.17 

Significantie niveau is .05 
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Figuur 2: 

Mediaan van de totaalscore op de SLC-90 op de T0, T1 en T2 van de drie interventiegroepen 

(Spanje N=9, 8 Maanden N=5, 3 Maanden N=6). 

 

Verwachting 3: Deelnemers met hoger intellectueel niveau (zwakbegaafdheid) zullen een 
grotere afname in ervaren klachten laten zien dan die met lager niveau (lichte 
zwakzinnigheid).  

Om te kunnen beoordelen of er mogelijk een verschil in afname van klachten is op het 

gebied van intellectueel niveau is er een Kruskal-Wallis uitgevoerd om het verschil tussen de 

twee groepen en de drie meetmomenten te beoordelen. In tabel 3 is de Kruskal-Wallis te zien. 

Er zijn geen significante verschillen tussen beide groepen op de drie meetmomenten. Het 

verschil tussen de groepen is niet groot genoeg om significant te noemen. Ook in figuur 3 is 

een weergave te zien van de ervaren klachten gerapporteerd tussen de twee verschillende 

groepen. In deze grafiek is te zien dat de groepen het zelfde zijn en er dus geen verschil is in 

afname van klachten. Verwachting drie is niet juist.  
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Tabel 3: 

Verschil in Effect Gemeten op SCL-90 Totaalscore Tussen de Twee Groepen met betrekking 

tot Cognitie Gemeten met de Kruskal-Wallis 

 IQ N Mean 
Rank 

Chi-Square P 

T0  
SCL-90 
totaal 
 

71-90 11 11.09 .244 .621 

60-70 9 9.78 

T1  
SCL-90 
totaal 
 

71-90 11 11.36 .521 .470 

60-70 9 9.44 

T2 
SCL-90 
totaal 

71-90 11 11.59 .832 .362 

60-70 9 9.17 

Significantie niveau is .05 

 
Figuur 3: 

Mediaan van de totaalscore op de SLC-90 op de T0, T1 en T2 van de twee verschillende IQ 

groepen (71-90 N=11, 70-60 N=9). 
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Verwachting 4: Er zal geen verschil zijn in mate van afname van klachten met 
betrekking tot het ziektebeeld, omdat alle deelnemers aan de inclusiecriteria voldeden 
die vooraf waren gesteld. 

Om te kunnen bepalen of de mate van effectiviteit afhankelijk is van de gestelde 

hoofddiagnose, zijn de gemiddelden bekeken van de SCL-90 totaalscore en is hierop een 

Kruskal-Wallis uitgevoerd. Daarnaast is er per cluster gekeken naar de mate van verschil 

tussen de drie meetmomenten ten opzichte van elkaar met een non-parametric related 

samples. In tabel 4 staat de uitkomst van de Kruskal-Wallis. Aan de gemiddelden is te zien 

dat het cluster stemming en aan middelen gebonden afhankelijkheid, in vergelijking met de 

andere clusters, gestart zijn met een hoge score op de SCL-90. Tussen de clusters zijn er qua 

gemiddelde scores verschillen te zien. De verschillen tussen de vijf clusters is niet dusdanig 

groot dat er gesproken kan worden van een significant verschil.  

In figuur 4 is een lijngrafiek te zien waarin de vijf clusters met betrekking tot de 

hoofddiagnose worden weergegeven. Ook hierin is te zien dat alle clusters een soort gelijke 

afname in klachten laat zien. Het cluster met PTSS laat wel een ander beeld zien dan de 

andere clusters. Dit is geen significant verschil met de andere clusters, verwachting 4 is 

onjuist.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rita Van Rhijn

Rita Van Rhijn



 
39 

 

Tabel 4: 

Verschil in Effectiviteit Gemeten op SCL-90 Totaalscore Tussen Vijf Clusters met Betrekking 

tot de Hoofddiagnose Gemeten met de Kruskal-Wallis 

 Hoofddiagnose 
cluster 

N Mean 
Rank 

Chi-
Square 

P 

T0  
SCL-90 
totaal 
 

Stemming 5 14.60 5.574 .233 

Impulscontrole 5 7.90 

PTSS 3 9.17 

Aan middelen 

gebonden 

afhankelijkheid 

2 15.00 

Rest 5 8.00 

T1  
SCL-90 
totaal 
 

Stemming 5 14.00 3.701 .448 

Impulscontrole 5 8.80 

PTSS 3 6.33 

Aan middelen 

gebonden 

afhankelijkheid 

2 11.00 

Rest 5 11.00 

T2 
SCL-90 
totaal 

Stemming 5 11.10 2.037 .729 

Impulscontrole 5 8.30 

PTSS 3 14.00 

Aan middelen 

gebonden 

afhankelijkheid 

2 8.50 

Rest 5 10.80 

Significantie niveau is .05 
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Figuur 4 

Mediaan van de totaalscore op de SLC-90 op de T0, T1 en T2 van de 5 hoofddiagnose 

clusters (Stemming N=5, Impulscontrole N=5, PTSS N=3), Verslaving N= 2, Restgroep 

N=5). 

 

Verwachting 5: De coping,  identiteit en zelfbeeld en de wijze van uiting van klachten is 
verbeterd na de interventie. 

Om effectiviteit van de methode te kunnen bepalen is niet alleen de klachtenlijst 

afgenomen, maar ook lijsten die coping en persoonlijkheidstrekken meten. De afname in 

ervaren klachten is een primaire uitkomstmaat. De secundaire uitkomstmaat is of de 

deelnemers geleerd hebben om anders met hun problemen om te gaan, hun problemen anders 

zijn gaan uiten of mogelijk anders naar zichzelf zijn gaan kijken. In tabel 5,6 en 7 zijn de 

gemiddelde scores en mediaan op de UCL, de NPV-2 en ABCL te zien. Er is hierbij alleen 

gekeken of er een verschil te zien is in gemiddelden en mediaan tussen de interventie als 

geheel op de verschillende meetmomenten. De UCL is drie keer afgenomen (T0, T1 en T2) en 
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de NPV-2 en de ABCL twee keer (T0 en T1). Er worden hierbij geen significantietoetsen 

weergegeven, omdat geen enkele verandering significant is.  

Tabel 5: 

Gemiddelde Scores Op De UCL Voor De Drie Interventiegroepen (Spanje N=9, 8 maanden 

N=5 en 3 Maanden N=6) 

UCL subonderdelen N T0 T1 T2 
  Median Median Median 
Actief aanpakken 20 16.50 15.00 15.00 

Palliatieve reactie 20 19.50 18.50 18.00 

Vermijden 20 18.50 16.50 16.50 

Sociale steun zoeken 20 15.00 14.00 14.50 

Passieve reactie 20 15.00 13.50 13.00 

Expressie van emoties 20 7.50 7.00 6.00 

Geruststellende gedachten 20 11.50 11.00 11.00 

  

In tabel 5 is de mediaan van de UCL weergegeven. Voorop staat dat er geen 

significante verschillen zijn en er wat coping betreft geen verbetering of verslechtering is na 

de interventie.  

Tabel: 6 

Gemiddelde Scores op de NPV-2 voor de Drie Interventiegroepen (Spanje N=9, 8 maanden 

N=5 en 3 Maanden N=6 

NPV-2 Subschalen N T0 T1 
  Median Median 
Inadequatie schaal 20 28.00 20.50 

Sociale inadequatie schaal 20 18.00 17.00 

Rigiditeit schaal 20 29.50 30.50 

Verongelijktheid schaal 20 19.00 18.50 

Zelfgenoegzaamheid schaal 20 6.50 7.50 

Dominantie schaal 20 14.00 16.50 

Zelfwaardering schaal 20 19.00 22.00 
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 In tabel 6 zijn de scores van de twee meetmomenten op de NPV-2 weergegeven. De 

NPV-2 is maar twee keer afgenomen, net als de ABCL. Ook op deze lijst zijn geen 

significante verschillen gevonden tussen de twee meetmomenten.   

Tabel 7: 

Gemiddelde en Mediaan op het Internaliseren En Externaliseren van Problemen op de ABCL-

lijst (T0 N=19, T1 N=18) 

Meetmoment T0 
Median 

T1 
Median 

Internaliserend 67.00 60.50 

Externaliserend 62.00 58.00 

 

In tabel 7 zijn de scores van de ABCL lijsten te zien. De N is anders dan bij de andere lijsten. 

Dit komt omdat er een aantal patiënten afgevallen is door het foutief invullen van de lijsten. 

Als deelnemers vragen hadden overgeslagen, zijn zij geëxcludeerd, omdat dit een vertekening 

in de gegevens kan veroorzaken. Inhoudelijk is te zien dat er geen significante afname of 

toename is op deze lijst. 

De verwachting dat de coping, identiteit en de wijze waarop uiting gegeven wordt aan 

klachten verandert is na de interventie is niet juist.  

 

Verwachting 6: Er zal geen verschil zijn in beoordeling van de interventie door de 
deelnemers tussen de drie verschillende interventiegroepen.  
Spanje interventie 

  Wat de deelnemers die week als prettig ervaren hebben is dat ze sociale contacten 

hebben opgedaan of zelfs vrienden hebben gemaakt. Verder geven deelnemers aan dat ze veel 

steun hebben ervaren op momenten dat ze het moeilijk hadden en dat een andere omgeving en 

andere mensen om zich heen hen goed gedaan heeft. Een deelnemer gaf aan dat ze tijdens de 

week zichzelf heeft kunnen ontspannen en zaken op een rijtje heeft kunnen zetten.  

 Wat de deelnemers als lastig hebben ervaren tijdens de week in Spanje is het praten 

over vroeger. Zij gaven aan dat de sfeer niet altijd even prettig was. Een deelnemer gaf aan 

dat ze structuur gemist had in de week.  

 De deelnemers geven aan dat ze veel geleerd hebben tijdens hun week in Spanje. De 

dingen die zij noemen lopen uiteen. Wat het meeste genoemd is, is dat ze meer over zichzelf 
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geleerd hebben en hierdoor beter kunnen werken aan de problemen die zij hebben. Een van de 

deelnemers gaf aan dat hij het masker wat hij veelal draagt heeft kunnen afzetten en goed 

heeft kunnen kijken naar wie hij nu eigenlijk zelf is. Hij gaf ook aan dat hij hierdoor meer 

open geworden is. Wat verder genoemd is; respect voor elkaar, beter omgaan met stressvolle 

situaties, dat ik er mag zijn, zelfacceptatie, meer zelfvertrouwen, voor mijzelf opkomen, zaken 

loslaten en beter weten wat ze nog niet goed kunnen.  

 Van de onderwerpen die besproken zijn, zijn de thema’s over het verleden en het 

opstellen van doelen voor de toekomst als meest zinvol ervaren. Een deelnemer gaf aan dat ze 

tijdens de interventie anders moest leren denken.  

 Veel verbeterpunten die genoemd zijn hebben betrekking op de trip naar Spanje zelf 

en gaan weinig over de interventie. Zo zijn inbreng in de kamerindeling, betere onderlinge 

sfeer en meer structuur genoemd. Een van de verbeterpunten gaat over de interventie en de 

wijze waarop deze gegeven is. Deze deelnemer gaf aan dat de therapeuten soms wat snel door 

de stof heen gingen.  

Een van de deelnemers wilde dit nog kwijt over de interventie: ‘Ik kan met een nieuwe 

IK beginnen en ik ga met meer zelfvertrouwen naar huis.’ 

 

Acht maandeninterventie 

 De deelnemers van deze interventie dragen verschillende punten aan wat zij hebben 

geleerd in de interventie. Wat veruit het meest genoemd is, is het loslaten en achter zich laten 

van het verleden. Verder wordt genoemd dat ze geleerd hebben positiever naar zichzelf te 

kijken en om voor zichzelf op te komen. Voor een van de deelnemers was het een 

overwinning om het verleden onder ogen te zien en weer een ander gaf aan vooral geleerd te 

hebben om vooruit te kijken naar de toekomst.  

 Vrijwel alle deelnemers geven aan dat de belangrijkste onderwerpen uit de interventie 

het kijken naar het verleden is,  deze afsluiten en daarna te kijken naar de toekomst. Een van 

de deelnemers gaf aan dat het belangrijkste uit de training was dat ze op een andere manier 

heeft geleerd te kijken naar zichzelf.  

 De deelnemers zijn wisselend in of ze het geleerde toepasbaar vinden in de praktijk. 

Veel deelnemers geven aan dat ze het gaan proberen of dat ze het op sommige momenten 

kunnen toepassen. Maar een aantal vindt het geleerde uit de interventie praktisch toepasbaar. 

 Als suggestie voor verbetering van de interventie is door een van de deelnemers 

genoemd dat ze meer aandacht zou willen voor het luisteren naar het verhaal van de ander. De 

andere deelnemers gaven aan geen verbeteringen te zien.  
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Een citaat van een van de deelnemers is de volgende: ‘Ik heb het doosje met mijn verleden 

erin weggegooid. Als ik in een dip zit kijk in het doosje met positieve dingen en hierdoor voel 

ik mij beter.’ 

Bovenstaande citaat is een mooie weergave van de beleving van de training, wat het de 

deelnemer gebracht heeft en hoe zij er in de toekomst mee verder kan gaan.  

 
Drie maandeninterventie 

Wat de deelnemers van de 3 maanden interventie vooral aangaven in wat hen geholpen 

had is het kunnen/mogen praten over hun problemen. Verder werd genoemd dat ze steun 

hebben ervaren van elkaar in de groep en dat ze het een interessante interventie vonden.  

 Deelnemers gaven aan dat ze het wel zwaar vonden om te doen, dat het soms stress gaf 

en het vooral dat het oproepen van negatieve herinneringen en ervaringen van vroeger 

moeilijk en niet altijd fijn hebben ervaren.  

 De deelnemers gaven aan dat ze vooral hebben geleerd in de interventie wie zij zijn en 

hoe zij om moeten gaan met hun problemen. Een iemand gaf aan dat ze ook geleerd had om 

meer open te worden.  

 Er zijn weinig verbeterpunten genoemd. Een deelnemer gaf aan dat ze de interventie 

graag ergens anders had willen doen dan op de deeltijd.  

Een van de deelnemers wilde nog het volgende kwijt over de interventie: ‘Ik kan nu verder 

naar de toekomst, ik weet waar ik aan moet werken en dat ik mijzelf niet moet wegcijferen’ 

 
De verwachting dat er geen verschil is in beoordeling van de interventie is juist. Het grootste 

gedeelte van de deelnemers is positief over zowel de interventie als de therapeuten. Een aantal 

hebben kritische kanttekeningen geplaatst bij de interventie. Er is geen verschil in 

aangedragen punten tussen de drie interventiegroepen.  

 

Verwachting 7: Er zal geen verschil zijn in beoordeling van de interventie door de 
therapeuten tussen de drie verschillende interventiegroepen. 

Alle vijf therapeuten hebben een evaluatieformulier ingevuld over de 

levensverhaalinterventie die zij gegeven hebben. Vrijwel alle therapeuten hebben de 

interventie meer dan één keer gegeven en zijn betrokken geweest binnen verschillende 

interventiegroepen.  

De Spanje interventie krijgt unaniem een 8 als cijfer. De acht maanden interventie krijgt een 

8.3 en de drie maanden interventie krijgt een 7.  
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Unaniem zijn de therapeuten het er over eens dat het drieluik (verleden, heden en 

toekomst) als geheel een sterk onderdeel is van de interventie. Een therapeut geeft aan dat dit 

de kracht van de levensverhaalinterventie is. Het in kaart brengen van persoonsgegevens en 

het schema van Young werd door therapeuten als minder goed beoordeeld. Voor de 

persoonsgegevens geldt dat dit als weinig therapeutisch wordt gezien. De schema’s van 

Young waren soms te moeilijk. Een therapeut van de drie maandeninterventie aan dat de stof 

soms wat te langdradig of theoretisch was voor de deelnemers.  

De belangrijkste kracht van de interventie is het inzicht krijgen in de problematiek van 

de individuele deelnemer. Verder is genoemd dat de intensieve individuele aandacht, het 

afsluiten van het verleden en de confrontatie met de problematiek waardoor vervolg stappen 

konden worden gezet als kracht wordt gezien. Verder is aangegeven dat puur het gericht bezig 

zijn met zichzelf al een kracht is binnen de interventie, omdat het de deelnemers het gevoel 

geeft regie te hebben over zichzelf en hun leven.  

De therapeuten zijn wisselend als het gaat om de passendheid van de interventie bij het 

intellectuele niveau van de patiënten. De interventie sluit goed aan op het niveau door de 

structuur die aangebracht is in de interventie. Hiermee wordt het drieluik bedoeld en de wijze 

waarop de thema’s worden aangeboden. Therapeuten gaven aan dat het taalgebruik aangepast 

is aan de doelgroep. Daarnaast werden kritische kanttekeningen geplaatst bij de aansluiting op 

het niveau. Er werd aangegeven dat het ophalen van zaken uit het verleden voor deelnemers 

met sociaal emotioneel lager niveau erg lastig is. Ook het opstellen van doelen wordt als 

moeilijk benoemd en hierdoor mogelijk minder goed passend bij het niveau.  

Een aantal therapeuten hebben tips gegeven ter verbetering van de interventie. Zo is 

aangedragen dat de intensiteit van de interventie aandacht verdient. In Spanje kun je een 

deelnemer goed monitoren in hoe die aan de slag gaat met de interventie en welke impact 

deze heeft, op de deeltijd wordt deze mogelijkheid gemist. Onderdelen van de interventie zijn 

in Spanje sneller en minder diepgaand afgehandeld dan op de deeltijd. Dit heeft met 

tijdsplanning te maken. Enerzijds is het dus belangrijk om intensief de interventie aan te 

bieden, zodat je de patiënt goed kunt volgen, maar moet er wel voldoende tijd zijn om stil te 

staan bij alle onderdelen. Ook zou een therapeut graag zien dat er meer praktische situaties 

geoefend worden binnen de interventie en wordt het idee geopperd om mannen en vrouwen 

voor een interventie groep te scheiden en te zien of zo meer seksespecifieke problemen te 

bespreken. Het vertellen van verhalen en het vertellen van het gehele verhaal van een 

deelnemer zou meer de aandacht mogen krijgen. Als vervolgstap wordt aangedragen om met 

herinneringsboeken te gaan werken op basis van hetzelfde narratieve principe als waar de 
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interventie op gestoeld is. Een van de therapeuten gaf aan de interventie eerder had willen 

evalueren. Het is al een tijd geleden dat deze voor het laatst gegeven is en zij had graag eerder 

stil willen staan bij de interventie. 

De verwachting dat er geen verschil is in beoordeling van de interventie door de 

therapeuten is onjuist. De drie maanden interventie lijkt wat minder positief te zijn beoordeeld 

dan de andere twee interventiegroepen. Het cijfer voor de driemaanden interventie is lager. De 

aangedragen verbeterpunten zijn wel het zelfde bij de drie interventiegroepen.    
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CONCLUSIE & DISCUSSIE 
Conclusie 

De probleemstelling geformuleerd voor dit onderzoek is de volgende: 

Is de levensverhaalinterventie Wie ben ik? een geschikte interventie voor psychiatrisch 

patiënten met een licht verstandelijke beperking? 

Om een antwoord te kunnen geven op de probleemstelling, moet systematisch gekeken 

worden naar de opgestelde subvragen. 

1. Is er een vermindering te zien de ervaren klachten na de interventie? 

Het antwoord op deze subvraag is ja. Tussen de eerste en de tweede meting is een significante 

afname in ervaren klachten gevonden. Deze afname blijft stabiel bij de follow-up meting. 

Vanuit de literatuur was dit ook de verwachting. Maestas en Rude (2011) beschrijven in een 

randomized controlled trial de significante vermindering van depressieve klachten na inzetten 

van expressief schrijven. Ook Pennebaker (1993) beschrijft in zijn artikel de significante 

afname van ervaren stress na het inzetten van een narratieve interventie. De gevonden 

effecten zijn vergelijkbaar met de gevonden effecten uit andere onderzoeken.  

2. Is er een verschil in afname van ervaren klachten tussen de drie interventiegroepen 

(Spanjegroep, 8 maandengroep en 3 maandengroep)? 

Alle drie de groepen laten een afname zien in ervaren klachten tussen de eerste twee 

meetmomenten. Voor de 3 maandengroep en Spanjegroep geldt dat deze afname significant 

is. Voor de 8 maandengroep is het verschil tussen de eerste en derde meting pas significant. 

De Spanjegroep laat bij de follow-up meting een significante stijging zien van ervaren 

klachten. Dit is vanuit de literatuur te verklaren. Došen (2010) beschrijft het belang van een 

hoge frequentie van het aantal sessies, vanwege het geringe leervermogen van de doelgroep. 

De Spanje interventie was in vergelijking met de andere groepen kort en zeer intensief. Vanuit 

de literatuur en resultaten blijkt het belang van meerdere sessies over langere tijd. De 8 

maandengroep lijkt een vertraagde reactie te hebben op de interventie. Mogelijk dat deze 

vorm te weinig intensief is voor een direct meetbare invloed. De 3 maanden interventie lijkt 

het meest effectief in vergelijking met de andere twee interventiegroepen.  

3. Hangt de afname van de ervaren klachten samen met de intellectuele vermogens van de 

deelnemers?  

Het antwoord op deze subvraag is nee. Zowel de deelnemers met zwakbegaafdheid, als de 

deelnemers met lichte zwakzinnigheid laten een significante afname zien in ervaren klachten 

na het ontvangen van de interventie. De Kruskal-Wallis heeft geen verschil gevonden tussen 

beide groepen. Vanuit de literatuur was dit niet de verwachting. Došen (2010) beschrijft het 
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cruciale belang van het ontwikkelingsniveau en de communicatieve vaardigheden voor het 

succes van de psychodynamische therapie. Hij beschrijft dat dit soort therapieën meer 

geschikt zijn voor de hogere niveaus. Dit heeft te maken met het reflectieve vermogen. Dit 

vermogen is belangrijk bij de Levensverhaalinterventie Wie ben ik? De verwachting was dat 

mensen met zwakbegaafdheid meer baat zouden hebben bij de interventie dan mensen met 

lichte zwakzinnigheid. Dit blijkt in dit onderzoek niet te kloppen. Mogelijk heeft dit te maken 

met de therapeutische factoren die Došen (2010) ook beschrijft als belangrijke kenmerken van 

een therapeut om therapie te laten slagen. De levensverhaalinterventie is gestructureerd, 

gericht op verwerking in het hier en nu. De therapeut is expressie bevorderend, de 

communicatie is afgestemd op wensen/mogelijkheden van de patiënt en sluit aan op het 

cognitieve niveau van de patiënt. Tevens is de interventie aangepast aan de psychische 

draagkracht van de deelnemers. Er kan geconcludeerd worden dat de interventie op maat is 

gemaakt voor de doelgroep. Hierdoor kan het zijn dat het verschil in intellectuele vermogens 

niet meer van invloed is op de effecten van de interventie. 

4. Hangt de afname van de ervaren klachten samen met het ziektebeeld van de 

deelnemers? 

Het klopt niet dat de afname van de ervaren klachten samenhangt met het ziektebeeld van de 

deelnemers. De Kruskal-Wallis meet geen significante verschillen tussen de verschillende 

clustergroepen. In de figuur zijn wel verschillen te zien. Met name het cluster Stemming en 

het cluster Verslaving laten een sterke afname zien in ervaren klachten. Het cluster met 

patiënten met PTSS klachten laat een beeld zien waarbij het tweede meetmoment een afname 

is in ervaren klachten, maar bij de follow-up meting een toename van ervaren klachten.  

 Dat narratieve interventies een positieve invloed hebben op de stemming en stress is 

bekend vanuit de literatuur. De effecten op het cluster Stemming zijn op die manier te 

verklaren. Waarom het cluster met patiënten met PTSS klachten minder baat heeft bij de 

levensverhaalinterventie, is vanuit de gevonden literatuur niet te verklaren. Mogelijk is het 

ophalen van negatieve ervaringen uit het verleden dusdanig belastend geweest, dat dit heeft 

gezorgd voor een toename van klachten. Ook kan het zijn dat deze groep meer behoefte heeft 

aan nazorg. Daarnaast vragen de gebruikte vragenlijsten niet specifiek de PTSS klachten uit. 

Mogelijk dat er toch een effect van de levensverhaalinterventie is op deze groep deelnemers, 

maar deze onvoldoende gemeten kan worden met de gebruikte vragenlijsten.  

5. Is er een verbetering in coping, identiteit of uiting van klachten na de interventie?  

Er is geen significante verbetering gevonden in coping, identiteit of uiting van klachten na de 

interventie. Er zijn kleine verschillen gevonden op de Inadequatie schaal en Zelfwaardering 
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schaal van de NPV-2. Vanuit de literatuur was er de verwachting dat de zelfwaardering zal 

stijgen (Pijenbroeck en Maes (2008). Mogelijk dat er significante effecten waren gevonden als 

er een grotere groep deelnemers was geweest.  

6. Is er een verschil in beoordeling van de interventie door de deelnemers tussen de drie 

interventiegroepen? 

Er is geen verschil in beoordeling van de interventie door de deelnemers. De deelnemers zijn 

positief over de levensverhaalinterventie en er is geen verschil in verbeterpunten die de 

groepen aandragen. Veel van hen geven aan dat zij meer over zichzelf hebben geleerd en 

beter weten wat ze wel kunnen en wat ze nog moeten leren. Ze hebben een beter beeld van 

zichzelf gekregen, positiever naar zichzelf kijken en kracht herkennen in hun zelf. Dit is 

vanuit de literatuur te verklaren. Pijenbroeck en Maes (2008) beschrijven dat het ophalen van 

positieve herinneringen bevorderend is voor zingeving en welbevinden. Tevens helpt het 

ophalen van herinneringen bij het verwerken van verlies en het verwerken van negatieve 

ervaringen uit het verleden. Hierdoor zal de zelfwaardering stijgen en worden mensen meer 

geattendeerd op wat zij wel goed doen. Deze zelfwaardering is overigens niet significant 

teruggevonden in de NPV-2 lijst, maar de scores laten wel een lichte toename zien.  

7. Is er een verschil in beoordeling van de interventie door de therapeuten tussen de drie 

interventiegroepen? 

Er is een verschil in beoordeling van de interventie door de therapeuten. De 3 

maandeninterventie lijkt wat lager te zijn beoordeeld dan de andere twee groepen. De 3 

maandengroep kreeg als eindcijfer een 7, terwijl dit voor de Spanjegroep en 8 maandengroep 

een 8 of iets hoger is. Dat de beoordeling van de patiënten wat verschilt van de therapeuten is 

te verklaren door het feit dat de vijf therapeuten de interventie op verschillende manieren 

gegeven hebben. Ze hebben de verschillen tussen de groepen kunnen zien en ervaren. Veel 

therapeuten gaven aan dat ze door de levensverhaalinterventie een beter beeld hebben 

gekregen van de individuele patiënt. Satink (2007) en Meininger (2006 en 2007) geven aan 

dat een narratieve interventie zeer geschikt is voor het krijgen van een beter beeld van de 

patiënt of cliënt. Dit helpt bij het vinden van passende interventies en kunnen therapeuten 

beter aansluiten op de zorg- en hulpvraag van de patiënt of cliënt.  

 Kijkend naar de probleemstelling van dit onderzoek kan er geconcludeerd worden dat 

de levensverhaalinterventie wie ben ik? een geschikte interventie is voor psychiatrisch 

patiënten met een LVB. 
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Aanbevelingen 

Vanuit de literatuur studie is gebleken dat er tot nu toe weinig tot geen studies gedaan 

zijn naar narratieve groepsinterventies voor patiënten met psychiatrische problemen en LVB 

en de effecten van deze narratieve groepsinterventies. In dit onderzoek is te zien dat de 

effecten die gevonden worden in een-op-een interventies vergelijkbaar zijn met de effecten 

van een groepsinterventie. Het verdient dan ook een aanbeveling om deze interventie in 

groepsverband verder te onderzoeken en mogelijk te vergelijken met het een-op-een geven 

van deze levensverhaalinterventie. Doordat de levensverhaalinterventie in drie verschillende 

vormen aan drie groepen gegeven is, is wel een goed beeld ontstaan van de interventie en de 

mogelijke effecten hiervan.  

In dit onderzoek is het onbekend wat mogelijke bijkomende factoren zijn die mee 

hebben gespeeld en invloed hebben op de scores op de lijsten. Het is bijvoorbeeld onbekend 

of de deelnemers nieuw waren ingesteld op medicatie of ook nog andere therapieën ontvingen 

naast de levensverhaalinterventie. Ook is er geen controle groep in dit onderzoek. Voor een 

vervolg onderzoek verdient het de aanbeveling om met beide aspecten rekening te houden. 

Met een controle groep kan er beter vergeleken worden en de effectiviteit van de interventie 

beter worden bepaald. Verder zijn de effecten die gevonden zijn op de secundaire uitkomsten 

(coping, zelfbeeld en uiting geven aan klachten) zeer klein en niet significant. Mogelijk dat 

met een grotere groep deelnemers meer effect gevonden wordt. Bij een kleinere groep 

deelnemers is het een aanbeveling om een meer kwalitatieve studie te doen naar de beleving 

en ervaringen van de deelnemers.  

Het valt op dat bij de ABCL vragenlijst er een aantal patiënten zijn die niet alle vragen 

hebben ingevuld en hierdoor niet meegenomen zijn in het onderzoek. Mogelijk is deze lijst 

moeilijker voor de doelgroep om in te vullen. Ook zijn de vragenlijsten nu in groepsverband 

ingevuld. Om sociaalwenselijkheid en het overnemen van elkaars scores meer te kunnen 

voorkomen verdient het de aanbeveling om de lijsten in de toekomst individueel af te nemen. 

Verder is er geen vragenlijst gebruikt die specifieke PTSS klachten meet en is het daarom 

lastig om voor deze groep deelnemers te spreken over effecten op hun problematiek. Om goed 

de effecten op deze groep te kunnen meten zou hiervoor een specifieke lijst voor het meten 

van PTSS klachten moeten worden afgenomen. Verder verschilden de evaluatielijsten van 

elkaar, waardoor het niet gemakkelijk was om een vergelijking te maken tussen de 

verschillende interventiegroepen wat betreft beleving en ervaring. Het gebruik van één 

definitieve lijst is een aanbeveling.  
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Door het gebruik de vier verschillende vragenlijsten (SCL-90, UCL, NPV-2 en 

ABCL) is er een redelijk compleet beeld ontstaan van de deelnemers. De lijsten sluiten op 

elkaar aan, doordat er naar verschillende aspecten en deelgebieden wordt gevraagd. Door het 

gebruik van deze lijsten is met dit onderzoek duidelijk geworden wat de effecten en mogelijke 

effecten zijn van de interventie op de deelnemer.  

 Het effect van de interventie lijk af te nemen als deze in kortere periode gegeven is, 

zoals in Spanje. Het is dan ook aan te raden om de interventie over een langere periode te 

geven. Ook zou een meer uitgebreide nazorg kunnen zorgen voor een blijvende afname van 

ervaren klachten. Ook voor de patiënten met PTSS.  

 Dit onderzoek is het eerste onderzoek dat gedaan wordt naar deze methode en met alle 

gegevens die verzameld waren is er een goed beeld gegeven van het onderzoek en de effecten 

hiervan. De resultaten van dit onderzoek kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de 

doorontwikkeling van de levensverhaalinterventie, waardoor er een goede behandeling 

beschikbaar is naast het reguliere behandelaanbod.   

Rita Van Rhijn
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