SPANNING: VAN MERKBAAR NAAR MEETBAAR

EEN VRAGENLIJST VOOR HET METEN VAN SPANNING BIJ KINDEREN EN JEUGDIGEN BESTAANDE UIT AANGEPASTE HARTER-SCHALEN EN MET HET LECS-MODEL ALS THEORETISCH KADER

ONDERZOEK EN INNOVATIE
MILA VAN NIEROP, 449380
OPLEIDING CREATIEVE THERAPIE, DIFFERENTIATIE PSYCHOMOTORISCHE THERAPIE
HOGESCHOOL VAN ARNHEM EN NIJMEGEN
BEGELEIDEND DOCENT: OLIVIER GLAS
OPDRACHTGEVER: MALOE HOFLAND, PSYCHOMOTORISCH THERAPEUT
PRO PERSONA NIJMEGEN, CLUSTER KIND & JEUGD
NIJMEGEN, MEI 2012

Afb. Copyright© ELO Gezondheid

Voorwoord
Gedurende de afgelopen onderwijsperiode (februari 2012 tot en met mei 2012) is dit onderzoek
verricht in opdracht van Maloe Hofland, psychomotorisch therapeut binnen Pro Persona Nijmegen,
cluster Kind & Jeugd. Als eerste wil ik haar dan ook bedanken voor de opdracht en de begeleiding die
zij daarbij geboden heeft. De aangedragen ideeën en kritische feedback hebben zonder twijfel
bijgedragen aan de kwaliteit van dit onderzoek. Daarnaast wil ik de psychodiagnosticus van Pro
Persona Nijmegen, cluster Kind & Jeugd, danken voor de vragenlijsten die zij mij ter inzage heeft
gegeven. Deze lijsten hebben mij geholpen een nieuwe vragenlijst te ontwikkelen. Verder wil ik de
onderzoeksbegeleider vanuit school noemen, Olivier Glas, en ook alle studiegenoten voor het
uitwisselen van ervaringen en het geven van feedback. Verdere dank gaat uit naar alle personen die
deel uitmaakten van het expertpanel en die mijn vragenlijst hebben ingevuld. Sommige van hen
kwamen daarbij met zeer waardevolle opmerkingen, waar ik dankbaar gebruik van heb gemaakt. Ook
dank aan de kinderen en jeugdigen van Pro Persona Nijmegen die de eerste versie van de
ontwikkelde vragenlijst hebben ingevuld, waardoor ik verbeteringen kon aanbrengen. Tenslotte
mogen in dit dankwoord Freek, Lucie, Anouk en Imrie van Nierop niet ontbreken. Zij hebben vanaf de
start van mijn onderzoek meegedacht, feedback gegeven en mij keer op keer bevestigd wanneer ik
dat nodig had.
Als laatste wil ik in dit voorwoord aangeven dat ik met heel veel plezier aan dit onderzoek heb
gewerkt. Ondanks alle onzekerheden, twijfels en spanningen die het met zich meegebracht heeft,
was het voor mij een heerlijke tijd. Voor alle lezers van dit verslag: veel leesplezier!
Mila van Nierop
Nijmegen, mei 2012

Inhoudsopgave
Voorwoord .........................................................................................................................................2
1. Samenvatting ..................................................................................................................................6
2. Inleiding ..........................................................................................................................................7
2.1 Aanleiding tot het onderzoek en inhoud van het onderzoeksverslag..........................................7
2.3 Onderzoeksvraag, hypothese en doelstelling .............................................................................7
2.4 Theoretisch kader .....................................................................................................................7
3. Methoden: informatieverwerving en informatieverwerking ............................................................8
3.1 Informatieverwerving ................................................................................................................8
3.2 Informatieverwerking ................................................................................................................8
4. Resultaat: definiëring van de variabele van de vragenlijst................................................................9
4.1 Inleiding ....................................................................................................................................9
4.2 Visies op spanning .....................................................................................................................9
4.3 Oorzaken van spanning .............................................................................................................9
4.4 Uitingsvormen van spanning .....................................................................................................9
4.5 Spanning en psychomotorische therapie ................................................................................. 10
4.6 Conclusie................................................................................................................................. 10
5. Resultaat: doelgroep van de vragenlijst ......................................................................................... 11
5.1 Inleiding .................................................................................................................................. 11
5.2 Ontwikkelingsperioden............................................................................................................ 11
5.3 Intelligentie en denken ............................................................................................................ 11
5.4 Taal en lezen ........................................................................................................................... 11
5.5 Lichaamsbewustzijn ................................................................................................................ 12
5.6 Zelfreflectie ............................................................................................................................. 13
5.7 Sociale wenselijkheid .............................................................................................................. 13
5.8 Motivatie en concentratie ....................................................................................................... 14
5.9 Opvoedingsstijlen .................................................................................................................... 14
5.10 Conclusie ............................................................................................................................... 14
6. Resultaat: kenmerken van een vragenlijst ..................................................................................... 15
6.1 Inleiding .................................................................................................................................. 15
6.2 Open vragen, gesloten vragen en verschillende vraagtypen..................................................... 15

6.3 Eisen en aandachtspunten bij vragen ...................................................................................... 15
6.4 Antwoordvormen .................................................................................................................... 15
6.5 Eisen en aandachtspunten bij antwoordvormen ...................................................................... 16
6.6 Betrouwbaarheid en validiteit van vragen en antwoorden....................................................... 16
6.7 Adviezen ten aanzien van vragenlijsten voor kinderen en jeugdigen ........................................ 16
6.8 Conclusie................................................................................................................................. 17
7. Resultaat: psychometrische kwaliteiten en selectie van bestaande vragenlijsten .......................... 18
7.1 Inleiding ................................................................................................................................. 18
7.2 Psychometrische kwaliteiten ................................................................................................... 18
7.4 Toetsing van psychometrische kwaliteiten .............................................................................. 19
7.5 Selectie van bestaande vragenlijsten ....................................................................................... 19
7.6 De geselecteerde vragenlijsten ................................................................................................ 19
7.7 Conclusie................................................................................................................................. 20
8. Resultaat: analyse van de geselecteerde vragenlijsten .................................................................. 21
8.1 Inleiding .................................................................................................................................. 21
8.2 Bruikbaarheid van de geselecteerde vragenlijsten ................................................................... 21
8.4 Conclusie................................................................................................................................. 22
9. Resultaat: constructie van de vragenlijst ....................................................................................... 23
9.1 Inleiding .................................................................................................................................. 23
9.2 Constructiestappen ................................................................................................................. 23
9.3 Conclusie................................................................................................................................. 25
10. Conclusie .................................................................................................................................... 26
11. Discussie ..................................................................................................................................... 27
11.1 Onderzoeksmethoden ........................................................................................................... 27
11.2 Onderzoeksinhoud ................................................................................................................ 28
12. Aanbevelingen ............................................................................................................................ 29
12.1 Aanbevelingen voor gebruik van dit onderzoek ..................................................................... 29
12.2 Aanbevelingen voor verder onderzoek .................................................................................. 29
Literatuuropgave .............................................................................................................................. 31

Bijlagen............................................................................................................................................. 36
A. Verklarende woordenlijst .......................................................................................................... 36
B. 50 Uitingsvormen van spanning ................................................................................................ 38
C. Lichamelijke uitingsvormen van spanning.................................................................................. 39
D. Psychiatrische stoornissen met spanningssymptomen .............................................................. 40
E. Rangorde van doelstellingen voor psychomotorische therapie .................................................. 41
F. Psychomotorische producten per cluster ................................................................................... 42
G. Vraagtypen ............................................................................................................................... 44
H. Antwoordvormen ..................................................................................................................... 46
I. Gegevens van de bestaande vragenlijsten .................................................................................. 48
J. Verzameling van bestaande items .............................................................................................. 52
K. Vragenlijst voor het expertpanel ............................................................................................... 57
L. Expertpanel en resultaten.......................................................................................................... 61
M. Operationalisatieproces ........................................................................................................... 74
N. De SVKJ, eerste versie ............................................................................................................... 75
O. Resultaten proefdraaien ........................................................................................................... 80
P. De SVKJ, definitieve versie ......................................................................................................... 82

1. Samenvatting
De variabele ‘spanning’ heeft in dit onderzoek een belangrijke plaats ingenomen. Als definitie van
‘spanning’ is gekozen voor een beschrijving die aangeeft dat spanning uit meerdere aspecten
bestaat. Dit sluit aan bij het gekozen theoretische kader van dit onderzoek: het LECS-model. Om te
achterhalen wat voor vragenlijst het beste past bij de gekozen doelgroep zijn kenmerken van die
doelgroep onderzocht. Hieruit werd geconcludeerd dat de ontwikkeling van kinderen en jeugdigen
met psychiatrische problematiek op verschillende gebieden anders kan verlopen dan bij kinderen
zonder die problematiek. Nadat de veronderstelling werd bevestigd dat er geen vragenlijsten
bestaan voor de gekozen doelgroep die spanning meten en daarbij meerdere dimensies betrekken, is
een vragenlijst met aangepaste Harter-schalen ontwikkeld. Er is voor die vorm gekozen omdat deze
als het meest passend bij de doelgroep wordt opgevat. Bij de ontwikkeling van de nieuwe vragenlijst
is gebruik gemaakt van items uit bestaande vragenlijsten die raakvlak hebben met de variabele
‘spanning’. De instructies en lay-outs van diezelfde lijsten zijn gebruikt als voorbeelden voor de
nieuwe vragenlijst. Gedurende het constructieproces is een beroep gedaan op een expertpanel om
te bepalen welke items in de te ontwikkelen vragenlijst thuis horen. Naar aanleiding van de
resultaten is een eerste versie van de vragenlijst gemaakt en deze is aan kinderen en jeugdigen uit de
beoogde doelgroep voorgelegd. Met de informatie die dit opleverde, zijn nog enkele wijzigingen
aangebracht aan de vragenlijst en daarmee is deze definitief gemaakt. Aanbevolen wordt om verder
onderzoek te verrichten naar de ‘SpanningsVragenlijst voor Kinderen en Jeugdigen (SVKJ)’, waarbij de
aandacht met name uit dient te gaan naar de psychometrische kwaliteiten van de lijst.
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2. Inleiding
2.1 Aanleiding tot het onderzoek en inhoud van het onderzoeksverslag
De doelgroep waarop dit onderzoek betrekking heeft, zijn kinderen en jeugdigen die bij Pro Persona
Nijmegen, cluster Kind & Jeugd, zijn aangemeld met psychiatrische problematiek. Deze problematiek
is zeer uiteenlopend, maar heeft in alle gevallen invloed op het functioneren van het kind, de
jeugdige en/of diens omgeving. De aanleiding van dit onderzoek is de veronderstelling dat er voor de
genoemde doelgroep geen vragenlijsten zijn die spanning meten, terwijl er wel veel kinderen zijn die
met spanningsklachten worden aangemeld voor psychomotorische therapie. Er is voor gekozen dit
onderzoek specifiek te richten op kinderen en jeugdigen van tien tot vijftien jaar. Voor deze groep
zijn dus geen vragenlijsten bekend die spanning meten. Bij jeugdigen van vijftien jaar en ouder is dit
ook het geval, maar bij die groep kan vaak al gebruik worden gemaakt van vragenlijsten voor
volwassenen. Hierdoor is het niet direct nodig een nieuwe vragenlijst te ontwikkelen.
In dit onderzoeksverslag worden de resultaten van het onderzoek beschreven aan de hand van
vooraf opgestelde deelvragen. Achtereenvolgens zullen aan bod komen: de definiëring van spanning,
kenmerken van de doelgroep, kenmerken van vragenlijsten, psychometrische kwaliteiten en
bestaande vragenlijsten, analyse van bestaande vragenlijsten en de constructie van een vragenlijst.
In de tekst zullen een aantal begrippen voorkomen die gevolgd worden door een *. Dit betekent
dat de betreffende begrippen zijn opgenomen in de verklarende woordenlijst (bijlage A, bladzijde
36). In die lijst wordt de betekenis van het begrip weergegeven en eventueel verder toegelicht.
2.3 Onderzoeksvraag, hypothese en doelstelling
De onderzoeksvraag van dit onderzoek is:
Welke vragenlijst meet fysieke en emotionele spanning bij kinderen en jeugdigen van tien tot
vijftien jaar binnen Pro Persona Nijmegen cluster Kind & Jeugd?
De hypothese die voor aanvang van dit onderzoek is opgesteld bij de bovenstaande vraag luidt: “Een
vragenlijst die fysieke en emotionele spanning bij kinderen van tien tot vijftien jaar meet, bestaat nog
niet en zal dus ontwikkeld moeten worden. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van bestaande
vragenlijsten die fysieke of emotionele spanning en aanverwante zaken meten, eventueel bestemd
voor andere leeftijdscategorieën. Bij het ontwikkelen van een nieuwe vragenlijst is kennis van
psychometrie noodzakelijk om de kwaliteit van het meetinstrument te waarborgen. Daarnaast is het
belangrijk kennis te hebben van de doelgroep voor wie de vragenlijst ontwikkeld wordt, zodat deze
hieraan aangepast kan worden om hem zo bruikbaar mogelijk te maken voor de praktijk”.
De doelstelling die voortkomt uit de onderzoeksvraag en de daarbij horende hypothese, is het
ontwikkelen van een vragenlijst die spanning op verschillende vlakken meet bij kinderen en
jeugdigen.
2.4 Theoretisch kader
Binnen de psychomotorische therapie is het biopsychosociale model één van de belangrijkste
theorieën. Dit model gaat uit van verschillende, elkaar beïnvloedende, aspecten waaruit het gedrag
van mensen bestaat en Hekking heeft hier het LECS-model* uit afgeleid. Dit model bevat de aspecten
Lichamelijk, Emotioneel, Cognitief en Sociaal en van daaruit wordt dus naar het gedrag van mensen
gekeken (Biemond, 2010). Binnen dit onderzoek wordt het LECS-model als theoretisch kader
gebruikt.

N.B. In dit onderzoeksverslag wordt gebruik gemaakt van woorden als ‘hij’ en ‘zijn’. Hier kan ook ‘zij’
en ‘haar’ gelezen worden.
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3. Methoden: informatieverwerving en informatieverwerking
3.1 Informatieverwerving
Informatieverwerving heeft plaatsgevonden middels literatuuronderzoek in de vorm van boeken,
(tijdschrift)artikelen en informatie van internetwebsites. Daarnaast is informatie verkregen via
mensen uit het werkveld, bijvoorbeeld de psychodiagnosticus en de psychomotorisch therapeut van
Pro Persona Nijmegen, cluster Kind & Jeugd. Verder is er voor het verwerven van informatie gebruik
gemaakt van een expertpanel, bestaande uit: studenten psychomotorische therapie, mensen die
werken met kinderen en/of jeugdigen (niet als psychomotorisch therapeut), de opdrachtgeefster van
dit onderzoek en psychomotorisch therapeuten. Met de verkregen informatie is een vragenlijst
ontwikkeld. Deze is voorgelegd aan kinderen en jeugdigen die deel uitmaken van de beoogde
doelgroep om hiermee te achterhalen wat nog verbeterd kon worden aan de vragenlijst.
3.2 Informatieverwerking
De verkregen informatie is op een aantal wijzen verwerkt. Ten eerste is uit de gevonden literatuur de
belangrijkste informatie geselecteerd, samengevat en in eigen woorden weergegeven in dit
onderzoeksverslag. De informatie uit de verschillende hoofdstukken van het verslag is vervolgens
met elkaar in verband gebracht. De centrale vraag hierbij was: “wat betekenen de gegevens in
hoofdstuk X voor de gegevens in hoofdstuk Y en wat betekent dit alles voor de te ontwikkelen
vragenlijst?”
Gedurende het onderzoeksproces heeft er verschillende keren reductie van informatie
plaatsgevonden. Dit is vaak aan de hand van een aantal criteria gedaan, welke betrekking hadden op
onder andere relevantie en passendheid bij de gekozen doelgroep.
Naast bovengenoemde methoden heeft ook categorisatie plaatsgevonden door verzamelde
informatie in te delen in hoofdstukken en/of deze informatie te verdelen over de categorieën van het
theoretisch kader van dit onderzoek. Deze categorisatie was enerzijds dus inhoudelijk van aard, maar
anderzijds was het ook wenselijk in verband met de overzichtelijkheid, duidelijkheid en
hanteerbaarheid van alle informatie.
De gegevens die door middel van het expertpanel verkregen werden, zijn subjectief te noemen.
De gegevens laten namelijk de meningen zien van de leden van het panel. Door echter meerdere
meningen te vragen, is het selecteren van items voor in de uiteindelijke vragenlijst een objectiever
proces geworden dan wanneer de selectie op basis van één enkele mening zou hebben
plaatsgevonden. Om de objectiviteit verder te vergroten, zijn de verkregen gegevens van het panel
weergegeven in tabellen en grafieken. Naar aanleiding daarvan zijn berekeningen gedaan die hebben
geleid tot beslissingen over het wel of niet opnemen van items in de uiteindelijke vragenlijst.
De informatie die verkregen werd door het voorleggen van de vragenlijst aan een proefgroep is
ook weergegeven in een tabel. Naar aanleiding van de resultaten en enkele observaties van de
opdrachtgeefster van dit onderzoek (die de vragenlijsten heeft voorgelegd aan de kinderen en
jeugdigen) is nog een aantal wijzigingen in de vragenlijst aangebracht.
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4. Resultaat: definiëring van de variabele van de vragenlijst
4.1 Inleiding
De deelvraag die in dit hoofdstuk centraal staat, luidt: wat is een goede begripsdefiniëring van
spanning, welke visies zijn er op spanning, wat zijn oorzaken en uitingsvormen van spanning en wat is
er over spanning en psychomotorische therapie bekend?
Bij het zoeken van literatuur rondom spanning is gebruik gemaakt van diverse zoektermen, zowel
Engelse als Nederlandse. De Engelse zoekterm die het meeste gebruikt is, is ‘stress’. Dit woord wordt
opgevat als de beste vertaling voor het Nederlandse ‘spanning’.
4.2 Visies op spanning
Selye heeft het wetenschappelijk concept van spanning geïntroduceerd als fysiologische reacties van
een organisme op stimuli uit de omgeving (World Health Organization, 1998). Wolff ziet spanning als
een toestand van het lichaam, wat aanpassing aan stimuli uit de omgeving tot gevolg heeft. Selye en
Wolff verschillen hiermee dus in mening over wat bij spanning de stimulus en de respons is (Lazarus
& Folkman, 1984). Lazarus & Folkman stellen zelf naar aanleiding van de tegengestelde opvattingen
dat er bij spanning sprake is van een interactie tussen persoon en omgeving.
De visies van Selye en Wolff zijn gericht op het lichamelijke aspect van spanning. Aldwin (2007)
stelt dat spanning ook betrekking heeft op emotionele en cognitieve elementen. Een psychologisch
begrip dat zij hierbij aanhaalt, is ‘appraisal’*; de manier waarop stimuli uit de omgeving
geïnterpreteerd worden. Die interpretatie bepaalt voor een groot deel of en in welke mate er een
spanningsreactie optreedt.
The American Institute of Stress (z.d. a) geeft twee definities van spanning en benadert het
concept hiermee als een reactie die kan optreden wanneer iemand het gevoel heeft overvraagd te
worden. Hierbij wordt aangegeven dat de reactie (spanning) zowel op fysiologisch, psychologisch als
emotioneel gebied kan optreden. Een definitie van spanning die met de opvattingen van The
American Institute of Stress overeenkomt, is afkomstig van Emck (1998, p. 58) en luidt: “stress is een
toestand waarin je geestelijk en/of lichamelijk uit je evenwicht bent geraakt. Het is de spanning die
optreedt als je het gevoel hebt dat er meer van je gevraagd wordt dan je aankunt”.
4.3 Oorzaken van spanning
Buunk, Van der Pligt & Den Boer (1991) noemen stressoren* expliciet als een belangrijke oorzaak van
spanning. Nijboer (2009) vermeldt dat stressoren op macro, meso en micro niveau kunnen optreden.
Hij geeft daar echter bij aan het optreden van stressoren niet per definitie leidt tot spanning. Of dit
het geval is, hangt volgens hem af van een groot aantal factoren, waaronder individuele- en
omgevingsfactoren.
Kohnstamm (2002a en 2002b) noemt dat kinderen in de schoolleeftijd over het algemeen aardig
overweg kunnen met dagelijkse stressvolle gebeurtenissen. Toegenomen probleemoplossingsvaardigheden dragen hier aan bij. In de adolescentie zijn volgens Kohnstamm specifieke stressoren te
onderscheiden die bij jeugdigen kunnen zorgen voor spanning. Het gaat hier bijvoorbeeld om
veranderingen op fysiek gebied.
4.4 Uitingsvormen van spanning
The American Institute of Stress noemt vijftig uitingsvormen van spanning (bijlage B, bladzijde 38) en
ook nog een aantal specifieke lichamelijke uitingsvormen (bijlage C, bladzijde 39).
Cohen, Kessler & Underwood-Gordon (1997) stellen dat spanning een oorzaak kan zijn van
psychiatrische problematiek, zoals angst- en somberheidsklachten, al geven zij hierbij ook aan dat
het vaak een combinatie van factoren is die ten grondslag ligt aan dat soort problemen. Zo speelt de
mate van kwetsbaarheid, door aanleg of door eerder meegemaakte stressvolle situaties, een
belangrijke rol. De World Health Organization (1998) spreekt hierbij over het diathese-stress model*.
Bij psychiatrische stoornissen is spanning geregeld te herkennen als symptoom. In bijlage D op
bladzijde 40 zijn de stoornissen opgenomen waarbij dit het geval is.
Onderzoeksverslag Mila van Nierop
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4.5 Spanning en psychomotorische therapie
Er zijn verschillende indicaties voor psychomotorische therapie. ‘Problemen in de regulatie van angst
en spanning’ is er volgens de indicatiecategorieën van Emck één van (Hammink, 2003). (Ont)spanning
kan ook als werkdoel gelden binnen de therapie. Hammink noemt het in haar voorstel om doelen in
zeven clusters op te delen, als één van die clusters. Het belang van het werken rondom spanning
wordt aangetoond met een rangorde van de meest belangrijke doelen voor psychomotorische
therapie (bijlage E, bladzijde 41). Het doel ‘ontspanning bevorderen - spanning tegengaan’ staat
hierbij op plaats drie (Simons, 2006). Vermeld dient wel te worden dat de rangorde is gebaseerd op
therapie voor volwassenen. Verondersteld wordt echter dat doelen bij therapie voor kinderen en
jeugdigen niet heel afwijkend zijn.
Hekking & Fellinger (2011) geven aan dat binnen de psychomotorische therapie voor angstige
kinderen bewegingssituaties kunnen worden ingezet om enerzijds de problematiek van die kinderen
te verkennen en om anderzijds het mogelijke vermijdingsgedrag van kinderen aan te pakken. Daarbij
wordt vaak gebruik gemaakt van cognitief-gedragstherapeutische strategieën om irrationele
gedachten aan te pakken. Daarnaast nemen het herkennen en interpreteren van lichamelijke
reacties die op angst kunnen duiden een belangrijke plaats in binnen de therapie. Knegtering (2010)
noemt verder dat methodieken als adembewustwording volgens Van Dixhoorn, progressieve
spierrelaxatie en autogene training ingezet kunnen worden bij stressgerelateerde aandoeningen.
In bijlage F op bladzijde 42 wordt een overzicht gegeven van bestaande psychomotorische
producten die verband houden met spanning.
4.6 Conclusie
Ten aanzien van de gestelde deelvraag kan geconcludeerd worden dat er verschillende visies op
spanning zijn. Wat overeenkomt in die visies is de verdeling die wordt gemaakt in verschillende
gebieden waarop spanning betrekking kan hebben, zoals een fysiologisch-, cognitief- en emotioneel
gebied. Deze komen overeen met de aspecten van het LECS-model. Als oorzaken van spanning
kunnen stressoren genoemd worden, maar ook persoonskenmerken als appraisal bepalen of en in
welke mate er spanning optreedt. Er is dus vaak sprake van een interactie tussen persoon en
omgeving. Uitingsvormen van spanning kunnen op diverse domeinen liggen, wat aansluit bij de visies
op (het ontstaan van) spanning. Als gekeken wordt naar spanning en psychomotorische therapie dan
kan geconcludeerd worden dat spanning een belangrijk thema is. Het kan namelijk als indicatie en
doel gesteld worden voor de therapie en er zijn ook werkwijzen en psychomotorische producten die
betrekking hebben op ‘spanning’.
De definitie van spanning die aan de hand van bovenstaande informatie is gekozen en die binnen
dit onderzoek gehanteerd zal worden, is een samenvoeging van twee definities van The American
Institute of Stress (z.d. a), te weten:
“Stress is a physical, mental, or emotional strain or tension, experienced when a person perceives that
demands exceed the personal and social resources the individual is able to mobilize”
Er is gekozen voor deze definitie omdat hieruit blijkt dat spanning op diverse terreinen kan optreden.
In de definitie worden het lichamelijke, geestelijke en emotionele terrein benoemt, waarmee dicht in
de buurt wordt gekomen van het in dit onderzoek gehanteerde theoretische kader: het LECS-model.
In de definitie wordt het sociale aspect niet genoemd als domein waarop spanning kan optreden,
maar dit aspect komt wel naar voren bij een mogelijke oorzaak van spanning; het gevoel overvraagd
te worden (niet te beschikken over voldoende persoonlijke en sociale vermogens).
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5. Resultaat: doelgroep van de vragenlijst
5.1 Inleiding
De deelvraag waar dit hoofdstuk antwoord op geeft, is: wat zijn kenmerken van de doelgroep waar
dit onderzoek betrekking op heeft en wat betekenen die kenmerken voor de te ontwikkelen
vragenlijst?
5.2 Ontwikkelingsperioden
Kinderen en jeugdigen van tien tot vijftien jaar bevinden zich in de schoolperiode, die loopt van zes
jaar tot twaalf jaar, en de adolescentie, die duurt van twaalf jaar tot achttien jaar (Van Beemen,
2006). Hammink (2003) noemt dat de schoolperiode globaal gezien in het teken staat van het
formele leren*, verbreding van sociale relaties, verdere ontwikkeling van cognitieve vaardigheden,
het flexibeler kunnen omgaan met die vaardigheden en het beter kunnen uitstellen of ombuigen van
driftimpulsen. Volgens Van Beemen (2006) is de adolescentie over het algemeen een periode waarin
identiteitsontwikkeling plaatsvindt en waarbij vele veranderingen optreden, bijvoorbeeld op fysiek
en relationeel gebied.
5.3 Intelligentie en denken
Intelligentie wordt tegenwoordig voornamelijk opgevat als het vermogen te leren (Verhulst, 2002).
Dit vermogen ontwikkelt zich met de leeftijd, tot ongeveer het einde van de puberteit (IQtest, z.d.).
Bij kinderen en jeugdigen van tien tot vijftien jaar is de intelligentie dus nog niet uitgekristalliseerd.
Kinderen van 6/7 tot 11/12 jaar hebben bijvoorbeeld nog moeite met abstract denken en dus
behoefte aan concrete informatie. Kinderen vanaf 11/12 jaar zijn in steeds grotere mate in staat om
abstract te denken (Van Beemen, 2006; Olthof, 2004).
Bij het vaststellen van de intelligentie wordt een totaal intelligentiequotiënt (TIQ) verkregen. Een
quotiënt van 100 is gemiddeld voor volwassenen. Naast de totale intelligentie kunnen ook een
verbaal intelligentiequotiënt (VIQ) en een performaal intelligentiequotiënt (PIQ) vastgesteld worden
(Kaldenback, 2011). Wanneer er een significant verschil aanwezig is tussen deze twee factoren wordt
er gesproken over een disharmonisch intelligentieprofiel. Bij het invullen van een vragenlijst kunnen
een beneden gemiddelde intelligentie en/of een disharmonisch intelligentieprofiel ten nadele van
het VIQ, waar een vragenlijst het meeste beroep op doet, voor mogelijke problemen zorgen.
Kinderen en jeugdigen met psychiatrische problematiek vertonen soms specifieke kenmerken in
hun intelligentieprofiel. Zo laten kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum vaak een
profiel zien waarin het tekort aan sociale cognitie te herkennen is. Kinderen met leerproblemen
hebben dikwijls een zogenoemd ACID-profiel* en kinderen met dyslexie of een non-verbal learning
disorder hebben meestal een lager VIQ dan een PIQ (Geelhoed, Struiksma & Moesker, 2011).
Ook stoornissen in het denken kunnen problemen als gevolg hebben voor het invullen van een
vragenlijst. Denkstoornissen komen echter met name voor bij ziektebeelden als schizofrenie en
dementie (Verhulst, 2002). Dit zijn problematieken die niet bij kinderen aanwezig zijn en/of
gediagnosticeerd worden, daarom wordt er in dit onderzoek verder geen aandacht aan besteed. Bij
kinderen en of jeugdigen kunnen wel problemen in het denken optreden. Griez, Honig, Os & Verhey
(2003) stellen dat psychiatrische problematieken zoals een paniekstoornis, fobie, somatisatiestoornis
of obsessieve-compulsieve stoornis vaak gepaard gaan met preoccupaties. Deze kunnen soms
dusdanig veel aandacht vragen van de persoon dat de concentratie voor een andere taak matig is.
Dwangklachten kunnen daarnaast ook zorgen voor traagheid in het denken en moeilijkheden in het
richten van de aandacht. Verder hebben kinderen met traumatische ervaringen soms een verlaagd
bewustzijn, kenmerken van derealisatie en depersonalisatie en concentratiestoornissen.
5.4 Taal en lezen
De taalverwerving vindt grotendeels tot de leeftijd van twaalf jaar plaats (Van Beemen, 2006).
Gemiddeld zijn kinderen echter rond het zevende jaar al in staat tot het formuleren van samengestelde zinnen en concreet taalgebruik (Jansonius-Schultheiss, Drubbel & Hoogenkamp, 2009).
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Mogelijke problemen met betrekking tot de taalontwikkeling zijn: een vertraagde ontwikkeling,
een stoornis met betrekking tot de inhoud, de vorm of het gebruik van taal, of een combinatie
hiervan. Er zijn bepaalde groepen bij wie taalstoornissen meer dan gemiddeld voorkomen,
bijvoorbeeld dove/slechthorende kinderen en kinderen bij wie sprake is van mentale retardatie
(Jansonius-Schultheiss et al., 2009). Ook kinderen met psychiatrische problematiek, met name
gedragsstoornissen, hebben meer dan gemiddeld last van taalproblemen. Omgekeerd hebben
kinderen met taalproblemen ook vaker last van psychiatrische problemen (Njiokiktjien, 2006). Wat
het verband tussen taalproblemen en psychiatrische problematiek is, is niet geheel duidelijk (Van
Leeuwen, Vieijra & Kapper, 1987). Wel staat vast dat taalproblemen een bemoeilijkende factor zijn in
bijvoorbeeld psychologisch onderzoek, omdat zo’n onderzoek vaak bestaat uit vragenlijsten en tests
waarvoor voldoende taalvaardigheid nodig is (Njiokiktjien, 2006; Van Leeuwen et al., 1987).
Kinderen beginnen met leren lezen als ze gemiddeld zes jaar zijn. Meestal duurt het twee jaar
voordat ze technisch vloeiend kunnen lezen. Of ze dan ook goed begrijpend kunnen lezen is niet per
definitie het geval (Kohnstamm, 2002b). Als er problemen zijn bij (leren) lezen en/of spellen dan kan
er sprake zijn van dyslexie. Kinderen met een nonverbal learning disorder hebben ook vaak moeite
met lezen, voornamelijk met begrijpend lezen (Geelhoed et al., 2011).
Aangezien kinderen gemiddeld rond acht jaar in staat zijn tot lezen, is te verwachten dat kinderen
van tien tot vijftien jaar een vragenlijst kunnen lezen en begrijpen. Dit kan echter anders zijn bij
kinderen die problemen hebben met taal, of beschikken over een beneden gemiddelde intelligentie
(5.3 intelligentie en denken, bladzijde 11). Om rekening te houden met die kinderen moet de
moeilijkheidsgraad van de tekst in de te ontwikkelen vragenlijst in de gaten worden gehouden.
De moeilijkheidsgraad van tekst wordt bepaald door factoren als de hoeveelheid moeilijke
woorden (Van Persie, 2010), de zinslengte en zinscomplexiteit in de tekst (Van Milligen, 2012). De
invloed van zinslengte is overigens niet wetenschappelijk aangetoond, maar wel zeer aannemelijk
volgens Van Milligen. In de literatuur worden dan ook richtlijnen gegeven voor het aantal woorden in
één zin dat geschikt is voor kinderen en jeugdigen van bepaalde leeftijden en/of schoolniveaus. Zo
zouden tien woorden per zin geschikt zijn voor basisschoolleerlingen, vijftien woorden voor vmbo
leerlingen en tweeëntwintig woorden voor havo/vwo leerlingen (Van Milligen, 2012; Van der Horst,
1999). Wat betreft de complexiteit van zinnen geldt dat de afstand tussen twee woorden in één zin
die samen moeten worden geïnterpreteerd om de zin te kunnen begrijpen, zoveel mogelijk beperkt
moet worden (Van Milligen, 2012).
Bij de te ontwikkelen vragenlijst dienen moeilijke woorden, lange zinnen en grote afstand tussen
woorden die samen geïnterpreteerd moeten worden dus zoveel mogelijk voorkomen te worden.
Aangezien de doelgroep waarvoor de vragenlijst ontwikkeld zal worden, bestaat uit kinderen van tien
tot vijftien jaar, met uiteenlopende intelligentiequotiënten en schoolniveaus, is het lastig om vast te
stellen hoeveel woorden er in één zin gehanteerd dienen te worden. De veiligste optie lijkt om
zinnen zo kort mogelijk te houden en in ieder geval te beperken tot vijftien woorden (vmbo niveau).
Dit is wellicht wat lastig voor kinderen van de basisschool en waarschijnlijk makkelijk voor kinderen
met havo/vwo niveau. Echter, als er niet te moeilijke woorden worden gebruikt, is de verwachting
dat de tekst voor kinderen van de basisschool ook te begrijpen zal zijn.
5.5 Lichaamsbewustzijn
Lichaamsbewustzijn wordt door Emck, Hammink & Bosscher (2007) beschreven als onder meer het
bewustzijn van het eigen lichaam en onderdelen daarvan, zoals de positie van de eigen ledematen en
de grenzen van het eigen lichaam. Daarnaast behoren ook het voelen, herkennen en differentiëren
van lichaamssensaties in relatie tot gevoelens en emoties bij lichaamsbewustzijn.
Hofland & Uphof (2012) beschrijven dat de ontwikkeling van het lichaamsbewustzijn al in de
eerste levensmaanden begint en gedurende de tijd verder toeneemt. Bij kinderen met psychiatrische
problematiek kan dit echter moeizaam verlopen. Boersma (2004) noemt dat een verstoring van het
lichaamsbewustzijn voorkomt bij mensen met een eetstoornis en volgens Hoekenga, Thewissen, Bos
& Willemse-Van Son (2010) kan het ook een symptoom zijn bij kinderen of jeugdigen met een
posttraumatische stressstoornis. Hofland et al. concluderen na eigen onderzoek bij kinderen met
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uiteenlopende problematieken (onder andere ADHD en autisme) dat hun lichaamsbewustzijn minder
goed ontwikkeld is dan dat van kinderen zonder psychiatrische problematiek.
Een minder sterk ontwikkeld lichaamsbewustzijn kan het beantwoorden van de items uit de te
ontwikkelen vragenlijst, die betrekking hebben op lichamelijke spanning, moeilijk maken. Hier wordt
geen rekening mee gehouden bij de constructie van de vragenlijst (12. aanbevelingen, bladzijde 29),
met uitzondering van het zo duidelijk mogelijk formuleren van de items. Indien er sprake is van een
verminderd lichaamsbewustzijn kan dit mogelijk als doel gesteld worden binnen de
psychomotorische behandeling. Na enkele sessies zou de vragenlijst dan opnieuw voorgelegd kunnen
worden, waarbij de kans bestaat dat het kind meer spanning zal rapporteren, omdat deze simpelweg
beter waargenomen wordt.
5.6 Zelfreflectie
De ontwikkeling van het zelfreflecterend vermogen start in de kinderjaren, maar het duurt tot
tenminste het zevende jaar tot een kind enigszins in staat is op zichzelf te reflecteren. Intelligentie
speelt een rol in de ontwikkeling van en het vermogen tot zelfreflectie. Daarnaast bepaalt ook het
introvert of extravert zijn van een kind in hoeverre deze naar zichzelf kijkt. Over het algemeen geldt
dat introvertere kinderen meer over zichzelf nadenken, zeker als de taalontwikkeling goed is. Meisjes
hebben vaak een sneller verlopende taalontwikkeling en reflecteren daarom vaak eerder over
zichzelf dan jongens (Kohnstamm, 2008).
Kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum hebben in veel gevallen in grote mate
moeite met zelfreflectie (Meijden & Van der Stegen, 2009). Hier kan rekening mee worden gehouden
door de tekst in de te ontwikkelen vragenlijst zo concreet mogelijk te houden, al is dit eigenlijk voor
alle kinderen belangrijk omdat in de leeftijd van tien tot vijftien jaar het vermogen tot abstract
denken en het vermogen tot reflecteren nog in ontwikkeling zijn.
5.7 Sociale wenselijkheid
Sociale wenselijkheid bij de beantwoording van een vragenlijst kan uitgelegd worden als de neiging
van de respondent om antwoorden te geven die naar verwachting ‘goed’ of ‘passend’ zijn. Sociale
wenselijkheid is één van de meest voorkomende factoren die de betrouwbaarheid van een
vragenlijstscore aantast (Verstraete, 2008). Aspecten die invloed hebben op sociale wenselijkheid zijn
volgens Verstraete onder andere:
 Socio-demografische variabelen: personen uit een lagere socio-economische klasse, ouderen en
mensen van buitenlandse afkomst vertonen over het algemeen de meeste sociale wenselijkheid.
Crone (2008) voegt hier aan toe dat kinderen en jeugdigen in de leeftijd van twaalf tot zestien
jaar ook dikwijls sociaal wenselijk gedrag laten zien.
 Type vraag: sociaal gevoelige onderwerpen roepen meer sociale wenselijkheid op. Sociaal
gevoelige thema’s zijn onderwerpen die bij de respondent bedreigend over kunnen komen.
 Doel van de vragen: sociale wenselijkheid treedt met name op als de respondent daar voordeel
bij heeft.
 Setting: als de respondent het gevoel heeft dat er zorgvuldig met zijn antwoorden omgegaan zal
worden, vermindert dit de sociale wenselijkheid over het algemeen.
Manieren waarmee getracht kan worden sociale wenselijkheid te voorkomen, zijn het waarborgen
van zorgvuldige omgang met gegeven antwoorden op de vragenlijst, het verzoeken tot eerlijk
antwoorden en het plaatsen van mogelijk bedreigende vragen op een tactische plaats in de
vragenlijst. Daarnaast is het zinvol om de items in een vragenlijst in twee richtingen te formuleren
(ompolen*), omdat dit de lijst minder doorzichtig maakt. Dit zorgt ervoor dat de respondent minder
snel en minder gemakkelijk in de gaten heeft wat een bepaald antwoord voor invloed heeft op de
totaalscore op de vragenlijst.
In de literatuur zijn geen aanwijzingen gevonden dat kinderen en jeugdigen met psychiatrische
problematiek meer of minder sociale wenselijkheid zouden laten zien dan kinderen en jeugdigen
zonder die problematiek. Of sociaal wenselijke antwoorden gegeven worden, lijkt dus voornamelijk
af te hangen van de eerder genoemde factoren.
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5.8 Motivatie en concentratie
Motivatie is de bereidheid om bepaald gedrag te verrichten, concentratie is het vermogen de
aandacht gedurende enige tijd op een bepaald onderwerp te richten (Encyclo, z.d.). Voldoende
motivatie en concentratie zijn nodig om een betrouwbaar resultaat op een vragenlijst te verkrijgen.
Vastgesteld is dat kinderen van tien jaar zich ongeveer tien minuten kunnen concentreren op een
taak die zij zelf niet hebben gekozen. Bij kinderen van dertien jaar is de concentratietijd ongeveer
dertig minuten achter elkaar (De Vos-Van der Hoeven, z.d.).
Er zijn een aantal factoren die de motivatie bij respondenten voor en tijdens het invullen van een
vragenlijst kunnen verhogen. Te denken valt aan het overzichtelijk vormgeven van de vragenlijst, het
voorkomen van te moeilijke vragen en het vermelden van hetgeen het invullen van een vragenlijst
kan opleveren voor de respondent (Vink, 2008).
Uit onderzoek is gebleken dat kinderen en jeugdigen met ADHD zichzelf minder goed kunnen
motiveren dan gezonde leeftijdsgenootjes. Zij hebben dan ook meer behoefte aan en profijt van
externe motivatie. Naast kinderen met ADHD kunnen motivatieproblemen ook optreden bij kinderen
en jeugdigen met andere psychiatrische problematieken, zoals stemmingsstoornissen (De Wit, 2000).
Concentratie- en aandachtsproblemen treden ook vaak op bij AD(H)D, maar daarnaast ook bij
problematieken (Brainwiki, z.d.) als autisme (Regtop, 2009). Sijde (2009) bevestigt dit laatste. Uit zijn
onderzoek bleek zelfs dat zestig procent van de kinderen en jeugdigen met een autistische stoornis
concentratieproblemen had.
Om ervoor te zorgen dat de concentratie voldoende behouden kan worden bij het invullen van de
te ontwikkelen vragenlijst dient deze niet te veel invultijd in beslag te nemen. Daarnaast moet ervoor
gezorgd worden dat de ruimte waarin de respondent de vragenlijst invult niet te veel
afleidingselementen bevat (De Vos-Van der Hoeven, z.d.).
5.9 Opvoedingsstijlen
Er zijn drie opvoedingsstijlen die de opvoeder kan hanteren, namelijk: de autoritaire-, de
autoritatieve- en de permissieve opvoedingsstijl. Over het algemeen heeft het gebruik van een
autoritatieve opvoedingsstijl de voorkeur, voornamelijk vanwege de interactie die hierbij plaatsvindt
tussen de opvoerder en het kind (Anababa, 2009-2012; Van Peer, 2009).
De gehanteerde opvoedingsstijl heeft invloed op de ontwikkeling van het kind en ook op de
antwoorden die een kind geeft op een vragenlijst. Als er in de thuissituatie bijvoorbeeld nooit over
emoties gesproken wordt, dan herkent het kind emoties wellicht niet goed , of hij vat emoties op als
iets dat er niet mag zijn. Hierdoor zou de respondent emoties kunnen onderrapporteren en dit zorgt
voor beïnvloeding van de vragenlijstscore. Het onderwerp ‘opvoeding’ wordt binnen dit onderzoek
verder buiten beschouwing gelaten (11. discussie, bladzijde 27).
5.10 Conclusie
Ten aanzien van de gestelde deelvraag kan geconcludeerd worden dat kinderen en jeugdigen met
psychiatrische problematiek een afwijkende ontwikkeling kunnen hebben in vergelijking met
gezonde leeftijdsgenoten. Bij de constructie van de nieuwe vragenlijst zal daar zoveel mogelijk
rekening mee gehouden worden, door in ieder geval de volgende zaken te waarborgen:
 Lange zinnen worden vermeden, getracht wordt maximaal vijftien woorden per zin te gebruiken
 Moeilijke woorden en abstract taalgebruik worden zoveel mogelijk vermeden
 De afstand tussen woorden die samen geïnterpreteerd moeten worden, voor het begrijpen van
een zin, wordt zoveel mogelijk beperkt
 Mogelijke bedreigende items worden tactisch in de vragenlijst geplaatst
 Een aantal items wordt omgepoold
 De vragenlijst wordt van beperkte lengte
 In de instructie van de vragenlijst wordt aangegeven wat het invullen van de lijst de respondent
kan opleveren
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6. Resultaat: kenmerken van een vragenlijst
6.1 Inleiding
De deelvraag waarop dit hoofdstuk een antwoord geeft, is: welke kenmerken heeft een vragenlijst,
wat zijn voor- en nadelen van die kenmerken en wat voor soort vragenlijst past het beste bij de
gekozen doelgroep?
6.2 Open vragen, gesloten vragen en verschillende vraagtypen
In een vragenlijst kan gebruik worden gemaakt van open- of gesloten vragen, of een combinatie
hiervan. Bij open vragen kan de respondent een eigen antwoord formuleren. Dit soort vragen wordt
meestal gesteld als vooraf niet alle mogelijke antwoordopties bekend zijn, of als er veel verschillende
antwoordmogelijkheden zijn (Baarda, De Goede & Kalmijn, 2010). Gesloten vragen worden
gekenmerkt door een aantal antwoordopties waaruit de respondent een keus moet maken (Baarda
et al., 2010; Brinkman, 2000).
Gesloten vragen vergroten over het algemeen de betrouwbaarheid van een vragenlijst en maken
het mogelijk om scores van respondenten met elkaar te vergelijken. Nadeel van gesloten vragen is
dat er informatie verloren kan gaan op het moment dat de respondent zijn antwoord niet kwijt kan
in de gegeven antwoordopties (Baard et al., 2010). Dit vormt een bedreiging voor de validiteit van
een vragenlijst (Brinkman, 2000). Open vragen zorgen over het algemeen voor een betere validiteit,
doordat de respondent juist wel alle informatie kwijt kan die hij wil. De validiteit kan echter bij het
reduceren van de antwoorden in antwoordcategorieën weer verminderen, doordat het risico bestaat
dat de onderzoeker de antwoorden van de respondent anders interpreteert dan dat ze bedoeld
waren. Er kan geprobeerd worden dit tegen te gaan door meerdere onderzoekers de antwoorden te
laten interpreteren en hun bevindingen met elkaar te vergelijken. Als de onderlinge betrouwbaarheid
toeneemt, doet de validiteit dat namelijk ook (Vennix, 2010).
Naast open- en gesloten vragen kunnen er verschillende vraagtypen onderscheiden worden. De
meest voorkomende typen zijn: gewone vraag, aan te vullen bewering, stelling, vignet, rangschikking,
checklist en rapportcijfer (Brinkman, 2000). Voorbeelden van de verschillende vraagtypen zijn
opgenomen in bijlage G op bladzijde 44.
6.3 Eisen en aandachtspunten bij vragen
Migchelbrink (2007) stelt dat de vragen van een vragenlijst concreet, begrijpelijk, ondubbelzinnig,
eendimensionaal en aanvaardbaar moeten zijn. Met ‘ondubbelzinnig’ wordt bedoeld dat de vraag
door alle respondenten hetzelfde wordt opgevat. ‘Eendimensionaal’ betekent dat een vraag ook
daadwerkelijk maar één vraag bevat en ‘aanvaardbaar’ heeft betrekking op de aard van de vraag,
deze mag niet te gevoelig of te bedreigend zijn. Baarda et al. (2010) voegen als eis nog toe dat vragen
niet suggestief mogen zijn.
Aandachtspunt bij vragen is de volgorde waarin deze worden aangeboden. Over het algemeen
geldt dat de vragen van makkelijk naar moeilijk (‘bedreigend’) dienen te gaan en van algemeen naar
specifiek. Verder dient aandacht te worden besteed aan de lay-out van de vragenlijst. Belangrijk
hierbij is: nummering van alle vragen, consequente opmaak, voldoende afscheiding tussen de vragen
en zo min mogelijk doorverwijzingen in de vragenlijst (Migchelbrink, 2007). Wat betreft taal gelden
de volgende aandachtspunten: vermijden van moeilijke taal en dubbele ontkenningen en formulering
van de vragen bij voorkeur in de onvoltooid tegenwoordige tijd (Van der Zee, 2007; Oosterveld &
Vorst, 2003; Brinkman, 2000; Swanborn, 1982). Tot slot geldt dat een conditie in een vraag voor het
gedrag in diezelfde vraag gezet moet worden. Dit voorkomt dat de respondent direct reageert op het
genoemde gedrag en een antwoord geeft zonder de vermelde conditie daarbij te hebben
meegenomen (Van der Zee, 2007; Oosterveld et al., 2003; Brinkman, 2000).
6.4 Antwoordvormen
Bij open vragen wordt gebruik gemaakt van een tekst-box of een numerieke box waarin
respondenten hun antwoord kunnen opschrijven. Bij gesloten vragen is er sprake van een multipleOnderzoeksverslag Mila van Nierop
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choice vorm, waarbij de antwoordopties op verschillende manieren kunnen worden weergegeven.
Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld het gebruik van een matrix (Baarda et al., 2010), of
antwoordschalen. Bij antwoordschalen staan de antwoordopties naast elkaar genoteerd op een
(denkbeeldige) horizontale lijn en hierbij zegt de positie van de antwoordopties al iets zegt over de
inhoud van die opties (bijvoorbeeld: opties links van het midden staan voor een negatieve
beoordeling, opties rechts van het midden staan voor een positieve beoordeling). Het aantal
antwoordopties op een lijn kan verschillen. Indien er meerdere opties gegeven zijn, dient de
respondent er daar één van te kiezen. Als er slechts op elk uiteinde van de lijn één optie is genoteerd,
mag de respondent vaak zelf een punt op de lijn aangeven die zijn mening vertegenwoordigt (Baarda
et al., 2010; Van der Zee, 2007). Voorbeelden van verschillende antwoordvormen zijn opgenomen in
bijlage H op bladzijde 46.
6.5 Eisen en aandachtspunten bij antwoordvormen
Vennix (2010) noemt als eisen ten aanzien van antwoordvormen dat de antwoordopties eenduidig,
wederzijds uitsluitend en uitputtend moeten zijn. Dit wil zeggen dat de antwoordopties door
iedereen op dezelfde manier opgevat moeten worden en dat de opties alle mogelijke antwoorden
omvatten, maar elkaar niet overlappen. Brinkman (2000) geeft daarnaast aan dat de gegeven
antwoordopties evenwichtig verdeeld moeten zijn, wat wil zeggen dat er evenveel positieve als
negatieve opties geboden moeten worden.
Als aandachtspunt bij het opstellen van antwoordschalen noemt Brinkman het formuleren van
antwoordopties, ook wel ankers genoemd. Over het algemeen geldt dat het de voorkeur heeft om
meerdere ankers te gebruiken en dus niet enkel op de uiteinden van een lijn. Het aantal
antwoordopties dat geboden wordt, hangt af van een aantal factoren, zoals: de precisie van het
antwoord die gewenst is, de hanteerbaarheid van de opties voor de respondent en kenmerken van
de respondent zoals leeftijd en intelligentie. Er kan zowel een even als een oneven aantal opties
gebruikt worden. Een oneven aantal betekent dat de middelste optie een neutraal antwoord is,
waarbij het risico bestaat dat de respondent deze snel kiest. Het gebruik van een even aantal opties
voorkomt dat, de respondent moet immers kiezen voor een optie ofwel links, ofwel rechts van het
midden. Het nadeel hierbij is dat wanneer de respondent daadwerkelijk neutraal tegenover een item
staat, hij dit niet kan aangeven (Brinkman, 2000).
6.6 Betrouwbaarheid en validiteit van vragen en antwoorden
Factoren die de betrouwbaarheid en validiteit van een vragenlijst kunnen aantasten, zijn onder
andere het verkeerd begrijpen van vragen door het gebruik van dubbele ontkenningen en het
formuleren van antwoordopties die niet wederzijds uitsluitend zijn. Dit soort negatieve aspecten
dient zoveel mogelijk voorkomen te worden. Dit kan onder meer gedaan worden door de eisen aan
vragen en antwoorden in acht te nemen en door de genoemde aandachtspunten mee te nemen bij
de constructie van een vragenlijst (Brinkman, 2000). Een manier waarop de validiteit van een
vragenlijst ook bevorderd kan worden, is het gebruik van meerdere items per indicator en meerdere
indicatoren bij de gekozen variabele. De kans wordt zo vergroot dat de gehele variabele gedekt
wordt (Vennix, 2010).
6.7 Adviezen ten aanzien van vragenlijsten voor kinderen en jeugdigen
Harter (1982) noemt een vierpuntsschaal, met daarbij twee stellingen in het midden, geschikt voor
een vragenlijst voor kinderen en jeugdigen. Een kind of jeugdige moet bij deze vorm eerst kiezen
voor één van de twee aangeboden stellingen. Vervolgens dient bij de gekozen stelling één
antwoordoptie aangekruist te worden die aangeeft of de respondent de gekozen zin ‘een beetje’ of
‘helemaal’ op zichzelf van toepassing acht. Gebleken is dat kinderen en jeugdigen bij Harter-schalen
gebruik maken van alle geboden antwoordopties, wat bij andere vraagtypen nog weleens vermeden
wordt. Voor het opstellen van een vragenlijst voor kinderen en jeugdigen geeft Bell (2007) nog
enkele richtlijnen:
 Eenvoud is belangrijk. De vragen dienen zo kort mogelijk te zijn en daarbij ook eenduidig.
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Het toevoegen van een introductie op de gehele vragenlijst en kopjes bij clusters van vragen is
aan te raden, mits deze niet te lang zijn.
Directe en specifieke formuleringen worden verkozen boven indirecte formuleringen. Het is dus
beter om een stelling voor te leggen als ‘ik vergeet vaak wat ik leer’, in plaats van ‘sommige
kinderen vergeten vaak wat zij leren’. Harter gebruikt de laatste formulering.
Vragen over het hier-en-nu verdienen de voorkeur boven vragen over het verleden. Kinderen en
jeugdigen zijn namelijk nog niet in dezelfde mate als volwassenen in staat om herinneringen op
te roepen.
Het aantal geboden antwoordopties dient niet te veel te zijn. Kinderen en jeugdigen hebben
soms moeite de opties te onthouden en ze kunnen in verwarring raken vanwege enkel subtiele
verschillen tussen de opties. Kinderen vanaf elf jaar zouden in staat zijn om antwoordschalen
met vier of vijf ankers te hanteren.
Bij het gebruik van antwoordschalen verdient het de voorkeur om elk punt op de schaal van een
anker te voorzien, dus niet enkel de uiterste opties. Het advies is hierbij om gebruik te maken van
beschrijvingen of plaatjes in plaats van cijfers.

6.8 Conclusie
Ten aanzien van de gestelde deelvraag kan vastgesteld worden dat een vragenlijst verschillende
kenmerken kan hebben wat betreft vraagtype en antwoordvorm en dat deze allen hun voor- en
nadelen hebben. Geconcludeerd kan worden dat de volgende keuzes het meest geschikt zijn voor
een vragenlijst bestemd voor kinderen en jeugdigen:
 Open en/of gesloten vragen: de vragenlijst zal geen open vragen bevatten, met uitzondering van
één vraag waarbij de respondent eventuele extra opmerkingen kan plaatsen. Deze open vraag
heeft als doel het nadeel van gesloten vragen wat op te heffen; namelijk het risico dat de
respondent niet al zijn antwoorden kwijt kan in de geboden antwoordopties. Het gebruik van
gesloten vragen wordt mogelijk geacht omdat verondersteld wordt dat spanningsklachten
voldoende bekend zijn om hier specifieke items bij te formuleren. Daarnaast is het interpreteren
van een vragenlijst met gesloten vragen gemakkelijker dan het interpreteren van een lijst met
open vragen. Verder is de betrouwbaarheid van een vragenlijst met gesloten vragen over het
algemeen beter dan bij een lijst met open vragen.
 Vraagtype: omdat er besloten is geen gebruik te maken van open vragen (op één uitzondering
na) vallen de vraagtypes ‘aan te vullen bewering’ en ‘vignet’ af. Deze laatste ook omdat hiermee
naar de mening van de respondent wordt gevraagd en dat is niet hetgeen de te ontwikkelen
vragenlijst beoogt te meten. Om diezelfde reden valt ook een rangordevraag af, deze meet
namelijk voorkeuren en prioriteiten. Er worden verder geen vragen rondom rapportcijfers in de
vragenlijst opgenomen omdat kinderen en jeugdigen het kiezen van een cijfer vaak lastiger
vinden dan het kiezen van een schriftelijke beschrijving. Tot slot valt het gebruik van een
checklist af, hoewel deze wel zou kunnen passen binnen de te ontwikkelen vragenlijst. Reden dat
deze vorm niet gebruikt zal worden, is dat er voor een andere vraagvorm is gekozen en het de
voorkeur verdient eenheid te creëren in de vragenlijst door slechts één vraagvorm te gebruiken.
De vorm die is gekozen, zijn stellingen weergegeven in Harter-schalen. De stellingen zullen echter
niet geformuleerd worden zoals Harter voorstelt, namelijk door te spreken over ‘andere
kinderen’. De stellingen zullen in de ik-vorm geschreven worden, omdat dit volgens Bell het beste
past bij kinderen en jeugdigen.
 Antwoordvorm: door te kiezen voor de vraagvorm van Harter, is direct duidelijk dat de
antwoordopties weergegeven zullen worden aan de hand van een antwoordschaal. Deze schaal
zal vier geschreven antwoordopties bevatten, waarvan er twee bij de ene stelling geplaatst zijn
en twee bij de andere, tegengestelde, stelling. Vier antwoordopties wordt als passend bij de
doelgroep opgevat omdat deze hoeveelheid te overzien is en de verschillen tussen de opties
duidelijk zijn.
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7. Resultaat: psychometrische kwaliteiten en selectie van bestaande vragenlijsten
7.1 Inleiding
Dit hoofdstuk geeft antwoord op twee deelvragen. De eerste is: aan welke psychometrische
kwaliteiten moet een vragenlijst voldoen, welke aspecten hebben invloed op de psychometrische
kwaliteiten van een vragenlijst en hoe zijn psychometrische kwaliteiten te toetsen? De tweede
deelvraag luidt: welke vragenlijsten bestaan er al voor het meten van spanning, voor welke
leeftijdscategorie zijn deze bestemd en welke aspecten uit de vragenlijsten dragen bij aan een
negatieve of positieve beoordeling van de psychometrische kwaliteiten van die vragenlijsten?
Om deze deelvraag te kunnen beantwoorden, wordt er gebruik gemaakt van de psychometrische
kwaliteiten zoals de ´Commissie Testaangelegenheden Nederland’ (in het vervolg: COTAN) deze
hanteert bij de beoordeling van psychologische instrumenten. Het doel van die beoordelingen is
volgens de Commissie voornamelijk het informeren van testgebruikers over de kwaliteit van
instrumenten om hen zo te helpen bij het maken van een keus tussen verschillende instrumenten
(Nederlands Instituut van Psychologen, 2011).
7.2 Psychometrische kwaliteiten
Onderstaand volgen een aantal veel voorkomende begrippen rondom psychometrie. Het begrijpen
van deze begrippen wordt van belang geacht om researchinformatie ten aanzien van
psychometrische kwaliteiten te kunnen interpreteren.
 Normen: normen zijn gebaseerd op de verdeling van scores binnen een normgroep en maken het
mogelijk de score van een individueel kind te vergelijken met de scores van kinderen uit de
normgroep. Op deze manier kan beoordeeld worden of, en in welke mate, het gedrag van het
onderzochte kind afwijkt van dat van andere kinderen (Oosterlaan & Veerman, 2010).
 Betrouwbaarheid: “betrouwbaarheid (in psychometrisch opzicht) is een essentiële voorwaarde
voor elk meetinstrument. Het gaat hierbij om de herhaalbaarheid of consistentie van scores”
(Oosterlaan et al., 2010, p. 273). Hammink (2003) voegt hier aan toe dat een instrument
betrouwbaarder is naarmate de resultaten zo min mogelijk afhankelijk zijn van toevalligheden.
 Validiteit: de mate waarin een test mag gelden als een aanvaardbare, adequate representant van
de gekozen variabele (Evers, Lucassen, Meijer, & Sijtsma, 2010; Stouthard, 2003).
 Begripsvaliditeit: de mate waarin het veronderstelde begrip daadwerkelijk gemeten wordt
(Oosterlaan et al., 2010).
 Criteriumvaliditeit: de mate waarin een verkregen testscore een goede voorspeller is van gedrag
buiten de testsituatie (Cito Arnhem, 2001-2012a).
De zeven psychometrische kwaliteiten volgens de COTAN worden hieronder genoemd en voorzien
van de belangrijkste beoordelingspunten. Voor een compleet overzicht van die punten en voor
tabellen waarin te zien is hoe de afzonderlijke beoordelingen per punt leiden tot een eindoordeel per
criterium wordt verwezen naar Evers et al. (2010).
 Uitgangspunten van de testconstructie: gegeven informatie over de achtergrond van het
instrument, zoals de meetpretentie en de wijze waarop operationalisatie heeft plaatsgevonden
(Cito Arnhem, 2001-2012b; Evers et al., 2010).
 Kwaliteit van het testmateriaal: standaardisatie van de testopgaven, gegeven richtlijnen voor
gebruik en correctheid van de items, bijvoorbeeld op grammaticaal gebied (Evers et al., 2010).
 Kwaliteit van de handleiding: gegeven informatie over afname en interpretatie, mogelijkheden
en beperkingen van het instrument en een samenvatting van de onderzoeksopzet en de onderzoeksresultaten naar betrouwbaarheid, validiteit en normering (Evers et al., 2010; Evers, 2007).
 Normen: representativiteit van de steekproef die is gebruikt voor het opstellen van de
normgegevens, de omvang van de normgroep en het overeenkomen van de aard van de
normgroep met het doel van het instrument (Oosterlaan et al., 2010).
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Betrouwbaarheid: aanwezigheid van betrouwbaarheidsgegevens, de kwaliteit van het onderzoek
naar die gegevens en de hoogte van de betrouwbaarheidscoëfficiënten (Evers et al., 2010).
Begripsvaliditeit: aanwezigheid van validiteitsgegevens, kwaliteit van het onderzoek naar die
gegevens en de hoogte van de validiteitscoëfficiënten (Evers et al., 2010).
Criteriumvaliditeit: aanwezigheid van validiteitsgegevens, kwaliteit van het onderzoek naar die
gegevens en de hoogte van de validiteitscoëfficiënten (Evers et al., 2010).

7.4 Toetsing van psychometrische kwaliteiten
Het toetsen van psychometrische kwaliteiten heeft met name betrekking op de punten
betrouwbaarheid en validiteit en dit kan door verschillende methoden gedaan worden. Methoden
om de betrouwbaarheid van een test vast te stellen, zijn bijvoorbeeld: de parallelvormmethode*, de
test-hertestmethode*, de splitsingsmethode*, de interne consistentiemethode* en de methode ten
aanzien van de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid*. Om de validiteit van een vragenlijst vast te
stellen kan onder andere gebruik worden gemaakt van een zogenoemde statistische analyse.
Hiermee kan bijvoorbeeld onderzocht worden of de scores op de onderzochte vragenlijst
samenhangen met de scores op andere vragenlijsten die hetzelfde begrip meten (Evers, 2007). Hoe
meer dit het geval is, hoe beter de validiteit van de vragenlijst.
De psychometrische kwaliteiten van de te ontwikkelen vragenlijst worden in dit onderzoek niet
onderzocht. Dit betekent dat onder andere onduidelijk is in welke mate het instrument betrouwbaar
en valide is. Er wordt echter wel getracht zo hoog mogelijke betrouwbaarheids- en
validiteitscoëfficiënten te bereiken, door gebruik te maken van eerder gevonden informatie (zie
bijvoorbeeld hoofdstuk 6). Aan een aantal psychometrische kwaliteiten kan in beginnende mate wel
voldaan worden, bijvoorbeeld door het opstellen van een handleiding (bijlage P, bladzijde 82).
7.5 Selectie van bestaande vragenlijsten
Er zijn veel vragenlijsten gevonden die enig verband laten zien met de variabele ‘spanning’. Uit al die
lijsten is een selectie gemaakt en deze is opgenomen in dit onderzoek. Het niet opnemen van een
vragenlijsten kan één of meerdere redenen hebben:
 De vragenlijst meet meerdere dimensies. De dimensie die in de buurt komt van het concept
‘spanning’ is een zeer klein onderdeel van de lijst.
 De vragenlijst kent verschillende versies. De versie die het verste weg ligt van de gekozen
doelgroep is niet geselecteerd.
 De vragenlijst is meer dan 25 jaar oud. Verondersteld wordt dat er inmiddels dusdanig veel
nieuwe kennis is opgedaan met betrekking tot de te meten variabele en het ontwerpen van
vragenlijsten, dat recentere lijsten waardevoller zijn. Een uitzondering op dit criteria is de BSQ.
Deze lijst wordt namelijk als erg bruikbaar opgevat vanwege de items die veel raakvlak vertonen
met de variabele ‘spanning’.
 De vragenlijst is ter beoordeling nog in behandeling bij de COTAN.
 De vragenlijst is niet (meer) verkrijgbaar.
7.6 De geselecteerde vragenlijsten
Vragenlijsten die bruikbaar worden geacht voor de te ontwikkelen vragenlijst staan hieronder
genoemd. Hierbij worden de meetpretentie en de populatie waarvoor de lijst bestemd is,
aangegeven. Meer informatie over de vragenlijsten, bijvoorbeeld ten aanzien van de
psychometrische kwaliteiten, is te raadplegen in bijlage I op bladzijde 48.
 Depression Anxiety Stress Scale, DASS, 2011
De DASS is bestemd voor volwassenen en meet depressie, angst en stress (COTAN Documentatie NIP,
z.d. a).
 Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders-NL, SCARED-NL, 2007
De SCARED-NL geeft een indruk van de aanwezigheid van een angststoornis bij kinderen en jeugdigen
van zeven tot negentien jaar (Nederlands Jeugd Instituut, z.d.).
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 Zelf-beoordelings Vragenlijst voor Kinderen, ZBV-K, 1989
De ZBV-K meet toestandsangst en angstdispositie bij kinderen en jeugdigen van acht tot vijftien jaar
(COTAN Documentatie NIP, z.d. e).
 Nijmeegse Vragenlijst voor Hyperventilatie, NVH (ook wel NVL), 1983
De NVH inventariseert spanningsklachten en maakt het mogelijk veranderingen in klachten te
bekijken na een interventie, zoals adem- en ontspanningstherapie (Methode van Dixhoorn, z.d.).
 Inventarisatielijst Omgaan met Anderen, IOA, 1987
De IOA is bestemd voor een populatie vanaf zestien jaar. De vragenlijst meet de mate van spanning
die ervaren wordt wanneer het beschreven gedrag uitgevoerd zou worden en daarnaast wordt de
frequentie gemeten waarin het beschreven gedrag wordt uitgevoerd. Dit laatste heeft dus met name
betrekking op vermijdingsgedrag van de respondent (COTAN Documentatie NIP, z.d. c).
 Vierdimensionale Klachtenlijst, 4 DKL, 1994-2002
De 4 DKL is bestemd voor jongeren vanaf zestien jaar en volwassenen. De lijst heeft betrekking op
distress, depressie, angst en somatisatie (COTAN Documentatie NIP, z.d. d).
 Algemene Toestand Lijst (ATL), 2006
De ATL is bestemd voor deelnemers aan de Adem- en ontspanningstherapie van Van Dixhoorn als
aanvulling op de NVH. De lijst beoogt een algemene toestand van verhoogde spanning vast te stellen
(Methode van Dixhoorn, z.d.)
 Body Sensation Questionnaire (BSQ), 1986
De populatie van de BSQ is onbekend. De lijst meet de mate waarin de respondent bang is voor
somatische en psychische sensaties.
 Fear of Negative Evaluation Scale (FNE-S-N), 2004
De populatie van de FNE-S-N is onbekend. De lijst meet angst voor beoordeling door andere (Van
Balkom, De Beurs, Hovens & Van Vliet, 2004). De aandacht gaat hierbij met name uit naar de
cognities van de respondent (Musa, Kostogianni & Lépine, 2004).
 Spence Children’s Anxiety scale (SCAS), 1999
De SCAS is bestemd voor kinderen vanaf zeven jaar en is ontwikkeld om een inschatting te kunnen
maken van het aanwezig zijn van een angststoornis (Spence, z.d. a).
7.7 Conclusie
Ten aanzien van de gestelde deelvragen kan geconcludeerd worden dat de COTAN psychologische
instrumenten, aan de hand van een aantal punten, beoordeelt op zeven psychometrische
kwaliteiten. Bij de geselecteerde vragenlijsten is gekeken naar de beoordeling door de COTAN en de
aspecten die hier invloed op hebben gehad. Dit laatste is echter moeilijk te achterhalen, met name
omdat er bij de beoordeling van een aantal kwaliteiten gebruik wordt gemaakt van berekeningen.
Deze leveren een coëfficiënt op, maar deze laat niet zien wat hier een positieve of negatieve invloed
op heeft gehad. Dit maakt dat er geen nieuwe informatie is verkregen met betrekking tot het
bevorderen van aspecten als betrouwbaarheid en validiteit. De geselecteerde vragenlijsten worden
verder dan ook gebruikt waar dat mogelijk en relevant wordt geacht, zonder hierbij te kijken naar
hoe ze beoordeeld zijn. Dit ook omdat bij het gebruik van aspecten uit bestaande vragenlijsten de
betrouwbaarheid en validiteit van die vragenlijst niet behouden blijft. Deze criteria hebben namelijk
betrekking op de vragenlijst als geheel en vervallen als er enkele aspecten uit de lijst worden
gehaald.
Een verdere conclusie die getrokken kan worden, is dat er wel vragenlijsten bestaan die
betrekking hebben op spanning, maar dat geen van deze lijsten geschikt is voor gebruik bij de
doelgroep van dit onderzoek, zoals voor aanvang van dit onderzoek al verondersteld werd. Geen van
de lijsten is namelijk voor de betreffende leeftijdscategorie bestemd en ook wordt spanning niet
gemeten zoals dat wordt gewenst, namelijk op lichamelijk, emotioneel, cognitief en sociaal vlak.
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8. Resultaat: analyse van de geselecteerde vragenlijsten
8.1 Inleiding
De deelvraag waarop dit hoofdstuk antwoord geeft, is: welke aspecten uit de bestaande vragenlijsten
zijn bruikbaar voor de te ontwikkelen vragenlijst? Concreet zal er gekeken worden naar de bruikbaarheid van de instructie, items en lay-out. Naar de antwoordschalen van de bestaande vragenlijsten
wordt niet gekeken, omdat al duidelijk is dat er aangepaste Harter-schalen gebruikt zullen worden.
8.2 Bruikbaarheid van de geselecteerde vragenlijsten
Depression Anxiety Stress Scale, DASS, 2011
 Instructie: de instructie is zeer kort en wordt om die reden geschikt geacht als voorbeeld voor de
te ontwikkelen vragenlijst. Bekeken kan worden welke informatie in de instructie is opgenomen
en dus waarschijnlijk als belangrijk wordt beschouwd.
 Items: de items van de subschaal ‘stress’ komen in de buurt van de gekozen variabele ‘spanning’
en worden daarom bruikbaar geacht (items: 1, 6, 8, 11, 12, 14, 18, 22, 27, 29, 32, 33, 35, 39).
 Lay-out: de lay-out valt niet in positieve zin op en wordt daarom niet verder gebruikt.
Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders-NL, SCARED-NL, 2007
 Instructie: de SCARED-NL is een vragenlijst voor kinderen en jeugdigen. Om die reden wordt het
zinvol geacht om te kijken naar wat er in de instructie vermeld is en op wat voor manier.
 Items: alle items hebben betrekking op bang-zijn en worden daarom bruikbaar geacht. Bang-zijn
heeft namelijk raakvlakken met spanning.
 Lay-out: de vragen zijn van elkaar gescheiden doordat elke vraag omkaderd is, wat het risico op
foutieve invulling door scheef-lezen tot een minimum beperkt. Een afscheiding tussen de vragen
wordt zinvol geacht en de wijze waarop dit in de SCARED-NL is gedaan, kan als voorbeeld dienen.
Verder is de route van de vragenlijst heel duidelijk (bijvoorbeeld verwijzing naar de volgende
bladzijde).
Zelf-beoordelings Vragenlijst voor Kinderen, ZBV-K, 1989
 Instructie: de ZBV-K is een vragenlijst voor kinderen. De instructie is daarom een waardevol
voorbeeld voor de te ontwikkelen vragenlijst. Aandachtspunten zijn de gebruikte taal en de
zaken die vermeld zijn in de uitleg.
 Items: de items worden bruikbaar geacht omdat deze betrekking hebben op angst.
 Lay-out: de vragenlijst is erg overzichtelijk door zijn eenvoud en daarom bruikbaar als voorbeeld
voor de te ontwikkelen vragenlijst.
Nijmeegse Vragenlijst voor Hyperventilatie, NVH, 1983
 Instructie: de vragenlijst bevat een korte en duidelijke instructie, deze kan als voorbeeld dienen
bij de te ontwikkelen vragenlijst.
 Items: de items van de subschaal ‘angst en spanning’ worden bruikbaar geacht (items: 1, 2, 15, 16).
 Lay-out: de lay-out valt niet in positieve zin op en wordt daarom niet verder gebruikt.
Inventarisatielijst Omgaan met Anderen, IOA, 1987
 Instructie: de instructie van de IOA wordt bruikbaar geacht omdat deze voorbeelditems bevat,
wat raadzaam lijkt bij een vragenlijst voor kinderen en jeugdigen.
 Items: de items van de spanningsschaal worden bruikbaar geacht.
 Lay-out: de lay-out valt niet in positieve zin op en wordt daarom niet verder gebruikt.
Vierdimensionale Klachtenlijst, 4DKL, 1994-2002
 Instructie: de instructie bevat voorbeelden van hoe de lijst ingevuld dient te worden. Dit wordt
zinvol geacht, dus de instructie kan als voorbeeld gebruikt worden.
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Items: de items van de subschaal ‘distress’ worden bruikbaar geacht voor de te ontwikkelen
vragenlijst omdat distress grote gelijkenis vertoont met de variabele ‘spanning’ (items: 17, 19, 20,
22, 25, 26, 29, 31, 32, 36, 37, 38, 39, 41, 47, 48).
Lay-out: achter elk item is een stippellijn geplaatst tot aan de antwoordopties. Dit oogt
overzichtelijk en kan scheef-lezen voorkomen. De lay-out wordt daarom bruikbaar geacht als
voorbeeld voor de te ontwikkelen vragenlijst.

Algemene Toestand Lijst (ATL), 2006
 Instructie: de instructie bij de vragenlijst is kort en duidelijk en daarom geschikt als voorbeeld
voor de te ontwikkelen vragenlijst.
 Items: de vragenlijst meet verhoogde spanning en de items worden daarom bruikbaar geacht.
 Lay-out: de lay-out valt niet in positieve zin op en wordt daarom niet verder gebruikt.
Body Sensation Questionnaire (BSQ), 1996
 Instructie: de instructie van de BSQ is kort en duidelijk en daarom geschikt als voorbeeld voor de
te ontwikkelen vragenlijst.
 Items: de items in de BSQ hebben betrekking op somatische en psychische aspecten van angst of
spanning. Dit maakt dat er gelijkenissen zijn tussen de structuur van de BSQ en de te ontwikkelen
vragenlijst met het LECS-model als kader. De items van de BSQ worden daarom als bruikbaar
beschouwd.
 Lay-out: de lay-out valt niet in positieve zin op en wordt daarom niet verder gebruikt.
Fear of Negative Evaluation Scale (FNE-S-N), 2004
 Instructie: de instructie bij de vragenlijst is kort en duidelijk en daarom geschikt als voorbeeld
voor de te ontwikkelen vragenlijst.
 Items: de FNE-S-N heeft betrekking op het sociale functioneren. De te ontwikkelen vragenlijst zal
ook een sociaal element bevatten en daarom worden de items van de FNE-S-N bruikbaar geacht.
 Lay-out: de lay-out valt niet in positieve zin op en wordt daarom niet verder gebruikt.
Spence Children’s Anxiety scale (SCAS), 1999
 Instructie: de SCAS is een vragenlijst voor kinderen waardoor de instructie een waardevol
voorbeeld is voor de te ontwikkelen vragenlijst. Aandachtpunten zijn met name de gebruikte taal
en de zaken die vermeld zijn in de uitleg.
 Items: de vragenlijst meet angst en de items worden daarom bruikbaar geacht, met uitzondering
van de extra toegevoegde positieve items (items: 1, 17, 26, 31, 38, 43). Deze items hebben bij de
SCAS ook geen invloed op de totaalscore (bijlage I, bladzijde 48).
 Lay-out: de vragenlijst maakt gebruik van een tabelvorm, wat ervoor zorgt dat alle items van
elkaar gescheiden zijn. Dit is op overzichtelijke wijze gedaan en de lay-out wordt daarom als
voorbeeld opgevat voor de te ontwikkelen vragenlijst.
8.4 Conclusie
Ten aanzien van de gestelde deelvraag kan geconcludeerd worden dat alle vragenlijsten, op
verschillende punten, geschikt zijn als voorbeeld voor het schrijven van een instructie bij de te
ontwikkelen vragenlijst. Van alle lijsten zijn ook de items bruikbaar, of een deel van de items. Wat
betreft de lay-out zijn er vier lijsten die als voorbeeld kunnen dienen voor de te ontwikkelen
vragenlijst.
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9. Resultaat: constructie van de vragenlijst
9.1 Inleiding
De deelvraag waarop dit hoofdstuk antwoord geeft, is: welke stappen dienen genomen te worden in
het constructieproces van een vragenlijst en welke stappen dienen er concreet genomen te worden
bij de constructie van de nieuwe vragenlijst?
9.2 Constructiestappen
De constructiestappen voor het opstellen van een vragenlijst zijn volgens Mellenbergh (2003):
 Kiezen van een theoretisch kader
Bij de te ontwikkelen vragenlijst is gekozen voor het LECS-model (2.4 theoretisch kader, bladzijde 7).
 Specificeren en concretiseren van de variabele
De variabele waar de te ontwikkelen vragenlijst betrekking op heeft is ‘spanning’. De definitie die
hierbij gekozen is, luidt: “stress is a physical, mental, or emotional strain or tension, experienced
when a person perceives that demands exceed the personal and social resources the individual is
able to mobilize” (4.6 conclusie hoofdstuk 4, bladzijde 10).
De variabele ‘spanning’ is een complexe variabele omdat er meerdere vragen nodig zijn om een
gedegen uitspraak te kunnen doen over de respondent en de mate waarin de variabele op hem van
toepassing is, of ervaren wordt. Daarnaast is de variabele heterogeen, omdat deze uit meerdere
aspecten bestaat (Brinkman, 2000). Vanuit het LECS-model gezien, zijn dit: lichamelijke spanning,
emotionele spanning, cognitieve spanning en sociale spanning. Deze aspecten vormen de indicatoren
van de variabele. Het doel van de genoemde indicatoren is de variabele zoveel mogelijk te dekken en
meetbaar te maken (Baarda et al., 2010). Het meetbaar maken van de variabele wordt verder gedaan
door het toevoegen van items aan de indicatoren (bijlage M, bladzijde 74).
 Kiezen van testkenmerken en itemkenmerken
Er is gekozen voor het gebruik van een vierpuntsschaal, zoals beschreven door Harter, echter worden
de stellingen geformuleerd in de ik-vorm. De stellingen worden verder opgesteld in de onvoltooid
tegenwoordige tijd en allemaal voorzien van een antwoordschaal met geschreven antwoordopties, in
tegenstelling tot bijvoorbeeld cijfers. In de tekst van de vragenlijst (instructie en items) zullen lange
zinnen en moeilijke woorden zoveel mogelijk vermeden worden, evenals abstract taalgebruik en een
grote afstand tussen twee woorden die samen geïnterpreteerd moeten worden voor het begrijpen
van de tekst. Verder vindt ompoling van een aantal items plaats en wordt de vragenlijst van beperkte
lengte, zodat deze passend is bij de gekozen doelgroep.
 Verzamelen en selecteren van items
In hoofdstuk 8 zijn de items gekozen die bruikbaar worden geacht voor de te ontwikkelen vragenlijst.
Deze zijn bij elkaar gezet en aangevuld met nog enkele items die vanuit de geraadpleegde literatuur
opgesteld konden worden (bijlage J, bladzijde 52). Uit deze verzameling van items zijn de (nagenoeg)
gelijke items verwijderd, evenals de items die bij bestudering weinig relevant werden geacht of niet
van toepassing waren op kinderen en jeugdigen. Na overleg met de opdrachtgever van dit onderzoek
is een aantal items ook nog verwijderd of met elkaar samengevoegd, waarna er een lijst overbleef
van vijfenvijftig items. Deze zijn alle op dezelfde wijze geformuleerd, namelijk in de ik-vorm en in de
onvoltooid tegenwoordige tijd, wat zorgde voor overzicht en eenheid. Een aantal items, voornamelijk
de items die betrekking hadden op het lichamelijk aspect van spanning, werd vervolgens nog
specifieker geformuleerd. Dit is gedaan door er een conditie aan toe te voegen, namelijk ‘in een
spannende situatie…’. Hierdoor wordt duidelijk gemaakt dat de betreffende items betrekking hebben
op spanning en niet op lichamelijke gewaarwordingen die in een neutrale situatie bij iedereen wel
eens optreden. De genoemde conditie had nog specifieker geformuleerd kunnen worden,
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bijvoorbeeld door: ‘als ik een spreekbeurt houd dan…’. Hier is echter niet voor gekozen, omdat niet
iedereen dezelfde situaties aan spanning zal linken.
De vijfenvijftig items zijn na herformulering voorzien van een driepuntsantwoordschaal, waardoor
er een vragenlijst ontstond (bijlage K, bladzijde 57). Deze is voorgelegd aan een expertpanel met als
doel te achterhalen welke items het meest relevant werden geacht voor de te ontwikkelen
vragenlijst. In bijlage L op bladzijde 61 is te zien wie deel uitmaakten van het expertpanel, wat de
resultaten waren op de voorgelegde vragenlijst en welke items naar aanleiding daarvan definitief zijn
geselecteerd voor opname in de nieuwe vragenlijst.
 Samenstellen van de vragenlijst
Na de selectie van items is een aantal van die items geherformuleerd naar aanleiding van op- en
aanmerkingen van het expertpanel. Daarna is bij alle items een tweede tegengestelde stelling
geformuleerd, zodat er Harter-schalen ontstonden. Hierbij zijn enkele items omgepoold, wat wil
zeggen dat niet alle stellingen die een spanningsklacht vertegenwoordigen rechts of links op het blad
geplaatst zijn. Er vindt juist afwisseling plaats.
Over de plaats van de items in de vragenlijst zeggen Baarda et al. (2010) en Brinkman (2000) dat
moeilijke/bedreigende items het beste in het midden van de lijst geplaatst kunnen worden. Geen van
de items waaruit de te ontwikkelen vragenlijst bestaat, wordt echter opgevat als meer bedreigend of
moeilijker dan de andere items. Wat dat betreft maakt de volgorde van de items in de vragenlijst dus
niet uit. Er is uiteindelijk voor gekozen om de items per indicator te groeperen, maar binnen die
groepering is de volgorde van de items willekeurig.
Bij het schrijven van een instructie voor de te ontwikkelen vragenlijst is gekeken naar de
geselecteerde voorbeelden (8.2 bruikbaarheid van de geselecteerde vragenlijsten, bladzijde 21).
Duidelijk werd dat een aantal zaken in verschillende instructies voorkwam. Deze werden zodoende
als belangrijk opgevat en toegepast bij het schrijven van de instructie bij de nieuwe vragenlijst. Het
gaat om aspecten als de wijze van invulling van de vragenlijst, de vermelding dat er geen goede of
foute antwoorden zijn, de vermelding dat niet te lang over een antwoord nagedacht hoeft te
worden, de vermelding dat alle vragen ingevuld dienen te worden, het benoemen van het
onderwerp waar de vragenlijst betrekking op heeft en het tonen van een voorbeeldvraag. Daarnaast
werd naar aanleiding van de geretourneerde vragenlijsten van het expertpanel ook duidelijk dat het
van belang is te benoemen dat er slechts één antwoord per item gekozen mag worden. Wat opviel in
de instructie bij de vragenlijsten bestemd voor kinderen en/of jeugdigen (SCARED-NL, ZBV-K en de
SCAS) was het gebruik van korte zinnen, ’je’ als aanspreekvorm en het laten opvallen van de
belangrijkste woorden in de instructie door deze bijvoorbeeld vet of cursief te maken. De twee eerst
genoemde aspecten zijn toegepast in de instructie bij de ontwikkelde vragenlijst. Daarnaast is er voor
gekozen om de instructie weer te geven als een soort stappenplannetje, vanwege de
overzichtelijkheid en duidelijkheid.
Wat betreft de lay-out van de vragenlijst is er voor gekozen de oorspronkelijke indeling van de
Harter-schaal te veranderen. De oorspronkelijke indeling bestaat uit twee zinnen in het midden, met
bij iedere zin twee antwoordopties op een denkbeeldige horizontale lijn. Bij de nieuwe vragenlijst zijn
de zinnen wel naast elkaar in het midden van het blad gezet, echter zijn de antwoordopties boven
elkaar genoteerd in plaats van naast elkaar. Hier is voor gekozen omdat de antwoordopties op die
manier bij elkaar in één pijl geplaatst konden worden, wat voor extra duidelijkheid zorgt. De pijlen in
de vragenlijst zijn namelijk aangesloten op de zinnen in het midden van het blad en de pijlen maken
op die manier duidelijk waar na het kiezen van een zin verder gewerkt dient te worden. Daarbij zorgt
het opnemen van de antwoordopties in de pijlen voor afscheiding tussen de verschillende items.
Hiermee wordt verwacht dat het fout invullen van de vragenlijst, door bijvoorbeeld scheef-lezen, niet
voor zal komen.
 Proefdraaien
Volgens Baarda et al. (2010) is het voorleggen van een vragenlijst aan de doelgroep, voordat deze
daadwerkelijk in gebruik genomen wordt, om meerdere redenen belangrijk. Zo kan bijvoorbeeld
Onderzoeksverslag Mila van Nierop

24

duidelijk worden of de vragenlijst aansluit bij het cognitief niveau van doelgroep en of de wijze van
invulling helder is.
De ontwikkelde lijst is voorgelegd aan zeven kinderen/jeugdigen uit de beoogde doelgroep,
namelijk kinderen en jeugdigen van tien tot vijftien jaar die in behandeling zijn bij Pro Propersona
Nijmegen vanwege psychiatrische problematiek. Alle respondenten hebben de vragenlijst geheel
ingevuld, met uitzondering van één respondent. Deze heeft één item overgeslagen. Na het lezen van
de instructie door de kinderen zelf, is aan allen ook kort verteld hoe de lijst ingevuld dient te worden.
Bij geen van de respondenten leverde dit verder problemen op. Naar aanleiding van de resultaten op
de vragenlijst (bijlage O, bladzijde 82) zijn nog enkele wijzigingen aangebracht aan de lijst. Zo is de
formulering van een aantal items nog wat veranderd en ook in de instructie is een paar wijzigingen
aangebracht. Bij de resultaten op de vragenlijst worden de veranderingen uitvoeriger beschreven
(bijlage O, bladzijde 82).
 Onderzoeken van de psychometrische kwaliteiten
In dit onderzoek zijn de psychometrische kwaliteiten van de ontwikkelde vragenlijst niet onderzocht.
 Verbeteren van de vragenlijst
Omdat de psychometrische kwaliteiten niet onderzocht zijn, kan de vragenlijst naar aanleiding
daarvan niet verbeterd worden. In de toekomst zou het waardevol zijn om wel onderzoek te
verrichten naar de kwaliteit van de lijst en naar aanleiding daarvan de vragenlijst te optimaliseren
(12. aanbevelingen, bladzijde 29).
9.3 Conclusie
Ten aanzien van de gestelde deelvraag kan geconcludeerd worden dat er bij het construeren van een
vragenlijst een aantal stappen genomen dient te worden. Enkele daarvan zijn in voorgaande
hoofdstukken al aan de orde gekomen. In dit hoofdstuk is met name aandacht besteed aan de stap
‘verzamelen van items en selecteren van items’. Bij deze stap is gebruik gemaakt van een
expertpanel. Aan de hand van de resultaten zijn de items met de hoogste scores behouden en de
items met de laagste scores verwijderd, evenals bijna alle items die door groep 3 met ‘nee’
beoordeeld werden. De stap ‘samenstellen van de vragenlijst’ is vervolgens aan bod gekomen. Hierbij
heeft herformulering en ompoling van een aantal items plaatsgevonden, er is een instructie voor de
vragenlijst geschreven en er is een lay-out gekozen. Na de ontwikkelde vragenlijst voorgelegd te
hebben aan een aantal respondenten uit de boogde doelgroep zijn er nog wat wijzigingen
aangebracht en is de lijst definitief gemaakt.
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10. Conclusie
De hoofdvraag die in dit onderzoek aan de hand van een aantal deelvragen is onderzocht, luidt:
Welke vragenlijst meet fysieke en emotionele spanning bij kinderen en jeugdigen van tien tot
vijftien jaar binnen Pro Persona Nijmegen cluster Kind & Jeugd?
Om antwoord op die vraag te krijgen, is gestart met het onderzoeken van de variabele ‘spanning’,
wat leidde tot de definitie: “Stress is a physical, mental, or emotional strain or tension, experienced
when a person perceives that demands exceed the personal and social resources the individual is able
to mobilize”. Door deze definitie en de keus voor het gehanteerde theoretische kader binnen dit
onderzoek, het LECS-model, kan geconcludeerd worden dat de onderzoeksvraag concreter gesteld
had kunnen worden. Dit door ‘fysieke en emotionele spanning’ te vervangen door ‘lichamelijke,
emotionele, cognitieve en sociale spanning’. Vervolgens is er in het onderzoek gekeken naar de
ontwikkeling van kinderen en jeugdigen. Hierbij werd geconcludeerd dat de ontwikkeling van
kinderen en jeugdigen met psychiatrische problematiek soms afwijkt van die van kinderen en
jeugdigen zonder die problematiek. Bij de ontwikkeling van een vragenlijst dient daar rekening mee
gehouden te worden. Met de vergaarde kennis zijn vragenlijstkenmerken onderzocht en
geconcludeerd kon hierbij worden dat aangepaste Harter-schalen het meest passend zijn voor een
vragenlijst met als doelgroep kinderen en jeugdigen. Bestaande vragenlijsten zijn toen verzameld en
bekeken. Naar aanleiding daarvan kon de veronderstelling bevestigd worden dat er geen
vragenlijsten bestaan voor het meten van spanning op meerdere vlakken bij kinderen en jeugdigen
van tien tot vijftien jaar. Dit betekende dat er, zoals verwacht, een nieuwe vragenlijst ontwikkeld zou
moeten worden. Daarbij konden delen van bestaande vragenlijsten wel gebruikt worden. Na het
uitzoeken van de te nemen constructiestappen zijn deze uitgevoerd en dit heeft uiteindelijk geleid
tot de ‘SpanningsVragenlijst voor Kinderen en Jeugdigen (SVKJ)’.
Aan de hand van het bovenstaande kan als algehele conclusie het volgende antwoord op de
onderzoeksvraag gegeven worden:
Er bestaat geen vragenlijst voor kinderen en jeugdigen van tien tot vijftien jaar die spanning op
verschillende vlakken meet en daarom is een nieuwe vragenlijst ontwikkeld, namelijk de
SpanningsVragenlijst voor Kinderen en Jeugdigen (SVKJ).
De hypothese die voor de start van dit onderzoek geformuleerd is, luidt: “Een vragenlijst die fysieke
en emotionele spanning bij kinderen van tien tot vijftien jaar meet, bestaat nog niet en zal dus
ontwikkeld moeten worden. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van bestaande vragenlijsten die
fysieke of emotionele spanning en aanverwante zaken meten, eventueel bestemd voor andere
leeftijdscategorieën. Bij het ontwikkelen van een nieuwe vragenlijst is kennis van psychometrie
noodzakelijk om de kwaliteit van het meetinstrument te waarborgen. Daarnaast is het belangrijk
kennis te hebben van de doelgroep voor wie de vragenlijst ontwikkeld wordt, zodat deze hieraan
aangepast kan worden om hem zo bruikbaar mogelijk te maken voor de praktijk”. Aan de hand van
de getrokken conclusies kan de opgestelde hypothese aangenomen worden. Hierbij dient wel één
opmerking geplaatst te worden, namelijk dat kennis van psychometrie niet direct leidt tot
waarborging van de kwaliteit van een vragenlijst. Om uitspraken te kunnen doen over de kwaliteit
ten aanzien van met name de betrouwbaarheid en validiteit van een lijst, zal gericht onderzoek
hiernaar moeten plaatsvinden. Om zo’n onderzoek uit te kunnen voeren, is kennis van psychometrie
uiteraard wel van belang. Bij de ontwikkelde vragenlijst is overigens wel getracht de
betrouwbaarheid en validiteit van de lijst zo goed mogelijk te laten zijn door hier onder andere
rekening mee te houden bij de keuze van testkenmerken.
De doelstelling van dit onderzoek was een vragenlijst te ontwikkelen die spanning op
verschillende vlakken meet bij kinderen en jeugdigen van tien tot vijftien jaar. Nadat onderzocht was
dat zo’n vragenlijst inderdaad niet al bestond, is de SpanningsVragenlijst voor Kinderen en Jeugdigen
ontwikkeld. Hiermee is de doelstelling dus behaald.
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11. Discussie
11.1 Onderzoeksmethoden
Dit onderzoek is grotendeels op basis van literatuuronderzoek verricht. De voordelen hiervan zijn dat
er toegang was tot veel, meestal objectieve, informatie. Informatie uit de praktijk is minder gebruikt,
hoewel die ook waardevol kan zijn. In de praktijk had bijvoorbeeld achterhaald kunnen worden of de
gevonden informatie ondersteund werd. Daarnaast hadden er voor het onderzoek relevante
onderwerpen aan het licht kunnen komen, waarvan de waarde in de literatuur onderschat wordt of
waarover weinig geschreven is. Uiteraard zijn er wel contacten geweest met de opdrachtgever en dat
leverde suggesties en op- en aanmerkingen vanuit de praktijk op, maar dit is dus vanuit één bron.
Later is er nog gebruik gemaakt van een expertpanel, de daarmee verkregen informatie had
betrekking op één specifiek deel van dit onderzoek. Verondersteld wordt dat de informatie die uit de
praktijk is verkregen samen met de informatie vanuit de literatuur wel voldoende is geweest voor het
verrichten van kwalitatief goed onderzoek. Daarbij is het ook belangrijk te beseffen dat de informatie
uit de literatuur een bijdrage levert aan het kritisch kunnen kijken naar de praktijk en het kunnen
verrichten van (vervolg)onderzoek aldaar. Dit laatste wordt ook als aanbeveling genoemd bij dit
onderzoek (12. aanbevelingen, bladzijde 29).
Bij het selecteren van items voor de uiteindelijke vragenlijst is gebruik gemaakt van een
expertpanel. Aan de deelnemers van dit panel is een vragenlijst voorgelegd met de vraag of en in
hoeverre 55 genoemde items relevant werden geacht voor de te ontwikkelen vragenlijst. Deze
methode heeft veel informatie opgeleverd, maar wel dient vermeld te worden dat de vragenlijst die
is voorgelegd aan het panel een vragenlijst op zich is en dat hier ongetwijfeld het een en ander op
aan te merken is. Zo is bijvoorbeeld onduidelijk of en in hoeverre de lijst betrouwbaar en valide was
voor het doel waarvoor deze is ingezet. Bij bestudering van de resultaten op de vragenlijst is echter
geconcludeerd dat de mogelijke beperkingen van de lijst niet opwogen tegen de voordelen van de
lijst. Zo was er bijvoorbeeld een groot aantal overeenkomsten tussen de antwoorden van de
verschillende groepen van het expertpanel, wat onderscheid mogelijk maakte tussen relevante en
minder relevante items voor in de uiteindelijke vragenlijst.
Het expertpanel bestond uit drie groepen, te weten: studenten van de opleiding
psychomotorische therapie, personen die met kinderen en/of jeugdigen werken maar niet als
psychomotorisch therapeut en de opdrachtgever. In eerste instantie is er ook een groep van
psychomotorisch therapeuten opgenomen in het expertpanel. Op een gegeven moment is deze
echter geschrapt uit het panel omdat de respons te laag werd geacht en lang op zich liet wachten.
Vragenlijsten die na het moment van schrappen alsnog zijn ontvangen, zijn wel bekeken om naar
aanleiding daarvan, waar nodig, alsnog aanpassingen te kunnen doen aan de te ontwikkelen
vragenlijst. Dit is uiteindelijk niet gedaan, omdat de verkregen resultaten niet veel afweken van de
resultaten uit de andere groepen.
Na de ontwikkeling van de vragenlijst is deze voorgelegd aan kinderen en jeugdigen uit de
gekozen doelgroep. De proefgroep bestond uit zeven respondenten, allemaal jongens. Het had de
voorkeur een groep te gebruiken waar ook meisjes deel van uitmaakten. Dit was echter niet mogelijk
omdat er op het moment van afname geen meisjes therapie hadden die gevraagd konden worden.
Het nadeel van een groep bestaande uit enkel jongens is dat zij niet geheel representatief zijn voor
de beoogde doelgroep, wat invloed kan hebben op de verkregen resultaten. Concreet gezegd:
meisjes zouden op bepaalde items anders kunnen scoren dan jongens. Verondersteld wordt dat de
gebruikte groep uiteindelijk geen negatieve invloed heeft gehad op de definitieve vragenlijst. Er zijn
namelijk geen drastische veranderingen aangebracht in de lijst op basis van de resultaten.
De gemiddelde leeftijd van de zeven respondenten uit de proefgroep was 10,7 jaar, wat een vrij
laag gemiddelde is bij een doelgroep van kinderen en jeugdigen van tien tot vijftien jaar. Wat betreft
leeftijd zou dus ook gesteld kunnen worden dat deze niet helemaal representatief was. Dit werd
echter niet als probleem opgevat. Er kon namelijk vastgesteld worden of de vragenlijst voor de
jongste kinderen niet te moeilijk was. Dit bleek niet het geval.
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11.2 Onderzoeksinhoud
In het hoofdstuk over de ontwikkeling van kinderen en jeugdigen is kort geschreven over de
opvoedingsstijl en de invloed die dit kan hebben op de manier waarop een kind of jeugdige een
vragenlijst invult over een bepaald onderwerp. Dit aspect is na het benoemd te hebben, verder
buiten beschouwing gelaten. Hier is voor gekozen omdat het onderwerp ‘opvoeding’ zeer breed is en
het niet haalbaar was om daar op in te gaan binnen dit onderzoek. In vervolgonderzoek zou dit punt
wel meegenomen kunnen worden (12. aanbevelingen, bladzijde 29).
Ook het onderwerp lichaamsbewustzijn is na het benoemd te hebben buiten beschouwing
gelaten. Net als voor ‘opvoeding’ geldt dat lichaamsbewustzijn in vervolg onderzoek verder
bestudeerd kan worden om vanuit daar de ontwikkelde vragenlijst waar nodig aan te passen (12.
aanbevelingen, bladzijde 29).
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12. Aanbevelingen
12.1 Aanbevelingen voor gebruik van dit onderzoek
Het eindproduct van dit onderzoek, de SpanningsVragenlijst voor Kinderen en Jeugdigen, kan op een
willekeurig moment gebruikt worden voor het vaststellen van de mate van spanning waar een kind of
jeugdige mee kampt. De vragenlijst kan echter ook gebruikt worden als middel om het effect van een
interventie vast te stellen. In dit geval kan de vragenlijst bij de start van de therapie worden
afgenomen en na een aantal sessies nog een keer. Bekeken kan worden of de behaalde score op de
vragenlijst lager is geworden, gelijk is gebleven, of hoger is geworden.
De vragenlijst is niet ontwikkeld als diagnostisch instrument en het wordt dan ook aanbevolen de
lijst niet als zodanig te gebruiken. Ook dient een score op de vragenlijst niet als definitieve uitspraak
met betrekking tot spanning opgevat te worden. De vragenlijst is met name bedoeld om een indruk
te geven van de mate waarin er spanningsklachten aanwezig zijn en de manier waarop deze klachten
zich positief, dan wel negatief ontwikkelen. Dit laatste kan vastgesteld worden door de vragenlijst
meerdere keren in te laten vullen door dezelfde respondent en de verkregen scores met elkaar te
vergelijken.
In de handleiding van de vragenlijst (bijlage P, bladzijde 82) staat aangegeven hoe de totaalscore
op de vragenlijst berekend kan worden. Er zouden ook scores per indicator berekend kunnen
worden, in de handleiding staat immers vermeld welke items bij welke indicator horen. Aanbevolen
wordt echter om geen scores per indicator te berekenen en deze mogelijkheid wordt door middel
van het scoreformulier ook niet geboden. Reden hiervoor is dat de indicatoren van de vragenlijst op
het LECS-model gebaseerd zijn. Dit model vindt zijn oorsprong in het biopsychosociale model en deze
theorie gaat ervan uit dat verschillende aspecten rondom een persoon elkaar beïnvloeden. Bij het
LECS-model betekent dit dat het lichamelijke, emotionele, cognitieve en sociale aspect niet op
zichzelf staan, maar dat deze met elkaar samenhangen. Het apart bekijken van de indicatoren zou
dan ook een verkeerde indruk kunnen geven van de klachten, omdat een mogelijke oorzaak van
bepaalde klachten (deels) op een ander terrein kan liggen dan de klachten zelf. Daarnaast is bij de
verdeling van de items over de indicatoren geen onderzoek verricht. Er is dus niet aangetoond dat de
items van een bepaalde indicator ook daadwerkelijk het hoogst laden op die indicator en niet op één
van de andere drie. Ook is niet onderzocht in welke mate een item samenhangt met de andere items
bij dezelfde indicator en met de items van de andere indicatoren. Gevolg hiervan is dat niet is
vastgesteld of en in welke mate de indicatoren als afhankelijke schalen opgevat kunnen worden en
kunnen voorzien in een betrouwbare score.
In de handleiding van de vragenlijsten worden enkele aanbevelingen gedaan over hoe te
handelen bij mogelijk optredende problemen (bijlage P, bladzijde 82). Deze aanbevelingen hebben
betrekking op situaties waarbij de respondent hulp vraagt/nodig heeft bij het invullen van de
vragenlijst en op het behandelen van items die niet beantwoord zijn of met meer dan één
antwoordoptie beantwoord zijn.
12.2 Aanbevelingen voor verder onderzoek
Aanbevolen wordt verder onderzoek te verrichten naar de ontwikkelde vragenlijst. Dit onderzoek
zal zich met name moeten richten op de betrouwbaarheid en de validiteit van de lijst. Aan de hand
van de gegevens die dit oplevert, kan de vragenlijst verbeterd worden. Het voordeel van meer
informatie over de psychometrische kwaliteiten van de vragenlijst is dat de gebruiker beter kan
beoordelen wat voor waarde hij kan en mag hechten aan een verkregen score op de lijst.
Een verdere aanbeveling is het opstellen van normen bij de vragenlijst, zodat verkregen scores op
de lijst beter geïnterpreteerd kunnen worden. Door een score te vergelijken met de scores van een
representatieve groep kan inzicht verkregen worden in de mate waarin de klachten al dan niet
afwijkend zijn van het gemiddelde.
Het onderzoeken van psychometrische kwaliteiten is met name een theoretische zaak. Er wordt
echter aangeraden om bij verder onderzoek ook in de praktijk te kijken naar het gebruik van de
vragenlijst. Zo kan aandacht besteed worden aan de mate waarin de vragenlijst aansluit op de
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gekozen doelgroep: is bijvoorbeeld het juiste taalniveau gehanteerd en is de wijze waarop de
vragenlijst ingevuld dient te worden duidelijk? Daarnaast kan nagegaan worden of de vragenlijst voor
de gebruiker hanteerbaar is. Er kan bijvoorbeeld bekeken worden of helder is hoe een score op de
vragenlijst vastgesteld moet worden en of er onvoorziene problemen zijn waar tegenaan gelopen
wordt. Naar aanleiding van dit soort informatie uit de praktijk kan de vragenlijst aangepast worden
en gebruiksvriendelijker worden gemaakt.
Bij verder onderzoek wordt aanbevolen het onderwerp ‘opvoeding’ mee te nemen. De manier
waarop de opvoeding is verlopen, kan namelijk invloed hebben op de manier waarop een kind of
jeugdige een vragenlijst invult (11. discussie, bladzijde 27). Aanbevolen wordt na te gaan in hoeverre
opvoeding invloed heeft op de invulling van de vragenlijst en hoe het beste met die invloed
omgegaan kan worden. Een ander onderwerp dat bij vervolg onderzoek meegenomen kan worden, is
het lichaamsbewustzijn van kinderen met psychiatrische problematiek. Deze blijkt in veel gevallen
minder goed ontwikkeld dan bij kinderen zonder psychiatrische problemen (11. lichaamsbewustzijn,
bladzijde 27). Gevolg hiervan kan zijn dat het voor de doelgroep moeilijk is de vragenlijst in te vullen
en dan met name de items die bij de indicator ‘lichamelijke spanning’ horen. Uitgezocht zou kunnen
worden of dit daadwerkelijk het geval is en als dit wenselijk is, hoe de kinderen geholpen zouden
kunnen worden bij het invullen van de vragenlijst.
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Bijlagen
A. Verklarende woordenlijst
In deze woordenlijst worden enkel literatuurverwijzingen gegeven als gebruik is gemaakt van
bronnen die niet eerder in het onderzoeksverslag gebruikt zijn.
Begrip
ACID-profiel

Appraisal
Diathese-stress model

Directief-klachtgerichte
werkwijze
Focaal-inzichtgevende
werkwijze
Formeel leren
Interne
consistentiemethode

Interbeoordelaarsmethode
Inzichtgevende
werkwijze-plus
LECS-model

Ompolen

Parallelvormmethode

Pragmatischstructurerende
werkwijze

Uitleg
Intelligentieprofiel waarbij zwakke prestaties zichtbaar worden op taken die
een beroep doen op het geheugen. Profiel dat veel voorkomt bij kinderen met
leerproblemen.
Taxatie van een stimulus.
Model dat betrekking heeft op het ontstaan van psychiatrische problematiek.
Aanname is dat psychiatrische problematiek ontstaat als gevolg van genetische
kwetsbaarheid en het optreden van stressvolle gebeurtenissen. Hoe groter de
kwetsbaarheid, hoe sneller een gebeurtenis zal leiden tot problemen.
Binnen deze werkwijze gaat het om reductie van klachten. Er wordt vaak
gewerkt met protocollen.
Werkwijze met een focus en begrensde mogelijkheden in de tijd. Doel is inzicht
en verwerking van een specifiek probleem.
Leren binnen een daarop ingerichte omgeving, ook wel ‘schools leren’
genoemd.
Vaak wordt binnen de interne consistentiemethode de coëfficiënt alfa van
Cronbach gebruikt. Dit is een formule die de gemiddelde correlatie tussen alle
items in een schaal vast stelt. Te zien is daarbij ook of er items zijn die weinig of
geen samenhang vertonen met de andere items.
Het interpreteren van een afgenomen test door meerdere beoordelaars,
waarna zij hun resultaten met elkaar vergelijken. Hoe meer deze
overeenkomen, hoe betrouwbaarder de test is.
Werkwijze waarbij de thema’s en het tempo door de cliënt worden gekozen,
met als doel inzicht in de aard en oorzaken van de problematiek te verkrijgen,
waardoor geleidelijk een persoonlijkheidstransformatie kan optreden.
Model waarmee vanuit de aspecten Lichamelijk, Emotioneel, Cognitief en
Sociaal verschillende variabele benaderd kunnen worden. Het LECS-model is
afgeleid van het biopsychosociale model, welke binnen de psychomotorische
therapie als één van de belangrijkste theorieën wordt opgevat.
Het ompolen van items is het in een andere richting formuleren van items. Een
hoge score op een omgepoold item indiceert op die manier weinig klachten, in
tegenstelling tot een hoge score op niet omgepoolde items. Bij de scoring van
een vragenlijst moet rekening gehouden worden met omgepoolde items, door
deze andersom te scoren dan de ‘gewone’ items (Universiteit van Utrecht, z.d.).
Het in een steekproef gelijktijdig afnemen van twee tests die van elkaar
verschillen, maar wel dezelfde variabele meten en dus inwisselbaar zijn.
Vervolgens kan de correlatie tussen de scores op de paralleltests berekend
worden. De betrouwbaarheid van beide tests is gelijk aan de verkregen
correlatie (Drenth & Sijtsma, 2006).
Werkwijze waarbij het herstel van het evenwicht en het beperken van
invaliderende gevolgen van een stoornis centraal staan. De therapie is
pragmatisch omdat er een veelheid van technieken wordt gehanteerd en
omdat rekening wordt gehouden met de beperkte tijd en mogelijkheden van de
cliënt.
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Splitsingsmethode
Steunende werkwijze

Stressor
Test-hertestmethode

Eén test wordt opgesplitst in twee delen met evenveel items, waarna er een
paralleltestbetrouwbaarheidscoëfficiënt berekend kan worden.
Werkwijze waarbij het creëren van ontspanning en veiligheid en het handhaven
van het evenwicht centraal staan. Het doel is niet direct therapeutisch, wel
worden therapeutische technieken gebruikt.
Externe stimulus die kan leiden tot een respons (spanning).
Dezelfde test wordt twee keer afgenomen binnen dezelfde steekproef, maar dit
op verschillende tijdstippen. Bekeken wordt in hoeverre de scores die op
verschillende momenten verkregen zijn, overeenkomen. Is de overeenkomst
groot, dan is de uitgevoerde meting stabiel over de tijd en dit indiceert
betrouwbaarheid van de test.

Tabel 1, Verklarende woordenlijst
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B. 50 Uitingsvormen van spanning

01. Frequent headaches, jaw clenching or pain
02. Gritting, grinding teeth
03. Stuttering or stammering
04. Tremors, trembling of lips, hands
05. Neck ache, back pain, muscle spasms
06. Light headedness, faintness, dizziness
07. Ringing, buzzing or popping sounds
08. Frequent blushing, sweating
09. Cold or sweaty hands/feet
10. Dry mouth, problems swallowing
11. Frequent colds, infections, herpes sores
12. Rashes, itching, hives, "goose bumps"
13. Unexplained or frequent "allergy" attacks
14. Heartburn, stomach pain, nausea
15. Excess belching, flatulence
16. Constipation, diarrhea
17. Difficulty breathing, sighing
18. Sudden attacks of panic
19. Chest pain, palpitations
20. Frequent urination
21. Poor sexual desire or performance
22. Excess anxiety, worry, guilt, nervousness
23. Increased anger, frustration, hostility
24. Depression, frequent or wild mood swings
25. Increased or decreased appetite

26. Insomnia, nightmares, disturbing dreams
27. Difficulty concentrating, racing thoughts
28. Trouble learning new information
29. Forgetfulness, disorganization, confusion
30. Difficulty in making decisions
31. Feeling overloaded or overwhelmed
32. Frequent crying spells or suicidal thoughts
33. Feelings of loneliness or worthlessness
34. Little interest in appearance, punctuality
35. Nervous habits, fidgeting, feet tapping
36. Increased frustration, irritability, edginess
37. Overreaction to petty annoyances
38. Increased number of minor accidents
39. Obsessive or compulsive behavior
40. Reduced work efficiency or productivity
41. Lies or excuses to cover up poor work
42. Rapid or mumbled speech
43. Excessive defensiveness or suspiciousness
44. Problems in communication, sharing
45. Social withdrawal and isolation
46. Constant tiredness, weakness, fatigue
47. Frequent use of over-the-counter drugs
48. Weight gain or loss without diet
49. Increased smoking, alcohol or drug use
50. Excessive gambling or impulse buying

Afbeelding 1, 50 Uitingsvormen van spanning (The American Institute of Stress, z.d. b)
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C. Lichamelijke uitingsvormen van spanning

Afbeelding 2, Lichamelijke uitingsvormen van spanning (The American Institute of Stress, z.d. c)
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D. Psychiatrische stoornissen met spanningssymptomen
Onderstaande stoornissen hebben symptomen die samen kunnen hangen met spanning. De
informatie is afkomstig uit het leerboek van Verhulst (2006).
Stoornis
Separatieangststoornis
Gegeneraliseerde
angststoornis

Specifieke fobie
Paniekstoornis

Sociale fobie
Agorafobie
Posttraumatische
stressstoornis

Obsessief compulsieve
stoornis

Symptomen
* Aanhoudende en overdreven bezorgdheid en/of vrees
* Terugkerende lichamelijke klachten
* Rusteloosheid
* Opgewondenheid
* Geïrriteerdheid
* Prikkelbaarheid
* Spierspanning
*Duidelijke en aanhoudende angst die overdreven of onredelijk is
* Angstreactie bij blootstelling aan bepaalde stimuli
* Ongerustheid
* Bezorgdheid
* Lichamelijke klachten
* Duidelijke en aanhoudende angst
* Angstreactie bij blootstelling aan bepaalde stimuli
* Angst op en voor bepaalde plaatsen en/of situaties
* Fysiologische reacties
* Verhoogde prikkelbaarheid
* Moeite met inslapen of doorslapen
* Overmatige waakzaamheid
* Overdreven schrikreacties
* Angst
* Recidiverende en aanhoudende gedachten, impulsen of voorstellingen
welke als opgedrongen en misplaatst beleefd worden
* Angst

Tabel 2, Psychiatrische stoornissen met spanningssymptomen, deel 1

In de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (American Psychiatric Association, 2007)
worden nog twee stoornissen genoemd welke gepaard gaan met klachten die onder de noemer
‘spanning’ geplaatst kunnen worden. Deze stoornissen worden voornamelijk bij volwassenen
gediagnosticeerd.
Stoornis
Acute stress-stoornis

Aanpassingsstoornis, type
met angst

Symptomen
* Angst
* Verhoogde prikkelbaarheid
* Overdreven schrikreacties
* Zenuwachtigheid
* Ongerustheid
* Rusteloosheid

Tabel 3, Psychiatrische stoornissen met spanningssymptomen, deel 2
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E. Rangorde van doelstellingen voor psychomotorische therapie
In onderstaande rangorde is te zien dat het doel ‘ontspanning bevorderen - spanning tegengaan’
(genoteerd als ‘ontspanning’) op de derde plaats staat in een lijst van de vijftien meest belangrijk
geachte doelstellingen. Dit zowel in 1981 als in 2002.

Afbeelding 3, Rangorde van doelstellingen voor de psychomotorische therapie (Simons, 2006).
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F. Psychomotorische producten per cluster
Onderstaande tabel toont bestaande psychomotorische producten die met spanning samenhangen. De producten zijn ingedeeld per cluster (werkwijze).
Cluster
Steunend*
Pragmatischstructurerend*

Problematiek
Geen
Eetstoornissen

Product
Geen
(Ver)wenprogramma lichaam voor
cliënten met ernstig ondergewicht

Directiefklachtgericht*

Psychotische
stoornissen

Symptoomgerichte bewegingstherapie
voor cliënten met psychotische
stoornissen in de acute fase
Stressmanagment training voor cliënten
met psychotische stoornissen in de postacute fase
Symptoomgerichte bewegingstherapie
voor cliënten met affectieve psychosen of
bipolaire stoornissen in de manische fase
Stressmanagementtraining voor cliënten
met bipolaire stoornissen en/of affectieve psychosen in de post-acute fase
Adem- en ontspanningstherapie

Psychotische
stoornissen
Stemmingsstoornissen
Stemmingsstoornissen
Angststoornissen

Angststoornissen

Psychomotorische therapie voor mensen
met een posttraumatische stress-stoornis

Eetstoornissen

Psycho-educatie lichaamsbeleving

Onderzoeksverslag Mila van Nierop

Indicaties of doelen
Geen
- Geen ontspanning of rust kunnen vinden
- Leren herkennen van (lichaams)signalen van onrust, spanning,
gejaagdheid, alertheid en vermoeidheid en leren ontdekken en
gebruiken van passende manieren van ontspanning
- Bijdragen aan spannings- en energieregulatie

Literatuur
Geen
Rekkers,
2007

- Verbeteren stressmanagement

Emck, 2007

- Bijdragen aan spannings- en energieregulatie

Bosscher &
Emck, 2007

- Verbeteren van stressmanagement

Bosscher et
al., 2007

- Angst- en spanningsklachten
- Aanpakken van angst- en spanningsklachten door onder andere het
leren onderscheiden van gevoelens van spanning en ontspanning,
het leren bewust worden van het eigen adempatroon en het krijgen
van controle over het eigen lichaam
- PTSS waarbij spanning en hyper-arousal een rol spelen
- Aanleren van technieken waarmee spanning gereguleerd kan
worden en hyper-arousal vermindert
- Kennis leren maken met adem- en ontspanningsoefeningen

Jol & Van der
Meijden-Van
der Kolk,
2007

Emck, 2007

Jol et al.,
2007
Rekkers,
2007
42

Focaalinzichtgevend*

Somatoforme
stoornissen

Ontspanningstherapie

Psychotische
stoornissen

Gestructureerde actietherapie voor
cliënten met psychotische stoornissen in
de stabiele fase
Symbolische actietherapie voor cliënten
met bipolaire stoornissen en/of
affectieve psychosen in de stabiele fase
Focaal-inzichtgevende psychomotorische
therapie voor mensen met een
angststoornis
Geen

Stemmingsstoornissen
Angststoornissen

Inzichtgevendplus*

Geen

- Lichamelijke klachten en/of pijn, waarbij spanning en angst de
klacht in stand houden of verergeren
- Leren onderscheiden van gevoelens van spanning en ontspanning
en controle krijgen over het lichaam
- Bewustwording en uitwerking van specifieke innerlijke
spanningsbronnen en het vergroten van de weerbaarheid voor
potentiële stressvolle situaties
- Bewust worden en uitwerken van specifieke innerlijke
spanningsbronnen en vergroten van de weerbaarheid voor
potentiële stressvolle situaties
- Leren omgaan met lichamelijke spanning

Van der
Meijden-Van
der Kolk &
Jol, 2007
Emck, 2007

Geen

Geen

Bosscher et
al., 2007
Jol et al.,
2007

Tabel 4, Psychomotorische producten per cluster

Bovenstaande tabel is opgesteld aan de hand van informatie afkomstig uit: Van Hattum, Van Houten & Hutschemaekers (2007)
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G. Vraagtypen
Onderstaand volgen voorbeelden van de in hoofdstuk 6 genoemde vraagtypen, indien mogelijk zowel
in een open als een gesloten vorm. De uitleg bij de vragen en de meeste voorbeelden zijn
geparafraseerde informatie afkomstig van Brinkman (2000).
1. Gewone vraag
Vraag die het meeste weg heeft van vragen die gesteld worden in het dagelijks leven.
* Open vorm
Hoeveel gram vlees eet u gemiddeld bij een warme maaltijd?
* Gesloten vorm
Hoe staat u tegenover de geplande aanleg van een autosnelweg door uw wijk?
1. Ik ben er tegen
2. Ik sta er neutraal tegenover
3. Ik ben er voor
2. Aan te vullen bewering
Uitspraak/stelling waarbij de respondent gevraagd wordt deze af te maken.
* Open vorm
Als ik ‘s morgens opsta, is het eerste wat ik doe: …..
* Gesloten vorm
Ik vind dat de regering televisiereclame moet: …..
1. Verbieden
2. Verbieden voor bepaalde producten
3. Laten zoals die nu is
4. Stimuleren
3. Stelling
Stelling waarbij de respondent dient aan te geven in hoeverre hij het ermee eens is/in hoeverre het
geschrevene op hem van toepassing is.
* Open vorm
Geef u mening over de volgende stelling: “het openbaar vervoer moet voor alle mensen van vijftig
jaar of ouder gratis zijn”?
* Gesloten vorm
In hoeverre bent u het eens met de volgende stelling: “fysiotherapeuten moeten meer aandacht
besteden aan de psychische achtergrond van klachten”?
1. Helemaal mee oneens
2. Mee oneens
3. Noch mee oneens, noch mee eens
4. Mee eens
5. Helemaal mee eens
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4. Vignet
Omschrijving van een situatie waarbij de respondent zijn mening moet geven.
* Open vorm
“Jan is 21 jaar. Hij is vroeger veel door zijn vader geslagen. Jan ziet op een zeker moment hoe zijn
vader zijn moeder slaat. Jan wordt witheet en begint op zijn vader in te slaan, totdat deze dood in
elkaar zakt”. Wat voor straf heeft Jan naar uw idee verdiend?
* Gesloten vorm
“Jan is 21 jaar. Hij is vroeger veel door zijn vader geslagen. Jan ziet op een zeker moment hoe zijn
vader zijn moeder slaat. Jan wordt witheet en begint op zijn vader in te slaan, totdat deze dood in
elkaar zakt”. Wat voor straf heeft Jan naar uw idee verdiend?
1. Minder dan drie jaar gevangenisstraf
2. Meer dan drie jaar gevangenisstraf
5. Rangschikking
Lijst die de respondent dient te ordenen volgens een aangegeven criterium, om zo prioriteiten of
voorkeuren te achterhalen.
* Gesloten vorm
Hieronder staan vijf mogelijke overwegingen die een rol kunnen spelen bij de aanschaf van
aftershave. Wilt u bij de overweging die voor u de grootste rol speelt het getal 1 noteren? Bij de op
een na belangrijkste overweging zet u een 2 enzovoort, net zolang tot alle overwegingen een getal
hebben. Elk getal van 1 tot 5 komt dus één keer voor.
- De geur moet me bevallen …..
- De prijs moet laag zijn …..
- De verpakking moet mooi zijn …..
- Het merk moet bekend zijn …..
- Het product moet verzachtend werken op de huid …..
6. Checklist
Gesloten vraag met de mogelijkheid voor de respondent om bij elk item aan te geven of het van
toepassing is.
* Gesloten vorm
Welke keukenapparaten bezit u? Omcirkel elk getal dat hoort bij het apparaat dat u bezit.
1. Handmixer
2. Staafmixer
3. Elektrische grill
4. Magnetron
7. Rapportcijfer
Vraag waarbij de respondent een cijfer dient te geven, meestal van één tot tien, om zo zijn
waardering ergens voor te uiten.
* Open vorm
Hoe beoordeeld u het bedieningsgemak van deze videorecorder? Geeft u daarvoor een rapportcijfer
zoals u dat kent van school, een getal van 1 t/m 10 dus. U kunt ook ‘halfjes’ geven.
* Gesloten vorm
Omcirkel het ‘rapportcijfer’, zoals u dat kent van school, dat u vindt passen bij het bedieningsgemak
van deze videorecorder: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
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H. Antwoordvormen
Onderstaand volgen voorbeelden van mogelijke antwoordvormen. De voorbeelden zijn afkomstig uit:
Baarda et al. (2010).
1. Matrix
Waar heb je wel eens bezwaar tegen aangetekend? (meerdere antwoorden mogelijk)
- Tegen de hoogte van de studiefinanciering
Ja/nee
- Tegen de huurhoogte bij de huurcommissie
Ja/nee
- Tegen een tentamen- of toetscijfer
Ja/nee
- Tegen iets anders, namelijk …..
Ja/nee

2. Antwoord- of beoordelingsschaal
Hoe (on)tevreden bent u over de aankoop?
Zeer ontevreden - ontevreden - gedeeltelijk (on)tevreden - tevreden - zeer tevreden

3. Tekst-box of numerieke box
* Tekst-box
Kunt u aangeven hoe (on)handig u dit bedieningssysteem vindt?

* Numerieke box
Wat is uw geboortejaar?

4. Mate waarin een bewering opgaat
“Ik heb het gevoel dat het leven mij de rol van pechvogel heeft toegekend”
Gaat helemaal niet op 1 2 3 4 5 6 Gaat helemaal op

5. Positie kiezen tussen beweringen
Ik vind mijn werk:
1

2

3

Heel erg
vervelend

4

5
_
Heel erg
leuk

6. Lijnschaal
Hoe beoordeelt u het gevaar dat u loopt door het gebruik van uw auto? (zet op onderstaande lijn een
kruisje op de plaats die u het meest van toepassing acht)
Helemaal geen gevaar
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7. Beeldvraag
Hieronder staan twee studenten beschreven: A. en K.
- A. volgt alle lessen en gaat onmiddellijk studeren als hij thuiskomt. Hij gaat liever een keer niet uit
dan dat hij zijn werk niet af heeft.
- B. bezoekt selectief de lessen. Thuis neemt hij eerst zijn verdiende rust, of slaat hij een balletje.
Omdat je maar één keer leeft, gaat hij beslist elk weekend uit.
Wat betreft mijn studiegewoonten…
1. Ben ik net als A.
2. Lijk ik meer op A. dan op K.
3. Zit ik tussen A. en K. in
4. Lijk ik meer op K. dan op A.
5. Ben ik net als K.
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I. Gegevens van de bestaande vragenlijsten
Onderstaand volgen gegevens van de in hoofdstuk 7 geselecteerde vragenlijsten. Bij de beoordeling
van de psychometrische kwaliteiten door de COTAN geldt: O = onvoldoende, V = voldoende, G=
goed.
Depression Anxiety Stress Scale, DASS, 2011
Bewerking van
Depression Anxiety Stress Scale van P. en S. Lovibond, 1995
Auteur(s)
P. en S. Lovibond
Bewerker(s)
E. Beurs, R. Dyck, L. Marquenie, A. Lange, R. Blonk
Meetpretentie
Depressie, angst, stress
Populatie
Volwassenen
Laatste normering
Geen normering
Items + subschalen 42 Items, 3 subschalen: depressie, angst en stress
Overige informatie Er is ook verkorte versie beschikbaar, deze wordt hier buiten beschouwing gelaten
COTAN beoordeling 2004: uitgangspunten testconstructie - V, kwaliteit testmateriaal - G, kwaliteit handleiding
- O (geen handleiding), normen - O (geen normen), betrouwbaarheid - G, begripsvaliditeit O (te weinig onderzoek), criteriumvaliditeit - O (geen onderzoek)
Bron
COTAN Documentatie NIP, z.d. a
Toelichting
De items van de vragenlijst zijn uitspraken en de respondent moet hierbij aangeven in
hoeverre deze de afgelopen week op hem van toepassing waren. De items zijn geschaald
volgens een Likert-schaal (De Beurs, van Dijck, Marquenie, Lange & Blonk, 2001) die loopt
van 0 tot en met 3. De betekenis van de cijfers staat in de uitleg van de vragenlijst
genoemd, bij de items worden vervolgens enkel nog de cijfers gebruikt.
Tabel 5, Gegevens DASS

Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders-NL, SCARED-NL, 2007
Bewerking van
Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders, SCARED, van B. Birmaher et al.
(1997)
Auteur(s)
B. Birmaher et al.
Bewerker(s)
P. Muris, D. Bodden, W. Hale, B. Birmaher, B. Mayer
Meetpretentie
Angst en bang-zijn
Populatie
7-19 Jaar
Laatste normering
2000
Items + subschalen 41 Items, 5 subschalen: separatieangststoornis, paniekstoornis, sociale fobie, school-angst,
gegeneraliseerde angststoornis (Wijsbroek, Hale, Raaijmakers & Muris, 2005)
Overige informatie In de literatuur worden ook andere subschalen genoemd, deze lijken echter betrekking te
hebben op eerdere versies van de vragenlijst, welke uit meerdere items bestonden.
COTAN beoordeling 2007: uitgangspunten testconstructie - G, kwaliteit testmateriaal - G, kwaliteit handleiding
- V, normen - O (representativiteit onvoldoende en/of niet te beoordelen),
betrouwbaarheid - V (betreft de totaalscore, subschalen onvoldoende), begripsvaliditeit G (betreft de totaalscore, subschalen onvoldoende), criteriumvaliditeit - V (betreft de
totaalscore, subschalen onvoldoende)
Bron
COTAN Documentatie NIP, z.d. c
Toelichting
De items uit de vragenlijst zijn zinnen die te maken hebben met bang-zijn. De respondent
moet bij ieder item aangeven in hoeverre deze voor hem waar is. Er wordt gebruik
gemaakt van een driepunts-Likert-schaal (Wijsbroek, Hale, Raaijmakers & Muris, 2005). De
antwoordopties worden bij elke vraag herhaald.
Tabel 6, Gegevens SCARED-NL
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Zelf-beoordelings Vragenlijst voor Kinderen, ZBV-K, 1989
Auteur(s)
C.D. Spielberger
Bewerker(s)
F.C. Bakker, P.C.W. Wieringen, H.M. Ploeg, C.D. Spielberger
Meetpretentie
Toestandsangst en angstdispositie
Populatie
8-15 Jaar
Laatste normering
1987
Items + subschalen 40 Items, 2 subschalen: toestandsangst en angstdispositie
COTAN beoordeling 1992: uitgangspunten testconstructie - G, kwaliteit testmateriaal - G, kwaliteit handleiding
- V, normen - O (verouderd, niet meer bruikbaar), betrouwbaarheid - V, begripsvaliditeit V, criteriumvaliditeit - O
Bron
COTAN Documentatie NIP, z.d. e
Toelichting
De toestandsangstschaal meet hoe de respondent zich op het huidige moment voelt. De
angstdispositieschaal meet hoe dit over het algemeen is (COTAN Documentatie NIP, z.d. e).
De respondent dient de items met een driepuntsschaal te beantwoorden, welke bij ieder
item herhaald wordt. Beide subschalen zijn voorzien van een voorbeelditem.
Tabel 7, Gegevens ZBV-K

Nijmeegse Vragenlijst voor Hyperventilatie, NVH (ook wel NVL), 1983
Auteur(s)
P. van Doorn, P. Colla, H. Folgering
Meetpretentie
Hyperventilatiesyndroom
Populatie
Patiënten verdacht van HVS
Laatste normering
Onbekend
Items + subschalen 16 Item, 4 subschalen: dyspneu (subjectieve adembelemmering), perifere klachten,
centrale klachten, restgroep van items met betrekking tot angst en spanning.
COTAN beoordeling 1992: uitgangspunten testconstructie - V, kwaliteit testmateriaal - V, kwaliteit handleiding O, normen - O, betrouwbaarheid - O, begripsvaliditeit - O, criteriumvaliditeit - V. De COTAN
geeft geen toelichting bij de als onvoldoende beoordeelde criteria.
Bron
COTAN Documentatie NIP, z.d. f
Toelichting
De respondent dient per item aan te geven of de genoemde klacht in de afgelopen weken
bij hem is opgetreden. Dit gebeurt aan de hand van een vijfpuntsschaal, welke bovenaan
de vragenlijst eenmaal genoemd staat (Methode van Dixhoorn, z.d.).
Tabel 8, Gegevens NVH

Inventarisatielijst Omgaan met Anderen, IOA, 1987
Auteur(s)
C.M.J. van Dam-Baggen, F.W. Kraaimaat
Meetpretentie
Problemen in de omgang met anderen: sociale angst en sociale vaardigheden
Populatie
Vanaf 16 jaar
Laatste normering
1998
Items + subschalen 35 Items, 2 schalen: spanningsschaal en frequentieschaal, 5 subschalen per schaal: kritiek
geven, aandacht vragen voor de eigen mening, waardering uitspreken voor een ander,
initiatief nemen tot contact, zelfwaardering
COTAN beoordeling 2001: uitgangspunten testconstructie - G, kwaliteit testmateriaal - G, kwaliteit handleiding
- G, normen - V, betrouwbaarheid - V, begripsvaliditeit - V, criteriumvaliditeit - G
Bron
COTAN Documentatie NIP, z.d. c
Toelichting
De respondent dient elk item te beantwoorden aan de hand van een vijfpuntsschaal. Deze
schaal staat bovenaan de vragenlijst één keer genoemd, verder worden er alleen nog
cijfers gebruikt die de vijf antwoordopties vertegenwoordigen. De spanningsschaal en de
frequentieschaal worden beide voorafgegaan door een voorbeelditem.
Tabel 9, Gegevens IOA
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Vierdimensionale Klachtenlijst, 4 DKL, 1994-2002
Auteur(s)
B. Terluin
Meetpretentie
Distress, depressie, angst, somatisatie
Populatie
Vanaf 15 jaar
Laatste normering
1998
Items + subschalen 50 Items, 4 subschalen: distress, depressie, angst en somatisatie
COTAN beoordeling 2005: uitgangspunten testconstructie - G, kwaliteit testmateriaal - G, kwaliteit handleiding
- G, normen - O (representativiteit onvoldoende en/of niet te beoordelen),
betrouwbaarheid - G, begripsvaliditeit - V, criteriumvaliditeit - V
Bron
COTAN Documentatie NIP, z.d. d
Toelichting
De vragenlijst beoogt symptomen van een stressproces (distress) te onderscheiden van
depressie, angst en somatisatie (COTAN Documentatie NIP, z.d. d). De respondent dient de
items van de vragenlijst te beantwoorden aan de hand van een vijfpuntsschaal. Deze wordt
bovenaan alle bladzijden genoemd, achter de items worden enkel cijfers weergegeven.
Voorafgaand aan de vragen vindt een instructie plaats met daarbij twee voorbeelditems.
Tabel 10, Gegevens 4 DKL

Algemene Toestand Lijst (ATL), 2006
Auteur(s)
J.J. van Dixhoorn
Meetpretentie
Verhoogde spanning
Populatie
Oorspronkelijk deelnemers aan de Adem- en ontspanningstherapie van Van Dixhoorn als
aanvulling op de NVH
Laatste normering
Geen normen
Items + subschalen 16 Items, 3 subschalen: moeilijk bewegen, moe/onrust, concentratie + 3 items die met elk
van de drie subschalen samenhangen
Bron
Van Dixhoorn, 2011
Toelichting
De respondent dient met behulp van een vijfpuntsschaal aan te geven in hoeverre de
genoemde beweringen op hem van toepassing zijn geweest in de afgelopen weken. De
antwoordschaal is één keer weergegeven.
Tabel 11, Gegevens ATL

Body Sensation Questionnaire (BSQ), 1986
Auteur(s)
W.L. Chambless
Bewerker(s)
W.A. Arrindell (vertaling)
Meetpretentie
Angst voor lichamelijke sensaties die kunnen optreden bij spanning of angst
Populatie
Onbekend
Laatste normering
Onbekend
Items + subschalen 17 Items, 5 subschalen: cardiale en respiratoire symptomen (hart en longen), gastrointestinaal symptomen (maag en darmen), symptomen met betrekking tot het perifere
zenuwstelsel, symptomen met betrekking tot het centrale zenuwstelsel, psychische
symptomen
Bron
Tijdschrift voor psychiatrie, z.d. a
Toelichting
De respondent dient bij elk item de mate van angst aan te geven op een vijfpuntsschaal.
Deze schaal wordt eenmaal in de instructie van de vragenlijst genoemd, verder wordt er
gebruik gemaakt van cijfers.
Tabel 12, Gegevens BSQ
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Fear of Negative Evaluation Scale (FNE-S-N), 2004
Auteur(s)
D. Watson, R. Friend
Bewerker(s)
S. Bögels (vertaling)
Meetpretentie
Angst om negatief beoordeeld te worden door anderen
Populatie
Onbekend
Laatste normering
Onbekend
Items + subschalen 12 Items
Bron
Tijdschrift voor psychiatrie, z.d. b
Toelichting
De items van de FNE-S-N dienen aan de hand van een vijfpunts Likertschaal beantwoord
te worden (Waelput, 2010). De schaal wordt één keer bovenaan de vragenlijst genoemd,
verder worden er alleen cijfers vermeldt.
Tabel 13, Gegevens FNE-S-N

Spence Children’s Anxiety scale (SCAS), 1999
Auteur(s)
S.H. Spence
Bewerker(s)
M. Nauta en A. Scholing (vertaling)
Meetpretentie
Angst bij kinderen
Populatie
Kinderen vanaf 7 jaar
Laatste normering
Onbekend
Items + subschalen 44 (38 + 6 extra positieve toegevoegde items), 6 subschalen: gegeneraliseerde
angststoornis, paniekstoornis (agorafobie), sociale fobie, separatieangststoornis, obsessiefcompulsieve stoornis en angst ten aanzien van lichamelijke verwondingen
Bron
Spence, z.d. a
Toelichting
De SCAS gebruikt een vierpuntsschaal die achter elk item vermeldt staat. Er zijn zes items
in de vragenlijst opgenomen die niet meetellen voor de totaalscore op de vragenlijst. Deze
items zijn zo geformuleerd dat elke respondent er een positief antwoord op kan geven.
Hiermee wordt geprobeerd te voorkomen dat de respondent op de daadwerkelijke vragen
van de lijst onterecht een positief antwoord geeft, om niet bij alle items problemen aan te
hoeven geven. Aan het einde van de vragenlijst is nog een extra vraag opgenomen waarbij
de respondent kan aangeven of er nog andere zaken zijn waar hij bang voor is, maar die
niet genoemd zijn in de lijst (Spence, z.d. a).
Tabel 14, Gegevens SCAS
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J. Verzameling van bestaande items
Onderstaande lijst toont de items uit bestaande vragenlijsten die bruikbaar worden geacht voor de te
ontwikkelen vragenlijst (8.2 bruikbaarheid van de geselecteerde vragenlijsten, bladzijde 21).
DASS: subschaal stress
1. Ik merkte dat ik overstuur raakte van onbelangrijke zaken
2. Ik had de neiging om overdreven te reageren op situaties
3. Ik vond het moeilijk me te ontspannen
4. Ik merkte dat ik gemakkelijk overstuur raakte
5. Ik was erg opgefokt
6. Ik merkte dat ik erg ongeduldig werd van oponthoud (bv. wachten op een lift, stoplichten, file)
7. Ik merkte dat ik nogal licht geraakt was
8. Ik vond het moeilijk op verhaal te komen
9. Ik merkte dat ik erg snel prikkelbaar was
10. Ik vond het moeilijk tot rust te komen nadat iets me overstuur had gemaakt
11. Ik vond het moeilijk om te dulden dat ik gestoord werd bij wat ik aan het doen was
12. Ik was erg nerveus
13. Ik had volstrekt geen geduld met dingen die me hinderden bij iets dat ik wilde doen
14. Ik merkte dat ik erg onrustig was
SCARED-NL: alle items
1. Als ik bang ben, is het moeilijk om adem te halen
2. Ik krijg hoofdpijn of buikpijn als ik op school ben
3. Ik ben niet graag bij mensen die ik niet goed ken
4. Ik word bang als ik niet thuis slaap
5. Ik maak me zorgen of anderen me wel aardig vinden
6. Als ik bang ben, voelt het alsof ik flauw val
7. Ik ben zenuwachtig
8. Ik blijf bij mijn ouders, waar ze ook heen gaan
9. Mensen zeggen tegen me dat ik er zenuwachtig uitzie
10. Ik voel me nerveus bij mensen die ik niet goed ken
11. Ik krijg buikpijn op school
12. Als ik bang word, voelt het alsof ik gek word
13. Ik maak me zorgen om alleen te slapen
14. Ik maak me zorgen of ik even goed ben als andere kinderen
15. Als ik bang ben, voelt het alsof dingen niet echt zijn
16. Ik heb nare dromen over dat er iets ergs met mijn ouders gebeurt
17. Ik maak me zorgen over naar school gaan
18. Als ik bang ben, klopt mijn hart snel
19. Ik voel me trillerig en zwak
20. Ik heb nare dromen over dat er iets ergs met mij gebeurt
21. Ik maak me zorgen of het wel goed met me zal gaan
22. Als ik bang ben, zweet ik veel.
23. Ik ben iemand die zich veel zorgen maakt
24. Ik word echt bang zonder dat daar een reden voor is
25. Ik ben bang om alleen thuis te zijn
26. Ik vind het moeilijk om met mensen te praten die ik niet goed ken
27. Als ik bang ben, voelt het alsof ik ga stikken
28. Mensen zeggen tegen mij dat ik me teveel zorgen maak.
29. Ik vind het niet leuk om weg van mijn familie te zijn
30. Ik ben bang om een angstaanval (of paniekaanval) te krijgen
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31. Ik maak me zorgen dat er iets ergs met mijn ouders gebeurt
32. Ik ben verlegen bij mensen die ik niet goed ken
33. Ik maak me zorgen over de toekomst
34. Als ik bang ben, heb ik het gevoel dat ik moet overgeven
35. Ik maak me zorgen over hoe goed ik dingen doe
36. Ik ben bang om naar school te gaan
37. Ik maak me zorgen over dingen die vroeger gebeurd zijn
38. Als ik bang ben, voel ik me duizelig
39. Ik voel me zenuwachtig als ik iets moet doen terwijl andere kinderen of volwassenen naar me
kijken (bv. bij hardop lezen, een spreekbeurt, een spel of een sport)
40. Ik voel me zenuwachtig wanneer ik naar een feestje of naar een andere plaats ga waar mensen
zijn die ik niet goed ken
41. Ik ben verlegen
ZBV-K: alle items
1. Ik ben bang dingen verkeerd te doen
2. Ik zou wel willen huilen
3. Ik voel me ongelukkig
4. Ik vind het moeilijk beslissingen te nemen
5. Ik heb problemen waar ik tegen op zie
6. Ik pieker teveel
7. Ik raak thuis van streek
8. Ik ben verlegen
9. Ik maak me ongerust
10. Ik denk aan allerlei onbelangrijke dingen en dat zit me dwars
11. Ik pieker over school
12. Ik vind het moeilijk te beslissingen wat ik zal gaan doen
13. Ik voel mijn hart bonzen
14. Ik ben, zonder het te laten merken, bang
15. Ik maak mij bezorgd dat mijn ouders iets overkomt
16. Mijn handen zijn zweterig
17. Ik maak me zorgen over dingen die me kunnen overkomen
18. Ik kan ’s avonds moeilijk in slaap komen
19. Ik heb een raar gevoel in mijn maag
20. Ik pieker over wat anderen van mij vinden
NVH: subschaal angst en spanning
1. Pijnlijke steken in de borst
2. Gespannenheid
3. Bonzen van het hart
4. Angstig gevoel
IOA: spanningsschaal
1. Mee gaan praten in een gesprek met een groepje mensen
2. Een vriend(in) of goede kennis zeggen dat hij/zij iets doet dat u hindert
3. Er niet op ingaan als iemand u iets probeert op te dringen (bv. aan de deur, op straat)
4. Instemmen met waardering voor iets dat u hebt gedaan
5. Een kennis vragen u met een karweitje te helpen
6. Dingen die u uitgeleend hebt terugvragen
7. Een verzoek weigeren om geld uit te lenen
8. Een verzoek afslaan van een gezaghebbend persoon
9. Iemand zeggen dat u blij bent met iets dat hij/zij voor u heeft gedaan
Onderzoeksverslag Mila van Nierop

53

10. Iemand die iets doet dat u stoort (bv. in trein of bioscoop), verzoeken daarmee op te houden
11. Tijdens een gesprek de ander aankijken
12. Een ambtenaar aan het loket om inlichtingen vragen
13. Een gesprek beginnen met een aantrekkelijke man of vrouw
14. Een andere mening naar voren brengen dan die van de persoon met wie u spreekt
15. Een gesprekje beginnen met een onbekende
16. Een andere mening naar voren brengen dan die van het gezelschap waarin u bent
17. Iemand zeggen dat hij/zij iets goed gedaan heeft
18. Dingen weigeren die niet in orde zijn (bv. in winkel of restaurant)
19. Uitleg vragen over iets dat u niet hebt begrepen
20. Tijdens een gesprek met onbekenden uw mening naar voren brengen
21. Iemand zeggen dat hij/zij iets onredelijks ten opzichte van u heeft gedaan
22. Een verzoek afslaan van iemand op wie u gesteld bent
23. Laten merken dat u blij bent met een cadeautje
24. Iemand zeggen dat hij/zij er leuk uitziet
25. Met iemand bespreken dat u de indruk hebt dat hij/zij u ontloopt
26. Zeggen dat u het fijn vindt als iemand u zegt dat hij/zij bijzonder op u gesteld is
27. Instemmen met een compliment over uw uiterlijk
28. Iemand zeggen dat u erg tevreden bent over iets dat u hebt gedaan
29. Naar iemand toestappen om kennis met hem of haar te maken
30. Uw levensovertuiging naar voren brengen
31. Iemand zeggen dat u niet meer met hem of haar om wilt gaan
32. Er op aandringen dat iemand zijn/haar aandeel levert in een gemeenschappelijke taak
33. Iemand zeggen dat de toon waarop hij/zij met u praat u stoort
34. Uw mening naar voren brengen tegenover een gezaghebbend persoon
35. Een kennis uitnodigen samen iets te gaan doen
4DKL: subschaal distress
1. Neerslachtigheid
2. Piekeren
3. Onrustig slapen
4. Lusteloosheid
5. Gespannen
6. Snel geïrriteerd
7. Dat u tot niets meer kunt komen
8. Dat u geen belangstelling meer kunt opbrengen voor de mensen en dingen om u heen
9. Dat u ’t niet meer aankunt
10. Dat u er niet meer tegenop kunt
11. Dat u nergens meer zin in hebt
12. Moeite met helder denken
13. Moeite om in slaap te komen
14. Snel emotioneel
15. Schieten u de afgelopen week weleens beelden in gedachten over (een) aangrijpende
gebeurtenis(sen) die u hebt meegemaakt
16. Moet u de afgelopen week weleens uw best doen om gedachten of herinneringen aan (een)
aangrijpende gebeurtenis(sen) van u af te zetten
ATL: alle items
1. Vermoeid gevoel
2. Moe wakker worden
3. Onrustig slapen
4. Geen zin om iets te ondernemen
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5. Veel tijd nodig om bij te komen na lichaamsbeweging
6. Een inspanning te kort kunnen volhouden
7. De aandacht slecht bij een ding houden
8. Gauw afgeleid zijn
9. Drukte in het hoofd
10. Onnodige fouten maken
11. Tekort aan rust
12. Moeite met ontspannen
13. Geen energie om iets te ondernemen
14. Prikkelbaar
15. Moeite met lopen en bewegen
16. Stijfheid van het lichaam
BSQ: alle items
1. Hartkloppingen
2. Druk of zwaar gevoel in je borst
3. Verdoofd gevoel in je armen
4. Tintelingen in je vingertoppen
5. Verdoofd gevoel in een ander deel van je lichaam
6. Gevoel van kortademigheid
7. Duizeligheid
8. Wazig of gestoord zien
9. Misselijkheid
10.Vlinders in je buik hebben
11.Een zwaar gevoel in je maag hebben
12.Een prop in je keel hebben
13.Slappe benen hebben
14.Zweten
15.Een droge keel hebben
16.Je verward voelen en niet meer weten waar je bent
17.Gevoel los te zijn van je lichaam, maar gedeeltelijk aanwezig te zijn
FNE-S-N: alle items
1. Ik maak me zorgen over wat andere mensen van me zullen denken, ook al weet ik dat het niets
uitmaakt
2. Ik trek het me erg aan als ik weet dat mensen een ongunstige indruk van me vormen
3. Ik ben vaak bang dat andere mensen mijn tekortkomingen opmerken
4. Ik maak me vaak zorgen over welke indruk ik op iemand maak
5. Ik ben bang dat anderen me afkeuren
6. Ik ben bang dat andere mensen iets op me aan te merken hebben
7. Ik maak me druk over het oordeel van anderen over mij
8. Als ik met iemand praat, maak ik me zorgen over wat die ander van me zou kunnen denken
9. Ik ben doorgaans bezorgd over de indruk die ik maak
10. Als ik weet dat iemand mij beoordeelt, doet dat me veel
11. Soms denk ik dat ik me teveel zorgen maak over wat andere mensen van mij denken
12. Ik maak me vaak zorgen dat ik de verkeerde dingen zeg of doe
SCAS: alle items behalve de extra positieve items
1. Ik maak me zorgen over dingen
2. Ik ben bang in het donker
3. Als ik een probleem heb, krijg ik een raar gevoel in m'n buik.
4. Ik voel me bang
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5. Ik zou het eng vinden om alleen thuis te zijn
6. Ik voel me zenuwachtig als ik een toets of een proefwerk moet maken
7. Ik vind het eng om ergens anders naar de WC te gaan
8. Ik maak me zorgen over niet in de buurt van mijn ouders zijn
9. Ik ben bang dat ik mezelf voor gek zal zetten tegenover andere mensen
10. Ik maak me zorgen dat ik mijn werk op school slecht zal doen
11. Ik maak me zorgen dat er iets ergs gaat gebeuren met iemand uit mijn gezin
12. Ik heb plotseling het gevoel alsof ik geen adem kan krijgen, terwijl er geen reden voor is
13. Ik moet steeds controleren of ik dingen goed heb gedaan (bv. of het licht uit is, of de deur op slot
is)
14. Ik ben bang als ik alleen moet slapen
15. Ik vind het moeilijk om 's ochtends naar school te gaan omdat ik me zenuwachtig of bang voel
16. Ik ben bang voor honden
17. Ik kan slechte of rare gedachten moeilijk uit mijn hoofd krijgen
18. Als ik een probleem heb, slaat mijn hart heel snel
19. Ik begin plotseling te trillen of te beven, terwijl daar geen reden voor is
20. Ik maak me zorgen dat er iets ergs met me gaat gebeuren
21. Ik ben bang om naar de dokter of de tandarts te gaan
22. Als ik een probleem heb, voel ik me trillerig
23. Ik ben bang om op een hoge plek of in een lift te staan
24. Ik moet bepaalde gedachten denken (zoals getallen of woorden) om te zorgen dat er geen nare
dingen gebeuren
25. Ik vind het eng als ik met de auto, bus of trein moet reizen
26. Ik pieker over wat andere mensen van me denken
27. Ik ben bang om op plaatsen te zijn waar veel mensen zijn, zoals een winkelcentrum, de bioscoop,
bussen of drukke speeltuinen
28. Plotseling voel ik me heel bang terwijl er geen reden voor is
29. Ik ben bang voor insecten of spinnen
30. Ik word plotseling duizelig of slap terwijl er geen reden voor is
31. Ik ben bang als ik voor de klas iets moet zeggen
32. Mijn hart begint plotseling te snel te kloppen terwijl daar geen reden voor is
33. Ik pieker dat ik plotseling bang zal worden terwijl niets is om bang voor te zijn
34. Ik ben bang om in kleine afgesloten ruimtes te zijn, zoals tunnels of een kleine kamer
35. Ik moet sommige dingen steeds opnieuw doen (zoals handenwassen, dingen schoonmaken of op
een bepaalde manier neerleggen)
36. Ik heb last van slechte of rare gedachten of beelden in mijn hoofd
37. Ik moet sommige dingen precies op de goede manier doen om ervoor te zorgen dat er geen nare
dingen gebeuren
38. Ik zou bang zijn als ik een nacht van huis moet zijn
Items naar aanleiding van gevonden literatuur met betrekking tot spanning
Stress
Druk
Agitatie
Spierspanning
Opwinding
Evenwicht
Life-event
Overvraging
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K. Vragenlijst voor het expertpanel
Onderstaande vragenlijst is naar het expertpanel verstuurd.

Beste,
Voor mijn opleiding psychomotorische therapie aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen ben ik
bezig met een afstudeeronderzoek. Dit onderzoek gaat over spanning bij kinderen van tien tot
vijftien jaar met psychiatrische problematiek. Het doel van het onderzoek is het ontwikkelen van een
vragenlijst welke spanning meet bij de genoemde doelgroep.
Om te bepalen welke items in de vragenlijst moeten komen, zou ik graag jouw mening horen. Wil je
op de volgende pagina’s bij elk item aangeven in hoeverre je deze relevant vindt voor de te
ontwikkelen vragenlijst?
Bij voorbaat bedankt voor het invullen van de lijst. Als je nog op- of aanmerkingen heb ten aanzien
van de te ontwikkelen vragenlijst dan hoor ik dat graag!
Met vriendelijke groet,
Mila van Nierop

De vragenlijst kun je per e-mail terug sturen:
milavannierop@hotmail.com

De vragenlijst opsturen kan ook:
Mila van Nierop
Heemraadstraat 6-22
6525 TH Nijmegen

Gegevens
Naam:

(wordt niet vermeld in het onderzoek)

Leeftijd:

Beroep waarin je met kinderen/jeugdigen te maken hebt:

Instelling/organisatie e.d. van waaruit je met kinderen/jeugdigen werkt/hebt gewerkt:

Leeftijd van de kinderen/jeugdigen waarmee je werkt/hebt gewerkt:

Eventuele problematiek van de kinderen/jeugdigen waarmee je werkt/ hebt gewerkt:
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DIT ITEM VIND IK RELEVANT VOOR
DE TE ONTWIKKELEN VRAGENLIJST:
1. In een spannende situatie voel ik mijn hart snel kloppen

Ja

Enigszins

Nee

2. Ik heb moeite om ’s avonds in slaap te vallen

Ja

Enigszins

Nee

3. Ik wordt ’s nachts wakker

Ja

Enigszins

Nee

4. In een spannende situatie tril of beef ik

Ja

Enigszins

Nee

5. In een spannende situatie heb ik moeite om adem te halen

Ja

Enigszins

Nee

6. In een spannende situatie ga ik zweten

Ja

Enigszins

Nee

7. In een spannende situatie heb ik tintelingen in mijn lichaam

Ja

Enigszins

Nee

8. In een spannende situatie voel ik me duizelig

Ja

Enigszins

Nee

9. In een spannende situatie voel ik me slap

Ja

Enigszins

Nee

10. In een spannende situatie voel ik me niet lekker (bijvoorbeeld last hebben van buikpijn, misselijkheid, of hoofdpijn)

Ja

Enigszins

Nee

11. Ik voel me moe

Ja

Enigszins

Nee

12. Ik heb geen energie om dingen te doen (bijvoorbeeld
fietsen, spelen, sporten)

Ja

Enigszins

Nee

13. Ik heb gespannen spieren

Ja

Enigszins

Nee

14. Ik kan me moeilijk ontspannen

Ja

Enigszins

Nee

15. In een spannende situatie heb ik het gevoel dat ik los ben
van mijn lichaam

Ja

Enigszins

Nee

16. Ik raak gemakkelijk overstuur

Ja

Enigszins

Nee

17. Ik ben snel geïrriteerd

Ja

Enigszins

Nee

18. Ik ben bang om dingen verkeerd te doen

Ja

Enigszins

Nee

19. Ik ben sneller bang voor dingen dan kinderen die even oud
zijn als ik (bijvoorbeeld bang voor het donker, of kleine ruimtes
zoals de lift)

Ja

Enigszins

Nee

20. Ik ben bang om weg te zijn van huis

Ja

Enigszins

Nee

21. Ik ben bang

Ja

Enigszins

Nee

22. Ik ben zenuwachtig

Ja

Enigszins

Nee
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23. Ik heb nergens zin in

Ja

Enigszins

Nee

24. Ik ben ongeduldig

Ja

Enigszins

Nee

25. Ik ben onrustig

Ja

Enigszins

Nee

26. Als ik overstuur ben geweest vind ik het moeilijk om weer
rustig te worden

Ja

Enigszins

Nee

27. Ik voel me onveilig

Ja

Enigszins

Nee

28. Ik pieker

Ja

Enigszins

Nee

29. Ik maak me zorgen over dat er iets met mijn ouders
gebeurd

Ja

Enigszins

Nee

30. Ik maak me zorgen over dat er iets met mijzelf gebeurd

Ja

Enigszins

Nee

31. Ik maak me zorgen over de toekomst

Ja

Enigszins

Nee

32. Ik maak me zorgen of ik mijn werk op school goed doe

Ja

Enigszins

Nee

33. Ik kan mijn aandacht slecht bij mijn werk houden

Ja

Enigszins

Nee

34. Ik maak onnodige fouten in mijn werk

Ja

Enigszins

Nee

35. Ik hou alles om me heen in de gaten

Ja

Enigszins

Nee

36. Ik heb gedachten in mijn hoofd die me afleiden

Ja

Enigszins

Nee

37. Ik vind het moeilijk om keuzes te maken

Ja

Enigszins

Nee

38. Ik denk aan vervelende dingen die zijn gebeurd

Ja

Enigszins

Nee

39. Ik vind het moeilijk om te stoppen met nadenken over
vervelende dingen

Ja

Enigszins

Nee

40. Ik heb problemen waar ik tegen op zie

Ja

Enigszins

Nee

41. Ik moet dingen steeds op dezelfde manier denken of doen
zodat er geen nare dingen gebeuren

Ja

Enigszins

Nee

42. Ik moet dingen steeds opnieuw doen (bijvoorbeeld mijn
handen wassen, dingen tellen, of dingen controleren)

Ja

Enigszins

Nee

43. Ik moet dingen doen die me niet lukken

Ja

Enigszins

Nee

44. Ik moet meer doen dan ik aankan

Ja

Enigszins

Nee

45. Ik ben zenuwachtig bij mensen die ik niet goed ken

Ja

Enigszins

Nee

46. Ik durf niets te zeggen bij mensen die ik niet goed ken

Ja

Enigszins

Nee
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47. Ik doe mee aan een gesprek tussen kinderen uit mijn klas

Ja

Enigszins

Nee

48. Ik geef mijn mening bij mensen die ik ken, ook al hebben zij
een andere mening

Ja

Enigszins

Nee

49. Ik vind het vervelend als ik iets moet doen terwijl andere
mensen naar me kijken (bijvoorbeeld een spreekbeurt houden
voor de klas)

Ja

Enigszins

Nee

50. Ik ben bang om iets te zeggen of te doen als er iemand met
gezag in de buurt is (bijvoorbeeld de meester of juf)

Ja

Enigszins

Nee

51. Ik vind het moeilijk om hulp aan iemand te vragen

Ja

Enigszins

Nee

52. Ik vind het moeilijk om ‘nee’ tegen anderen te zeggen

Ja

Enigszins

Nee

53. Ik vind het moeilijk om voor mijzelf op te komen

Ja

Enigszins

Nee

54. Ik maak me zorgen over wat anderen van mij vinden

Ja

Enigszins

Nee

55. Ik ben bang dat anderen kritiek op mij hebben

Ja

Enigszins

Nee
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L. Expertpanel en resultaten
De groepen waaruit het expertpanel bestaat, worden kort weergegeven en daarna volgt er voor elke
groep een resultaattabel.
 Groep 1
Studenten van de opleiding Psychomotorische therapie die tijdens hun jaarstage hebben gewerkt
met de doelgroep Kind & Jeugd. Alle studenten volgen de opleiding in Nijmegen, met uitzondering
van respondent 5. Deze respondent volgt in Zwolle de opleiding.
Respondent
1 (24 jaar, vrouw)
2 (20 jaar, vrouw)
3 (22 jaar, man)
4 (24 jaar, man)
5 (27 jaar, man)
6 (22 jaar, vrouw)
7 (24 jaar, vrouw)
8
9

Leeftijd doelgroep
4 t/m 18 jaar
6 t/m 21 jaar
7 t/m 21 jaar
5 t/m 18 jaar
7 t/m 12 jaar
4 t/m 18 jaar
0 t/m 18 jaar

Problematiek doelgroep
Uiteenlopende psychiatrische problematiek
ADHD, ASS, hechtingsproblematiek, assertiviteitsproblematiek
ADHD, ODD, ASS, gedragsproblematiek
O.a. assertiviteitsproblematiek, agressie, angst, depressie
Angst, gedragsproblemen
Uiteenlopende psychiatrische problematiek
Uiteenlopende psychiatrische problematiek

Tabel 15, Expertpanel groep 1

Van de negen verstuurde vragenlijsten zijn er zeven ingevuld retour gekomen. Bij één vragenlijst
ontbrak een antwoord op item 1, bij dat item zijn dus zes antwoorden verkregen. Twee
respondenten hebben op meerdere items geantwoord met twee antwoorden, waardoor sommige
items dus acht antwoorden hebben gekregen.
 Groep 2
Personen die werken met de doelgroep Kind & Jeugd, maar niet als psychomotorisch therapeut.
Respondent
1 (24 jaar, vrouw) Pedagoog,
momenteel peuterleidster
2 (34 jaar, man) Docent
middelbare school
3 (55 jaar, vrouw)
Locatieleider SBO

Leeftijd doelgroep
Momenteel 2-4 jaar,
op stages 4-12 jaar
12 t/m 18 jaar

Problematiek doelgroep
Beneden gemiddeld IQ, gedragsproblematiek
(tijdens stages)
N.v.t.

4 t/m 12 jaar

4 (25 jaar, vrouw)
Sportinstructrice
5 (24 jaar, vrouw) Begeleider
kort verblijf opvang

8 t/m 15 jaar

Ontwikkelingsachterstanden, leerstoornissen,
sociaal-emotionele problemen, onduidelijk
ontwikkelingsperspectief
ASS

3 t/m 23 jaar

Verstandelijke en/of lichamelijke beperkingen,
ontwikkelingsstoornissen, psychiatrische problemen

Tabel 16, Expertpanel groep 2

Van de vijf respondenten hebben vier respondenten de vragenlijst helemaal ingevuld. Eén
respondent heeft de lijst niet ingevuld, maar suggesties gedaan om bepaalde items meer aan te laten
sluiten bij de beoogde doelgroep.
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 Groep 3
De opdrachtgever van het onderzoek.
Respondent
1 (28 jaar, vrouw)

Leeftijd doelgroep
4 t/m 23 jaar

Problematiek doelgroep
Uiteenlopende psychiatrische problematiek

Tabel 17, Expertpanel groep 3

 Groep 4
Deze groep bestaat uit psychomotorisch therapeuten.
Respondent
1

Leeftijd doelgroep
Kinderen en/of jeugdigen

Problematiek doelgroep

2 (51 jaar, vrouw)

4 t/m 16 jaar

Uiteenlopende psychiatrische problematiek

3

Kinderen en/of jeugdigen

4

Kinderen en/of jeugdigen

5 (41 jaar, man)

6 t/m 18 jaar

6
7
8
9
10
11

Kinderen en/of jeugdigen
Kinderen en/of jeugdigen
Kinderen en/of jeugdigen
Kinderen en/of jeugdigen
Kinderen en/of jeugdigen
Kinderen en/of jeugdigen

Agressie, angst, spanning,
lichaamsbeleving, zelfbeeld, ik-sterkte, faalangst, impulsregulatie,
emotieregulatie

Reactie
Niet alle persoonsgegevens
bekend, wilde/kon de
vragenlijst niet invullen
Vragenlijst ingevuld
Niet alle persoonsgegevens
bekend ,vragenlijst niet
ingevuld maar wel
schriftelijke feedback
Niet alle persoonsgegevens
bekend, vragenlijst ingevuld
Vragenlijst ingevuld

Geen reactie
Geen reactie
Geen reactie
Geen reactie
Geen reactie
Geen reactie

Tabel 18, Expertpanel groep 4

Vanwege geringe en late respons is besloten om groep 4 niet mee te nemen bij de selectie van items.
De verkregen resultaten zijn echter nog wel bekeken nadat de selectie van items had
plaatsgevonden, om zo (een deel van) de selectie te kunnen herzien als de resultaten zeer afwijkend
zouden zijn. Dit bleek niet het geval, dus er zijn geen aanpassingen meer gedaan.
Op de volgende bladzijden zijn de resultaten op de vragenlijst van groep 1, 2 en 3 te zien (tabel 19, 20
en 21). De tabellen geven weer hoe vaak er per item ‘ja’, ‘enigszins’ of ‘nee’ werd geantwoord op de
vraag in hoeverre elk item relevant is voor de te ontwikkelen vragenlijst. Hierbij wordt per item ook
een totaal aantal punten genoemd, dat is gebaseerd op de gegeven antwoorden (ja = 2 punten,
enigszins = 1 punt, nee = 0 punten). Bij de items van groep 1 waarbij respondenten twee antwoorden
hebben gegeven, is het gemiddeld aantal punten van die twee antwoorden genomen. Is op een item
geantwoord met ‘ja’ en ‘enigszins’ dan levert dit dus 1,5 punten op, bij ‘enigszins’ en ‘nee’ wordt 0,5
punt gerekend. De resultaten in de tabellen 19, 20 en 21 zijn ook omgezet naar een grafiek (grafiek
1), zodat eenvoudig bekeken kan worden of de resultaten van de drie groepen met elkaar overeen
komen.
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GROEP 1
Item

Aantal keer Percentage Aantal keer
‘ja’
‘ja’
‘enigszins’
1
||||
66,67
||
2
||||||
85,71
|
3
|||
42,86
|||
4
|||||
71,43
||
5
|||||
71,43
||
6
|||||||
100
7
|||||
71,43
|
8
||||
57,14
|
9
||||
57,14
||
10
||||||
85,71
11
||
28,57
|||
12
|
14,29
||||
13
|||||||
100
14
||||
57,14
|||
15
||
28,57
||
16
||||
57,14
||
17
||||||
85,71
18
||||||
85,71
|
19
||||
57,14
|||
20
||
25
|||||
21
|||
37,5
||||
22
|
14,29
|||||
23
||
28,57
||||
24
||||
57,14
||
25
||||||
85,71
|
26
|||
42,86
|||
27
||||
57,14
|
28
|||||
62,5
|||
29
|||
42,86
|||
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Percentage
‘enigszins’
33,33
14,29
42,86
28,57
28,57
0
14,29
14,29
28,57
0
42,86
57,14
0
42,86
28,57
28,57
0
14,29
42,86
62,5
50
71,43
57,14
28,57
14,29
42,86
14,29
37,5
42,86

Aantal keer
‘nee’

|

|
||
|
|
||
||

|||
|
|

|
|
|
|
|
|
||
|

Percentage
‘nee’
0
0
14,29
0
0
0
14,29
28,57
14,29
14,29
28,57
28,57
0
0
42,86
14,29
14,29
0
0
12,5
12,5
14,29
14,29
14,29
0
14,29
28,57
0
14,29

Totaal aantal
punten
10
13
9
12
12
14
11
9
10
12
7
6
14
11
6
10
12
13
11
8,5
8,5
7
8
10
13
9
9
11,5
9

Opmerkingen

Vage vraag

Item heeft veel betrekking op een momentopname
Item heeft veel betrekking op een momentopname
Item heeft veel betrekking op een momentopname
Item heeft veel betrekking op een momentopname
Item heeft veel betrekking op een momentopname
Item heeft veel betrekking op een momentopname
Item heeft veel betrekking op een momentopname
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30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

||||
|||
|||||
|||||
||
|||||
||||
|||
||||
||||
|||||
||||
||||
|||
||
||||
||||
||
||
|||||||
|||
|||||||
|||||||
|||||||
||||||
||||||

57,14
42,86
71,43
71,43
28,57
71,43
57,14
42,86
50
50
71,43
57,14
57,14
42,86
28,57
57,14
57,14
25
28,57
100
42,86
100
100
87,5
85,71
85,71

|
||
||
||
||||
|
|||
|||
|||
|||
|
|
||
||
||
|||
|||
||||
||||
||

|
|

14,29
28,57
28,57
28,57
57,14
14,29
42,86
42,86
37,5
37,5
14,29
14,29
28,57
28,57
28,57
42,86
42,86
50
57,14
0
28,57
0
0
12,5
14,29
0

||
||

|
|
|
|
|
|
||
|
||
|||

||
|
||

|

28,57
28,57
0
0
14,29
14,29
0
14,29
12,5
12,5
14,29
28,57
14,29
14,29
42,86
0
0
25
14,29
0
28,57
0
0
0
0
14,29

9
8
12
12
8
11
11
9
10,5
9,5
11
9
10
8
6
11
11
6,5
8
14
8
14
14
13,5
13
13

‘Moeilijk’ mogelijk vervangen door ‘eng/spannend’

‘Moeilijk’ mogelijk vervangen door ‘eng/spannend’
‘Moeilijk’ mogelijk vervangen door ‘eng/spannend’
‘Moeilijk’ mogelijk vervangen door ‘eng/spannend’

Tabel 19, Resultaten groep 1

Onderzoeksverslag Mila van Nierop

64

GROEP 2
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Aantal keer
‘ja’
||||
||||
||
||||
|||
||||
|||
||||
||
||||
||||
||||
||
|||
|
||
|||
||||
|||
||||
|||
|||
||||
||||
|||
|||
|||
|||
|||

Percentage
‘ja’
100
100
50
100
75
100
75
100
50
100
100
100
50
75
25
50
75
100
75
100
75
75
100
100
75
75
75
75
75

Aantal keer
‘enigszins’
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|

||

|
|
||
||
|

|
|

|
|
|
|
|

Percentage
‘enigszins’
0
0
25
0
0
0
0
0
50
0
0
0
25
25
50
50
25
0
0
0
25
25
0
0
25
25
25
25
25

Aantal keer
‘nee’

|
|
|

|
|

|

Percentage
‘nee’
0
0
25
0
25
0
25
0
0
0
0
0
25
0
25
0
0
0
25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Totaal aantal
punten
8
8
5
8
6
8
6
8
6
8
8
8
5
7
4
6
7
8
6
8
7
7
8
8
7
7
7
7
7

Opmerkingen

Moeilijke vraag voor kinderen
Moeilijke vraag voor kinderen

‘Geïrriteerd’ vervangen door ‘boos’
‘Als mij’ moet zijn ‘dan ik’

‘Piekeren’ wellicht een te moeilijk woord
‘Ik maak me zorgen’ vervangen door ‘ik ben bang dat’
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30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

||||
|||
|||
||||
||
||||
||||
||||
|||
|||
||||
||||
|||
|
|||
|||
|||
|||
|||
|||
||||
||||
||||
||||
||||
||||

100
75
75
100
50
100
100
100
75
75
100
100
75
25
75
75
75
75
75
75
100
100
100
100
100
100

|
|
|

|
|

|
||
|
|
|
|
|
|

0
25
25
0
25
0
0
0
25
25
0
0
25
50
25
25
25
25
25
25
0
0
0
0
0
0

|

|

0
0
0
0
25
0
0
0
0
0
0
0
0
25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

8
7
7
8
5
8
8
8
7
7
8
8
7
4
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8

Idem item 29
Idem item 29
Anders formuleren, idem item 29

‘Me’ moet ‘mij’ zijn
‘Steeds’ toevoegen
‘Ik zie tegen alles op wat ik moet doen’
Item lijkt erg op item 42
Item lijkt erg op item 41
Te vaag, item lijkt ook wel op item 44
Item lijkt op item 43
Zullen heel veel kinderen met ‘ja’ beantwoorden
Beter: ‘kletsen’, of ‘samen iets doen’

Item lijkt erg op item 55, idem item 29
Item lijkt erg op item 54

Tabel 20, Resultaten groep 2
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GROEP 3
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Aantal keer
‘ja’
|

|

|

|
|

|
|
|
|
|

|
|
|

Percentage
‘ja’
0
100
0
0
100
0
0
0
0
100
0
0
100
100
0
0
0
100
100
100
100
100
0
0
0
0
100
100
100

Aantal keer
‘enigszins’
|
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|

|
|

|

|
|

Percentage
‘enigszins’
100
0
100
0
0
0
0
100
100
0
0
0
0
0
0
0
100
0
0
0
0
0
0
0
100
100
0
0
0

Aantal keer
‘nee’

|
|
|

|
|

|
|

|
|

Percentage
‘nee’
0
0
0
100
0
100
100
0
0
0
100
100
0
0
100
100
0
0
0
0
0
0
100
100
0
0
0
0
0

Totaal aantal
punten
1
2
1
0
2
0
0
1
1
2
0
0
2
2
0
0
1
2
2
2
2
2
0
0
1
1
2
2
2

Opmerkingen

‘Overstuur’ vervangen door ‘in paniek’.
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30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

|
|
|

|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|

100
100
100
0
0
0
0
100
100
100
100
0
0
0
100
0
100
0
100
100
100
0
100
100
100
100

|
|

|
|

|

|

0
0
0
0
0
100
100
0
0
0
0
100
100
0
0
0
0
100
0
0
0
100
0
0
0
0

|
|

|
|

0
0
0
100
100
0
0
0
0
0
0
0
0
100
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
2
2
0
0
1
1
2
2
2
2
1
1
0
2
0
2
1
2
2
2
1
2
2
2
2

‘Gezag’ vervangen door ‘iemand die de baas is’

Tabel 21, Resultaten groep 3
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15

Groep 1

Groep 2

Groep 3

14
13
12

AANTAL PUNTEN

11
10

9
8
7
6
5

4
3
2
1
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

ITEM

Groep 1: minimale score 0, maximale score 14; groep 2: minimale score 0, maximale score 8; groep 3: minimale score 0, maximale score 2.
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Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Totaalscore
19
23
15
20
20
22
17
18
17
22
15
14
21
20
10
16
20
23
19
18,5
17,5
16
16
18
21
17
18
20,5
18
19
17
21
20
13
20
20
19
19,5
18,5
21
18
18
12
15
18
20
14,5
17
23
18
23
24
23,5
23
23

In grafiek 1 zijn de resultaten van het expertpanel op de vragenlijst
weergegeven op basis van de eerder getoonde tabellen (tabellen 19, 20, 21).
De resultaten kunnen met elkaar vergeleken worden door na te gaan of de
pieken en dalen in de lijnen van de drie groepen overeenkomen of
verschillen. Het gaat hierbij dus niet om de hoogte waarop de lijnen zich
bevinden. Die hoogte wordt namelijk bepaald door het totaal aantal punten
per item. Doordat de groepen niet uit evenveel personen bestonden, kon niet
iedere groep evenveel punten behalen op een item.
In de grafiek is te zien dat de drie groepen het over een aantal items eens
is wat betreft de relevantie voor de uiteindelijke vragenlijst. Dit blijkt uit
pieken (relevantie wordt groot geacht) of dalen (relevantie wordt klein
geacht) in de lijnen op dezelfde momenten, zoals bijvoorbeeld het geval is bij
item 2 en item 15.
Er zijn ook items waarover minder overeenstemming is ten aanzien van de
relevantie voor de te ontwikkelen vragenlijst. Dit is bijvoorbeeld het geval bij
item 13. Groep 1 en 3 vertonen een piek bij dit item, terwijl groep 2 daar een
dal heeft in de lijn.

In tabel 22 zijn de totaalscores op de items te zien. Deze scores zijn een
optelling van het totaal aantal punten per item, gegeven door de drie groepen
van het expertpanel. De scores bevinden zich dus in een range van 0-24
(totaal aantal punten groep 1 = 14, groep 2 = 8, groep 3 = 2, totaal = 24).
Bij de optelling van het aantal punten heeft iedere groep evenveel gewicht
gekregen, wat wil zeggen dat de oordelen van de verschillende groepen en de
verschillende deelnemers even zwaar wegen. Reden hiervoor is dat van een
deel van het expertpanel de kennis en ervaring redelijk goed ingeschat kan
worden en deze om verschillende redenen als waardevol wordt beschouwd.
Van een aantal deelnemers is de kennis en ervaring minder goed in te
schatten, maar in de gevraagde gegevens bij de vragenlijst zijn geen
opvallendheden opgemerkt, waardoor zij meer of minder gewicht zouden
moeten krijgen.
De scores uit tabel 22 zijn ook weergegeven in een grafiek (grafiek 2).

Tabel 22, Totaalscores
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Totaalscores
T
O
T
A
A
L
S
C
O
R
E

24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

ITEM

Grafiek 2, Totaalscores per item
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De volgende items zijn wel/niet geselecteerd voor in de vragenlijst:
 De items met een totaalscore van meer dan 20 zijn opgenomen in de vragenlijst. Dit bleken 15
items te zijn, grofweg 27% van het totaal aantal items. Het gaat om de items: 2, 6, 10, 13, 18, 25,
28, 32, 40, 49, 51, 52, 53, 54 en 55.
 De items die door groep 3 met ‘nee’ beantwoord zijn, zijn niet opgenomen in de vragenlijst. Het
gaat om de items: 4, 6, 7, 11, 12, 15, 16, 23, 24, 33, 34, 43 en 45. Reden dat de items niet worden
opgenomen, is dat de nee-score zijn toegekend door de opdrachtgeefster van dit onderzoek. Bij
elk item kon zij beargumenteren waarom deze niet opgenomen moest worden in de vragenlijst.
Reden is met name dat de items meer betrekking zouden hebben op andere concepten dan op
spanning (item 4 bijvoorbeeld op lichaamsbewustwording, item 33 bijvoorbeeld op aandacht- en
concentratie). Er is nog wel gekeken naar de beoordelingen van groep 1 en 2 van de betreffende
items (zie tabel 23), waardoor item 6 uiteindelijk toch behouden is. Met een score van 22 hoort
item 6 namelijk bij de hoogste scores.

Item
4
6
7
11
12
15
16
23
24
33
34
43
45

(cijfers geven het percentage gekozen antwoorden aan)
Beoordeling groep 1
Beoordeling groep 2
Totaalscore
ja - enigszins - nee
ja - enigszins - nee
71,43
28,57
0
100
0
0
20
100
0
0
100
0
0
22
71,43
14,29
14,29
75
0
25
17
28,57
42,86
28,57
100
0
0
15
14,29
57,14
28,57
100
0
0
14
28,57
28,57
42,86
25
50
25
10
57,14
28,57
14,29
50
50
0
16
28,57
57,14
14,29
100
0
0
16
57,14
28,57
14,29
100
0
0
18
71,43
28,57
0
100
0
0
20
28,57
57,14
14,29
50
25
25
13
42,86
28,27
14,29
25
50
25
12
57,14
42,86
0
75
25
0
18

Tabel 23, Items met een nul-score uit groep 3



De 28 items die na de bovengenoemde stappen nog over zijn, zijn te zien in grafiek 3 op de
volgende bladzijde. Er is voor gekozen om nog vijftien items te verwijderen; de items met de
laagste scores. Concreet betekent dit dat de items met een score van 18 of minder verwijderd
zijn. Het gaat hierbij om de items: 3, 8, 9, 21, 22, 26, 27, 29, 31, 41, 42, 44, 47, 48 en 50. Voor
item 44 is een uitzondering gemaakt, dit item blijft behouden. Reden hiervoor is dat dit item
betrekking heeft op overvraging. Er zijn geen andere (behouden) items die hier over gaan, maar
overvraging wordt wel als een belangrijk risico voor spanning opgevat. Het wordt bijvoorbeeld
ook genoemd in de gekozen definitie van spanning bij dit onderzoek.
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Totaalscores

T
O
T
A
A
L
S
C
O
R
E

21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

1

3

5

8

9

14 17 19 20 21 22 26 27 29 30 31 35 36 37 38 39 41 42 44 46 47 48 50

ITEM

Item
1
3
5
8
9
14
17
19
20
21
22
26
27
29
30
31
35
36
37
38
39
41
42
44
46
47
48
50

Totaalscore
19
15
20
18
17
20
20
19
18,5
17,5
16
17
18
18
19
17
20
20
19
19,5
18,5
18
18
15
20
14,5
17
18

Tabel 24, Totaalscores van
de 28 overgebleven items

Grafiek 3, Totaalscores van de 28 overgebleven items
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M. Operationalisatieproces
In figuur 1 is te zien welke indicatoren en items zijn gekozen in het operationalisatieproces van de
variabele ‘spanning’. Dit figuur hoort bij de definitieve versie van de vragenlijst en dus niet bij de
eerste versie die gebruikt is bij het proefdraaien.

VARIABELE

INDICATOREN

ITEMS

Lichamelijke spanning

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Emotionele spanning

8, 9, 10, 11, 12

Cognitieve spanning

13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21

Sociale spanning

22, 23, 24, 25, 26, 27,
28

Spanning

Figuur 1, Operationalisatie van de variabele ‘spanning’.

Opgemerkt dient te worden dat een aantal items onder meer dan één indicator ingedeeld zou
kunnen worden. Dit gegeven past bij een opvatting van het LECS-model, namelijk dat de factoren van
dit model elkaar wederzijds beïnvloeden. Bepaalde gevoelens, gedachten en gedragingen staan dus
niet op zichzelf, maar houden verband met andere gevoelens, gedachten en/of gedragingen.
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N. De SVKJ, eerste versie
De eerste versie van de ontwikkelde vragenlijst. Deze is gebruikt bij het proefdraaien.

SPANNINGSVRAGENLIJST
VOOR KINDEREN EN JEUGDIGE (SVKJ)
NAAM:
LEEFTIJD:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

UITLEG:
Deze vragenlijst gaat over spanning. Sommige kinderen hebben veel last van spanning. Andere kinderen hebben daar
maar weinig last van. Als je deze vragenlijst invult, kunnen we kijken hoeveel spanning jij hebt. Als je veel spanning hebt,
dan kunnen we daar misschien iets aan doen. Want spanning hebben is meestal niet fijn.
Op de volgende bladzijden staan steeds twee zinnen bij elkaar. Jij moet telkens tussen die twee zinnen kiezen welke zin
het beste bij jou past. Daarna moet je aangeven of de zin die je hebt gekozen voor jou ‘een beetje waar’ of ‘helemaal
waar’ is. Er zijn geen goede of foute antwoorden. Het gaat erom dat je kiest wat het beste bij jou past.

VOORBEELD:

1. Lees de zinnen in de vierkante vakken. Kies de zin die het beste bij jou past. Zet daar een cirkel om.
2. Werk verder in de pijl die hoort bij de zin die je hebt gekozen. Zet een cirkel om het antwoord dat het beste bij jou past.
Kies dus of de zin voor jou ‘een beetje waar’ of ‘helemaal waar’ is.
3. Ga dan naar de volgende zinnen.

Denk niet te lang na over je antwoord. Vul in wat het eerste in je opkomt. Sla geen zinnen over. Kies steeds één
zin en daarbij maar één antwoord.
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1
 Een beetje waar

Een beetje waar 

 Helemaal waar

Helemaal waar 

 Een beetje waar

Een beetje waar 

 Helemaal waar

Helemaal waar 

 Een beetje waar

Een beetje waar 

 Helemaal waar

Helemaal waar 

 Een beetje waar

Een beetje waar 

 Helemaal waar

Helemaal waar 

 Een beetje waar

Een beetje waar 

 Helemaal waar

Helemaal waar 

 Een beetje waar

Een beetje waar 

 Helemaal waar

Helemaal waar 

 Een beetje waar

Een beetje waar 

 Helemaal waar

Helemaal waar 

 Een beetje waar

Een beetje waar 

 Helemaal waar

Helemaal waar 

2

3

4

5

6

7

8
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9
 Een beetje waar

Een beetje waar 

 Helemaal waar

Helemaal waar 

 Een beetje waar

Een beetje waar 

 Helemaal waar

Helemaal waar 

 Een beetje waar

Een beetje waar 

 Helemaal waar

Helemaal waar 

 Een beetje waar

Een beetje waar 

 Helemaal waar

Helemaal waar 

 Een beetje waar

Een beetje waar 

 Helemaal waar

Helemaal waar 

 Een beetje waar

Een beetje waar 

 Helemaal waar

Helemaal waar 

 Een beetje waar

Een beetje waar 

 Helemaal waar

Helemaal waar 

 Een beetje waar

Een beetje waar 

 Helemaal waar

Helemaal waar 

10

11

12

13

14

15

16
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17
 Een beetje waar

Een beetje waar 

 Helemaal waar

Helemaal waar 

 Een beetje waar

Een beetje waar 

 Helemaal waar

Helemaal waar 

 Een beetje waar

Een beetje waar 

 Helemaal waar

Helemaal waar 

 Een beetje waar

Een beetje waar 

 Helemaal waar

Helemaal waar 

 Een beetje waar

Een beetje waar 

 Helemaal waar

Helemaal waar 

 Een beetje waar

Een beetje waar 

 Helemaal waar

Helemaal waar 

 Een beetje waar

Een beetje waar 

 Helemaal waar

Helemaal waar 

 Een beetje waar

Een beetje waar 

 Helemaal waar

Helemaal waar 

18

19

20

21

22

23

24
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25
 Een beetje waar

Een beetje waar 

 Helemaal waar

Helemaal waar 

 Een beetje waar

Een beetje waar 

 Helemaal waar

Helemaal waar 

 Een beetje waar

Een beetje waar 

 Helemaal waar

Helemaal waar 

 Een beetje waar

Een beetje waar 

 Helemaal waar

Helemaal waar 

 Een beetje waar

Een beetje waar 

 Helemaal waar

Helemaal waar 

26

27

28

29

Als je wilt, mag je hieronder nog iets opschrijven.
Wat je op kunt schrijven, is bijvoorbeeld:
- Een zin uit de vragenlijst die je niet snapte
- Iets wat voor jou spannend is, maar dat niet in de vragenlijst stond
- Een antwoord dat je wilde kiezen, maar dat niet in de pijlen stond
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bedankt voor het invullen van de vragenlijst!
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O. Resultaten proefdraaien
De proefgroep bestond uit zeven respondenten die de vragenlijst hebben ingevuld. Tabel 25 toont de
resultaten hiervan.
Respondent
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

1
2
0
0
2
0
1
2
2
3
2
1
2
3
0
1
1
2
0
3
3
0
1
2
1
3
2
2
1
42

2
2
3
0
0
0
0
2
3
0
0
3
1
0
0
0
0
3
0
0
2
2
0
1
0
0
2
0
0
0
24

3
3
3
0
0
0
3
0
3
0
0
0
2
1
2
3
2
2
2
2
1
1
1
2
2
1
1
1
3
0
41

4
0
2
0
0
0
1
3
2
1
0
0
1
0
0
2
0
2
1
3
0
0
2
1
0
2
0
0
0
0
23

5
2
1
0
0
1
3
0
1
1
2
0
3
1
1
2
0
0
0
1
2
2
1
1
3
2
2
2
1
1
36

6
1
2
0
1
0
2
1
1
0
1
0
0
0
0
0
1
1
1
3
0
0
1
2
0
1
1
0
1
1
22

7
0
3
2
2
0
3
0
2
0
1
0
0
1
0
3
0
3
2
3
3
3
3
3
3
0
0
0
3
3
46

Totaal
10
14
2
5
1
13
8
14
5
6
4
9
6
3
11
4
13
6
15
11
8
8
11
10
7
9
5
10
6

Tabel 25, Resultaten proefdraaien

In tabel 25 is te zien welke score elke respondent op de items van de vragenlijst behaalde. De
onderste rij toont tot welke totaalscores dit leidde. De meest rechtse kolom geeft het aantal punten
weer van elk item (de scores van de zeven respondenten opgeteld).
Aan de resultaten is te zien dat de items een onderscheidend vermogen hebben. Er is namelijk
geen enkel item dat door alle respondenten hetzelfde beantwoord werd. Wel zijn er twee items die
op één respondent na door alle respondenten hetzelfde werden beantwoord (item 3 en item 5). Dit
kan komen doordat de betreffende items weinig onderscheidend vermogen hebben (ze zijn op bijna
iedereen wel/niet van toepassing), of doordat de items nauwelijks of geen spanning meten.
Door te kijken naar de resultaten in de meest rechtse kolom kan vastgesteld worden op welke
items de respondenten het hoogste scoren. De vijf items met de hoogste scores zijn: 2, 6, 8, 17 en 19.
Deze items vertegenwoordigen dus de klachten die het meest ervaren worden door de
respondenten.
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Naar aanleiding van de resultaten op de vragenlijst en enkele opmerkingen van de
opdrachtgeefster na het voorleggen van de lijst is nog een aantal wijzigingen aangebracht aan de
vragenlijst, te weten:
 Bij de eerste versie van de vragenlijst was het eerste item van die lijst ook in de instructie
gebruikt als voorbeelditem. Volgens de opdrachtgeefster van dit onderzoek riep dit direct reactie
op bij de kinderen en jeugdigen, omdat zij het item dus tweemaal voorgelegd kregen. Naar
aanleiding van deze observatie is er voor gekozen een voorbeelditem te gebruiken, welke verder
niet in de vragenlijst voorkomt.
 Item 4 is geherformuleerd zodat deze er hetzelfde uitziet als vrijwel de meeste items bij de
indicator ‘lichamelijke spanning’.
 Item 8 is alsnog uit de vragenlijst verwijderd. Over dit item bestonden al twijfels, welke met
name betrekking hadden op de mate waarin dit item spanning zou meten en niet andere
variabele, zoals ADHD. Nadat alle respondenten de lijst hadden ingevuld, werd zichtbaar dat er
hoog gescoord was op het item. Enkele respondenten hebben ADHD, wat voor die hoge scores
gezorgd zou kunnen hebben. Besloten is om naar aanleiding hiervan het item te verwijderen.
 Item 15 heeft betrekking op het zich zorgen maken over dat er iets naars gebeurd. Hier was als
voorbeeld aan toegevoegd ‘met mijzelf of mijn ouders’. Dit voorbeeld wordt weggehaald en dus
niet opgenomen in de definitieve vragenlijst. Reden hiervoor is dat het als normaal opgevat kan
worden dat kinderen en jeugdigen zich wel eens zorgen maken over dat er iets met hun ouders
gebeurd. Het toegevoegde voorbeeld zou dan ook een hoge score uit kunnen lokken. Aan de
totaalscore bij dit item is ook te zien dat er vrij hoog op gescoord is.
 Item 17 is geherformuleerd. De reden hiervoor is dat het item naast spanning waarschijnlijk ook
andere variabele meet, zoals het gefocust zijn op de omgeving zoals dat bij kinderen en
jeugdigen met ADHD het geval kan zijn. Door de herformulering wordt getracht te voorkomen
dat het item teveel betrekking heeft op andere variabele dan spanning.
 Bij de vragenlijsten die tijdens het proefdraaien werden ingevuld, werd zichtbaar dat geen van de
respondenten één van de twee zinnen had omcirkelt zoals aangegeven was in de instructie. Eén
respondent had steeds één van de zinnen wel gemarkeerd, maar dus niet door middel van het
omcirkelen van de zinnen. Aangezien alle respondenten de vragenlijst verder wel op de juiste
manier hebben ingevuld, lijkt het omcirkelen van één van de twee zinnen niet nodig. Deze
instructie wordt dan ook verwijderd, waardoor er één handeling minder verricht hoeft te worden
door de respondenten.
Na het doorvoeren van bovenstaande wijzigingen is de SVKJ definitief gemaakt (bijlage P, bladzijde
82).
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P. De SVKJ, definitieve versie

SPANNINGSVRAGENLIJST
VOOR KINDEREN EN JEUGDIGE (SVKJ)
NAAM:
LEEFTIJD:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

UITLEG:
Deze vragenlijst gaat over spanning. Sommige kinderen hebben veel last van spanning. Andere kinderen hebben daar
maar weinig last van. Als je deze vragenlijst invult, kunnen we kijken hoeveel spanning jij hebt. Als je veel spanning hebt,
dan kunnen we daar misschien iets aan doen. Want spanning hebben is meestal niet fijn.
Op de volgende bladzijden staan steeds twee zinnen bij elkaar. Jij moet telkens tussen die twee zinnen kiezen welke zin
het beste bij jou past. Daarna moet je aangeven of de zin die je hebt gekozen voor jou ‘een beetje waar’ of ‘helemaal
waar’ is. Er zijn geen goede of foute antwoorden. Het gaat erom dat je kiest wat het beste bij jou past.

VOORBEELD:

1. Lees de zinnen in de vierkante vakken. Kies de zin die het beste bij jou past.
2. Werk verder in de pijl die hoort bij de zin die je hebt gekozen. Zet een cirkel om het antwoord dat het beste bij jou past.
Kies dus of de zin voor jou ‘een beetje waar’ of ‘helemaal waar’ is.
3. Ga dan naar de volgende zinnen.

Denk niet te lang na over je antwoord. Vul in wat het eerste in je opkomt. Sla geen zinnen over. Kies steeds één
zin en daarbij maar één antwoord.
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1
 Een beetje waar
 Helemaal waar

Een beetje waar 

In een spannende situatie
klopt mijn hart snel

In een spannende situatie
klopt mijn hart niet sneller
dan normaal

Ik val 's avonds makkelijk in
slaap

Ik val 's avonds niet zo
makkelijk in slaap

In een spannende situatie
heb ik moeite om adem te
halen

In een spannende situatie
heb ik geen moeite om adem
te halen

Een beetje waar 

In een spannende situatie
zweet ik meer dan normaal

In een spannende situatie
zweet ik niet meer dan
normaal

Een beetje waar 

In een spannende situatie
heb ik last van lichamelijke
klachten (bijvoorbeeld
buikpijn of hoofdpijn)

In een spannende situatie
heb ik geen last van
lichamelijke klachten
(bijvoorbeeld buikpijn of
hoofdpijn)

In een spannende situatie
heb ik gespannen spieren

In een spannende situatie
zijn mijn spieren niet meer
gespannen dan normaal

Ik kan me moeilijk
ontspannen

Ik kan me makkelijk
ontspannen

Ik ben bang om dingen
verkeerd te doen

Ik ben niet bang om dingen
verkeerd te doen

Helemaal waar 

2
 Een beetje waar
 Helemaal waar

3
 Een beetje waar
 Helemaal waar

4

 Een beetje waar
 Helemaal waar

5
 Een beetje waar
 Helemaal waar

6

 Een beetje waar
 Helemaal waar

7

 Een beetje waar
 Helemaal waar

Een beetje waar 
Helemaal waar 

Helemaal waar 

Helemaal waar 

Een beetje waar 
Helemaal waar 

Een beetje waar 
Helemaal waar 

Een beetje waar 
Helemaal waar 

8
 Een beetje waar
 Helemaal waar
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9
 Een beetje waar
 Helemaal waar

Ik heb het gevoel dat ik meer
moet doen dan ik aankan

Ik heb niet het gevoel dat ik
meer moet doen dan ik
aankan

Ik ben sneller bang dan
kinderen die even oud zijn als
ik (bijvoorbeeld bang voor
het donker)

Ik ben niet sneller bang dan
kinderen die even oud zijn als
ik (bijvoorbeeld bang voor
het donker)

Ik ben niet bang om weg te
zijn van huis

Ik ben bang om weg te zijn
van huis

Ik heb vaak een rusteloos
gevoel

Ik heb niet vaak een
rusteloos gevoel

Meestal zie ik niet op tegen
de dingen die ik moet doen

Meestal zie ik op tegen de
dingen die ik moet doen

Ik pieker niet zo vaak

Ik pieker vaak

Ik maak me zorgen dat er iets
naars gebeurt

Ik maak me geen zorgen dat
er iets naars gebeurt

Ik maak me zorgen of ik mijn
werk op school goed doe

Ik maak me geen zorgen of ik
mijn werk op school goed
doe

Een beetje waar 
Helemaal waar 

10
 Een beetje waar
 Helemaal waar

Een beetje waar 
Helemaal waar 

11
 Een beetje waar
 Helemaal waar

Een beetje waar 
Helemaal waar 

12
 Een beetje waar
 Helemaal waar

Een beetje waar 
Helemaal waar 

13
 Een beetje waar
 Helemaal waar

Een beetje waar 
Helemaal waar 

14
 Een beetje waar
 Helemaal waar

Een beetje waar 
Helemaal waar 

15
 Een beetje waar
 Helemaal waar

Een beetje waar 
Helemaal waar 

16
 Een beetje waar
 Helemaal waar
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17
 Een beetje waar
 Helemaal waar

Ik houd meer dan nodig is de
dingen om mij heen in de
gaten

Ik houd niet meer dan nodig
is de dingen om mij heen in
de gaten

Een beetje waar 

Ik word steeds afgeleid door
gedachten in mijn hoofd

Ik word niet steeds afgeleid
door gedachten in mijn
hoofd

Een beetje waar 

Ik vind het niet zo moeilijk
om keuzes te maken

Ik vind het moeilijk om
keuzes te maken

Ik denk vaak aan vervelende
dingen die zijn gebeurd

Ik denk niet zo vaak aan
vervelende dingen die zijn
gebeurd

Een beetje waar 

Ik vind het moeilijk om te
stoppen met denken over
vervelende dingen

Ik vind het niet moeilijk om
te stoppen met denken over
vervelende dingen

Een beetje waar 

Ik ben bang dat anderen
kritiek op mij hebben

Ik ben niet bang dat anderen
kritiek op mij hebben

Ik praat gemakkelijk met
onbekenden

Ik praat niet zo gemakkelijk
met onbekenden

Ik vind het vervelend als ik
iets moet doen terwijl
anderen naar me kijken
(bijvoorbeeld een spreekbeurt houden)

Ik vind het niet vervelend als
ik iets moet doen terwijl
anderen naar me kijken
(bijvoorbeeld een
spreekbeurt houden)

Helemaal waar 

18
 Een beetje waar
 Helemaal waar

Helemaal waar 

19
 Een beetje waar
 Helemaal waar

Een beetje waar 
Helemaal waar 

20
 Een beetje waar
 Helemaal waar

Helemaal waar 

21
 Een beetje waar
 Helemaal waar

Helemaal waar 

22
 Een beetje waar
 Helemaal waar

Een beetje waar 
Helemaal waar 

23
 Een beetje waar
 Helemaal waar

24
 Een beetje waar
 Helemaal waar
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25
 Een beetje waar
 Helemaal waar

Ik vraag gemakkelijk om hulp

Ik vraag niet gemakkelijk om
hulp

Ik vind het moeilijk om 'nee'
tegen iemand te zeggen

Ik vind het niet moeilijk om
'nee' tegen iemand te zeggen

Ik vind het moeilijk om voor
mijzelf op te komen

Ik vind het niet moeilijk om
voor mijzelf op te komen

Ik maak me zorgen over wat
anderen van mij vinden

Ik maak me geen zorgen over
wat anderen van mij vinden

Een beetje waar 
Helemaal waar 

26
 Een beetje waar
 Helemaal waar

Een beetje waar 
Helemaal waar 

27
 Een beetje waar
 Helemaal waar

Een beetje waar 
Helemaal waar 

28
 Een beetje waar
 Helemaal waar

Een beetje waar 
Helemaal waar 

Als je wilt, mag je hieronder nog iets opschrijven.
Wat je op kunt schrijven, is bijvoorbeeld:
- Een zin uit de vragenlijst die je niet snapte
- Iets wat voor jou spannend is, maar dat niet in de vragenlijst stond
- Een antwoord dat je wilde kiezen, maar dat niet in de pijlen stond
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bedankt voor het invullen van de vragenlijst!
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HANDLEIDING VAN DE SPANNINGSVRAGENLIJST VOOR KINDEREN EN JEUGDIGEN (SVKJ)
Mei 2012
Achtergrond
De SVKJ is een vragenlijst voor het meten van spanning bij kinderen en jeugdigen. De lijst is ontwikkeld na
literatuuronderzoek over de variabele spanning, de ontwikkeling van kinderen en jeugdigen, kenmerken van vragenlijsten
en psychometrische kwaliteiten van vragenlijsten. Daarnaast zijn bestaande vragenlijsten bekeken die spanning en/of
aanverwante zaken meten. Uit die vragenlijsten zijn bruikbare items verzamelend en deze zijn voorgelegd aan een
expertpanel met de vraag welke items het meest relevant waren voor de SVKJ. Aan de hand van de resultaten is een
selectie van items gemaakt. Het theoretisch kader van de SVKJ is het LECS-model, wat heeft geleid tot de indicatoren
‘lichamelijke spanning’, ‘emotionele spanning’, ‘cognitieve spanning’ en ‘sociale spanning’.
Gebruiksdoel
De SVKJ kan gebruikt worden voor het vaststellen van de mate van spanning waar een kind of jeugdige mee kampt op een
willekeurig moment. De vragenlijst zou daarnaast ook gebruikt kunnen worden als middel om het effect van een
interventie vast te stellen. In dit geval kan de vragenlijst bij de start van de therapie worden afgenomen en na een aantal
sessies nog een keer. Is de score de tweede keer lager, dan kan dit duiden op een vermindering van klachten. Is de
tweede score hoger, dan kunnen de klachten toegenomen zijn. Een hogere tweede score zou echter ook kunnen
betekenen dat het kind of de jeugdige zich meer bewust is van spanning in vergelijking met de eerste invulling, omdat
hier wellicht tijdens de therapie aan gewerkt is.
Bij het gebruik van de SVKJ dient met het volgende rekening gehouden te worden: de vragenlijst is geen diagnostisch
instrument en het resultaat op de vragenlijst dient niet opgevat te worden als een definitieve uitspraak over de mate van
aanwezige spanning bij een respondent. De score op de vragenlijst geeft enkel een indruk van de klachten en kan een
indruk geven van het verloop van de klachten tijdens/na een interventie.
Voor wie is de test bedoeld?
De vragenlijst is ontwikkeld voor kinderen en jeugdigen van tien tot vijftien jaar met psychiatrische problematiek, in
opdracht van een psychomotorisch therapeut. In eerste instantie is de lijst dan ook geconstrueerd voor die doelgroep en
voor gebruik binnen de psychomotorische therapie. De SVKJ zou echter ook door andere disciplines gebruikt kunnen
worden en eventueel voorgelegd kunnen worden aan een andere doelgroep dan de hier genoemde. Of dit daadwerkelijk
gedaan wordt, dient de professional zelf te beoordelen.
Vraagindeling
De SVKJ bestaat uit 29 items, die als volgt verdeeld zijn over de vier eerder genoemde indicatoren:
 Lichamelijke spanning: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
 Emotionele spanning: 8, 9, 10, 11, 12
 Cognitieve spanning: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
 Sociale spanning: 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
De items zijn in de vragenlijst per indicator gegroepeerd, maar de volgorde van de items binnen een indicator is
willekeurig. De SVKJ bestaat uit Harter-schalen, echter in aangepast vorm. Zo is de formulering van de items directer (ikvorm) en de lay-out is aangepast in vergelijking met het oorspronkelijke ontwerp van Harter.
Beantwoording en vaststellen van de score
In de vragenlijst worden steeds twee zinnen aan de respondent voorgelegd. De respondent dient de zin te kiezen die hij
het meest op zichzelf van toepassing vindt. Bij die zin moet hij vervolgens aangeven of het geschrevene ‘een beetje waar’
of ‘helemaal waar’ is voor hem De respondent maakt zijn antwoord kenbaar door één van de twee antwoordopties in de
pijl te omcirkelen.
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In bovenstaand voorbeelditem is te zien hoeveel punten een bepaald antwoord oplevert. Op elk item kan de respondent dus
een score halen in de range 0 tot en met 3. Dit betekent dat de eindscore kan liggen in een range van 0 tot en met 84 (28*3).
Het bepalen van de score van een ingevulde vragenlijst gaat het gemakkelijkste door gebruik te maken van het bijgevoegde
scoreformulier op de laatste bladzijde van deze handleiding.

Elk item in de vragenlijst bestaat dus uit twee zinnen, waarvan één betrekking heeft op het aanwezig zijn van spanning en
één op het afwezig zijn van spanning. De klachtzin en de niet-klachtzin worden afwisselend links en rechts van het midden
geplaatst. Gevolg hiervan is dat niet alle items op dezelfde manier gescoord kunnen worden. In het scoreformulier wordt
precies aangegeven hoe de score vastgesteld kan worden.
Problemen met de afname en het vaststellen van de score
Onderstaande problemen worden het meest verwacht bij afname van de vragenlijst en bij het bepalen van de score op de
vragenlijst. Daarom worden deze punten hier genoemd en voorzien van een mogelijke handelingswijze.
 De respondent vraagt hulp bij het invullen van de vragenlijst: afhankelijk van de vraag mag hulp geboden worden.
- Lukt het de respondent niet om de vragen te lezen, dan mag er voorgelezen worden.
- Begrijpt de respondent de wijze van invulling niet, dan dient er eerst mondelinge uitleg plaats te vinden. Is dit niet
afdoende dan mag voor zover nodig is hulp geboden worden bij het invullen van de items.
- Begrijpt de respondent bepaalde woorden niet, dan mag dit woord uitgelegd worden. Het verdient de voorkeur dit
te doen door het gebruik van synoniemen en niet door concrete voorbeelden, omdat deze niet voor elke respondent
in dezelfde mate verband zullen houden met spanning.
Bij andere vragen dient de onderzoeker zelf in te schatten in hoeverre en op wat voor manier er hulp geboden wordt
en wat dit betekent voor de score op de vragenlijst.
 De respondent heeft één of meerdere items overgeslagen: ken de items die overgeslagen zijn een score ‘0’ toe, zodat
deze niet overschat worden. Mogelijk vindt er wel onderschatting plaats. Bij het vaststellen van de score op
vragenlijst met ontbrekende antwoorden moet extra rekening worden gehouden met de onbetrouwbaarheid van het
resultaat.
 De respondent heeft bij één of meerdere items gekozen voor meer dan één antwoordoptie: ken de gemiddelde score
van de antwoordopties toe aan de items waarbij meer dan één antwoord is gegeven (opties met de score 0 en 1= 0.5,
score 1 en 2 = 1.5, score 2 en 3 = 2.5). Zijn er antwoordopties omcirkelt die elkaar niet opvolgen (zoals bijvoorbeeld de
opties met score 3 en 0), ken dan de score 0 toe.
Betrouwbaarheid, validiteit en normering
De betrouwbaarheid en validiteit van de SVKJ is niet onderzocht. Bij het gebruik van de vragenlijst dient de gebruiker zich
hiervan bewust te zijn: de score op de vragenlijst moet niet als definitieve uitspraak opgevat worden, maar geeft slechts
een indruk van de (ernst van de) aanwezige klachten.
Scoreformulier
Zet bij elk item een kruisje in de kolom die overeenkomt met de omcirkelde antwoordoptie. Bij geen antwoord: kruisje in
de kolom ‘score 0’. Bij twee antwoorden: kruisjes tussen de twee kolommen die de twee gekozen antwoordopties
vertegenwoordigen (dus een kruisje op een verticale lijn).
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Wijze waarop de vragenlijstscore vastgesteld kan worden

2

Bepaling score van normaal gedrukte items:
3
* Links op de bladzijde ‘helemaal waar’ = score 3, ‘een beetje waar’ = score 2
* Rechts op de bladzijde ‘een beetje waar’ = score 1, ‘helemaal waar’ = score 0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bepaling score van vet gedrukte items:
1
* Links op de bladzijde ‘helemaal waar’ = score 0, ‘een beetje waar’ = score 1
0
* Rechts op de bladzijde ‘een beetje waar = score 2, ‘helemaal waar’ = score 3

Item
1

Score 3

Score 2

Score 1

1
0

2
3

Score 0

2
3
4
5
6
7

8
9
10

11
12

13
14
15
16
17
18

19
20
21
22

23
24

25
26
27
28
Totaalscore:

Totaalscore:

Totaalscore:

Totaalscore:

Bereken de totaalscores door:
1. Het aantal kruisjes in elke kolom te vermenigvuldigen met de score van de betreffende kolom: 3, 2, 1 of 0
2. Het aantal kruisjes op elke verticale lijn (wat het geval is bij twee gekozen antwoorden) te vermenigvuldigen met de
score van die lijn: 2.5, 1.5 of 0.5
3. Tel elke score op een verticale lijn op bij de totaalscore in de kolom links ervan: 0.5 optellen bij score 1, 1.5 optellen bij
score 2 en 2.5 optellen bij score 3

TOTAALSCORE VAN DE GEHELE VRAGENLIJST: ……….
Bereken de totaalscore van de gehele vragenlijst door de 4 bovenberekende totaalscores bij elkaar op te tellen
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