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Voorwoord 
 
Huidig artikel is geschreven door Roelof Wakker in het kader van de afstudeeropdracht voor de 
bachelor Fysiotherapie binnen de Academie voor Gezondheidsstudies van de Hanzehogeschool te 
Groningen. In dit artikel is een onderzoek naar de effectiviteit van een gestandaardiseerd protocol 
voor ontspanningstherapie beschreven. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Praktijk voor 
Fysiotherapie te Kollum.  
 
Ik heb ervoor gekozen om onderzoek doen naar ontspanningstherapie omdat ik vermoed dat stress 
bij veel klachten een onderhoudende rol speelt en dat veel klachten veroorzaakt worden door stress. 
Binnen de fysiotherapie wordt tegenwoordig al meer aandacht besteed aan stress dan voorheen. Dit 
gebeurd bijvoorbeeld door disbalans tussen belasting en belastbaarheid middels het 
meerdimensionaal belasting-belastbaarheid model (MDBB-model) vast te leggen. Concrete 
behandeling van een hyperactief stresssysteem blijft echter vaak achterwege en ik ben van mening 
dat hier veel kansen liggen voor verdere ontwikkeling van de fysiotherapie. Verder wilde ik graag 
meer leren over het technisch uitvoeren van berekeningen via het programma Statistical Package for 
the Social Sciences (SPSS) en in deze opdracht zag ik een goede kans om mijn onderzoeks- en 
analysevaardigheden te verbeteren.  
 
Ten slotte wil ik van deze kans gebruik maken om mijn docentbegeleiders Benoit Knutsen en Paul 
Hodselmans te bedanken voor de begeleiding in de verschillende stappen die nodig waren om dit 
artikel te verwezenlijken. Ook wil ik Greetje Bosma van de Praktijk voor Fysiotherapie bedanken voor 
de totstandkoming van de opdracht en de begeleidende rol die zij heeft gespeeld in het proces van 
de uitvoering van de afstudeeropdracht.  
 
Tollebeek, februari 2015 
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Abstract 
Objective: To determine the effectiveness of a standardized protocol for relaxation therapy that is 
being used in the Praktijk voor Fysiotherapie. Method: A retro-perspective research will be 
conducted. For this research existing data from within the Praktijk voor Fysiotherapie will be 
collected and analyzed to determine size of improvement of patients distress-, depression-, anxiety- 
and somatization-scores measured by the 4 dimensional symptom questionnaire (4DSQ). This 
improvement will be analyzed for a group of patients with chronic fatigue, a group of patients with 
chronic pain and a group of patients with stress-related complaints. The improvement will also be 
compared between these different groups. Results: This research discovered a significant 
improvement of all 4 4DSQ-scores within all 3 groups of patients. The group of patients with chronic 
fatigue (n=31) improved 14 in distress-score, 2 in depression-score, 4 in anxiety-score and 8 in 
somatization-score. The group of patients with chronic pain (n=16) improved 11 in distress-score, 2 in 
depression-score, 2 in anxiety-score and 8 in somatization-score. The group of patients with stress-
related complaints (n=39) improved 11 in distress-score, 2 in depression-score, 6 in anxiety-score and 
9 in somatization-score. Analyses between the groups showed a significant lower anxiety-score at the 
pretesting in the group of patients with chronic pain compared to the other groups. This group also 
improved significantly less in anxiety-score compared to the other groups. Conclusion: Current 
research showed a significant improvement in 4DSQ-scores after patients were treated with 
relaxation therapy. The improvement in distress- and somatization-scores was also clinical relevant 
for all 3 groups of patients. The improvement in depression- and anxiety-scores was clinical relevant 
to the patients that had an increased score at the pretest.  
 

Samenvatting  
Doelstelling: Binnen de Praktijk voor Fysiotherapie te Kollum wordt een gestandaardiseerd protocol 
voor ontspanningstherapie toegepast. Doel van huidig onderzoek is om de effectiviteit van dit 
protocol vast te stellen. Methode: De effectiviteit van het protocol zal worden bepaald door het 
analyseren van bestaande behandeldata. Hierbij zal vooral worden gekeken naar de vooruitgang in 
scores van de vierdimensionale klachtenlijst (4DKL). Deze vooruitgang zal onderzocht worden voor de 
patiëntengroep met chronische vermoeidheid, de patiëntengroep met chronische pijn en de 
patiëntengroep met stress-gerelateerde klachten en het verschil in vooruitgang tussen deze 
patiëntengroepen zal tevens onderzocht worden. Resultaten: Uit huidig onderzoek is gebleken dat 
bij alle patiëntengroepen sprake is van significante vooruitgang op alle 4DKL-scores. Bij de 
patiëntengroep met chronische vermoeidheid (n=31) is deze vooruitgang 14 op de distress-score, 2 
op de depressie-score, 4 op de angst-score en 8 op de somatisatie-score. Bij de patiëntengroep met 
chronische pijn (n=16) is deze vooruitgang 11 op de distress-score, 2 op de depressie-score, 2 op de 
angst-score en 8 op de somatisatie-score. Bij de patiëntengroep met stress-gerelateerde klachten 
(n=39) is deze vooruitgang 11 op de distress-score, 2 op de depressie-score, 6 op de angst-score en 9 
op de somatisatie-score. Verder is gebleken dat de patiëntengroep met chronische pijn begon met 
een significant lagere angst-score vergeleken met de andere patiëntengroepen en dat deze angst-
score ook significant minder verbeterde vergeleken met de andere patiëntengroepen. Conclusie: Uit 
huidig onderzoek kan geconcludeerd worden dat het protocol voor ontspanningstherapie significante 
vooruitgang op de 4DKL-scores teweegbrengt. De vooruitgang op distress-score en op somatisatie-
score is klinisch relevant bevonden voor de gehele patiëntengroepen. De vooruitgang in depressie-
score en in angst-score is klinisch relevant bevonden voor de patiënten die een matig of sterk 
verhoogde score behaalden tijdens de voormeting. 
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Inleiding 
Uit cijfers van het Nederlands 

Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) blijkt dat 
25% van de meldingen van beroepsziekten in 
2013 werkgebonden psychische aandoeningen 
waren en als de bouwsector buiten 
beschouwing wordt gehouden gaat het zelfs 
om 51% van de meldingen. Deze 
aandoeningen gaan vaak gepaard met 
langdurig werkverzuim. Zo was er bij 50% van 
de meldingen sprake van langer dan 3 
maanden ziekteverzuim en slechts bij 15% van 
de meldingen duurde het ziekteverzuim korter 
dan 1 maand. Bij het grootste deel van de 
meldingen (77%) gaat het om 
overspannenheid en burn-out. De meldingen 
bestonden verder uit  depressie (5%), 
posttraumatische stressstoornis (10%), 
overige reacties op ernstige stress (5%) en 
overige aandoeningen (3%). Opvallend aan 
deze meldingen is dat het in bijna alle gevallen 
gaat om aandoeningen gerelateerd aan acute 
of langdurige stress. Deze stress wordt vaak 
toegewezen aan inhoudelijke werkbelasting, 
werkrelaties, werkritme, werkonzekerheid, 
traumatische ervaringen, kwalitatieve 
belasting of de mate van invloed op het eigen 
werk, maar kan ook het gevolg zijn van 
problemen in de thuissituatie of famillie-
aangelegenheden1. Op de werkvloer is te zien 
dat langdurige stress en stress-gerelateerde 
aandoeningen tegenwoordig veel voorkomen 
met vaak langdurig ziekteverzuim als gevolg. 

Stress is een natuurlijke functie om 
het lichaam in een staat van paraatheid te 
brengen in bedreigende situaties. Het 
stresssysteem bestaat uit een snel en een 
traag deel. Bij het snelle deel zorgt de 
hypothalamus als reactie op een stress-prikkel 
voor een activatie van het sympathische 
zenuwstelsel en wordt er in het bijniermerg 
adrenaline en noradrenaline aangemaakt. Dit 
zorgt er heel snel voor dat de bloeddruk stijgt, 
de hartslag en ademhalingsfrequentie 
toenemen, de spieren en hersenen meer 
zuurstof- en energierijk bloedtoevoer krijgen 
en de spierspanning toeneemt2.  

Het trage deel werkt middels een 
verhoging van de cortisolwaarde. Onder 
normale omstandigheden maakt de 
hypothalamus ’s morgens onder invloed van 

licht het corticotropin-releasing hormone 
(CRH) aan. CRH zorgt op zijn beurt voor de 
aanmaak van het adrenocorticotropic 
hormone (ACTH) in de hypofyse en ACTH 
verhoogt de productie van cortisol in de 
bijnierschors. De hogere cortisol-waarde zorgt 
gedurende de dag voor remming van 
ontstekingen, remming van het 
immuunsysteem en voor afbraak van eiwitten 
in de spieren om de glucose-spiegel in het 
bloed op pijl te houden. Cortisol remt dus 
bepaalde functies die tijdelijk lagere prioriteit 
hebben. Door de remmende werking van 
cortisol op de aanmaak van CRH neemt de 
cortisolwaarde onder normale 
omstandigheden ’s avonds weer af. De balans 
tussen CRH en cortisol is een belangrijk 
onderdeel van het dag/nachtritme. 

Stressprikkels zorgen voor extra 
aanmaak van CRH en daardoor ook voor extra 
productie van cortisol. Deze extra aanmaak 
van cortisol is belangrijk om in stressvolle 
situaties langer door te kunnen gaan. Door 
deze extra aanmaak van cortisol zorgt stress 
voor een verstoring van de normale balans 
tussen CRH en cortisol2. 

Indien de oorzaak van de stressprikkel 
weer verdwijnt, zal de balans tussen CRH en 
cortisol weer herstellen. Problemen ontstaan 
echter wanneer de stressprikkel langdurig 
aanwezig blijft. Het stressmodel van Seyle gaat 
hierbij uit van 3 fasen bij stress. De acute fase 
is de fase waarbij een verhoging van 
adrenaline en noradrenaline plaatsvind en het 
sympathische zenuwstelsel geactiveerd wordt 
om het lichaam in staat van paraatheid te 
brengen (de zogenoemde fight-or-flight 
response). De aanpassingsfase is de fase 
waarin de cortisolwaarde wordt verhoogt om 
het lichaam in staat van paraatheid te kunnen  
houden zolang de stressprikkel aanwezig blijft. 
Bij de uitputtingsfase zorgt de langdurig hoge 
cortisolwaarde voor uitputting van de 
bijnierschors en resulteert dit uiteindelijk in 
een lagere cortisol-waarde30.  

Langdurige stress kan zorgen voor een 
verstoord dag-nachtritme, slaapproblemen, 
vermoeidheid, ademhalingsproblemen, hoge 
bloeddruk, snelle hartslag, angst, paniek, een 
gejaagd gevoel, hoofdpijn en verhoogde 
spierspanning. Verder wordt het 
immuunsysteem onderdrukt en kan het 
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lichaam minder goed herstellen. Uiteindelijk 
kan iemand in een negatieve spiraal komen 
waarbij de gevolgen van langdurige stress 
zorgen voor meer stress en kan iemand 
uitgeput raken (burn-out)2.  

Ontspanningstherapie kan helpen om 
het stresssysteem af te remmen en kan op die 
manier stress-gerelateerde klachten doen 
verbeteren. Veelgebruikte vormen van 
ontspanningstherapie zijn progressieve 
spierontspanning, autogene training, guided 
imagery, mindfulness meditatie en 
ademhalingstherapie.  

Progressieve spierontspanning is een 
methode om stress en angst te verminderen 
op basis van het bewust aanspannen en 
ontspannen van spieren en is ontwikkeld door 
Edmund Jacobson4. Recente onderzoeken 
hebben aangetoond dat progressieve 
spierontspanning kan zorgen voor afname van 
cortisolwaardes5, angst5,7,9, bloeddruk5,6,8, 
rusthartslag6,8 en ervaren stress8,9.  

Autogene training is een 
ontspanningsmethode waarbij procedureel en 
met aandacht wordt getracht een status van 
diepe lichamelijke en mentale ontspanning te 
bereiken10. Van autogene training is 
aangetoond dat het een effectieve 
behandelmethode kan zijn bij verschillende 
klachten zoals hoofdpijn/migraine, 
hypertensie, hart- en vaatziekten, astma, 
somatische pijn, angststoornissen, post-
traumatische stress, depressie en 
slaapstoornissen11,12.  
 Bij guided imagery wordt de patiënt 
ondersteund bij mentale inbeelding. Patiënten 
mogen hun verbeelding gebruiken op basis 
van suggesties en bevestigingen. Meestal gaan 
andere ontspannings- en 
ademhalingsoefeningen vooraf aan de 
inbeelding, zodat de patiënt zich optimaal op 
zijn gemak voelt. Guided imagery is een 
effectieve behandeling bij stress13 en 
depressie14 en kan zorgen voor een 
verbetering in omgang met pijn15. 

Mindfulness meditatie is een vorm van 
ontspanningstherapie waarbij concentratie 
centraal staat en getracht wordt de aandacht 
te richten op ‘het hier en nu’. Van mindfulness 
is bekend dat het kan zorgen voor een afname 
in stress, depressie, angst en pijn en dat het 
een verbetering kan geven in de kwaliteit van 

leven van patiënten door disease-
management van patiënten te verbeteren en 
een rol te spelen in het accepteren van 
onveranderbare ziekteaspecten16-20.  

Ademhalingsoefeningen zijn meestal 
gericht op het aanleren van buikademhaling of 
diepe ademhaling en het doen verminderen 
van thoracale ademhaling. Uit onderzoek is 
gebleken dat ademhalingsoefeningen 
verstoringen in autonome functies (zoals een 
hoge bloeddruk) kunnen verbeteren21,22. Er 
wordt gesteld dat dit te verklaren is doordat 
rustige buikademhaling sympathische 
activiteit doet afnemen en parasympatische 
activiteit doet toenemen, of in andere 
woorden dat rustige buikademhaling het 
lichaam in een toestand van rust en herstel 
brengt23. Van ademhalingsoefeningen is 
verder aangetoond dat het kan zorgen voor 
een afname in vermoeidheid24 en angst25 en 
dat omgang met acute stress verbeterd door 
toepassing van ademhalingsoefeningen26,27. 
Ademhalingsoefeningen zijn vaak een 
onderdeel binnen een 
ontspanningsprogramma7.  
 Verschillende onderzoeken 
suggereren dat een programma bestaande uit 
een combinatie van uiteenlopende 
ontspanningsvormen uiteindelijk tot het beste 
resultaat zal leiden10. Door G.M. Bosma-
Winters is 15 jaar geleden een 
gestandaardiseerd protocol voor 
ontspanningstherapie ontwikkeld. In dit 
protocol zijn progressieve relaxatie, autogene 
training, aandachtsoefeningen en meditatie 
op een logische manier samengebracht. 
Randvoorwaardes voor dit protocol zijn: 

a. Motivatie van de patiënt  
b. Bereidheid om 20 minuten per dag te 

oefenen 
c. Er wordt geoefend zonder 

ondersteuning van audiomiddelen 
d. Er worden concrete een beginpunten 

en einddoelen gesteld aan de hand 
van objectieve meetinstrumenten 

Het oefenprogramma bestaat uit 10 sessies. 
Tijdens de eerste sessie vindt een intake 
plaats waarbij de meetinstrumenten worden 
afgenomen en uitleg wordt gegeven over het 
ontspanningsprogramma en de voorwaardes 
aan het programma. Na de eerste sessie gaat 
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de patiënt nadenken of hij het programma 
echt wil volgen.  
In sessie 2 tot en met 7 worden de 
gestandaardiseerde oefeningen aangeleerd. Er 
wordt begonnen met een vorm van PMR en 
autogene training en er wordt toegewerkt 
naar een westerse vorm van meditatie  en het 
ontwikkelen van mind-sight. Bij mind-sight 
wordt de aandacht naar binnen gericht om 
naar gedachten te ‘kijken’ door naar ze te 
luisteren en ze te erkennen. Uiteindelijk kan 
mind-sight leiden tot acceptatie en het 
loslaten van gedachten28.  
Gedurende sessie 8 en 9 wordt het toepassen 
van mind-sight in het dagelijks leven geleerd. 
Ten slotte vindt in sessie 10 een evaluatie 
plaats waarbij de meetinstrumenten nogmaals 
worden afgenomen en wordt vastgesteld of 
de einddoelen zijn behaald.  
 Dit protocol voor 
ontspanningstherapie wordt reeds jaren 
toegepast binnen de Praktijk voor 
Fysiotherapie te Kollum bij patiënten met 
stress-gerelateerde klachten en bij patiënten 
met chronische vermoeidheid of chronische 
pijn waarbij stress een onderhoudende rol 
speelt. De behandelend therapeut beoordeelt 
of er naast het ontspanningsprogramma 
aanvulling is gewenst met andere 
therapievormen zoals oefentherapie, 
graded activity, graded exposure, technieken 
voor pijnreductie, mobiliserende technieken, 
biomechanische counseling of uitleg over 
centrale sensitisatie.  
 De vierdemensionale klachtenlijst 
(4DKL) wordt binnen de Praktijk voor 
Fysiotherapie altijd afgenomen bij patiënten 
die het ontspanningsprogramma volgen. De 
4DKL is een laagdrempelige vragenlijst die 
makkelijk inzicht geeft in de mate van distress, 
depressie, angst en somatisatie die de patiënt 
ondervindt. Door de 4DKL als voormeting en 
als nameting te gebruiken, kan objectief de 
vooruitgang in distress, depressie, angst en 
somatisatie worden vastgelegd.  
  
 
 
 
 
 

Naast de 4DKL worden er nog andere 
meetinstrumenten gebruikt zoals de Zes 
Minuten Wandeltest (6MWT) voor het 
objectiveren van de conditie, de Visual 
Analogue Scale (VAS) voor het objectiveren 
van pijn, vermoeidheid of stijfheid, de Patiënt 
Specifieke Klachtenlijst (PSK) om beperking in 
specifieke activiteiten te meten, de Fatigue 
Assessment Scale (FAS) om vermoeidheid 
meetbaar te maken en de nijmeegse 
hyperventilatie vragenlijst om inzicht in 
hyperventilatie te krijgen. Het gebruik van 
deze andere meetinstrumenten is afhankelijk 
van de beperkingen die door de patiënt 
ondervonden worden.  

Verschillende onderdelen van het 
protocol voor ontspanningsprogramma zijn 
door de literatuur onderbouwd, maar er is nog 
geen onderzoek gedaan naar de effecten van 
dit gestandaardiseerd protocol voor 
ontspanningsprogramma. Het doel van huidig 
onderzoek is om de effectiviteit van het 
protocol voor ontspanningstherapie, dat 

binnen de Praktijk voor Fysiotherapie te 
Kollum wordt gehanteerd, te analyseren aan 
de hand van bestaande behandeldata. Bij deze 
analyse zal tevens het verschil van de 
effectiviteit tussen 3 verschillende groepen, 
respectievelijk patiënten met stress-
gerelateerde klachten, patiënten met 
chronische vermoeidheidsklachten en 
patiënten met chronische pijnklachten 
worden onderzocht. De vooruitgang van 
patiënten zal vastgesteld worden aan de hand 
van de voor- en nameting van de 4DKL. 

De onderzoeksvraag die uit dit doel 
voortvloeit luidt: Wat is de effectiviteit van het 
behandelprotocol voor ontspanningstherapie, 
dat binnen de Praktijk voor Fysiotherapie te 
Kollum wordt gebruikt, gemeten in 
vooruitgang in de 4DKL-scores, voor de 
patiëntengroep met chronische vermoeidheid, 
de patiëntengroep met chronische pijn en de 
patiëntengroep met stress-gerelateerde 
klachten? 
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Methode 

Onderzoeksopzet 
Huidig onderzoek betreft een retroperspectief 
onderzoek; bestaande behandeldata wordt 
verzameld en geanalyseerd om te bekijken of 
het ontspanningsprogramma zorgt voor 
verbetering van scores op de 4DKL. In dit 
onderzoek zal alleen de bestaande 
behandeldata van patiënten die volgens het 
behandelprotocol zijn behandeld worden 
onderzocht en er is geen sprake van een 
controlegroep of vergelijking met een andere 
therapiegroep. Er zal wel worden gekeken 
naar eventuele verschillen tussen de 
vooruitgang als gevolg van interventie bij 3 
verschillende patiëntengroepen. Al met al is er 
sprake van een retroperspectief onderzoek.  
 
Onderzoekspopulatie  
Voor het huidige onderzoek zal bestaande 
behandeldata afkomstig van de Praktijk voor 
Fysiotherapie te Kollum uit de jaren 2010 tot 
en met 2014 worden gebruikt. De 
onderzoekspopulatie zal bestaan uit patiënten 
waarvan behandeldata bekend is uit de 
genoemde jaren en die behandeld zijn volgens 
het ontspanningsprogramma dat binnen de 
praktijk gebruikt wordt. Het 
ontspanningsprogramma wordt binnen de 
praktijk toegepast bij patiënten met stress-
gerelateerde klachten en bij patiënten met 
chronische pijn of chronische vermoeidheid 
waarbij stress een onderhoudende rol speelt 
in de klachten. Deze patiënten komen binnen 
via verwijzing door de huisarts, psycholoog of 
PraktijkOndersteuner Huisartsenpraktijk welke 
gespecialiseerd is in de geestelijke 
gezondheidszorg (POH-GGZ). Daarnaast 
kunnen de patiënten ook binnenkomen via de 
Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF).  
Patiënten worden geïncludeerd als er zowel 
een voor- als een nameting plaats heeft 
gevonden middels de 4DKL en indien de 
patiënt 18 jaar of ouder is bij aanvang van de 
behandeling. In overleg met hun therapeut 
zijn 3 patiënten die naast stress-gerelateerde 
klachten ook ernstige psychiatrische 
problemen ondervonden geëxcludeerd tijdens 
het verzamelen van de data.  
 
 

Meetinstrumenten 
De 4DKL wordt binnen de Praktijk voor 
Fysiotherapie te Kollum gebruikt bij patiënten 
die het ontspanningsprogramma volgen om 
verbetering in distress, depressie, angst en 
somatisatie te objectiveren. De 4DKL is een 
laagdrempelige vragenlijst die zowel in een 
Nederlandse als in een Engelse versie is 
gepubliceerd en bestaat uit 50 vragen waar 0, 
1 of 2 punten op kan worden gescoord. 16 
vragen gaan over disstress, 6 vragen gaan over 
depressie, 12 vragen gaan over angst en er 
gaan 16 vragen over somatisatie 29.  
 Het is aangetoond dat de 4DKL een 
valide meetinstrument is voor disstress, 
depressie, angst en somatisatie29,30. De meting 
van distress met de 4DKL een sensitiviteit van 
0,71 en een specificiteit van 0,72 vergeleken 
met een diagnose voor psychosociale 
problemen door een huisarts. De meting van 
depressie met de 4DKL heeft een sensitiviteit 
van 0,72 en een specificiteit van 0,80 
vergeleken met het meetinstrument Short 
Depression Interview (SDI) welke veel wordt 
gebruikt om zware depressies te 
diagnosticeren. De meting van angst middels 
de 4DKL heeft een sensitiviteit van 0,62 en 
een specificiteit van 0,56 vergeleken met de 
diagnose voor een angststoornis door een 
psycholoog aan de hand van een Structured 
Clinical Interview for DSM-IV (SCID). De 
meting van somatisatie met de 4DKL heeft een 
sensitiviteit van 0,60 en een specificiteit van 
0,62 vergeleken met het vermoeden op 
somatisatie door de huisarts30. 

Voor distress kan een score behaald 
worden van 0 tot en met 32 punten. De score 
voor distress geeft een indicatie voor de 
aanwezigheid van stress zonder te kijken naar 
de oorzaak van deze stress. Vaak is deze stress 
het gevolg van een disbalans in belasting en 
belastbaarheid, maar distress kan ook het 
gevolg zijn van een psychiatrische stoornis. 

Voor depressie kan een score behaald 
worden van 0 tot en met 12 punten. Een 
hogere depressie-score geeft een indicatie 
voor een grotere kans op een depressieve 
stoornis. 
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De angst-score kan variëren van 0 tot 
en met 24 en meet abnormale 
angstverschijnselen. De score op angst geeft 
een indicatie op de kans dat een patiënt een 
angststoornis of meerdere angststoornissen 
heeft.  

De somatisatie-score kan variëren 
tussen de 0 en 32 punten en geeft de mate 
van lichamelijke klachten aan die vaak 
gerelateerd zijn aan stress. Een hoge 
somatisatie-score geeft een indicatie voor de 
aanwezigheid van sensitisatie waarbij het 
lichaam gevoeliger wordt voor bepaalde 
prikkels. Een hoge score op depressie, angst of 
somatisatie gaat bijna altijd gepaard met een 
hogere distress-score. 
 Er is tevens onderzoek gedaan naar de 
normwaardes voor de scores in distress, 
depressie, angst en somatisatie29. In tabel 9 is 
terug te vinden vanaf welke waardes er sprake 
is van een lage score, een matig verhoogde 
score of een sterk verhoogde score.  
 Huidige onderzoek zal zich richten op 
de vooruitgang gemeten met de 4DKL, 
aangezien dit meetinstrument bij alle 
patiënten is gebruikt die het 
ontspanningsprogramma hebben gevolgd. De 
andere meetinstrumenten die zijn gebruikt bij 
deze patiënten zullen voor huidig artikel niet 
worden onderzocht, maar de metingen zullen 
wel genoteerd worden tijdens het verzamelen 
van de data om bij eventueel 
vervolgonderzoek te kunnen worden gebruikt.   
 
Het verzamelen van de data 
De behandeldata zal verzameld worden vanuit 
elektronische patiëntendossiers (EPDs) van 
patiënten die in de jaren 2010 tot en met 
2014 het ontspanningsprogramma hebben 
gevolgd en zal overzichtelijk in een Microsoft 
Excel bestand worden genoteerd. De EPDs 
zullen opgezocht worden aan de hand van de 
meest voorkomende diagnosecodes bij 
patiënten die het ontspanningsprogramma 
volgen.  
 Eerst zal in de EPDs worden gekeken 
of de patiënten ook daadwerkelijk het 
ontspanningsprogramma als behandeling 
hebben gevolgd en of deze behandeling reeds 
is afgerond. Indien dit beide het geval is, zal 
gecontroleerd worden of een voor- en 
nameting middels de 4DKL aanwezig zijn en of 

de patiënt 18 jaar of ouder was bij aanvang 
van de behandeling. Indien ook aan deze eisen 
is voldaan, wordt het EPD nader onderzocht 
om de patiënt in te delen in de groep van 
patiënten met chronische vermoeidheid, 
chronische pijn of in de groep met stress-
gerelateerde klachten. In het geval van twijfel 
of in het geval dat patiënten meerdere 
klachten ervaren, zijn de hulpvraag van de 
patiënt en het geformuleerde hoofddoel van 
de behandeling doorslaggevend. Aangezien 
patiënten met pijn- en vermoeidheidsklachten 
pas in aanmerking komen voor het 
ontspanningsprogramma indien zij al 
langdurig klachten ervaren en aangezien het 
precieze moment van het ontstaan van de 
klachten vaak lastig is aan te wijzen, is er geen 
minimale duur van de klachten gesteld voor 
de patiëntengroep met chronische 
vermoeidheid en chronische pijn.  
 Nadat de patiënt is ingedeeld in 1 van 
de 3 groepen, zullen de scores van de voor- en 
nameting middels de 4DKL, andere gebruikte 
therapievormen, hoeveelheid behandelingen, 
aanwezigheid van geestelijke gezondheidszorg 
bij de patiënt, geslacht van de patiënt, leeftijd 
van de patiënt, de manier van aanmelding van 
de patiënt, het gebruik van relevante 
medicatie (bijvoorbeeld antidepressiva of 
slaaptabletten) en ten slotte de andere 
gebruikte meetinstrumenten worden 
genoteerd.  
 
Het analyseren van de data 
Nadat alle data is verzameld, zal deze data 
geanalyseerd worden met behulp van het 
programma Statistical Package for the Social 
Sciences (SPSS). Eerst zullen de eigenschappen 
van de patiëntengroepen zoals de verhouding 
tussen mannen en vrouwen en de gemiddelde 
leeftijd worden onderzocht met behulp van 
beschrijvende statistiek.  

Daarna zullen verschillende 
berekeningen worden gedaan om de 
effectiviteit van het ontspanningsprogramma 
te onderzoeken. Hiervoor is het eerst van 
belang om vast te stellen of er gebruik moet 
worden gemaakt van parametrische of non-
parametrische berekeningen. Hiervoor zal de 
Shapiro-Wilk normaaltest worden uitgevoerd 
bij de 3 patiëntengroepen voor de vooruitgang 
in disstress, depressie, angst en somatisatie. 
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Uiteindelijk zullen er 12 P-waardes uit deze 
test voortkomen en er zal worden uitgegaan 
van een slechte normaalverdeling van data bij 
P-waardes die lager zijn dan 0,01. De verdeling 
van de data zal tevens via grafieken zichtbaar 
worden gemaakt, welke als bijlage aan dit 
artikel worden toegevoegd. Bij de data met 
een slechte normaalverdeling zullen non-
parametrische berekeningen worden 
uitgevoerd en bij de andere data zullen 
parametrische berekeningen worden 
uitgevoerd.  
 Daarna zal voor de 3 
patiëntengroepen bekeken worden of de 
scores van de 4DKL zijn verbeterd als gevolg 
van het volgen van het 
ontspanningsprogramma. Bij een verbetering 
op de scores is de nameting lager dan de 
voormeting en het verschil tussen de 
voormeting en nameting is dan de 
vooruitgang. De significantie van deze 
vooruitgang zal worden berekend met de 
parametrische pair-sampled T-test of met de 
non-parametrische Wilcoxon signed-rank test. 
Bij het berekenen van de significantie zal een 
P-waarde van minder dan 0,05 als significant 
worden beoordeeld, een P-waarde van minder 
dan 0,01 als hoog significant en een P-waarde 
van minder dan 0,001 als erg hoog significant.  
 Verder zal in een tabel per 
patiëntengroep een overzicht worden 
gegeven van de hoeveelheid personen met 
een lage score, een matig verhoogde score en 
een sterk verhoogde score bij de voormeting 
en bij de nameting. Deze hoeveelheden zullen 
tevens als percentage van de betreffende 
patiëntengroep worden uitgedrukt.  

Ten slotte zullen de voormetingen, 
nametingen en de vooruitgang vergeleken 
worden tussen de 3 verschillende 
patiëntengroepen middels de parametrische 
independent samples T-test of de non-
parametrische Mann-Whitney U test om vast 
te stellen of er significant verschil zit in de 
waardes tussen de verschillende 
patiëntengroepen.  

In de discussie zal de klinische 
relevantie van eventuele vooruitgang worden 
bepaald door de gemiddelde vooruitgang te 
vergelijken met de smallest detectable change 
(SDC) die is vastgesteld voor de verschillende 
4DKL-scores. De SDC is voor distress 7, 

depressie 4, angst 6 en somatisatie 831. 
Daarnaast kan er gekeken worden naar het 
verschil tussen de hoeveelheid personen met 
een matig of sterk verhoogde score tijdens de 
voormeting en tijdens de nameting.  
  

Resultaten 
Kenmerken van de onderzoekspopulatie 
De uiteindelijke onderzoekspopulatie die aan 
alle in- en exclusievoorwaardes voldeed 
bestond in totaal uit 86 personen waarvan 18 
mannen en 68 vrouwen en is verdeeld over 3 
patiëntengroepen. De patiëntengroep met 
chronische vermoeidheid bestond in totaal uit 
31 personen (4 mannen en 27 vrouwen) met 
een gemiddelde leeftijd van 45,35 jaar, de 
patiëntengroep met chronische pijn bestond 
in totaal uit 16 personen (2 mannen en 14 
vrouwen) met een gemiddelde leeftijd van 
47,13 jaar en de patiëntengroep met stress-
gerelateerde klachten bestond uit 39 
personen (12 mannen en 27 vrouwen) met 
een gemiddelde leeftijd van 40,18 jaar. De 
kenmerken van de onderzoekspopulatie zijn 
samengevat in tabel 1 en tabel 2. 
 
Normaalverdeling data 
De P-waardes van de normaalverdeling van de 
data zijn weergegeven in tabel 3. Van deze 
waardes is af te leiden dat depressie geen 
normaalverdeling heeft bij de groep met 
chronische vermoeidheid (P-waarde 0,000), bij 
de groep met chronische pijn (P-waarde 
0,002) en bij de groep met stress-gerelateerde 
klachten (P-waarde 0,000). De significantie 
voor de normaalverdeling van angst bij de 
groep met chronische vermoeidheid valt met 
een P-waarde van 0,029 nog binnen de 
gestelde norm van 0,01. Aangezien depressie 
in alle patiëntgroepen geen normaalverdeling 
heeft, zullen er non-parametrische 
berekeningen worden gedaan met de data van 
depressie en parametrische berekeningen met 
de data van distress, angst en somatisatie. Bij 
de data over depressie zal naast het 
gemiddelde en de standaard deviatie ook de 
mediaan en de spreiding worden 
weergegeven. In bijlage 2 zijn grafieken te 
vinden waarin de verdeling van de data 
zichtbaar is gemaakt.
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Tabel 1: Hoeveelheid mannen en vrouwen per patiëntengroep 

Patiëntengroep Mannen Vrouwen Totaal 

Chronische vermoeidheid 4 27 31 

Chronische pijn 2 14 16 

Stress-gerelateerde klachten 12 27 39 

Totaal 18 68 86 
 

Tabel 2: Gemiddelde leeftijd per patiëntengroep 

Patiëntengroep Gemiddelde leeftijd (SD) 

Chronische vermoeidheid 45,35 (12,153) 

Chronische pijn 47,31 (14,490) 

Stress-gerelateerde klachten 40,18 (11,991) 

Totaal 43,37 (12,747) 

SD: standaard deviatie 
 

Tabel 3: P-waardes normaalverdeling van de data volgens de Shapiro-Wilk normaaltest 

Patiëntengroep Distress Depressie Angst Somatisatie 

Chronische vermoeidheid 0,150 0,000* 0,029 0,217 

Chronische pijn 0,641 0,002* 0,690 0,904 

Stress-gerelateerde klachten 0,363 0,000* 0,093 0,324 

*P-waardes kleiner dan 0,01 geven aan dat er geen sprake is van een normaalverdeling 
 

Tabel 4: Gemiddelde voormeting, nameting en vooruitgang en significantie van de vooruitgang  

Patiëntengroep:  
Chronische vermoeidheid 

Gemiddelde 
voormeting (SD) 

Gemiddelde 
nameting (SD) 

Gemiddelde 
vooruitgang (SD) 

P-waarde* 
95% CI 
vooruitgang 

Distress 19,10 (7,476) 4,97 (4,111) 14,13 (7,168) 0,000*** 11,500-16,758 

Depressie 
Mediaan (spreiding) 

2,10 (2,785) 
1 (0 – 10) 

0,13 (0,562) 
0 (0 – 3) 

1,97 (2,652) 
1 (-1 – 10) 

0,000*** 0,955-2,940 

Angst 5,58 (4,780) 1,13 (2,320) 4,45 (4,122) 0,000*** 2,940-5,964 

Somatisatie 14,00 (7,109) 6,00 (4,509) 8,00 (6,393) 0,000*** 5,655-10,345 
 

Patiëntengroep: 
Chronische pijn 

Gemiddelde 
voormeting (SD) 

Gemiddelde 
nameting (SD) 

Gemiddelde 
vooruitgang (SD) 

P-waarde* 
95% CI 
vooruitgang 

Distress 16,94 (6,598) 5,88 (4,031) 11,06 (6,757) 0,000*** 7,462-14,663 

Depressie 
Mediaan (spreiding) 

2,56 (3,386) 
1,5 (0 – 11) 

0,63 (1,500) 
0 (0 – 6) 

1,94 (2,489) 
1,5 (0 – 9) 

0,004** 0,611-3,264 

Angst 3,13 (2,217) 0,88 (1,2580) 2,25 (2,266) 0,001** 1,043-3,457 

Somatisatie 14,06 (4,683) 6,06 (3,214) 8,00 (4,195) 0,000*** 5,765-10,235 
 

Patiëntengroep: 
Stress-gerelateerde klachten 

Gemiddelde 
voormeting (SD) 

Gemiddelde 
nameting (SD) 

Gemiddelde 
vooruitgang (SD) 

P-waarde* 
95% CI 
vooruitgang 

Distress 16,41 (6,512) 5,44 (4,321) 10,97 (6,579) 0,000*** 8,842-13,107 

Depressie 
Mediaan( spreiding) 

2,03 (2,942) 
1 (0 – 11) 

0,15 (0,432) 
0 (0 – 2) 

1,87 (2,949) 
1 (0 – 11) 

0,000*** 0,916-2,828 

Angst 7,90 (5,476) 2,23 (2,870) 5,67 (5,283) 0,000*** 3,954-7,379 

Somatisatie 13,85 (7,365) 5,18 (4,866) 8,67 (5,484) 0,000*** 6,889-10,444 

SD: standaard deviatie, vooruitgang: afname van 4DKL-score tussen de meetmomenten 
(vooruitgang=voormeting─nameting), 95% CI: 95% betrouwbaarheidsinterval  
***P-waardes kleiner dan 0,001 geven een erg hoge significantie aan 
**P-waardes kleiner dan 0,01 geven een hoge significantie aan  
*Bij distress, angst en somatisatie is de 2-tailed significance berekend met de paired-samples T-test 
en bij depressie is de exact significance berekend met de Wilcoxon signed-rank test 
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Tabel 5: Schematisch overzicht van de betekenis van 4DKL-scores (tabel afkomstig uit bron 31) 

Schalen Laag Matig verhoogd Sterk verhoogd 

Distress 
0-10: normale 
spanningen 

11-20: verhoogde 
spanningen met dreiging 
van disfunctioneren 

21-32: ernstige 
spanningen met grote 
kans op disfunctioneren 

Depressie 
0-2: waarschijnlijk 
geen depressieve 
stoornis 

3-5: mogelijk depressieve 
stoornis 

6-12: relatief grote kans 
op een depressieve 
stoornis 

Angst 
0-3: waarschijnlijk 
geen angststoornis 

4-8: mogelijke 
angststoornis 

9-24: relatief grote kans 
op angststoornissen 

Somatisatie 
0-10: normale 
lichamelijke 
spanningsklachten 

11-20: mogelijke 
somatisatie  

21-32: grote kans op 
somatisatie 

 
Tabel 6: Hoeveelheid en percentage patiënten met lage, matig en sterk verhoogde 4DKL-scores 

Chronische vermoeidheid Laag Matig verhoogd Sterk verhoogd 

Distress voormeting 4    =13% 14  =45% 13  =42% 

Distress nameting 29  =94% 2    =6% 0    =0% 

Depressie voormeting 20  =64% 8    =26% 3    =10% 

Depressie nameting 30  =97% 1    =3% 0    =0% 

Angst voormeting 14  =45% 11  =36% 6    =19% 

Angst nameting 28  =90% 2    =7% 1    =3% 

Somatisatie voormeting 12  =39% 13  =42% 6    =19% 

Somatisatie nameting 26  =84% 5    =16% 0    =0% 
 

Chronische pijn Laag Matig verhoogd Sterk verhoogd 

Distress voormeting 2    =13% 9    =56% 5    =31% 

Distress nameting 14  =88% 2    =12% 0    =0% 

Depressie voormeting 11  =69% 3    =19% 2    =12% 

Depressie nameting 15  =94% 0    =0% 1    =6% 

Angst voormeting 9    =56% 7    =44% 0    =0% 

Angst nameting 15  =94% 1    =6% 0    =0% 

Somatisatie voormeting 2    =13% 13  =81% 1    =6% 

Somatisatie nameting 16  =100% 0    =0% 0    =0% 
 

Stress-gerelateerde klachten Laag Matig verhoogd Sterk verhoogd 

Distress voormeting 6    =15% 25  =64% 8    =21% 

Distress nameting 30  =77% 9    =23% 0    =0% 

Depressie voormeting 28  =72% 7    =18% 4    =10% 

Depressie nameting 39  =100% 0    =0% 0    =0% 

Angst voormeting 12  =31% 8    =20% 19  =49% 

Angst nameting 30  =77% 7    =18% 2    =5% 

Somatisatie voormeting 15  =39% 13  =33% 11  =28% 

Somatisatie nameting 32  =82% 7    =18% 0    =0% 
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Vooruitgang 4DKL-scores binnen de 
patiëntengroepen 
In tabel 4 zijn de gemiddelden en standaard 
deviaties van de voormeting, nameting en de 
vooruitgang te zien. Bij depressie is tevens de 
mediaan en spreiding weergegeven. Bij de 
patiëntengroep chronische pijn is sprake van 
hoog significante vooruitgang in depressie (P-
waarde 0,004) en in angst (P-waarde 0,001). 
Bij alle andere dimensies binnen de 
patiëntengroep chronische pijn en bij de 
volledige andere patiëntengroepen is er 
sprake van erg hoog significante vooruitgang 
(P-waarde 0,000). Ten slotte zijn de 95% 
confidence interval waardes (CI-waardes) van 
de vooruitgang weergegeven.  
 
Hoeveelheid personen met verhoogde scores 
In tabel 5 zijn de normwaardes voor de 4DKL-
scores weergegeven. Hierbij is onderscheid 
gemaakt tussen lage scores, matig verhoogde 
scores en sterk verhoogde scores. In tabel 6 is 
per patiëntengroep een overzicht gegeven van 
de hoeveelheid personen met een lage, matig 
verhoogde of sterk verhoogde score tijdens de 
voormeting en tijdens de nameting. Deze 
hoeveelheid personen is tevens weergegeven 
als percentage van de patiëntengroep.  

 
Verschil waardes 4DKL tussen de verschillende 
groepen 
In tabel 7 zijn de P-waardes te vinden van de 
berekening om vast te stellen of er verschil zit 
tussen de verschillende groepen. In deze tabel 
is te zien dat er een significant verschil zit in 
de voormeting van angst tussen de 
patiëntengroepen chronische vermoeidheid 
en chronische pijn en een erg hoog significant 
verschil in de voormeting van angst tussen de 
patiëntengroepen chronische pijn en stress-
gerelateerde klachten. In tabel 4 is te zien dat 
de voormeting van angst lager was bij de 
patiëntengroep met chronische pijn dan bij de 
andere patiëntengroepen. Daarnaast is de 
nameting depressie bij de patiëntengroep met 
chronische pijn significant hoger dan bij de 
patiëntengroep met chronische vermoeidheid. 
De nameting angst is bij de patiëntengroep 
met chronische pijn significant lager dan bij de 
patiëntengroep met stress-gerelateerde 
klachten. De vooruitgang in angst is bij de 
patiëntengroep met chronische pijn significant 
lager dan bij de patiëntengroep met 
chronische vermoeidheid en hoog significant 
lager dan bij de patiëntengroep met stress-
gerelateerde klachten.  

 
Tabel 7: Significantie van het  verschil in scores of vooruitgang op de 4DKL tussen de groepen (Bij 
distress, angst en somatisatie is de 2-tailed significance berekend met de paired-samples T-test en bij 
depressie is de exact significance berekend met de Wilcoxon signed-rank test) 

P-waardes van de 
vergelijking tussen 
patiëntengroepen 

Chronische 
vermoeidheid 
vergeleken met 
chronische pijn 

Chronische pijn 
vergeleken met  
stress-gerelateerde 
klachten 

Chronische 
vermoeidheid 
vergeleken met stress-
gerelateerde klachten 

Distress  voormeting 0,335 0,787 0,113 

Depressie voormeting 0,591 0,454 0,865 

Angst voormeting 0,020* 0,000*** 0,067 

Somatisatie voormeting 0,971 0,897 0,930 

Distress nameting 0,474 0,729 0,647 

Depressie nameting 0,027* 0,091 0,441 

Angst nameting 0,686 0,018* 0,080 

Somatisatie nameting 0,961 0,508 0,472 

Distress vooruitgang 0,164 0,964 0,060 

Depressie vooruitgang 0,960 0,629 0,689 

Angst vooruitgang 0,023* 0,001** 0,297 

Somatisatie vooruitgang 1,000 0,665 0,640 

***P-waardes kleiner dan 0,001 geven aan dat er een verschil is met een  erg hoge significantie 
**P-waardes kleiner dan 0,01 geven  aan dat er een verschil is met een hoge significantie  
*P-waardes kleiner dan 0,05 geven aan dat er een significant verschil is 



11 
 

Discussie 
Vooruitgang in 4DKL-scores binnen groepen 
Het doel van huidig onderzoek is de 
effectiviteit vast te stellen van het 
ontspanningsprogramma dat binnen de 
Praktijk voor Fysiotherapie is ontwikkeld. Deze 
effectiviteit is onderzocht aan de hand van de 
vooruitgang in 4DKL-scores bij 3 
patiëntengroepen die zijn behandeld met het 
ontspanningsprogramma. De vooruitgang in 
alle 4DKL-scores was significant bij alle 
patiëntengroepen (zie tabel 4). Om de 
klinische relevantie van de vooruitgang te 
bepalen, zal de gemiddelde vooruitgang nu 
vergeleken worden met de vastgestelde 
smallest detectable change (SDC) voor de 
verschillende 4DKL-scores. De SDC geeft aan 
welke mate van vooruitgang nodig is voordat 
het verschil ook daadwerkelijk merkbaar is in 
de praktijk. De SDC is voor distress 7, voor 
depressie 4, voor angst 6 en voor somatisatie 
831.  

In tabel 4 is te zien dat de gemiddelde 
vooruitgang in distress is bij de 
patiëntengroep met chronische vermoeidheid 
afgerond 14, bij de patiëntengroep met 
chronische pijn afgerond 11 en bij de 
patiëntengroep met stress-gerelateerde 
klachten afgerond 11. De gemiddelde 
vooruitgang in distress is bij alle 
patiëntengroepen hoger dan de SDC van 7.  

De gemiddelde vooruitgang in 
depressie is bij alle patiëntengroepen 
afgerond 2. De gemiddelde vooruitgang in 
depressie is bij alle patiëntengroepen lager 
dan de SDC van 4. 

De gemiddelde vooruitgang in angst is 
bij de patiëntengroep met chronische 
vermoeidheid afgerond 4, bij de 
patiëntengroep met chronische pijn afgerond 
2 en bij de patiëntengroep met stress-
gerelateerde klachten afgerond 6. De 
afgeronde vooruitgang in angst is bij de 
patiëntengroep met stress-gerelateerde 
klachten gelijk aan de SDC van 6 en bij de 
andere patiëntengroepen lager.  

De gemiddelde vooruitgang in 
somatisatie is bij de patiëntengroep met 
chronische vermoeidheid afgerond 8, bij de 
patiëntengroep met chronische pijn afgerond 
8 en bij de patiëntengroep met stress-

gerelateerde klachten afgerond 9. De 
gemiddelde vooruitgang in somatisatie is bij 
de patiëntengroepen met chronische 
vermoeidheid en chronische pijn gelijk aan de 
SDC van 8 en bij de patiëntengroep met 
stress-gerelateerde klachten hoger dan de 
SDC.  

De vooruitgang in disstress en 
somatisatie wordt voor alle patiëntengroepen 
klinisch relevant geacht en de vooruitgang in 
angst wordt klinisch relevant geacht voor de 
patiëntengroep met stress-gerelateerde 
klachten.  

Door te kijken naar de gemiddelde 
voormeting bij depressie, kan verklaard 
worden dat de gemiddelde vooruitgang lager 
is dan de SDC. De gemiddelde voormeting in 
depressie is bij de patiëntengroep met 
chronische vermoeidheid afgerond 2, bij de 
patiëntengroep met chronische pijn afgerond 
3 en bij de patiëntengroep met stress-
gerelateerde klachten afgerond 2. De 
gemiddelde voormeting bij depressie is bij alle 
patiëntengroepen lager dan de SDC en de 
gemiddelde vooruitgang kan daarom nooit 
groter zijn dan de SDC.  

De lage gemiddelde voormeting in 
depressie is ook terug te zien in tabel 6. Bij de 
voormeting distress had bij de patiëntengroep 
met chronische vermoeidheid 64% van de 
patiënten een lage score, 26% een matig 
verhoogde score en 10% een sterk verhoogde 
score. In de patiëntengroep met chronische 
pijn had 69% een lage score, 19% een matig 
verhoogde score en 12% een sterk verhoogde 
score bij dezelfde meting. Bij de voormeting in 
depressie had in de patiëntengroep met 
stress-gerelateerde klachten had 72% een lage 
score, 18% een matig verhoogde score en 10% 
een sterk verhoogde score. Vergeleken met de 
voormeting van distress en somatisatie waren 
er veel patiënten met een lage depressie-
score bij de voormeting.  

Bij de nameting behaalden zelfs nog 
meer patiënten een lage depressie-score. Van 
de patiënten met chronische vermoeidheid 
haalde namelijk 97% een lage depressie-score. 
Bij de patiëntengroep met chronische pijn lag 
dit percentage op 94%. In de patiëntengroep 
met stress-gerelateerde klachten haalde zelfs 
100% een lage depressie-score. Al met al 
haalde het grootste gedeelte van de patiënten 
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met een verhoogde depressie-score bij de 
nameting een lage depressie-score. De 
vooruitgang in depressie-score wordt daarom 
als klinisch relevant gezien voor de patiënten 
die begonnen met een verhoogde score.  

De gemiddelde voormeting in angst is 
bij de patiëntengroep met chronische 
vermoeidheid afgerond 6, bij de 
patiëntengroep met chronische pijn afgerond 
3 en bij de patiëntengroep met stress-
gerelateerde klachten afgerond 8.  

In tabel 6 is te zien dat bij de 
patiëntengroep met chronische vermoeidheid 
45% van de patiënten begon met een lage 
angst-score, 36% begon met een matig 
verhoogde angst-score en 19% begon met een 
sterk verhoogde angst-score. In de 
patiëntengroep met chronische pijn begon 
56% met een lage angst-score en 44% met een 
matig verhoogde angst-score. In deze 
patiëntengroepen begonnen relatief weinig 
patiënten met een verhoogde score. Dit lijkt 
de lage gemiddelde scores bij de voormeting 
en daarbij een gemiddelde vooruitgang die 
lager is dan de SDC te verklaren. Bij de 
patiëntengroep met stress-gerelateerde 
klachten begonnen meer patiënten met een 
verhoogde angst-score en dit is ook terug te 
zien in de hogere gemiddelde voormeting en 
in de gemiddelde vooruitgang welke gelijk is 
aan de SDC.  

Bij de nameting bleek 90% een lage 
angst-score te hebben in de patiëntengroep 
met chronische vermoeidheid en 94% van de 
patiënten met chronische pijn had een lage 
angst-score. Aan de hand van de duidelijk 
afname in hoeveelheid personen met een 
verhoogde angst-score is vastgesteld dat de 
angst-scores klinisch relevant zijn verbeterd bij 
patiënten die begonnen met een verhoogde 
score.  

Al met al is in huidig onderzoek 
aangetoond dat het gestandaardiseerde 
protocol voor ontspanningstherapie effectief 
is in het significant en klinisch relevant 
verlagen van 4DKL-scores in distress en 
somatisatie bij de 3 verschillende 
patiëntengroepen en bij angst-score bij de 
patiëntengroep met stress-gerelateerde 
klachten. Tevens is het protocol effectief in 
het verlagen van de depressie-score en angst-

score bij patiënten met een matig of sterk 
verhoogde beginscore.  
 
Verschil in 4DKL-scores tussen groepen 
Er is tevens onderzocht of er verschil zat in de 
voormeting, nameting en vooruitgang tussen 
de 3 verschillende patiëntengroepen. Uit deze 
vergelijking is gebleken dat de patiëntengroep 
met chronische pijn significant minder is 
verbeterd in angst-score vergeleken met de 
andere patiëntengroepen. De patiëntengroep 
met chronische pijn begon echter ook met een 
significant lager angst-score dan de andere 
patiëntengroepen. Aangezien de 
patiëntengroep met chronische pijn ook nog 
eindigde met een significant lagere angst-
score dan de patiëntengroep met stress-
gerelateerde klachten, is het waarschijnlijk dat 
de lagere vooruitgang in angst-score bij de 
patiëntengroep met chronische pijn toe te 
wijzen is aan de significant lagere angst-score 
bij de voormeting. De lagere vooruitgang in 
angst-score wordt daarom door de 
onderzoeker niet als klinisch relevant 
beoordeeld. De lagere angst-score bij de 
voormeting is hiermee echter niet verklaard. 
De onderzoeker acht de significant lagere 
angst-score bij de voormeting klinisch 
relevant, maar er is nader onderzoek nodig 
om te verklaren waarom de patiëntengroep 
met chronische pijn een lagere angst-score 
heeft dan de andere patiëntengroepen. 
 Verder eindigde de patiëntengroep 
met chronische pijn met een significant 
hogere depressie-score dan de 
patiëntengroep met chronische vermoeidheid. 
Dit verschil valt gedeeltelijk te verklaren 
doordat bij de patiëntengroep met chronische 
pijn 1 persoon een sterk verhoogde depressie-
score had bij de nameting en bij de 
patiëntengroep met chronische vermoeidheid 
had 1 persoon een matig verhoogde 
depressie-score bij de nameting. Gezien het 
geringe verschil tussen de metingen wordt dit 
verschil door de onderzoeker niet als klinisch 
relevant geacht.  
 
Beperkingen huidig onderzoek 
Voor huidig artikel is onderzoek gedaan naar 
de effectiviteit van een behandelprotocol voor 
ontspanningstherapie waarbij de vooruitgang 
is bepaald aan de hand van een voormeting en 
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een nameting middels de 4DKL. De 4DKL geeft 
scores voor distress, depressie, angst en 
somatisatie. Deze scores geven inzicht in de 
klachten die door patiënten worden ervaren 
op stoornisniveau van de International 
Classification of Functioning (ICF). De 
hulpvraag van patiënten is echter vaak gericht 
op beperkingen op activiteitenniveau van het 
ICF. Om deze reden wordt naast de 4DKL ook 
bijna altijd een ander meetinstrument 
toegepast om de beperkingen op 
activiteitenniveau die door de patiënt worden 
ervaren vast te leggen. Het is een beperking 
van het huidige artikel dat er geen onderzoek 
is gedaan naar andere meetinstrumenten om 
de effectiviteit van het behandelprotocol te 
beoordelen. Er is voor gekozen om voor huidig 
artikel de vooruitgang op de 4DKL te 
gebruiken, omdat dit meetinstrument bij alle 
patiënten is afgenomen en de andere 
meetinstrumenten zijn afhankelijk van de 
ervaren klachten toegepast. Er is reeds data 
verzameld over de andere meetinstrumenten 
waardoor eventueel vervolgonderzoek of 
verder analyse van reeds-verzamelde data 
mogelijk is.  

Verder is voor huidig artikel geen 
onderzoek  naar andere factoren die mogelijk 
invloed hebben op de geobserveerde 
effectiviteit van het behandelprotocol. Hierbij 
moet gedacht worden aan de invloed van 
bepaalde medicatie, andere hulpverlening 
door psycholoog, arts of specialis en eventuele 
aanvullingen op de therapie naast de 
ontspanningstherapie zoals oefentherapie, 
graded activity, graded exposure, technieken 
voor pijnreductie, mobiliserende technieken, 
biomechanische counseling of uitleg over 
centrale sensitisatie. Er is al data verzameld 
over deze factoren en vervolgonderzoek naar 
de invloed van deze factoren wordt 
aangeraden door de huidige onderzoeker.  
 In huidig onderzoek is onderscheid 
gemaakt  tussen een patiëntengroep met 
chronische vermoeidheid, een patiëntengroep 
met chronische pijn en een patiëntengroep 
met stress-gerelateerde klachten. Van deze 
patiëntengroepen zou de groep met stress-
gerelateerde klachten verder opgedeeld 
kunnen worden in verschillende subgroepen 
zoals patiënten met hyperventilatie, 
paniekaanvallen, angst, spanningsklachten of 

hartkloppingen. In huidig onderzoek is ervoor 
gekozen om de patiëntengroep met stress-
gerelateerde klachten niet verder op te delen 
omdat verondersteld is dat de onderliggende 
problematiek (een hyperactief stresssysteem) 
bij de verschillende subgroepen gelijk is en om 
te voorkomen dat het onderzoek te uitgebreid 
en onoverzichtelijk werd. Daarnaast zou de 
grootte van de patiëntengroepen beperkt zijn 
bij verder opdeling van de patiëntengroep. 
Een beperking van het huidige onderzoek is al 
met al dat de indeling in de patiëntengroepen 
beter onderbouwd had kunnen worden 
waarbij de criteria voor de verschillende 
patiëntengroepen concreter was uitgewerkt.  

Ten slotte is er in het huidige 
onderzoek slechts gekeken naar de 
effectiviteit van het behandelprotocol voor 
ontspanningstherapie en deze therapie is niet 
vergeleken met een controlegroep of met een 
andere therapievorm. Er is gekozen voor 
retro-perspectief onderzoek aangezien er veel 
data beschikbaar was en op deze manier een 
indruk over de effectiviteit van het 
behandelprotocol bij verschillende 
patiëntengroepen kon worden verkregen. Een 
experimenteel onderzoek naar de effectiviteit 
van het behandelprogramma was binnen de 
kaders van het huidige onderzoek onmogelijk.  
 

Conclusie 
Uit het onderzoek kan geconcludeerd 

worden dat het ontspanningsprogramma, dat 
binnen de Praktijk voor Fysiotherapie te 
Kollum is ontwikkeld, significante vooruitgang 
op de 4DKL-scores teweegbrengt. Bij de 
patiëntengroep met chronische vermoeidheid 
is deze vooruitgang 14 op de distress-score, 2 
op de depressie-score, 4 op de angst-score en 
8 op de somatisatie-score. Bij de 
patiëntengroep met chronische pijn is deze 
vooruitgang 11 op de distress-score, 2 op de 
depressie-score, 2 op de angst-score en 8 op 
de somatisatie-score. Bij de patiëntengroep 
met stress-gerelateerde klachten is deze 
vooruitgang 11 op de distress-score, 2 op de 
depressie-score, 6 op de angst-score en 9 op 
de somatisatie-score. De vooruitgang op 
distress-score en op somatisatie-score is 
klinisch relevant bevonden voor de gehele 
patiëntengroepen en de vooruitgang in angst-
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score voor de patiëntengroep met stress-
gerelateerde klachten. De vooruitgang in 
depressie-score is klinisch relevant bevonden 
voor de patiënten die een matig of sterk 
verhoogde score behaalden tijdens de 
voormeting en de vooruitgang in angst-score 
is klinisch relevant bevonden voor de 
patiënten met chronische pijn of chronische 
vermoeidheid die tijdens de voormeting een 
matig of sterk verhoogde score behaalden.  

Er is in huidig onderzoek geen klinisch 
relevant verschil in de vooruitgang gevonden 
tussen de verschillende patiëntengroepen. Er 
is wel gebleken dat de patiëntengroep met 
chronische pijn bij de voormeting een 
significant lagere angst-score had dan de 
andere patiëntengroepen. Er is verder 
onderzoek nodig om een verklaring voor deze 
lagere angst-score te geven. 

 Voor toekomstig onderzoek wordt 
aanbevolen om de effectiviteit van het 
ontspanningsprogramma te vergelijken met 
andere therapievormen en om hierbij de 
effectiviteit met verschillende 
meetinstrumenten te onderzoeken op zowel 
stoornisniveau als op activiteitenniveau.  
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