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Voorwoord 

 

Voor u ligt het eindrapport van deelproject 1, implementatie van screeningsinstrumenten, onderdeel 

van het overkoepelende project “Psychosociale Zorg bij Ingrijpende Somatische Aandoeningen”, 
gefinancierd door Zorginstituut Nederland. Dwarslaesie Organisatie Nederland (DON) is een van de 

ontvangers van de subsidie binnen de regeling “Transparantie over de Kwaliteit van Zorg: 

‘Psychosociale gevolgen bij ingrijpende somatische aandoeningen”. DON heeft De Hoogstraat 

Revalidatie/ Kenniscentrum revalidatiegeneeskunde Utrecht opdracht gegeven tot uitvoering van dit 

project onder supervisie van Patiëntenfederatie Nederland. Dankzij de inzet van het Nederlands-

Vlaams Dwarslaesie Genootschap (NVDG) is er een psychologische screening ontwikkelt die tot 

vandaag de dag gebruikt wordt door psychologen werkzaam op een dwarslaesierevalidatie afdeling 

van de deelnemende centra. De evaluatie van deze implementatie is tot stand gekomen dankzij de 

inzet en betrokkenheid van verschillende zorgprofessionals en  revalidanten.  

 

 

Afkortingen 

 

CD-RISC  Connor Davidson Resilience Scale 

DON  Dwarslaesie Organisatie Nederland 

HADS  Hospital Anxiety and Depression Scale 

IPQ  Illness Perception Questionnaire 

NVDG  Nederlands-Vlaams Dwarslaesie Genootschap 

PTSS  Post-traumatische stress stoornis 

QoL  Quality of life 

UCL  Utrechtse Coping List 

UW-SES  University of Washington Self-Efficacy Scale 
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Samenvatting 

 

Inleiding: Het project “Psychosociale Zorg bij Ingrijpende Somatische Aandoeningen” had tot doel om 
screeningsinstrumenten te implementeren die signalering en bewustwording van psychosociale 

klachten bij een somatische aandoening vergroten. Deze eindrapportage betreft de evaluatie van de 

implementatie van de gekozen screeningsinstrumenten in de revalidatie van mensen met een recente 

dwarslaesie. Vanuit professionele kennis en ervaring is er in dit deelproject voor gekozen om in de 

eerste twee weken van opname de Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS), Quality of Life Basic 

Data Set (QoL Basic Data Set), University of Washington Self-Efficacy Scale (UW-SES), Utrechtse Coping 

List (UCL)-passieve coping, Brief Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC) en de Illness Perception 

Questionnaire (IPQ) af te nemen. De HADS, QoL Basic data Set, UW-SES en IPQ werden nogmaals 

afgenomen in de follow-up fase.  

Methode: Acht in dwarslaesie gespecialiseerde revalidatiecentra in Nederland werden uitgenodigd om 

de psychologische screening te implementeren. De evaluatie van deze implementatie had tot doel om 

te onderzoeken of het gelukt is om de screening te implementeren in minimaal vijf centra, wat er in 

de praktijk met de screeningsresultaten gedaan is en wat de vervolgstappen zijn om eventueel gebruik 

van de screening te waarborgen. De evaluatie bestond uit observaties van vergaderingen, 

voortgangsgesprekken gericht op ervaringen, belemmeringen en bevorderende factoren van de 

implementatie, semigestructureerde interviews met revalidanten, psychologen en overige disciplines 

en beschrijvende analyses van de screeningsdata en het aantal uren psychologie. 

Resultaten: Zeven van de acht genodigde centra deden mee aan het evaluatieonderzoek. In de 

implementatieperiode van een jaar werden daar in totaal 283 (63.7 %) verschillende revalidanten met 

een recente dwarslaesie gescreend. Mede dankzij implementatie van de psychologische screening, 

werden nu zo goed als alle revalidanten aan het begin van de opname gezien door de psycholoog. Uit 

interviews met de psychologen en de overige disciplines bleek de screening positief bij te dragen aan: 

tijdige herkenning of bevestiging van psychologische problematiek, het verklaren van bepaald gedrag, 

vroegtijdig inzicht in behoefte aan doorverwijzing naar een psychiater en aan het opstellen van een 

behandelplan. Met de verzamelde informatie werden vier hoofdaanbevelingen opgesteld voor een 

duurzame inbedding van de psychologische screening. 

Conclusie: Het doel van het project is behaald. Alle centra willen door met de psychologische screening. 

Toekomstig gebruik van de psychologische screening zal verder geoptimaliseerd en doorgevoerd 

worden, o.a. met behulp van praktische aanbevelingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Implementatie psychologische screening voor mensen met een dwarslaesie 

5 

 

1. Het implementatie project 

 

1.1. Inleiding en doelstelling 

In 2015 presenteerde de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport samen met de Werkgroep 

“psychosociale zorg bij somatische aandoeningen een rapport over knelpunten en verbeteracties 

rondom de organisatie en bekostiging van psychosociale zorg bij somatische aandoeningen. Aanleiding 

voor dit rapport is dat mentale problematiek als gevolg van ernstige somatische aandoeningen 

onvoldoende aandacht krijgt van zorgverleners. Om zorg op maat te leveren, zou psychosociale zorg 

een toegankelijk en vast onderdeel moeten kunnen zijn binnen het somatische behandeltraject. In de 

praktijk blijkt het echter voor veel zorgontvangers, zorgverleners en zorgverzekeringsmaatschappijen 

onduidelijk wat goede psychosociale zorg is en hoe zorgprofessionals deze zorg leveren. Als één van 

de zes knelpunten voor deze bevinding rapporteert de werkgroep dat vroegtijdige en systematische 

signalering van de behoefte aan psychosociale zorg onvoldoende is (Werkgroep “Psychosociale Zorg 
Bij Ingrijpende Somatische Aandoeningen”, 2015). Vroegtijdige signalering van psychologische 

zorgbehoeften kan essentieel zijn voor een kwalitatief goed en effectief zorgtraject. Zorgkosten 

worden hierdoor bovendien inzichtelijker en beter te overzien. Zorginstituut Nederland erkent deze 

essentie en kent in 2017, in het kader van de subsidieregeling “Transparantie over de Kwaliteit van 

Zorg: ‘Psychosociale gevolgen bij ingrijpende somatische aandoeningen”, een subsidie toe aan 
Patiëntenfederatie Nederland. Deze subsidie besteedt Patiëntenfederatie Nederland aan een 

overkoepelend project dat zich focust op een vastere plaats voor psychologische zorg in 

zorgbehandelingen. Dit project betreft de evaluatie van de implementatie van een psychologische 

screening in de revalidatie van mensen met een recente dwarslaesie. De subsidie is verdeeld over 

verschillende gespecialiseerde revalidantenorganisaties waaronder Dwarslaesie Organisatie 

Nederland (DON). 

Een dwarslaesie is een ernstige (somatische) aandoening met vaak grote invloed op het lichamelijk 

functioneren. Daarnaast kan een dwarslaesie ook invloed hebben op het sociale en mentale 

functioneren; mensen met een dwarslaesie kunnen op zowel korte- als lange termijn diverse klachten 

ervaren (Williams & Murray, 2015; Craig et al., 2015). Post-traumatische stress stoornis (PTSS) en 

stemmingsklachten, zoals depressie en angst, komen vaker voor bij mensen met een dwarslaesie 

vergeleken bij de populatie zonder dwarslaesie (Post & Van Leeuwen, 2012; Bombardier, Hoekstra, 

Dikmen, & Fann, 2016;  Le & Dorstyn, 2016). Daarnaast verhogen persoonlijke factoren, zoals een lage 

self-efficacy, passieve coping en verminderde veerkracht het risico op psychische klachten ten gevolge 

van een dwarslaesie (Van Leeuwen et al., 2012; Van Leeuwen, Edelaar-Peeters, Peter, Stiggelbout, & 

Post, 2015). Het zorgtraject rondom een recent verkregen dwarslaesie is een van de trajecten waarin 

de behoefte aan passende psychologische zorg duidelijk naar voren komt (Kennedy, Lude, & Taylor, 

2006; Onderwater, Van Leeuwen, & Post, 2014).  

Het niet tijdig (h)erkennen van psychosociale klachten en mogelijk risico verhogende persoonlijke 

factoren, kan een negatief of belemmerend effect hebben op het revalidatieproces en op het herstel 

van mensen met een recente dwarslaesie. Toch worden psychische klachten ten gevolge van een 

dwarslaesie nog niet altijd tijdig (h)erkend (Werkgroep “Psychosociale Zorg Bij Ingrijpende Somatische 

Aandoeningen” 2015). Daarom is het van belang dat aanwezige psychische klachten bij revalidanten 

met een dwarslaesie vroegtijdig en- passende aandacht krijgen. Deze aandacht kan starten met de 

implementatie van een psychologische screening, in eerste instantie gericht op het in kaart brengen 

van de psychische klachten zelf. ‘Screening stemming bij dwarslaesie’ is dan ook één van de onderdelen 
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in de Richtlijn Dwarslaesierevalidatie (Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA), 2017). Dit 

onderdeel bevat aanbevelingen gericht op een meer centrale plek voor screening van 

stemmingsproblematiek gedurende de psychologische intake en verdere behandeling. Eén van de 

aanbevelingen is dat bij mensen in de eerste revalidatiebehandeling, na het ontstaan van de 

dwarslaesie, bij het begin van de behandeling een screening op stemmingsproblematiek moet worden 

uitgevoerd. De psychologische screening waarover in dit eindverslag gesproken wordt, is de 

implementatie van deze aanbeveling en is geïnitieerd door de werkgroep Psychologie van het 

Nederlands-Vlaams Dwarslaesie Genootschap (NVDG). 

Het doel van het project “Psychosociale Zorg bij Ingrijpende Somatische Aandoeningen” is de 
implementatie van screeningsinstrumenten om signalering en bewustwording van psychosociale 

klachten bij een somatische aandoening te vergroten. Naast deze hoofddoelstelling verwacht men dat 

deze implementatie positief zal bijdragen aan: 

1. Het tijdig herkennen van psychologische problematiek; 

2. Een meer gerichte inzet van de behandelcapaciteit van de psychosociale disciplines (psycholoog, 

maatschappelijk werker) in het revalidatietraject; 

3. De signalering en bewustwording van psychische klachten (indien van toepassing) bij de overige 

disciplines van het revalidatieteam te vergroten en hiermee psychologische zorg en psychosociale 

ondersteuning een vaster onderdeel van de revalidatiezorg te maken. 

 

1.2. Organisatie van de implementatie 

Het implementatieproject is uitgevoerd door Kenniscentrum revalidatiegeneeskunde Utrecht in 

opdracht van DON en onder supervisie van Patiëntenfederatie Nederland. Voor de implementatie van 

de psychologische screening zijn alle acht in dwarslaesie gespecialiseerde revalidatiecentra in 

Nederland uitgenodigd, dit zijn:  

- Adelante (Hoensbroek) 

- UMCG Centrum voor Revalidatie, locatie Beatrixoord (Haren) 

- Heliomare (Wijk aan Zee) 

- De Hoogstraat Revalidatie (Utrecht) 

- Reade (Amsterdam) 

- Rijndam Revalidatie (Rotterdam) 

- Roessingh (Enschede) 

- Sint Maartenskliniek (Nijmegen)  

 

In deze acht centra tezamen worden jaarlijks gemiddeld tegen de 600 revalidanten met een recente 

dwarslaesie opgenomen. Het aantal revalidanten in primaire poliklinische behandeling is onbekend, 

maar zal duidelijk lager zijn. Alleen Rijndam gaf aan deelname aan dit project niet haalbaar te achten, 

vanwege tijdgebrek en personeelswisselingen in die periode. Rijndam is om deze reden niet 

meegenomen in het evaluatieonderzoek.  

De overige zeven centra hebben hun officiële toestemming gegeven ter uitvoering van het project. De 

psychologen die binnen deze deelnemende centra werkzaam zijn met dwarslaesie revalidanten, 

hadden naast het afnemen van de screening ook de verantwoordelijkheid voor de vormgeving van de 

screening. De projectmedewerker bood de psychologen daarbij ondersteuning. De 

projectmedewerker monitorde ook de voortgang van de implementatie. Zij had voorafgaand en vanaf 

de start van de officiële implementatie (vanaf 01-05-2018) minimaal om de drie maanden telefonisch 

en per mail contact met alle psychologen. Daarnaast werd de voortgang van het project tijdens elke 

halfjaarlijkse bijeenkomst van de werkgroep Psychologen van het NVDG besproken. Op basis van deze 
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voortgangsmomenten/-besprekingen heeft de projectmedewerker een overzicht met belemmeringen 

en bevorderende factoren voor de implementatie bijgehouden. Aan de hand van dit overzicht heeft 

de projectmedewerker tussentijds verbetervoorstellen gedaan en tools ontwikkeld die de 

implementatie van de screening kunnen ondersteunen. Verbetervoorstellen werden o.a. gedeeld via 

de mail en een halfjaarlijkse nieuwsbrief naar alle betrokkenen. Ook het tot dan toe aantal gescreende 

revalidanten per centrum werden in deze nieuwsbrieven teruggekoppeld. De tools werden per mail 

verstuurd en tijdens de implementatie overgedragen als onderdeel van een digitaal screeningspakket. 

In bijlage 1 is de inhoudsopgave van dit screeningspakket weergegeven.  

Er is bewust voor gekozen om de wijze van inbedding van de psychologische screening centrum-

conform te houden. Er wordt verwacht dat dit positief bijdraagt aan het doel van de screening, de 

continuïteit en waarborging van het screenen, ook na afloop van het project, binnen de afzonderlijke 

centra. Ook zijn de centra, tijdens de implementatie, vrij geweest in het geven van scholing aan 

(andere) teamleden in het revalidatiebehandelteam over het bestaan van de psychologische 

screening. De vrijheid hierin is bedoeld om inhoud, opzet en planning van eventuele scholing zo goed 

mogelijk aan te laten sluiten op de specifieke behoeften en werkwijze van de centra. Daarnaast wordt 

verwacht dat de evaluatie van deze verscheidenheid aan scholingswijze bij zal dragen aan de eventuele 

ontwikkeling van uitgangspunten voor een effectief scholingsadvies. Voor elke centrum dat deelnam 

aan de implementatie en evaluatie was een vergoeding beschikbaar vanuit het project. 

 

1.3. Doelgroep en setting 

Voor revalidanten die deelnamen aan de psychologische screening golden onderstaande 

eigenschappen: 

 Revalidant heeft een recente dwarslaesie en wordt behandeld in één van de   

       deelnemende revalidatiecentra. 
- Revalidant heeft geen ernstige psychiatrische problemen die dusdanig effect hebben op het 

beantwoorden van de screeningsvragen en de uitkomsten dat screenen niet zinvol meer is. 
- Revalidant heeft geen ernstige cognitieve of intellectuele problemen die dusdanig effect hebben 

op het beantwoorden van de screeningsvragen en de uitkomstem dat screenen niet zinvol meer 

is. 
- Revalidant heeft voldoende begrip van de Nederlandse taal.
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2. De psychologische screening 

 

2.1. Ontwikkeling van de screening 

Binnen het Nederlands-Vlaams Dwarslaesie Genootschap (NVDG), het samenwerkingsverband van 

revalidatiecentra met een specialisatie in dwarslaesierevalidatie, zijn disciplinegerichte werkgroepen 

actief, waaronder een werkgroep van psychologen. Deze werkgroep heeft het initiatief genomen om 

de aanbeveling om te gaan screenen, te implementeren en onderling overeenstemming bereikt over 

de inhoud van deze screening. In mei 2017 heeft de werkgroep in een uitgebreide bijeenkomst de 

domeinen en bijbehorende instrumenten vastgesteld. Er is destijds besloten om bepaalde domeinen, 

zoals traumaverwerking en pijn, niet op te nemen in de screening. Per geïncludeerd domein is gekozen 

om alleen de belangrijkste factoren te meten (binnen het domein coping is bijvoorbeeld alleen gekozen 

voor passieve coping). De uiteindelijk inhoud van de screening bestaat uit instrumenten die op dat 

moment veel gebruikt werden in de zorg, waarmee professionele ervaring was met eerdere 

screeningsprojecten en welke besproken worden in wetenschappelijk onderzoek deze instrumenten 

bij dezelfde of een vergelijkbare doelgroep. Er is zoveel mogelijk voor korte versies van de 

geïncludeerde instrumenten gekozen. De screening is onderdeel van de reguliere psychologische zorg. 

De beoogde psychologische screening bestaat uit zes bestaande vragenlijsten. De Hospital Anxiety and 

Depression Scale (HADS) is het minimale onderdeel van de psychologische screening. De HADS wordt 

daarom in elk deelnemend centrum twee keer afgenomen. Afname van de overige instrumenten is 

optioneel. Andere onderdelen richten zich op kwaliteit van leven en op persoonlijke factoren zoals 

coping en veerkracht.  

 

2.2. Inhoud van de screening 

 

2.2.1. Screeningsmomenten 

Per revalidant vinden er twee screeningsmomenten plaats; in de eerste twee weken van de opname 

en tijdens de ontslagfase. Er worden verschillende vragenlijsten afgenomen binnen één screening. 

Tabel 1 laat zien welke instrumenten dit zijn en wanneer deze worden afgenomen. Een gehele meting 

duurt naar verwachting ongeveer 15 tot 45 minuten. 

 

2.2.2. Algemene vragenlijst demografische informatie 

De algemene vragenlijst bestaat uit enkele vragen over demografische gegevens, zoals leeftijd, 

opleidingsniveau en burgerlijke staat. Daarnaast wordt er informatie verzameld over de dwarslaesie 

zelf (niveau en compleetheid) en aanwezigheid van comorbiditeit (psychiatrische klachten en 

hersenletsel). 
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Tabel 1. Metingen, meetinstrumenten en meetmomenten bij de analyse van de screeningsresultaten 

Domeinen en factoren 

In volgorde van afname* 

Meetinstrument 

S
cr

e
e

n
in

g
  

E
e

rs
te

 2
 w

e
k

e
n

 

v
a

n
 o

p
n

a
m

e
 

F
o

ll
o

w
-u

p
 

o
n

ts
la

g
fa

se
 

Demografische informatie Algemene vragenlijst x  

Stemming Hospital Anxiety and Depression Scale 

(HADS) 

x x 

Kwaliteit van leven Quality of Life Basic Data Set (QoL Basic Data 

Set) 

x x 

Vertrouwen om te kunnen omgaan 

met de dwarslaesie 

University of Washington Self-Efficacy Scale 

(UW-SES) 

x x 

Passieve coping Utrechtse Coping List (UCL), passieve coping x  

Veerkracht Brief Connor-Davidson Resilience Scale (CD-

RISC) 

x  

Ziektecognities over de dwarslaesie Illness Perception Questionnaire (IPQ) x x 
*Het in kaart brengen van stemming is het minimale onderdeel van de psychologische screening. De HADS wordt daarom in elk 

deelnemend centrum twee keer afgenomen. Afname van de overige vragenlijsten is optioneel.  

 

2.2.3. Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) 

De HADS is het belangrijkste instrument in de psychologische screening en is opgenomen om mentale 

klachten in kaart te brengen (Zigmond & Snaith, 1983). De HADS bevat veertien uitspraken over 

emoties (angst en depressie) gedurende de afgelopen week. Elke uitspraak heeft vier bijbehorende 

antwoordcategorieën (Bijlage 2). De HADS is een valide en veelgebruikt instrument bij mensen met 

een dwarslaesie (Sakakibara, Miller, Orenczuk, & Wolfe, 2009; Woolrich, Kennedy, & Tasiemski, 2006). 

De HADS wordt in dit project gebruikt om iets te kunnen zeggen over waarschijnlijkheid van de 

aanwezigheid van angst of depressie. Voor de scoring gelden per categorie de volgende afkapwaarden: 

0-7 geen angst/depressie aanwezig, 8-10 mogelijk angst/ depressie en ≥ 11 vermoedelijk angst of 
depressie. 

 

2.2.4. International Quality of Life Basic Data Set (QoL Basic Data Set) 

Kwaliteit van leven in de afgelopen week wordt gemeten met drie vragen over persoonlijke 

omstandigheden en fysieke en mentale gezondheid (Bijlage 3) (Charlifue et al., 2012). Antwoordopties 

lopen van 0: volledig ontevreden tot 10: volledig tevreden. De QoL Basic Data Set is valide bevonden 

voor het meten van kwaliteit van leven bij mensen met een dwarslaesie (Post, Adriaansen, Charlifue, 

Biering-Sørensen, & Van Asbeck, 2016). 

 

2.2.5. University of Washington Self-Efficacy Scale (UW-SES) 

De UW-SES brengt met zes items de mate van vertrouwen in het kunnen omgaan met de dwarslaesie 

in kaart. De vijf antwoordopties op de vraag “Hoeveel vertrouwen heeft u erin dat…?”, variëren van 
‘helemaal niet’ tot ‘helemaal’ (Bijlage 4). Dit instrument is ontwikkeld en valide bevonden voor mensen 

met een lichamelijke beperking waaronder dwarslaesie (Amtmann et al., 2012). De UW-SES is eerder 
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gebruikt voor zowel mensen met een recente als met een oude dwarslaesie (Van Diemen et al., 2018; 

Cijsouw et al., 2017).  

 

2.2.6. Utrechtse Coping List (UCL), passieve coping 

De UCL is in 1993 voor het eerst gepubliceerd door Schreurs, van de Willige, JF, B, & Graus. De complete 

lijst bestaat uit zeven subschalen. Hetzelfde artikel laat zien dat de validiteit van dit instrument 

gemiddeld tot goed is. Voor de psychologische screening wordt gebruik gemaakt van de subschaal die 

passieve reacties test. Deze subschaal bestaat uit zeven beschrijvingen van reacties op problemen met 

elk een vierpuntsschaal (zelden of nooit, soms, vaak en zeer vaak) om aan te geven hoe men over het 

algemeen reageert (Bijlage 5). De UCL is vaker gebruikt voor mensen met een dwarslaesie (Van Diemen 

et al., 2018; Voerman, Erren-Wolters, Fleuren, Hermens, & Geurts, 2010). 

 

2.2.7. Brief Connor-Davidson Resilience Scale, 10 items (CD-RISC 10)  

Emotionele veerkracht van de dwarslaesierevalidanten wordt gemeten met de tien items van de Brief 

CD-RISC (Smith et al., 2008). Op een vijfpuntsschaal wordt aangegeven in hoeverre men het eens is 

met de stellingen die gaan over omgang met moeilijke situaties in de afgelopen maand (Bijlage 6). De 

CD-RISC is eerder gebruikt om veerkracht bij mensen met een dwarslaesie te meten en de versie met 

10 items blijkt hier geschikt voor (Kilic et al., 2013; Kuiper, van Leeuwen, Stolwijk-Swüste, & Post, 2019; 

Van Diemen et al., 2018). 

 

2.2.8. Illness Perception Questionnaire (IPQ) 

Met de IPQ wordt in kaart gebracht hoe iemand denkt over de dwarslaesie. De IPQ bestaat uit negen 

vragen en de antwoordopties lopen van 0: helemaal/zeker geen/niet etc. tot 10: zeer/zeker wel/veel 

etc. (Bijlage 7). De IPQ is ontwikkeld door Weinman, Petrie, Moss-Morris, & Horne (1996). In 2012 is 

de Nederlandse versie van de IPQ gevalideerd en is de indruk validiteit en inhoudsvaliditeit acceptabel 

bevonden (de Raaij, Schröder, Maissan, Pool, & Wittink, 2012).   

 

2.3. Screeningsprocedure 

Tijdens de opname krijgt iedere revalidant met een recente dwarslaesie een mondelinge introductie 

over de psychologische screening. Deze screening valt binnen de reguliere psychologische zorg. De 

screening wordt per centrum zo goed mogelijk in de klinische praktijk georganiseerd. Voor alle centra 

geldt dat de psychologische screening in de eerste twee weken van de opname plaats vindt. De manier 

van afnemen kan per centrum verschillen; in het ene centrum wordt dit gedaan door de psycholoog 

(uitvoerder), in een ander centrum door de psychologisch medewerker en in een volgend centrum is 

er niemand bij het invullen aanwezig. Gedurende de implementatie van de psychologische screening 

diende het stroomschema in Afbeelding 1 als richtlijn voor de logistiek rondom het screenen. 
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Afbeelding 1. Logistiek screenen en onderzoek, een richtlijn 

 

Het schema dient als richtlijn met daarin stappen die genomen kunnen worden voor een soepel verloop van de screening en het 

onderzoek. Volgorde kan eventueel aangepast worden. 
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3. Het evaluatie onderzoek  

 

3.1. Doelstelling 

De doelstelling van het evaluatie onderzoek was: Evaluatie van de implementatie van het 

screeningsinstrument in tenminste vijf van de acht gespecialiseerde dwarslaesiecentra in Nederland. 

Dit eindrapport zal een indruk geven van de eerste resultaten van dit evaluatie onderzoek. De 

projectmedewerker/ onderzoeker fungeerde in deze evaluatie als controleur en de psychologen als 

uitvoerders.  

 

3.2. Vraagstellingen 
 

Dit evaluatie onderzoek focust zich met name op het beantwoorden van onderstaande vragen. Deze 

vragen kwamen voort uit de eerder genoemde doelstellingen van het implementatieproject (Paragraaf 

1.1.) 

1. Is het gelukt om de psychologische screening te implementeren in de acht gespecialiseerde 

dwarslaesiecentra in Nederland? 

2. Wat is er in de praktijk met de resultaten van de screening gedaan? 

3. Wat zijn de vervolgstappen om eventueel gebruik van de screening te waarborgen? 

 

3.3. Databronnen  
 

3.3.1. Professionals 

Belrondes en meetings 

Voor een constante inventarisatie van belemmerende en bevorderende factoren en mogelijke 

oplossingen, werden er belrondes en mail rondes georganiseerd tussen de onderzoeker (controleur) 

en psychologen (uitvoerders) die de psychologische screening toepassen. Deze meetings en/ of 

belrondes vonden tenminste drie en zes maanden na de start van de implementatie plaats. Frequentie 

van contact werd mede bepaald door het verloop van de implementatie en de situatie in desbetreffend 

centrum. Daarnaast werden ervaringen met de psychologische screening ook tijdens de halfjaarlijkse 

NVDG psychologen werkgroepen uitgewisseld.  

 

Interviews 

Voor de evaluatie van de implementatie van de psychologische screening, werden er per deelnemend 

centrum de volgende professionals geïnterviewd door de onderzoeker (deelantwoord op vraag 1); één 

psycholoog, één arts, één maatschappelijk werker, één oudste/ eerst verantwoordelijk 

verpleegkundige, één fysiotherapeut, één ergotherapeut en één afdelingsmanager. Bijlage 8 en bijlage 

9 bevatten de topiclijsten bij deze interviews. In dit eindrapport worden de eerste bevindingen van 

deze interviews gepresenteerd. 
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3.3.2. Revalidanten met een dwarslaesie en afgenomen screenings 

Inclusiecriteria en informed consent 

Voor deelname aan (onderdelen van) het evaluatie onderzoek dienden de revalidanten naast de 

kenmerken van de screeningspopulatie (Paragraaf 1.3.), ook te voldoen aan onderstaande 

inclusiecriteria: 

 Revalidant is ≤ 2 weken opgenomen op het moment van screenen. 

 Revalidant heeft informed consent gegeven voor het delen van anonieme screeningsuitslagen. 

 Revalidant die benaderd wil worden om het screeningsinstrument te beoordelen, heeft 

informed consent gegeven voor het gebruik van hun input (interviewvorm). 

 Leeftijd ≥ 18 jaar. 
 

Tegelijk met de mondelinge informatie over de screening kregen de revalidanten schriftelijke 

informatie over het onderzoek middels een revalidanten informatiebrief (Bijlage 10). Na afloop van de 

screening werd hen schriftelijk toestemming gevraagd voor het gebruik van hun screeningsresultaten 

voor het wetenschappelijke onderzoek (Bijlage 11). Revalidanten die werden uitgenodigd om het 

screeningsinstrument te beoordelen werd om een aanvullend informed consent gevraagd voor het 

gebruik van deze beoordelingsresultaten (Bijlage 12).  

 

Afgenomen screenings 

Onderdeel van het slagen van de implementatie, was het totaal aantal afgenomen psychologische 

screenings rondom de opname bij de doelgroep. Hiervoor werd een succes rate van 80% aangehouden 

die werd gecheckt na een implementatieperiode van twaalf maanden.  

De screeningsresultaten (opname en follow-up) van revalidanten die voldeden aan de hier boven 

beschreven inclusiecriteria werden gebruikt om een eerste indruk te verkrijgen van de persoonlijke 

factoren, kwaliteit van leven en mentale gezondheid van revalidanten met een dwarslaesie, rondom 

de opname en de follow-up. Elders zal deze data ook gebruikt worden om voorspellers van mentale 

gezondheid  en kwaliteit van leven te analyseren. 

 

Revalidantenbeoordeling 

Op basis van de screeningsresultaten werden er binnen revalidatiecentrum De Hoogstraat 

revalidanten uitgenodigd om de psychologische screening te beoordelen. Hiervoor werd een 

representatieve sample gekozen van ten minste 20 gescreende revalidanten. Bij de sample 

samenstelling was zoveel mogelijk rekening gehouden worden met geslacht, leeftijd, aard/ ernst 

dwarslaesie en psychosociaal profiel. Aan de hand van een semigestructureerd interview, vroeg de 

onderzoeker de gescreende revalidanten naar o.a. wat zij vonden van de duur van de afname, het 

belang van de onderwerpen en de wijze van screenen (Bijlage 13). In dit eindrapport worden de eerste 

bevindingen op deze interviews gepresenteerd. 

 

3.3.3. Behandeluren psychologie 

Behandeluren psychologie ontvangen van de psychologen 
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Binnen de groep gescreende revalidanten werd het gemiddeld aantal behandeluren van de 

psychosociale disciplines vergeleken tussen de centra en met de screeningsresultaten. Een hypothese 

was dat de revalidanten die (o.a. volgens de screening) meer psychische klachten ervaren, meer uren 

behandeld zullen zijn door de psycholoog dan revalidanten die minder psychische klachten ervaren. 

Alle deelnemende centra werd gevraagd om een anonieme lijst met daarop informatie over o.a. de 

behandeluren per revalidant te leveren. De exacte manier van urenregistratie door de psycholoog kan 

per centrum verschillen. Verschillen kunnen er zijn in het wel en niet registreren van direct en indirect 

aantal uren besteed aan de revalidant en in de nauwkeurigheid van de urennotatie. Daarom is het 

belangrijk deze verschillen in acht te nemen bij het bestuderen van de cijfers in dit rapport. 

 

Behandeluren psychologische disciplines ontvangen van de Business Intelligent (BI) afdeling 

Meer nauwkeurig zijn de urenregistraties uit de registratiesystemen die opgevraagd werden bij de BI 

afdelingen van de deelnemende centra. Deze uitgebreide en gedetailleerde gegevensuitvraag was bij 

ieder centrum hetzelfde waardoor de uren onderling vergeleken kunnen worden. De toepassing van 

de screeningsresultaten in de revalidatiebehandeling werd onder andere onderzocht door in minimaal 

twee revalidatiecentra het aantal behandeluren door de psychosociale disciplines (psychologie en 

maatschappelijk werk) per revalidatietraject gedurende de projectperiode (revalidanten met een 

dwarslaesie behandeld tussen 1-5-2018 en 1-5-2019) te vergelijken met die uren in een jaar voor de 

projectperiode (bijvoorbeeld revalidanten met een dwarslaesie behandeld tussen 1-5-2017 en 1-5-

2018 of tussen 1-5-2015 en 1-5-2016). Een hypothese hierbij was dat het totaal aantal behandeluren 

gelijk zal blijven (want de formatie verandert niet), maar dat de spreiding groter zal zijn bij de groep 

gescreende revalidanten omdat we verwachten dat bij hen de uren gerichter verdeeld zijn naar 

aanleiding van de screeningsresultaten; juist minder of meer uren. Deze hypothese wordt elders 

getest.  

 

3.4. Databronnen per vraagstelling 

In deze rapportage worden de drie onderzoeksvragen uit Paragraaf 3.2. beantwoord met behulp van 

de databronnen zoals in Paragraaf 3.3. omschreven. Meer uitgebreide, wetenschappelijke analyses 

van de onderzoeksgegevens volgen nog en zullen in aparte artikelen worden gepubliceerd. Tabel 2 

geeft weer welke databronnen er gebruikt werden bij het beantwoorden van subvragen die passen bij 

de drie vraagstellingen. 

 

Tabel 2. Overzicht databronnen per subvraag  

Vraagstelling* Subvraag Databronbron  

1  

 

Hoeveel procent van de opgenomen doelgroep is 

gescreend met de opname screening? 

 

Revalidanten met een dwarslaesie; 

afgenomen screenings 

 

Wat zijn belemmerende & bevorderende factoren 

van de implementatie? 

 

Professionals (psychologen); belrondes, 

meetings en interviews 

Wat vinden revalidanten van de  psychologische 

screening? 

 

Revalidanten met een dwarslaesie**; 

interviews 
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*Vraagstellingen: 1) Is het gelukt om de psychologische screening te implementeren in de acht gespecialiseerde dwarslaesiecentra in 

Nederland? 2) Wat is er in de praktijk met de resultaten van de screening gedaan? 3) Wat zijn de vervolgstappen om eventueel gebruik 

van de screening te waarborgen? 

** Enkel de revalidanten die voldoen aan de inclusiecriteria voor het evaluatieonderzoek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat vinden overige disciplines van de psychologische 

screening? 

Professionals (overige disciplines); 

interviews 

 

Vraagstelling* Subvraag Databronbron  

2  Hoe zien de resultaten op de psychologische 

screening er uit? 

 

Revalidanten met een dwarslaesie**; 

afgenomen screenings 

Wat is het gemiddeld aantal behandeluren   

psychologie per revalidant, per centrum? 

 

Behandeluren psychologie ontvangen van 

psychologen 

 

Wat is het gemiddeld aantal behandeluren  

psychologie per instrument per uitkomstcategorie? 

 

Zijn er correlaties tussen het aantal behandeluren  

psychologie en de totaalscores per instrument? 

 

Worden de uren van psychologische disciplines 

gerichter ingezet als er gescreend wordt dan 

wanneer er niet gescreend wordt? 

 

Behandeluren psychologische disciplines 

ontvangen van de Business Intelligent (BI) 

afdeling 

 

Op welke manier worden screeningsresultaten 

toegepast in de psychologische praktijk? 

 

Professionals (psychologen); interviews 

Op welke manier worden de screeningsresultaten 

toegepast door overige disciplines? 

Professionals (overige disciplines); 

interviews 

 

3 Welke aanbevelingen kunnen er gedaan worden om 

het gebruik van de psychologische screening te 

waarborgen? 

 

Conclusies vanuit alle databronnen 
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4. Resultaten evaluatie 

 

4.1. Kenmerken van revalidanten 

In totaal zijn er 282 verschillende revalidanten met een recente dwarslaesie gescreend die 

toestemming hebben gegeven voor het gebruik van hun psychologische screenings gegevens. Tabel 3 

geeft een indruk van hoe deze groep mensen er uit ziet. 

Tabel 3. Kenmerken van revalidanten 

Demografische informatie 

 N(%) 

Geslacht 

- Man 

- Vrouw 

- Onbekend 

 

- 195 (69.1) 

- 87 (30.9) 

- 3 (1.0) 

Leeftijd 

- Gemiddelde leeftijd 

- 18-29 jaar 

- 30-39 jaar 

- 40-49 jaar 

- 50-59 jaar 

- 60-69 jaar 

- ≥ 70 jaar 

- Onbekend 

 

- 56.2 jaar 

- 19 (6.7) 

- 16 (5.7) 

- 19 (6.7) 

- 41 (14.5) 

- 70 (24.8) 

- 86 (30.5) 

- 16 (5.3) 

Opleiding 

 Lager (beroeps) onderwijs 

 Middelbaar algemeen en beroeps 

 Hoger algemeen, beroeps en WO 

 Onbekend 

  

 68 (24.1) 

 114 (40.4) 

 96 (34 

 4 (1.4) 

Burgerlijke staat 

 Alleenstaand 

 Partner, niet samenwonend 

 Gehuwd/ duurzaam 

 Gescheiden 

 Weduwe/ weduwnaar 

 Onbekend 

  

 57 (20.2) 

 12 (4.3) 

 168 (59.6) 

 21 (7.4) 

 18 (6.4) 

 6 (2.1) 

Dwarslaesie kenmerken 

Hoogte dwarslaesie 

 Hoge tetraplegie (C1-C4) 

 Lage tetraplegie (C5-C8) 

 Hoge paraplegie (T1-T5) 

 Paraplegie (T6-T12) 

 Lage paraplegie (L1-L5 of S1-S5) 

 Onbekend 

  

 74 (26.2) 

52 (18.4) 

 32 (11.3) 

 67 (23.8) 

 48 (17) 

 9 (3.2) 

AISA 

 A, compleet 

 B, sensorisch incompleet 

 C, motorisch incompleet* 

 D, motorisch incompleet** 

 Onbekend 

  

 41 (14.5) 

 17 (6) 

 29 (10.3) 

 178 (63.1) 

 17 (6) 

Hersenletsel en/of psychologische problemen in het verleden 
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Hersenletsel 

 Ja 

 Nee 

 Mogelijk 

 Onbekend 

 

 13 (4.6) 

 234 (83) 

 30 (10.6) 

 5 (1.8) 

Psychologische problemen in het verleden 

 Ja 

 Nee 

 Mogelijk 

 Onbekend 

 

 22 (7.8) 

 241 (85.5) 

 12 (4.3) 

 7 (2.5) 

* ten minste de helft (meer dan de helft) van de testspieren heeft een kracht graad van < 3 

** ten minste de helft (meer dan de helft) van de testspieren heeft een kracht graad van ≥ 3 

 

4.2. Vraagstelling 1: is het gelukt om de psychologische screening 

te implementeren in de acht gespecialiseerde 

dwarslaesiecentra in Nederland? 

 

4.2.1. Percentage gescreende revalidanten 

 

Zeven van de acht in dwarslaesie gespecialiseerde revalidatiecentra in Nederland hebben meegedaan 

aan het implementatieproject. Doel was deelname van minimaal vijf centra. Rijndam deed niet mee 

want daar was de verwachting dat men daar in deze periode tijd te kort had om de screening 

mondeling af te nemen en dat er destijds (te) veel onrust en verandering in het team plaatsvond. 

Onderdeel van het slagen van de implementatie was het percentage afgenomen opnamescreeningen 

bij de doelgroep. Hiervoor werd een succes rate van 80% aangehouden. Deze werd gecheckt na de 

implementatieperiode (1-5-2018 - 1-5-2019) en gold voor de overall inclusie. In deze periode zijn er in 

de zeven deelnemende centra circa 478 revalidanten > 18 jaar opgenomen geweest met een recente 

dwarslaesie. Bij 283 (63.7%) van hen is de psychologische screening afgenomen, daarmee is deze 

doelstelling niet gehaald. Reade en de Sint Maartenskliniek hebben respectievelijk 81.6 en 100 procent 

gescreend. Zie Tabel 4 voor alle percentages. Mogelijke oorzaak hiervoor was dat bij een aantal centra 

de dwarslaesie-en/of planning afdelingen onderhevig waren aan te veel veranderingen en personeels- 

en managementtekorten. Tegenwoordig wordt de opnameduur ook steeds korter, het is voor te 

stellen dat ook dit invloed kan hebben (gehad) op het screenen.  
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Tabel 4. Aantal opgenomen en gescreende revalidanten per deelnemend centrum. 

Centrum Totaal aantal 

opgenomen 

dwarslaesie 

revalidanten* 

 

N   

Totaal aantal 

opgenomen – niet 

gescreende 

revalidanten met 

exclusiecrieteria** 

n 

Aantal gescreende 

revalidanten bij 

opname 

 

 

n (%) 

Aantal follow-up 

afnames bij 

ontslag 

 

Adelante 41 41 25 (60.9) 20 

Beatrixoord 72 72 35 (48.6) 19 

Heliomare 59 55 22 (40) 2 

De Hoogstraat 95 88 63 (71.6) 24 

Reade 58 49 40 (81.6) 12 

Roessingh 69 65 28 (43.1) 13 

Sint Maartenskliniek 84 70 70 (100) 53 

Totaal 478 327 283 (63.7) 143 

* Revalidanten > 18 jaar met recente dwarslaesie, opgenomen tussen 01-05-2018 en 01-05-2019. . 
** Zie paragraaf 1.3. 

 

Een ander onderdeel van de Richtlijn Dwarslaesierevalidatie (Nederlandse Vereniging van 

Revalidatieartsen (VRA), 2017) was dat alle revalidanten met een recente dwarslaesie een intake 

zouden hebben bij de psycholoog. Uit de interviews met de psychologen bleek dat, mede dankzij 

implementatie van de psychologische screening, nu zo goed als alle revalidanten aan het begin van de 

opname gezien worden door de psycholoog, iets wat voor de implementatie niet altijd het geval was. 

 

4.2.2. Belemmerende & bevorderende factoren implementatie 

 

Tijdens de voortgangsmomenten tussen de onderzoekers en psychologen en tijdens NVDG-

psychologen bijeenkomsten zijn er belemmeringen en bevorderende factoren voor de implementatie 

van de psychologische screening geïnventariseerd. Deze inventarisatie vond. m.n. plaats vlak voor en 

aan het begin van de officiële implementatieperiode. Tabel 5 laat zien welke uitdagingen genoemd 

werden, van welke aard deze waren en welke adviezen hierbij bruikbaar zijn (geweest).  

Tabel 5. Verzameling belemmeringen en adviezen 

Uitdagingen 

Omschrijving Aard Adviezen & overwegingen 

1. Afnemen van de screening kost 

(te) veel tijd. Kennismaken en 

screening afnemen lukt niet 

binnen 30 minuten. 

 

Tijd te kort  Onderzoek wat psychologisch medewerkers/ 

assistenten kunnen betekenen voor afname 

van de screening en/ of voor de invoeren/ 

verwerking van de resultaten.  

 Bespreek met afdelingsmanagement of 

coördinator wat er mogelijk is om de duur van 

de intake te verlengen.  

 Neem zowel de opname- als de follow-

upscreening op in een (bestaande) vaste 

structuur, bijvoorbeeld in zorgpaden. 

 Maak gebruik van het Excel invuldocument om 

vervolgens direct en snel inzicht in de 

screeningsresultaten te verkrijgen 
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Uitdagingen 

Omschrijving Aard Adviezen & overwegingen 

2. Invoeren van de 

screeningsantwoorden kost (te) 

veel tijd. 

 Inkorten van de screening/ selecteren 

belangrijkste instrumenten door werkgroep 

NVDG psychologen en op basis van het 

evaluatie onderzoek. 

 Digitale tool ontwikkelen die antwoorden 

meteen omzet in scores. 

3. Veilig opslaan van 

screeningsresultaten 

Veilige opslag 

screenings- 

resultaten 

 Gebruik het Excel invuldocument. 

 Beveilig Excel en Word bestanden met een 

wachtwoord. 

 Maak een scan van de screeningsantwoorden 

en voeg deze als bijlage toe aan het 

(elektronisch) patiëntendossier. 

 Bewaar ook alle ingevulde papieren 

vragenlijsten op een veilige plek. 

4. Screenen van polirevalidanten 

als deze niet standaard gezien 

worden en/ of als screenen bij 

hen (nog niet) standaard is. 

 

Logistieke 

uitdaging 

 Onderzoek de mogelijkheden om zowel de 

opname- als de follow-upscreening op te 

nemen in een (bestaande) vaste structuur, 

bijvoorbeeld in zorgpaden. 

 Hang informatie over de screening op in 

wachtkamer en/ of polikamer(s). Informatie 

kan als doel hebben om de revalidant te 

informeren en/ of om behandelaren te helpen 

herinneren aan het screenen. 

5. Inplannen van follow-

upscreening 

6. Twijfels hebben over psychiatrie 

(heden en verleden) 

 

Participatie 

twijfels 

 Screen revalidanten waarvan bekend is dat zij 

ernstige psychiatrische problemen hebben 

niet. 

 Onderzoek mogelijkheden voor gebruik van 

tolk. (bij uitdaging 8) 

 Screen mensen die het Nederlands 

onvoldoende beheersen niet met de 

psychologische screening. (bij uitdaging 8) 

 Biedt mensen die lichamelijk belemmerd 

worden ondersteuning aan bij het invullen van 

de vragenlijsten. (bij uitdaging 9) 

 Maak gebruik van vooraf opgestelde in- en 

exclusiecriteria. Zie bijlage 14 voor een 

voorbeeld van dergelijke criteria. 

7. Revalidant spreekt een andere 

taal. 

 

8. Beperkte handfunctie 

belemmert zelfstandig invullen 

van de vragenlijsten. 

 

9. Screening kan vermoeiend zijn 

voor (net opgenomen) 

revalidanten 

Timing is een 

uitdaging 

 Verdeel het afnemen van de screening over 

meerdere contactmomenten. 

 Plan de screening iets later in. 

10. Vragen zijn voor sommige 

mensen lastig te beantwoorden 

als zij nog maar net een 

dwarslaesie hebben. Dit geldt in 

het bijzonder voor de vragen 

specifiek over de dwarslaesie 

(UW-SES en IPQ) werden het 

vaakst genoemd. 

 

Inhoudelijke 

uitdaging 

 Ligt de instrumenten aan de revalidant toe. 

Benadruk hierbij o.a. de tijdsperiode/ situatie 

waarover de vragen gesteld worden. 

 Uiteindelijke doel van de instrumenten voor 

ogen houden en toelichten aan betrokkenen. 

 Resultaten op de screening blijven delen/ 

bespreken met elkaar.  
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Uitdagingen 

Omschrijving Aard Adviezen & overwegingen 

11. Vragen uit de UCL over passieve 

coping blijken lastig omdat de 

manier van de coping op dat 

moment niet gezien/ herkent 

wordt als 'natuurlijke coping'. 

(Betekenis) aanduiding  “over 
het algemeen” is niet duidelijk 

genoeg. 

 

 

 Geef de revalidant de mogelijkheid om vragen 

te stellen/ te overleggen met de psycholoog of 

psychologie assistent.  

 Vragenlijsten met twee kleuren in laten vullen. 

Eén kleur voor de situatie voorheen en één 

kleur voor de huidige situatie. (Vaak komen de 

antwoorden dan toch overeen. Maar op deze 

manier brengt het wel rust bij de mensen.)  

 UW-SES IPQ en UCL meenemen als kandidaat 

afvallers bij overwegingen over het inkorten 

van de screening. 

12. Situatie rondom ontslag kan 

screeningsuitslagen vertekenen. 

 

Toepassing 

resultaten 

 Plaats de antwoorden altijd zoveel als mogelijk 

in perspectief. 

 Gebruik (vertekende) antwoorden als 

gespreksstarter als deze bijvoorbeeld vragen 

oproepen.  

 Maak gebruik van een format voor het 

beschrijven van de screeningsresultaten. Zie 

bijlage 15 voor een voorbeeld van zo een 

format.  

13. Rapportage van 

screeningsresultaten voor 

verwijzers. 

 

 

Vanaf het begin af aan zijn er ook bevorderende factoren verzameld. Tabel 6 laat zien wat er tijdens 

de implementatie als bevorderlijk is ervaren. Deze factoren waren tijdens de implementatie van 

toepassing bij één of meerdere centra. Sommige van deze bevorderende factoren zijn meegenomen 

in de adviezen en overwegingen bij de uitdagingen. Daarnaast kunnen de resultaten van deze 

inventarisatie gebruikt worden om de toepassing van de psychologische screening te waarborgen en 

eventueel uit te breiden naar bijvoorbeeld andere revalidantengroepen.  

 

Tabel 6. Verzameling bevorderende factoren 

Bevorderende factoren 

1. Beschikbare en gemotiveerde collega’s (inc. psychologisch medewerkers/ assistenten). 

2. Gebruik van het Excel invuldocument, gaat snel en geeft direct inzicht. 

3. Intake-afspraak met revalidanten is al standaard waardoor de psychologische screening tijdens deze 

afspraak afgenomen wordt. 

4. Revalidanten reageren positief op het invullen van de screening. 

5. Revalidanten vinden afname van de psychologische screening iets vanzelfsprekends. 

6. Revalidanten die normaal niet zo van de psychologie zijn, worden nu alsnog gezien. 

7. Psychologen hebben de intentie en motivatie om te screenen. 

8. Psychologen zijn gewend aan het afnemen van vragenlijsten.  

9. Psychologische screening (opname en/ of ontslag) is opgenomen in een (bestaande) vaste structuur. 

10. Screeningsresultaten geven verheldering en/ of bevestiging. 

11. Screeningsresultaten dienen als gespreksstarter. 

 

4.2.3. Beoordeling door psychologen 

Na afloop van de implementatie periode werden alle zeven NVDG-psychologen geïnterviewd. 

Aanvullend op de contactmomenten waaruit o.a. de informatie in tabel 5 en 6 naar voren kwam, is de 

psychologen tijdens deze interviews (nogmaals) gevraagd wat zij allemaal moesten regelen om de 

screening toe te passen op de manier waarop zij dat nu doen. In de tijd tussen de eerste 
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voortgangsmomenten en de interviews, blijken er dingen veranderd te zijn; enkele belemmerende 

factoren zijn tegen die tijd al (deels) opgelost met o.a. behulp van de bevorderende factoren, tips en 

tools uit het screeningspakket.  

Een belangrijke stap was om, samen met de planning, te zorgen dat er voor iedere revalidant een 

standaard screeningsmoment ingepland werd in de eerste twee weken van opname. Dit werd veelal 

mogelijk door integratie van het screeningsmoment in de zorgpaden of door integratie in een andere 

vaste structuur. In sommige centra werd voorheen niet elke nieuwe revalidant standaard gezien door 

de psycholoog, dankzij de psychologische screening is een intake bij de psycholoog daar nu standaard 

geworden. In sommige centra was voorafgaand aan deze verandering ook overleg gepleegd met de 

(team)manager en/of artsen m.b.t. de haalbaarheid en uren verdeling. Enkele centra hadden de optie 

om de psychologische screeningstaken deels ook te delegeren aan psychologisch en 

psychodiagnostisch medewerkers. De laatsten werden hierbij geïnstrueerd door de psychologen. De 

psychologische screening is toegevoegd aan de (digitale) batterij met testen die de centra tot hun 

beschikking hebben. O.a. de HADS werd in sommige centra al eens gebruikt, daarom hebben zij het nu 

zo afgestemd dat dit instrument in ieder geval (ook) in de eerste twee weken afgenomen zou worden. 

In enkele centra zorgde de marketingafdeling voor het in orde maken- en verspreiden van de 

informatiebrief.  In alle centra stelde de psychologen meer of minder uitgebreid (een deel van) het 

team actief op de hoogte van de psychologische screening tijdens verschillende overleggen. 

Ook werd de psychologen gevraagd wat zij van de praktische toepassing van de psychologische 

screening vonden. Allen vonden de afnameduur (tussen de 30 en 60 minuten) van de screening goed 

te doen voor de revalidant, hoewel twee van hen aangaven dat dit wel kan wisselen per revalidant. 

Ook over de timing uitte alle zeven psychologen zich positief. Wel gaven de psychologen aan dat voor 

een kleine groep revalidanten de afnameduur te lang kon zijn en de timing te vroeg. Het gaat dan met 

name om revalidanten die (op dat moment) minder belastbaar zijn. Oplossingen hiervoor werden 

gevonden in het opdelen van de screening over verschillende momenten en het iets uitstellen er van. 

Deze resultaten lijken gunstig voor het blijven afnemen van de psychologische screening.  

Bijna alle psychologen gaven aan dat zij een digitale versie van de psychologische screening praktischer 

zouden vinden dan een papieren versie. Met name de verwerking van de resultaten zou hierdoor 

volgens hen makkelijker gaan en minder tijd in beslag nemen. Daarnaast gaven zij aan dat de screening 

dan mogelijk in het elektronisch revalidanten dossier (EPD) geïntegreerd kan worden. Ook voor 

sommige revalidanten verwachtten zij dat het voor hen soms makkelijker zou zijn om iets aan te klikken 

dan om een pen vast te houden en daarmee te schrijven. Tot slot gaven ze aan dat de papieren versie 

ook werkbaar was en dat er een keuze moet blijven bestaan voor beide vormen. 

Zoals is het begin beschreven is, hadden de psychologen enige vrijheid omtrent de afnamesetting. In 

de meeste centra was er iemand, de psycholoog zelf of een psychologisch medewerker, bij als de 

revalidant het instrument invulde. In enkele centra was er alleen iemand bij als de revalidant een 

beperkte handfunctie had. In de Sint Maartenskliniek deelde de psycholoog de vragenlijsten uit aan de 

pas opgenomen revalidanten en was zelf niet aanwezig bij het invullen er van. Deze methode heeft 

mogelijk positief bijgedragen aan het hoge screeningspercentage in dit centrum. Een ander voordeel 

van deze methode kon zijn dat de psycholoog geen (vaste) tijd hoefde in te plannen voor het afnemen 

van de screening. De psychologen noemden ook nadelen aan deze methode met als grootste nadeel 

dat de revalidant geen vragen kan stellen wanneer nodig en dat de psycholoog geen toelichting kan 

geven. Hierdoor is er meer kans dat vragen anders geïnterpreteerd of overgeslagen worden. Ook gaven 

psychologen aan dat het soms prettig kan zijn om meteen over een onderwerp in gesprek te gaan 

mocht dat nodig blijken.  



Implementatie psychologische screening voor mensen met een dwarslaesie 

22 

 

Ondanks dat de psychologen direct betrokken zijn geweest bij de samenstelling van de psychologische 

screening, werd hen ter evaluatie gevraagd of zij nog steeds blij zijn met de gekozen instrumenten bij 

de onderwerpen of dat zij toch andere suggesties hebben. Zes van hen gaven aan nog steeds blij te zijn 

met de gekozen instrumenten. Suggesties voor andere instrumenten waren/ zijn de ‘Ziektecognitielijst’ 
bij ‘ziektecognities over de dwarslaesie’ en de ‘Coping Inventory for Stressful Situations’ (CISS) als 

uitgebreidere lijst om coping in kaart te brengen. Aanvullend werd ook eventuele inclusie van een 

traumavragenlijst genoemd (afhankelijk van de oorzaak/ situatie rondom het ontstaan van de 

dwarslaesie) en vragen over situationele omstandigheden en pijn. 

Een laatste onderdeel van het interview was de vraag of de psychologen vinden dat er rondom het 

ontslag van de revalidant gescreend moet blijven worden en dan minimaal met de HADS. Vier van hen 

gaven aan een follow-up screening met minimaal de HADS relevant te vinden. Op deze manier kon 

eventuele verandering bevestigd of in kaart gebracht worden en hadden zij meer zicht op behoeften 

aan doorverwijzing. Twee gaven aan dat er wat hen betreft niet gescreend hoefde te worden rondom 

het ontslag. Zij twijfelden aan de toegevoegde waarde hiervan. Een van hen gaf aan dat ze de follow-

upscreening dan liever wat eerder af zou nemen. Een andere opmerking rondom het ontslag was dat 

de antwoorden in deze periode beïnvloed zouden kunnen worden door de ‘bijna met ontslag situatie’. 
De laatste psycholoog kon deze vraag niet beantwoorden omdat zij nauwelijks rondom het ontslag 

gescreend heeft. Ook voor de andere psychologen was het screenen rondom het ontslag (soms) een 

logistieke uitdaging.  

Beschrijving van de resultaten op de overige, meer diepgaande interviewvragen gebeurt elders. 

 

4.2.4. Beoordeling door revalidanten 

Gedurende de implementatieperiode werd revalidanten in de Hoogstraat gevraagd of zij wilden mee 

doen aan een interview over de psychologische screening. Er deden tot nu toe (december 2019) 

negentien revalidanten mee aan dit interview. Hiervan waren er vijf vrouw. Screeningsresultaten van 

deze revalidanten varieerden.  

Revalidanten beoordeelden de afnameduur, net als de psychologen over het algemeen als goed. Vier 

van de revalidanten gaf aan de afnameduur iets te lang of te veel te lang te vinden. Wat afnamevorm 

(papier of digitaal) betreft hadden de meesten (acht) geen duidelijke voorkeur, zes van hen gaven de 

voorkeur voor papier, vijf voor een digitale vorm. De helft van de revalidanten gaf aan geen behoefte 

te hebben aan een digitale app waarmee de psychologische screening (regelmatiger) ingevuld kan 

worden. Uit de reacties van vrijwel alle geïnterviewde revalidanten bleek dat zij het belangrijk vonden 

om onderwerpen, zoals die in de psychologische screening zijn opgenomen, te bespreken tijdens de 

revalidatie. Vooral de onderwerpen ‘omgaan met de dwarslaesie’ en ‘omgaan met problemen’ waren 

volgens revalidanten belangrijk om aandacht aan te besteden. 

 

4.2.5. Beoordeling door overige disciplines 

In de tweede helft van de implementatieperiode werden de overige disciplines geïnterviewd over de 

psychologische screening. Per centrum werd beoogt om er een arts, een verpleegkundige, een 

maatschappelijk werker, een fysiotherapeut, een ergotherapeut en een afdelingscoördinator/ 

manager te interviewen. Tot nu toe zijn er, verspreid over alle centra, 35 disciplines geïnterviewd. 

Tabel 7 laat zien wie deze disciplines zijn. 
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Tabel 7. Geïnterviewde disciplines per centrum 

Centrum 
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Adelante x  x x   

Beatrixoord x x x x  x 

De Hoogstraat x x x x x x 

Heliomare x x x x x  

Roessingh x x x x x  

Reade x x x x x x 

Sint Maartenskliniek  x x x x x 

 

Bijna alle geïnterviewden gaven aan al eens eerder van de psychologische screening gehoord te 

hebben. Er waren alleen drie verpleegkundigen die nog nooit van de screening gehoord hadden. Het 

is mogelijk dat zij in verband met de wisselende roosters van verpleegkundigen nooit bij een 

voorlichting/ introductie over de screening aanwezig hebben kunnen zijn. 

Zes van de geïnterviewden gaf aan de onderwerpen in de screening incompleet te vinden. 

Onderwerpen die gemist werden door andere behandelaren waren o.a. de sociale sfeer, levenswijze/-

visie. Vier geïnterviewden konden niks zeggen over de volledigheid van de screening, dit waren 

voornamelijk managers. 

Over het algemeen vonden de geïnterviewden dat de psychologische screening positief bijdraagt aan 

het tijdiger herkennen van problemen. Zij vertelden dat zij hierdoor hun behandelplan of 

benaderingswijze kunnen afstemmen op eventuele aanwezigheid van problemen en bepaald gedrag. 

Soms worden de resultaten ook als verklarend gezien van bijvoorbeeld gedrag dat zij zelf al 

geobserveerd hadden. Men vond het goed dat er op deze manier structurele aandacht is voor 

psychologie.  

 

4.3. Vraagstelling 2: Wat is er in de praktijk met de resultaten 

van de psychologische screening gedaan? 

 

4.3.1. Screeningsresultaten 

Na het hanteren van de exclusiecriteria bleven er data over van 282 verschillende revalidanten die ten 

minste de HADS rondom opname (geheel) en/ of ontslag hebben ingevuld en toestemming gaven voor 

het delen van hun gegevens. Van de 143 revalidanten die ten minste de HADS rondom het ontslag 

hebben ingevuld, gaven er 129 toestemming voor het delen van hun gegevens. Twee van hen hebben 

alleen de follow-upscreening ingevuld en niet de opnamescreening. Tabel 8 geeft de laagst behaalde, 

hoogst behaalde en gemiddelde resultaten per instrument weer met daarbij de bijbehorende 
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standaarddeviatie (SD). Voor alle instrumenten geldt dat de gemiddelde scores een positievere 

uitkomsten laten zien rondom het ontslag in vergelijking tot de eerste twee weken van opname. 

Tabel 8. Gemiddelde totaal scores op de instrumenten uit de psychologische screening bij opname, follow-up en het verschil 

tussen beide meetmomenten 

Meetinstrument Opname Follow-up Verschil 
N Min. Max. Gem. SD N Min. Max. Gem. SD N Min. Max. Gem. SD 

Kwaliteit van leven 

QoL Basic Data Set 

278 0 10 5.8 2.0 132 2 10 7.1 1.5 128 -4 6 +1.4 1.7 

Self-Efficacy  

UW-SES 

273 6 30 18.5 4.8 127 9 29 20.1 4.4 123 -11 15 +1.6 4.5 

Angst  

HADS-A 

277 0 19 5.3 4.2 129 0 19 4.3 3.7 126 -16 13 -1.3 3.8 

Depressie 

HADS-D 

277 0 20 5.9 4.1 129 0 20 4.6 3.7 126 -13 18 -1.5 3.6 

Angst & Depressie 

HADS totaal 

276 0 38 11.2 7.5 129 0 34 8.8 6.5 125 -23 24 -2.7 6.3 

Passieve coping  

UCL 

273 7 28 10.4 3.1   

Veerkracht  

CD-RISC 10 

270 9 47 29.5 6.6   

Mogelijke minimale en maximale score per instrument (min.-max.): QoL Basic Data Set (0-30), UW-SES (6-30), HADS-A en HADS-D (0-21), 

HADS-totaal (0-42), UCL-passieve coping (7-28), CD-RISC 10 (0-40). 

 

Tabel 9 tot en met 13 geven weer hoeveel mensen er per categorie scoorden en welk percentage dit 

aantal vertegenwoordigd. De afkapwaarden van deze categorieën zijn dezelfde als die gehanteerd zijn 

door de ontwikkelaar van het Excel-invuldocument waarbij de score automatisch rood, oranje of groen 

kleurt als indicatie van de situatie. De psychologen kregen zo een snelle eerste indruk van hoe de 

revalidant per onderwerp scoort. Voor de UW-SES en de HADS is hierin ook het verschil in aantallen 

tussen opname en follow-up af te lezen. 

Tabel 9. Omgaan met de dwarslaesie 

UW-SES 

Categorie (afkapwaarden) Opname 

% 

 

N=273 

Follow-up 

% 

 

N=127 

Gemiddelde 

verschil 

% 

N=123 

Lage mate van self-efficacy (6-9)  2.6 1.6 -1 

Middelmatige mate van self efficacy (10-15) 24.9 13.4 -11.5 

Hoge mate van self-efficacy (≥16) 72.5 85 +12.5 

 

Tabel 10. Stemming, angst 

HADS-A 

Categorie (afkapwaarden) Opname 

% 

N=277 

Follow-up 

% 

N=129 

Gemiddelde 

verschil 

% 

N=126 

Heeft vermoedelijk een angststoornis (≥11) 14.8 7 -7.8 

Heeft mogelijk een angststoornis (8-10) 12.3 12.4 +0.1 

Heeft waarschijnlijk geen angststoornis (0-7) 72.9 80.6 +7.7 
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Tabel 11. Stemming, depressie 

HADS-D 

Categorie (afkapwaarden) Opname 

% 

N=277 

Follow-up 

% 

N=129 

Gemiddelde 

verschil 

% 

N=126 

Heeft vermoedelijk een depressiestoornis (≥11) 13.7 8.5 -5.2 

Heeft mogelijk een depressiestoornis (8-10) 20.2 10.1 -10.1 

Heeft waarschijnlijk geen depressiestoornis (0-7) 66.1 81.4 +15.3 

 

Tabel 12. Omgaan met problemen 

UCL, passieve coping 

Categorie (afkapwaarden) Opname 

% 

N=273 

Minder gebruik van een passieve coping (≥16) 5.5 

Boven gemiddeld gebruik van een passieve coping (13-15) 15 

Zeer vaak gebruik van een passieve coping (≤12) 79.5 

 

Tabel 13. Omgaan met moeilijke situaties 

CD-RISC 10 

 Opname 

% 

N=269 

Ruim beneden een gemiddelde mate van psychologische veerkracht (<20) 8.9 

Beneden een gemiddelde mate van psychologische veerkracht (21-26) 20.8 

Gemiddeld tot hoge mate van psychologische veerkracht (≥27) 70.3 

 

Op het laatste instrument van de screening, denkbeelden over de dwarslaesie (IPQ), zijn geen totaal 

scores berekend. De IPQ bestond uit negen vragen en de antwoordopties lopen van 0: helemaal/zeker 

geen/niet etc. tot 10: zeer/zeker wel/veel etc. Tabel 14 laat per vraag zien wat de gemiddelde scores 

per vraag waren bij opname, follow-up en het verschil tussen beide meetmomenten. Uit deze tabel is 

o.a. op te maken dat revalidanten, vooral als zij net zijn opgenomen, over het geheel genomen veel (8 

van de 10 punten) vertrouwen hebben in de werkzaamheid van behandeling (vraag 5). Ook scoren zij 

in de opname periode gemiddeld redelijk hoog (7.6 punten) op de hoeveelheid invloed van de 

dwarslaesie op het leven (vraag 1). Rondom het ontslag denken zij dat de dwarslaesie iets minder 

invloed heeft op hun leven (6.5 punten). Gemiddeld geven de revalidanten rondom het ontslag aan 

dat zij meer controle, (vraag 3) en minder zorgen (vraag 7) over de dwarslaesie hebben dan rondom 

de opname. De invloed van de dwarslaesie op stemming (vraag 9) is tijdens opname (4.7 punten) en 

follow-up (4 punten) volgens de revalidanten lager dan vijf punten. 
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Tabel 14. Denkbeelden over de dwarslaesie 

  IPQ 

Vraaag Opname Follow-up Verschil 

N Min. Max. Gem. SD N Min. Max. Gem. SD Gem. 

opname-

Gem. 

follow-up 

1: Hoeveel beïnvloedt uw 

dwarslaesie uw leven? 
271 0 10 7.6 2.2 126 1 10 6.5 2.4 -1.1 

2: Denkt u dat uw 

dwarslaesie blijvend zal 

zijn? 

271 0 10 5.4 3.2 125 0 10 6.1 3.4 +1.7 

3: Hoeveel controle vindt u 

dat u heeft over uw 

dwarslaesie? 

269 0 10 5.1 2.6 126 0 10 6.2 2.5 +1.1 

4: In hoeverre heeft u zelf 

invloed op uw dwarslaesie? 
269 0 10 5.2 2.8 124 0 10 5.7 2.7 +0.5 

5: Hoeveel denkt u dat uw 

behandeling kan helpen bij 

uw dwarslaesie? 

270 0 10 8.1 1.7 124 0 10 7.7 2.1 -0.4 

6: Hoe sterk ervaart u 

klachten door uw 

dwarslaesie? 

269 0 10 6.4 2.4 124 0 10 5.8 2.3 -0.6 

7: Hoe bezorgd bent u over 

uw dwarslaesie? 
270 0 10 6.3 2.7 124 0 10 5 2.8 -1.3 

8: In welke mate vindt u dat 

u uw dwarslaesie begrijpt? 
268 0 10 6.4 2.8 121 0 10 6.6 2.5 +0.2 

9: Hoeveel invloed heeft de 

dwarslaesie op uw 

stemming? (Bijvoorbeeld: 

maakt de dwarslaesie u 

boos. bang. van  streek of 

somber?) 

269 0 10 4.7 2.9 124 0 10 4 2.8 +0.7 

 

4.3.2. Behandeluren psychologie 

 

Van Adelante. Beatrixoord. De Hoogstraat. Reade en de Sint Maartenskliniek is zijn gegevens over het 

totaal aantal behandeluren psychologie bij de revalidanten die tussen 1-5-2018 en 1-5-2019 

revalideerden ontvangen van de psychologen. Zoals eerder vermeld. zijn deze gegevens over uren op 

verschillende wijze verzameld en daarom eigenlijk niet rechtlijnig met elkaar te vergelijken en ook niet 

allemaal even nauwkeurig. Er kunnen daarom ook geen harde conclusies getrokken worden n.a.v. 

analyses met deze data. Wel kunnen er hypotheses worden opgesteld. Deze uren-gegevens zijn 

bekend voor 225 revalidanten waarvan zowel de opnamedatum als de ontslagdatum binnen deze 

periode vallen. Tabel 15 laat zien wat. volgens deze data het gemiddelde aantal behandeluren 

psychologie per revalidant was en wat het minimum en het maximum aantal uren was. Volgens deze 

data is het gemiddelde aantal uren psychologie het hoogst bij Adelante (10.6 uur). Dit komt naar 

verwachting o.a. doordat daar één revalidant 48 uur psychologie heeft gekregen. 
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Tabel 15. Gemiddeld aantal behandeluren psychologie per revalidant. per centrum 

Centrum N 

(N totaal=225) 

Min. 

Uren 

Max 

Uren. 

Gem. 

Uren 

Std. Dev. 

Adelante 25 3 48 10.6 9.5 

Beatrixoord 34 1 9.5 3.4 2.1 

De Hoogstraat 57 1 16.3 4.8 4.3 

Sint Maartenskliniek 41 0 8.8 1.8 2.3 

Reade 68 1 13 4.5 3.1 

Gemiddelde 45  1.2 19.1 5 4.3 

 

Er werd verwacht dat revalidanten die (o.a. volgens de psychologische screening bij opname) meer/ 

ernstigere psychische klachten ervaren. meer uren behandeld zouden zijn door een psycholoog. Tabel 

16 geeft het gemiddelde aantal uren psychologie per instrument. per uitkomstcategorie weer. Deze 

schatting wekt de indruk dat er een relatie bestaat tussen psychische klachten en aantal uren 

psychologie. Er lijkt met name een verschil in het gemiddelde aantal uren te bestaan tussen de groep 

met een positieve (groen) score en de groep met een midden (oranje) score. Het gemiddelde aantal 

uren bleek inderdaad hoger voor mensen die in het rood scoorden op omgaan met de dwarslaesie en 

depressie. Bij angst en omgaan met problemen en moeilijke situaties ontvingen de revalidanten die in 

het oranje scoorden gemiddeld het hoogst aantal uren psychologie.  

Om het bestaan van een relatie tussen screeningsresultaten en uren psychologie te toetsen. is er ook 

gekeken naar de correlatiecoëfficiënten van de totaal scores op de instrumenten en het aantal uren 

psychologie. Bij deze test is ook de QoL Basic Data Set meegenomen. Tabel 17 laat de uitkomsten zien 

van deze correlatietest. Alle correlatiecoëfficiënten tussen uren psychologie en totaalscores per 

instrument laten een zwakke en significante correlatie zien. De correlatiecoëfficiënt met de HADS is 

het grootst. Voor alle correlaties geldt; hoe meer er richting een rode score gescoord wordt. hoe meer 

uren psychologie. 

 

Tabel 16. Gemiddeld aantal uren psychologie per instrument per uitkomstcategorie 

Meting (bij opname) N Gemiddeld aantal 

uren psychologie 

Uren (Std. Dev.) 

 

Omgaan met de dwarslaesie (UW-SES) 

Lage mate van self-efficacy (6-9)  6 6.8 (1.2) 

Middelmatige mate van self efficacy (10-15) 58 6.1 (5.2) 

Hoge mate van self-efficacy (≥16) 155 4 (4.9) 

 

Stemming. angst (HADS-A) 

Heeft vermoedelijk een angststoornis (≥11) 34 6.4 (4.5) 

Heeft mogelijk een angststoornis (8-10) 27 6.9 (9.3) 

Heeft waarschijnlijk geen angststoornis (0-7) 160 3.8 (3.7) 

 

Stemming. depressie (HADS-D) 

Heeft vermoedelijk een depressiestoornis (≥11) 34 6.2 (4.2) 

Heeft mogelijk een depressiestoornis (8-10) 47 5.8 (7.3) 

Heeft waarschijnlijk geen depressiestoornis (0-7) 140 3.8 (3.8) 

 

Omgaan met problemen (UCL.Passieve coping) 

Minder gebruik van een passieve coping (≥16) 12 6.1 (5.8) 
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Meting (bij opname) N Gemiddeld aantal 

uren psychologie 

Uren (Std. Dev.) 

Boven gemiddeld gebruik van een passieve coping (13-15) 33 6.4 (8.6) 

Zeer vaak gebruik van een passieve coping (≤12) 174 7.2 (3.7) 

 

Omgaan met moeilijke situaties (CD-RISC 10) 

Ruim beneden een gemiddelde mate van psychologische veerkracht (<20) 21 6.1 (4.7) 

Beneden een gemiddelde mate van psychologische veerkracht (21-26) 47 6.5 (7.6) 

Gemiddeld tot hoge mate van psychologische veerkracht (≥27) 148 3.8 (3.5) 

 

Tabel 17. Correlaties tussen uren psychologie en totaalscores per vragenlijst 

Meetinstrument Correlation 

(Spearman) 

Sig.* Interpretatie 

QoL Basic Data Set - .22 0.001 Zwak: De uren psychologie nemen af naarmate er 

hoger (=positief) gescoord wordt op tevredenheid. 

UW-SES -.24 0.000 Zwak: De uren psychologie nemen af naarmate er 

hoger (=positief) gescoord wordt op omgaan met de 

dwarslaesie. 

HADS-A .31 0.000 Zwak: De uren psychologie nemen toe naarmate er 

hoger (=negatief) gescoord wordt op angst. 

HADS-D .30 0.000 Zwak: De uren psychologie nemen toe naarmate er 

hoger (=negatief) gescoord wordt op depressie. 

HADS-Totaal .33 0.000 Zwak: De uren psychologie nemen toe naarmate er 

hoger (=negatief) gescoord wordt op angst en 

depressie tezamen. 

UCL .21 0.002 Zwak: De uren psychologie nemen toe naarmate er 

hoger (=’negatief’) gescoord wordt op omgaan met 

problemen. passieve coping. 

CD-RISC 10 -.19 0.006 Zwak: De uren psychologie nemen af naarmate er 

hoger (=positief) gescoord wordt op omgaan met 

moeilijke situaties. 
*Alle totaalscores significant (p < 0.01 (2-tailed)) gecorreleerd aan het aantal uren psychologie  

 

4.3.3. Toepassing van screeningsresultaten in de psychologische behandeling 

Instrumenten die volgens de psychologen het meest bijdroegen aan hun eigen (en die van andere 

disciplines) behandelingen waren de HADS. de CD-RISC en de UCL. Ook gaven enkele psychologen aan 

dat de (nu standaard) face-to-face intake met de revalidant hen ook veel informatie gaf. De resultaten 

op de vragenlijsten werden gezien als verklarend. bevestigend of aanvullend. De screeningsresultaten 

konden dienen als een uitgangssituatie en aanvullende en richtinggevende informatie bij het opstellen 

van behandeldoelen. Soms maakten de resultaten duidelijk dat er mogelijk moest worden 

doorverwezen naar een psychiater. Het werd als fijn ervaren dat deze informatie met behulp van de 

screening al zo vroeg in de revalidatie boven tafel kwam. Ook werden de resultaten gebruikt als 

gespreksstarter met de revalidant. Tot slot vonden de psychologen en ook een aantal disciplines het 

prettig dat o.a. de CD-RISC zich richtten op positieve psychologie. 
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4.3.4. Bespreken van screeningsresultaten met de revalidant 

De screeningsresultaten bleken te kunnen dienen als gespreksstarter tijden een psychologisch consult 

met de revalidant. Voor revalidanten die normaal niet zo van de psychologie zijn. leek dit een extra 

handvat om toch tot gesprek te komen. Meerdere psychologen gebruikten de screeningsresultaten op 

deze manier tijdens hun behandeling. Enkele van de psychologen besprak de screeningsresultaten ook 

standaard met elke revalidant.  

 

4.3.5. Inzichtelijkheid in screeningsresultaten voor andere behandelaren 

Tijdens de interviews met de overige disciplines werd hen gevraagd of zij inzicht hadden in de 

screeningsresultaten. ‘Inzicht’ hield in dat zij informatie over de screeningsresultaten terug konden 

lezen of horen tijdens een overleg. Zes van hen gaf aan zeker geen inzicht te hebben. drie van hen 

waren maatschappelijk werkers. Vijftien kon wel informatie vinden m.b.t. de screeningsresultaten. 

Hieronder bevonden zich onder andere vijf artsen en vier fysiotherapeuten. Een van de 

verpleegkundigen zei inzicht te hebben in screeningsresultaten (tijdens het multidisciplinair overleg). 

Echter wist deze verpleegkundige niet af van het bestaan van de screening en was daarom naar 

verwachting niet bewust dat hetgeen zij tijdens het overleg hoorde mogelijk afkomstig is uit de 

psychologische screening. In totaal wisten twaalf mensen niet zeker of zij dergelijk inzicht hadden. 

hieronder vielen onder andere vier van de verpleegkundigen. Door wisselende roosters en diensten. is 

het voor verpleegkundigen vaak moeilijker om allemaal aanwezig te zijn bij overleggen of presentaties 

Tabel 18 laat in de tweede kolom zien of informatie over de screeningsresultaten volgens de 

psycholoog inzichtelijk was voor andere behandelaren. In de overige kolommen van deze tabel wordt 

weergegeven hoeveel disciplines er per centrum aan hebben gegeven inzicht te hebben in de 

resultaten. 

Tabel 18. Inzichtelijkheid screeningsresultaten voor overige disciplines per centrum 

Centrum Screeningsresultat

en zijn inzichtelijk 

gemaakt door 

psycholoog? 

Behandelaren 

kunnen informatie 

vinden m.b.t. 

screeningsuitslage

n. 

 

Behandelaren 

weten niet zo goed 

of zij informatie 

kunnen vinden 

m.b.t. 

screeningsuitslage

n. 

Behandelaren 

kunnen zeker 

nergens informatie 

vinden m.b.t. 

screeningsuitslage

n. 

Adelante Deels: verwerkt in 

de teamrapportage 

in het EPD 

3 0 0 

Beatrixoord Deels:   

samenvatting in 

decursus 

psychologen. 

2 1 2 

De Hoogstraat Deels: 

samenvatting in 

decursus 

psychologen en 

opgenomen in 

acties. 

3 2 0 

Heliomare Deels: verwerkt in 

het revalidatieplan 

en besproken met 

team 

2 2 1 
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Roessingh Deels: 

samenvatting in 

decursus 

psychologen. 

1 3 1 

Reade Deels:  

overgedragen 

tijdens 

teamvergaderingen 

en samenvatting in 

decursus 

psychologen. 

2 2 2 

Sint 

Maartenskliniek 

Deels:  

overgedragen 

tijdens 

psychosociaal 

overleg. 

2 2 0 

 

Een aantal behandelaren werd aanvullend gevraagd welke vorm van delen van screeningsresultaten 

voor hen het meest praktisch zou zijn. Bijna iedereen gaf de voorkeur aan een korte. overzichtelijke 

samenvatting van de resultaten die relevant zijn voor de revalidatiebehandeling.  

 

4.3.6. Toepassing van screeningsresultaten in de andere behandelingen 

In de interviews met behandelaren werd hen gevraagd wat de kennis over screeningsresultaten 

bijdroeg aan hun behandelingen. Uit een eerste indruk van de interviewresultaten bleek dat informatie 

over de screeningsresultaten bijdroeg aan de manier van omgaan met- of benadering van revalidanten. 

Met deze informatie konden zij tijdens hun behandeling bijvoorbeeld al eerder in de revalidatie 

rekening houden met het gedrag en/ of gevoelens van de revalidant. Ook dienden informatie over de 

screeningsresultaten voor hen soms als een bevestiging of het onder woorden brengen van bepaald 

gedrag dat zij zagen bij revalidanten. Informatie over screeningsresultaten werden ook gebruik om met 

het team een gezamenlijk benaderingsplan op te stellen. 

 

4.3.7. Verwerking en opslag van de screeningsresultaten 

Screeningsresultaten werden door de psychologen zelf of door psychologisch medewerkers of -

assistenten opgeslagen in het Excel-invuldocument. Alle 7 centra maakten gedurende de 

implementatieperiode gebruik van dit Excel-invuldocument. De locatie van opslag van dit document 

verschilt per centrum. De richtlijnen per centrum kunnen belemmerend zijn in een juiste en veilige 

opslag. Het is nu gebruikelijk dat alle informatie over patiënten in het EPD moet zitten en niet in losse 

bestanden. Daar is voor de projectperiode. op een zo veilig mogelijke manier. soms van afgeweken. 

maar dat is geen goede oplossing voor de lange termijn. Ook invloed van de nieuwe AVG wet kan hierin 

een complicerende factor zijn waarmee (in de toekomst) rekening gehouden moet worden. 

Naast gebruik van het uitgebreide Excel invuldocument. hadden de psychologen ook de mogelijkheid 

om (delen van) de screeningsresultaten in een andere vorm op te slaan. Dit kon bijvoorbeeld in de 

vorm van een samenvatting met behulp van het format voor het beschrijven van de 

screeningsresultaten. Bijna alle psychologen maakten in meerdere of mindere mate gebruik van deze 

methode en enkelen van hen gebruikten hierbij het format.  
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4.4. Vraagstelling 3: Wat zijn de vervolgstappen om eventueel 

gebruik van de psychologische screening te waarborgen? 

Gebaseerd op de reacties van professionals. ervaringen van gebruikers van de psychologische 

screening en het vroegtijdige inzicht in de psychische klachten die het hen oplevert. wordt toekomstig 

gebruik van de psychologische screening geoptimaliseerd en verder doorgevoerd. Voorafgaand aan- 

en tijdens de implementatie werkte men samen om de psychologische screening zo werkbaar mogelijk 

te maken zodat deze ook een relevant onderdeel zou worden van de praktijk. In de vorige 

hoofdstukken staat beschreven welke vormen en veranderingen de toepassing van de psychologische 

screening heeft doorgemaakt. wat goed werkt en wat minder goed werkt. Voor dit hoofdstuk is de 

informatie die voortkwam uit het evaluatieonderzoek omgezet naar (praktische) aanbevelingen (Tabel 

19) die waarborging van het gebruik van de psychologische screening beogen. Uit de evaluatie blijkt 

dat alle centra door willen gaan met de psychologische screening. Met de verzamelde informatie zijn 

er tot slot deze vier hoofdaanbevelingen opgesteld voor een duurzame en effectieve inbedding van de 

psychologische screening. De hoofdaspecten in deze aanbevelingen zijn: relevantie van de screening. 

behouden en creëren van draagvlak voor de toepassing van de psychologische screening. motivatie 

van de (psychologische) behandelaren. motivatie van revalidanten en mogelijkheden van organisatie 

(logistiek en ICT). Bovendien is de psychologische screening opgenomen- en kwaliteitsindicator in de 

Richtlijn Dwarslaesierevalidatie (Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA). 2017). 

  

Tabel 19.  Hoofdaanbevelingen voor een duurzaam gebruik en bestendige inbedding van de psychologische screening in de 

revalidatiebehandeling van revalidanten met een recente dwarslaesie. 

AANBEVELINGEN 

1. Herken en benadruk de klinische en praktische voordelen die de psychologische screening kan 

opleveren 

De opnamescreening blijkt positief bij te dragen aan tijdig herkennen of bevestigen van psychologische 

problematiek en het verklaren van bepaald gedrag. Resultaten op de screening kunnen vroegtijdig worden 

meegenomen in het revalidatiebehandelplan of in een benaderingsplan. Ook geeft de screening vroegtijdig 

inzicht in behoefte aan doorverwijzing naar een psychiater. bijvoorbeeld wanneer iemand erg hoog op de 

HADS scoort. Daarnaast betekent het afnemen van de opnamescreening dat elke revalidant aan het begin van 

de revalidatiebehandeling standaard gezien wordt door een psycholoog. Er wordt verwacht dat tijdige 

herkenning van eventuele psychologische problematiek ervoor zorgt dat de uren psychologie vervolgens meer 

gericht ingezet kunnen worden. Het screenen vraagt volgens deze verwachting ook geen extra tijd van de 

psychologen omdat zij dankzij de het inzicht in de screeningsresultaten hun tijd juist meer gericht kunnen 

indelen.  

 

2. Implementeer en pas de psychologische screening toe op een manier die past bij de (bestaande) 

werkwijze en mogelijkheden 

Voor een duurzame inbedding van de screening in de zorg is het van belang dat de implementatie past bij de 

bestaande werkwijze en mogelijkheden in een centrum. Praktische en logistieke overwegingen hierbij zijn: 

- Een vaste structuur. zoals het opnemen van de screening in protocollen en zorgpaden. helpt bij het 

consequent inplannen van de opname- en follow-upscreening. 

- Het afnemen of (laten) invullen van de screeningsinstrumenten kan 30 tot 60 minuten duren. Een halfuur 

inplannen is te weinig. Het zou wat dat betreft mooi zijn als de screening wat korter wordt. 

- Screen bij voorkeur in de eerste twee weken na opname van een revalidant voor een tijdige signalering 

van eventuele problemen. 

- Het zou goed zijn als de screening zowel digitaal al op papier afgenomen/ ingevuld kan worden. Een 

digitale versie van de psychologische screening. geïntegreerd in of gekoppeld aan het patiëntendossier. 

biedt voordelen voor verwerking van de antwoorden en invulmogelijkheden voor de revalidant. 

Revalidanten zijn ook geïnteresseerd in een digitale versie (op tablet. computer of telefoon -scherm). Een 
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papieren versie van de psychologische screening is ook werkbaar. Vooral de wat oudere revalidanten 

hebben mogelijk voorkeur voor een papieren versie. 

- Het afnemen van de screening in het bijzijn van de psycholoog biedt de mogelijkheid om te reageren op 

vragen en reacties van de revalidant. 

- Het zelfstandig laten invullen van de screening door de revalidant vraagt in het begin van de behandeling 

minder tijd van de psycholoog en kan voor meer ingevulde screeningsinstrumenten zorgen. 

- Het afnemen en/of verwerken van de screening kan mogelijk gedaan worden door psychologie -

assistenten of diagnostisch -medewerkers. 

- Het Excel-invuldocument biedt psychologen direct inzicht in de uitkomsten van de vragenlijsten in de 

screening. 

- Afname van minimaal de HADS is ook een optie bij tijdgebrek. 

- Delen van screeningsresultaten met het hele behandelteam kan op verschillende wijzen (tijdens overleg 

of in het patiëntendossier). Een samenvatting van de relevante resultaten is voldoende. 

- Een gevoel van gedrevenheid en nauwe betrokkenheid bij de implementatie helpt bij het succesvol 

implementeren van de screening. 

 

3. Benader de screening als standaard onderdeel van de revalidatiebehandeling (dat doen de 

revalidanten ook) 

Neem de screening op in een vaste structuur. net zoals andere standaard behandelingen in het 

revalidatietraject. Uit de evaluatie blijkt dat revalidanten over het algemeen positief reageren op de screening 

en dat zij het zien als een vanzelfsprekend onderdeel van de revalidatie. De timing van de screening riep. met 

name in het begin. soms wat weerstand op bij psychologen en psychologisch medewerkers. Echter. uit reacties 

van revalidanten blijkt dat zij over het algemeen geen moeite hebben met het screeningsmoment. Eventueel 

kan de screening bij sommige revalidanten toch iets later worden afgenomen als het in het begin niet mogelijk 

is. Bespreek daarom ook de onderwerpen in de screening met de revalidant. Gebruik de screening(uitslagen) 

als gespreksstarter om bepaalde (mogelijk confronterende) onderwerpen al  vroeg  in het revalidatietraject 

bespreekbaar te maken. Bespreek relevante resultaten ook met andere disciplines. Als je toch twijfelt over 

het wel of niet afnemen van de screening; maak dan eventueel gebruik van de in- en exclusiecriteria uit het 

screeningspakket (Bijlage 14). Zorg dat het behandelteam betrokken blijft door de screening door het 

benoemen er van tijdens bijvoorbeeld overleggen en maak hen er van bewust dat iedereen gescreend wordt 

op de onderwerpen zoals weergegeven in Overzicht 1. Nieuwe collega’s worden wegwijs gemaakt in de 
toepassing van de psychologische screening. 

 

4. Deel. op discrete wijze. (enkel) relevante screeningsresultaten met de rest van het behandelteam. 

in patiëntendossier of in overleg 

Uit de evaluatie blijkt dat kennis over de resultaten op de psychologische screening kan bijdragen aan de 

behandelingen door andere disciplines. Screeningsresultaten kunnen voor hen o.a. verklarend zijn voor 

bepaald gedrag of hen inzicht geven in hoe iemand omgaat met problemen. Zij kunnen deze kennis dan 

vroegtijdig toepassen in hun behandelplan en benadering van de revalidant. De behandelaren geven de 

voorkeur aan een korte. overzichtelijke samenvatting van de resultaten die relevant zijn voor de 

revalidatiebehandeling. In de meeste centra wordt informatie gedeeld via verslaglegging in het 

patiëntendossier (teamverslagen. decursus. behandelplannen) en tijdens teamoverleg. Neem hierbij de 

privacy van de revalidant in acht. Vraag de revalidant om toestemming voor het delen van bepaalde informatie 

met het team. 

 

 

Ingevulde vragenlijsten op papier kunnen opgeslagen worden achter slot en grendel. Voor de digitale 

resultaten blijkt het een grotere uitdaging om deze veilig en volgens de nieuwe AVG op te slaan. In de 

toekomst worden deze gegevens gekoppeld aan of geïntegreerd in het patiëntendossier. Momenteel 

werken de deelnemende centra met drie verschillende dossier-systemen en wordt bij vijf van de zeven 

centra het huidige systeem vervangen door een nieuw systeem. Hierdoor is integratie van de 

psychologische screening in het patiëntendossier op dit moment niet optimaal. De psychologische 

screening staat wel op een prioriteitenlijst van meetinstrumenten die in de nieuwe systemen 

geïntegreerd zullen gaan worden. 
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Op basis van de verzamelde gegevens. willen we begin volgend jaar een advies gaan uitbrengen over 

mogelijkheden voor inkorten van de psychologische screening. Tot die tijd zullen we verder uitzoeken 

welke meetinstrumenten toegevoegde waarde hebben. 
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6. Bijlagen 

Bijlage 1. Inhoud screeningspakket – Psychologische screening 

 
Dit document vind je in de map ‘Screenen & Verwerking’.  
 Dit document vind je in de map ‘Toestemming & Onderzoek’. 

        Dit document vind je in de map ‘Achtergrondinformatie & Communicatiemateriaal’. 

 Documentnaam  Gebruik/ Toepassing Attentie 
 Aanhangsel opname screening bij GEEN 

gebruik Excel document 

 

 

De vragen in dit bestand zijn aanvullend op de 

opnamescreening. hier staan deze vragen namelijk niet in. 

Deze vragen staan ook in het Excel scoring document. Bij geen 

gebruik van dit Exceldocument. dienen onderstaande vragen 

als aanvulling op de opnamescreening. 

 

 Beslisboom In- & Exclusiecriteria De psychologische screening is niet voor iedere revalidant 

geschikt. In dit document staan alle in- en exclusiecriteria 

schematisch weergegeven. 

 

 Excel map scoring 

 

In deze Excel tabel worden de antwoorden op de screening 

opgeslagen en resultaten automatisch weergegeven. 

Raadpleeg in eerste instantie de “Handleiding Excel voor 

psychologische screening”. 

Neem voor gebruik de handleiding 

door. 

 Flyer voor revalidanten of afdeling De flyer kan gebruikt worden om uit te delen aan 

revalidanten. Bijvoorbeeld in het opname informatiepakket. 

De flyer kan ook worden opgehangen op de afdeling. 

Opmaak huisstijl centrum nog 

toepassen en functies en juiste 

namen invullen. 

 

 

Format samenvatting 

screeningsresultaten Verwijsgegevens 

In dit format kunnen resultaten op de psychologische 

screening gemakkelijk samengevat worden.  

Bijvoorbeeld om verslag uit te brengen in het dossier of de 

uitkomsten te delen met de revalidant zelf. het behandelteam 

of een verwijzer. 

 

 Handleiding Excel voor psychologische 

screening 

Korte handleiding gebruik van Excel voor psychologische 

screening. 

 

 Documentnaam Gebruik/ Toepassing Attentie 
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 Herinneringsbriefjes In eerste instantie is dit document gemaakt n.a.v. een vraag 

van de revalidatieartsen op de polikliniek. Er komen 

doorgaans weinig revalidanten met een verse dwarslaesie op 

de poli en screenen van polirevalidanten wordt daardoor 

misschien eerder vergeten.  

Op meer plekken een herinnering nodig? Evt. kan dit bestand 

als meerdere dia’s per pagina worden geprint om meerdere 
kleine briefje op handige plekken neer te leggen/ op te 

hangen etc. 

Functies en namen nog invullen. 

 Interpretatie screeningsuitslagen & 

implicaties behandeling 
In dit document staan behandeltips voor het hele 

behandelteam. Deze tips zijn met name van toepassing bij 

verhoogde scores (oranje en rood) op de psychologische 

screening.  

Welke behandeling je inzet. is 

afhankelijk van de persoonlijke 

situatie van de revalidant. 

 Informatie Psychologische screening Deze informatie kan o.a. gebruikt worden voor PR doeleinden. 

Bijvoorbeeld op de website van het revalidatiecentrum. 

 

 Logistiek - een stroomschema voor 

screenen en onderzoek 

Dit stroomschema kan als richtlijn gebruikt worden voor het 

nemen van de stappen die horen bij de psychologische 

screenings als onderdeel van de zorg en als onderwerp van 

wetenschappelijk onderzoek. 

Dit is een richtlijn. De exacte 

logistiek kan verschillen per centrum 

en situatie. 

 Patiënteninformatiebrief - Vertrouwelijk 

gebruik screeningsresultaten 

Deze brief is bedoeld om de revalidant te informeren over het 

vertrouwelijk gebruik van screeningsresultaten voor 

wetenschappelijk onderzoek.  

De brief kan worden uitgeprint op briefpapier van het 

revalidatiecentrum. 

Centrumnamen en 

revalidatiearts(en) nog invullen. 

 Patiënteninformatiebrief & 

toestemmingsformulier - kort 

Dit is een verkorte versie van de patiënteninformatiebrief. 

Deze verkorte versie is ontworpen omdat de lange versie voor 

sommige mensen te ingewikkeld kan zijn. Het onderzoek 

betreft heeft niet-WMO verklaring gekregen. Deze verkorte 

versie geeft daarom ook voldoende informatie. 

Centrumnamen en 

revalidatiearts(en) nog invullen. 

 Tips bij het opslaan van data Het opslaan van de screeningsresultaten blijkt een uitdaging. 

Samen hebben we hier wat trucs voor verzonnen.  

 

 Documentnaam Gebruik/ Toepassing Attentie 
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 Toestemmingsformulier - Vertrouwelijk 

gebruik screeningsresultaten 

Deel dit formulier náást de patiënteninformatiebrief uit om de 

revalidant toestemming te vragen voor het vertrouwelijk 

gebruik van de anonieme screeningsresultaten. 

 

 Vragenlijsten screening Ontslag Dit document bevat alle vragen en screeningsinstrumenten 

die worden afgenomen in de eerste twee weken van de 

opname. 

 

 Vragenlijsten screening Opname Dit document bevat alle screeningsinstrumenten die worden 

afgenomen rondom het ontslag. 
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Bijlage 2. HADS 

Stemming 

 

Het is bekend dat emoties bij de meeste ziektes en aandoeningen een belangrijke rol spelen. Deze 

vragenlijst dient als hulpmiddel om te weten te komen hoe u zich voelt. Lees iedere vraag goed 

door en geef uw antwoord aan met een kruisje in het hokje dat het beste weergeeft hoe u zich 

gedurende de afgelopen week gevoeld heeft.  

Denk niet te lang na over uw antwoord. Het gaat bij al deze uitspraken om uw eigen indruk. Er 

bestaan geen foute antwoorden. elk antwoord is goed. zolang het maar uw eigen indruk 

weergeeft.  

 

 

1 Ik voel me gespannen: 

 Meestal 

 Vaak 

 Af en toe. soms 

 Helemaal niet 

 

2 Ik geniet nog steeds van de dingen waar ik vroeger van genoot: 

 Zeker zoveel 

 Wel wat minder 

 Duidelijk minder 

 Eigenlijk nauwelijks nog 

 

3 Ik heb een soort angstgevoel alsof er iets vreselijks zal gebeuren: 

 Jazeker. en vrij erg 

 Ja. maar niet zo erg 

 Een beetje. maar het hindert me niet 

 Helemaal niet 

 

4 Ik kan best lachen en de dingen van de vrolijke kant zien: 

 Net zoveel als vroeger 

 Nu wel wat minder 

 Duidelijk minder 

 Helemaal niet 

 

5 Ik maak me ongerust: 

 Heel erg vaak 

 Vaak 

 Af en toe. maar niet zo vaak 

 Heel soms 

 

6 Ik voel me opgewekt: 

 Helemaal niet 

 Heel af en toe 

 Soms 

 Meestal 
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7     Ik kan best rustig zitten en me ontspannen: 

 Jazeker 

 Meestal  

 Af en toe 

 Helemaal niet 

 

8 Ik heb het gevoel dat alles moeizamer gaat: 

 Bijna altijd 

 Heel vaak 

 Soms 

 Helemaal niet 

 

9 Ik heb een soort angstig. gespannen gevoel in mijn buik: 

 Helemaal niet  

 Soms  

 Vrij vaak  

 Heel vaak 

 

10 Het interesseert me niet meer hoe ik eruitzie: 

 Inderdaad. helemaal niet meer 

 Niet meer zoveel als eigenlijk zou moeten 

 Het interesseert me wel. maar minder dan vroeger 

 Het interesseert me nog net zoveel als vroeger 

 

11 Ik ben onrustig en voel dat ik iets te doen moet hebben: 

 Inderdaad. heel duidelijk 

 Duidelijk 

 Enigszins 

 Helemaal niet 

 

12 Ik verheug me van tevoren op dingen die komen gaan: 

 Net zoveel als vroeger 

 Een beetje minder dan vroeger 

 Veel minder dan vroeger 

 Bijna nooit 

 

13 Ik raak plotseling in paniek: 

 Inderdaad. zeer vaak 

 Tamelijk vaak 

 Soms 

 Helemaal nooit 

 

14 Ik kan van een goed boek genieten. of van een radio- of televisieprogramma: 

 Vaak  

 Tamelijk vaak 

 Af en toe 

 Heel zelden 
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Bijlage 3. QoL Basic Data Set 

Tevredenheid 

 

De volgende vragen hebben betrekking op uw tevredenheid.  

U kunt dit op de onderstaande schaal aangeven door middel van een kruisje hoe tevreden u 

afgelopen week bent geweest.  

 

Voorbeeld: Links staat ‘Volledig ontevreden’ en rechts staat ‘volledig tevreden’. Als u in de afgelopen 

week ontevreden bent geweest. zet u het kruisje meer op het linker gedeelte bij een van de lagere 

cijfers dat het beste weergeeft hoe tevreden u was. Bent u daarentegen afgelopen wek tevreden 

geweest. dan zet u het kruisje meer naar rechts bij een van de hogere cijfers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. 

 
Denkend aan uw leven en uw persoonlijke omstandigheden. hoe tevreden bent u met uw 
leven als geheel de afgelopen week? 

Volledig ontevreden 

 

Volledig  

tevreden 

0 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

 
 
2. 

 
Hoe tevreden bent u met uw lichamelijke gezondheid de afgelopen week? 

Volledig ontevreden 

 

Volledig  

tevreden 

0 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

 
 
3. 

 
Hoe tevreden bent u met uw mentale gezondheid. emoties en stemming in de afgelopen 
week? 

Volledig ontevreden 

 
Volledig  

Tevreden 

0 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
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Bijlage 4. UW-SES 

 

Omgaan met de dwarslaesie 

 

De wijze waarop mensen omgaan met hun dwarslaesie verschilt van persoon tot persoon. Wilt u 

bij de onderstaande uitspraken aangeven in hoeverre deze voor u nu in deze fase van uw leven 

gelden. door een van de hokjes achter iedere uitspraak aan te kruisen. 

 

Hoeveel vertrouwen heeft u erin dat … 

 

Helemaal 
niet 

Een 
beetje 

Nogal 
wat 

Veel Helemaal 

       

 

1. 

 

u kunt doen wat u zou willen 
doen. ondanks het lichamelijke 
ongemak van uw dwarslaesie? 

     

 

2. 

 

u om kunt gaan met onverwachte 
gebeurtenissen ondanks uw 
dwarslaesie? 

     

 

3. 

 

u nu kunt voorkomen dat uw 
dwarslaesie uw sociale leven 
belemmert? 

     

 

4. 

 

u nu kunt voorkomen dat uw 
dwarslaesie uw gehele leven 
beheerst? 

     

 

5. 

 

u nu de frustratie. ontmoediging 
of teleurstelling te boven kunt 
komen. die uw dwarslaesie kan 
veroorzaken? 

     

 

6. 

 
u nu effectieve oplossingen kunt 
bedenken voor problemen die 
met de dwarslaesie 
samenhangen? 

     

 

 

 



Implementatie psychologische screening voor mensen met een dwarslaesie 

43 

 

Bijlage 5. UCL 

 

Omgaan met problemen 

 

Mensen reageren vaak heel verschillend als zij met problemen of onplezierige gebeurtenissen te 

maken krijgen. Wat men in een bepaalde geval doet hangt sterk af van de aard van het probleem 

of de gebeurtenis en de ernst ervan. Toch reageert men over het algemeen wat vaker op de ene 

dan op de andere manier.  

 

Hieronder staan een aantal beschrijvingen die aangeven wat men zoal kan denken of doen als er 

problemen zijn. Wilt u achter iedere zin aangeven hoe vaak u in het algemeen op de beschreven 

manier reageert. U kunt dit doen door bij iedere zin in een van de hokjes een kruis te zetten. Er zijn 

geen goede of foute antwoorden.  

 

 Zelden  

of nooit 

 

Soms 

 

Vaak 

Zeer 

vaak 

 

1.  Je volledig afzonderen van anderen 
    

 

2.  De zaken somber inzien 
    

 

3.  Piekeren over het verleden 
    

 

4.  Rustgevende middelen gebruiken als je je  

     gespannen voelt of nerveus bent 

    

 

5.  Wegvluchten in fantasieën 
    

 

6.  Je geheel en al in beslag laten nemen door  

     problemen 

    

 

7.  Je niet in staat voelen om iets te doen 
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Bijlage 6. CD-RISC 

Omgaan met moeilijke situaties 

 

Geef bij de onderstaande stellingen aan in welke mate deze van toepassing zijn voor u in de 

afgelopen maand.  

 

Als een bepaalde situatie zich niet recent heeft voorgedaan. geef dan antwoord hoe u denkt dat u 

zich gevoeld zou hebben. 

 

 
 

 
Helemaal 
niet waar 

Zelden 
waar 

Soms 
waar 

Vaak 
waar 

Bijna  
aldoor  
waar 

       
 
1. 

 
Ik ben in staat om me aan te passen 
als er veranderingen optreden 

     

 
2. 

 
Ik kan goed omgaan met alles wat 
op mijn pad komt 

     

 
3. 

 
Ik probeer de humoristische kant te 
zien als ik met problemen word 
geconfronteerd 

     

 
4. 

 
Het hoofd bieden aan stressvolle 
situaties kan me sterker maken 

     

 
5. 

 
Ik heb de neiging om weer op te 
veren na ziekte. blessures of andere 
moeilijke situaties 

     

 
6. 

 
Ik geloof dat ik mijn doelen kan  
bereiken. zelfs als er obstakels zijn  

     

 
7. 

 
Als ik onder druk sta. blijf ik  
mijn doel voor ogen houden en 
helder nadenken  

     

 
8. 

 
Ik laat me niet snel uit het veld  
slaan bij tegenslagen  

     

 
9. 

 
Ik zie mezelf als een sterke  
persoon bij het omgaan met de 
uitdagingen en moeilijkheden in het 
leven 

     

 
10. 

 
Ik kan omgaan met  
onplezierige gevoelens als verdriet. 
angst en boosheid  
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Bijlage 7. IPQ 

Denkbeelden over de dwarslaesie 

 

Mensen kunnen verschillende denkbeelden hebben over de dwarslaesie. Hieronder staan een aantal 

vragen. Omcirkel alstublieft bij elke vraag het getal dat uw mening het beste weergeeft. 

1. Hoeveel beïnvloedt uw dwarslaesie uw leven?  

Helemaal geen 

invloed 

 

Zeer veel  

invloed 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

 

2. Denkt u dat uw dwarslaesie blijvend zal zijn? 

Zeker niet 

 

Zeker wel 
0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

 

3. Hoeveel controle vindt u dat u heeft over uw dwarslaesie? 

Helemaal geen 

controle 

 

Zeer veel  

controle 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

 

4. In hoeverre heeft u zelf invloed op uw dwarslaesie? 

Helemaal geen 

invloed 

 

Zeer veel  

invloed 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

 

5. Hoeveel denkt u dat uw behandeling kan helpen bij uw dwarslaesie? 

Helemaal niet 

 

Zeer veel 
0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

 

6. Hoe sterk ervaart u klachten door uw dwarslaesie? 

Helemaal geen 

klachten 

 

Veel ernstige klachten 
0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

 

7. Hoe bezorgd bent u over uw dwarslaesie? 

Helemaal niet bezorgd 

 

Zeer bezorgd 
0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

 

8. In welke mate vindt u dat u uw dwarslaesie begrijpt? 

Helemaal geen begrip 

 
Zeer veel  

begrip 
0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 
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9. Hoeveel invloed heeft de dwarslaesie op uw stemming? (Bijvoorbeeld: maakt de dwarslaesie 

u boos. bang. van  streek of somber?) 

Helemaal geen 

invloed 

 

Zeer veel  

invloed 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 
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Bijlage 8. Topiclijst interview – Psychologische disciplines 

 

Naam: 

Emailadres:                                                                                  Telefoonnummer: 

Centrum: 

 

Behorende bij onderzoeksdoel Evaluatie van de implementatie. revalidanten beoordeling 

psychologische screening. Bij onderzoeksvraag 1. ‘Is het gelukt om de psychologische 

screening te implementeren in de acht gespecialiseerde dwarslaesie centra?’ en 

onderzoeksvraag 3. ‘Wat zijn de vervolgstappen om eventueel gebruik van de screening te 

waarborgen?’ 
 

Doel interview nagaan proces. van. voorwaarden voor en toepassing psychologische 

screening volgens de psychologische disciplines 

 

Planning en voorwaarden Na officiële toestemmingsverklaring centrum. Psychologische 

screening wordt geregeld afgenomen. Psychologen hebben tijd. Telefonisch is mogelijk.  

 

Introductie Al een tijdje nemen jullie de psychologische screening af bij de revalidanten. Wij 

horen graag wat u van deze screening vindt zodat we eventuele verbeteringen kunnen 

overwegen en doorvoeren. Daarom vragen we u een aantal  dingen over het proces rondom. 

voorwaarden voor en afnamevorm van de psychologische screening.  

 

Toestemming geluidsopname Voor onderzoeksdoeleinden wordt dit interview opgenomen. Daarom 

vragen wij eerst of u toestemming wilt geven voor het opnemen van het interview. Vink hieronder aan 

wat voor u van toepassing is: 

 Ik geef wel toestemming voor het maken van geluidsopnamen van dit interview. 

 Ik geef geen toestemming voor het maken van geluidsopnamen van dit interview. 

 

Handtekening: 

 

Datum: 

 

Naam interviewer:  
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Topic Indicator Vragen   

Probes 

Procesomschrij

ving 

Opname tot 

ontslag 

Kunt u. aan de hand van een voorbeeld. het proces van de 

psychologische screening toelichten? Dus; vanaf het moment van 

inplannen van de screening tot het moment dat de revalidant met 

ontslag gaat? 

Probes: 

Zorg dat er ten  minste over onderstaande informatie wordt verkregen:  

 (in)planning 

 afnameduur 

 timing 

 afnamesetting (met of zonder behandelaar er bij) 

 verwerken antwoorden 

 delen van antwoorden met de revalidant 

 delen van antwoorden met de andere behandelaren. inzichtelijkheid 

 toepassing van antwoorden in de behandeling 

 hoe snel ziet u een revalidant na screening weer 

 

Beleid & 

afspraken 

Voorwaarden Kunt u vertellen wat er geregeld moest worden alvorens de 

screening op deze manier toegepast kon worden?  

Probes bij weinig reactie: denk bijvoorbeeld aan beleid. afspraken met het 

planningsbureau of artsen etc.. zorgpaden. ruimte. tijd. privacy etc.  

 

 

Kunt u vertellen of hierin ook iets veranderd is en waarom die verandering 

plaats heeft gevonden? 

 

 

Scholing Heeft u de rest van het behandelteam verteld over het bestaan van 

de screening?  

Zo ja. kunt u vertellen op welke manier u dit heeft gepresenteerd?  

 

 

Toepassing 

[ ! Alleen de vragen 

stellen die nog niet 

beantwoord zijn met 

ervaringsvragen. Wel 

zorgen dat bij alle 

vragen een antwoord 

is ingevuld.] 

Setting U vertelt dat u (of uw collega) wel/ niet aanwezig bent tijdens het 

afnemen van de screening. Kunt u vertellen wat voor u de reden was 

om wel/ niet aanwezig te zijn? 

Probes: 

- Welke voordelen ervaart u van het wel/niet aanwezig zijn? 

- Welke nadelen ervaart van het wel/ niet aanwezig zijn? 
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Afnameduur Hoe lang duurde het afnemen van een screening bij u ongeveer?  

 

_ _ _ minuten 

 

Wat vindt u van de afnameduur van de screening? 

(+ Waar nodig om toelichting vragen) 

 

 

 Goed  

 Iets te lang 

 Veel te lang 

 Iets te kort 

 Veel te kort  

 

Timing Wat vindt u van de timing van de screening? 

(+ Waar nodig om toelichting vragen) 

 Goed  

 Iets te vroeg 

 Veel te vroeg 

 Iets te laat 

 Veel te laat 

 

Afnamevorm Wat lijkt u het meest praktisch voor de revalidant*. de vragen 

beantwoorden op papier of digitaal (telefoon. tablet. computer)? 

 Op papier 

 Digitaal 

 

 

[Introductie: Stel dat er een App was waarop revalidanten de screening 

kunnen invullen en waarmee je uitslagen makkelijk kunt bekijken.]  

 

Zou u zo een App handig vinden? 

 Ja 

 Nee 

(+ Waar nodig om toelichting vragen) 
 

*Revalidant die fysiek in staat is om vragen in te vullen 

 

Doelgroep Vindt u dat de screening in principe bij iedere nieuwe revalidant 

afgenomen zou moeten worden? 

Probes: 

- Bij wie niet 

- Bij wie twijfel je? 
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Inhoud 

psychologische 

screening 

 [Vragenlijst laten 

zien/ doorlopen] 

 

Keuze 

vragenlijsten 

Bent u nog steeds blij met de gekozen vragenlijsten bij de 

onderwerpen in de psychologische screening? 

 Ja 

 Nee. ik zou liever de [vragenlijst………………………………………………] 

bij [onderwerp……………………………………………………….] afnemen.* 

*Kunt u uw antwoord toelichten? 

 

Relevantie 

onderwerpen 

voor 

psychologische 

behandeling  

Welke informatie in de psychologische screening draagt volgens u 

vooral bij aan uw eigen behandelingen? 

Probes:  

- Aan welke informatie heeft u echt wat gehad in uw behandeling? 

- Waarom draagt juist deze informatie bij? 

- Kunt u een voorbeeld noemen waarin u deze informatie heeft 

meegenomen in uw manier van behandelen? 

 

 

Relevantie 

onderwerpen 

voor 

teambehandelin

gen 

Welke informatie in de psychologische screening draagt volgens u 

vooral bij aan de behandelingen van de andere disciplines?  

Probes:  

- Waarom draagt juist deze informatie bij? 

- Kunt u een voorbeeld noemen waarin teamleden deze informatie 

hebben meegenomen in hun manier van behandelen? 

 

 

Bijdrage 

psychologische 

screening aan 

psychologische 

behandeling 

Toevoeging 

psychologische 

behandeling 

Kunt u iets vertellen over wat kennis over de screeningsuitslagen 

betekent voor uw behandelingen? 

 

 

 

Gebruik 

screeningsresulta

ten door andere 

behandelaren 

Kunt u vertellen wat je terug hoort van behandelaren over hoe ze 

gebruik maken van de resultaten van de screening? 

 

 

 

Algemene 

beoordeling 

psychologische 

disciplines 

Tips Als u gevraagd wordt hoe u de psychologische screening graag zou 

verbeteren. welke 3 belangrijkste tips zou u dan geven? 

(+ Waar nodig om toelichting vragen bij de antwoorden) 

Probes bij weinig reactie: Hoe zou volgens u de ideale screening er uit zien? 

denk bijvoorbeeld aan: tijd die u voor de screening heeft. afnameduur. 

timing. afnamevorm. afnamesetting. onderwerpen. rapportage resultaten. 

inzichtelijkheid screeningsuitslagen. privacy. begrijpelijkheid vragen etc. 
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Tops Als u gevraagd wordt om sterke of goede punten van de 

psychologische screening te noemen. welke 3 belangrijkste tops zou 

u dan noemen? 

(+ Waar nodig om toelichting vragen bij de antwoorden) 

Probes bij weinig reactie: denk bijvoorbeeld aan afnameduur. timing. 

afnamevorm. afnamesetting. onderwerpen. inzichtelijkheid 

screeningsuitslagen. begrijpelijkheid vragen etc. 

 

 

 

 Toekomst Wat zou u vinden van een periodieke zelf-monitoring door de 

revalidant tijdens de revalidatie?  

Probes:  

- Welke onderwerpen zou u daarin dan terug willen zien? 

- Op welke manier zou dit volgens u gerealiseerd kunnen worden? 

 

 

Vindt u dat het meten van minimaal stemming rondom het ontslag moet 

blijven? 

 Ja. rondom het ontslag moet ook gescreend worden met 

minimaal de stemmingsvragenlijst. 

 Nee. rondom het ontslag hoeft niet meer gescreend te 

worden. 

 

Probes:  

- Waarom wel/ niet? 

- Welke onderwerpen wel/ ook? 

 

 

Afsluiting 

interview 

Aanvullingen Wilt u verder nog iets kwijt met betrekking tot de psychologische 

screening?  
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Bijlage 9. Topiclijst interview – Overige disciplines 

(arts. maatschappelijk werker. eerst verantwoordelijk verpleegkundige. fysiotherapeut. 

ergotherapeut en afdelingsmanager)  

 

Naam: 

Functie: 

Emailadres:                                                                                  Telefoonnummer: 

Centrum: 

 

Behorende bij onderzoeksdoel Evaluatie van de implementatie. revalidanten beoordeling 

psychologische screening. Bij onderzoeksvraag 1. ‘Is het gelukt om de psychologische screening te 

implementeren in de acht gespecialiseerde dwarslaesie centra?’  

 

Doel interview nagaan bekendheid en bijdrage van de psychologische screening bij behandelaren. 

 

Planning en voorwaarden Na officiële toestemmingsverklaring centrum. Psychologische screening 

wordt geregeld afgenomen. Behandelaren hebben tijd.  Telefonisch is mogelijk. 

 

Introductie Al een tijdje neemt de psycholoog of de psychologisch medewerker van de dwarslaesie 

afdeling een psychologische screening af bij de revalidanten. Wij horen graag wat u van deze screening 

vindt zodat we eventuele verbeteringen kunnen overwegen en doorvoeren. Daarom vragen we u een 

aantal  dingen over de bekendheid. bijdrage. inhoud en inzichtelijkheid m.b.t. de psychologische 

screening.  

 

Toestemming geluidsopname Voor onderzoeksdoeleinden wordt dit interview opgenomen. Daarom 

vragen wij eerst of u toestemming wilt geven voor het opnemen van het interview. Vink hieronder aan 

wat voor u van toepassing is: 

 Ik geef wel toestemming voor het maken van geluidsopnamen van dit interview. 

 Ik geef geen toestemming voor het maken van geluidsopnamen van dit interview. 

 

Handtekening: 

 

Datum: 

 

Naam onderzoeker:  
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Topic Indicator Vragen   

Probes 

Bekendheid Kennis over 

bestaan 

Heeft u hiervoor al eens iets over de psychologische screening 

gehoord? 

 Ja. ik heb eerder van de psychologische screening gehoord. 

 Nee. ik heb nooit van de psychologische screening gehoord. 

 Weet ik niet. ik weet niet zeker of ik al eens van de 

psychologische screening gehoord heb.  

Kunt u vertellen wat de reden is dat de psychologische screening 

wordt afgenomen? 

 

Inhoud 

psychologische 

screening 

 [ ! Vragenlijst laten 

zien/ doorlopen] 

 

Compleetheid 

onderwerpen 

Zijn de onderwerpen in de psychologische screening compleet. zijn 

het te veel onderwerpen. of mist u onderwerpen? 

 Ja. de onderwerpen zijn compleet. 

 Nee. het zijn te veel onderwerpen.* 

 Nee. ik mis onderwerpen.* 

*Kunt u uw antwoord toelichten? 

 

Inzichtelijkheid 

screeningsuitsla

gen 

((Noem: Delen van) 

uitslagen op de 

psychologische 

screening kunnen 

door de psycholoog 

met de rest van de 

behandelaren gedeeld 

worden.) 

 

Inzicht ja/nee Zijn (delen van) de screeningsuitslagen inzichtelijk voor u? 

 Ja. ik kan informatie vinden m.b.t. screeningsuitslagen. 

 Nee. ik kan zeker nergens informatie vinden m.b.t. 

screeningsuitslagen. 

 Ik weet niet zo goed of ik ergens informatie m.b.t. 

screeningsuitslagen kan vinden.  

 

Opslag 

resultaten 

Kunt u vertellen waar u informatie m.b.t. screeningsuitslagen 

terugvindt of hoort?  

 

Algemene 

beoordeling 

behandelaren 

Tips Als u gevraagd wordt hoe u de psychologische screening graag zou 

verbeteren. welke 3 belangrijkste tips zou u dan geven? 

(+ Waar nodig om toelichting vragen bij de antwoorden) 

Probes bij weinig reactie: verspreiden van kennis over de screening. 

onderwerpen. inzichtelijkheid screeningsuitslagen. etc. 

 

Tops Als u gevraagd wordt om sterke of goede punten van de 

psychologische screening te noemen. welke 3 belangrijkste tops zou 

u dan noemen? 

(+ Waar nodig om toelichting vragen bij de antwoorden) 

Probes bij weinig reactie: verspreiden van kennis over de screening. 

onderwerpen. inzichtelijkheid screeningsuitslagen. etc. 

 

Bijdrage 

psychologische 

screening aan 

Toevoeging Kunt u iets vertellen over wat kennis over de screeningsuitslagen 

betekent voor uw X behandelingen? 

Probes bij weinig reactie:  
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behandeling 

behandelaren 

- waarom is .. belangrijk? 

- wat heeft u precies gedaan met informatie ..? 

- Wat was de uitwerking van .. manier van behandelen?) 

 

Afsluiting 

interview 

Aanvullingen Wilt u verder nog iets kwijt  met betrekking tot de psychologische 

screening?  
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Bijlage 10. Revalidanten informatiebrief 

Betreft: Evaluatie psychologische screening 

 

Geachte heer / mevrouw. 

 

Wij vragen u om mee te doen aan een onderzoek naar de psychologische screening bij mensen met 

een dwarslaesie. Ons revalidatiecentrum werkt mee aan een onderzoek om deze screening te 

evalueren. Meedoen is vrijwillig. Om mee te doen aan de evaluatie is uw schriftelijke toestemming 

nodig. In deze brief staat uitleg over wat het onderzoek inhoudt. Lees deze informatiebrief rustig door 

en vraag uw psycholoog of onderzoekers om uitleg als u vragen heeft. U kunt er ook over praten met 

uw partner. familie of vrienden.  

1. Algemene informatie 

Dit onderzoek wordt gedaan door het Kenniscentrum van De Hoogstraat Revalidatie. Bij alle 

revalidanten met een dwarslaesie wordt er een psychologische screening afgenomen. De screening 

wordt gedaan met vragenlijsten.  

 

2. Doel van het onderzoek 

Doel van het onderzoek is er achter komen of en hoe de psychologische screening bijdraagt aan het 

verbeteren van de revalidatiezorg voor mensen met een dwarslaesie.  

 

3. Achtergrond van het onderzoek 

Een dwarslaesie is een ernstige aandoening met vaak grote invloed op het lichamelijk functioneren. 

Een dwarslaesie kan ook invloed hebben op het emotionele functioneren. Om te helpen bij het op tijd 

en gericht behandelen van psychische problemen. wordt er in [naam revalidatie centrum] gebruik 

gemaakt van vragenlijsten.  

 

4. Wat meedoen inhoudt 

Het invullen van de vragenlijsten is standaard onderdeel van uw revalidatietraject. Als u meedoet aan 

het onderzoek. betekent dit dat uw antwoorden op deze vragenlijsten gebruikt mogen worden voor 

wetenschappelijk onderzoek. Ook geeft u hiermee toestemming aan uw psycholoog om enkele 

gegevens over uw aandoening door te geven aan de onderzoekers.  

 

5. Wat er van u verwacht wordt 

U ontvangt de vragenlijsten twee keer; bij opname en bij ontslag. U vult de vragenlijsten zelf of samen 

met uw psycholoog in. Het invullen van de vragenlijsten duurt ongeveer 15 tot 45 minuten. Meer 

informatie over de vragenlijsten vindt u op de laatste pagina van deze brief.  

 

6. Mogelijke nadelige effecten 

Er worden geen nadelige effecten verwacht door deelname aan dit onderzoek. 

  

7. Mogelijke voor- en nadelen 

Deelname aan dit onderzoek heeft geen voordelen voor u. Wel helpt u mee aan het verbeteren van de 

behandeling van mensen met een dwarslaesie.  
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8. Als u niet wilt meedoen of wilt stoppen met het onderzoek 

U beslist zelf of u meedoet aan het onderzoek. Deelname is vrijwillig. Als u niet wilt meedoen. wordt u 

op de gebruikelijke manier behandeld voor uw dwarslaesie. Als u wel wilt meedoen. kunt u altijd nog 

stoppen. ook tijdens het onderzoek. Omdat het invullen van de vragenlijsten standaard onderdeel is 

van het revalidatietraject. worden uw antwoorden hierop wel door uw psycholoog bewaard en 

meegenomen in uw behandeling. Uw antwoorden worden dan niet meer gezien en gebruikt door de 

onderzoekers. U hoeft niet te zeggen waarom u stopt. Wel moet u het direct melden aan de 

onderzoeker als u wilt stoppen. 

 

9. Einde van het onderzoek 

Uw deelname aan het onderzoek stopt als: 

- U zelf kiest om te stoppen. 

- U de ontslag vragenlijst heeft ingevuld. 

Het hele onderzoek is afgelopen als er voldoende mensen aan hebben meegedaan (minimaal 560). Als 

alle gegevens verwerkt zijn. informeert de onderzoeker u over de belangrijkste uitkomsten. 

 

10. Gebruik en bewaren van uw gegevens 

Uw antwoorden op de vragenlijsten worden door uw psycholoog opgeslagen in uw persoonlijke 

digitale patiëntendossier. Daarnaast slaat uw psycholoog uw antwoorden ook op in een beschermd. 

digitaal overzichtsdocument. Dit betekent dat alleen de psychologen en psychologisch medewerkers 

van de dwarslaesie afdeling bij de antwoorden kunnen. Uw antwoorden op de screening worden 

opgeslagen onder een codenummer. Uw psycholoog is de enige die dit codenummer kan koppelen aan 

uw naam. De onderzoekers zien alleen het codenummer en kunnen uw naam hiermee niet 

achterhalen. Als uw antwoorden op de vragenlijsten gebruikt mogen worden voor wetenschappelijk 

onderzoek. gebeurt dit dus altijd in vertrouwen. Uw psycholoog zal dan het codenummer en 

bijbehorende screeningsantwoorden doorgeven aan de onderzoeker. De onderzoeker bewaart uw 

gegevens in een beveiligde omgeving en gaat er op een vertrouwelijke manier mee om. Uw naam zal 

nooit genoemd worden in rapporten of artikelen over dit onderzoek. 

11. Verzekering voor proefpersonen 

U loopt geen extra risico door deelname aan dit onderzoek. U hoeft geen extra verzekering af te 

sluiten. 

12. Geen vergoeding voor meedoen 

Deelname aan dit onderzoek kost u niets. U wordt ook niet betaald voor uw deelname. 

13. Vragen en klachten 

Als u vragen of klachten heeft over de gang van zaken rond het onderzoek. dan kunt u dit melden aan 

uw behandelend psycholoog (zie hiervoor contactgegevens onderaan deze brief). Ook kunt u voor 

klachten contact opnemen met de onafhankelijke klachtenbemiddelaar van [naam revalidatie 

centrum]. [mevrouw/meneer naam klachtenbemiddelaar]. [Zij/Hij] is bereikbaar via tel. 

[telefoonnummer]. 

13. Ondertekenen toestemmingsformulier 

U heeft rond de twee weken de tijd om te bedenken of u toestemming geeft voor uw deelname aan 

het onderzoek. Als u toestemming geeft voor het gebruik van uw antwoorden op de vragenlijsten voor 

wetenschappelijk onderzoek. dan verzoeken wij u om bijgevoegde ‘Toestemmingsformulier’ (pagina 
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4) in te vullen en te ondertekenen. Als u zelf niet in staat bent om dit te doen. kunt u dat door een 

naaste laten doen.  

Uw toestemmingsformulier(en) kunt u inleveren bij uw psycholoog of arts. U krijgt een kopie of een 

tweede exemplaar van deze toestemmingsverklaring. 

 

Dank voor uw aandacht. 

 

Revalidatieartsen: 

[naam/ namen revalidatiearts(en)] 

  

 

Contactinformatie: 

[naam psycholoog]. psycholoog ([email adres psycholoog]) 

Marcel Post. onderzoeksleider (m.post@dehoogstraat.nl) 

Heleen Kuiper. onderzoeker (h.kuiper@dehoogstraat.nl) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:c.v.leeuwen@dehoogstraat.nl
mailto:m.post@dehoogstraat.nl
mailto:h.kuiper@dehoogstraat.nl
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Toestemmingsformulier (bewaren voor uw eigen administratie) 

Betreft: Toestemming voor het vertrouwelijk gebruik van uw psychologische screeningsresultaten 

voor wetenschappelijk onderzoek. 

- Ik heb mondelinge en schriftelijke informatie over dit onderzoek gekregen. Ik kon aanvullende 

vragen stellen. Mijn vragen zijn voldoende beantwoord. Ik had genoeg tijd om te beslissen of ik 

meedoe. 

- Ik weet dat meedoen aan dit onderzoek helemaal vrijwillig is. Ik weet dat ik op ieder moment kan 

beslissen om toch niet (meer) mee te doen. Daarvoor hoef ik geen reden te geven. 

- Ik geef toestemming om mijn revalidatiearts te vertellen dat ik meedoe aan dit onderzoek. 

- Ik geef toestemming voor inzage in mijn medisch dossier en voor het verzamelen van enkele 

medische gegevens over mijn dwarslaesie. 

- Ik weet dat sommige mensen mijn gegevens kunnen zien. Deze mensen zijn uw psycholoog en de 

onderzoekers zoals onderaan de informatiebrief vermeld staan. 

- Ik geef toestemming om mijn gegevens te gebruiken. voor de doelen die in de informatiebrief 

staan. 

- Ik weet dat mijn persoonlijke gegevens na het onderzoek nog 10 jaar bewaard worden en daarna 

worden vernietigd. 

- Ik vind het goed om aan dit onderzoek mee te doen. 

- Ik geef wel / geen toestemming voor gebruik van mijn anonieme psychologische screening 

resultaten voor wetenschappelijk onderzoek. (omcirkel wat van toepassing is) 

__________________________________________________________________________________ 

Persoonsgegevens deelnemer onderzoek 

Naam: …………………………………………………………………………………………………. 
Adres: …………………………………………………………………………………………………. 
Woonplaats: …………………………………………………………………………………………………. 
Telefoonnummer of email adres: …………………………………………………………………………………………………. 
 

Handtekening: 

 

…………………………………………………………………………………………………. 
Datum: …………………………………………………………………………………………………. 

__________________________________________________________________________________ 

Indien het voor u lichamelijk niet mogelijk is om zelf dit formulier te ondertekenen 

Naam naaste (bijv. familielid): …………………………………………………………………………………………………. 
Relatie tot deelnemer: …………………………………………………………………………………………………. 
 

Handtekening: 

 

…………………………………………………………………………………………………. 
Datum: …………………………………………………………………………………………………. 

__________________________________________________________________________________ 

Verklaring onderzoeker 

Ik verklaar hierbij dat ik deze deelnemer volledig heb geïnformeerd over het genoemde onderzoek. 

Als er tijdens het onderzoek informatie bekend wordt die de toestemming van de deelnemer zou 

kunnen beïnvloeden. dan breng ik hem/haar daarvan tijdig op de hoogte. 

Naam onderzoeker: …………………………………………………………………………………………………. 
 

Handtekening: 

 

…………………………………………………………………………………………………. 
Datum: …………………………………………………………………………………………………. 

Deelnemer nummer: 
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Informatie over de psychologische screening 

 

De psychologische screening is standaard onderdeel van uw revalidatietraject. Dit betekent dat de 

screening gedaan wordt bij elke revalidant. De screening wordt op twee momenten tijdens uw 

revalidatie afgenomen. Het eerste screeningsmoment heeft recent al plaats gevonden. Het tweede 

moment zal plaatsvinden rondom uw ontslag. Elke screening bestaat uit meerdere vragenlijsten. Elke 

vragenlijst heeft een eigen onderwerp. In de tabel hieronder kunt u zien welke onderwerpen dit zijn 

en wanneer de vragenlijsten bij u worden afgenomen. 

 

Onderwerpen en meetmomenten van de psychologische screening 

Onderwerp Eerste meting 

In de eerste twee weken van 

uw opname 

Tweede meting 

Tijdens de ontslagfase 

Tevredenheid Wordt wel afgenomen Wordt wel afgenomen 

Omgaan met de dwarslaesie Wordt wel afgenomen Wordt wel afgenomen 

Stemming Wordt wel afgenomen Wordt wel afgenomen 

Omgaan met problemen Wordt wel afgenomen Wordt niet afgenomen 

Omgaan met moeilijke situaties Wordt wel afgenomen Wordt niet afgenomen 

Denkbeelden over de dwarslaesie Wordt wel afgenomen Wordt wel afgenomen 

 

De psycholoog of psychologisch medewerker van uw afdeling zal u de vragenlijsten op papier 

overhandigen. In principe vult u de vragenlijsten alleen in. Wanneer u niet in staat bent om de 

vragenlijsten zelf in te vullen. zal de psycholoog of psychologisch medewerker u hierbij helpen.  

Een gehele meting duurt ongeveer 15 tot 45 minuten. 

 

Uw psycholoog maakt een samenvattend verslag van uw antwoorden op de screeningsvragen. Als er 

psychologische klachten zijn. kan de psycholoog deze samen met u bespreken en aanpakken op het 

moment dat u daar behoefte aan heeft. Als u hier akkoord mee gaat. bespreekt de psycholoog het 

verslag ook binnen uw behandelteam. Het samenvattende verslag is dan ook inzichtelijk voor uw 

behandelaars. Uw behandelteam kan deze informatie gebruiken om beter aan te sluiten bij uw 

revalidatie en de verwerkingsfase waarin u zich bevindt. De vragen in de screening kunnen als 

persoonlijk of confronterend ervaren worden. 
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Bijlage 11. Toestemmingsformulier 1 – gebruik screeningsresultaten 

Toestemmingsformulier (inleveren bij uw psycholoog of arts) 
Betreft: Toestemming voor het vertrouwelijk gebruik van uw psychologische screeningsresultaten 

voor wetenschappelijk onderzoek. 

- Ik heb mondelinge en schriftelijke informatie over dit onderzoek gekregen. Ik kon aanvullende 

vragen stellen. Mijn vragen zijn voldoende beantwoord. Ik had genoeg tijd om te beslissen of ik 

meedoe. 

- Ik weet dat meedoen aan dit onderzoek helemaal vrijwillig is. Ik weet dat ik op ieder moment kan 

beslissen om toch niet (meer) mee te doen. Daarvoor hoef ik geen reden te geven. 

- Ik geef toestemming om mijn revalidatiearts te vertellen dat ik meedoe aan dit onderzoek. 

- Ik geef toestemming voor inzage in mijn medisch dossier en voor het verzamelen van enkele 

medische gegevens over mijn dwarslaesie. 

- Ik weet dat sommige mensen mijn gegevens kunnen zien. Deze mensen zijn uw psycholoog en de 

onderzoekers zoals onderaan de informatiebrief vermeld staan 

- Ik geef toestemming om mijn gegevens te gebruiken. voor de doelen die in de informatiebrief 

staan. 

- Ik weet dat mijn persoonlijke gegevens na het onderzoek nog 10 jaar bewaard worden en daarna 

worden vernietigd. 

- Ik vind het goed om aan dit onderzoek mee te doen. 

- Ik geef wel / geen toestemming voor gebruik van mijn anonieme psychologische screening 

resultaten voor wetenschappelijk onderzoek. (omcirkel wat van toepassing is) 

__________________________________________________________________________________ 

Persoonsgegevens deelnemer onderzoek 

Naam: …………………………………………………………………………………………………. 
Adres: …………………………………………………………………………………………………. 
Woonplaats: …………………………………………………………………………………………………. 
Telefoonnummer of email adres: …………………………………………………………………………………………………. 
 

Handtekening: 

 

…………………………………………………………………………………………………. 
Datum: …………………………………………………………………………………………………. 

__________________________________________________________________________________ 

Indien het voor u lichamelijk niet mogelijk is om zelf dit formulier te ondertekenen 

Naam naaste (bijv. familielid): …………………………………………………………………………………………………. 
Relatie tot deelnemer: …………………………………………………………………………………………………. 
Handtekening: …………………………………………………………………………………………………. 
Datum: …………………………………………………………………………………………………. 

__________________________________________________________________________________

Verklaring onderzoeker 

Ik verklaar hierbij dat ik deze deelnemer volledig heb geïnformeerd over het genoemde onderzoek. 

Als er tijdens het onderzoek informatie bekend wordt die de toestemming van de deelnemer zou 

kunnen beïnvloeden. dan breng ik hem/haar daarvan tijdig op de hoogte. 

Naam onderzoeker: …………………………………………………………………………………………………. 
Handtekening: …………………………………………………………………………………………………. 
Datum: …………………………………………………………………………………………………. 

Deelnemer nummer: 
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Bijlage 12. Toestemmingsformulier 2– Interviewgesprek 

Toestemmingsformulier 2 (inleveren bij uw psycholoog of arts) 

Betreft: Toestemming voor benadering voor een interviewgesprek over uw ervaringen met de 

psychologische screening 

- Ik heb mondelinge en schriftelijke informatie over dit onderzoek gekregen. Ik kon aanvullende 

vragen stellen. Mijn vragen zijn voldoende beantwoord. Ik had genoeg tijd om te beslissen of ik 

meedoe. 

- Ik weet dat meedoen aan dit onderzoek helemaal vrijwillig is. Ik weet dat ik op ieder moment kan 

beslissen om toch niet (meer) mee te doen. Daarvoor hoef ik geen reden te geven. 

- Ik geef toestemming om mijn revalidatiearts te vertellen dat ik meedoe aan dit onderzoek. 

- Ik geef toestemming voor inzage in mijn medisch dossier en voor het verzamelen van enkele 

medische gegevens over mijn dwarslaesie. 

- Ik weet dat sommige mensen mijn gegevens kunnen zien. Deze mensen zijn uw psycholoog en de 

onderzoekers zoals onderaan de informatiebrief vermeld staan. 

- Ik geef toestemming om mijn gegevens te gebruiken. voor de doelen die in de informatiebrief 

staan. 

- Ik weet dat mijn persoonlijke gegevens na het onderzoek nog 10 jaar bewaard worden en daarna 

worden vernietigd. 

- Ik vind het goed om aan dit onderzoek mee te doen. 

- Ik geef wel / geen toestemming dat een onderzoeker mij kan benaderen voor een gesprek over 

mijn ervaringen met de psychologische screening. (omcirkel wat van toepassing is) 

__________________________________________________________________________________ 

Persoonsgegevens deelnemer onderzoek 

Naam: …………………………………………………………………………………………………. 
Adres: …………………………………………………………………………………………………. 
Woonplaats …………………………………………………………………………………………………. 
Telefoonnummer of email adres: …………………………………………………………………………………………………. 
Handtekening: …………………………………………………………………………………………………. 
Datum: …………………………………………………………………………………………………. 

__________________________________________________________________________________ 

Indien het voor u lichamelijk niet mogelijk is zelf dit formulier te ondertekenen: 

Naam naaste (bijv. familielid): …………………………………………………………………………………………………. 
Relatie tot deelnemer: …………………………………………………………………………………………………. 
 

Handtekening 

 

…………………………………………………………………………………………………. 
Datum: …………………………………………………………………………………………………. 

__________________________________________________________________________________ 

Verklaring onderzoeker 

Ik verklaar hierbij dat ik deze deelnemer volledig heb geïnformeerd over het genoemde onderzoek. 

Als er tijdens het onderzoek informatie bekend wordt die de toestemming van de deelnemer zou 

kunnen beïnvloeden. dan breng ik hem/haar daarvan tijdig op de hoogte. 

Naam onderzoeker …………………………………………………………………………………………………. 
Handtekening …………………………………………………………………………………………………. 
Datum: …………………………………………………………………………………………………. 

Deelnemer nummer:  
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Bijlage 13. Topiclijst interview – Revalidanten  

(Met revalidanten die toestemming hebben gegeven voor het interview) 

Behorende bij onderzoeksdoel Evaluatie van de implementatie. revalidanten beoordeling 

psychologische screening. Bij onderzoeksvraag 1. ‘Is het gelukt om de psychologische screening te 

implementeren in de acht gespecialiseerde dwarslaesie centra?’  

 

Doel interview Informatie verzamelen over wat revalidanten vinden van de psychologische screening 

en de uitwerking er van.  

 

Planning en voorwaarden Binnen 3 weken na de screening. U heeft informed consent gegeven voor 

het interview middels het toestemmingsformulier.  

 

Introductie Kortgeleden heeft u met Anneke Nieuwenhuis of Lieke Teunissen of Sanne van Dijk een 

aantal vragen beantwoord. Dit was de psychologische screening.  

                                             

Anneke Nieuwenhuis            Lieke Teunissen                        Sanne van Dijk 

 

De psychologische screening bestond uit vragen over onderstaande onderwerpen: 

 Tevredenheid 

 Omgaan met de dwarslaesie 

 Stemming (depressie & angst) 

 Omgaan met problemen. passieve coping 

 Omgaan met moeilijke situaties 

 Denkbeelden over de dwarslaesie 

 

U heeft eerder al toestemming gegeven dat wij u een aantal vragen stellen over de psychologische 

screening. Wij willen graag weten of de screening aansluit bij de behoeften van revalidanten. Daarom 

horen we graag van u wat u er van vond. 

 

Toestemming geluidsopname Voor onderzoeksdoeleinden wordt dit interview opgenomen. Daarom 

vragen wij eerst of u toestemming wilt geven voor het opnemen van het interview. Vink hieronder 

aan wat voor u van toepassing is: 

 Ik geef wel toestemming voor het maken van geluidsopnamen van dit interview. 

 Ik geef geen toestemming voor het maken van geluidsopnamen van dit interview. 

*(N.B. Bij De Hoogstraat wordt extra de NPV (persoonlijkheid) afgenomen) 
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Topic Indicator Vragen   

Probes 

Ervaring Ervaring Kunt u vertellen hoe u het invullen van de vragenlijsten ervaren 

heeft? 

(+ Waar nodig om toelichting vragen bij de antwoorden) 

 

Toepassing 

[ ! Alleen de vragen 

stellen die nog niet 

beantwoord zijn met 

ervaringsvragen. Wel 

zorgen dat bij alle 

vragen een antwoord 

is ingevuld.] 

Afnameduur 

 

Wat vond  u van de duur van de vragenlijsten? 

 Goed  

 Iets te lang 

 Veel te lang 

 Iets te kort 

 Veel te kort  

 

Timing Wat vond u van de timing van de vragenlijsten? 

(+ Waar nodig om toelichting vragen) 

 

Setting 

 

Hoe vond u het dat de psychologisch medewerker aanwezig was bij 

het invullen en beantwoorden van de vragen?  

Heeft dit invloed gehad bij het beantwoorden van de vragen? 

(+ Waar nodig om toelichting vragen bij de antwoorden) 

 

Afnamevorm Zou u de vragenlijsten liever op papier doen of digitaal(telefoon. 

tablet. computer)? 

 Papier 

 Digitaal (telefoon. tablet. computer) 

 

[Introductie: Stel dat er een App was waarop u de vragen regelmatiger 

kunt invullen en waarmee u uitslagen makkelijk kunt bekijken zodat u 

bijvoorbeeld het verloop kunt bekijken of punten hebt om te 

bespreken tijdens uw consult met de psycholoog.]  

Zou u behoefte hebben aan zo een App waarop je de vragenlijsten 

(regelmatiger)  kunt maken en de uitkomsten kunt bijhouden? 

 Nee. geen behoefte aan 

 Ja. wel behoefte aan 

Kunt u uw antwoord toelichten? 

 

Inhoud 

psychologische 

screening 

[ ! Alleen de vragen 

stellen die nog niet 

beantwoord zijn met 

ervaringsvragen. Wel 

zorgen dat bij alle 

vragen een antwoord 

is ingevuld.] 

Relevantie 

onderwerpen 

voor revalidant 

zelf 

Kunt u vertellen welke onderwerpen belangrijk en minder belangrijk 

voor u waren? 

[Eventueel vragenlijst er bij pakken om door te nemen] 

(+ Waar relevant om toelichting vragen bij de antwoorden) 

Relevantie 

onderwerpen 

voor anderen 

Welke onderwerpen zou u voor andere revalidanten met een 

dwarslaesie belangrijk vinden? 
[Eventueel vragenlijst er bij pakken om door te nemen] 

(+ Waar relevant om toelichting vragen bij de antwoorden) 
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Algemene 

beoordeling 

revalidanten 

Tips Als u gevraagd wordt hoe u de psychologische screening graag zou 

verbeteren. welke 3 belangrijkste tips zou u dan geven? 

(+ Waar nodig om toelichting vragen bij de antwoorden) 

Probes bij weinig reactie: denk bijvoorbeeld aan afnameduur. timing. 

afnamevorm. afnamesituatie. onderwerpen. begrijpelijkheid vragen 

etc. 

 

Tops Als u gevraagd wordt om sterke of goede punten van de 

psychologische screening te noemen. welke 3 belangrijkste tops zou 

u dan noemen? 

(+ Waar nodig om toelichting vragen bij de antwoorden) 

Probes bij weinig reactie: denk bijvoorbeeld aan: afnameduur. timing. 

afnamevorm. afnamesituatie. onderwerpen. begrijpelijkheid vragen 

etc. 

 

Afsluiting 

interview 

Aanvullingen Wilt u verder nog iets kwijt met betrekking tot de psychologische 

screening? 
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Bijlage 14. Checklist in- en exclusiecriteria 
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Bijlage 15. Format samenvatting screeningsresultaten 

Rapport psychologische screening 

 

Prodisnummer:  

Naam:  

Geboortedatum:  

Adres:  

Woonplaats:  

Opnamedatum:  

Datum laatst 

afgenomen screening 
 

 

Medische Diagnose 

 

Vraagstelling en kader van het onderzoek 

De screening vond plaats in het kader van de klinische/poliklinische Kies een item.   

revalidatiebehandeling. Gevraagd is een psychologische screening ter inventarisatie van stemming. 

tevredenheid en omgaan met moeilijke situaties in het algemeen en dwarslaesie-specifiek. 

 

Observaties tijdens onderzoek 

(Beschrijf eventueel de reactie van de revalidant; bijvoorbeeld: hoe lang deed de revalidant over de screening. 

werd de revalidant emotioneel? etc.) 

 

Instrumenten 

HADS. IPQ. Kwaliteit van Leven. Self-efficacy. UCL. CD-RISC-10. 

 

Onderzoeksresultaten 

 

Stemming; angst en depressie (HADS) 
Scoring. totaalscore: 

Score  Label/ interpretatie 

≥  11 Revalidant heeft vermoedelijk een angst- of depressiestoornis 

8 - 10 Revalidant heeft mogelijk een angst- of depressiestoornis 

0 - 7 Revalidant heeft waarschijnlijk geen angst- of depressiestoornis  

Volgens de antwoorden op een vragenlijst die de mate van waarschijnlijkheid van aanwezigheid van 

angst en depressie nagaat. heeft Naam revalidant Klik hier als u tekst wilt invoeren.   

vermoedelijk/mogelijk/waarschijnlijk gee Kies een item.   een angststoornis en 

vermoedelijk/mogelijk/waarschijnlijk gee Kies een item.   een depressiestoornis.  
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Denkbeelden over de dwarslaesie (IPQ) 

Scoring. itemscores: 

Score Label/ interpretatie 

9-10   Zeer veel/ zeker wel/ zeer ernstige       

7-8     Veel/ wel / ernstige 

4-5-6  Neutraal   

2-3     Geen/ niet 

0-1     Helemaal geen/ helemaal niet/ zeker niet      

Bij deze ziekteperceptie-vragenlijst geeft Naam revalidant Klik hier als u tekst wilt invoeren.   aan dat 

de dwarslaesie zeer veel/veel/neutraal/geen/helemaal ge Kies een item.   invloed heeft op  zijn/haar Kies 

een item.   leven (vraag 1). Onderzochte denkt dat de  dwarslaesie 

zeker wel/wel/neutraal/niet/zeker niet Kies een item.   blijvend zal zijn (vraag 2) en vindt dat hij/zij Kies 

een item.   zeer veel/veel/neutraal/geen/helemaal ge Kies een item.   controle heeft over de dwarslaesie 

(vraag 3). Naam revalidant Klik hier als u tekst wilt invoeren.   geeft aan 

zeer veel/veel/neutraal/geen/helemaal ge Kies een item.   invloed te hebben op de dwarslaesie (vraag 4) 

en denkt dat de behandeling zeer veel/veel/neutraal/geen/helemaal ge Kies een item.   kan helpen (vraag 

5). Naam revalidant Klik hier als u tekst wilt invoeren.   ervaart 

zeer veel/veel/neutraal/geen/helemaal ge Kies een item.   klachten door de dwarslaesie (vraag 6) en is er 

zeer veel/veel/neutraal/geen/helemaal ge Kies een item.   bezorgd om (vraag 7). Naam revalidant Klik hier 

als u tekst wilt invoeren.   heeft zeer veel/veel/neutraal/geen/helemaal ge Kies een item.   begrip van de 

dwarslaesie (vraag 8) en geeft aan dat de dwarslaesie zeer veel/veel/neutraal/geen/helemaal ge Kies een 

item.   invloed heeft op stemming (vraag 9). 

   

Tevredenheid (Kwaliteit van leven) 

Scoring. itemscores: 

Score Label/ interpretatie 

0-1     zeer ontevreden      

2-3     ontevreden   

4-5-6  neutraal     

7-8     tevreden       

9-10   zeer tevreden           

Naam revalidant Klik hier als u tekst wilt invoeren.   geeft aan dat hij/zij Kies een item.   de 

afgelopen week zeer ontevreden/ontevreden/neutraal/tevr Kies een item.   was met persoonlijke 

omstandigheden. zeer ontevreden/ontevreden/neutraal/tevr Kies een item.   met lichamelijke gezondheid 

en zeer ontevreden/ontevreden/neutraal/tevr Kies een item.   was over mentale gezondheid. emoties en 

stemming. 
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Vertrouwen in het omgaan met de dwarslaesie/ Self-efficacy (UW-SES) 

Scoring. totaalscore: 

Score  Label/ interpretatie 

6 - 9 Lage mate van self-efficacy 

10 - 15 Middelmatige mate van self-efficacy 

≥ 16 Hoge mate van self-efficacy 

Self-efficacy gaat over het vertrouwen dat men heeft om met succes het gedrag uit te kunnen voeren 

dat nodig is om gewenste (gezondheid)resultaten daadwerkelijk te behalen. Naam revalidant Klik hier 

als u tekst wilt invoeren.   scoort laag/middelmatig/hoog Kies een item.   op een vragenlijst die de 

mate van self-efficacy in deze fase van  zijn/haar Kies een item.   leven in kaart brengt.  

 

Omgaan met problemen. passieve coping (UCL) (normgroep: mannen 19-35 jaar) 

Scoring. totaalscore: 

Score  Label/ interpretatie 

≥ 16 Zeer hoog/ zeer vaak gebruik van een passieve coping  

13 - 15 Hoog/ boven gemiddeld gebruik van een passieve coping 

≤ 12 Gemiddeld tot zeer laag/ minder gebruik van een passieve coping 

Mensen met een hoge score op voor passieve coping. kunnen over het algemeen beschreven worden 

als mensen die zich volledig door de situatie en problemen in beslag laten nemen. de zaak somber 

inzien. zich piekerend in zichzelf terugtrekken. niet in staat om iets aan de situatie te doen; piekeren 

over het verleden. Naam revalidant Klik hier als u tekst wilt invoeren.   beschrijft zich als iemand die 

bij problemen over het algemeen in hoge/middelmatige/lage Kies een item.   frequentie een passief 

reactiepatroon hanteert. 

 

Omgaan met moeilijke situaties. veerkracht (CD-RISC) 

Scoring. totaalscore: 

Score  Label/ interpretatie 

< 20 Ruim beneden een gemiddelde mate van psychologische veerkracht 

21 - 26 Beneden een gemiddelde mate van psychologische veerkracht 

≥ 27 Gemiddeld tot hoge mate van psychologische veerkracht 

Naam revalidant Klik hier als u tekst wilt invoeren.   laat de afgelopen maand. in vergelijking met de 

normgroep (inpatients in rehabilitation post injury). een ruim beneden gemiddelde/beneden gemiddel Kies 

een item.   mate ven (psychologische) veerkracht zien. Dit houdt in dat Naam revalidant Klik hier als 

u tekst wilt invoeren.   ruim beneden gemiddeld/beneden gemiddeld Kies een item.   moeite lijkt te 

hebben in het omgaan met tegenslagen.  

 

Samenvatting 

Vat hier eventueel de meest relevante punten samen. 

 

Advies 

Beschrijf hier het advies n.a.v. het verslag. 


