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Voorwoord

We leven in een boeiende tijd. De geestelijke gezondheidszorg is in een institutio-

nele rollercoaster beland waarbij de ene verandering na de andere over ons heen 

komt. In deze wereld is het belangrijk om aandacht te blijven houden voor waar het 

in de zorg op aankomt: de cliënt, zijn functioneren en zijn welbevinden.

In het Plan van Aanpak voor Mensen met Ernstige Psychische Aandoeningen (EPA) 

wordt de ambitie geformuleerd om voor deze mensen de zorgbehoeften met een 

derde te reduceren en de beleving ‘hersteld’ te zijn met een derde te verhogen over 

een periode van tien jaar (dus voor 2025). In tijden van economische krapte is het 

van belang dat expliciet is gesteld dat het niet gaat om de vermindering van het 

aanbod. Zorgbehoeften zouden immers door verwaarlozing kunnen ‘opdrogen’. 

De referentie ligt bij de beleving van zorgbehoeften bij de persoon zelf, of deze nu 

effectief zorg ontvangt of niet. 

De ambities uit het Plan van Aanpak zullen niet gerealiseerd worden met gelijk-

blijvende zorg. Uit onderzoek blijkt dat er hoge onvervulde zorgbehoeften zijn op 

het gebied van zinvolle activiteiten en opheffing van sociale isolatie. Deze lacunes 

zorgen voor een behoorlijke hoeveelheid stress die de psychiatrische problemen 

eerder doen toenemen dan afnemen. Toch heeft de hulpverlening hierop weinig tot 

geen antwoord. 

Eén van de belangrijkste redenen waarom we niet efficiënt zijn in de zorg, bijvoor-

beeld bij eenzaamheid, is dat we vaardigheden ontwikkelen in hulpverleningscentra 

(‘droog zwemmen’) en geen zinvolle coaching geven daar waar het probleem zich 

voordoet. Vroeger werd het gevolg hiervan ‘gebrek aan generalisatie’ genoemd. Bij 

ambulante hulpverlening, zoals FACT, verschuift de zorg naar de maatschappij. Maar 

ook daar brengt men de coaching zelden in die situaties waar het probleem zich 

echt voordoet, vaak op eenzame momenten in de avonduren, of in interactie met 

familie, vrienden en bekenden. 

Ondertussen zorgen ontwikkelingen op het gebied van computerisering – vooral 

buiten de wereld van de psychiatrische hulpverlening – voor nieuwe mogelijkheden. 

Het team van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen ontwikkelde in samen-

werking met het PsyMate™ team aan de universiteit van Maastricht een mobiele 

applicatie (app) om de kwetsbare patiënt in zijn of haar leven te coachen om ef-

ficiënter en vaardiger met sociale interacties om te gaan. Dit pionierswerk, zowel 

op technologisch gebied, alsook als model voor de praktijk van de psychiatrische 
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hulpverlening, geeft ons een inkijk in de hulpverlening van morgen. Het verdient 

waardering dat gekozen wordt voor een stapsgewijze en met empirische evidentie 

ondersteund traject. Te vaak staat in deze projecten enkel de technologie centraal. 

Hier is ervoor gekozen om de patiënt en diens functioneren centraal te stellen en 

het effect van de bedenkingen van de hulpverlening nauwkeurig te evalueren.

Ik ben ervan overtuigd dat Smart4U en andere ontwikkelingen in binnen- en buiten-

land, zullen bijdragen tot een moderne en efficiëntere hulpverlening. Zij brengen 

de realisatie van het Plan van Aanpak EPA weer een stukje dichterbij.

Augustus 2015

Philippe Delespaul, 

Hoogleraar Innovatie in de Geestelijke Gezondheidszorg,  

Universiteit Maastricht/Mondriaan
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Samenvatting

Mensen met ernstige en langdurige psychische problematiek zijn meestal weinig 

geïntegreerd in de samenleving. Hun sociale netwerken zijn klein en bestaan vaak 

grotendeels uit andere cliënten en professionals (Theunissen e.a, 2008). De gespe-

cialiseerde professional in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) heeft vaak weinig 

zicht op de werkelijke omvang van − en weinig gerichte aandacht voor interventies 

in − het sociale netwerk van mensen met ernstige psychische problematiek.

In kaart brengen sociaal netwerk

Om sociale netwerken in beeld te brengen en te houden, is het noodzakelijk deze 

op een betrouwbare en valide manier te meten. De Social Network Map (SNM; Tracy 

& Whittaker, 1990) lijkt een geschikt instrument om het sociale netwerk in beeld 

te brengen. In ons project is de bruikbaarheid van de SNM bij mensen met ernstige 

psychische aandoeningen onderzocht. Er is een pilot uitgevoerd in de vorm van een 

multiple-case study waarbij de bruikbaarheid van de SNM bij patiënten van een 

ambulant behandelteam voor mensen met ernstige psychische aandoeningen (EPA) 

is onderzocht. De SNM is door 13 patiënten samen met de onderzoeker ingevuld. 

De SNM blijkt een bruikbaar instrument om het sociale netwerk van patiënten met 

ernstige en langdurende psychische problematiek in beeld te brengen; het brengt 

zowel de structuur van het netwerk als de kwaliteit van de contacten goed in beeld 

en is betrekkelijk eenvoudig te gebruiken.

Versterken sociaal netwerk

Naast het in kaart brengen van het sociale netwerk is het ook van belang om dat 

netwerk te versterken, bij voorkeur op een manier die de ggz-professional niet te 

zwaar belast en die aansluit bij het huidige overheidsbeleid dat mensen stimuleert 

om gebruik te maken van hun eigen potentieel. In het tweede deel van ons project 

is een zelfhulpinterventie genaamd Smart4U, in de vorm van een applicatie (app), 

ontwikkeld en geëvalueerd met als doel mensen te activeren hun sociaal netwerk 

en sociale participatie te vergroten. Voor de structuur en de inhoud van de app is 

gebruik gemaakt van:

1.  motiverende gespreksvoering, deels gebaseerd op het trans-theoretisch model van 

gedragsverandering (Prochaska, DiClemente & Norcross, 1992)

2. cognitief gedragstherapeutische technieken

3. sociaal-cognitieve strategieën.



Smart4U, een sociale netwerk app  9  * * * 

De app is aan patiënten met ernstige psychische aandoeningen (EPA) van twee 

ambulante teams bij een grote ggz-instelling aangeboden op een smartphone waar 

niet mee kon worden gebeld. Door middel van vragen, tips en suggesties werden 

patiënten dagelijks begeleid bij het bewust worden van, het nemen van besluiten 

over en het overgaan tot actie met betrekking tot hun sociale netwerk. 

De effectiviteit van Smart4U is onderzocht door middel van een gerandomiseerd 

gecontroleerd experiment (RCT). De deelnemers zijn met behulp van een randomisa-

tieprogramma op de computer willekeurig toegewezen aan de interventiegroep (19 

deelnemers ontvingen de interventie Smart4U) of de controlegroep (21 deelnemers 

ontvingen de gebruikelijke behandeling). Het onderzoek bestond uit een voorme-

ting, voorafgaand aan de interventie, en een nameting, direct na afloop van de 

interventie. Zowel bij de voormeting als bij de nameting is een aantal vragenlijsten 

afgenomen bij de deelnemers. Ook is een interview afgenomen waarin het sociale 

netwerk (de SNM) van de deelnemers in beeld werd gebracht. Daarnaast is aan de 

hulpverleners gevraagd een aantal vragenlijsten in te vullen over de deelnemers. Bij 

de nameting is de deelnemers van de interventiegroep gevraagd naar hun ervarin-

gen met het gebruik van de interventie Smart4U. 

De gemeten uitkomsten waren: veranderingsbereidheid (Readiness for Change 

Questionnaire-Dutch), aantal sociale contacten (Social Network Map), kwaliteit van 

sociale contacten (Social Network Map en Multidimensional Scale of Perceived Social 

Support), kwaliteit van leven (Manchester Short Assessment of Quality of Life) en 

psychische klachten (Outcome Questionnaire-45). 

Degenen in de Smart4U groep namen niet significant meer toe in de mate waarin zij 

bewust werden van hun sociale netwerk in de controlegroep. Wel nam de Smart4U 

groep meer toe in de mate waarin zij acties ondernamen met betrekking tot hun 

sociale netwerk dan degenen in de controlegroep. Ook nam in de Smart4U groep de 

veranderingsbereidheid in één of meer fases toe bij 87,5%, terwijl dit in de controle-

groep bij 37% van de mensen het geval was. Smart4U had na zes weken geen effect op 

het aantal en de kwaliteit van de contacten, psychische klachten en kwaliteit van leven. 

Tijdens Smart4U zijn gemiddeld vier keer telefonische interviews afgenomen bij 

de patiënten. Daarin is gevraagd naar hun ervaringen met het gebruik van de 

app. Tijdens de eerste drie weken van het gebruik van Smart4U raakten de meeste 

gebruikers gemotiveerd en gestimuleerd om actief aandacht te besteden aan hun 

sociale netwerk. Na een aantal weken nam de motivatie af. De voornaamste reden 

hiervoor leek te liggen in de beperkte variatie en keuzemogelijkheden in de vragen 

en antwoordmogelijkheden. 
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Dagelijkse ervaringen met sociaal netwerk

Meer inzicht in de dagelijkse ervaringen en gedragingen van mensen met hun 

sociale omgeving kan nuttig zijn voor het verdiepen van onze kennis over de per-

soonlijke oorzaken van een lage sociale participatie of weinig ervaren sociale steun. 

De zorg kan daardoor meer afgestemd worden op de behoeften en wensen van 

mensen. 

Als laatste is onderzocht hoe op een alternatieve wijze interacties met het sociale 

netwerk van psychiatrische cliënten in het dagelijks leven gemeten kunnen worden. 

We bekeken of met de Experience Sampling Method (ESM) meer informatie kon 

worden verkregen over het sociale netwerk van psychiatrische cliënten dan met de 

gebruikelijke vragenlijsten en interviews. 

De ESM is afgenomen bij 25 patiënten die deelnamen aan de hiervoor beschre-

ven effectiviteitsstudie. Deze patiënten kregen een smartphone in bruikleen met 

daarop de PsyMate app. Hen is gevraagd om gedurende zes achtereenvolgende 

dagen via deze app ESM-vragen te beantwoorden, op tien willekeurige momenten 

per dag nadat een ‘beep’ afging. De ‘beep’ ging af tussen half acht ’s ochtends en 

half elf ‘s avonds. Met deze methode kunnen representatieve data worden verkre-

gen over het dagelijks leven van patiënten. Patiënten ontvingen via de app vragen 

en stellingen als: ‘Met wie ben ik?’, ‘Wat doe ik?’, ‘Ik vind dit aangenaam’ en ‘Ik voel 

me eenzaam’. 

De ESM-data lieten zien dat de patiënten relatief veel tijd alleen doorbrachten en 

nauwelijks omgingen met buurtgenoten, hulpverleners, mensen van clubs of orga-

nisaties en onbekenden. Opvallend was dat patiënten dit nauwelijks anders wilden 

zien en geen sterke gevoelens van eenzaamheid en afwijzing ervoeren. De ESM-

data gaven hiermee een beter beeld van de mate van problemen in de omgang met 

het sociale netwerk en de gebieden waarop deze problemen zich in het leven van 

alledag voordoen dan de gebruikelijke instrumenten. 

Aanbevelingen

De drie studies leiden tot de volgende aanbevelingen voor vervolginspanningen 

rond het ondersteunen van het sociale netwerk van EPA-cliënten door middel van 

een app.

1. Ten aanzien van het in kaart brengen van het sociale netwerk:

•	    psychometrisch onderzoek naar de betrouwbaarheid en validiteit van de Social 

Network Map (SNM) is noodzakelijk.
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2. Ten aanzien van de Smart4U app of varianten daarop:

•	 brede groep van cliënten/gebruikers/sociaal netwerkleden/professionals vragen 

inhoudelijke input te leveren voor een volgende versie van de app 

•	 technische deskundigen op het gebied van algemene app principes en gaming 

deskundigen betrekken 

•	 mogelijkheid voor bovenstaande groepen om op een open source manier con-

stant input te krijgen en verbeteringen aan te brengen

•	 overwogen moet worden de volgende inhoudelijke aanpassingen te doen:

a.  inzetten van een digitaal sociaal netwerk dat cliënten in staat stelt laagdrem-

pelig contact met elkaar te leggen of ook met mensen buiten hun bestaande 

netwerk – al vinden velen dit vaak lastig. 

b.  groepsbijeenkomsten waarin psycho-educatie gegeven wordt over het 

aangaan en behouden van sociale contacten, persoonlijke doelen gesteld 

worden, sociale vaardigheden worden geoefend in rollenspellen en ervarin-

gen worden uitgewisseld 

c. begeleiding van de professional tijdens de interventie.

3.  Ten aanzien van het gebruik van Experience Sampling Method bij het in kaart 

brengen van het sociale netwerk:

•	 verdere verbetering van de bruikbaarheid van de ESM is noodzakelijk. De 

smartphone is mogelijk toch minder geschikt dan aanvankelijk gedacht. 

Hoewel zowel de Smart4u app als ESM eenvoudig te integreren zijn op iedere 

smartphone, blijkt het negeren van de ESM-signalen op een smartphone veel 

eenvoudiger dan op een daarvoor specifiek bestemd apparaat.
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Deel I
Achtergrond en inleiding
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Inleiding en vraagstelling

1.1  Inleiding

Psychische aandoeningen komen vaak voor: vier op de tien Nederlanders krijgen 

er ooit in hun leven mee te maken (De Graaf, Ten Have en Van Dorsselaer, 2010). 

Voor de meesten van hen is de aandoening van voorbijgaande en vaak relatief 

kortdurende aard. Een klein deel blijft echter last houden en ondervindt ook allerlei 

beperkingen. In Nederland wonen naar schatting 160.000 mensen met ernstige psy-

chische aandoeningen (EPA). Veruit het grootste deel daarvan woont in een gewone 

woning, in een gewone buurt – dus niet in een psychiatrisch ziekenhuis − soms wel 

in een beschermde woonvorm (Delespaul en Consensusgroep EPA, 2013). 

Volgens een recente definitie heeft iemand een ernstige psychische aandoening 

als er (1) sprake is van een psychische stoornis, (2) die zorg/behandeling noodzake-

lijk maakt, (3) die met ernstige beperkingen in het sociaal en/of maatschappelijk 

functioneren gepaard gaat, (4) waarbij de beperking oorzaak en gevolg is van een 

psychische stoornis en niet van voorbijgaande aard is en (5) waarbij gecoördineerde 

zorg van professionele hulpverleners in zorgnetwerken geïndiceerd is (Delespaul 

e.a., 2013). Deze criteria zijn vrij strikt, waardoor het aantal mensen met EPA op ca. 

1% van de totale Nederlandse bevolking uitkomt. 

Mensen met ernstige en langdurige psychische problematiek zijn meestal weinig 

geïntegreerd in de samenleving. Hun sociale netwerken zijn klein en bestaan vaak 

grotendeels uit andere cliënten en professionals (Theunissen e.a, 2008). De gespeciali-

seerde ggz-professional heeft vaak weinig oog voor het sociale netwerk en de context 

van de cliënt, zo blijkt steeds uit onderzoek onder naasten van mensen met psychische 

problemen. Methoden die zich meer richten op de bredere sociale omgeving van  

cliënten met ernstige psychische problematiek, zoals Kwartier maken (Kal, 2001) of 

het Maatschappelijk Steun Systeem (van Lieshout, 2010), worden doorgaans project-

matig en door anderen dan directe hulpverleners uitgevoerd. Dat betekent dat er 

vaak weinig zicht is op de werkelijke omvang van, en weinig gerichte aandacht voor 

interventies in het sociale netwerk van mensen met ernstige psychische problematiek.

De meest onvervulde zorgbehoefte van cliënten met psychiatrische aandoeningen 

ligt op het gebied van intermenselijk contact en sociale participatie (Theunissen e.a., 

2008). Bestaande sociale netwerken van cliënten moeten dus meer in beeld komen, 

behouden blijven en zo mogelijk worden uitgebreid (waar gewenst door cliënten). 

Gespecialiseerde ggz-professionals komen echter weinig tot op sociale participatie 

1
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gerichte activiteiten op wijkniveau en sluiten beperkt aan bij professionals in de 

wijk (Wunderink, Sytema & Bij de Weg, 2008). Het is dus nodig om niet alleen te 

inventariseren, maar cliënten ook te ondersteunen in hun sociale activiteiten, liefst 

zonder dat ze hierin volledig afhankelijk worden van hun – beperkt beschikbare 

– ggz-professional. Bij voorkeur benut deze manier, aansluitend bij het huidige 

overheidsbeleid, het eigen potentieel van de cliënt.

Om sociale netwerken meer in beeld te brengen en te houden, is het noodzakelijk 

deze op een betrouwbare en valide manier te meten. Het meten van het sociale 

netwerk van psychiatrische cliënten is echter complex. Eerder deden wij praktijk-

ervaring op met de Social Network Map, maar de precieze bruikbaarheid ervan bij 

mensen met ernstige psychische aandoeningen is nog onbekend. Meetinstrumenten 

geven weliswaar een beeld van de structuur van het sociale netwerk, maar verbete-

ring of verslechtering laat zich niet zonder meer in getallen uitdrukken. Ook kwa-

litatief onderzoek zegt niet alles: interviews zijn individuele momentopnames die 

beperkt generaliseerbaar zijn naar andere tijdstippen of personen. Daarnaast geeft 

de ‘objectieve’ structuur van het sociale netwerk van cliënten slechts weinig informa-

tie over de ‘subjectieve’ ervaren sociale steun door de cliënt (Tracy & Abell, 1994). De 

gerapporteerde frequentie van het gebruik van en de tevredenheid over de verschil-

lende typen van ondersteuning zijn betere indicatoren van sociale ondersteuning dan 

alleen structurele kenmerken. Bovendien ontbreekt informatie over de ervaringen en 

gedragingen van cliënten met betrekking tot sociale activiteiten in het dagelijks leven 

en de context waarin deze plaatsvinden. Kortom, er is geen systematische en valide 

evaluatiemethode om de ervaringen en gedragingen van cliënten met betrekking tot 

sociale activiteiten in het dagelijks leven en de context waarin deze plaatsvinden, in 

kaart te brengen.

1.2  Vraagstelling van dit project

Aansluitend bij de hierboven beschreven problemen leidt dit tot de volgende 

vraagstelling:

1.    Is de Social Network Map (SNM), in vergelijking met andere instrumenten voor 

het vaststellen van het sociale netwerk, bruikbaar en passend voor gebruik in 

de dagelijkse praktijk van de zorg voor en door mensen met ernstige psychische 

problematiek?

2a.  Op welke wijze kan dit instrument worden aangevuld met een interventie zodat, 

naast alleen het vaststellen / in kaart brengen van het sociale netwerk, cliënten 

geactiveerd worden om hun sociale netwerk en sociale participatie te vergroten?

  b.  In welke mate draagt deze interventie bij aan de toename van de sociale partici-

patie van cliënten en de kwaliteit van leven? 
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3.   Op welke wijze kan een systematische en valide evaluatiemethode om de erva-

ringen en gedragingen van cliënten met betrekking tot sociale activiteiten in 

het dagelijks leven en de context waarin deze plaatsvinden in kaart te brengen, 

worden ontwikkeld en uitgevoerd?

1.3  Leeswijzer

In deel 2 wordt onderzoeksvraag 1 beantwoord aan de hand van literatuur- en 

praktijkonderzoek. In deel 3 wordt onderzoeksvraag 2 beantwoord: eerst beschrij-

ven we de voor dit onderzoek ontwikkelde Smart4U-app en vervolgens rapporteren 

we over de effecten daarvan op een aantal voor cliënten belangrijke gebieden. In 

deel 4 tenslotte wordt onderzoeksvraag 3 beantwoord door eerst een alternatieve 

evaluatiemethode te beschrijven en vervolgens de bevindingen daarover in dit 

onderzoeksproject.
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Deel II
 Het meten van het sociale 
netwerk bij mensen 
met ernstige psychische 
aandoeningen
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Selectie en 
bruikbaarheid van de 
Social Network Map

2.1  Inleiding

Eerder zagen we al dat de sociale netwerken van mensen met EPA vaak klein zijn 

en meestal vooral andere patiënten en professionals omvatten (Theunissen e.a., 

2008). Meer sociale steun leidt tot minder klachten, minder terugval en opnames, 

minder sociaal isolement en eenzaamheid (Perese & Wolf, 2005). Toch zijn profes-

sionals relatief weinig bezig met het sociale netwerk van hun cliënten. Uit praktijk-

ervaringen en eerdere onderzoeksprojecten in de ggz-praktijk blijkt dat op zeer 

weinig plekken gebruik wordt gemaakt van een gestructureerde inventarisatie van 

het sociale netwerk van patiënten. Er bestaat geen gouden standaard, er worden 

sowieso weinig instrumenten gebruikt. Wel werd ons duidelijk dat één instrument, 

de Social Network Map (SNM), met enige regelmaat genoemd werd in de praktijk en 

op enkele plekken ook wordt gebruikt. 

De vraagstelling van deze deelstudie was dan ook de volgende: is de Social Network 

Map (SNM), in vergelijking met andere instrumenten voor het vaststellen van het 

sociale netwerk, bruikbaar en passend voor gebruik in de dagelijkse praktijk van de 

zorg voor mensen met ernstige psychische problematiek?

2.2  Methode

2.2.1 Literatuurstudie

Er is gezocht in PiCarta, Invert, MEDLINE, CINAHL en Google Scholar naar instru-

menten aan de hand van de volgende zoektermen: ‘severe mental illness (MeSH)’, 

‘social network’, ‘social support’, ‘sociale steun’, care networks’, ‘sociale context’, 

’sociaal netwerk’, ‘ernstige psychiatrische/psychische aandoening’, ‘instrument’, 

‘map’. Daarnaast is de zogenaamde sneeuwbalmethode toegepast (door middel van 

het raadplegen van literatuurlijsten van gevonden artikelen). Dit heeft geresulteerd 

in vier instrumenten waarmee het sociale netwerk van EPA-patiënten in beeld kan 

worden gebracht.
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2.3  Resultaten

2.3.1 Literatuurstudie

In de literatuursearch hebben we vier instrumenten geselecteerd: de Maastrichtse 

Sociale Netwerk Analyse, Netwerk in Beeld, Ecomaps en de Social Network Map. 

Hieronder volgt een beschrijving van deze instrumenten.

De Maastrichtse Sociale Netwerk Analyse (MSNA)

De Maastrichtse Sociale Netwerk Analyse (MSNA) van Baars (1994) is een uitgebreid 

instrument, dat zowel de structuur als de kwaliteit van het netwerk in beeld brengt. 

Het wordt vooral ingezet in settings waarin meer tijd is om over een langere periode 

het sociale netwerk van de patiënt in beeld te brengen, bijvoorbeeld binnen de 

sectoren beschermd wonen (RIBW) en gehandicaptenzorg (MEE Gelderse Poort). Het 

instrument bestaat uit vragenlijsten die samen met de patiënt worden ingevuld. Het 

invullen van de vragenlijsten duurt ongeveer 90 minuten. Bij de ontwikkeling van de 

MSNA is een aantal uitgangspunten gehanteerd die de betrouwbaarheid vergroten 

en er zijn aanwijzingen dat de MSNA (inhouds)valide is (Baars, 1994). 

Netwerk in Beeld

Netwerk in Beeld (Korevaar & Dekker, 2011) is een instrument dat wordt gebruikt 

in het kader van het verbeteren en uitbreiden van sociale contacten bij ouderen 

met een psychische aandoening. In een proces gebaseerd op de principes van de 

Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB) wordt, gedurende langere tijd, met de 

patiënt aandacht besteed aan tekorten en wensen op het gebied van sociale contac-

ten. Er is geen informatie over validiteit en betrouwbaarheid gevonden.

De Ecomaps

Ecomaps (Hartman, 1978) geven een snel beeld van de structuur van het sociale 

netwerk en de onderlinge positieve en negatieve invloeden tussen de patiënt en de 

netwerkleden. Het instrument maakt gebruik van het zogenaamde ecogram. Dit is 

een grafische voorstelling van de structuur van het sociale netwerk. Een ecogram 

bestaat uit cirkels met daarin namen die samen met de patiënt worden getekend. 

In het midden staat een cirkel met de patiënt en het huishouden waartoe hij of zij 

behoort. Daaromheen wordt een aantal cirkels getekend met daarin vrienden, ove-

rige familie, clubs, werk, recreatie en mensen van instanties. Door middel van lijnen 

wordt aangegeven hoe deze mensen met elkaar zijn verbonden. Het instrument 

is snel en relatief eenvoudig in te vullen, maar het taalgebruik is te weinig precies 

om de aard van de onderlinge verhoudingen tussen de patiënt en de netwerkleden 

goed in kaart te brengen. Dit komt de betrouwbaarheid en validiteit van het instru-

ment niet ten goede (Ray & Street, 2005). 
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De Social Network Map (SNM)

De Social Network Map (SNM) (Tracy & Whittaker, 1990) is een sterk visuele weer-

gave van het sociale netwerk in de vorm van een taartdiagram (bijlage1). Daarnaast 

geeft het een beeld van de typen netwerkleden en van de kwaliteit van de onder-

linge betrekkingen door middel van een matrix waarin deze aspecten worden ge-

scoord (Kennedy, Green, McCarty & Tucker, 2011). Het instrument is relatief eenvou-

dig en snel te gebruiken. De betrouwbaarheid is in beperkte mate vastgesteld (Tracy 

& Catalano, 1990). Items als frequentie van het contact en ‘ervaren nabijheid’ geven 

een hogere betrouwbaarheidsscore dan items die meer afhankelijk zijn van de aard 

van de interactie zoals ‘emotionele steun’ en ‘kritische houding’. 

2.3.1.1 Beoordeling instrumenten

De instrumenten zijn beoordeeld op de volgende criteria (tabel 2.1).

1. De items van het instrument geven weer hoe het netwerk is samengesteld en wat 

de netwerkleden voor de patiënt betekenen.

> aan dit criterium voldoen de MSNA, Netwerk in Beeld en de SNM

2. Het instrument is relatief snel en eenvoudig te gebruiken.

> aan dit criterium voldoen de Ecomaps en de SNM

3. Het instrument is zo valide en betrouwbaar mogelijk.

> aan dit criterium voldoen de MSNA en de SNM beide in beperkte mate

Op basis van bovenstaande beschrijvingen voldoet de SNM het meest aan de drie 

gestelde criteria, hoewel verder onderzoek naar de betrouwbaarheid en validiteit 

gewenst is.

Tabel 2.1  Beoordelingscriteria meetinstrumenten sociale netwerken

Criteria MSNA Netwerk 
in beeld

Ecomaps SNM

Items geven samenstelling en betekenis van 
netwerkleden voor de patiënt weer

X X X

Snel en eenvoudig te gebruiken X X

Valide en betrouwbaar X X

Bij elk instrument dat gebruikt wordt om het sociale netwerk in kaart te brengen, is 

een aantal kanttekeningen te maken ten aanzien van de validiteit. Er worden gege-

vens gebruikt die de patiënten zelf rapporteren en die dus beïnvloed worden door 

geheugenproblemen, sociale wenselijkheid of andere factoren (Tracy & Whittaker, 

1990). Bij het meten van de kwaliteit van het sociale netwerk (bijvoorbeeld ‘ervaren 

nabijheid’, ‘emotionele steun’) zijn we echter geïnteresseerd in de beleving van de 
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patiënt en is het doel niet om zo objectief mogelijk vast te stellen wat de kenmer-

ken van het sociale netwerk zijn. Het is in de praktijk vaak erg moeilijk om te bepa-

len hoe het gepresenteerde netwerk er werkelijk uitziet. Ook hangt veel af van de 

manier waarop de data worden verzameld. Zo kan bijvoorbeeld de manier waarop 

vragen worden gesteld, of het tijdstip waarop, al van invloed zijn op de beschrijving 

die de patiënt geeft van de hoeveelheid personen en hun rol (Tracy & Whittaker, 

1990). De termen die in de instrumenten worden gebruikt, zoals ‘vrienden’ of 

‘emotionele steun’, kunnen erg verschillend worden geïnterpreteerd (Bolwijn e.a., 

1996). Tot slot zijn sociale netwerken van mensen aan verandering onderhevig. Een 

(eenmalig) in kaart gebracht netwerk is slechts een momentopname. 

2.3.1.2 Beschrijving van het instrument SNM

De SNM verzamelt informatie over de totale omvang en samenstelling van het soci-

ale netwerk van de patiënt, de mate waarin de netwerkleden verschillende vormen 

van steun leveren en de aard van de onderlinge betrekkingen, zoals deze wordt 

beleefd door degene die de kaart invult. Het invullen van de SNM begint met het 

plaatsen van de netwerkleden in één van de zeven domeinen van de cirkel (zie ook 

bijlage 1): 

1. gezin/huishouden (mensen waar je mee leeft)

2. overige familieleden

3. vrienden

4. mensen van werk of school

5. mensen van clubs, organisaties of kerkelijke groepen

6. buren en mensen in de omgeving

7. hulpverleners/ mensen van officiële instanties. 

Wanneer het om meer dan 15 mensen gaat, wordt de patiënt gevraagd een top-15 

te maken. Maximaal 15 namen worden overgenomen in de netwerkmatrix (zie ook 

bijlage 1). In deze matrix wordt over deze mensen een aantal vragen gesteld om de 

aard van de netwerkrelaties in beeld te brengen. De vragen gaan over de soort be-

schikbare steun (informeel, emotioneel en concreet), de mate waarin de netwerkle-

den kritisch staan ten opzichte van de patiënt, de richting van de hulp, de mate van 

wederkerigheid van de hulp, de mate van nabijheid van de relaties, de frequentie 

van het contact en de duur van de relaties.

2.3.2 Bruikbaarheidsstudie

Er is een pilot uitgevoerd in de vorm van een multiple-casestudy waarbij de bruik-

baarheid van de SNM bij patiënten van een ambulant behandelteam voor mensen 

met ernstige psychische aandoeningen (EPA) is onderzocht. De SNM werd door 13 
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patiënten samen met de onderzoeker ingevuld. Uiteindelijk deden 13 patiënten aan 

het onderzoek mee, waarvan vier vrouwen en negen mannen in leeftijd variërend 

van 20 tot 55 jaar. De diagnoses van de patiënten waren: chronische depressie, anti-

sociale persoonlijkheidsstoornis, borderline persoonlijkheidsstoornis en schizofrenie, 

vrijwel allemaal in combinatie met middelengebruik en een zwakke sociale integra-

tie. Dat laatste uitte zich bijvoorbeeld in weinig contacten in de buurt en afwijken-

de omgangsnormen en beperkingen in de sociale interactie. Alle patiënten waren 

langer dan twee jaar in zorg. Gemiddeld hadden zij één keer per week contact met 

de hulpverlener van het team.

2.3.2.1 Grootte van het netwerk

De patiënten vulden samen met de onderzoeker de punten van de invulcirkels in. Ze 

vulden in de verschillende delen van de cirkel de namen in van mensen die voor hen 

belangrijk waren. De grootte van het netwerk, zoals de patiënten dat beschreven, 

varieerde van drie tot 45 contacten. Er was één persoon die veel meer contacten 

beschreef dan anderen, namelijk 45. Omdat deze persoon het gemiddeld aantal con-

tacten sterk beïnvloedde, hebben we de berekeningen twee keer uitgevoerd, met 

en zonder deze persoon. Wanneer de persoon met 45 contacten werd meegenomen 

in de berekeningen, hadden de patiënten gemiddeld 11 contacten. De verdeling van 

de contacten over de verschillende levensgebieden staat in Tabel 2.2. 

Tabel 2.2  Verdeling sociaal netwerk (inclusief persoon met 45 contacten)

Levensgebied Aantal personen (gemiddeld)

Gezin of huishouden 0 tot 1 (0.4)

Overige familie 2 tot 3 (2.8)

Vrienden 2 tot 3 (2.7)

Buren en mensen in de omgeving 1 tot 2 (1.5)

Hulpverleners 2 tot 3 (2.9)

Mensen van school of werk 0 tot 1 (0.3)

Mensen van organisaties en clubs 0 tot 1 (0.5)

Wanneer de persoon met 45 contacten niet werd meegenomen in de berekening, 

beschikten de patiënten gemiddeld over ongeveer acht contacten (8,2). De verdeling 

van de contacten over de verschillende levensgebieden staat in Tabel 2.3. 
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Tabel 2.3  Verdeling sociaal netwerk (exclusief persoon met 45 contacten)

Levensgebied Aantal personen (gemiddeld)

Gezin of huishouden 0 tot 1 (0.4)

Overige familie 2 tot 3 (2.2)

Vrienden 1 tot 2 (1.5)

Buren en mensen in de omgeving 1 

Hulpverleners 2 tot 3 (2.6)

Mensen van school of werk 0 tot 1 (0.3)

Mensen van organisaties en clubs 0 tot 1 (0.3)

In beide gevallen is de mediaan 7,0 en de modus 6. 

2.3.2.2 Frequentie en type face-to-face contacten

Er is onderzocht hoeveel patiënten dagelijkse en wekelijkse contacten hebben en 

met wie zij contact hebben. Vier patiënten (30,8%) hebben geen dagelijkse contac-

ten. De overige negen patiënten (69,2%) hebben gemiddeld één tot twee (1.5) da-

gelijkse contacten. De grootste groepen waar men dagelijks contact mee heeft, zijn 

gezinsleden (ongeveer één contact per dag) en buren (nul tot één contact per dag). 

Dagelijks contact met vrienden of hulpverleners komt nauwelijks voor en niemand 

heeft dagelijks contact met mensen van school of werk of van organisaties of clubs.

Naast de dagelijkse contacten hebben patiënten gemiddeld drie wekelijkse contac-

ten. De grootste groep waar men wekelijks contact mee heeft zijn hulpverleners 

(iets meer dan één contact per week), gevolgd door overige familie en vrienden 

(beide bijna één contact per week). Het contact met gezinsleden en buren komt 

vooral dagelijks voor en nauwelijks wekelijks. Wekelijks contact met mensen van 

organisaties of clubs komt nauwelijks voor en niemand heeft wekelijks contact met 

mensen van school of werk. In totaal hebben de 13 patiënten dagelijks en wekelijks 

met 54 mensen contact. Dat is vier tot vijf contacten (4.5) per persoon. Alle patiën-

ten hebben wekelijks contact met iemand uit hun sociale netwerk.

2.3.2.3 Inhoud van de contacten

In de matrix vulden de deelnemers in of ze van belangrijke personen concrete hulp, 

emotionele steun en informatie en advies kregen, of deze personen een kritische 

houding hadden tegenover hen en hoe nabij zij deze personen ervoeren. Daarbij 

kon men kiezen tussen 1 (bijna nooit), 2 (soms) en 3 (bijna altijd). 

In Tabel 2.4 zijn de gemiddelde sores van alle patiënten op deze items weergegeven. 

De meeste steun wordt ontvangen van mensen waarmee patiënten een gezin of 

huishouden vormen en mensen van school of werk. Zij worden ook als het meest na-

bij ervaren. Hierbij moet wel worden gemeld dat het om respectievelijk acht en drie 

contacten gaat. Mensen van organisaties (ook dit zijn maar drie contacten) geven 
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vooral concrete hulp en informatie en advies. Van hulpverleners krijgen patiënten 

soms tot bijna altijd hulp, steun en advies. Van overige familie, buren, en vrienden 

wordt soms steun ervaren. 

Tabel 2.4  Gemiddelde score per levensgebied 

Levensgebied Concrete 
hulp

Emotionele 
steun

Informatie 
en advies

Kritische 
houding

Nabijheid

Gezin of huishouden 2.0 2.6 2.6 2.5 2.5

Overige familie 1.9 2.0 2.0 2.0 2.1

Buren 1.7 1.7 2.1 1.7 2.0

Vrienden 2,0 2.0 2.2 1.6 2.3

Mensen van school of werk 3.0 2.6 2.6 2.0 2.6

Mensen van organisaties 2.6 2.0 2.6 1.6 2.0

Hulpverleners 2.4 2.2 2.4 1.7 1.9

2.3.2.4 Bruikbaarheid

1. Afnameduur

Het invullen van de Social Network Map duurde tussen de 10 en 40 minuten.

 

2. Betrouwbaarheid 

Zowel het invullen van de cirkel als het invullen van de matrix geeft in de praktijk 

geen onduidelijkheden. De onderscheiden categorieën worden door de patiënten 

goed begrepen. Bij de categorie ‘gezin en huishouden’ blijkt het belangrijk om te 

benadrukken dat het gaat om de mensen met wie men dagelijks leeft in één huis 

en niet het primaire gezin waar men uit komt. De antwoordmogelijkheden in de 

matrix: ‘bijna nooit’, ‘soms’ en ‘bijna altijd’ blijken in de praktijk voldoende onder-

scheidend te zijn voor de patiënten. 

3. Ervaringen

De patiënten ervaren het invullen als een zinvolle, soms ook confronterende bezig-

heid. Het zicht dat de patiënten krijgen op het eigen netwerk en de kwaliteit van de 

contacten maakt vaak reacties los zoals:

”Als ik het zo overzie, dan mis ik mijn vrienden wel.”

“Ik vind het wel apart om zo duidelijk een waardering te geven aan mijn 

sociale contacten.”
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“Eigenlijk wil ik meer contacten in Nijmegen. Deze zitten bijna allemaal in 

Arnhem.”

“Ik wil mijn netwerk eigenlijk wel uitbreiden. Ik voel me erg aan de zijlijn 

staan sinds ik niet meer werk.”

“Als je asociaal bent zoals ik, dan houd je geen sociaal netwerk over.”

2.4  Discussie en conclusie

De SNM lijkt een bruikbaar instrument om het sociale netwerk van patiënten met 

ernstige en langdurende psychische problematiek in beeld te brengen: het brengt 

zowel de structuur van het netwerk als de kwaliteit van de contacten goed in beeld 

en is betrekkelijk eenvoudig te gebruiken. De onderscheiden categorieën in de 

invulcirkel , de matrix en de antwoordcategorieën in de matrix zijn helder voor de 

patiënten.

De patiënten die deelnamen aan deze studie beschikken over het algemeen over een 

klein sociaal netwerk. Nu is de omvang van het sociale netwerk een zwakke indicator 

voor de ervaren sociale steun. Een klein netwerk kan voldoende sociale steun bieden 

(Tracy & Catalano, 1990). Echter, aangezien meer dan 50% van patiënten met ern-

stige psychische aandoeningen eenzaamheid ervaart (Perese & Wolf, 2005), hoeven 

we daar niet al te optimistisch over te zijn. Het FACT-team, dat in het onderzoek 

heeft geparticipeerd, is gericht op de openbare geestelijke gezondheidszorg (oggz). 

Kenmerkend voor de doelgroep van dit team zijn de zwakke sociale integratie en de 

ernst van de psychische problematiek, vaak in combinatie met middelengebruik. 

De betrouwbaarheid van de SNM is vastgesteld in één studie en blijkt te variëren 

voor de verschillende schalen (Tracy & Catalano,1990). Verder onderzoek naar de 

betrouwbaarheid en validiteit is gewenst. Het in beeld brengen van het sociale 

netwerk kan een goed uitgangspunt vormen om samen met de patiënt te komen tot 

gerichte plannen en interventies om het inzetten van het maatschappelijk steunsys-

teem ten behoeve van de patiënt mogelijk te maken. Zo kan bepaald worden hoe 

het sociale netwerk van patiënten versterkt en/of vergroot kan worden. De hulpver-

leners van het oggz-team kunnen daarmee hun FACT-doelstelling, namelijk het ver-

sterken van het maatschappelijk steunsysteem ten behoeve van de sociale integratie 

van hun patiënten, waarmaken.
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Deel III
 Ontwikkeling en evaluatie van 
een ehealth interventie gericht 
op het sociale netwerk 
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Ontwikkeling en 
beschrijving van de 
interventie Smart4U

3.1  Inleiding

In het vorige hoofdstuk legden we uit hoe het sociale netwerk van patiënten in 

kaart werd gebracht met de Social Network Map. Bestaande sociale netwerken van 

patiënten moeten echter niet alleen meer in beeld komen, maar zo mogelijk ook 

worden uitgebreid en versterkt (waar gewenst door patiënten). Het is dus nodig 

om niet alleen te inventariseren maar patiënten ook te ondersteunen in hun sociale 

activiteiten, liefst zonder dat ze hierin volledig afhankelijk zijn van hun – beperkt 

beschikbare – ggz-professional. 

In het tweede deel van het project stond de volgende vraagstelling centraal: op 

welke wijze kan de Social Network Map worden aangevuld met een interventie 

zodat, naast het in kaart brengen van het sociale netwerk, het sociale netwerk en 

de sociale participatie van patiënten vergroot kunnen worden? Het uitgangspunt 

hierbij was dat de interventie, aansluitend bij het huidige overheidsbeleid, het eigen 

potentieel van de patiënt moet benutten. Om deze reden is gekozen voor het ont-

wikkelen van een zelfhulpinterventie waarmee patiënten geactiveerd worden om 

hun sociale netwerk en sociale participatie te vergroten.  

3.2  Waarom een zelfhulp app?

Er is gekozen voor het ontwikkelen van een zelfhulp app die aangeboden wordt 

via een smartphone. Het gebruik van smartphones is aantrekkelijk vanwege de vele 

mogelijkheden die het biedt. Mensen hebben een smartphone meestal de hele dag 

bij zich. Dit zorgt voor een laagdrempelige toegang tot een interventie, die op het 

juiste moment gegeven kan worden ongeacht waar de patiënt zich bevindt, en 

zonder de noodzaak tot reizen of verzuimen van andere verplichtingen zoals werk 

(Riper e.a., 2013). Daarnaast kan het op het juiste moment toegang krijgen tot hulp 

de motivatie versterken om ook daadwerkelijk aan de slag te gaan met de ervaren 

klachten (‘teachable moment’) (Riper e.a., 2013). Tot slot kan de interventie geheel 

geautomatiseerd plaatsvinden of als aanvulling op face-to-face contact. In eerste 

instantie is gekozen voor een geheel geautomatiseerde zelfhulp app. 

Eerder (zie hoofdstuk 2) bleek al dat de rol van hulpverleners in het sociale netwerk 

3
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van hun patiënten vrij prominent is. Een zelfhulp app zou eraan kunnen bijdragen 

dat patiënten minder afhankelijk worden van contacten met hulpverleners. De app 

helpt de patiënten om zich meer bewust te worden van de rol die andere netwerk-

leden in hun leven spelen of kunnen spelen. De interventie vindt plaats in hun eigen 

context en elke dag, terwijl patiënten vaak maar op één moment per week contact 

met een hulpverlener hebben. Het aanbod van interventies via smartphone en 

mobiele telefoon is relatief nieuw en er zijn nog weinig pilot- of effectiviteitsstudies 

beschikbaar. Onderzoek naar de inzet van apps voor behandeling van psychische 

problemen, met of zonder professionele begeleiding, is vooralsnog beperkt (Riper 

e.a., 2013, Fiordelli, Diviani & Schulz, 2013).

3.3   Theoretische onderbouwing van de app 
interventie

Voor de structuur en de inhoud van de app is gebruik gemaakt van:

1.  motiverende gespreksvoering, deels gebaseerd op het trans-theoretisch model van 

gedragsverandering (Prochaska e.a., 1992)

2. cognitief-gedragstherapeutische technieken

3. sociaal-cognitieve strategieën.

Het trans-theoretisch model biedt de mogelijkheid om aan te sluiten bij de motiva-

tie van patiënten op het moment van interventie. Zo kunnen behandelinterventies 

gerichter worden aangeboden. Patiënten die klaar zijn om hun gedrag te veran-

deren (actiestadium), ontvangen meer op actie gerichte interventies (bijvoorbeeld 

vaardigheidstraining, terugvalpreventie), patiënten die nog niet tot verandering 

bereid zijn (voorbeschouwings- of overpeinzingsstadium), krijgen motivatie bevor-

derende interventies aangeboden (Defuentes-Merillas, De Jong & Schippers, 2002). 

In het voorbeschouwings- en overpeinzingsstadium worden principes van motive-

rende gespreksvoering gebruikt: de ambivalentie van de patiënten ten opzichte 

van het vergroten en verbeteren van het sociale netwerk wordt met hen verkend 

en mogelijk verminderd, waardoor de motivatie om te veranderen groter wordt 

(Miller& Rollnick, 2014). 

In de praktijk blijkt het veranderen van kenmerken van sociale netwerken van cliën-

ten moeilijk te zijn. Uit onderzoek blijkt dat denkfouten met betrekking tot sociale 

ondersteuning vaak ten grondslag liggen aan een gebrek aan motivatie om contac-

ten aan te gaan en te behouden (Sündermann, Onwumere, Bebbington & Kuipers, 

2012). Om denkfouten te corrigeren ten aanzien van sociale ondersteuning, wordt 

gebruik gemaakt van technieken uit de cognitieve gedragstherapie. Interventies die 

gericht zijn op het vergroten van het aantal beschikbare vrienden pakken mogelijk 
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niet het juiste probleem aan, namelijk dat sommige mensen, bijvoorbeeld met een 

psychose, misschien niet gemotiveerd zijn om vriendschappen te behouden. 

Daarnaast worden zelfregulerende gedragsstrategieën gebruikt (afkomstig uit 

sociaal-cognitieve theorieën). Deze strategieën gaan bijvoorbeeld over het formule-

ren van doelen, het geven van feedback over wensen en mogelijkheden ten aanzien 

van het vergroten / versterken van het sociale netwerk en het identificeren van 

mogelijke belemmerende en bevorderende factoren hierin.

3.4  Het ontwikkelproces

De app is ontwikkeld in een multidisciplinair team van vier personen: een docent-

onderzoeker voor de didactische en inhoudelijke input, een senior-onderzoeker 

voor de theoretische onderbouwing en methodologische bijdrage, een deskundige 

op app-technisch gebied en een ggz-professional, tevens senior-onderzoeker, met 

expertise over en ervaring met de doelgroep. De fasen van motivatie (Prochaska 

& DiClemente, 1983) zijn als uitgangspunt genomen voor de structuur van de app. 

Door voortdurende terugkoppeling van vragen en antwoordmogelijkheden ont-

stond een helder frame op papier dat in een latere fase omgezet kon worden in de 

app. De eindgebruiker is vanwege tijdsdruk niet betrokken bij het ontwikkelproces. 

De app is door de gebruikers wel uitvoerig geëvalueerd in de pilot. Bij de dooront-

wikkeling van de app worden de eindgebruikers intensief betrokken. 

Vervolgens is de app gemaakt door de onderzoeksgroep (Consensusgroep) van 

prof. Delespaul van Universiteit Maastricht. In de eerste testfase is de app getest op 

de structuur, de verschillende stappen en de inhoud. In deze fase was er wekelijks 

intensief contact tussen de programmeurs in Maastricht en de ontwikkelaars in 

Nijmegen. In de tweede testfase is de app in Maastricht technisch verbeterd.

3.5    De werking en gebruiksduur  
van de Smart4U app

De app wordt aan de patiënt aangeboden op een smartphone waarmee niet kan 

worden gebeld. Bijna driekwart van de Nederlanders heeft een smartphone. Hoewel 

nog weinig bekend is over het percentage ggz-patiënten dat over een smartphone 

beschikt, blijkt het percentage bij de patiënten in dit onderzoek even hoog te zijn 

als in de gehele Nederlandse populatie. 

De patiënt krijgt één keer per dag een oproep in de vorm van een ‘beep’ op een 

willekeurig moment tussen 9.00 en 19.00 uur, gedurende zeven dagen per week, 



Smart4U, een sociale netwerk app  29  * * * 

zes weken lang. De interventie duurt dus zes weken. Na de ‘beep’ verschijnt er een 

welkomstscherm – de patiënt heeft de mogelijkheid vragen te beantwoorden of het 

beantwoorden van vragen uit te stellen. Wanneer de patiënt kiest voor uitstel, dan 

meldt de app zich nog twee keer, na een half uur en na een uur. Daarna volgt geen 

herinnering meer en krijgt de patiënt de volgende dag weer een beep - ondanks 

de non-respons de vorige dag. Wanneer de patiënt vragen wenst te beantwoorden, 

begint het proces dat hieronder in meer detail wordt beschreven. 

De app is ontwikkeld voor gebruik in de dagelijkse praktijk, de hier beschreven pro-

cedure is dus geen onderzoeksprocedure maar de wijze waarop de app voor iedere 

willekeurige gebruiker werkt. 

3.5.1 Startvragen

Direct na de start komt een viertal vragen over de stemming, het gevoel en de situ-

atie waarin de patiënt zich bevindt. Deze vragen geven de patiënt inzicht in zijn 

huidige gemoedstoestand en de context waarin hij of zij zich bevindt. 

3.5.2 Het stadium van gedragsverandering

Vervolgens krijgt de patiënt de vraag: ”Hoe sta je op dit moment tegenover het 

verbeteren van contacten met anderen?”. De patiënt ziet dan een keuzescherm 

met zes opties. Elke optie correspondeert met een stadium van verandering volgens 

Prochaska en DiClemente (1983). De patiënt kan één van de zes opties aanvinken en 

ontvangt dan meteen feedback over de keuze die hij of zij heeft gemaakt.  

Optie 1: Ik ben het nu niet van plan

Dit is de voorbeschouwingsfase. Informatie over het nut van een goed sociaal net-

werk kan helpen om de patiënt aan het denken te zetten over de baat die hij zou 

kunnen hebben bij het verbeteren van zijn contacten. 

Ook worden in deze fase vragen gesteld om de gedachten uit te dagen die de 

patiënt heeft over zichzelf in relatie tot anderen. Men wordt met behulp van tech-

nieken uit de cognitieve gedragstherapie geactiveerd om de inhoud van eventuele 

irrationele sociale cognities, die leiden tot dysfunctioneel sociaal gedrag zoals ver-

mijding of agressie, te veranderen. 

Optie 2: Ik twijfel of ik het wil

In de overpeinzingsfase is de patiënt ambivalent ten aanzien van het verbeteren van 

zijn contacten met anderen. In deze fase wordt de ambivalentie ten aanzien van het 

verbeteren van contacten actief onderzocht. Er wordt ingegaan op de persoonlijke 

voor- en nadelen van het wel of niet verbeteren van contacten met anderen.
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Optie 3: Ik wil het wel

Als de patiënt voor deze optie kiest, toont hij aan bereid te zijn tot verandering. In 

de voorbereidingsfase is het belangrijk om na te gaan wat er voor de patiënt nodig 

is om tot actie te komen. 

De vragen zijn gericht op de voorbereiding van het verbeteren van contacten. 

Plannen om contacten te verbeteren worden concreet gemaakt, mogelijke belem-

meringen worden weggenomen en de patiënt wordt geholpen bij het zoeken naar 

sociale ondersteuning. Motiverende gesprekstechnieken worden ingezet om het 

vertrouwen van de patiënt te vergroten en de patiënt te motiveren om kleine stap-

pen te zetten. 

Optie 4: Ik ben ze aan het verbeteren

De patiënt is concreet bezig met het verbeteren van de contacten. Dit is de actiefa-

se: nu is het belangrijk om na te gaan wat wel werkt en wat mogelijk niet werkt.

De patiënten krijgen vragen over het actief bezig zijn met hun sociale netwerk. 

“Met wie houd je contact?” “Wat heb je gedaan?” “Wat ging er goed en wat zou je 

nog willen verbeteren?” “Wat is een volgende stap?”. Daarnaast wordt ingegaan op 

het structureel zoeken naar sociale ondersteuning, het omgaan met mogelijke ob-

stakels en het benadrukken van de mogelijke positieve gevolgen van het verbeteren 

van contacten. 

Optie 5: Ik ben ze aan het onderhouden

In de stabilisatiefase is het belangrijk dat het gedrag bestendigd wordt. De vragen 

en suggesties zijn gericht op het plannen van sociale ondersteuning op de lange 

termijn, het versterken van intrinsieke beloningen en het aanreiken van coping 

strategieën om te kunnen omgaan met een eventuele terugval. 

Optie 6: Ik wil voorkomen dat ik ze kwijtraak

De patiënt is in deze fase gericht op het opsporen en voorkomen van oud gedrag, 

waardoor hij opgebouwde contacten kwijt zou kunnen raken.

In de terugvalpreventiefase worden patiënten geholpen bij het signaleren van situ-

aties en eigen gedrag die het verbeteren van contacten kunnen ondermijnen. Ook 

worden nog sterkere copingsstrategieën gepland. De centrale vraag in deze optie 

is: hoe zorg ik ervoor dat de contacten die ik met moeite heb opgebouwd en die ik 

waardevol vind, niet weer kwijtraak.
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NB: De term Psymate staat op het scherm omdat gebruik is gemaakt van een bestaande 
app structuur van de Universiteit Maastricht (ontwikkelaars van de Psymate app). De term 
Psymate wordt in het vervolg vervangen door Smart4U. Vanwege de Engelstalige basis van 
de app, staat er als paginanummer ‘7 of 8’ en niet ‘7 van 8’. 

3.5.3 Vragen per gekozen optie/fase

Na de keuze voor één van de zes opties volgt er binnen de gekozen optie een aantal 

vragen.

De meeste vragen in de app zijn voorzien van voorgedrukte antwoordcategorieën 

(7-punts Likert-schalen) (Figuur 2). Een deel van de vragen kan worden beantwoord 

door deze in te vullen in een open tekstvlak (Figuur 3). Bij een derde soort vragen 

kan men kiezen uit verschillende voorgedrukte mogelijkheden, zoals in Figuur 1.

Figuur 1 Figuur 2
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Figuur 3

3.5.4 Feedback

Het geven van feedback is één van de zelfregulerende gedragsstrategieën die wordt 

gebruikt in de app. Op alle antwoorden die de patiënt geeft in de app, volgt direct 

na het invullen feedback. Door patiënten direct feedback te geven over hun wensen 

en mogelijkheden wordt de zelfregie van patiënten bevorderd. De belemmerende 

en bevorderende factoren worden inzichtelijk gemaakt en de patiënt kan zelf 

bijsturen op basis van de verkregen feedback. De feedback sluit altijd direct aan op 

de input die de patiënt geeft en bevat geen waardeoordeel. Wanneer de patiënt 

een vraag heeft beantwoord door het geven van een cijfer op een Likert-schaal, dan 

wordt feedback gegeven door een vertaling van dat cijfer in een woordelijke waar-

dering. Wanneer een antwoord door de patiënt zelf is ingetypt, kan de feedback in 

beperkte mate worden gegeven door het antwoord van de patiënt in de feedback 

te verwerken. Ook hier geldt, net als voor de vragen, dat de feedback die de patiënt 

ontvangt correspondeert met de gekozen optie waar de patiënt op dat moment 

voor open staat.
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Figuur 4

3.5.5 Suggesties en adviezen 

De suggesties en adviezen in de app worden voorzichtig en niet voorschrijvend 

gebracht. Het gaat om de volgende drie soorten tips (Figuur 5).

1. Tips om mensen op ideeën te brengen wat ze zouden kunnen gaan doen. Deze 

tips kunnen altijd worden geraadpleegd, maar worden pas in optie 3 actief 

aangereikt, wanneer de patiënt aangeeft actief met de contacten aan de slag te 

willen (Figuur 6).

2. Tips om de contacten te verbeteren. Deze tips worden aangereikt in optie 4, 

waarin men actief bezig is met het onderhouden van contacten.

3. Tips om contacten goed te houden (Figuur 7). Deze tips passen bij de opties 5 en 6 

van de app. Men is dan bezig met gedragsbehoud en terugvalpreventie.

Wanneer een patiënt bijvoorbeeld kiest voor tips om de contacten te onderhouden 

(Figuur 7), kan hij hierbinnen voor nog vier opties kiezen. Kiest hij dan bijvoorbeeld 

voor de optie ‘toon waardering’, dan krijgt hij een tip hoe hij een vriend kan laten 

zien dat deze belangrijk voor hem is. Op zich lijken veel tips vrij eenvoudig en van-

zelfsprekend. Toch zijn er juist binnen deze doelgroep veel mensen die niet weten 

hoe je zelf actief een vriendschap kunt onderhouden.
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Figuur 7

Figuur 7 Figuur 6
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3.6  Slot

Na zes weken stopt het gebruik van de app en wordt de smartphone bij de patiënt 

opgehaald. Het is in dit stadium belangrijk dat de smartphone nog aan een wifi-

netwerk wordt gekoppeld, zodat alle data die de patiënt gedurende zes weken 

dagelijks heeft ingevoerd, naar Maastricht kunnen worden gezonden. Dit is vooral 

belangrijk bij patiënten die thuis niet beschikken over een wifi-netwerk. Van  

patiënten die wel over een wifi-netwerk beschikken thuis, komen de data geduren-

de de zes weken al steeds binnen. De data komen terecht op een grote server en 

worden zodanig verwerkt dat ze voor onderzoek binnen Smart4U gebruikt kunnen 

worden. De patiënt krijgt bij de afsluiting van het gebruik van de app een monde-

linge en schriftelijke terugkoppeling (zie hoofdstuk 7).
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Opzet effectonderzoek 

4.1  Inleiding

Wij hebben de effectiviteit van Smart4U onderzocht door middel van een gerando-

miseerd gecontroleerd experiment (RCT). De deelnemers zijn met behulp van een 

randomisatieprogramma op de computer willekeurig toegewezen aan de interven-

tiegroep (deze deelnemers ontvingen de interventie Smart4U) of de controlegroep 

(deze deelnemers ontvingen de gebruikelijke behandeling). Een RCT levert het 

meest ‘harde’ wetenschappelijke bewijs voor de effectiviteit van een interventie of 

aanpak.

4.2  Setting: de deelnemende teams

De studie is uitgevoerd bij Pro Persona, een grote ggz-organisatie in Gelderland, 

locatie Nijmegen. Het betreft twee ambulante teams die mensen ondersteunen met 

een grote kwetsbaarheid vanwege hun psychische problematiek. Zij hebben ernstige 

en complexe psychische aandoeningen en daarmee samenhangende forse beperkin-

gen in het maatschappelijk functioneren. 

Het gaat om ambulante wijk- of gebiedsgerichte zorg: rehabilitatie, crisiszorg, 

behandeling en hulp bij herstel door verschillende mensen die in één team samen-

werken. De teams bieden, al naar gelang de situatie van een patiënt, meer of min-

der intensieve zorg. Indien nodig ook aan mensen die zorg mijden maar wel nodig 

hebben. Hulpverleners sluiten zoveel mogelijk aan bij de vraag en mogelijkheden 

van patiënt, familie of belangrijke anderen. De meeste contacten vinden plaats op 

de afdeling, maar als het nodig is levert het team zorg bij de patiënt thuis of elders. 

De zorg is gericht op aansluiting bij voorzieningen en mogelijkheden in de wijk of 

gemeente. In de teams werken sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen, casemana-

gers, psychiaters/psychiaters in opleiding, psychologen, maatschappelijk werkenden, 

ervaringswerkers, trajectbegeleiders en verslavingsdeskundigen nauw met elkaar 

samen.

4.3  Werving

De betrokken professionals wierven deelnemers onder de cliënten in hun cliënten-

bestand. Zij overhandigden hun cliënten een brief met informatie over het onder-

zoek en gaven mondelinge toelichting. Geïnteresseerde cliënten werd gevraagd 

een toestemmingsformulier te ondertekenen waarin stond dat de professionals 

hun contactgegevens mochten verstrekken aan de onderzoekers. Daarna namen 

4
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de onderzoekers contact op met de potentiële deelnemers en gaven bij hen thuis 

mondelinge en schriftelijke voorlichting over het onderzoek. De potentiële deel-

nemers konden tijdens deze bijeenkomst vragen stellen. Als zij bereid waren om 

mee te doen aan het onderzoek, werd hen gevraagd een toestemmingsformulier 

te ondertekenen. Daarin gaven zij te kennen goed geïnformeerd te zijn over de 

studie en bewust mee te willen werken. Ook werden zij ervan op de hoogte gesteld 

dat ze zich te allen tijde terug konden trekken uit de studie zonder gevolgen voor 

hun behandeling. Het onderzoeksvoorstel is voorgelegd aan de Centrale Commissie 

Mensgebonden Onderzoek (CMO). Deze commissie vond volledige toetsing niet 

nodig vanwege de beperkte intrusiviteit en risico’s en het feit dat de interventie 

een toevoeging was aan en geen alternatief voor een bestaande behandeling. Het 

voorstel is ook voorgelegd aan de commissie wetenschappelijk onderzoek van Pro 

Persona, de participerende ggz-insteling.

Hoewel aanvankelijk breed geworven is onder alle cliënten van de deelnemende 

afdeling, bleek dit te weinig respondenten op te leveren. Vervolgens hebben hulp-

verleners cliënten actief benaderd.

4.4  Doelgroep van de studie 

Smart4U richt zich op mensen met ernstige psychische aandoeningen (EPA-cliënten). 

Voor de studie zijn de volgende inclusiecriteria (dit zijn richtinggevende criteria) en 

één exclusiecriterium geformuleerd voor de bepaling of kandidaten in aanmerking 

kwamen voor de studie. 

Inclusiecriteria:

•	 Psychiatrische stoornis volgens de DSM criteria

•	 Persisterend verloop (> twee jaar zorg) 

•	 In staat zijn om mondelinge en schriftelijke instructies te volgen en meerdere ke-

ren per dag via een app op een smartphone eenvoudige vragen te beantwoorden

•	 Openstaan voor (ondersteuning bij) vergroten aantal contacten en/of bestaande 

contacten verstevigen en/of relaties met gezin/familie mantelzorgers versterken 

(ze hoeven niet al graag hun netwerk te willen uitbreiden of verbeteren en ze 

hoeven geen problemen te hebben op het gebied van sociaal netwerk/sociaal 

functioneren). 

Exclusiecriterium:

•	 Cliënt was afgelopen twee jaar regelmatig niet beschikbaar voor hulpverlening/ 

vermeed contact.
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4.5  Metingen

Het onderzoek bestond uit een voormeting, voorafgaand aan de interventie en 

een nameting direct na afloop van de interventie. Zowel bij de voormeting als bij 

de nameting zijn vragenlijsten afgenomen bij de deelnemers. Ook is een interview 

afgenomen waarin het sociale netwerk (de SNM) van de deelnemers in beeld werd 

gebracht. Daarnaast is aan de hulpverleners gevraagd een aantal vragenlijsten in 

te vullen over de deelnemers. Bij de deelnemers van de interventiegroep is bij de 

nameting gevraagd naar hun gebruikerservaringen met de interventie Smart4U. 

De voormeting en de nameting zijn afgenomen bij de mensen thuis of, indien daar 

de voorkeur naar uitging, in het onderzoeksinstituut of de organisatie waar zij 

behandeld werden. Bij een volledig doorlopen voormeting of nameting kreeg de 

deelnemer een VVV-bon van 10 euro.

4.6  De onderzoeksvragen

Smart4U is gericht op het motiveren van cliënten om hun sociale contacten te verbe-

teren. De eerste vraag luidt dan ook als volgt. 

Vraag 1: Is bij deelnemers in de Smart4U groep een toename van veranderings-

bereidheid te zien ten aanzien van het verbeteren van hun sociale contacten ten 

opzichte van de deelnemers in de controlegroep?

Een verhoogde veranderingsbereidheid moet uiteindelijk leiden tot een toename 

van het aantal sociale contacten en de kwaliteit van deze contacten. In ons oor-

spronkelijk onderzoekplan was een follow-up op langere termijn gepland. Omdat 

de ontwikkeling van de interventie langer heeft geduurd dan was beoogd, was hier 

geen tijd meer voor. Er is nu alleen een nameting verricht direct na de interventie 

van zes weken. De vraag is of op zo’n korte termijn een toename van het aantal 

sociale contacten en een toename van de kwaliteit van de sociale contacten kan 

worden verwacht. 

Vraag 2: Is bij deelnemers in de Smart4U groep een toename van het aantal en de 

kwaliteit van de sociale contacten te zien ten opzichte van de deelnemers in de 

controlegroep?

Bovendien wordt vermoed dat (een deel van) de betrokkenen mede dankzij het ver-

beteren van hun sociale contacten minder psychische klachten hebben en een betere 

kwaliteit van leven ervaren. Daarom is de volgende, meer afgeleide, secundaire vraag 

toegevoegd.
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Vraag 3: Is bij deelnemers in de Smart4U groep een afname van psychische klachten 

te zien en een toename van de kwaliteit van leven ten opzichte van de deelnemers 

in de controlegroep? 

Ook hier is het de vraag of na een interventie van zes weken een afname van psychi-

sche klachten of een toename van de kwaliteit van leven kan worden verwacht. 

4.7   Uitwerking en meting van de beoogde 
uitkomsten 

4.7.1 Veranderingsbereidheid (RCQ-D)

Veranderingsbereidheid wordt gemeten met de RCQ-D (Readiness for Change 

Questionnaire-Dutch). De RCQ is ontworpen door Rollnick, Heather, Gold en Hall 

(1992) en meet de intrinsieke bereidheid van een individu om te veranderen. De vra-

genlijst bestaat uit 12 items, die samen drie subschalen vormen: voorbeschouwings-

fase, overpeinzingsfase en actiefase. Individuen dienen op een 5-punts schaal aan te 

geven in hoeverre ze het met een stelling eens zijn (sterk mee oneens tot sterk mee 

eens). De subschalen komen overeen met de fasen van verandering van Prochaska 

en DiClemente (1984). De RCQ is geschikt voor gebruik bij alcoholverslaafden in een 

medische setting, maar wordt ook gebruikt bij drugsverslaafden. De RCQ is door De 

Jong en Schippers aangepast voor het gebruik in een Nederlandse context, waar-

door enkele items werden gewijzigd. De psychometrische eigenschappen van de 

Nederlandse versie zijn redelijk tot goed. 

Voor deze studie is de lijst aangepast. Alle items die zich richten op minder 

drinken, richten zich hier op het verbeteren van sociale contacten. In onze studie 

vonden we twee in plaats van drie betrouwbare subschalen. De subschalen van de 

voorbeschouwingsfase en de overpeinzingsfase konden niet betrouwbaar onder-

scheiden worden (α = .37 en α =.41). Daarom hebben we deze subschalen samenge-

voegd tot de voorbeschouwings- en overpeinzingsfase. Cronbach’s alpha van deze 

schaal was α=.72 na verwijdering van item 12 (‘Meer doen aan mijn contacten is 

zinvol voor mij’). Cronbach alpha van de actiefase was α=.82.  

4.7.2 Aantal sociale contacten (SNM) 

Het aantal sociale contacten wordt gemeten met de SNM (Social Network Map; 

Tracy e.a., 1990). De SNM meet het aantal personen in verschillende gebieden met 

behulp van een taartdiagram; huishouden/gezin, andere familie, werk/school, 

instanties, vrienden, buren, en clubs/organisaties. De psychometrische kwaliteit van 

het instrument, zoals bij meer sociale netwerkinstrumenten, is in beperkte mate 

vastgesteld (zie ook deel 2).
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4.7.3 Kwaliteit van sociale contacten (SNM en MSPSS)

De kwaliteit van de sociale contacten wordt ook gemeten met de SNM. De SNM 

geeft een beeld van de kwaliteit van de onderlinge betrekkingen door middel van 

een matrix waarin deze aspecten worden gescoord. Voor dit onderzoek wordt één 

van de meest betrouwbare schalen de SNM gebruikt: ervaren nabijheid. Van de 15 

belangrijkste personen wordt gevraagd in hoeverre zij als nabij worden ervaren (op 

een 3-punts schaal van 1 ‘niet nabij’ tot 3 ‘zeer nabij’).

De kwaliteit van de sociale contacten wordt ook gemeten met de Multidimensional 

Scale of Perceived Social Support (MSPSS). De MSPSS is een instrument dat bestaat 

uit 12 items die tevredenheid met sociale steun meten (Zimet, Dahlem, Zimet & 

Farley, 1988). Individuen dienen op een 6-zespunt schaal aan te geven in hoeverre 

ze het met een stelling eens zijn (helemaal niet mee eens tot helemaal mee eens). 

Naast een schaal om algemene tevredenheid te meten, zijn er drie subschalen die 

de ervaren sociale steun van significante anderen, familie en vrienden meten. Het 

instrument is in een studie van Tracey & Abell (1994) gebruikt als aanvulling op de 

meer ‘objectieve’ structurele kenmerken die gemeten worden met de SNM en had in 

deze studie goede psychometrische kwaliteiten.     

4.7.4 Kwaliteit van leven (MANSA) 

De MANSA (Manchester Short Assessment of Quality of Life) is het meest gebruikte 

instrument om kwaliteit van leven te meten van mensen met een ernstige psychische 

aandoening. Het is een 16-item instrument met goede psychometrische eigenschap-

pen (Priebe, Huxley, Knight & Evans, 1999). Individuen dienen op een 7-punts schaal 

aan te geven in hoeverre ze het met een stelling eens zijn (‘kan niet slechter’ tot 

‘kan niet beter’).

4.7.5 Psychische klachten (OQ-45)

Psychische klachten worden gemeten met de subschaal Symptomatic Distress van de 

Outcome Questionnaire (OQ-45). De OQ-45 is een van oorsprong Amerikaans instru-

ment voor onderzoek naar behandelresultaten, gevalideerd en genormeerd voor 

het Nederlandse taalgebied (De Jong e.a., 2008). De gevoeligheid voor verandering 

is goed. De vragenlijst heeft 45 items die gescoord moeten worden op een 5-punts 

schaal (‘nooit’ tot ‘bijna altijd’). De vragenlijst heeft drie schalen: Symptomatische 

Distress, Interpersoonlijke relaties en Sociale rollen. De subschaal Symptomatische 

Distress meet klachten op het gebied van depressie, angst en afhankelijkheid van 

middelen. Een hoge score betekent dat er veel depressieve klachten en angstklach-

ten zijn, of dat er veel afhankelijkheid is van middelen. Een lage score betekent dat 

men op deze gebieden geen klachten ervaart. 
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4.8  Analyses

Voor het toetsen van verschillen tussen de interventiegroep en de controlegroep zijn 

ANOVA’s (Analysis of Variance) gebruikt. De uitkomst op de nameting is als afhanke-

lijke variabele ingevoerd en de uitkomst op de voormeting als co-variant. De groep 

(Smart4U of controle) is als factor ingevoerd. Alle hoofdanalyses zijn uitgevoerd 

volgens het ‘intention-to-treat’ principe. Dat betekent dat deelnemers geïncludeerd 

zijn in de analyse op basis van de conditie waaraan zij zijn toegewezen, los van 

bijvoorbeeld het feitelijk doorlopen van de Smart4U-interventie. Dit is algemeen ge-

bruik in RCT’s en verhoogt de generaliseerbaarheid van het experiment. Daarnaast 

hebben we op basis van de uitkomsten van de analyses een extra serie analyses 

verricht waarbij is nagegaan of mensen die Smart4U geheel of grotendeels afgerond 

hebben, mogelijk betere uitkomsten laten zien dan degenen die dat niet hebben 

gedaan. 
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Onderzoeksdeelnemers

5.1.  Inleiding

In dit hoofdstuk beschrijven we om te beginnen de respons in de studie, oftewel de 

mate waarin eraan is deelgenomen (5.2). Vervolgens typeren we degenen die in het 

onderzoek participeerden (5.3). Daarna gaan we in op de vraag of de randomisatie 

geslaagd is (5.4).

5.2.  Respons

De respons in de studie is weergegeven in Tabel 5.1 en Figuur 5.1. In totaal zijn 40 

deelnemers gestart met het onderzoek waarvan 19 deelnemers zijn toegewezen aan 

de interventiegroep en 21 deelnemers aan de controlegroep. Uiteindelijk deed twee 

derde van de benaderde deelnemers mee aan het onderzoek (68%). De redenen 

waarom mensen niet deelnamen zijn divers. 

Ook de nameting is goed geslaagd, een uitvalpercentage van ongeveer 12% is 

acceptabel. Zie ook het stroomdiagram van de respons in Figuur 5.1. De uitvallers 

verschillen niet van de deelnemers die in de studie bleven op alle uitkomstmaten: 

demografische variabelen, veranderingsbereidheid, psychische klachten, kwaliteit 

van leven en aantal en kwaliteit van contacten. 

Tabel 5.1  Respons bij experimentele en controlegroep

Voormeting Nameting

N % N %

Smart4U 19 47,5 16 84%

Controle 21 52,5 19 90%

Totaal 40 100 35 88%

5
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Figuur 5.1  Stroom diagram respons Smart4U-trial

NB: er is geen 20-20 verdeling van deelnemers over de groepen omdat er bij elke cliënt 
opnieuw is gerandomiseerd, steeds met 50% kans om in één van beide groepen te komen. 
Van de 59 aangemelde deelnemers zijn er 19 afgehaakt vóór de voormeting en vijf vóór de 
nameting (deze vijf zitten dus wel in de voormeting).

5.3  Baseline gegevens ingestroomde 
respondenten

5.3.1 Socio-demografische kenmerken 

Iets meer dan de helft van de deelnemers is man (55%) en de gemiddelde leeftijd is 

38 jaar. Meer dan driekwart is ongehuwd (84%), gevolgd door gescheiden (11%) en 

gehuwd (5%). Drie kwart van de deelnemers (76%) heeft de Nederlandse nationali-

teit. Een klein gedeelte heeft een andere Europese nationaliteit (5%) en een vijfde 

van de deelnemers heeft een niet-Europese nationaliteit (19%). Meer dan de helft 

van de deelnemers woont alleen (60%). Anderen wonen samen met ouders (11%), 

partner (5%), kinderen (5%), partner en kinderen (3%), andere familie (5%), ande-

ren in een huis inclusief ziekenhuis (8%) of anders (3%). De hoogst afgeronde oplei-

ding is voor bijna de helft havo, vwo of mbo (44%), gevolgd door hbo en wo (32%), 

Benaderd
n=59

Geen medewerking n=19 (32%) 
•	te druk (n=4)
•	niet nodig (n=4)
•	te belastend (n=3)
•	te veel problemen (n=3)
•	komt afspraken niet na (n=2)
•	 onbereikbaar/geen contact 

hulpverlening meer (n=2)
•	analfabeet (n=1)

Informed consent 
n=40 (68%)

Voormeting en randomisatie
n= 40

Toegewezen aan Smart4U
n=19

 Toegewezen aan 
controlegroep
n=21

Nameting
n=16 (84%)

Reden geen nameting:
geweigerd/te belastend
(n=3)

Totaal na-meting:
n=35 
(88% van de 
gehele start-groep)

Nameting
n=19 (90%)

Reden geen nameting:
geweigerd/te belastend
(n=2) 
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basisonderwijs, lbo of mavo (21%) en anders (3%). Een kwart van de deelnemers 

heeft betaald werk (25%). Het gaat daarbij om diverse vormen van betaald werk: 

regulier werk, werk in de sociale werkvoorziening of ander gesubsidieerd werk. Nog 

eens bijna een kwart van de deelnemers geeft aan vrijwilligerswerk te doen (17%) 

of naar school te gaan (6%). 

5.3.2 Psychische gezondheid en functioneren

Drie vierde van de deelnemers (75%) heeft klinische symptomen op het gebied 

van symptomatische stress, waaronder hoofdzakelijk angst, depressie, somatische 

problemen en stress vallen. Bijna alle deelnemers (87,5%) hebben klinische sympto-

men op het gebied van interpersoonlijke relaties zoals eenzaamheid, conflicten met 

anderen, gezins- en relatieproblemen. Bijna de helft van de deelnemers (45%) heeft 

klinisch substantiële problemen op het gebied van sociale rollen in het werk, school 

of huishouden. 

Bijna alle deelnemers hebben als psychiatrische hoofddiagnose een vorm van een 

psychotische stoornis, te differentiëren naar: 

•	 (kortdurende) psychotische stoornis (57,5%)

•	 schizofrenie, paranoïde type (25%)

•	 schizo-affectieve stoornis (7,5%)

•	 waanstoornis (5%)

•	 depressieve stoornis (5%)

Van de deelnemers is 80% twee jaar of langer in zorg bij het team waar het on-

derzoek plaatsvond, bij een gemiddelde van bijna drie jaar (35,3 maanden). Het 

niveau van psychosociaal functioneren, vastgesteld met de Global Assessment of 

Functioning score (GAF) score is gemiddeld 52,5 op een schaal van 0-100 (standaard-

deviatie 13,3).

5.4  Evaluatie randomisatie

De bedoeling van randomisatie is dat beide groepen gelijk zijn. Met ANOVA’s is 

nagegaan in hoeverre de interventiegroep en controlegroep overeenkomen op de 

onderzochte kenmerken. De uitkomst is dat de Smart4U groep en de controlegroep 

niet significant verschillen op socio-demografische kenmerken als leeftijd, geslacht, 

opleiding, woonsituatie, arbeidssituatie en inkomen. De groepen verschillen ook 

niet in psychische gezondheid. De randomisatie is dus in dit opzicht goed geslaagd.
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Tabel 5.2 toont de scores op de beginmeting op de primaire en secundaire 

uitkomstmaten. 

Tabel 5.2   Gemiddelde scores (en standaarddeviaties) en getoetste 
verschillen (F) tussen de groepen bij de beginmeting 

Meetinstrument Smart4U Controle F

Veranderingsbereidheid (RCQ-D) M (SD) Range M (SD) Range

     Voorbeschouwings- en 
     Overpeinzingsfase

-.7 (4.1) -1.1 - .7 .1 (4.8) -1.4 – 1.1 .35

     Actiefase -.5 (3.8) -2 – 1.8 .9 (4.9) -2 - 4 .98

Aantal sociale contacten (SNM) 16.5 (9.5) 5 - 37 14.4 (11.1) 2 - 39 .39

Kwaliteit sociale contacten

     Nabijheid (SNM) 2.3 (.3) 1.8 - 3 2.1 (.5) 1.3 - 3 3.12

     Sociale steun (MSPSS) 4.4 (.8) 2.3 – 5.8 3.8 (1.4) 1.3 - 6 3.01

Psychische klachten (OQ-45) 40.2 (15.3) 16 - 711 49.8 (17.3) 9 - 821 3.43

Kwaliteit van leven (MANSA) 3.8 (.6) 2.8 – 4.9 3.4 (.8) 1.5 – 4.7 3.71

1 NB. 1≥ 36 klinische cut-off score. 
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Bevindingen over de 
effecten RCT

6.1  Inleiding

In dit hoofdstuk gaan we in op de centrale vraag of de twee groepen (Smart4U en 

controle) verschillen in uitkomsten na zes weken. In 6.2 gaan we na of deelname 

aan Smart4U een gunstig effect had op de veranderingsbereidheid en het aantal 

en de kwaliteit van contacten. Mogelijke secundaire effecten, zoals een effect op 

psychische klachten en kwaliteit van leven, komen in 6.3 aan de orde. In 6.4 geven 

we een overzicht van de effecten. Ten slotte gaan we in op de mogelijke invloed van 

actieve en ‘serieuze’ deelname aan Smart4U (6.5). 

6.2  Effecten op de hoofduitkomsten

6.2.1 Veranderingsbereidheid

Vraag 1: Is bij deelnemers in de Smart4U groep een toename van veranderings-

bereidheid te zien ten aanzien van het verbeteren van hun sociale contacten ten 

opzichte van de deelnemers in de controlegroep?

De gemiddelden van de Smart4U groep en controlegroep in veranderingsbereidheid 

op de voor- en nameting staan in Tabel 6.1. De gemiddelde veranderingsbereid-

heid ligt in het midden van de totaal mogelijke range aan scores (-14 tot + 14 in de 

voorbeschouwings- en overpeinzingsfase en -8 tot +8 in de actiefase). De verschillen 

in gemiddelden tussen de voorbeschouwings- en overpeinzingsfase en de actiefase 

zijn niet groot. 

In de voorbeschouwings- en overpeinzingsfase verschillen de Smart4U groep en 

controlegroep niet significant in de toename van veranderingsbereidheid tussen de 

voor- en nameting (F-toets niet significant). Degenen in de Smart4U-groep zijn dus 

niet meer bereid om te veranderen ten aanzien van het verbeteren van hun sociale 

contacten dan degenen in de controlegroep. Het lijkt er zelfs op dat de verande-

ringsbereidheid in beide groepen afneemt tussen de voor- en nameting, maar deze 

afnames zijn niet significant. 

In de actiefase verschillen de Smart4U groep en de controlegroep wel significant 

in de toename van veranderingsbereidheid tussen de voor- en nameting (F-toets 

6
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significant). Degenen in de Smart4U groep nemen meer toe in de mate waarin zij 

hun gedrag veranderen op het gebied van het verbeteren van hun sociale contacten 

dan degenen in de controlegroep. 

Tabel 6.1   Verschillen tussen Smart4U groep en controlegroep in 
veranderingsbereidheid 

Fase Smart4U Controle F

Voormeting Nameting Voormeting Nameting

Voorbeschouwings- en 
overpeinzingsfase

-.74 (4.08) -1.00 (6.66) .10 (4.79) -1.16 (4.79) .71

Actiefase -.47 (3.79) .69 (2.63) .90 (4.90) -.79 (3.07) 4.51*

NB: * p –waarde, significant (< .05)

In navolging van Rollnick en anderen (1992) zijn scoreprofielen berekend om te 

onderzoeken in welke fases er een toename van veranderingsbereidheid wordt 

gevonden. Er zijn vier mogelijke scoreprofielen.

1. Er is in geen enkele fase een toename in veranderingsbereidheid.

2.  De veranderingsbereidheid neemt alleen toe in de voorbeschouwings- en 

overpeinzingsfase.

3. De veranderingsbereidheid neemt alleen toe in de actiefase toe.

4.  Zowel in de voorbeschouwings- en overpeinzingsfase als in de actiefase neemt de 

veranderingsbereidheid toe.

Tabel 6.2  Percentages van de verschillende fase profielen

Profielen Smart4Ugroep Controlegroep

Geen enkele fase toegenomen 12,5% 63%

Voorbeschouwings- en overpeinzingsfase toegenomen 19% 21%

Actiefase toegenomen 31% 16%

Beide fases toegenomen 37,5% 0%

Er is een chi-kwadraat toets uitgevoerd en de verdelingen van de profielen tussen 

de Smart4U groep en controlegroep blijken significant van elkaar te verschillen 

χ2 (3, N = 35) = 13.63, p < .01). In de Smart4U groep is de veranderingsbereidheid 

bij 87,5% van de mensen in één of meer fases toegenomen tegenover 37% in de 

controlegroep. 

Er is dus bij deelnemers in de Smart4U groep een toename van veranderingsbereid-

heid te zien ten aanzien van het verbeteren van hun sociale contacten ten opzichte 

van de deelnemers in de controlegroep. Deze toename wordt niet gevonden in de 

voorbeschouwings- en overpeinzingsfase, maar wel in de actiefase. De toename 



* * *  48  Smart4U, een sociale netwerk app

blijkt ook uit een hoger percentage mensen in de Smart4U groep dat in één of meer 

fases toeneemt in veranderingsbereidheid dan de controlegroep.   

6.2.2 Aantal en kwaliteit van contacten

Vraag 2: Is bij deelnemers in de Smart4U groep een toename van het aantal en de 

kwaliteit van de sociale contacten te zien ten opzichte van de deelnemers in de 

controlegroep?

De gemiddelden van de Smart4U groep en de controlegroep in aantal en kwaliteit 

van contacten op de voor- en nameting staan in Tabel 6.3. Het sociale netwerk van 

de deelnemers bestaat uit gemiddeld 14,5 tot 16,5 personen. Deelnemers ervaren de 

mensen uit hun sociale netwerk over het algemeen als redelijk nabij en ze zijn een 

beetje tot redelijk tevreden over de sociale steun die zij van hen ontvangen. 

Beide groepen verschillen niet in toename van het aantal en de kwaliteit van de 

contacten (F-toetsen niet significant). Het aantal contacten en de kwaliteit daarvan 

nemen in de Smart4U groep nemen niet meer toe dan in de controlegroep. 

Er is bij de deelnemers in de Smart4U groep dus geen toename van het aantal en 

de kwaliteit van de sociale contacten te zien ten opzichte van de deelnemers in de 

controlegroep.

Vanwege tijdgebrek hebben we alleen een nameting kunnen doen direct na de 

interventie die zes weken duurde. De vraag is of op zo’n korte termijn een toename 

van het aantal sociale contacten en een toename van de kwaliteit van de contacten 

kan worden verwacht. 

Tabel 6.3   Verschillen tussen Smart4U groep en controlegroep in aantal en 
kwaliteit sociale contacten

Sociale contacten Smart4U Controle F

Voormeting Nameting Voormeting Nameting

Aantal sociale contacten 16.5 (9.50) 16.1 (7.86) 14.4 (11.07) 14.5 (.97) 1.49

Kwaliteit sociale contacten

     Nabijheid 2.3 (.34) 2.3 (.33) 2.1 (.45) 2.1 (.40) .29

     Sociale steun 4.4 (.81) 4.4 (.90) 3.8 (1.35) 4.3 (1.16) .01
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6.3   Effecten op de secundaire uitkomsten: 
psychische klachten en kwaliteit van leven

Vraag 3: Is bij deelnemers in de Smart4U groep een afname van psychische klachten 

te zien en een toename van de kwaliteit van leven ten opzichte van de deelnemers 

in de controlegroep? 

De gemiddelden van de Smart4U groep en controlegroep in psychische klachten en 

kwaliteit van leven op de voor- en nameting staan in Tabel 6.4. 

Effecten op de secundaire uitkomsten: psychische klachten en kwaliteit van leven

De deelnemers hebben klinische symptomen op het gebied van symptomatische 

stress, waaronder hoofdzakelijk angst, depressie, somatische problemen en stress 

vallen. Beide groepen verschillen niet in afname van psychische klachten (F-toets 

niet significant). De psychische klachten in de Smart4U groep nemen niet meer af 

dan in de controlegroep. In beide groepen nemen de psychische klachten significant 

toe. 

Kwaliteit van leven

De deelnemers zijn meestal ontevreden tot ontevreden/tevreden over hun kwaliteit 

van leven. Beide groepen verschillen niet in toename van kwaliteit van leven (F-toets 

niet significant). Degenen in de Smart4U groep nemen niet meer toe in kwaliteit 

van leven dan degenen in de controlegroep. 

 

Er is bij de deelnemers in de Smart4U groep dus geen afname van psychische 

klachten te zien en geen toename van de kwaliteit van leven ten opzichte van de 

deelnemers in de controlegroep. 

Er is nu alleen een nameting verricht na de interventie van zes weken. De vraag 

is of op zo’n korte termijn een afname van het aantal psychische klachten en een 

toename van de kwaliteit van leven kan worden verwacht. 

Tabel 6.4   Verschillen tussen Smart4U groep en controlegroep in 
psychische klachten en kwaliteit van leven

Uitkomsten Smart4U Controle F

Voormeting Nameting Voormeting Nameting

Psychische klachten 40.2 (15.26) 57.5 (17.25) 49.8 (17.33) 67.7 (17.4) 1.29

Kwaliteit van leven 3.8 (.59) 3.6 (.65) 3.3 (.81) 3.9 (.73) 1.91
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6.4  Overzicht effecten

Effecten op veranderingsbereidheid

Smart4U heeft geen effect op de veranderingsbereidheid in de voorbeschouwings- 

en overpeinzingsfase. Degenen in de Smart4U groep nemen dus niet meer toe in 

de mate waarin zij bewust worden van hun sociale netwerk dan degenen in de 

controlegroep.

Smart4U heeft wel een positief effect op de veranderingsbereidheid in de actiefase. 

Degenen in de Smart4U groep nemen meer toe in de mate waarin zij acties onder-

namen ten opzichte van hun sociaal netwerk dan degenen in de controlegroep. 

Ook zien we dat in de Smart4U groep 87,5% van de mensen in één of meer fases 

toeneemt in de mate waarin zij willen veranderen en/of daadwerkelijk veranderen 

ten aanzien van het verbeteren van hun sociale contacten, tegenover 37% van de 

mensen in de controlegroep. 

Effecten op aantal en kwaliteit van de sociale contacten

Smart4U heeft na zes weken geen effect op het aantal en de kwaliteit van de 

contacten. Degenen in de Smart4U groep nemen dus niet meer toe in het aantal 

en de kwaliteit van de contacten dan degenen in de controlegroep. Er wordt geen 

toename in aantal en kwaliteit van contacten gevonden. 

Effecten op psychische klachten en kwaliteit van leven

Smart4U heeft na zes weken geen effect op de psychische klachten en de kwaliteit 

van leven. Er is bij de deelnemers in de Smart4U groep dus geen afname van psychi-

sche klachten te zien en geen toename van de kwaliteit van leven ten opzichte van 

de deelnemers in de controlegroep. 

6.5   Invloed van actieve en ‘serieuze’ deelname 
aan Smart4U 

We zijn nagegaan of Smart4U het duidelijkst effect heeft voor degenen die de inter-

ventie ook daadwerkelijk toepassen door te toetsen of er een effect te zien is op de 

onderzochte uitkomstmaten voor degenen die de interventie geheel of grotendeels 

toegepast hebben. De Smart4U-getrouwe groep bestaat uit mensen die meer dan 

de helft van de dagen Smart4U hebben toegepast. Degenen in die groep (n=11) zijn 

vergeleken met de overige deelnemers (die Smart4U niet voldoende doorlopen heb-

ben of in de controlegroep zaten).
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In tabel 6.5 zijn de uitkomsten te zien van de verschillen tussen de Smart4U-

getrouwe groep en de overige deelnemers. Het zijn dezelfde analyses als voorheen. 

Tabel 6.6  Verschillen tussen Smart4U-getrouwe groep en overige groep 

Uitkomsten Smart4U-getrouwe groep Overige groep F

Voormeting Nameting Voormeting Nameting

Veranderingsbereidheid

     Voorbeschouwings- en 
     overpeinzingsfase

-.64 (3.70) -.91 (5.94) -.17 (4.74) -1.2 (5.62) .33

     Actiefase -.63 (3.80) 1.3 (2.90) .48 (4.66) -.75 (2.77) 5.30*

Aantal sociale contacten 19.9 (10.94) 17.1 (8.74) 13.8 (9.76) 14.4 (8.87) 1.26

Kwaliteit sociale contacten

     Nabijheid 2.3 (.36) 2.2 (.30) 2.1 (.43) 2.2 (.42) .96

     Sociale steun 3.9 (1.27) 4.3 (1.15) 3.9 (1.27) 4.3 (1.15) .30

Psychische klachten 40 (13.93) 55.0 (13.08) 47.2 (17.68) 66.7 (18.70) 1.89

Kwaliteit van leven 3.9 (.58) 3.6 (.77) 3.4 (.70) 3.8 (.70) .51

NB: * p –waarde, significant (< .05)

De resultaten zijn nagenoeg hetzelfde. Het positieve effect van Smart4U op veran-

deringsbereidheid in de actiefase wordt nog iets sterker. Verder zijn er geen posi-

tieve effecten voor de Smart4U-getrouwe groep ten opzichte van de overige groep. 

Dit komt overeen met de vorige analyses. 
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Ervaringen van 
gebruikers

7.1  Inleiding

Om meer zicht te krijgen op hoe de interventie werkt of zou kunnen werken, is het 

voor de onderzoekers erg belangrijk om van de patiënten terug te horen hoe zij 

het gebruik van Smart4U hebben beleefd. De patiënten uit de interventiegroep zijn 

tijdens het gebruik van de Smart4U app gemiddeld vier keer gebeld om naar hun 

ervaringen met Smart4U te vragen. Na afloop van de interventie hebben zij een 

vragenlijst ingevuld waarbij hen uitgebreider naar hun ervaringen is gevraagd. In 

dit hoofdstuk worden zowel kwantitatieve als kwalitatieve data gepresenteerd over 

hun ervaringen. Voorafgaand aan de interventieperiode zijn ze allen individueel 

geïnstrueerd hoe de app te gebruiken en wat te doen bij technische problemen (een 

onderzoeksmedewerker was tijdens kantooruren altijd telefonisch bereikbaar). 

7.2  De telefonische contacten

Tijdens de interventie zijn gemiddeld vier keer telefonische interviews afgenomen 

bij de patiënten waarin werd gevraagd naar hun ervaringen met het gebruik van de 

app. In onderstaande tabel (7.1) staan de vragen die tijdens de interviews zijn ge-

steld en het percentage van de patiënten dat de vraag tijdens de genoemde periode 

met ‘ja’ heeft beantwoord. De vragen zijn afkomstig van standaard evaluatieformu-

lieren die gebruikt worden om de “De Psymate” te evalueren die is ontwikkeld door 

de Universiteit Maastricht.

7
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Tabel 7.1   Percentage vragen van het formulier Gebruik PsyMate 

beantwoord met ja

Vragen Periode 1 (week 1-3) Periode 2 (week 4-6)

Zijn er technische mankementen 
opgetreden?

57% 28%

Vond u het lastig om Smart4U te 
bedienen?

42% 7%

Vond u het gebruik van Smart4U 
belastend?

28% 21%

Zijn de vragen, tips en suggesties 
moeilijk of onduidelijk?

21% 21%

Hebben speciale gebeurtenissen 
deze week een rol gespeeld die 
het gebruik van Smart4U hebben 
beïnvloed?

28% 28%

Heeft u nog andere 
opmerkingen?

Over het algemeen zijn de 
reacties positief. Men wordt 
zich bewust van het gedrag 
op het gebied van het 
verbeteren van contacten 
en daarnaast maakt men 
succeservaringen mee.
Men wordt op een positieve 
manier aan het denken 
gezet en gestimuleerd 
contact te zoeken. 
Door eentonige vragen 
kan het saai worden. 
Eén patiënt geeft aan er 
genoeg van te hebben: saai 
en weinig uitdaging.

In deze fase voert ’saaiheid’ 
de boventoon. Verder 
weinig problemen. 
De belangstelling en 
motivatie om de vragen 
te beantwoorden neemt 
af. Er wordt bijvoorbeeld 
aangegeven dat indien 
je geen behoefte hebt 
om nieuwe contacten 
te maken, je in dezelfde 
vragen blijft hangen en 
dezelfde tips, geen nieuwe 
informatie dus. 

7.3  Het Smart4U evaluatieformulier

Na afloop van de interventie van zes weken is aan de patiënten een algemeen 

evaluatieformulier voorgelegd, bestaand uit 16 vragen die te beantwoorden waren 

met een score op een 7-punts Likert-schaal. Daarnaast was er ruimte om bij een 

aantal vragen extra commentaar te leveren. Veertien patiënten hebben de formu-

lieren ingevuld. In onderstaande tabel (7.2) worden de vragen weergegeven van het 

formulier en de gemiddelde score over alle respondenten.
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Tabel 7.2  Gemiddelde respons op evaluatieformulier (niet= 1, zeer = 7)

Vraag Gemiddelde 
score op 
7-punts schaal

1 Aansluiting van de app bij de patiënt

1a Vindt u dat de vragen goed aansluiten bij uw ervaringen? 4,4

1b  Vindt u dat de tips en suggesties goed ingaan op uw wensen en 
mogelijkheden?

4,0

1c  Voelde u zich aangemoedigd door de vragen, tips en suggesties? 4,5

2 Invloed van de app op sociale contacten en activiteiten

2a  Heeft het meedoen aan de Smart4U interventie invloed op uw activiteiten 
gehad?

3,3

2b  Heeft het meedoen aan de Smart4U interventie ervoor gezorgd dat u zich 
meer bewust bent van (het verbeteren van) uw contacten met anderen?

4,8

2c  Heeft het meedoen aan de Smart4U interventie ervoor gezorgd dat u 
meer contact heeft (gehad) met andere mensen?

3,0

2d  Heeft het meedoen aan de Smart4U interventie ervoor gezorgd dat u 
betere contacten heeft (gehad) met andere mensen?

3,5

2e  Heeft het meedoen aan de Smart4U interventie ervoor gezorgd dat u 
contact heeft (gehad) met mensen die u nog niet kende of waarmee u het 
contact was verloren?

2,7

2f  Heeft het meedoen aan de Smart4U interventie u gehinderd in uw 
dagelijkse bezigheden?

2,7

3 Gebruiksgemak van en instructie bij de app

3a Kon u de tekst op het scherm van de Smart4U goed lezen? 6,3

3b Vond u het lastig om Smart4U te bedienen? 1,0

3c  Was de mondelinge uitleg die u over het gebruik van Smart4U heeft 
gekregen duidelijk?

6,5

3d  Was de schriftelijke uitleg die u bij het gebruik van Smart4U heeft 
gekregen duidelijk?

6,2

3e Vond u het gebruik van Smart4U belastend? 3,2

3f  Hebben (technische) problemen ervoor gezorgd dat u de vragen niet goed 
kon invullen?

1,6

7.4  Wat vinden de patiënten van de app?

Over het algemeen vinden de patiënten dat de vragen die in de app gesteld worden 

voldoende bij hun ervaringen aansluiten en dat de tips en suggesties redelijk bij hun 

wensen en mogelijkheden passen. Een patiënt beschrijft hoe zij een oud contact 

weer heeft opgepakt. Een initiatief dat ze anders niet zou hebben genomen. Een 

andere patiënt geeft aan hoe de app haar aan het denken had gezet over het feit 

dat haar netwerk door ziekte kleiner was geworden en dat ze dat weer wilde gaan 

uitbreiden, met het oog op de toekomst en gezien haar leeftijd. “Als de app in de 

App Store te krijgen zou zijn, zou ik hem zeker gebruiken.”
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Een ander beschrijft: ”Het heeft me vooral in het begin over de drempel ge-

holpen om energie te steken in contacten. Hierdoor zijn veel contacten aanzienlijk 

verbeterd.”

Een patiënt geeft aan dat de app haar beperkt heeft beïnvloed: “Je denkt er wel 

bewuster over na en ik neem me ook van alles voor, maar mis een stok achter de 

deur voor feedback.”

Voor een andere patiënt betekende Smart4U dat ze het onderhouden van 

sociale contacten wat dichterbij ging zoeken. “Het gebruik van Smart4U heeft 

gezorgd voor meer verfijning in mijn contacten. Met name via internet een berichtje 

sturen, sneller reageren op e-mail en kaartjes sturen. Het gaat meer om de kleinere 

contacten.” Weer een ander zegt: “Ik heb me in ieder geval voorgenomen om met 

sommige contacten een afspraak te maken. Ik ben me wat bewuster dat ik wat 

minder negatief denk over mezelf in relatie tot een ander.” En ook: ”Smart4U heeft 

ervoor gezorgd dat ik vaker even contact opnam, initiatief nam voor contact. De 

tips hielpen om de invulling concreet te maken. De bewustwording van de positieve 

betekenis van een contactmoment was ook betekenisvol.”

De meeste patiënten geven aan dat de interventie hen bewust maakt van hun 

sociale netwerk en het belang ervan. Twee patiënten geven aan dat het ook heeft 

bijgedragen aan het concreet verbeteren van het sociale netwerk.

7.4.1 Kritische kanttekeningen van patiënten bij de app 

Patiënten geven aan dat de variatie in vragen te beperkt is. Daardoor gaat de app 

na een aantal weken ‘vervelen’. Dit geldt ook voor de feedback die de patiënten 

krijgen. Deze is beperkt en te weinig persoonsgericht. Patiënten geven aan be-

hoefte te hebben aan meer interactie van de app met hen. Een patiënt merkt er 

het volgende over op: “Als ik me voorneem om iemand te gaan bellen, dan zou ik 

willen dat de app de volgende dag aan me vraagt: ‘Is het gelukt?’.” De open vragen 

in de app (die patiënten zelf moeten beantwoorden in een open veld) vragen om 

een inspanning van de patiënt waar onvoldoende geïndividualiseerde feedback op 

komt. De app in game-vorm zou een patiënt meer motiveren om actief te blijven. 

Een andere patiënt merkt op dat er in de app geen rekening mee wordt gehouden 

dat veel mensen actief zijn op social media. De technische problemen die aan het 

begin werden geconstateerd, hebben er niet toe geleid dat vragen niet konden wor-

den beantwoord; deze problemen waren snel en makkelijk te verhelpen waardoor 

de hinder beperkt was.
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7.5   Conclusies op basis van de reacties van de 
deelnemende patiënten

Tijdens de eerste drie weken van het gebruik van Smart4U werkt de app bij de 

meeste gebruikers motiverend. De app stimuleert hen om actief aandacht te beste-

den aan het sociale netwerk. Men wordt zich bewust van het eigen gedrag in de 

omgang met het sociale netwerk en daarnaast maakt men succeservaringen mee. 

Men is er meer mee bezig en wordt op een positieve manier aan het denken gezet 

en gestimuleerd om contact te zoeken. Na een aantal weken wordt de app toch wat 

saai, omdat men vaak dezelfde vragen en antwoorden tegenkomt. 

Er is behoefte aan een grotere variatie in vragen en antwoordmogelijkheden, 

zodat men uitdaging kan blijven zien in de applicatie. 
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Deel IV
 De toepassing en bruikbaarheid 
van een alternatieve 
evaluatiemethode: Experience 
Sampling Method (ESM)
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ESM bij sociale 
netwerken van mensen 
met ernstige psychische 
aandoeningen 

8.1  Inleiding

In dit hoofdstuk gaan we in op een alternatieve evaluatiemethode voor het meten 

van interacties met het sociale netwerk van psychiatrische cliënten in het dagelijks 

leven, de Experience Sampling Method (ESM). 

8.2  Het meten van het sociale netwerk

De geestelijke gezondheidszorg schiet tekort in het versterken van sociale netwer-

ken van cliënten. Dit leidt ertoe dat cliënten deels hun ambities en hoop opgeven 

(Hulschbosch, Place, en Michon, 2013). De meest onvervulde zorgbehoefte van 

cliënten met psychiatrische aandoeningen ligt op het gebied van intermenselijk con-

tact en sociale participatie (Theunissen e.a., 2013). De beperkte aandacht voor het 

versterken van sociale netwerken van cliënten is in strijd met het feit dat cliënten 

met psychiatrische aandoeningen een relatief klein sociaal netwerk hebben, dat 

vaak grotendeels bestaat uit hulpverleners van officiële instanties (Theunissen e.a., 

2013, Van Woerden e.a., 2015).

Het besef van urgentie om de genoemde problemen ter hand te nemen, groeit de 

laatste jaren sterk bij beleidsmakers en professionals (in het bijzonder psychiaters 

en verpleegkundigen). Het belang van een ondersteunend sociaal netwerk wordt 

breed erkend en een convenant ‘Betrokken omgeving’ is ondertekend door GGZ 

Nederland en de samenwerkende cliënten- en familieorganisaties. In het Bestuurlijk 

Akkoord Toekomst GGZ (2012) is als toekomstdoel gedefinieerd dat zelfmanage-

ment en het herstelvermogen van de cliënt zelf fors moeten worden gestimuleerd. 

Het sociale netwerk van de cliënt speelt daar een belangrijke rol in. Het urgentiebe-

sef komt mede tot uitdrukking in het feit dat professionals in de ggz de afgelopen 

jaren steeds meer zijn gaan denken vanuit de eigen kracht van de cliënt en diens 

netwerk. In de praktijk lopen zij echter tegen een aantal belemmeringen aan.

8
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Zo blijkt het moeilijk om in de drukte van alledag te zorgen dat het sociale netwerk 

goed in beeld komt. Daarnaast blijkt het meten van het sociale netwerk complex. 

Hoewel er een aantal instrumenten voorhanden is om het sociale netwerk in beeld 

te brengen, zoals de eerder beschreven Social Network Map (Tracy & Whittaker, 

1990), laat verbetering of verslechtering in het sociale netwerk zich niet zonder 

meer in getallen uitdrukken. Ook kwalitatief onderzoek zegt niet alles: interviews 

zijn beperkt generaliseerbaar naar andere tijdstippen of personen. Zoals eerder 

beschreven kunnen bij zelfrapportage bijvoorbeeld geheugenproblemen of sociale 

wenselijkheid optreden. Ook gaat het vaak om momentopnames terwijl sociale 

netwerken van cliënten aan veranderingen onderhevig zijn. Bovendien is het lastig 

te bepalen hoe het gerapporteerde netwerk er nu in de praktijk uitziet. Om de 

interacties van cliënten met hun sociale netwerk beter te leren kennen, moet men 

cliënten ook bestuderen in hun normale dagelijkse leven. 

8.3  De Experience Sampling Methode (ESM)

Met de ESM kan men op een systematische en valide manier ervaringen en gedra-

gingen in het dagelijks leven, en ook de context waarin deze plaatsvinden, bestu-

deren (Csikszentmihalyi & Larson, 1987; De Vries, 1992). Het is een gestructureerde 

dagboektechniek, waarbij deelnemers meerdere keren per dag een vragenlijst moe-

ten invullen op onvoorspelbare tijdstippen in hun dagelijks leven. Na een signaal 

worden de deelnemers verzocht hun gedachten, de context (activiteiten, personen 

die aanwezig waren, locatie), hun beoordeling van die context en hun stemming te 

rapporteren. Op deze manier wordt een grote hoeveelheid informatie verzameld, 

zowel over de ervaring van cliënten als over de context waarin deze voorkomt. 

ESM maakt niet of nauwelijks gebruik van vragenlijsten of meetinstrumenten maar 

steeds van eenvoudige, snel te beantwoorden stellingen (‘Ik voel me opgewekt’), die 

altijd gaan over het moment, niet over een periode of over een gebeurtenis in het 

verleden. De betrouwbaarheid van de meting ligt in het stellen van steeds dezelfde 

vragen op veel verschillende momenten en niet door het stellen van verschillende 

vragen op hetzelfde moment die hetzelfde beogen te meten. De toepasbaarheid, de 

validiteit en de betrouwbaarheid van ESM is bij verschillende psychiatrische popula-

ties aangetoond (Myin-Gerneys, Delespaul & Van Os, 2003). 

Strategieën zoals ESM, die de ervaringen van cliënten in het dagelijks leven onder-

zoeken, bieden mogelijkheden op verschillende onderzoeksdomeinen (Myin-Gerneys 

e.a., 2003). Ten eerste kunnen zij bijdragen aan het vergroten van onze kennis over 

de fenomenologie van de symptomen zoals zij voorkomen in het dagelijks leven. Zo 

zijn de symptomen van verschillende psychische stoornissen uitvoerig beschreven, 

maar is er weinig bekend over het optreden en de effecten van deze symptomen in 
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het dagelijks leven: hoe worden cliënten beïnvloed door deze symptomen, hoe vaak 

komen deze symptomen voor, welke omgevingsfactoren beïnvloeden de intensiteit 

en het optreden van symptomen? Al deze aspecten kunnen met ESM onderzocht 

worden. Daarnaast kan ESM ook nieuwe inzichten bieden in de oorzaken van psy-

chische stoornissen. In de derde plaats kan ESM als instrument gebruikt worden bij 

de behandeling van de individuele cliënt. Ten slotte kan ESM van waarde zijn in de 

context van klinische trials die het effect van gedragsmatige of farmaceutische be-

handelingen op de frequentie en ernst van psychiatrische symptomen onderzoeken. 

8.4   Het meten van de dagelijkse interactie met 
het sociale netwerk via de PsyMate

Eerder is de ESM een nuttige techniek gebleken om de interactie van psychiatrische 

cliënten met hun omgeving in het dagelijks leven in beeld te brengen (Myin-Gerneys 

e.a., 2003). Om meer zicht te krijgen op hoe het sociale netwerk van cliënten er 

uitziet en hoe cliënten met hun sociale netwerk omgaan en wat hun ervaringen 

hiermee zijn in het dagelijks leven, wordt de ESM in dit onderzoek aangepast en 

toegepast om de dagelijkse interactie van cliënten met het sociale netwerk op alter-

natieve wijze te evalueren. Er wordt onderzocht in hoeverre de ESM een beter beeld 

geeft van (de omgang met) het sociale netwerk van cliënten dan meer traditionele 

instrumenten zoals de Social Network Map waarmee nmalig de omvang en structuur 

van het sociale netwerk in beeld worden gebracht.

Naar de omvang en structuur van het sociale netwerk van psychiatrische cliënten 

is al redelijk wat onderzoek verricht. Netwerken kunnen onderverdeeld worden in 

primaire of secundaire groepen (Dickinson e.a., 2002). De primaire groep is in het 

algemeen klein en hecht en bestaat uit familie of genomineerde vrienden. Het se-

cundaire netwerk is groter, meer formeel en minder persoonlijk. Het betreft mensen 

van werk of school, clubs, buren, en/of cliënten en hulpverleners. In een onderzoek 

naar chronisch schizofrene cliënten die een dagbehandeling ontvingen, bleek het 

primaire netwerk klein te zijn en te bestaan uit ongeveer zeven personen, waarvan 

er drie regelmatig gezien werden. Het secundaire netwerk bleek te bestaan uit ge-

middeld 32 personen (Creswell, Kuipers & Power, 1992). In een studie van Dickinson 

en anderen (2002) bleek een groep van cliënten die ontslagen waren uit een 

psychiatrische instelling de afgelopen maand 16 contacten te hebben gehad. In een 

gemiddelde populatie zijn dit 40 contacten per maand en in een referentiegroep 

die alleen ambulante hulp ontvangt 29. Een verklaring was het grote aantal cliënten 

met een psychose. De netwerkgrootte van cliënten met een psychose kan beperkt 

zijn tot 4-13 mensen (Creswell e.a., 1992). Daarnaast is bekend dat zowel het primai-

re als het secundaire netwerk van ambulante cliënten groter is dan dat van klinische 
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en begeleid wonen cliënten (Borge e.a., 1999; Dickinson e.a., 2002; Theunissen e.a., 

2013). In één studie bleek dit wel 60% tot 80% groter te zijn (Theunissen e.a., 2013).  

Ook de samenstelling van het sociale netwerk van psychiatrische cliënten ziet er 

anders uit dan die van de gemiddelde populatie. Het netwerk bestaat merendeels uit 

familieleden, medecliënten (ongeveer een derde) en hulpverleners; voor 76% van de 

cliënten zijn hulpverleners de belangrijkste personen in hun sociaal netwerk (Borge 

e.a., 1999; Dickinson e.a., 2002; Theunissen e.a., 2013). Hoewel uit onderzoek blijkt 

dat er vaak weinig wederkerigheid is in transacties van psychiatrische cliënten met 

het sociale netwerk, wordt in één studie bij psychiatrische cliënten een aanzienlijke 

wederkerigheid in de netwerktransacties met familie en vrienden gevonden (Nelson, 

Hall, Squire & Walsh-Bowers, 1992). Alleen hulpverleners bleken meer ondersteuning 

te geven dan te ontvangen van cliënten. Uit de studie van Theunissen en anderen 

(2013) blijkt verder dat een derde van alle ambulante cliënten en ongeveer de helft 

van de klinische en begeleid wonen cliënten hoogstens soms sociale steun ervaren.

Over de omgang en ervaringen met het sociale netwerk in het dagelijks leven is nog 

niet veel bekend, aangezien de ESM nog niet is toegepast met als expliciet doel het 

in kaart brengen van interacties met het sociale netwerk. Wel weten we uit ouder 

onderzoek dat chronisch psychiatrische cliënten die ambulante zorg ontvangen 

vaker alleen zijn dan de gemiddelde populatie (respectievelijk 35,4% en 24.6% 

van hun tijd). Ook brengen ze in tegenstelling tot de gemiddelde populatie rela-

tief meer tijd door met vrienden (13% versus 2.6% van hun tijd) dan met collega’s 

(4.2% versus 26.7%). Anderzijds zijn chronisch psychiatrische patiënten ook vaker in 

gezelschap van vreemden of niet benoembaren (7.6% versus 2.9% van hun tijd). (De 

Vries, Dijkman-Caes & Delespaul, 1988). Over clienten die klinisch opgenomen zijn of 

begeleid wonen, zijn geen gegevens beschikbaar. Het is raadzaam voorzichtig te zijn 

met het trekken van verregaande interpretaties over de effecten van psychische aan-

doeningen op de leefwereld van cliënten. Het genoemde onderzoek is lang geleden 

uitgevoerd, de steekproef was beperkt en er is beperkt gecontroleerd op relevante 

demografische variabelen. In deze studie gaan we kijken of ESM ons een beter 

inzicht kan geven in de tijd die EPA-cliënten in het dagelijks leven alleen of in gezel-

schap met anderen doorbrengen, met wie zij hun tijd doorbrengen, hoeveel tijd zij 

in sociale interactie met anderen doorbrengen en wat hun ervaringen hierbij zijn. 

8.5  De PsyMate

Voor de toepassing van ESM in dit onderzoek werkten we samen met de 

Maastrichtse onderzoeksgroep ‘Innovations in Mental Health Care’ van prof. dr. 

P. Delespaul. Deze onderzoeksgroep ontwikkelde al eerder een handig palmtop 
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apparaat, de PsyMate, om veranderingen in mentale gesteldheid bij psychiatrische 

cliënten op een context-sensitieve manier te meten. Met de PsyMate is veel ervaring 

opgedaan bij verschillende populaties psychiatrische cliënten. Drie jaar geleden is 

men gestart met de ontwikkeling van een smartphone app als vervanger voor de 

palmtop – die weliswaar goed werkte maar vrij kostbaar in aanschaf (ca. 500 euro) 

en niet zo flexibel programmeerbaar was. De ontwikkeling van de app bleek tijd-

rovender dan gedacht. De vertragingen waren vooral te wijten aan de complexiteit 

van de app. 

De complexiteit ligt in het feit dat de app flexibel en breed inzetbaar moest zijn. De 

app is zo gemaakt dat gebruikers of instellingen zelf kunnen bedenken wat ze met 

de app willen, zelf mee kunnen denken over de inhoud en, indien gewenst, functies 

of vragenlijsten kunnen aanleveren. Dit moet dan wel weer getest en aangepast 

worden. Daarnaast moest de app ook geschikt zijn voor echt offline gebruik. Ook 

moest het mogelijk zijn om de app met veel gebruikers simultaan te gebruiken. 

Bovendien moest de gebruiker in staat gesteld worden om meteen na het invullen 

bij een beep, realtime zijn ingevulde gegevens online te bekijken. 

De ontwikkeling van de Psymate app heeft derhalve langer geduurd dan werd 

beoogd. In september 2014 werd hij voor het eerst openbaar beschikbaar gesteld 

via de online winkels die bestaan voor de verschillende platforms/besturingssyste-

men. Ruim daarvoor hebben wij al met een prototype gewerkt in dit onderzoek. 

Dit betekende dat we niet met een doorontwikkelde versie werkten en dat er vele 

kinderziektes en obstakels overwonnen moesten worden. Daarbij hebben wij ook 

als gebruiker een aantal vragen toegevoegd aan de app, die dan weer getest en 

aangepast moesten worden. Dankzij een intensieve en van beide kanten welwil-

lende samenwerking met de Maastrichtse groep is dit proces arbeidsintensief, maar 

ook leerzaam en effectief geweest.
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Opzet en betekenis van 
ESM onderzoek
 

9.1  Inleiding 

In deze ESM studie wordt onderzocht hoe op een alternatieve wijze interacties 

met het sociale netwerk van psychiatrische cliënten in het dagelijks leven gemeten 

kunnen worden. We bekijken of met de Experience Sampling Method (ESM) meer 

informatie kan worden verkregen over het sociale netwerk van psychiatrische clien-

ten dan met de gebruikelijke vragenlijsten en interviews. Deze ESM studie is dus 

niet gericht op het onderzoeken van de effectiviteit van Smart4U. In dit hoofdstuk 

gaan we achtereenvolgens in op de deelnemers, de procedure, het gebruik van de 

PsyMate, de meetinstrumenten en de analyses van het ESM onderzoek naar sociale 

netwerken van psychiatrische cliënten. 

9.2  Deelnemers

De ESM is afgenomen bij 25 cliënten die deelnamen aan de hiervoor beschreven 

effectiviteitsstudie. Het betreft alle 19 cliënten uit de interventiegroep aange-

vuld met zes cliënten uit de controlegroep. Zoals eerder beschreven ontvingen 

deze cliënten ambulante specialistische hulp bij een grote ggz-organisatie in 

Gelderland voor een psychotische stoornis die zich maximaal vijf jaar geleden had 

geopenbaard. 

Ruim meer dan de helft van de deelnemers is vrouw (60%) en de gemiddelde leef-

tijd is 38 jaar. Het merendeel is ongehuwd (83%), gevolgd door gescheiden (13%) 

en gehuwd (4%). Het merendeel van de deelnemers (87%) heeft de Nederlandse 

nationaliteit. Meer dan de helft van de deelnemers woont alleen (57%). Anderen 

wonen samen met kinderen (9%), partner en kinderen (4%), partner (4%), andere 

familie of bekenden (9%), inwonen bij ouders (4%), met anderen in een huis inclu-

sief ziekenhuis (9%) of anders (4%). 

Bijna een kwart van de deelnemers heeft als hoogst afgeronde opleiding mid-

delbaar beroepsonderwijs (23,8%) en nog eens een kwart heeft hoger beroeps-

onderwijs gevolgd (23,8%). Ruim een kwart van de deelnemers volgde voortge-

zet algemeen onderwijs (28,6%). Meer dan tien procent heeft wetenschappelijk 

onderwijs afgerond (14,3%), en bijna vijf procent volgde lager onderwijs (4.8%) en 

anders (4,8%). Bijna een vijfde van de deelnemers heeft betaald werk (18%). Het 

9
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gaat daarbij om diverse vormen van betaald werk: regulier werk, werk in de sociale 

werkvoorziening of ander gesubsidieerd werk. Nog eens 14% van de deelnemers 

geeft aan vrijwilligerswerk te doen. 

Alle deelnemers hebben klinische symptomen op het gebied van symptomatische 

stress, waaronder hoofdzakelijk angst, depressie, somatische problemen en stress 

vallen. Daarnaast hebben alle deelnemers klinische symptomen op het gebied van 

interpersoonlijke relaties zoals eenzaamheid, conflicten met anderen, gezins- en 

relatieproblemen. Tot slot heeft minder dan de helft van de deelnemers (47%) 

klinisch significante problemen op het gebied van sociale rollen in het werk, school 

of huishouden. 

9.3  Procedure

Tijdens een informatiebijeenkomst (thuis of op locatie afhankelijk van de voorkeur 

van de deelnemer) werd de ESM procedure aan de deelnemers uitgelegd en moch-

ten de deelnemers oefenen met een demo ESM vragenlijst. Tijdens deze bijeenkomst 

werd ook de Social Network Map (SNM) afgenomen. Daarna kregen de deelnemers 

een smartphone in bruikleen met daarop de PsyMate app. Hen werd gevraagd 

om gedurende zes achtereenvolgende dagen ESM vragen te beantwoorden via de 

PsyMate app op de smartphone. Deze vragen moesten op tien willekeurige momen-

ten per dag worden beantwoord na een ‘beep’ geluid. De ‘beep’ ging af tussen half 

acht ’s ochtends en half elf ’s avonds. Op de tweede ESM dag zijn de deelnemers 

gebeld om te vragen of er nog technische of inhoudelijke problemen waren met het 

beantwoorden van de ESM vragen. Na afloop zijn de deelnemers gevraagd naar hun 

gebruikservaringen met de PsyMate. Na adloop is de deelnemers ook gevraagd in 

welke mate de dagen waarop de ESM metingen plaatsvonden, representatief waren 

en of ze dachten dat de ESM metingen hun dagelijkse ervaringen hadden beïnvloed.

9.4  Gebruik PsyMate

Na afloop van de ESM vindt een evaluatie plaats aan de hand van twee formulieren. 

Het eerste formulier gaat over het gebruik van de PsyMate. Het tweede formulier is 

een algemene debriefing over de Psymate. Deze formulieren zijn ook in aangepaste 

vorm gebruikt om het gebruik van de Smart4U app te evalueren. De deelnemers 

gaven op een 7-puntsschaal aan (waarbij 1 staat voor ‘niet’, 4 voor ‘matig’ en 7 voor 

‘zeer’) wat zij van het gebruik van de PsyMate vonden (zie Figuur 9.1.) Zij gaven aan 

dat zij de tekst goed konden lezen en dat zij het niet lastig vonden om de PsyMate 

aan te zetten en te bedienen. De mondelinge en schriftelijke uitleg was duidelijk. 

De vragen waren niet moeilijk of onduidelijk en het gebruik van de PsyMate werd 
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niet als belastend ervaren door de deelnemers qua aantal beeps, duur van de vragen 

en geluid. Er werden geen technische problemen ervaren. 

Figuur 9.1   Scores op de vragen van het formulier Gebruik van de PsyMate 

0 1 2 3 4 5 6 7 8
Technische problemen

Geluid belastend

Duur vragen belastend

Aantal beeps belastend

Vragen moeilijk/onduidelijk

Schriftelijke uitleg duidelijk

Mondelinge uitleg duidelijk

Psymate lastig bedienen

Psymate lastig aanzetten

Tekst goed lezen

Een aantal deelnemers gaf aan dat zij de vraag ‘Met hoeveel mensen ben ik in 

totaal (mezelf niet meegerekend)?’ als verwarrend hadden ervaren. Daarnaast gaf 

een aantal deelnemers aan dat ze ’s nachts beeps kregen terwijl de beeps uiterlijk 

tot 22:30 uur zouden moeten voorkomen. Een aantal deelnemers gaf aan dat zij een 

ander dagritme hadden en dat de beeps tussen 7:30 en 22: 30 uur niet pasten bij dit 

ritme. Eén deelnemer gaf aan dat contacten via social media ontbraken. Daarnaast 

gaf één deelnemer aan dat de antwoordoptie ‘huisgenoten’ ontbrak bij de vraag 

‘Met wie ben je?. 

De deelnemers beantwoordden op dezelfde 7-puntsschaal (waarbij 1 staat voor 

‘niet’, 4 voor ‘matig’ en 7 voor ‘zeer’) de vragen op het formulier Algemene debrie-

fing PsyMate (zie Figuur 9.2.).
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Figuur 9.2   Scores op de vragen van het formulier Algemene Debriefing 
PsyMate 
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De deelnemers gaven aan dat de week waarin de PsyMate werd afgenomen voor 

hen een redelijk gewone week was met weinig speciale gebeurtenissen. De deel-

nemers waren tevreden over de mate waarin hun ervaringen weergeven konden 

worden. Daarnaast gaven zij aan dat het meedoen aan het onderzoek geen tot 

weinig invloed had op hun stemming, activiteiten en contacten met andere mensen. 

De ESM hinderde de deelnemers niet in hun dagelijkse bezigheden. Ook vergisten 

zij zich nauwelijks bij het beantwoorden van de vragen.  

9.5  Meetinstrumenten

Social Network Map (SNM)

De Social Network Map (Tracy & Whittaker, 1990) werd gebruikt om het aantal en de 

structuur van de sociale contacten te meten. De SNM werd ook al in Hoofdstuk 2 en 

Hoofdstuk 4 beschreven. Het aantal personen in verschillende levensgebieden werd 

gemeten (huishouden/gezin, andere familie, werk/school, instanties, vrienden, buren 

en clubs/organisaties). Daarnaast werd van de 15 belangrijkste personen aangege-

ven in welke mate zij concrete hulp, emotionele steun, informatie en advies geven. 

Ook de richting van de hulp en in welke mate deze wederzijds is of één richting op 

gaat, is onderzocht. Tevens is de ervaren nabijheid van de verschillende personen, 

de frequentie van het contact en hoe lang men iedere persoon kent onderzocht. 

Het instrument SNM is relatief eenvoudig en snel te gebruiken. De betrouwbaarheid 

is in beperkte mate vastgesteld. Items als ‘frequentie van het contact’ en ‘ervaren 

nabijheid’ geven een hogere betrouwbaarheidsscore dan items die meer afhanke-

lijk zijn van de aard van de interactie, zoals ‘geeft emotionele steun’ en ‘heeft een 

kritische houding’. 
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ESM maten

Met de ESM zijn de context (personen die aanwezig waren, hoeveel er gepraat werd), 

de beoordeling van de context en gevoelens in beeld gebracht. Voor dit onderzoek 

zijn twee extra vragen aan de ESM toegevoegd specifiek gericht op het gewaardeerd 

of afgewezen voelen tijdens contacten met anderen. In Tabel 9.1. staan alle ESM ma-

ten. Bij ESM worden alle variabelen slechts met één vraag gemeten. Dit is methodolo-

gisch niet problematisch omdat er in ESM vaak gemeten wordt in plaats van dat er op 

één moment veel vragen worden gesteld. 

Tabel 9.1  Beschrijving van de ESM maten

Vraag Antwoord

Context

Met wie ben ik? Tien antwoordcategorieën:
Alleen, 
Partner of kind(eren)
Overige familie
Vriend(en)
Collega(’s) of schoolgeno(o)t(en)
Club of organisatie geno(o)t(en) 
Buurtgeno(o)t(en)
Hulpverlener(s) 
Onbekende(n), Anders

Wat doe ik? Er zijn meerdere antwoordcategorieën maar alleen de 
antwoordcategorie ‘praten’ wordt meegenomen in de analyses. 

Beoordeling context

Ik vind dit aangenaam Op 7-punts Likert schaal van 1= niet, 4= matig tot 7= zeer

Ik zou het anders willen “

Gevoelens

Ik voel me eenzaam “

Ik voel me afgewezen “

Ik voel me gewaardeerd “

9.6  Analyse

Inclusie van metingen

Een ESM meting werd als valide beschouwd en meegenomen in de analyses, als het 

antwoord in minder dan 15 minuten na de ‘beep’ werd ingevuld. Deelnemers zijn niet 

meegenomen in de analyses als ze minder dan een derde van het totaal aantal mogelijke 

‘beeps’hebben ingevuld (totaal aantal beeps: 6 dagen x 10 = 60 beeps; 1/3 van 60 beeps 

= 20 beeps). Acht deelnemers hebben minder dan 20 ESM metingen ingevuld en zijn niet 

meegenomen in de analyses (ook niet voor de SNM). Deze acht uitgevallen deelnemers 

verschillen niet van de deelnemers die niet zijn uitgevallen (N=17) op de demografische 

variabelen, klinische symptomen, aantal contacten en ervaren nabijheid en sociale steun. 
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Geaggregeerde data

Voor de toepassing van de ESM werden geaggregeerde data gebruikt. Gemiddelde 

scores werden berekend voor iedere deelnemer op basis van elke ESM meting per 

deelnemer. Frequentiescores werden berekend voor iedere deelnemer op basis van 

het aantal keren dat een bepaalde categorie voorkwam als percentage van het 

totaal aantal ESM metingen van deze deelnemer. Vervolgens zijn gemiddelde en 

frequentiescores voor de gehele onderzoeksgroep berekend. 
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Bevindingen over de 
uitkomsten ESM

10.1  Inleiding

In dit hoofdstuk worden de bevindingen beschreven over de sociale netwerken van 

psychiatrische cliënten. Eerst gaan we in op het aantal en de kwaliteit van de con-

tacten die gemeten zijn met de SNM. Vervolgens beschrijven we de resultaten van 

de ESM analyses. Ten eerste wordt in percentages de tijd beschreven die patiënten 

alleen of met verschillende categorieën personen doorbrengen. Ten tweede wordt 

ingegaan op de beoordeling van dat percentage. Ten derde worden de gevoelens 

beschreven gedurende de tijd die alleen of met anderen wordt doorgebracht. Tot 

slot wordt in beeld gebracht hoe gevoelens van eenzaamheid, waardering en afwij-

zing variëren over de zes verschillende ESM dagen. 

10.2  Aantal en structuur van de contacten (SNM)

De gemiddelde netwerkgrootte is 17.3 personen (SD = 9.88; range 5 tot 37 per-

sonen), inclusief gemiddeld 5.2 familieleden, 4.5 vrienden, 2.1 hulpverleners, 1.9 

personen van werk of school, 1.7 buren, 1.1 gezinsleden en 0.7 personen van clubs 

of organisaties. 

Van de maximaal 15 belangrijkste personen in de netwerken geven er 4.4 bijna altijd 

concrete hulp, 3.6 bijna altijd emotionele steun en 3.6 bijna altijd informatie en ad-

vies, hebben 2.8 personen bijna altijd een kritische houding en worden 3.9 personen 

als zeer nabij ervaren.

De richting van de hulp is bij 7.6 personen wederzijds en bij 2.8 personen van andere 

personen naar de cliënt. Bij 0.4 personen is de richting van de hulp van de cliënt 

naar andere personen. Met 1.1. personen is er dagelijks contact en met vier perso-

nen wekelijks. Bijna alle personen kennen ze al langer. De patiënten kennen 0.9 

personen in het netwerk minder dan een jaar. 

10.3   ESM: De context (personen die aanwezig 
waren) 

In Tabel 10.1 en Figuur 10.1 staat het percentage tijd dat alleen of met bepaalde 

categorieën personen wordt doorgebracht.  

10
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Tabel 10.1  Percentages van personen die aanwezig waren 

w

Alleen 57,2%

Met partner en/of kinderen 5,6%

Met overige familie 14,9%

Met vrienden 11,5%

Met collega’s of schoolgenoten 5,7%

Met buurtgenoten 0,7%

Met hulpverleners 0,4%

Met club-/organisatiegenoten 1%

Met onbekenden/anders 3,1%

Figuur 10.1  Tijdverdeling van personen die aanwezig waren 

Met onbekende(n)/anders

Met club/organisatiegeno(o)t(en)

Met hulpverlener(s)

Met buurtgeno(o)t(en)

Met collega('s)/schoolgeno(o)t(en)

Met vrienden

Met overige familie

Met partner/kind(eren)

Alleen

Deelnemers brengen ruim meer dan de helft van de tijd alleen door (57%), gevolgd 

door overige familie (15%), vrienden (11,5%), collega’s of schoolgenoten (5,7%) en 

partner en/of kinderen (5,6%). Bijna geen tijd wordt doorgebracht met buurtge-

noten, hulpverleners, mensen van clubs of organisaties en onbekenden of anders. 

Deelnemers brengen 6,6% van hun tijd pratend met anderen door. 

 
10.4    ESM: De beoordeling van de context 

(personen die aanwezig waren) 

In Figuur 10.2 staat de beoordeling van de tijd die alleen of met bepaalde catego-

rieën personen werd doorgebracht. Patiënten beoordeelden hoe aangenaam ze de 

context ervoeren en of ze het liever anders zou willen. Dit werd beoordeeld op een 

7-punts Likertschaal van 1 (niet), 4 (matig) tot 7 (zeer).
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Figuur 10.2   Gemiddelde sores van beoordelingen per categorie personen 
die aanwezig waren
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Het contact met collega’s en onbekenden wordt als matig aangenaam beoordeeld. 

Het contact met vrienden wordt als aangenaam beoordeeld en het contact met 

overige familie en het alleen zijn als redelijk aangenaam. De contacten worden nau-

welijks ‘liever anders’ gezien. Als er al iets te verbeteren valt, dan zouden als eerste 

de contacten met onbekenden of het alleen zijn in aanmerking komen.     

10.5   ESM: De gevoelens bij de context (personen 
die aanwezig waren) 

In Figuur 10.3 staan de gevoelens bij de tijd die alleen of met bepaalde categorieën 

personen werd doorgebracht. Er is beoordeeld hoe eenzaam, afgewezen en gewaar-

deerd men zich voelde in de verschillende contexten. Dit werd beoordeeld op een 

7-punts Likertschaal van 1 (niet), 4 (matig) tot 7 (zeer).
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Figuur 10.3   Gemiddelde scores van gevoelens per categorie personen die 
aanwezig waren
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Deelnemers voelen zich nauwelijks eenzaam en afgewezen in de verschillende 

contexten. De hoogste scores voor eenzame gevoelens en gevoelens van afwijzing 

worden gerapporteerd bij het contact met onbekenden of bij het alleen zijn. De 

deelnemers voelen zich redelijk gewaardeerd tijdens hun contact met overige fami-

lie, vrienden en collega’s. Zij voelen zich matig gewaardeerd tijdens het contact met 

onbekenden of tijdens het alleen zijn. 

10.6  ESM: Gevoelens per dag 

In Figuur 10.4 staan de gevoelens per dag. Er werd beoordeeld hoe eenzaam, afge-

wezen en gewaardeerd men zich voelde op een 7-punts Likertschaal van 1 (niet), 4 

(matig) tot 7 (zeer).

Figuur 10.4  Gemiddelde scores van gevoelens per dag
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Er zit niet veel verloop in de gevoelens, maximaal 0,75 punt op een 7-punts schaal. 

De deelnemers voelen zich over het algemeen matig tot voldoende gewaardeerd. 

Zoals eerder beschreven, voelen de deelnemers zich nauwelijks eenzaam of afgewe-

zen. Op dag 1 zijn de gevoelens van waardering en eenzaamheid relatief hoog en 

de gevoelens van afwijzing gemiddeld. Op dag 2 zijn de gevoelens van waardering 

relatief laag, van eenzaamheid relatief hoog en van afwijzing gemiddeld. Op dag 

3 zijn de gevoelens van waardering gemiddeld en van eenzaamheid en afwijzing 

relatief laag. Op dag 4 zijn de gevoelens van waardering, eenzaamheid en afwijzing 

relatief hoog. Op dag 5 zijn de gevoelens van waardering het hoogst, gevoelens 

van eenzaamheid relatief laag en gevoelens van afwijzing gemiddeld. Op dag 6 

zijn gevoelens van waardering het laagst, gevoelens van eenzaamheid hoog en van 

afwijzing het laagst. Het verloop van de verschillende gevoelens lijkt niet positief of 

negatief met elkaar samen te hangen. De gemiddelde scores van eenzaamheid en 

afwijzing zijn wel ongeveer even hoog. 

10.7  De toegevoegde waarde van de ESM

Met de SNM is waardevolle informatie over de omvang en structuur van het sociale 

netwerk van psychiatrische cliënten in kaart gebracht. De gemiddelde netwerk-

grootte was ongeveer 17 personen waarvan er met vijf frequent contact was en 

waarvan er vier als zeer nabij en bijna altijd als ondersteunend werden ervaren. 

Afhankelijk van hoe het wordt geoperationaliseerd, ligt het primaire netwerk tussen 

de vier (aantal dat ervaren wordt als bijna altijd ondersteunend of zeer nabij) en 

11 personen (aantal gezinsleden, familieleden, en vrienden). Dit komt overeen met 

de literatuur waarin beperkte netwerken tussen de vier en 13 mensen zijn gevon-

den (Creswell e.a., 1992). Slechts met één persoon is dagelijks contact. Ook blijken 

er nauwelijks nieuwe sociale contacten (<1 jaar contact) in het sociale netwerk te 

zitten. Het aantal personen dat men kent van werk of school of clubs of organisa-

ties, uit de buurt, of als hulpverlener is niet groot, namelijk 6.5. Voor wat betreft de 

richting van de hulp is het overwegend wederzijds en bij 2.8 personen (gemiddeld 

2.2 hulpverleners) is de richting van de hulp van de personen in het netwerk naar 

de cliënt toe. Bij niet meer dan 0.4 personen is de richting van de hulp van de cliënt 

naar het netwerk toe. 

Aan de hand van de ESM data kunnen we concluderen dat de cliënten ruim de helft 

van de tijd alleen zijn (57%). Dit percentage is hoger dan in eerder onderzoek van 

aanzienlijke tijd geleden, waarin een percentage van 35 werd gevonden bij chro-

nische psychiatrische clienten (versus 24.6% in de gemiddelde populatie) (De Vries 

e.a., 1988). Overeenkomstig vorig onderzoek brengen de cliënten meer tijd door 

met familie en vrienden dan met collega’s, schoolgenoten, onbekenden of nieuwe 



* * *  74  Smart4U, een sociale netwerk app

mensen. Ze brengen nauwelijks tijd door met buurtgenoten, hulpverleners, mensen 

van clubs of organisaties, en onbekenden. Dit percentage ligt lager dan in vorig on-

derzoek (de Vries e.a., 1988). Slechts 6,6% van de tijd brengen de cliënten pratend 

door. Het contact met collega’s en onbekenden wordt als matig aangenaam beoor-

deeld. Toch worden de verschillende contacten nauwelijks ‘liever anders’ gezien 

en voelen de cliënten zich nauwelijks eenzaam en afgewezen in de verschillende 

contexten. Als er al iets te verbeteren valt, dan zouden als eerste de contacten met 

onbekenden of het alleen zijn in aanmerking komen. Bij deze contacten worden 

ook de hoogste scores voor eenzaamheid en afwijzing gerapporteerd (hoewel nog 

steeds laag) en voelen de cliënten zich matig gewaardeerd. 

De ESM data geven aan dat de cliënten relatief veel tijd alleen doorbrengen en 

nauwelijks tijd doorbrengen met buurtgenoten, hulpverleners, mensen van clubs of 

organisaties en onbekenden. Opvallend is dat cliënten dit nauwelijks anders willen 

zien en geen sterke gevoelens van eenzaamheid en afwijzing ervaren. Een verkla-

ring hiervoor wordt gegeven in een studie van Husky e.a. (2004). In deze studie 

bleek dat mensen met een kwetsbaarheid voor psychose een voorkeur hebben voor 

veilige sociale situaties (bijvoorbeeld alleen of met familie zijn) en niet voor sociale 

situaties die meer uitdaging vragen (zoals met vrienden zijn, buitenshuis zijn of wer-

ken). De reden hiervoor is dat de negatieve gevoelens van mensen met een kwets-

baarheid voor psychose toenemen als zij met vrienden zijn of werken en studeren. 

Daarentegen nemen hun negatieve gevoelens juist af in situaties waarin zij geen 

contact hebben met onbekende mensen of als zij in een veilige omgeving zijn (thuis, 

huis van familie). Deze resultaten laten zien dat mogelijk operante conditionering 

met negatieve bekrachtiging een rol speelt. Uit eerder onderzoek blijkt ook dat het 

veranderen van percepties van sociale ondersteuning een grote rol kunnen spelen 

bij het motiveren van cliënten om veranderingen in hun sociale netwerk te bewerk-

stelligen (Sündermann e.a., 2013). Dit kan in vervolgonderzoek worden onderzocht.    

De ESM data geven een beter beeld dan gebruikelijke vragenlijsten van de mate van 

problemen met betrekking tot de omgang met het sociale netwerk en de gebieden 

waarop deze problemen zich in het leven van alledag voordoen. Ook geven zij meer 

inzicht in hoe veranderingen mogelijk kunnen worden bereikt. Daarnaast kan met 

ESM worden onderzocht of deze veranderingen, bijvoorbeeld in percepties van soci-

ale ondersteuning, tot veranderingen in gevoelens en gedragingen in het dagelijks 

leven leiden.  
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Discussie en conclusie

11.1  Inleiding

In deze publicatie hebben we een aantal studies beschreven waarin drie onder-

zoeksvragen zijn beantwoord, alle met betrekking tot het sociale netwerk van men-

sen met ernstige psychische aandoeningen. De onderzoeksvragen zijn beantwoord 

met behulp van verschillende onderzoeksmethoden waaronder een literatuurstudie, 

kwalitatief en kwantitatief onderzoek – dat laatste zowel beschrijvend als toetsend.

Hieronder herhalen we de onderzoeksvragen uit Hoofdstuk 1. Vervolgens geven we 

per vraag het antwoord dat voorkomt uit het onderzoek, bespreken we een aantal 

discussiepunten en komen tot conclusies.

11.2  Beantwoording van de onderzoeksvragen

1.      Is de Social Network Map (SNM), in vergelijking met andere instrumenten voor 

het vaststellen van het sociale netwerk, bruikbaar en passend voor gebruik 

in de dagelijkse praktijk van de zorg voor mensen met ernstige psychische 

problematiek?

2a.   op welke wijze kan dit instrument worden aangevuld met een interventie 

zodat, naast alleen het vaststellen / in kaart brengen van het sociale netwerk, 

cliënten geactiveerd worden om hun sociale netwerk en sociale participatie te 

vergroten?

  b.   In welke mate draagt deze interventie bij aan de toename van de sociale parti-

cipatie van cliënten en de kwaliteit van leven? 

3.     Op welke wijze kan een systematische en valide evaluatiemethode om de erva-

ringen en gedragingen van cliënten met betrekking tot sociale netwerkactivi-

teiten in het dagelijks leven en de context waarin deze plaatsvinden in kaart te 

brengen, worden ontwikkeld en uitgevoerd?

11.2.1 Beantwoording onderzoeksvraag 1

Door middel van een literatuurstudie is de SNM vergeleken met een aantal andere 

instrumenten. Opvallend is daarbij dat er nauwelijks psychometrisch gevalideerde in-

strumenten voorhanden zijn om het sociale netwerk van mensen met ernstige proble-

men te meten. Ook naar de SNM is slechts beperkt psychometrisch onderzoek gedaan. 

Van de vier instrumenten die uitgebreider beoordeeld zijn, is de SNM echter op papier 

wel de meest passende voor de populatie in dit onderzoek vanwege de − weliswaar be-

perkte − wetenschappelijke onderbouwing en een goede bruikbaarheid in de praktijk.

11
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Het onderzoek naar de bruikbaarheid laat zien dat de SNM goed in te vullen is door 

zowel cliënten als professionals en bruikbare informatie oplevert die verder gaat 

dan dat wat over het sociale netwerk bekend is zonder de SNM. In het team waar de 

effectiviteitstudie naar de Smart4U app is uitgevoerd, is de SNM ondertussen geïm-

plementeerd in het normale werkproces en voldoet daar goed. De grootste uitda-

ging voor de toekomst ligt naar ons idee in het uitvoeren van solide psychometrisch 

onderzoek naar de SNM, waarbij zowel de betrouwbaarheid als de validiteit wordt 

vastgesteld. Een andere uitdaging is een gedegen implementatie in de praktijk en 

daadwerkelijk gebruik in de zorg – en niet slechts voor onderzoeksdoeleinden.

Over deze deelonderzoeken moet het volgende worden opgemerkt. De literatuur-

studie is systematisch uitgevoerd maar er is in de zoekcriteria sterk gefocust op 

instrumenten voor mensen met ernstige psychische aandoeningen, waardoor andere 

potentieel geschikte instrumenten (die oorspronkelijk voor andere populaties ont-

wikkeld zijn) mogelijk gemist zijn. Het bruikbaarheidsonderzoek vond plaats in één 

team, dat zorg draagt voor mensen met – zelfs binnen de EPA-groep – zeer invalide-

rende stoornissen. Bovendien is de studie qua omvang klein. De inhoudelijke resul-

taten van de afname van de SNM, de aantallen contacten en dergelijke, kunnen dan 

ook niet zomaar worden gegeneraliseerd naar alle EPA-clienten. Dat het instrument 

bruikbaar blijkt bij deze complexe populatie, is echter een pluspunt voor de SNM, 

omdat het gebruik ervan bij andere populaties waarschijnlijk eerder makkelijker dan 

moeilijker zal zijn.

11.2.2 Beantwoording onderzoeksvraag 2

De kern van dit boek bestaat uit een gerandomiseerde studie naar het effect van de 

interventie Smart4U op het sociale netwerk van EPA-cliënten. De in hoofdstuk 1 ge-

formuleerde hoofdvragen zijn in de voorbereiding van de effectiviteitsstudie verder 

geoperationaliseerd. Daarbij hielden we rekening met een aantal overwegingen, 

waarvan de belangrijkste was dat veel mensen met EPA ambivalent ten opzichte van 

het verbeteren van hun sociale netwerk staan. Enerzijds zijn de meesten niet graag 

alleen, of willen ze graag meer sociale steun, anderzijds leveren sociale contacten 

ook een bepaalde mate van stress op. Behalve met de mate van veranderingsbereid-

heid van deelnemers, hielden we daarom ook rekening met de mate van psychi-

sche klachten – naast het algemene belang hiervan wilden we in ieder geval zeker 

weten dat deelnemers niet meer last van (stress)klachten zouden krijgen door het 

deelnemen aan de interventie. Deze overwegingen hebben geleid tot de volgende 

onderzoeksvragen.

•	 Vraag 1: Is bij deelnemers in de Smart4U groep een toename van veranderings-

bereidheid te zien ten aanzien van het verbeteren van hun sociale contacten 

ten opzichte van de deelnemers in de controlegroep?  
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•	 Vraag 2: Is bij deelnemers in de Smart4U groep een toename van het aantal en 

de kwaliteit van de sociale contacten te zien ten opzichte van de deelnemers in 

de controlegroep?

•	 Vraag 3: Is bij deelnemers in de Smart4U groep een afname van psychische 

klachten te zien en een toename van de kwaliteit van leven ten opzichte van 

de deelnemers in de controlegroep? 

De resultaten van de pilot RCT, zoals beschreven in Hoofdstuk 6, laten zien dat er 

slechts kleine verschillen gevonden worden tussen de experimentele groep en de 

controlegroep. Alleen in de mate van veranderingsbereidheid werd een klinisch 

significant verschil gevonden. Behalve het effect op veranderingsbereidheid zijn 

de gevonden verschillen klinisch niet relevant: het onderscheid is zo klein (één tot 

een paar procent) dat de impact ervan niet waarneembaar is in het leven van al-

ledag. Vaak is een gevolg daarvan, zeker bij een kleine pilotstudie als deze, dat die 

verschillen ook niet statistisch significant zijn. Om deze en andere methodologische 

kwesties verder toe te lichten, zullen we in de discussie hieronder eerst ingaan op 

een aantal sterke en een aantal zwakke kanten van deze studie.

Sterke punten

De effectiviteitsstudie maakt gebruik van randomisatie, deelnemers zijn dus wil-

lekeurig toegewezen aan de experimentele of controleconditie. Op die manier is 

het effect van de interventie het meest zuiver vast te stellen. Inderdaad blijken de 

twee groepen op een aantal belangrijke variabelen bij de voormeting nauwelijks te 

verschillen en zijn de verschillen nooit statistisch significant. De uitval uit de studie 

is relatief klein, zeker gezien de aard van de onderzoeksgroep, waarbij uitval eerder 

regel dan uitzondering is. De onderzoekers hebben veel aandacht besteed aan het 

actief betrekken en betrokken houden van deelnemers, zoals ook zichtbaar wordt in 

Hoofdstuk 7, waarin gegevens zijn opgenomen over tussentijds contact. Dit tussen-

tijds contact in de experimentele groep kan overigens ook een verstorende factor 

zijn, hoewel dat niet zeer waarschijnlijk is. Het is niet te verwachten dat dit contact 

een groot effect heeft gehad op de specifieke uitkomstmaten, die waren namelijk 

erg gericht zijn op sociale contacten met niet-professionals.

Beperkingen

Een minder sterk punt is de omvang van de studie. Vanaf de start was duidelijk was 

dat het hier ging om een pilot – waarbij een interventie eerst wordt uitgeprobeerd 

in een kleine groep voordat een grote en dure trial wordt ondernomen. Het blijft 

echter altijd lastig om kwantitatieve gegevens over twee kleine groepen zorgvul-

dig te interpreteren. In een pilot moet dan ook altijd goed worden bekeken welke 

waarde de omvang van het effect heeft, in relatie tot de statistische significantie 
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van het effect. Significantie is namelijk een resultante van de omvang van het ef-

fect, de spreiding van de uitkomsten rond het gemiddelde en de grootte van de 

onderzoeksgroep. In deze studie vonden we slechts één significant resultaat, wat 

gezien de kleine onderzoeksgroep niet vreemd is. Anderzijds hoopten we dat op 

een aantal andere uitkomstmaten de omvang van de effecten groter zou zijn, dus 

dat mensen meer vooruit zouden gaan – zelfs als dat niet statistisch significant 

was. Wat dat betreft vielen de resultaten tegen: in termen van effect size bestaan 

er geen verschillen tussen de experimentele en onderzoeksgroep behalve op 

veranderingsbereidheid. 

Ook de duur van de interventie is een zwak punt: in het oorspronkelijke design zou 

deze langer zijn maar door technische problemen rond de app, moesten we voor 

een kortere duur kiezen. De vraag is of een periode van zes weken voldoende is om 

daadwerkelijke veranderingen in sociale contacten te bewerkstelligen – waarschijn-

lijk niet. Anderzijds is het ook zeer de vraag of een langere inzet van Smart4U tot 

meer resultaat geleid zou hebben. Uit de resultaten in Hoofdstuk 7 blijkt namelijk 

dat deelnemers minder enthousiast werden over de app naarmate het nieuwe ervan 

af was. De consequenties hiervan voor de toekomst bespreken we later. Door de 

uitgelopen studieduur waren we ook niet in staat om de geplande follow-up meting 

uit te voeren binnen het kader van dit project. Deze zal nog wel uitgevoerd worden. 

Mogelijk is meer tijd nodig voordat de interventie invloed heeft op het aantal en de 

kwaliteit van de sociale contacten van EPA-patiënten. 

Een laatste punt van aandacht bij de interpretatie van de resultaten is de selec-

tie van deelnemers. Hoewel aanvankelijk breed geworven is onder alle cliënten 

van de deelnemende afdeling, bleek dit te weinig respondenten op te leveren. 

Vervolgens zijn cliënten actief benaderd door hulpverleners, waardoor mogelijk een 

bias optrad, namelijk dat vooral mensen deelnamen die iets wilden veranderen in 

hun netwerk of die relatief hoger opgeleid waren of waarvan een groter deel aan 

het werk was. Hier kunnen we echter tegenin brengen dat deze – mogelijk meer 

gemotiveerde en beter opgeleide – deelnemers willekeurig over de experimentele 

en controlegroep zijn verdeeld en dat eventueel te rooskleurige resultaten op die 

manier dus wegvallen. Aandachtspunt voor vervolgonderzoek is te de vraag of de 

interventie ook bruikbaar en effectief is bij minder gemotiveerde en minder hoog 

opgeleide deelnemers.

Brede benadering: mixed methods

Naast de uitkomsten op de meetinstrumenten zijn er in de RCT ook andere data 

verzameld: er zijn tussentijdse evaluaties geweest en een eindevaluatie met de deel-

nemers. Door deze gecombineerd kwalitatieve en kwantitatieve aanpak, hebben we 
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meer inzicht gekregen in hoe deelnemers de app hebben ervaren en wat de goede 

en minder goede kanten ervan zijn. 

11.2.3 Beantwoording onderzoeksvraag 3

Het onderzoek met de ESM laat zien dat deze manier van vaststellen van het sociale 

netwerk een beter beeld geeft dan traditionele vragenlijsten van de mate van proble-

men met betrekking tot de omgang met het sociale netwerk en de gebieden waarop 

deze problemen zich in het leven van alledag voordoen. Ook geven zij meer inzicht in 

hoe veranderingen mogelijk kunnen worden bereikt. Daarnaast kan met ESM worden 

onderzocht of deze veranderingen, bijvoorbeeld in percepties van sociale ondersteu-

ning, tot veranderingen in gevoelens en gedragingen in het dagelijks leven leiden. 

11.3  Inhoudelijke discussie

In de inhoudelijke discussie over dit project focussen we vooral op de Smart4U-

interventie, die de kern van dit onderzoek was. Hoewel we konden verwachten dat het 

aantal of de aard van de sociale contacten van deelnemers niet drastisch zou verande-

ren gedurende zes weken (de duur van de interventie), zien we wel een opvallende 

verandering in de actiebereidheid van deelnemers om veranderingen na te streven in 

hun sociale netwerk. Op kwaliteit van leven en psychische klachten zien we dan weer 

geen verschil. 

Om zowel het gebrek aan groei van sociale contacten als de toename van ver-

anderingsbereidheid te verklaren, maken we gebruik van onze eigen data en de 

literatuur. Puntsgewijs gaat het om de volgende factoren waarvan we denken dat 

ze verklarend zijn:

•	 de duur van de interventie

•	 het doel van de interventie

•	 de kwaliteit van de interventie

•	 de ondersteuning door professionals

•	 de ernst van de problematiek van de deelnemers

De duur van de interventie

De relatief korte duur van de interventie, zes weken, is een mogelijk verklaring voor 

een gebrek aan positief effect. Zes weken is erg kort om gedragsveranderingen te 

bewerkstelligen, zeker wanneer daar anderen bij betrokken zijn en wanneer er al 

een langer bestaand gedragspatroon is dat samenhangt met langer durende psychi-

sche problemen. Ook mensen zonder psychische of sociale problemen slagen er niet 

in om in een paar weken hun sociale netwerk uit te breiden. Om die reden was de 

omvang van het sociale netwerk dan ook niet de enige uitkomstmaat.
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Het doel van de interventie

Uit het bovenstaande komt logischerwijs de vraag voort wat het doel van een inter-

ventie als Smart4U moet zijn. Als de interventie slechts zes weken duurt, is gedrags-

verandering onwaarschijnlijk. Er zijn echter mogelijk wel veranderingen waarneem-

baar op andere terreinen. In onze studie veranderde de actiebereidheid gedurende 

de interventie wel. Hoewel dit een mooie uitkomst is, komt direct de vraag op wat 

dat dan precies oplevert. Dat grotere actiebereidheid gemeten met een vragen-

lijst leidt tot daadwerkelijke gedragsverandering (namelijk het uitbreiden van het 

sociale netwerk) is niet zeker. Mogelijk spelen beperkingen in vaardigheden ook 

een rol. In de app is hiermee weliswaar rekening gehouden maar we weten nog 

onvoldoende in welke mate gebruik is gemaakt van de tips en suggesties die de app 

hen gaf.

De kwaliteit van de interventie (Smart4U app)

In de evaluaties stelden deelnemers regelmatig dat de app hen onvoldoende te 

bieden had. Hoewel de app goed doordacht en in een brede groep professionals 

ontwikkeld is, was deze toch nog vrij beperkt qua mogelijkheden. Wie bijvoorbeeld 

vaak in dezelfde fase van verandering zat, kwam ook uit bij dezelfde tips en advie-

zen – na enkele keren waren daarin alle varianten benut. Het feit dat de deelnemers 

dit in de eerste weken minder ervoeren, toont aan dat de app in deze vorm te kort 

een uitdaging biedt voor gebruikers. Het daadwerkelijk kunnen beschikken over 

een grote hoeveelheid keuzes, opties en menu’s vraagt om een veel uitgebreidere 

inhoud van de app, die met de beperkte tijd en middelen binnen dit project niet te 

realiseren was. Om diezelfde reden was het vroegtijdig betrekken van eindgebrui-

kers en het uitgebreid testen van vroege versies niet mogelijk.

De ondersteuning door professionals

De Smart4U app is ontwikkeld om los van professionele behandeling persoonlijke 

informatie en feedback aan gebruikers te kunnen bieden. Alle deelnemers hadden 

contact met een professionele hulpverlener tijdens de studie. Vanwege deze zelfma-

nagementdoelstelling is professionals niet expliciet gevraagd om deelnemers te on-

dersteunen bij het gebruik van de app, al was dat ook zeker niet verboden. Mogelijk 

was de app toch iets te vrijblijvend voor de deelnemers en is alleen elektronische 

ondersteuning te weinig indringend. Steun van professionals is wellicht noodzake-

lijk om meer effect te bereiken, of misschien meer nog steun van reeds bestaande 

netwerkleden. Gezien het feit dat dit een kleine, experimentele interventie was 

waarbij het doel uitdrukkelijk was om te evalueren of de app zónder professionele 

hulp kon helpen het sociale netwerk te verbeteren, is dit een belangrijke bevinding 

ten aanzien van deze doelgroep en interventie. In de literatuur zijn namelijk posi-

tieve effecten te vinden van zowel enkelvoudige toepassingen (alleen een ehealth 
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interventie) en gecombineerde toepassingen (elektronisch + professional) (onder 

andere Riper e.a., 2013, Fiordelli, Diviani & Schulz, 2013).

De ernst van de problematiek van de deelnemers

Deze studie is gedaan bij mensen met ernstige psychische aandoeningen, die vaak 

substantiële beperkingen in hun sociale functioneren hebben. Hoewel er relatief 

weinig uitval was tijdens studie, was er wel veel uitval tussen aanmelding en start: 

veel mensen meldden zich aan maar deden uiteindelijk toch niet mee. Het in de 

studie houden van deelnemers vroeg veel energie en aandacht. De ernst van de pro-

blemen wordt ook duidelijk uit het overzicht van variabelen (tabel in Hoofdstuk 4). 

Het gaat dus om een kwetsbare groep mensen bij wie toegezegde deelname lang 

niet altijd resulteerde in daadwerkelijke of actieve deelname. De vraag is dan ook, 

in het verlengde van het vorige discussiepunt, of een app niet een te lichte interven-

tie is bij deze groep.

11.4  Conclusies en aanbevelingen

Ten aanzien van de onderzoeksvragen kunnen we het volgende concluderen.

1. De Social Network Map is een bruikbaar en nuttig instrument om het sociale  

netwerk van mensen met EPA in kaart te brengen maar moet hoognodig  

psychometrisch onderzocht worden.

2. De gedurende zes weken aangeboden Smart4U app vergroot de actiebereidheid 

bij mensen met EPA voor het veranderen van het sociale netwerk enigszins, maar 

leidt niet tot waarneembare veranderingen in het sociale netwerk.

3. De methode van Experience Sampling geeft een veel uitgebreider en dynamischer 

beeld van het sociale netwerk van mensen met EPA dan gebruikelijke methoden 

van meten.

We komen daarmee tot de volgende aanbevelingen voor vervolginspanningen rond 

het ondersteunen van het sociale netwerk van EPA-cliënten door middel van een 

app.

1. Ten aanzien van het in kaart brengen van het sociale netwerk

•	 Psychometrisch onderzoek naar de betrouwbaarheid en validiteit van de Social 

Network Map (SNM) is noodzakelijk.

2. Ten aanzien van de Smart4U app of varianten daarop

•	 Het is noodzakelijk om een brede groep van cliënten/gebruikers te vragen 

inhoudelijke input te leveren voor een volgende versie van de app, opdat deze 

voldoende uitdaging en inhoud biedt en blijft bieden na verloop van tijd.

•	 Het is noodzakelijk om een brede groep van sociaal netwerkleden en 
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professionals te vragen inhoudelijke input te leveren voor een volgende versie 

van de app, zodat zij het gebruik ervan meer kunnen ondersteunen.

•	 Het is noodzakelijk om technische deskundigen op het gebied van algemene 

app-principes en gaming deskundigen te betrekken bij de volgende versie.

•	 Mogelijk kunnen bovenstaaande groepen via een open source aanpak constant 

input hebben en verbeteringen aanbrengen.

•	 Overwogen moet worden de volgende inhoudelijke aanpassingen te doen.

a.   Cliënten ontvangen via een app op een smartphone vragen, aanmoedigin-

gen, suggesties, tips, en persoonlijke feedback. De app maakt gebruik van 

een digitaal sociaal netwerk dat cliënten in staat stelt laagdrempelig contact 

met elkaar te leggen en ook met anderen buiten hun bestaande netwerk, al 

vinden velen dit vaak lastig. 

b.   In groepsbijeenkomsten, die maandelijks plaatsvinden gedurende een half 

jaar, wordt psycho-educatie gegeven over het aangaan en behouden van 

sociale contacten. Daarnaast worden persoonlijke doelen gesteld. Tot slot 

worden sociale vaardigheden geoefend in rollenspellen en ervaringen uitge-

wisseld. Dit is geen nieuwe hulpvorm maar mogelijk wel noodzakelijk om de 

app goed te laten werken. Het is een vorm van blended care.

c.   De professional begeleidt de cliënt tijdens de interventie. De cliënt kan de 

persoonlijke feedback over dagelijkse ervaringen van zijn of haar sociale 

contacten delen en bespreken met de professional. Professionals worden ge-

traind in het omgaan met ehealth toepassingen die hen kunnen ondersteu-

nen bij het versterken van sociale netwerken van cliënten. Daarnaast leren 

zij meer algemene vaardigheden met betrekking tot netwerkgericht werken, 

het omgaan met meer transparantie (bijvoorbeeld inzage van de cliënt in 

het dossier), het loslaten van de regie en online communiceren. 

3. Ten aanzien van het gebruik van Experience Sampling bij het in kaart brengen van 

het sociale netwerk

•	 verdere verbetering van de bruikbaarheid van de Experience Sampling Method 

(ESM) is noodzakelijk, waarbij de smartphone mogelijk toch minder geschikt is 

dan aanvankelijk gedacht – hoewel zowel de Smart4U app als ESM eenvoudig 

te integreren zijn in iedere smartphone, blijkt het negeren van de ESM-signalen 

op een smartphone veel eenvoudiger dan op een daarvoor specifiek bestemd 

apparaat.



* * *  84  Smart4U, een sociale netwerk app

11.5  Slotoverweging

Toen dit project werd ontworpen, in het voorjaar van 2012, bestond er ongeveer 

een half miljoen apps in de twee grootste app stores (Apple App Store en Google 

Play). Nu zijn dat er bijna anderhalf miljoen. Veruit het grootste deel van al die apps 

wordt nauwelijks gedownload of gebruikt. Goede apps zijn schaars omdat ze te 

weinig interactief zijn, geen meerwaarde hebben ten opzichte van een analoge toe-

passing of gewone website of om andere redenen. Een goede app maakt maximaal 

gebruik van de mobiliteit van de gebruiker en de potentiele interactiviteit van een 

smartphone. Beide belangrijke elementen zaten in het oorspronkelijke ontwerp van 

de app in dit project, maar bleken om technische en financiële redenen niet haal-

baar. Daardoor maakt de uiteindelijk ontwikkelde en geëvalueerde app te weinig 

gebruik van de mogelijkheden van het medium. Zoals blijkt uit het bovenstaande 

is dit niet uniek: veel apps worden nauwelijks gebruikt omdat ze niet aantrekkelijk 

genoeg zijn voor de gebruiker.

Bovenstaande bevinding leidt tot een aantal vragen voor de toekomst: in welke 

mate zijn hulpverleners in staat om daadwerkelijk andere benaderingen te kiezen 

voor bekende problemen? En om deze benaderingen vervolgens om te zetten in 

technisch haalbare en bruikbare toepassingen? Welke investeringen zijn daarvoor 

nodig? Het zijn geen vragen waarop we nu al antwoorden hebben. Wel weten we 

dat mobiele apps grote mogelijkheden bieden aan mensen met ernstige psychische 

aandoeningen, maar dat zowel de ontwikkeling van en het onderzoek naar apps 

voor deze doelgroep veel nieuwe inspanningen vergt (onder andere West e.a., 

2013).
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Bijlage I  De Social Network Map

hulpverleners

officiële instanties

gezin/

vrienden

overige
familie

mensen van
school of werk

mensen van

buren en mensen

huishouden

clubs, organisaties

uit de omgeving

Naam Levensgebied

1 gezin/huisgenoten
2 Andere familie
3 Werk/school
4 Organisaties
5 Vrienden
6 Buren
7 Professionals

Geeft 
concrete 
hulp

1 bijna nooit
2 soms
3 bijna altijd

Geeft 
emotionele 
steun

1 bijna nooit
2 soms
3 bijna altijd

Geeft 
informatie/ 
Advies

1 bijna nooit
2 soms
3 bijna altijd

Heeft een 
kritische 
houding

1) bijna nooit
2) soms
3) bijna altijd

Richting van de hulp

1) gaat naar beide kanten
2) van jou (cliënt) naar hen
3) van hen naar jou (cliënt)

Ervaren 
nabijheid

1 niet nabij
2 redelijk
3  zeer nabij

Hoe vaak (heb je contact met) 
Zie je hem/haar

0 niet
1 paar keer/jr
2 maandelijks
3 wekelijks
4 dagelijks

Hoe lang ken je 
hem/haar al

1 < dan 1 jr
2  1-5 jr
3 meer dan 5 jr

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15



Smart4U, een sociale netwerk app  91  * * * 

Bijlage I  De Social Network Map

hulpverleners

officiële instanties

gezin/

vrienden

overige
familie

mensen van
school of werk

mensen van

buren en mensen

huishouden

clubs, organisaties

uit de omgeving

Naam Levensgebied

1 gezin/huisgenoten
2 Andere familie
3 Werk/school
4 Organisaties
5 Vrienden
6 Buren
7 Professionals

Geeft 
concrete 
hulp

1 bijna nooit
2 soms
3 bijna altijd

Geeft 
emotionele 
steun

1 bijna nooit
2 soms
3 bijna altijd

Geeft 
informatie/ 
Advies

1 bijna nooit
2 soms
3 bijna altijd

Heeft een 
kritische 
houding

1) bijna nooit
2) soms
3) bijna altijd

Richting van de hulp

1) gaat naar beide kanten
2) van jou (cliënt) naar hen
3) van hen naar jou (cliënt)

Ervaren 
nabijheid

1 niet nabij
2 redelijk
3  zeer nabij

Hoe vaak (heb je contact met) 
Zie je hem/haar

0 niet
1 paar keer/jr
2 maandelijks
3 wekelijks
4 dagelijks

Hoe lang ken je 
hem/haar al

1 < dan 1 jr
2  1-5 jr
3 meer dan 5 jr

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15



* * *  92  Smart4U, een sociale netwerk app

Over de auteurs 

Dr. Willeke Manders is psycholoog en gepromoveerd in de pedagogiek. Zij werkt 

als senior onderzoeker bij het lectoraat Sociale en Methodische As-pecten van 

Psychiatrische Zorg van de Hogeschool van Arnhem en Nijme-gen (HAN). 

Léon van Woerden MNSc is docent Verpleegkunde bij het Instituut Ver-

pleegkundige Studies van de HAN, onderzoeker bij het lectoraat Sociale en 

Methodische Aspecten van Psychiatrische Zorg en trainer Motivational Interviewing 

voor HAN VDO.

Dr. Bauke Koekkoek is verpleegkundig specialist en epidemioloog. Hij werkt als 

lector Sociale en Methodische Aspecten van Psychiatrische Zorg bij de HAN. Ook 

werkt hij bij Pro Persona geestelijke gezondheidszorg als hoofd onderzoekslijn 

Ernstige Psychische Aandoeningen en in de crisis-dienst in Arnhem.



Movisie is het landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor 

toepasbare kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van 

sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, 

sociale zorg en sociale veiligheid. Onze activiteiten zijn 

georganiseerd in vijf actuele programma’s: effectiviteit en 

vakmanschap, participatie en actief burgerschap, sociale 

zorg, huiselijk en seksueel geweld en gebiedsgericht werken. 

Onze ambitie is het realiseren van een krachtige samenleving 

waarin burgers zoveel mogelijk zelfredzaam kunnen zijn.



De sociale netwerken van mensen met ernstige psychische problemen zijn vaak 

klein en kwetsbaar. Het lukt de mensen zelf en professionele hulpverleners 

meestal maar beperkt om daarin verandering te brengen – de drempel is hoog 

of de tijd schaars. Dankzij nieuwe technologieën, zoals de smartphone, is het 

nu mogelijk om mensen veel vaker en constanter te activeren om hun sociale 

netwerk en sociale participatie te vergroten. 

De interventie Smart4U combineert de interactieve mogelijkheden van de 

smartphone met motiverende strategieën. Door elke dag een aantal vragen te 

stellen, probeert Smart4U de gebruiker tot andere gedachten en gedrag aan te 

zetten. De ontwikkeling en de evaluatie van de interventie worden beschreven 

in dit rapport. Ook besteden we aandacht aan de mogelijkheden van de 

smartphone om, door middel van Experience Sampling, meer zicht te krijgen 

op de dagelijkse ervaringen en gedragingen van mensen in de interactie met 

hun sociale omgeving.

Het onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat mobiele apps grote mogelijkheden 

bieden voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Echter, goede apps 

zijn schaars. Zowel de ontwikkeling van als het onderzoek naar apps voor deze 

doelgroep vergt nog de nodige inspanning.

  

Het onderzoek naar Smart4U is uitgevoerd door de Hogeschool van Arnhem en 

Nijmegen in opdracht van Movisie in het kader van het onderzoeksprogramma 

‘Inzicht in sociale interventies’. Vragen die in dat programma gesteld worden 

zijn: wat is de effectiviteit van in de sociale sector toegepaste methoden? En 

welke vormen van onderzoek lenen zich het beste om te weten te komen wat 

wel of niet werkt? Het onderzoeksprogramma is gefinancierd door het 

ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

23 Deel 23 in de serie publicaties vanuit het onderzoeksprogramma 
‘Inzicht in sociale interventies’ van kennisinstituut Movisie
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