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Abstract

CVS is een chronische ziekte waarvan volledig herstel zeldzaam is. Mindfulness- 

Based Stress Reduction (MBSR) is een klinische training waarvan het programma de 

laatste jaren wereldwijd wordt toegepast voor allerhande problematieken. Er is echter nog 

maar één onderzoek gebeurd naar de efficiëntie ervan op personen met CVS. In dit pre- 

postonderzoek wordt onderzocht wat het effect is van deze training op zelfgerapporteerde 

angst, depressie, coping, ruminatie en levenskwaliteit van deze populatie en of de effecten 

het gevolg zijn van het ontwikkelen van mindfulness. Hiervoor werd gebruik gemaakt 

van zelfgerapporteerde vragenlijsten. We vonden een daling voor depressie, ruminatie en 

angst. Er is ook een verbetering in levenskwaliteit en coping maar niet in dezelfde mate. 

De veranderingen in depressie, angst, ruminatie en levenskwaliteit zijn afhankelijk van de 

mate van mindfulness. Dat geldt ook voor de verbeteringen in de copingstrategieën actief 

aanpakken, sociale steun zoeken, geruststellende gedachten, passief reactiepatroon en 

expressie van emoties. We vonden ook dat de mate van mindfulness geen invloed had op 

de resultaten of men al dan niet depressief was aan het begin van de training. We merkten 

zelfs op dat de depressieve groep betere resultaten behaalde dan de niet-depressieve groep. 

Resultaten en implicaties tot verder onderzoek worden verder besproken.
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Inleiding

Chronisch vermoeidheidssyndroom, een nieuwe ziekte?

Vaak voelen we ons moe na een drukke of stressvolle periode. Moeheid is 

voor ieder van ons een gekend fenomeen maar na een periode van rust en 

ontspanning kunnen we de draad met volle energie weer oppakken. Bepaalde 

mensen voelen zich echter voortdurend moe, ook na een rustperiode. Als de klacht 

vermoeidheid minimum zes maanden bestaat, spreekt men van chronische 

vermoeidheid. Als er geen lichamelijke oorzaak voor de klacht gevonden wordt en 

het dagelijkse, beroepsmatige en sociale functioneren, wordt belemmerd, kan er 

gesproken worden van het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS). Bij CVS is 

vermoeidheid de voornaamste klacht maar dit gaat vaak samen met andere klachten 

zoals pijnklachten: spierpijn (71%), hoofdpijn (46%) en gewrichtspijn (17%). Ook 

concentratie- en geheugenklachten, maag- darmklachten, duizeligheid, 

slaapklachten en spierzwakte (Blijenberg, Bazelmans, & Prins, 2001, p. 8).

Artsen en psychologen worden steeds vaker geconfronteerd met patiënten 

met chronische vermoeidheidsklachten maar CVS is echter geen recente ziekte. 

Volgens Wesseley (1999) is CVS ‘Old wine in new bottles’. Al vanaf 1750 komt het 

klinische beeld vermoeidheid samen voor met verschillende combinaties van 

pijnklachten. Door de uitgebreidheid van de klachtencombinaties en de toen nog 

niet bestaande gemeenschappelijke definitie van CVS kreeg de ziekte in de 

geschiedenis verschillende benamingen waaronder neurasthenie en myalgische 

encephalomyelitis (ME) (Wesseley, 1990).

In 1994 ontstond de consensusdefinitie van het Amerikaanse Center for 

Disease Control (Fukuda et al., 1994). Deze definitie wordt sindsdien standaard 

gebruikt om CVS te diagnosticeren. De definitie van CVS wordt als volgt 

geformuleerd: ‘CVS is een klinisch geëvalueerde, onverklaarde, aanhoudende of
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terugkerende chronische vermoeidheid, met een nieuw en duidelijk begin, die niet 

het resultaat is van voortdurende inspanning, niet aanzienlijk verbetert door rust, en 

die geleid heeft tot forse afname van vroegere niveaus van beroepsmatig, sociaal of 

persoonlijk functioneren. En gedurende ten minste zes maanden vier of meer van de 

volgende symptomen aanwezig zijn:

a) zelfgerapporteerde beperking in het korte- termijngeheugen of 

concentratieproblemen;

b) pijnlijke keel;

c) gevoelige hals-of okselklieren;

d) spierpijn of gewrichtspijn zonder zwelling of roodheid;

e) hoofdpijnen;

f) slaapklachten;

g) malaiseklachten na inspanning die langer dan 24 uur duren.

Deze klachten mogen niet al aanwezig zijn voor het ontstaan van de vermoeidheid. 

Het klachtenbeeld kan samenvattend het best omschreven worden als een 

‘griepachtige ziekte’ (Blijenberg et al., 2001, p. 8-9).

Ondanks de vele onderzoeken werd er voorlopig nog geen somatische 

verklaring gevonden voor CVS (Wesseley, Hotopf, & Sharpe, 1998). Volgens Cleare 

(2004) is de oorzaak van CVS multifactorieel. Het ontstaan van de stoornis wordt 

binnen de huidige literatuur verklaard door een combinatie van oorzakelijke 

factoren op drie niveaus: 1) faciliterende factoren: een premorbide psychosociale 

problematiek, een overactieve leefstijl en een perfectionistische persoonlijkheid; 2) 

initiërende factoren: somatische factoren, psychosociale problematiek en

stresserende life-events; 3) in stand houdende factoren: niet erkend worden van CVS 

door de huisarts, negatieve self-efficacy, lichamelijke attributies, vermijden van
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lichamelijke inspanningen, tekort aan sociale steun, de angst voor vermoeidheid en 

gericht zijn op lichamelijke sensaties (Blijenberg et al., 2001, p. 20).

De moeilijkheden voor 1994 om de ziekte éénduidig te definiëren zorgen 

ervoor dat er vandaag nog grote onduidelijkheid bestaat over de prevalentie van 

CVS. Men schat dat de prevalentie tussen de 0,2% - 0,7% in de algemene populatie 

ligt (Maquet, Demoulin, & Crielaard, 2006). Volgens Blijenberg et al. (2001) kan er 

ook een onderschatting van de prevalentie zijn door de onwetendheid van de artsen 

om het syndroom te herkennen. De laatste jaren zou dit wel gestegen zijn. Volgens 

Cairns and Hotoph (2005) tonen de demografische data in de meeste studies aan dat 

75% of meer van de patiënten vrouwen zijn. In een experiment van De Jong et al. 

(1997) werd de diagnose ook al gesteld bij jongeren vanaf 10 jaar. De ziekte duurt 

gemiddeld 3 tot 9 jaar. Volledig herstel zonder terugval is echter zeldzaam.

Cognitief Gedragsmatige visie op CVS

In zijn cognitieve model stelt Beek (1995) dat onze gevoelens en gedragingen 

beïnvloed worden door onze waarneming van de gebeurtenissen. De manier waarop 

we een situatie of gebeurtenis interpreteren, bepaalt wat we voelen en onze 

fysiologische en gedragsmatige reacties. Dus niet de situatie of de gebeurtenis op 

zich heeft een invloed. Hij gaat ervan uit dat disfunctionele gedachten aanleiding 

geven tot onnodig veel emotionele en/of gedragsmatige problemen. Mensen met 

psychopathologische stoornissen maken kenmerkende logische en/of empirische 

fouten in hun redeneringen. Deze denkfouten houden de stoornis in stand en 

zouden worden bepaald door disfunctionele schema’s die alle binnenkomende 

informatie filteren, transformeren en interpreteren. Een schema is een representatie 

van een verzameling kennis rond een bepaald onderwerp. Een schema bevat zowel 

snelle, evaluatieve automatische gedachten als dieperliggende kerngedachten. Deze
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kerngedachten zijn globaal, star en veralgemenend. Ze leiden tot het ontstaan van 

tussenliggende denkbeelden die uit attitudes, regels en veronderstellingen bestaan. 

Het doel van de cognitieve therapie is de disfunctionele overtuigingen veranderen 

en meer realistische en functionelere denkbeelden ontwikkelen (Beek, 1995 ).

Surawy, Hackmann, Hawton and Sharpe (1995) hebben een cognitief model 

van CVS ontwikkeld. Het eerste deel van het model legt uit hoe bepaalde initiërende 

factoren kunnen leiden tot CVS bij personen met een aangeboren kwetsbaarheid en 

hoe cognitieve, gedragsmatige, fysiologische en sociale factoren hierop een invloed 

uitoefenen en de ziekte in stand houden. Het eerste deel wordt weergegeven in 

Figuur 1.
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Tussenliggende denkbeelden

Als ik door mezelf en anderen geaccepteerd wil worden moet ik:

(a) voldoen aan hoge normen voor prestaties en verantwoordelijkheden 

(b) mijn emoties onder controle hebben en zwakte niet uiten

I
Premorbied gedrag 

Hoge standaards nastreven 

Niet klagen of zwakte toegeven 

Eigen behoeften negeren

I
Initiërende factoren

Hoge eisen (op het werk) of verminderde veerkracht om te voldoen aan hoge eisen 

Emotionele gevolgen van stresserende life-events of virale ziekte leiden tot het niet 

kunnen nakomen van de eisen van de tussenliggende denkbeelden

lil I
Gedrag Emotie Symptomen Gedachten

meer inspannen frustraties moeheid Waarom kan ik het niet?

niet klagen droefheid arousal Ik moet ziek zijn!

Figuur 1. Cognitief model over het ontstaan van CVS.
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In een tweede deel tonen Surawy et al. (1995) aan hoe frustrerende 

inspanningen, ineffectieve rust en disfunctionele gedachten waarvan onder andere 

het attribueren van lichamelijke symptomen aan een ziekte ervoor zorgen dat men 

in een vicieuze cirkel terechtkomt en hierdoor wordt de chronische ziekte in stand 

gehouden. Deze vicieuze cirkel wordt weergegeven in Figuur 2.

Gedachten ‘Ik maak mezelf ziek.’

‘Ik moet rusten om te verbeteren.’

I

‘Ik deed vroeger meer.’ 

‘Ik moet beter mijn best 

doen!’

I

Gedrag

Gevolgen

MAAR

overactiviteit

I

iets bereikt 

MAAR

hoge eisen niet bereikt meer symptomen 

en slechte prestaties

Figuur 2. In stand houdende factoren van CVS.
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CVS en copingstijlen

Iedereen heeft in het leven te maken met stresserende life-events, problemen 

en aanpassingsvereisende gebeurtenissen. De interpretatie van en de reactie op deze 

moeilijke gebeurtenissen worden door Lazarus (1966) als afzonderlijke processen 

beschreven: appraisal en coping. Appraisal is het cognitieve proces op grond 

waarvan een situatie wordt geïnterpreteerd en geëvalueerd. Een bepaalde situatie 

kan voor iemand onbelangrijk lijken terwijl het echter voor iemand anders stressvol 

kan worden geïnterpreteerd. De situatie wordt dan als gevaarlijk en bedreigend 

beoordeeld (Schreurs, Van de Willige, Brosschot, Tellegen, & Graus, 1993). In het 

model van Surawy et al. wordt aangetoond dat patiënten met CVS lichamelijke 

symptomen attribueren aan een ziekte. Deze disfunctionele interpretaties houden 

dus de chronische ziekte in stand.

Coping is de manier waarop iemand gedragsmatig, cognitief en emotioneel op 

stresserende gebeurtenissen reageert. Schreurs et al. (1993) gaan ervan uit dat 

mensen gedragsmatig en cognitief consistent zijn over verschillende problematische 

situaties. Voor dit reactiepatroon gebruiken ze de term copingstijl. Deze 

copingstijlen zijn onder andere het gevolg van vroegere leerervaringen, 

opvoedingspatronen en persoonlijkheidskenmerken. Ze zijn echter wel 

veranderbaar. Schreurs et al. maken een onderscheid tussen zeven verschillende 

copingstijlen:

1) Actief aanpakken : men bekijkt de situatie van alle kanten, de zaken

worden op een rijtje gezet en men gaat doelgericht en met vertrouwen te 

werk;
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2) Palliatieve reactie: men zoekt afleiding en men houdt zich met andere 

dingen bezig om niet aan het probleem te hoeven denken: men probeert 

zich wat prettiger te voelen door te roken, te drinken of zich wat te 

ontspannen;

3) Vermijden, afwachten : de zaak op zijn beloop laten, de situatie uit de 

weg gaan of afwachten wat er gaat gebeuren;

4) Sociale steun zoeken : het zoeken van troost en begrip bij anderen; zorgen 

aan iemand vertellen of hulp vragen;

5) Passief reactiepatroon : zich volledig door de problemen en de situatie in 

beslag laten nemen, de zaak somber inzien, zich piekerend in zichzelf 

terugtrekken, niet in staat zijn iets aan de situatie te doen;

6) Expressie van emoties: het laten blijken van ergernis of kwaadheid; 

spanningen afreageren;

7) Geruststellende gedachten : zichzelf geruststellen met de gedachten dat 

na regen zonneschijn komt, dat anderen het ook wel moeilijk kunnen 

hebben of dat er nog ergere dingen gebeuren: jezelf moed inspreken.
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Ook Vercoulen et al. (1998) hebben een model ontwikkeld over de in stand 

houdende factoren van de vermoeidheidsklachten van CVS. In dit model speelt een 

negatieve self-effïcacy een belangrijke rol en het heeft een rechtstreekse invloed op 

vermoeidheid. Onder self-efficacy verstaan we het identificeren met de ziekte, een 

pessimistische kijk hebben op het verloop van de aandoening en een beperkt geloof 

in de mogelijkheden om te kunnen herstellen. Een negatieve self-efficacy gaat 

samen met een toename van vermijdende copingstrategieën, het afnemen van het 

uiten van emoties, het afnemen van het zoeken van sociale steun en een afname van 

probleemgerichte coping. Probleemgerichte coping betekent dat de copingstijlen 

erop gericht zijn het probleem op te lossen.

De bevindingen van bovenstaande modellen kunnen we terugvinden in 

verschillende onderzoeken. Petrie, Moss-Morris and Weinman (1995) vonden dat er 

een positief verband aangetoond kon worden tussen catastrofale gedachten enerzijds 

en vermoeidheid bij CVS-patiënten anderzijds. Er werd ook een negatief verband 

gevonden tussen de catastrofale gedachten en het beroepsmatig en sociaal 

functioneren. Heijmans (1998) kwam tot de belangrijke vaststelling dat de 

opvattingen van CVS-patiënten over hun aandoening sterkere voorspellers zijn van 

lichamelijk en sociaal functioneren dan de manier van coping. De gedachten zelf 

blijken aldus van grote invloed te zijn op de specifieke copingstijl. Patiënten die 

geloven dat ze enige controle over hun klachten hebben, hadden vaker positiever 

copinggedrag zoals actief aanpakken en plannen.

Deze bovenstaande modellen tonen duidelijk aan dat disfunctionele cognities 

bepalend kunnen zijn in het ontwikkelen van CVS en negatief copinggedrag. 

Vermijding, het attribueren van lichamelijke symptomen aan een ziekte, afname van 

het zoeken van sociale steun en een passief reactiepatroon, zijn negatieve 

copingstrategieën waardoor de ziekte op langere termijn in stand gehouden wordt.
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CVS, moeilijk te behandelen?

De laatste jaren zijn er verschillende onderzoeken gebeurd naar de 

effectiviteit van verschillende therapieën in de behandeling van CVS. Cognitieve 

gedragstherapie (CGT) en graduele oefentherapie geven de beste resultaten. Hierbij 

leverde CGT een vooruitgang van ongeveer 70%, graduele oefentherapie ongeveer 

55%. CGT is voorlopig het meest efficiënt (Rimes & Chalder, 2005). Echter in het 

onderzoek van Sharpe et al. (1996) bleek dat de CYS-patiënten die deelnamen aan 

cognitieve gedragstherapie verbeterden maar slechts bij weinig patiënten verdwenen 

alle symptomen en niet iedereen vertoonde vooruitgang. De onderzoeksgroep van 

Nijmegen heeft een behandelprotocol op basis van cognitieve gedragstherapie voor 

CVS-patiënten ontwikkeld. Het effect hiervan is getoetst in een gerandomiseerde 

klinische trial bij 270 CVS-patiënten (Prins et al., 2001). Het behandelprotocol bleek 

echter niet effectief voor iedereen. Relatief actieve CVS-patiënten hadden baat bij 

dit behandelprotocol maar patiënten met een passief activiteitenpatroon 

profiteerden er nauwelijks van. Gezien de blijvende toename van de diagnoses van 

CVS blijft de nood hoog om CVS-patiënten op een adequate manier te kunnen 

helpen.

Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) is toepasbaar. Deze training is 

oorspronkelijk ontwikkeld voor personen met moeilijk behandelbare ziektes.
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Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR)

In 1979 ontwikkelde Jon Kabat-Zinn de Mindfulness-Based Stress Reduction 

(MBSR) training aan de University of Massachusetts Medical Center, Worcester, YS. 

Mindfulness-Based Stress Reduction kan in het Nederlands vrij vertaald worden als 

Stressreductie door Aandachttraining. In deze training wordt er gebruik gemaakt 

van mindfulness meditatie, een meditatievorm afkomstig uit de boeddhistische 

traditie in Azië, de satipatthana vipassana of inzichtmeditatie uit de 

theravadatraditie en in de mahayanatraditie in Soto-Zen. Er bestaat geen éénduidige 

vertaling van het woord mindfulness in het Nederlands. Er worden namelijk 

verschillende vertalingen gebruikt: bewustheid, opmerkzaamheid, wakker zijn, alert 

zijn, aanwezig zijn, directe ervaring en aandachtige aanwezigheid. Kabat-Zinn 

(1996, p. 24) vertaalt mindfulness door “(...) bewust aanwezig zijn in het hier en nu, 

zonder te oordelen. Dit soort oplettendheid leidt tot groter bewustzijn, helderheid 

en aanvaarding van de werkelijkheid op dit moment (...)”. Saki Santorelli (1992) 

formuleert de doelstellingen van MBSR als volgt:

Mindfulness meditatietraining wordt gebruikt (...) als een zelfregulerende

copingstrategie die bedoeld is om mensen te helpen om:

1. meer effectieve en adequate manieren te leren om met chronische 

condities om te gaan;

2. te leren hoe men positieve veranderingen kan aanbrengen in de leefstijl

(mentale patronen en gedrag) die of bijdraagt aan de huidige medische

condities of bijdraagt aan een groter risico van toekomstige ziektes;

3. geloof, aannames en percepties over zichzelf, anderen en de wereld

die iemands capaciteit tot meer zelfregulatie beperkt, te leren loslaten

(p.6).
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Tijdens de training worden er verschillende meditatietechnieken aangeleerd 

zoals de bodyscan, yoga, zitmeditatie en loopmeditatie. Tijdens deze oefeningen 

wordt de focus telkens op een ander object gericht maar ze hebben allemaal als doel 

aandachttraining te ontwikkelen. De gecontroleerde aandacht kan toegepast worden 

op elke lichamelijke gewaarwording, cognitie en emotie. Door het regelmatig 

inoefenen van mindfulness ontwikkelt men een vaardigheid om gedachten en 

gevoelens te zien als geconditioneerde patronen en niet als aspecten van de persoon 

zelf of als de weergave van de realiteit. Hierdoor ontwikkelt men een niet- 

beoordelende houding en kan men een stap achteruit zetten van gedachten en 

gevoelens tijdens stressvolle gebeurtenissen. Men laat zich niet meer meeslepen door 

de gedachten over de situatie of door emoties en hierdoor kan men de situatie 

beantwoorden in plaats van erop te reageren. Aandachttraining leert mensen om 

hun grenzen te respecteren en om acceptatie voor zichzelf en anderen te 

ontwikkelen (Nhat Hanh, 1998). Een onderzoek van Brown and Ryan (2003) toont 

aan dat mindfulness een belangrijke rol kan spelen in het welzijn van mensen met 

een grote variëteit aan gezondheidsklachten.

De MBSR training verloopt volgens een vast protocol. Vooreerst heeft de 

deelnemer een persoonlijk kennismakingsgesprek van ongeveer 45-60 minuten met 

de trainer. In dit gesprek maakt de trainer kennis met de levensomstandigheden en 

de persoonlijkheid van de deelnemer, legt de trainer het verloop en de bedoeling 

van de training uit en polst naar de motivatie. Om de huiswerkopdrachten goed te 

kunnen uitvoeren en omdat deze opdrachten van belang zijn voor de positieve 

evolutie van de deelnemer is het belangrijk dat de deelnemer bij aanvang 

gemotiveerd is. Op het einde van dit gesprek wordt er beslist of de deelnemer 

geschikt is voor de training. De training loopt over 8 weken. Elke week is er een 

vaste dag met een sessie van 2,5 uur. Elke sessie bestaat uit een praktisch en een 

theoretisch gedeelte. In het praktische gedeelte worden verschillende formele 

meditatieoefeningen aangeleerd: de bodyscan, zitmeditatie, yoga en
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wandelmeditatie. Na deze oefeningen wisselen de deelnemers telkens ervaringen 

uit. In het theoretische gedeelte komt het psychofysiologisch functioneren van stress 

en emoties aan bod en leren de deelnemers verschillende manieren om specifieke 

situaties mindful te benaderen. De deelnemers krijgen de opdracht 6 dagen per week 

45 minuten formeel en 5 tot 10 minuten informeel te oefenen. Het formele gedeelte 

bestaat uit het dagelijks beoefenen van de verschillende meditatietechnieken. 

Hiervoor kan men gebruik maken van 3 CD’s met geleide meditaties en een 

uitgebreid werkboek. Het informele gedeelte bestaat erin mindfulness toe te passen 

in persoonlijke situaties: gewaarzijn van plezierige en onplezierige gebeurtenissen, 

interpersoonlijke communicatie, herhaalde cognities en emoties in relatie tot het 

lichaam en gewoontes. De ervaringen tijdens deze huiswerkopdrachten worden 

telkens in groep en indien nodig individueel besproken in de volgende sessie. In 

week 6 is er een oefendag van ongeveer 7,5 uur. Er wordt voornamelijk geoefend in 

stilte. Gekende en nieuwe oefeningen komen aan bod. De deelnemers krijgen op 

deze dag de gelegenheid hun ervaring te verdiepen. Ten slotte eindigt de 8-weekse 

met een persoonlijk nagesprek van ongeveer 1 uur. In dit gesprek worden 

ervaringen van de deelnemer besproken en wordt stilgestaan hoe de deelnemers de 

oefeningen in het dagelijkse leven in de praktijk kunnen brengen en met welke 

oefeningen men gemotiveerd is om te blijven oefenen (Kabat-Zinn & Santorelli, 

2003).
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Mindfulness en toepassingsdomeinen

Kabat-Zinn, hoogleraar geneeskunde, ervaren meditatie- en yogaleraar, 

ontwikkelde oorspronkelijk deze training om moeilijk behandelbare patiënten met 

chronische pijn te begeleiden in het omgaan met hun ziekte (Kabat-Zinn, 1982). Hij 

was ervan overtuigd dat meditatie- en yogabeoefening en vooral de kwaliteit van 

aandacht een belangrijke rol kunnen spelen in het genezingsproces van zieke 

mensen. Bij de ontwikkeling van de training baseerde hij zich op zijn biomedische 

kennis en verschillende bewustzijnsdisciplines. Hij heeft verschillende onderzoeken 

gedaan naar het effect van zijn training. De eerste resultaten bleken hoopvol. De 

patiënten met chronische pijn die de MBSR training volgden rapporteerden op het 

einde van de training minder pijn en pijngerelateerd gedrag in vergelijking met de 

controlegroep (Kabat-Zinn, 1982). Daarna werd de aandachttraining ook toegepast 

en wetenschappelijk onderzocht bij mensen met angststoornissen (Kabat-Zinn et al., 

1992), fybromyalgie (Kaplan, Goldenberg, & Galvin-Nadeau, 1993), psoriasis (Kabat- 

Zinn et al., 1998) en eetstoornissen (Kristeller & Hallet, 1999). Ook deze 

onderzoeken vertoonden hoopvolle resultaten maar ze moeten echter met 

voorzichtigheid gehanteerd worden. Ondanks het momenteel al wijdverspreide 

aanbod van mindfulnesstrainingen is er nog maar weinig empirische evidentie over 

de werkelijke effectiviteit ervan. (Baer, 2003; Bishop, 2002). Baer (2003) concludeert 

in haar meta-analyse op basis van 19 studies, uitgevoerd voor 2002, dat MBSR 

“waarschijnlijk efficiënt” is. Het gebrek aan controlegroepen in de meeste studies 

leidt tot deze voorzichtige uitspraak. Ook Bishop (2002) maakte vroeger al dezelfde 

conclusie en raadt verder onderzoek aan.

Sinds enkele jaren is er ook een variant op MBSR ontwikkeld, Mindfulness- 

Based Cognitive Therapy for depression (MBCT), een combinatie van mindfulness 

en cognitieve therapie. Dit wordt toegepast om herval te voorkomen bij mensen die 

één of meerdere depressieve periodes meegemaakt hebben (Segal, Williams, &
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Teasdale, 2002). In twee studies (Teasdale et al., 2000; Williams, Teasdale, Segal, & 

Soulsby, 2000) bleek dat voor patiënten met een geschiedenis van drie of meer 

depressieve episodes het volgen van een MBCT training de hervalkans van 66% uit 

de controlegroep, bijna werd gehalveerd tot 37% gedurende een follow-up van één 

jaar. Bij patiënten met slechts één of twee episodes vond men geen verschil. Deze 

resultaten werden na 2002 gerepliceerd (MA & Teasdale, 2004). Er worden ook 

positieve resultaten gepubliceerd van benaderingen die op mindfulness gebaseerd 

zijn. Linehans Dialectical Behavior Therapy (DBT) (Linehan, 1993 a,b) is de 

voorkeursbehandeling bij borderline persoonlijkheidsstoornissen geworden. Hayes’ 

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) (Hayes, Masuda, Bissett, Luoma, & 

Guerrero, 2004) zou helpen bij veel voorkomende psychische moeilijkheden.

De impact van MBSR op CVS

Gegeven de veronderstelling dat disfunctionele cognities een belangrijke rol 

zouden spelen in het ontwikkelen en in stand houden van CVS en negatief 

copinggedrag, kunnen we ons de vraag stellen of MBSR hierop kan ingrijpen. Als 

centraal thema van dit onderzoek willen we daarom nagaan of het volgen van een 

Mindfulness-Based Stress Reduction gedurende een termijn van 8 weken leidt tot 

een vermindering van ruminatie en een verbetering van copingstrategieën, beiden 

leidend tot een hoger welzijn en minder klachten.

Ondanks de wereldwijde toepassing van MBSR voor personen met allerhande 

problematieken is er nog maar beperkte empirische evidentie bekend over de 

effectiviteit ervan op personen met het chronisch vermoeidheidssyndroom. Het 

enige gepubliceerde onderzoek is van Surawy, Roberts and Silver (2005). Ze hebben 

een onderzoek gedaan naar het effect van mindfulnesstraining op de 

gemoedsstemming, de vermoeidheid, het activiteitenniveau en de levenskwaliteit in
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I

vergelijking met CVS-patiënten die op de wachtlijst stonden voor een cognitieve 

therapie. Uit de resultaten bleek dat de levenskwaliteit van de patiënten die 

mindfulness gevolgd hadden, verbeterd was in vergelijking met de 

wachtlijstconditie. De deelnemers vertoonden een significante vermindering van 

angst, depressie, vermoeidheid en een stijging van lichamelijke activiteit. De 

effecten konden na een periode van 3 maanden nog steeds worden vastgesteld. Het 

onderzoek toonde dus aan dat MBSR iets waardevols te bieden heeft voor het 

behandelen van mensen met CVS.

In navolging van dit onderzoek willen we het effect van een MBSR training 

op patiënten met CVS verder onderzoeken. We beogen enerzijds de 

onderzoeksresultaten met betrekking tot angst, depressie en levenskwaliteit van 

Surawy et al. (2005) te repliceren. Daarnaast willen we het effect van de training 

specifiek op de door de cognitieve therapie veronderstelde oorzaken, met name 

ruminatie en coping nagaan.

Besluit

Cognitieve gedragstherapie is tot nu toe de meest efficiënte methode voor de 

behandeling van CVS maar volledig herstel is zeldzaam en bij bepaalde personen 

heeft het geen effect (Prins et al., 2001). MBSR is, in tegenstelling tot cognitieve 

gedragstherapie, niet gericht op het veranderen van cognities maar op het 

accepteren ervan (Segal et al., 2002, p. 61-62).

Binnen een pre-postonderzoek willen we nagaan of een MBSR training het 

omgaan met CVS bevordert. We willen nagaan of een 8-weekse MBSR training 

inderdaad leidt tot een significante verandering in zelfgerapporteerde angst, 

depressie en levenskwaliteit. Vervolgens willen we ook nagaan of er een 

verandering optreedt in het copinggedrag en of er een vermindering is in ruminatie. 

In overeenstemming met de bovenstaande besproken cognitieve modellen van CVS
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verwachten we dat de copingstrategieën actief aanpakken en sociale steun zoeken 

zullen stijgen en dat de vermijdende coping en het passief reactiepatroon dalen. 

Gezien men in MBSR een vaardigheid aanleert om zich bewust te worden van 

emoties zonder er reactief op te reageren verwachten we ook dat de copingstrategie 

expressie van emoties daalt. Daarenboven verwachten we dat de vooropgestelde 

effecten het gevolg zijn van het ontwikkelen van mindfulness, welke vaardigheid we 

eveneens met een specifieke vragenlijst nagaan.

L
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Methode

Onderzoeksgroep

De totale onderzochte populatie bestaat uit 30 personen boven de 29 jaar, 

waarvan 28 vrouwen en 2 mannen. De inclusie-en exclusiecriteria werden nagegaan 

op basis van de MBCT demografische vragenlijst (zie verder).

De groep bestaat uit deelnemers die zich vanaf 2004 tot maart 2007 vrijwillig 

ingeschreven hebben voor het volgen van een MBSR training onder begeleiding van 

Edel Maex in het Middelheim ziekenhuis in Antwerpen. Ze werden uitgenodigd 

voor het invullen van een vragenlijstbundel aan het begin en het einde van de acht 

weken durende training. Uit deze groep werden 31 personen geselecteerd die 

aangaven in de MBCT demografische vragenlijst gediagnosticeerd te zijn met CVS. 

Hiervan zijn er 17 met CVS, 3 met CVS en depressie, 1 met CVS en rugproblemen 

en spierverlamming, 6 met CVS en fybromyalgie, 1 met CVS en fybromyalgie en de 

ziekte van Hoshimoto, 1 met CVS en fybromyalgie en obesitas en een depressie, 1 

met CVS en fybromyalgie en depressie, 1 met CVS en fybromalgie en een whiplash. 

1 iemand voldeed niet aan het exclusiecriterium: het hebben van uitgebreide zen-of 

vipassanameditatie. 10% volgde de training in 2004, 33% in 2005, 50% in 2006 en 

7 % in 2007. 60% is arbeidsongeschikt, 17% is werkend, 10% is huisvrouw, 10% is 

gepensioneerd en 3% is werkzoekend. 10% rapporteerde een geschiedenis van vier 

of meer depressieve episodes, 3% een geschiedenis van vier depressieve episodes,

7% een geschiedenis van drie depressieve episodes, 3% een geschiedenis van twee 

depressieve episodes, 36% een geschiedenis van één depressieve episode, 41% gaf 

aan geen depressieve episode gehad te hebben. 90% neemt bij de start van de 

training medicatie. De gemiddelde leeftijd is 44 jaar (SD = 8,98) met een

leeftijdsrange van 30 - 60 jaar. De volledige groep is van Belgische afkomst.
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Apparatuur en materiaal

Depressieve stemming. Beek Depression Inventory second edition (BDI-H, 

Beek, Steer, & Brown, 1996), naar het Nederlands vertaald door Van der Does (BDI- 

II-NL, 2002), is een zelfbeoordelingsvragenlijst opgebouwd uit 21 items. Elk item 

bestaat uit 4 antwoordmogelijkheden waarvan de score oploopt van 0 tot en met 3. 

Deze vragenlijst is geschikt voor het meten van de ernst van depressie vanaf de 

leeftijd van 13 jaar. De test bevraagt depressieve symptomen over de laatste 2 weken, 

inclusief emoties zoals hopeloosheid en irritatie; cognities zoals schuld of gevoelens 

van bestraffing; lichamelijke symptomen zoals moeheid, gewichtsverlies en gebrek 

aan interesse. De totaalscore bestaat uit de som van de ruwe scores. Deze score kan 

variëren van 0 tot 63. Hoe hoger de score, hoe hoger de ernst van de depressie. De 

Nederlandse vragenlijst blijkt een voldoende validiteit en betrouwbaarheid te 

hebben, in hoge mate overeenkomstig met die van het origineel (Van der Does, 

2002).

Angstklachten. De Zelf-Beoordelingsvragenlijst (ZBV, Van der Ploeg, 2000) 

is een Nederlandstalige bewerking van de Spielberger State-Trait Anxiety Inventory 

(STAI-form Y, Spielberger, 1983). Dit instrument is opgebouwd uit de schalen 

toestandsangst en trekangst. In ons onderzoek werd enkel de trait-versie (ZBV DY- 

2) afgenomen. Deze versie meet, via zelfrapportage, de angstdispositie. Er wordt 

gepeild naar hoe de persoon zich over het algemeen voelt. De angstdipositieschaal is 

opgebouwd uit 20 items waarin de persoon aangeeft volgens eigen beoordeling een 

bepaald gedrag geheel niet tot zeer veel te vertonen, en dit op een vierpuntenschaal 

(bijna nooit, soms, vaak, bijna altijd). De totaalscore kan variëren van 20 tot 60. Hoe 

hoger de score, hoe meer angst. Volgens van der Ploeg (2000) heeft de 

angstdispositieschaal een relatief hoge betrouwbaarheid en validiteit.
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Ruminatieve responsstijl. De Ruminative Respons Scale (RRS, Nolen- 

Hoeksema & Morrow, 1991), in het Nederlands vertaald door Raes, Hermans and 

Eelen (RRS-NL, 2001), is een zelfevaluatieschaal die de aanwezigheid van een 

ruminerende denkstijl nagaat. Deze vragenlijst bestaat uit 22 items die bevragen hoe 

vaak men bepaalde dingen denkt of doet wanneer men zich droevig, neerslachtig of 

depressief voelt. De items worden gescoord op een vierpuntenschaal ( bijna nooit = 1 

tot bijna altijd = 4). Hoe hoger de totaalscore, hoe meer een ruminerende denkstijl 

aanwezig is. De betrouwbaarheid en de validiteit zijn goed en komen overeen met 

de originele vragenlijst (Raes, Hermans, & Eelen, 2003).

Mindfulness. De Mindfulness Attention Awareness Scale (MAAS, Brown & 

Ryan, 2003), in het Nederlands vertaald door Godfrin, Goeleven and Schoof (2004), 

is een zelfbeoordelingsvragenlijst bestaande uit 15 items die de aan-of afwezigheid 

van aandacht en gewaarzijn in het dagelijks leven meet. De items worden gescoord 

op een zespuntenschaal(l= bijna altijd; 6= bijna nooit). Hoe hoger de totaalscore, hoe 

beter het welzijn, het gemoed, hoe meer openheid voor nieuwe ervaringen en 

tevredenheid met het leven. De Vragenlijst Alledaagse Ervaringen kent een hoge 

betrouwbaarheid en een goede validiteit volgens Brown and Ryan (2003).

Copinggedrag. De Utrechtse Copinglijst (Schreurs & Van de Willige, 1988) is 

een instrument dat karakteristiek copinggedrag bij het omgaan met problemen of 

aanpassingsvereisende gebeurtenissen meet. Via zelfrapportage wordt er gemeten 

hoe iemand omgaat met stressvolle gebeurtenissen. De UCL bevat 7 schalen en 47 

items. De items worden gescoord op een vierpuntenschaal (zelden of niet, soms, 

vaak, zeer vaak). De volwassene wordt gevraagd slechts één antwoord aan te kruisen 

dat op hem/haar van toepassing is bij een stressvolle gebeurtenis. De scores worden 

berekend door de items per schaal op te tellen. Voor dit onderzoek zullen we 

specifiek nagaan of er een verschil is op de schalen actief aanpakken, sociale steun 

zoeken, vermijden, passief reactiepatroon en expressie van emoties voor en na een 8-

20



weekse MBSR training. De UCL wordt beschouwd als een betrouwbaar en valied 

instrument voor het meten van copinggedrag (Sanderman & Ormel, 1992).

Levenskwaliteit. De SF-36 Gezondheidstoestand Vragenlijst is de 

Nederlandse vertaling van de SF-36 Health Survey (Ware & Sherbourne, 1992). Via 

zelfrapportage meet deze vragenlijst 8 verschillende aspecten in verband met de 

levenskwaliteit. Voor dit onderzoek willen we specifiek nagaan of er een 

verandering optreedt op de schalen fysiek functioneren en vitaliteit. De SF-36 bevat 

36 items verdeeld over de 8 schalen. Een hogere score duidt een betere 

gezondheidstoestand aan. De SF-36 Gezondheidstoestand Vragenlijst is een 

betrouwbaar en valied instrument volgens Ware and Sherbourne (1992).

Procedure

Deze studie maakt deel uit van een groter onderzoeksopzet waarin ook de 

volgende vragenlijsten werden afgenomen: BHS, POMS en de CEQ.

In de eerste sessie werd het doel, het belang van het wetenschappelijk 

onderzoek mondeling kort toegelicht door de trainer. Ook werden de deelnemers op 

de hoogte gebracht dat deelname vrijwillig was en op elk moment gestopt kon 

worden en dat de volledige anonimiteit verzekerd wordt. Onmiddellijk daarna 

kregen de vrijwilligers een bundel met vragenlijsten voor de premetingen: een 

informed consent en 10 vragenlijsten. Van elke vrijwilliger werd eerst gevraagd de 

deelname schriftelijk te bevestigen (informed consent). Dan volgde er een 

schriftelijke instructie over het invullen van de vragenlijsten. Hierin stond dat er 10 

vragenlijsten waren, dat ze de tijd mochten nemen om het in te vullen, dat alle 

vragenlijst beter op dezelfde dag ingevuld werden, dat het van belang was de 

instructie aan het begin van de vragenlijst aandachtig te lezen omdat elke vragenlijst 

een andere instructie heeft.
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De eerste vragenlijst was de MBCT demografische vragenlijst. Hierin werden 

uitgebreide vragen gesteld over de algemene leefomstandigheden, de lichamelijke en 

psychische conditie in heden en verleden, meditatie-ervaringen en medicijngebruik. 

Dan volgden BDI-H-NL, BHS, POMS, RRS-NL, MAAS, UCL, ZBV, CEQ.en de SF-36 

gezondheidstoestand vragenlijst. De bundel werd thuis ingevuld en terug 

meegebracht naar de tweede sessie. Op het einde van sessie zeven werd aan de 

personen, die de premetingen ingevuld en ingediend hadden, gevraagd om de 

bundel vragenlijsten van de postmetingen in te vullen. Dit was opnieuw op 

vrijwillige basis. Deze bundel bevatte 8 vragenlijsten. Er volgde opnieuw eerst een 

schriftelijke instructie dat er 8 vragenlijsten waren, dat het beter was de 

vragenlijsten dezelfde dag in te vullen, dat er geen juiste en onjuiste antwoorden 

waren, dat men voor het invullen van de lijst de instructie best aandachtig las, dat 

men best geen vragen oversloeg en dat de informatie vertrouwelijk behandeld zou 

worden. Dan volgden de BDI-H-NL, BHS, POMS, RRS-NL, MAAS, UCL, ZBV, een 

evaluatie van de training en een korte vragenlijst over de persoonlijke mening van 

de vrijwilliger over deze vragenbundel. Deze bundel werd ook thuis individueel 

ingevuld en meegebracht naar de laatste sessie.
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Resultaten

Vooreerst werden de correlaties nagegaan in de premeting. De Pearson’s 

correlaties worden weergegeven in Tabel 1. Een positieve r-waarde betekent dat de 

scores op beide schalen lineair stijgen, een negatieve waarde betekent dat de scores 

op de ene schaal stijgen terwijl die op een andere schaal dalen.

Om het effect van MBSR na te gaan werd eerst voor alle vragenlijsten op de 

totaalscores van de pre-en postmeting een paired sample f-test uitgevoerd. Omwille 

van ontbrekende gegevens werden de resultaten met betrekking tot de SF-36 

berekend op een groep van 25 personen en voor de UCL op een groep van 29 

personen. Er is een significant effect voor de BDI (z(29) = 4.12, p < 0.05), voor de 

RRS (t{29) = 2.18, p < 0.05), voor de MAAS (X29) = -2.67, p < 0.05) en voor de ZBV, 

t{29) = 2.55, p < 0.05. Er is geen significant effect voor de UCL, t(28) = -.952, p = 

0.35. Op basis van de geobserveerde celgemiddelden in pre- en postmeting, 

weergegeven in Tabel 1, blijkt een daling voor de BDI, de RRS en de ZBV en een 

stijging voor de MAAS, de SF-36 en de UCL.

We hebben ook voor elke subschaal van de SF-36 en de UCL een paired 

samples f-test uitgevoerd op de scores van pre- en postfase. Met betrekking tot de 

SF-36 is er voor de subschaal sociaal functioneren een significant effect (z(26) =

-3.31, p < 0.05), voor de subschaal rolbeperkingen door emotionele problemen is er 

een bijna significant effect (£(29) = -2, p = 0.6), voor de subschalen rolbeperkingen 

door fysieke problemen (£(29) = -1.85, p = 0.07) en algemene gezondheidbeleving 

(£(26) = -1,76, p = 0,09) is er een marginaal significant effect. Fysiek functioneren, 

mentale gezondheid, vitaliteit en pijn bleken niet significant te veranderen, alle t < 1 

en p > .1. Op basis van de geobserveerde celgemiddelden, weergegeven in Tabel 2, 

bemerken we een stijging van pre naar post voor al deze subschalen.
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Tabel 1

De geobserveerde gemiddelden, standaarddeviaties en Pearson’s correlaties

Premeting

M(SD)

Postmeting

M(SD) 2 3 4 5 6

l.BDI

(n = 30)

21.47(10.76) 13.17(9.87) .432* .748** -.427* -.642* -.356

2.RRS

(n = 30)

44.43 (12.70) 40.20 (10.00) — .583** -.399* -.426* .007

3.ZBV

(n = 30)

52.07(10.51) 46.77 (10.67) ” -.501** -.609** -.496**

4. MAAS

(n= 30)

49.40 (12.40) 55.10(13.31) — - .266 .471**

5.SF-36

(n = 25)

40.40 (14.91) 48.60 (19.06) — “ - .137

6.UCL

(n = 29)

106.03 (12.05) 107.48(11) ' — — —

* p < 0.05.

**p<0.01.

Met betrekking tot de subschalen van de UCL werden er geen significante 

effecten gevonden, behalve een marginaal significant effect voor de subschaal 

vermijden, t(29) = -1.89, p = 0.07. Op basis van de geobserveerde celgemiddelden, 

gerapporteerd in Tabel 2, blijkt een stijging van vermijding na de training. Omwille 

van dit onverwachte effect werden de verschillende items van deze subschaal 

geanalyseerd. We merken hoofdzakelijk een significante stijging voor item 45 ‘Je 

niet druk maken: meestal komt alles op z’n pootjes terecht’, t(29) = -2.28, p < 0.05. 

Voor de andere items werd er geen significant effect gevonden.
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Om te bepalen of de verschillen tussen de twee tijdsmomenten afhankelijk 

zijn van een stijging in mindfulness werd voor elke schaal en subschaal een ANOVA 

repeated measures uitgevoerd met tijd als within-subject factor en de verschilscore 

op de MAAS tussen post- en prefase als covariate. Met betrekking tot de scores op de 

vragenlijsten werd een significant interactie-effect van tijd en mindfulness gevonden 

voor de BDI (/(1.28) = 21.78, p < 0.05), de RRS (/(1.28) = 22.24, p < 0.05), de ZBV 

(7^1.28) = 40.01, p < 0.05) en de SF-36, 7^1.23) = 4.74, p < 0.05. Er is een marginaal 

significantie voor de UCL, 7^1.27) = 3.60, p = 0.69. Bij verdere analyses van de 

richtingen op basis van de parameterwaarden blijkt dat de effecten in de lijn van de 

verwachtingen liggen: enerzijds hoe hoger de verbeteringsscore op de MAAS hoe 

lager de eindscore op de BDI, de RRS en de ZBV. Anderzijds hoe hoger de 

verbeteringsscore op de MAAS hoe hoger de eindscore op de SF-36 en de UCL.

Met betrekking tot de subschalen van de SF-36 is er een significant 

interactie-effect voor mentale gezondheid (7^1,28) = 5.07, p < 0.05) en een marginaal 

effect voor fysiek functioneren, 7^1,28) = 3.32, p = 0.08. Voor de subschalen sociaal 

functioneren, rolbeperkingen door fysiek probleem, rolbeperkingen door 

emotioneel probleem, vitaliteit, pijn en algemene gezondheid is er geen significant 

effect. Voor de subschalen van de UCL werd er een significant effect gevonden voor 

actief aanpakken (7^1,27) = 10.25, p < 0.05), sociale steun zoeken (7^1,28) = 6.05, p < 

0.05), passief reactiepatroon (7^1,27) = 24.45, p < 0.05) en geruststellend gedachten, 

7^1,27) = 5.15, p < 0.05. Voor de subschaal expressie van emoties is er een marginaal 

significant effect (7^1,27) = 3.74, p = 0.06) en voor de subschalen palliatieve reactie 

en vermijden is er geen significant effect. Bij verdere analyses van de richtingen van 

de interactie-effecten blijkt dat de effecten ook in de lijn van de verwachtingen 

liggen: hoe hoger de verbeteringsscore op de MAAS hoe hoger de eindscore op 

mentale gezondheid, het fysiek functioneren, het actief aanpakken, het zoeken van 

sociale steun en de geruststellende gedachten.
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Tabel 2

De geobserveerde gemiddelden en standaarddeviaties van de totaalscores op de 

subschalen van de SF-36 en de UCL in pre- en postfase

Premeting Postmeting

M (SD) M(SD)

UCL (n = 29)

Vermijden

Expressie van emoties 

Passief reactiepatroon 

Sociale steun zoeken 

Palliatieve reactie 

Actief aanpakken 

Geruststellende gedachten

SF-36 (n = 25)

Sociaal functioneren 

Rolbeperkingen door emotionele 

problemen

Algemene gezondheidsbeleving 

Rolbeperkingen door fysiek 

probleem

Fysiek functioneren 

Mentale gezondheid 

Vitaliteit 

Pijn

15.41 (3.51) 16.03 (2.87)

6.69 (2.25) 6.62 (1.86)

13.76 (2.98) 13.14 (3.24)

13.93 (3.86) 14.83 (3.78)

18.00 (3.56) 18.14(2.95)

17.86 (4.20) 18.38 (4.01)

13.62 (3.04) 13.75 (3.45)

37.64 (27.73) 53.68 (27.35)

58.60 (41.21) 74.68 (36.40)

31.24(16.16) 38.40 (19.38)

7.00 (16.96) 24.00 (32.66)

53.20 (20.71) 55.40 (25.86)

56.48 (18.45) 61.12(21.21)

30.00 (20.05) 38.00 (21.55)

39.52 (18.66) 39.92 (29.57)

26



Anderzijds hoe hoger de verbeteringsscore op de MAAS hoe lager de 

eindscore op het passief reactiepatroon en de expressie van emoties.

Als we de totale premeting resultaten op de BDI bekijken, merken we op dat 

19 van de 30 proefpersonen boven de cutt-offscore van 19 liggen. Een depressieve 

episode op het moment van deelname aan de training is al uit eerder onderzoek 

(Teasdale et al., 2000) gebleken een tegenindicatie te zijn voor effectiviteit van de 

training. Om te kunnen nagaan of het effect van de training sterker of zwakker is al 

naargelang de deelnemer aan het begin van de training depressief is, werd de 

proefgroep opgedeeld in twee groepen. Enerzijds de proefpersonen met een 

totaalscore voor de BDI lager dan 19 (groep 1) en anderzijds de proefpersonen met 

een totaalscore voor de BDI van 19 of meer (groep 2). Omwille van missende 

waarden zijn er 9 proefpersonen in groep 1 en 18 in groep 2 voor de SF-36. Elke 

repeated measures werd eveneens uitgevoerd met groep als between-subjects factor. 

Er is een significant effect voor tijd en groepen voor de BDI (/(1.27) = 13.78, p < 

0.05) en voor de ZBV, 7(1.27) = 7.66, p < 0.05. Voor de totaalscore van de SF-36 is er 

een marginaal significant effect voor tijd en groepen, 7(1.22) = 3.53, p = 0.07. Voor 

de RRS en de totaalscore van de UCL is er geen significant effect voor tijd en 

groepen. Voor de subschalen van de UCL zijn er geen significante effecten. Voor de 

subschalen van de SF-36 is er een randsignificantie voor de subschaal algemene 

gezondheid, 7(1,24) = 4.25, p = 0,05. Voor de andere schalen is er geen significant 

effect. De gemiddelde verschilscores van pre naar post voor de verschillende 

vragenlijsten worden weergegeven in Tabel 3.
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Tabel 3

De gemiddelde verschilscores van pre naar post voor de BDI, de ZBV, de SF-36 en de 

subschaal algemene gezondheid voor groep 1 en groep 2

Premeting

M (SD)

Postmeting

M (SD)

BDI

Groep 1 (n =11)

Groep 2 (n = 19)

10.68 (1.93)

27.71 (1.47)

8.59 (2.52)

15.82 (1.92)

ZBV

Groep 1 (n= 11)

Groep 2 (n = 19)

43.87 (2.45)

56.81 (1.86)

43.06 (2.67)

48.91 (2.03)

SF-36

Groep 1 (n = 8)

Groep 2 (n = 17)

50.02 (4.87)

35.87 (3.34)

47.64 (6.51)

49.05 (4.46)

Algemene

gezondheidsbeleving

Groep 1 (n = 9)

Groep 2 ( n = 18)

39.89 (4.83)

35.78 (6.37)

25.94 (3.42)

38.78 (4.51)
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Bespreking en Conclusie

CVS blijkt een moeilijk te behandelen ziekte. De laatste jaren zijn er 

verschillende onderzoeken gebeurd en hieruit blijkt dat cognitieve gedragstherapie 

tot nu toe het meeste efficiënt is en een vooruitgang levert van 70% (Rimes & 

Chalder, 2005). Echter volledig herstel is zeldzaam en gezien de stijgende 

prevalentie is de nood aan nieuwe interventies hoog. Binnen deze studie hebben we 

ons gericht op het effect van Mindfulness-Based Stress Reduction op angst, 

depressie, levenskwaliteit, ruminatie en coping bij CVS-patiënten. Het protocol van 

deze training werd ontwikkeld door Jon Kabat-Zinn voor patiënten met moeilijk 

behandelbare ziektes. Hiermee werden tot nu hoopvolle resultaten geboekt (Kabat- 

Zinn, 1982, Kabat-Zinn et al.,1985, Kabat-Zinn et al.,1992; Kaplin et al., 1993). Er is 

echter nog maar één gepubliceerd onderzoek gedaan naar het effect van MBSR op 

CVS-patiënten door Surawy et al.. Hieruit bleek dat de levenskwaliteit en de 

lichamelijke activiteit van de CVS-patiënten die mindfulness gevolgd hadden 

significant steeg. Ook was er een daling in depressie, angst en vermoeidheid. Binnen 

deze studie gingen we na of deze resultaten kunnen worden gerepliceerd alsook 

wilden we het effect van de training nagaan op twee specifieke 

kwetsbaarheidsfactoren tot CVS, met name ruminatie en disfunctionele coping.

In de besproken cognitieve modellen van CVS (Surawy et al., 1995; 

Vercoulen et al., 1998) bleek duidelijk dat disfunctionele cognities bepalend kunnen 

zijn in het ontwikkelen van CVS en negatief copinggedrag. In de MBSR training 

leert men dat gedachten en gevoelens geconditioneerde patronen zijn waarmee men 

zich identificeert. Door het beoefenen van mindfulness leert men hiernaar op 

afstand te kijken zonder meegesleurd te worden in de gedachten of de emoties die 

gepaard gaan met stressvolle situaties. Op die manier wordt men zich bewust van 

eigen cognities en gedragspatronen en ontwikkelt men de vaardigheid om die 

cognities en gedragspatronen los te laten. Zo ontstaan er keuzemogelijkheden over
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meer reactiemogelijkheden. Er komt dus ruimte en vrijheid om bewust ruminatie 

stop te zetten en meer functioneel copinggedrag te gebruiken.

Door middel van de Utrechtse Coping Lijst (Schreurs et al., 1993) gingen we 

vijf copingsstrategieën onderzoeken namelijk actief aanpakken, sociale steun 

zoeken, vermijding, passief reactiepatroon en de expressie van emoties. 

Daarenboven verwachten we dat de vooropgestelde effecten het gevolg zijn van het 

ontwikkelen van de vaardigheid mindfulness, die door middel van de door ons 

gehanteerde Nederlandse vertaling van de vragenlijst Mindful Attention Awareness 

Scale kan worden gemeten (Brown & Ryan, 2003, 2004).

Onze resultaten zijn congruent met deze van Surawy et al. voor wat betreft 

depressie en angst nl. beide zijn significant gedaald. De SF-36 vertoont echter een 

marginaal significante stijging. Gezien de missende gegevens waardoor de 

proefgroep gereduceerd werd tot 25 proefpersonen verwachten we voor een grotere 

proefgroep ook een significante stijging. Ook is er een significante daling van 

ruminatie en een significante stijging van mindfulness. Deze resultaten tonen al aan 

dat MBSR een waardevolle bijdrage kan leveren.

Bij verdere analyse van de subschalen van de SF-36 en de UCL merken we op 

dat het effect over de tijd afhankelijk is van de subschaal. Enkel de subschaal sociaal 

functioneren is significant verbeterd, de subschaal rolbeperkingen door emotionele 

problemen is bijna significant verbeterd en de subschalen rolbeperkingen door 

fysieke problemen en algemene gezondheidsbeleving zijn marginaal significant 

verbeterd. Wanneer we de gemiddelden voor elke subschaal bekijken, zien we 

evenwel een verbetering voor elke subschaal van de SF-36. Dit dient verder 

onderzocht te worden. We vermoeden dat een grotere proefgroep tot meer 

significantie zou leiden. Voor de subschalen van de UCF werden er, tegen onze 

verwachtingen in, geen significante effecten gevonden. Onder voorbehoud kunnen 

we veronderstellen dat MBSR geen rechtstreekse invloed heeft op copingstrategieën 

of dat het veranderen van copinggedrag meer tijd vraagt. Copingsstrategieën hoeven
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aldus geen eerste voorwaarde te zijn alvorens de symptomen verbeteren. Dit moet 

verder onderzocht worden. Tegen de verwachtingen in is er wel een marginaal 

significante stijging voor de subschaal vermijden. Gebaseerd op de cognitieve 

modellen van CVS hadden we verondersteld dat de subschaal vermijden zou dalen. 

Bij verder onderzoek merkten we echter op dat het item ‘ Je niet druk maken, 

meestal komt alles op z’n pootjes terecht’ als enigste item van deze subschaal 

significant stijgt. Dit item is volgens ons voor interpretatie vatbaar en kadert binnen 

de rationale van MBSR. We veronderstellen dat door mindfulness te beoefenen men 

zich bewust wordt van de eigen cognities en gedragspatronen en ze hierdoor kan 

loslaten. Er ontstaat dan ruimte voor keuzemogelijkheden in gedragspatronen. 

Hierdoor beantwoordt men de situatie in plaats van erop te reageren. Dus de stijging 

van dit item kan begrepen worden vanuit de veronderstelling dat de proefpersonen 

niet reactief reageren op de situatie maar eerder een afwachtende houding 

aannemen. Dit dient zeker verder onderzocht te worden.

Verder hebben we ons ook de vraag gesteld of de verbeteringen afhankelijk 

zijn van de ontwikkeling van mindfulness als vaardigheid. Significante relaties zijn 

gevonden voor depressie, ruminatie, angst en levenskwaliteit en er is een marginaal 

significante verbetering voor coping. Dit betekent dat hoe meer mindfulness wordt 

ontwikkeld, hoe sterker de verbetering op vlak van depressie, angst, ruminatie, 

levenskwaliteit en coping. Dit bevestigt dus onze hypothese. Met betrekking tot de 

subschalen van de SF-36 valt ons op dat er enkel een significante verbetering is voor 

mentale gezondheid en een marginaal significante verbetering voor fysiek 

functioneren. Tot onze verbazing voor de andere subschalen niet. Hieruit kunnen 

we veronderstellen dat de eerder gevonden verbeteringen van de subschalen sociaal 

functioneren, rolbeperkingen door emotionele problemen, rolbeperkingen door 

fysieke problemen en de algemene gezondheidsbeleving niet afhankelijk zijn van 

het al dan niet meer mindful zijn. Mogelijks spelen andere factoren hierin een rol 

maar ook dit dient verder onderzocht te worden. Dit bevestigt dat de exploratie van
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de onderliggende werkingsmechanismen van de training nog veel meer onderzoek 

vereist. Voor de subschalen van de UCL werden er significante stijgingen gevonden 

voor actief aanpakken, sociale steun zoeken en geruststellende gedachten. Dus hoe 

meer mindful hoe meer men de situatie actief aanpakt, sociale steun zoekt en 

geruststellende gedachten heeft. Ook is er een significante daling voor de palliatieve 

reacties en een marginaal significante daling voor de subschaal expressie van 

emoties. Dit betekent dat hoe meer mindful hoe minder men passief reageert en hoe 

minder de expressie van emoties. Dit ligt in de verwachtingen van onze hypothese. 

Er werden voor deze subschalen op zich geen significante tijdseffecten gevonden 

maar de veranderingen in deze subschalen zijn wel afhankelijk van het al dan niet 

meer mindful zijn. Voor de subschalen vermijden en palliatieve reactie is er geen 

significantie. We kunnen hieruit veronderstellen dat mindfulness wel degelijk een 

invloed heeft op bepaalde copingstrategieën en dat de stijging van de subschaal 

vermijden niet het gevolg is van een stijging in mindfulness. Mogelijks spelen er hier 

ook andere factoren een rol. Verder onderzoek is ook hier noodzakelijk.

In de totale proefgroep merkten we op dat 19 van de 30 proefpersonen voor de BDI 

een cutt-offscore hadden van 19 of meer. We hebben onderzocht of het al dan niet 

depressief zijn aan het begin van de training een effect heeft op de resultaten. In het 

onderzoek van Teasdale et al. (2000) bleek dit een tegenindicatie te zijn voor het 

effect van een MBCT training. In ons onderzoek bleek het tijdseffect afhankelijk van 

tot welke groep men behoort maar de personen die tot groep 2 behoorden, personen 

met cutt-offscore van 19 of meer, behaalden betere resultaten dan de personen van 

groep 1. Daarenboven merken we op dat de mate van mindfulness niet significant 

verschillend verbeterde per groep. Tot onze verbazing hebben we hier een 

tegenovergesteld effect. Dus we veronderstellen dat beide groepen wel gelijkwaardig 

mindfulness ontwikkelen als vaardigheid, maar dat groep 2 er meer baat bij heeft. 

Dit moet zeker verder onderzocht worden. Er zijn echter nog geen onderzoeken 

gebeurd die bevestigen en aantonen dat voor personen met een depressie het

32



deelnemen aan een MBSR training, in tegenstelling tot een MBCT training, af te 

raden is. Dit moet zeker verder onderzocht worden. Ook kunnen we onze screening 

in vraag stellen. We hebben de screening voor depressie gedaan met de BDI. We 

vermoeden dat als we een semi-gestructureerd interview zouden gebruiken zoals de 

Hamilton we een betere diagnose van depressie zouden kunnen maken. Er kan 

mogelijks een vertekening in de diagnoses zitten omdat de BDI op basis van minder 

informatie vlugger aangeeff dat iemand depressief is.

Deze studie toont dus aan dat mindfulness CVS-patiënten kan helpen om op 

een meer constructievere manier om te gaan met hun ziekte. Maar deze studie kent 

ook enkele beperkingen. Door praktische omstandigheden liep dit onderzoek over 6 

van de 8 sessies van de MBSR training. Dit betekent dat, indien het onderzoek, over 

de volledige training zou lopen er waarschijnlijk nog meer en betere effecten uit het 

onderzoek zouden kunnen komen. Ook liep het onderzoek over een beperkte 

proefgroep van 25 tot 30 proefpersonen, afhankelijk van al dan niet missende 

waarden. We verwachten ook hier dat een grotere proefgroep tot een meer efficiënt 

onderzoek kan leiden. Ons onderzoek werd ook niet getoetst aan een controlegroep 

en er was ook geen follow-up. Zowel het aantal proefpersonen, een controlegroep 

en een follow-up zijn belangrijk en noodzakelijk voor een goede evaluatie van de 

training.

Toch mogen we besluiten dat het volgen van een Mindfulness-Based Stress 

Reduction training gedurende een periode van 8 weken voor CVS-patiënten zeker 

iets waardevols te bieden heeft. Uit ons onderzoek blijkt dat het volgen van een 

MBSR training voor CVS-patiënten kan leiden tot een vermindering van depressie, 

angst, en ruminatie, alsook tot een stijging van levenskwaliteit.
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