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Inleiding 
 In deze Nederlandse samenvatting wordt besproken wat in elk hoofdstuk 
afzonderlijk is onderzocht en wat de belangrijkste resultaten zijn. Verder wordt 
besproken wat de methodologische en praktische implicaties van het onderzoek 
zijn en worden aanbevelingen voor vervolgonderzoek gedaan. 
 
Hoofdstuk 1: algemene inleiding en achtergrond 
 Hypochondrie is de angst of overtuiging een ernstige lichamelijke ziekte te 
hebben. De stoornis is een van de somatoforme stoornissen, zoals 
geclassificeerd in het Diagnostisch en Statistisch Handboek van Psychische 
Klachten (APA, 2000). Somatoforme stoornissen behoren tot een groep 
stoornissen die gekarakteriseerd wordt door lichamelijke verschijnselen die een 
lichamelijke aandoening suggereren. 
 Ongeveer 1 tot 5 procent van de mensen in de populatie heeft last van 
hypochondrie. Het komt vaak samen voor met andere stoornissen (zoals 
depressieve klachten, paniek en obsessief-compulsieve stoornis), maar kan 
beschouwd worden als op zichzelf staand klachtenpatroon. Onderzoeken laten 
wisselende resultaten zien, maar in het algemeen kan gesteld worden dat 
hypochondrie ongeveer even vaak voorkomt bij mannen als bij vrouwen en dat 
de stoornis zich kan openbaren op verschillende leeftijden. Andere 
demografische factoren zijn nauwelijks onderzocht in relatie met het ontstaan 
van hypochondrie.    
 De kosten van hypochondrie zijn groot. Ten eerste beïnvloedt de stoornis de 
tevredenheid met het dagelijks leven van patiënten nadelig. Mensen voelen zich 
regelmatig erg angstig, en besteden per dag vaak veel tijd aan het controleren 
van hun lichaam en piekeren over ziekte. Doordat hypochondere patiënten 
geneigd zijn vaak geruststelling te vragen kunnen hun persoonlijke relaties 
onder druk komen te staan. Verder kunnen hypochondere klachten ertoe leiden 
dat mensen minder goed functioneren in hun werk. 
 Ten tweede is de stoornis erg duur met betrekking tot medische kosten, 
omdat mensen geneigd zijn geruststelling te vragen aan hun huisarts, of medisch 
specialisten. De patiënten die deelnamen aan de onderzoeken die zijn 
beschreven in dit proefschrift hadden gemiddeld langer dan 10 jaar last van 
hypochondere klachten, en bezochten doorgaans vaak huisartsen en specialisten.  
 Een derde reden waarom hypochondrie een kostbaar probleem vormt is 
omdat het, als het onbehandeld blijft, een slechte prognose kent: mensen blijven 
er vaak gedurende lange tijd  last van houden, en de kans is groot dat de 
klachten steeds ernstiger worden. 

 
Theoretische aspecten 
 Het cognitieve model van hypochondere klachten beschrijft hoe de klachten 
in stand gehouden worden (Bouman, & Visser, 1998b; Warwick, & Salkovskis, 
1990). Het model wordt hieronder beschreven en gaat er vanuit dat mensen die 
lijden aan hypochondrie angstige gedachten ervaren naar aanleiding van 
lichamelijke verschijnselen. Deze gedachten veroorzaken vervolgens angst. 
Doordat men angstig wordt, gaat men meer letten op wat er in hun lichaam 
gebeurt (selectieve aandacht), waardoor de lichamelijke verschijnselen als het 
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ware uitvergroot worden. Ook zal de angst ervoor zorgen dat men bepaald 
gedrag gaat vertonen, zoals controleren en vermijden. Al deze onderdelen bij 
elkaar vormen een vicieuze cirkel, die na verloop van tijd steeds meer 
geautomatiseerd verloopt. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figuur 1: Het Cognitieve Model van Bouman en Visser (1998b), Gebaseerd op 
Warwick en Salkovskis (1990). 

 
 De verschillende componenten van het model zijn onderzocht middels 
experimenteel onderzoek (Williams, 2004). Hieruit bleek dat hypochondere 
patiënten waarschijnlijk overspoeld worden door lichamelijke verschijnselen, 
die zij moeilijk kunnen negeren. Verder kunnen hypochondere patiënten 
beschouwd worden als overmatig gevoelig voor deze lichamelijke 
verschijnselen (Barsky, 2001).  
 Verder bleek uit experimenteel onderzoek dat hypochondere patiënten 
lichamelijke verschijnselen inderdaad verkeerd interpreteren (Barsky, & 
Wyshak, 1989; Haenen, Schmidt, Schoenmakers, & Van den Hout, 1997; Rief, 
Hiller, & Margraf, 1998) en dat ze ervan uit gaan dat ze een grotere kans hebben 
om een ernstige ziekte te krijgen (Barsky et al., 2001; Haenen, De Jong, 
Schmidt, Stevens, & Visser, 2000). 
 Ook aandacht speelt een rol bij hypochondere klachten. Patiënten die lijden 
aan hypochondrie besteden veel aandacht aan hun lichaam en vergroten 
daardoor de kans om lichamelijke verschijnselen op te merken (Kellner, Abbott, 
Winslow, & Pathak, 1987). Ook rapporteren zij meer lichamelijke 
verschijnselen dan niet-hypochonderen wanneer zij gevraagd worden gedurende 
een bepaalde periode op hun lichaam te letten (Haenen, Schmidt, Kroeze, & Van 
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den Hout, 1996; Schmidt, Wolfs-Takens, Oosterlaan, & Van den Hout, 1994; 
Vervaeke, Bouman, & Valmaggia, 1999).  
 Hypochondere patiënten hebben de neiging zowel vermijdings- als 
controlerend gedrag te vertonen. Er wordt verwacht dat beide vormen van 
gedrag ook een grote rol spelen in het voortbestaan van hypochondere klachten, 
maar hier is vooralsnog weinig onderzoek naar gedaan. Wel is gebleken dat 
geruststelling vragen, bijvoorbeeld aan de huisarts of partner, nauwelijks werkt 
(Salkovskis, & Warwick, 1986).  
 Een mogelijke instandhoudende factor van hypochondrie die niet in het 
cognitieve model wordt genoemd is metacognitie, het denken over 
hypochondere gedachten. Naar het verband tussen hypochondrie en 
metacognitie is ook nog weinig onderzoek gedaan, maar uit een eerste studie 
(Bouman, & Meijer, 1999) bleek dat hypochondere patiënten zich meer zorgen 
maakten over hun gezondheid, het gebrek aan controle over hun gedachten 
welke zij ervoeren op een metacognitief niveau en de grote mate van angstige 
gedachten over ziektes die zij hadden. Verder waren hypochondere patiënten 
zich erg bewust van de gedachten die zij hadden en de zorgen die zij zich 
hierover maakten.    
 
Psychologische behandeling van hypochondrie 
 In het verleden stond hypochondrie bekend als moeilijk psychologisch 
behandelbaar, maar tegenwoordig wordt hier minder pessimistisch over gedacht. 
In de laatste jaren is namelijk gebleken dat met cognitieve gedragstherapie 
goede behandelresultaten behaald kunnen worden (Barsky, & Ahern, 2004; 
Visser, & Bouman, 2001; Warwick, Clark, Cobb, & Salkovskis, 1996; voor een 
overzicht zie Asmundson, & Taylor, 2004). Cognitieve gedragstherapie gaat uit 
van het idee dat iemands gevoel en gedrag grotendeels veroorzaakt worden door 
de manier waarop iemand de wereld ziet en interpreteert (Beck, Rush, Shaw, & 
Emery, 1979). Iemands gedachten (of cognities) zijn gebaseerd op bepaalde 
aannames of schema’s die iemand heeft ontwikkeld naar aanleiding van eerdere 
ervaringen (bijvoorbeeld: iemand die haar moeder aan borstkanker heeft 
verloren en een knobbeltje voelt, denkt ‘dit knobbeltje betekent dat ik kanker 
heb’). Dit soort gedachten worden tijdens de therapie opgespoord, en een cliënt 
wordt geleerd om de connectie tussen dit soort gedachten, emoties en gedrag te 
herkennen. Vervolgens wordt de cliënt geleerd de gedachten uit te dagen en te 
vervangen door meer reële gedachten (bijvoorbeeld ‘dit knobbeltje zou kunnen 
betekenen dat ik kanker heb, maar het zou ook een goedaardig knobbeltje 
kunnen zijn’).  
 Tijdens een behandeling met cognitieve gedragstherapie wordt er niet alleen 
aandacht besteed aan gedachten, maar ook aan het daaropvolgend gedrag. In het 
geval van hypochondrie gaat het zowel om controleren (moedervlekken 
bestuderen, veelvuldig in de medische encyclopedie kijken, naar de huisarts 
gaan zodra men iets in het lichaam voelt), als om vermijding (gesprekken over 
kanker vermijden, juist niet naar de huisarts gaan uit angst voor bevestiging dat 
men inderdaad een ernstige ziekte heeft). Gedragspatronen worden tijdens de 
behandeling ook onder de loep genomen en uitgedaagd aan de hand van 
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gedragsexperimenten (bijvoorbeeld een week geen geruststelling vragen aan de 
partner en nagaan wat daarvan de invloed is op de angst).  
 Uit de literatuur is gebleken dat deze vorm van behandeling zeer effectief is. 
Echter, de behandeling moet door getrainde therapeuten gegeven worden, 
waarvan er niet genoeg beschikbaar zijn. Dit kan een oorzaak zijn van lange 
wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg, waardoor veel mensen niet de 
zorg krijgen die zij nodig hebben. Ook is de behandeling duur doordat de meeste 
behandelingen een aantal maanden in beslag nemen. 
 Een alternatief voor deze vorm van therapie is daarom nodig, en een goede 
kandidaat hiervoor is psychoeducatieve behandeling.  
 
Psychoeducatie voor hypochondrie 
 Psychoeducatie is het aanleren van persoonlijke en interpersoonlijke 
vaardigheden en technieken en wordt veel in groepsverband aangeboden sinds 
zijn opkomst in de jaren ‘50. Patiënten worden tijdens deze vorm van 
behandeling gezien als deelnemers of studenten, en therapeuten zijn docent of 
trainer. De nadruk bij psychoeducatie ligt op het aanleren van bepaalde 
vaardigheden en de manier van behandelen beoogt mensen zelf te laten kiezen 
wat zij willen leren. Verscheidene onderzoeken hebben aangetoond dat 
psychoeducatie effect had op depressieve klachten (Cuijpers, 1995, 1996; 
Lewinsohn, & Brown, 1984), paniekklachten (Baillie, & Rapee, 2004) en 
hypochondrie (Avia, Ruiz, Olivares, Crespo, Guisado, Sánchez, & Varela, 1996; 
Bouman, 2002; Stern, & Fernandez, 1991). Barsky, Geringer en Wool (1988) 
waren de eersten die een psychoeducatieve groepscursus voor hypochondere 
klachten ontwikkelden. Hun voorbeeld werd onder andere gevolgd door 
Bouman en Van den Broek (1997), die de cursus aanpasten en vertaalden voor 
Nederlands gebruik. 
 Psychoeducatie kan ook toegepast worden in de vorm van bibliotherapie, het 
aanbieden van een boekje met daarin een bepaalde theorie, doorgaans met 
bijbehorende oefeningen. Bibliotherapie kan als onderdeel van een 
psychologische behandeling aangeboden worden of als zelfstandige 
behandelmethode. Cognitief-gedragsmatige bibliotherapie is in het verleden 
toegepast en effectief gebleken bij depressieve klachten (Cuijpers, 1995, 1997; 
Scogin, Hamblin, & Beutler, 1987; McKendree-Smith, Floyd, & Scogin, 2003; 
Floyd, Scogin, McKendree-Smith, Floyd, & Rokke, 2004), seksuele dysfuncties 
(Van Lankveld, 1998), paniek- en andere angstklachten (Lidren, Watkins, 
Gould, Clum, Asterino, & Tulloch, 1994; White, 1995; Wright, Clum, 
Roodman, & Febbraro, 2000; Newman, Erickson, Przeworski, & Dzus, 2003) en 
alcoholproblematiek (Apodaca & Miller, 2003). Het is een keer eerder bij 
ziekteangst toegepast (Jones, 2002). Uit dit onderzoek bleek dat bibliotherapie 
als zelfstandige behandelvorm effect kan hebben op ziekteangst, maar 
methodologische problemen maakten de resultaten moeilijk interpreteerbaar.  
 
Dit proefschrift 
 In dit proefschrift hebben verschillende hoofdstukken zich gericht op deze 
cursus ‘Omgaan met ziektevrees’. In hoofdstuk 2 werd de achtergrond, inhoud 
en toepassing van de cursus omschreven. Hoofdstuk 3 beschreef een studie 



Samenvatting / 159  

waarin de cursus werd vergeleken met een andere psychoeducatieve cursus, 
waarin probleem oplossen centraal stond. Er werd onderzocht of de op 
cognitieve gedragstheorie gebaseerde cursus meer effect had dan de 
probeemoplos cursus, en of het effect dat werd gevonden in eerdere studies naar 
de cursus ‘Omgaan met ziektevrees’ gerepliceerd kon worden. 
 In hoofdstuk 4 werd gekeken naar metacognitieve aspecten van 
hypochondrie, en of deze veranderd konden worden met behulp van de cursus. 
Hoofdstuk 5 richtte zich vervolgens op het voorspellen van het effect van de 
cursus aan de hand van verschillende variabelen, zoals demografische variabelen 
(leeftijd, sekse en opleidingsniveau), patiëntgerelateerde variabelen (rigiditeit en 
verwachting van de cursus) en klachtgerelateerde variabelen (ernst van de 
hypochondere klachten, duur van de hypochondere klachten, depressieve 
klachten en algemene angst).  
 In hoofdstuk 6 werd een tweede vorm van psychoeducatie, cognitief-
gedragsmatige bibliotherapie onderzocht. De acceptatie van deze behandelvorm 
en zijn effect op hypochondere klachten werd nagegaan. In hoofdstuk 7, de 
algemene discussie, werd de nadruk gelegd op de methodologische implicaties 
van dit onderzoek, in termen van verschillende vormen van validiteit. Ook 
werden praktische implicaties besproken, in termen van de bruikbaarheid van de 
bevindingen in de praktijk van de geestelijke gezondheidszorg. Het resterende 
gedeelte van deze Nederlandse samenvatting zal de studies en hun belangrijkste 
bevindingen per hoofdstuk samenvatten. 
 
Hoofdstuk 2: De cursus ‘Omgaan met ziektevrees’.  
 In hoofdstuk 2 van dit proefschrift werd een gedetailleerde beschrijving 
gegeven van de cursus ‘Omgaan met ziektevrees’. De cursus bestaat uit zes 
sessies, die eens per week gedurende 2 uur plaatsvinden. Aan de cursus kunnen 
6 tot 8 personen per keer deelnemen, en de cursus wordt gegeven door twee 
cursusleiders.  
 De cursus is gebaseerd op cognitieve gedragstheorie, volgens het hierboven 
getoonde model. Het doel van de cursus is niet om mensen te behandelen, maar 
meer om ze inzicht te geven in de mechanismen die hypochondrie in stand 
houden en ze te leren hoe ze zelf beter met hun angst voor ziekten om kunnen 
gaan. Tijdens elke van de eerste vijf  bijeenkomsten van de cursus staat een van 
de componenten die beschreven zijn in het cognitieve model (zie Figuur 1) 
centraal, en tijdens de zesde bijeenkomst worden de cursisten uitgenodigd hun 
eigen vicieuze cirkel uit te tekenen. De eerste bijeenkomst richt zich op het 
introduceren van de cursus en er wordt een begin gemaakt met het uitleggen van 
de rol van gedachten. Tijdens de tweede bijeenkomst wordt hierop verder 
gegaan en wordt aan de deelnemers uitgelegd hoe zij angstige gedachten kunnen 
leren herkennen en uitdagen. Tijdens de derde bijeenkomst wordt selectieve 
aandacht besproken, en tijdens de vierde bijeenkomst ligt de focus op gedrag, 
zoals vermijden, controleren en geruststelling vragen. De vijfde bijeenkomst 
richt zich op spanning en stress (zowel acuut als chronisch) en hun samenhang 
met lichamelijke verschijnselen. 
 De structuur van elke bijeenkomst is hetzelfde. Eerst wordt de bijeenkomst 
geopend met de presentatie van een algemeen motto (bijvoorbeeld ‘vermijden 
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doet lijden’, aan het begin van de bijeenkomst die over gedrag gaat). Vervolgens 
wordt heel kort het huiswerk besproken dat de deelnemers in de voorafgaande 
week gemaakt hebben. Bij dit huiswerk wordt niet lang stil gestaan, omdat het 
de deelnemers vrij staat het huiswerk wel of niet te maken. Na deze korte 
bespreking volgt het theoretische gedeelte van de bijeenkomst, tijdens welke de 
cursusleiders eerst het hele model bij langs lopen, en vervolgens een bepaalde 
component uit het model toelichten. Per component (bijvoorbeeld selectieve 
aandacht) zijn steeds 3 dingen belangrijk: 1) wat is het en hoe werkt het?, 2) wat 
heeft het te maken met ziektevrees en hoe houdt het dit in stand?, en 3) wat kun 
je eraan doen? Na deze theoretische presentatie gaan de deelnemers zelf aan de 
slag met oefeningen die uitgelegd zijn, soms in tweetallen en soms plenair. 
 In de discussie van hoofdstuk 2 werd besproken welke de eventuele 
werkzame  ingrediënten zijn van de cursus. In eerste instantie is daar 
bekrachtiging van gezonde reacties. Hier wordt mee bedoeld dat deelnemers 
worden uitgenodigd om hun verhaal te vertellen, maar dat zij ook uitgedaagd 
worden om tegelijkertijd, door de verhalen in termen van het cognitieve model 
te structureren, op een constructieve manier met hun klachten om te gaan. 
 Andere werkzame ingrediënten kunnen zijn dat deelnemers worden 
blootgesteld aan hun angsten, en ook dat zij zich uiten in een groep van 
lotgenoten. Verder leren zij hun cognitieve stijl te verbreden, en wordt hen 
impliciet geleerd op een metacognitief niveau te denken.  
  
Hoofdstuk 3: de cursus ‘Omgaan met ziektevrees’ versus een cursus 
probleem oplossen.  
 Uit eerder onderzoek (Bouman, 2002; Bouman & Polman, ingediend) is 
gebleken dat de cursus acceptabel was voor deelnemers. Ook werd middels de 
cursus positief effect behaald op hypochondere klachten, en ook depressieve 
klachten en algemene angst werden verlaagd. Deze effecten waren een half jaar 
na de cursus nog steeds aanwezig. Het was echter onduidelijk of de cursus beter 
zou werken dan een cursus die gebaseerd is op een heel andere theorie. 
 In hoofdstuk 3 van dit proefschrift staat een onderzoek beschreven naar de 
vergelijking tussen de cognitief-gedragsmatige cursus en een cursus probleem 
oplossen. Voor de vergelijking met probleem oplossen is gekozen omdat deze 
benadering zich niet specifiek richt op hypochondere klachten, maar er vanuit 
gaat dat klachten in het algemeen veroorzaakt worden door een gebrek aan 
probleemoplossend vermogen. Volgens deze theorie zullen klachten dus 
verminderen als men geleerd wordt hoe algemene problemen op te lossen. 
 De cursus probleem oplossen, speciaal ontwikkeld voor dit onderzoek, was 
opgebouwd aan de hand van een stroomdiagram, zodat elke bijeenkomst van de 
cursus ook 1 onderdeel van een model behandelde. Onderwerpen van 
bijeenkomsten waren probleemomschrijving en het bepalen van doelen, het 
nagaan van inzetbare hulpmiddelen bij het oplossen van een probleem, het 
genereren van mogelijke oplossingen, het kiezen en toepassen van een 
oplossing, en het beschrijven van een eigen probleemoplossingsmodel per 
deelnemer. Beide cursussen verschilden alleen wat betreft hun specifieke 
inhoud, verder kwamen zij overeen.  
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 Beide varianten van de cursus werden afgemaakt door 22 personen. In totaal 
stopten 4 deelnemers met de cursus, waarvan 1 met de cursus probleem oplossen 
en 3 met de cognitief-gedragstherapeutische versie van de cursus. Metingen 
werden verricht voor aanvang van de cursus, na afloop van de cursus, een 
maand na afloop en een half jaar na afloop. Meetinstrumenten waren de GZAS, 
die hypochondere klachten meet, de BDI, die depressieve klachten meet, de 
ZBV, die algemene angst meet, en een probleemvragenlijst, die meet hoeveel 
problemen iemand in het dagelijks leven heeft, zoals bijvoorbeeld financiële 
problemen en problemen op het werk. 
 Uit de resultaten van het onderzoek bleek dat beide cursussen de klachten 
effectief verminderden en dat de effecten na een half jaar behouden waren. 
Verder bleek dat beide cursussen op de lange termijn evenveel effect hadden op 
hypochondere-, depressieve-, en algemene angstklachten. Hierdoor 
concludeerden wij dat het effect mogelijkerwijs veroorzaakt wordt door de 
psychoeducatieve manier van behandelen, en dat de resultaten niet zozeer 
toegeschreven kunnen worden aan het aanbieden van een bepaalde theorie.  
 Het cognitieve model, welke ook veel tijdens individuele cognitieve 
gedragstherapie wordt gebruikt, is dus niet het enige model aan de hand waarvan 
effectieve behandelingen voorgeschreven kunnen worden. In de toekomst zal 
meer onderzoek gedaan moeten worden naar onderliggende werkzame 
mechanismen van beide cursussen. Ook moet de mogelijke rol die een gebrek 
aan probleemoplossingsvaardigheden in de instandhouding van hypochondrie 
speelt nader onderzocht worden. 
 
Hoofdstuk 4: de invloed van de cursus ‘Omgaan met ziektevrees’ op 
metacognitie. 
 Verschillende processen zouden een rol kunnen spelen bij het ontstaan en 
voortbestaan van verschillende psychische stoornissen, waaronder 
hypochondrie. Verschillende van deze processen worden beschreven in het 
cognitieve model (Bouman & Visser, 1998b; Warwick & Salkovskis,1990), 
maar metacognitie zou ook invloed kunnen hebben op het ontstaan en/of 
voortbestaan van hypochondere klachten. 
 Metacognitie is een cognitief proces die een rol speelt bij het beoordelen, 
controleren en monitoren van cognitie. Het speelt zich af op 2 verschillende 
niveaus: op meta-niveau, en op object-niveau (Nelson, & Narens, 1990; zie ook 
figuur 2 in de algemene inleiding van dit proefschrift). Informatie stroomt van 
het ene niveau naar het andere, waarbij het object-niveau het meta-nivau 
informeert over zijn staat (hetgeen monitoren genoemd wordt) en het meta-
niveau vervolgens aangeeft wat er op object-niveau moet gebeuren (hetgeen 
controle genoemd wordt). Specifieke voorbeelden hiervan, bij een stoornis als 
hypochondrie, zijn bijvoorbeeld dat patiënten zich overmatig bewust zijn van 
hun gedachten (monitoren), en dat het meta-niveau ervoor zorgt dat de persoon 
voortdurend aandacht besteedt aan lichamelijke verschijnselen (controle).  
 Wells (2000) stelde dat een verkeerde manier van het gebruik van 
metacognitie zou kunnen leiden tot psychische klachten, bijvoorbeeld doordat 
mensen zichzelf verkeerde manieren aanleren om te gaan met angst 
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(bijvoorbeeld door het onderdrukken van beangstigende gedachten), of door hun 
lichaam overmatig te controleren. 
 In een eerste onderzoek naar metacognitieve aspecten en hypochondrie 
(Bouman & Meijer, 1999) werd een aantal metacognitieve componenten 
onderscheiden: a) het hebben van positieve gedachten over piekeren 
(bijvoorbeeld ‘piekeren is goed, omdat het me alert houdt en me kan 
voorbereiden op wanneer ik de ziekte daadwerkelijk heb’), 2) 
oncontroleerbaarheid en interferentie van ziektegedachten (‘het feit dat ik zoveel 
pieker over ziekte betekent vast dat ik gek word’), 3) cognitief zelfbewustzijn (je 
heel erg bewust zijn van je gedachten), 4) verantwoordelijkheid (‘ik kan mezelf 
beschermen tegen een ernstige ziekte als ik er maar over blijf nadenken’), en 5) 
negatieve consequenties van piekeren (‘ik kan mezelf ziek maken door zoveel 
over ziekte na te denken’). 
 In dit eerste onderzoek werd gevonden dat metacognitieve aspecten 
inderdaad een rol speelden bij hypochondere klachten. Hypochondere patiënten 
maakten zich meer zorgen over ziekte dan niet-patiënten, maakten zich zorgen 
over een gebrek aan controle over deze zorgen en de mate waarop deze hun 
gedachten beïnvloedden, en waren zich zeer bewust van hun gedachten over 
ziekte. Verder bleek meta-piekeren over ziekte de beste voorspeller te zijn van 
hypochondere klachten (Bouman & Meijer, 1999). 
 In hoofdstuk 4 van dit proefschrift werd onderzocht of de psychoeducatieve 
cursus ‘Omgaan met ziektevrees’ effect had op metacognitieve aspecten van 
hypochondrie. Ook werd onderzocht of metacognitieve aspecten het effect van 
de cursus op hypochondere klachten medieerde. Er werd verwacht dat de cursus 
invloed zou hebben op metacognitieve aspecten, zonder expliciet op 
metacognitieve aspecten van deelnemers in te gaan. In plaats daarvan zou 
psychoeducatie meer impliciet metacognitief van aard kunnen zijn, want het 
heeft een vorm waarin hypochondere klachten en gedachten worden 
gepresenteerd als controleerbaar en veranderbaar. Verder wordt de deelnemers 
impliciet duidelijk gemaakt, enkel door ze uit te nodigen over hun klachten te 
praten, dat het niet raar is om last te hebben van hypochondere gedachten, en dat 
veel praten over of denken aan een bepaalde ziekte niet betekent dat je het ook 
krijgt.  
 Een wachtlijstgecontroleerd onderzoek werd uitgevoerd, met een 
wachtlijstperiode van 6 weken. Hierna kreeg de wachtlijstgroep ook de cursus 
aangeboden. In totaal werden 35 deelnemers gerandomiseerd, waarvan er 20 
meteen aan de cursus begonnen en 15 eerst 6 weken wachtten. Hypochondere 
klachten, depressieve klachten, algemene angst en metacognitieve aspecten 
werden voor de cursus, na de cursus, een maand na afloop en 6 maanden na 
afloop gemeten.  
 De resultaten wezen uit dat, ten eerste, zowel hypochondere klachten als 
metacognitieve aspecten verminderden tijdens de cursus, terwijl ze stabiel 
bleven tijdens de wachtlijstperiode. Specifieke aspecten van metacognitie waar 
de cursus invloed op had waren negatieve consequenties van het piekeren over 
ziekte, oncontroleerbaarheid van gedachten over ziekte, verantwoordelijkheid, 
positieve gevolgen van piekeren over ziekte en cognitief zelf-bewustzijn. Verder 
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bleek dat het effect van de cursus op hypochondere klachten gedeeltelijk 
gemedieerd werd door metacognitieve aspecten. 
 Dit zou kunnen betekenen dat metacognitieve aspecten inderdaad 
hypochondere klachten in stand houden. Aangezien het onderzoek echter 
correlationeel van aard was kunnen hier vooralsnog geen duidelijke uitspraken 
over gedaan worden.  
 Concluderend kunnen we stellen dat deze studie heeft laten zien dat een 
psychoeducatieve groepscursus invloed kan uitoefenen op zowel metacognitieve 
aspecten van hypochondrie als op hypochondere klachten.   
  
Hoofdstuk 5: het voorspellen van behandeleffect van de cursus ‘Omgaan 
met ziektevrees’. 
 Al worden er goede resultaten gehaald met behulp van behandelingen die 
zijn gebaseerd op cognitieve gedragstheorie, toch heeft niet elke cliënt er baat 
bij. Een manier om erachter te komen waar dit aan ligt is door proberen te 
voorspellen welke variabelen ertoe bijdragen dat een cursus of behandeling 
effect heeft. In hoofdstuk 5 van dit proefschrift staat een onderzoek beschreven 
waarin wij geprobeerd hebben het effect van de cursus ‘Omgaan met 
ziektevrees’ te voorspellen aan de hand van een aantal variabelen: 
demografische variabelen (leeftijd, geslacht en opleidingsniveau), 
stoornisgerelateerde variabelen (duur van de hypochondere klachten, mate van 
hypochondere klachten, mate van depressieve klachten en mate van algemene 
angstklachten) en patiëntgerelateerde variabelen (verwachting van de 
behandeling en mate van rigiditeit).  
 Er bestaat weinig literatuur waarin het effect van een bepaalde behandeling 
op somatoforme stoornissen voorspeld werd. Wel is gebleken dat een jongere 
leeftijd een beter effect van behandeling voorspelde bij pijn (Aronoff, & Evans, 
1982; Michaelson, Sjölander, & Johansson, 2004) en prikkelbare darm 
syndroom (Blanchard, Lackner, Gusmano, Gudleski, Sanders, Keefer, & 
Krasner, 2006), maar niet bij hypochondrie. Bij hypochondrie en andere 
somatoforme stoornissen waren meer klachten voor de behandeling 
voorspellend voor meer klachten na de behandeling. Weinig studies hebben zich 
tot nu toe bezig gehouden met patiëntgerelateerde variabelen. Uit de literatuur 
konden hierdoor weinig specifieke verwachtingen afgeleid worden, behalve dat 
een hogere mate van klachten voor de behandeling voorspellend zou zijn voor 
hogere klachten na de behandeling. 
 De proefpersonen in dit onderzoek waren alle deelnemers aan de cursus 
tussen 1997 en 2005, beschreven in Bouman (2002), Bouman en Polman 
(ingediend) en hoofdstukken 3 en 4 van dit proefschrift.  
 Uit de resultaten van dit onderzoek bleek dat, volgens verwachting, mensen 
die meer last hadden van hypochondrie bij aanvang, na afloop van de cursus en 
een half jaar later nog steeds hoger scoorden op de hypochondriemaat die werd 
meegenomen in het onderzoek. Wij concludeerden dat dit niet hoefde te 
betekenen dat deze mensen niet aan de cursus mee zouden moeten doen, want 
een gemiddelde afname van klachten was heel duidelijk te zien. Mensen die 
hoger scoren op voormeting moet wel duidelijk verteld worden dat het niet reëel 
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is om te denken dat hun klachten volledig verdwenen zullen zijn na het volgen 
van de cursus. 
 Uit de overige resultaten bleek dat zowel een hogere leeftijd, maar ook een 
hogere mate van algemene angst voorspellend waren voor minder 
behandelresultaat. Dit effect was echter niet heel sterk en zou gerepliceerd 
moeten worden in vervolgonderzoek. 
 Een andere bevinding was dat een langere duur van de hypochondere 
klachten, en een hogere mate van depressie, voor aanvang van de cursus, niet 
voorspellend waren voor een slechter behandelresultaat. De cursus lijkt dus ook 
geschikt te zijn voor deelnemers met comorbide klachten en een langere 
klachtenduur. Vervolgonderzoek blijft echter nodig, en het zou interessant zijn 
om daarin ook andere variabelen mee te nemen, zoals bijvoorbeeld meer 
persoonlijkheidskenmerken als neuroticisme, en andere mogelijke comorbide 
factoren, als gegeneraliseerde angst en obsessief compulsieve stoornis. 
 
Hoofdstuk 6: cognitief-gedragsmatige bibliotherapie bij hypochondrie.    
 Behalve de groepscursus ‘Omgaan met ziektevrees’ heeft psychoeducatie 
meer toepassingsmogelijkheden. Een tweede mogelijke manier om mensen te 
leren hoe ze beter met hun klachten om kunnen gaan is door middel van 
cognitief-gedragsmatige bibliotherapie. Deze behandelmethode wordt toegepast 
door mensen met klachten een boekje toe te sturen met daarin een bepaalde 
theorie, met bijbehorende oefeningen. Hier kunnen mensen zelf mee aan de slag 
gaan, zonder of met minimale begeleiding van een therapeut.  
 In het verleden is gebleken dat deze behandelvorm effectief was voor 
verschillende stoornissen, zoals depressie (Cuijpers, 1997; Floyd, Scogin, 
McKendree-Smith, Floyd, & Rokke, 2004; Gregory, Schwer Canning, Lee, & 
Wise, 2004; McKendree-Smith, Floyd, & Scogin, 2003; Scogin et al., 1987), 
seksuele dysfunctie (Van Lankveld, 1998), paniekstoornis en andere 
angstklachten (Lidren, Watkins, Gould, Clum, Asterino, & Tulloch, 1994; 
Newman, Erickson, Przeworski, & Dzus, 2003; White, 1995; Wright, Clum, 
Roodman, & Febbraro, 2000), slaapproblematiek (Mimeault, & Morin, 1999), 
en alcoholmisbruik (Apodaca, & Miller, 2003). Vaak was de behandeling niet 
alleen effectief vlak na afloop, maar werden effecten langere tijd behouden. 
 Er is 1 keer eerder een onderzoek gedaan naar het effect van bibliotherapie 
op hypochondere klachten, door Jones (2002). Dit onderzoek had echter nogal te 
lijden onder een aantal methodologische problemen, zoals een onduidelijke 
definiëring van de klachten waar de deelnemers last van hadden, verschillen 
tussen de proefgroepen op voormeting en het feit dat veel van de deelnemers 
zowel last hadden van lichamelijke ziektes en hypochondrie, zonder dat 
duidelijk werd of de deelnemers angstig waren over de ziekte waar ze 
daadwerkelijk aan leden. Uit de resultaten van het onderzoek bleek wel dat 
bibliotherapie een succesvolle behandeling kon zijn voor hypochondere 
klachten. 
 De vraagstellingen van ons onderzoek naar bibliotherapie bij hypochondere 
klachten, beschreven in hoofdstuk 6 van dit proefschrift, waren tweeledig: a) is 
bibliotherapie, zonder therapeutisch contact, een acceptabele behandelmethode 
voor de deelnemers?, en b) is bibliotherapie effectief in het reduceren van 
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hypochondere klachten? Deelnemers aan het onderzoek (N = 40, waarvan 33 de 
behandeling afmaakten) leden allemaal aan DSM-IV hypochondrie, en kregen 
gedurende 6 weken de mogelijkheid om het boekje ‘Dokter, het is toch niets 
ernstigs?’ (Bouman & Visser, 1993) te lezen, en de bijbehorende oefeningen uit 
te voeren. Het boekje bestaat uit 6 hoofdstukken met daarin ongeveer dezelfde 
theorie als die tijdens de cursus ‘Omgaan met ziektevrees’ wordt aangeboden. 
De deelnemers werd verteld dat zij op een bepaalde tijd gedurende de week voor 
vragen terecht konden bij de eerste auteur van hoofdstuk 6. Niemand maakte 
echter gebruik van deze mogelijkheid. Voor de behandeling, na de behandeling 
en 3 maanden na afloop van de behandeling werd de hoogte van hypochondere 
klachten, depressieve klachten en algemene angst gemeten.  
 Uit de resultaten van het onderzoek bleek dat beide onderzoeksvragen 
bevestigend beantwoord konden worden. Ten eerste vonden de deelnemers de 
(cognitief-gedragstherapeutische) theorie die in het boekje beschreven werd erg 
nuttig en lazen zij de hoofdstukken doorgaans erg aandachtig. Ook vonden zij de 
oefeningen die aan het eind van elk hoofdstuk stonden nuttig, maar voerden zij 
deze niet vaak uit. De meeste mensen deden de oefeningen (bijvoorbeeld het 
uitdagen van irreële gedachten over ziektes) een keer helemaal, en een groot 
aantal deelnemers deed de oefeningen slechts gedeeltelijk. Verder bleek de 
behandelmethode effectief te zijn in het verlagen van hypochondere klachten, 
depressieve klachten en algemene angstklachten tijdens de experimentele 
periode, terwijl de klachten stabiel bleven tijdens de wachtlijstperiode. 
Resultaten lieten zien dat dit effect 3 maanden na de behandeling nog steeds 
behouden was. 
 Wij concluderen dan ook dat bibliotherapie een effectieve behandelmethode 
kan zijn bij de behandeling van hypochondrie. Gecombineerd met de positieve 
bevindingen betreffende de cursus ‘Omgaan met ziektevrees’ stellen we voor dat 
in de toekomst de stepped care behandeling van hypochondrie onderzocht 
wordt. Stepped care behandeling houdt in dat een patiënt een volledige 
behandeling in verschillende stappen aangeboden krijgt waarbij er wordt 
begonnen met de lichtste vorm van behandeling (bijvoorbeeld bibliotherapie) 
die hen in eerste instantie leert hoe zij zelf beter met hun klachten om kunnen 
gaan. Na deze en elke volgende stap wordt geëvalueerd of er verdere 
behandeling nodig is. Indien dit het geval is wordt de volgende stap 
(bijvoorbeeld de cursus ‘Omgaan met ziektevrees’) aangeboden. Voor diegenen 
die na deze cursus meer behandeling nodig hebben is er als derde mogelijke stap 
individuele cognitieve gedragstherapie, waarbij patiënten samen met een 
therapeut nog intensiever met hun klachten aan de slag kunnen. Andere 
mogelijkheden voor stappen in de stepped care behandeling zijn bijvoorbeeld 
interpersoonlijke therapie, systeemtherapie en farmacologische behandeling. 
 
Hoofdstuk 7: algemene discussie 
 In de algemene discussie van dit proefschrift werden de belangrijkste 
bevindingen herhaald en werd de nadruk gelegd op de methodologische 
implicaties van het proefschrift (in termen van verschillende vormen van 
validiteit) en op de praktische implicaties.  
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Interne validiteit 
 Interne validiteit van een behandeling is hoog wanneer vastgesteld kan 
worden dat de interventie verantwoordelijk is voor het gevonden effect, in plaats 
van externe factoren (Kazdin, 1998). De interne validiteit van de 
psychoeducatieve behandelmethoden die zijn onderzocht in dit proefschrift (de 
cursus ‘Omgaan met ziektevrees’ en cognitief-gedragsmatige bibliotherapie) 
leek hoog te zijn. Dit werd geconcludeerd aan de hand van de 
onderzoeksresultaten uit hoofdstukken 3, 4 en 6, waaruit bleek dat beide vormen 
van psychoeducatie zeer effectief waren in het behandelen van hypochondere 
klachten. Depressieve klachten en algemene angstklachten waren ook verlaagd 
na het volgen van de cursus of de bibliotherapie. In hoofdstukken 4 en 6 werd 
een deelnemersgroep zonder wachttijd vergeleken met een 
wachtlijstcontrolegroep en bleek dat de hypochondere klachten stabiel bleven 
tijdens de wachtlijstperiode. 
 Er zijn verschillende bedreigingen voor interne validiteit bekend, waaronder 
history (waarmee een gebeurtenis bedoeld wordt, die niet met de interventie te 
maken heeft, maar die de resultaten van een bepaalde interventie kan verklaren), 
en selectie bias (waarmee bedoeld wordt dat er verschillende methoden gebruikt 
zijn om de deelnemers te selecteren). Aangezien de klachten stabiel blijven 
tijdens wachtlijstperiodes, en alle deelnemers aan de hand van dezelfde 
screeningsmaat geselecteerd zijn, wordt aangenomen dat deze bedreigingen in 
dit onderzoek geen rol gespeeld hebben.   
 
Construct validiteit 
 Een tweede vorm van validiteit is construct validiteit. Dit heeft te maken met 
hoe je de basis van een causale relatie kunt interpreteren binnen een experiment. 
Dit methodologische aspect werd ook onderzocht in hoofdstuk 3, 4 en 6. In 
hoofdstuk 3 werd onderzocht of de cursus die gebaseerd was op cognitieve 
gedragstheorie beter werkte dan een cursus probleem oplossen (dezelfde 
behandelvorm maar een andere inhoud) en in hoofdstuk 6 werd onderzocht of 
psychoeducatie middels bibliotherapie ook effectief was (dezelfde inhoud maar 
een andere behandelvorm). In hoofdstuk 4 werd onderzocht of de cursus effect 
had op een mogelijke kwetsbaarheidsfactor van hypochondrie, namelijk 
metacognitie. 
 Zowel de cognitief-gedragstherapeutische cursus en de cursus probleem 
oplossen waren effectief  in het reduceren van hypochondere klachten. Verder 
had bibliotherapie, als andere vorm van psychoeducatie effect op de klachten. 
Ook was de cursus effectief in het veranderen van verschillende aspecten van 
hypochondere metacognitie. Verschillende bedreigingen voor construct 
validiteit, bijvoorbeeld het gevaar dat resultaten behaald worden omdat de 
behandeling wordt toegepast in een academische setting, leken in onze studies 
geen rol te spelen. Hierdoor concludeerden wij dat psychoeducatie als 
behandelmethode een goede construct validiteit zou kunnen hebben. Andere 
aspecten van construct validiteit moeten echter nader onderzocht worden.  
 
Externe validiteit 



Samenvatting / 167  

 Externe validiteit heeft te maken met de generaliseerbaarheid van de 
resultaten die behaald zijn met een bepaalde interventie. Uit de predictie-studie 
(hoofdstuk 5 van dit proefschrift) bleek dat er weinig variabelen waren die 
konden voorspellen of iemand verbeterde na de behandeling. Hieruit 
concludeerden wij dat, als mensen maar een realistisch beeld krijgen van wat de 
cursus voor hen kan betekenen, de cursus geschikt kan zijn voor veel 
verschillende patiënten, met uiteenlopende klachtenpatronen. Dit zou betekenen 
dat de cursus een hoge externe validiteit heeft, maar dit moet nader onderzocht 
worden door de cursus en de bibliotherapie daadwerkelijk toe te passen bij 
andere groepen patiënten met hypochondrie.  
 
Kenmerken van deelnemers 
 In de discussie van dit proefschrift heb ik kenmerken van onze deelnemers 
(die zichzelf hebben aangemeld voor de cursus of bibliotherapie) vergeleken met 
de kenmerken van deelnemers aan andere onderzoeken naar behandeling voor 
hypochondrie (die meestal doorverwezen zijn door huisartsen of medisch 
specialisten), en met deelnemers aan prevalentie-studies. Onze deelnemers 
kwamen grotendeels overeen met deelnemers aan andere behandelstudies, wat 
betreft leeftijd en geslacht. Ook komen in alle groepen van hypochondere 
patiënten comorbide klachten veel voor. Dit zou kunnen betekenen dat de cursus 
en bibliotherapie ook voor andere groepen hypochondere patiënten geschikt 
zouden kunnen zijn, zoals bijvoorbeeld de patiënten die naar de praktijk van de 
geestelijke gezondheidszorg worden doorverwezen.  
 
Praktische implicaties 
 Wat betreft de praktische implicaties van de in dit proefschrift beschreven 
studies is duidelijk geworden dat psychoeducatie een veelbelovende, makkelijk 
te implementeren en kosten-effectieve manier van behandelen lijkt. Weinig 
mensen (17 van de 140 deelnemers) zijn in de afgelopen jaren vroegtijdig met 
het volgen van de cursus ‘Omgaan met ziektevrees’ gestopt en de meeste 
deelnemers gaven aan de cursus of  de bibiotherapie acceptabel en nuttig te 
vinden. Aangezien de wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg lang zijn, 
en de vraag dus het aanbod lijkt te overstemmen, zouden psychoeducatieve 
behandelvormen zeer behulpzaam kunnen zijn, mits hun bredere toepasbaarheid 
zorgvuldig wordt onderzocht. 
 
Conclusies     
 De belangrijkste bevinding uit het onderzoek beschreven in dit proefschrift is 
dat kortdurende, psychoeducatieve, behandelmethoden zeer behulpzaam kunnen 
zijn bij de behandeling van hypochondere klachten, zowel in een groepscursus 
als door middel van bibliotherapie. Beide vormen zijn kosteneffectief, makkelijk 
implementeerbaar zonder dat dure therapeuten nodig zijn en acceptabel voor 
deelnemers. Wij zouden willen aanraden om beide methoden in een stepped care 
programma binnen de geestelijke gezondheidszorg te implementeren en daar 
verder de interne, construct en externe validiteit te onderzoeken. 
 Een andere belangrijke bevinding is dat ook aan de hand van een ander 
model, namelijk dat van probleem oplossen, een effectieve psychoeducatieve 
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behandeling voor hypochondrie ontwikkeld kon worden. Dit houdt in dat 
hypochondere klachten zich lenen voor meerdere manieren van behandeling. Er 
zou echter nader onderzocht moeten worden welke rol een gebrek aan 
probleemoplosvaardigheden spelen in het voortbestaan van hypochondere 
klachten. 
 Verder is gebleken dat de cursus invloed heeft op metacognitieve aspecten 
van hypochondrie, en dat een vermindering van hypochondere klachten 
samenhangt met een vermindering van metacognitieve aspecten. Uit deze 
bevinding blijkt dat metacognitie een kwetsbaarheidsfactor voor hypochondere 
klachten kan zijn. Causaliteit kan echter nog niet vastgesteld worden op basis 
van deze resultaten, en zou nader onderzocht moeten worden. Verder blijkt uit 
onze resultaten dat psychoeducatie een metacognitieve behandelmethode zou 
kunnen zijn. Het zou interessant zijn om een specifieke metacognitieve 
behandeling (Wells, 2000) te vergelijken met psychoeducatie voor 
hypochondrie.  
 Een laatste belangrijke bevinding van ons onderzoek is dat vooralsnog niet 
voorspeld kan worden wie er precies verbeterd na de cursus ‘Omgaan met 
ziektevrees’, maar dat depressieve klachten en een lange duur van de klachten 
geen contra indicatie zijn voor deelname. Concluderend wil ik stellen dat de 
psychoeducatieve behandelmethoden die zijn onderzocht in dit proefschrift een 
waardevolle aanwinst zouden kunnen zijn voor de praktijk van de geestelijke 
gezondheidszorg. 



 



 




