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Achtergrond



Achtergrond

◦ Voorkeur voor behandeling binnen eerste lijn

◦ Medicalisering van psychische problematiek

◦ Weinig aandacht voor wat patiënten zelf als herstel zien

◦ ‘Social Prescribing’

◦ ‘Herstelcirkel in de wijk’ voor patiënten met diabetes mellitus type 2

Wat zijn de effecten van en ervaringen met deelname aan ‘Herstelcirkel in de 
wijk’ bij patiënten met chronische angst- en depressieklachten?



Methode – onderzoeksopzet en -populatie
Onderzoeksopzet
◦ Observationeel onderzoek
◦ Kwantitatief: vragenlijsten
◦ Kwalitatief: diepte-interviews

Interventie
◦ Deelname aan Herstelcirkel gedurende één jaar
◦ Leefkrachtcoaches: stimuleren eigen regie

Onderzoekspopulatie
◦ Volwassen patiënten met chronische angst- en depressieklachten
◦ Nijmegen-Lent, Oosterhout
◦ Convenience sample



Methode – dataverzameling
Kwantitatief

◦ Zes vragenlijsten aan het begin (T0), na 6 maanden (T1) en na 12 maanden (T2)

◦ Fysieke, psychologische, sociale en zingevingsparameters

◦ Generieke vragenlijsten

Kwalitatief

◦ Na 12 maanden individuele diepte-interviews van 45 minuten

◦ Interviewgids:  
◦ Motivatie en verwachting
◦ Persoonlijke leerdoelen
◦ Resultaat
◦ Groepsgerichte aanpak
◦ Begeleiding en zelfmanagement
◦ Toekomst



Methode – data-analyse

Kwantitatief

◦ Beschrijvende statistiek

Kwalitatief

◦ Iteratief proces van dataverzameling en data-analyse

◦ Interviews dubbel en onafhankelijk gecodeerd



Resultaten – kwantitatief



Resultaten – kwantitatief



Resultaten – kwalitatief

◦ 11 diepte-interviews
◦ Deelnemers
◦ Leefkrachtcoach
◦ Huisartsen
◦ Projectleider

Thema’s

◦ Motivatie en verwachtingen

◦ Ervaren effecten van deelname

◦ Effectieve elementen van Herstelcirkel

◦ De weg naar succesvolle implementatie



Resultaten - kwalitatief

Motivatie en verwachtingen

◦ Langdurige problematiek waarbij eerdere behandelingen onvoldoende 
effectief

◦ Groepssetting met lotgenoten sprak deelnemers aan

◦ Enkele deelnemers verwachtten therapiesetting

‘’Toen kwam dit op mijn weg als laatste redmiddel […] omdat ik al zoveel gedaan had, en 
zoveel trajecten had gelopen.’’ (Deelnemer 009)

‘’Toch dat je wat meer sociale contacten krijgt, omdat je dan wat meer ervaringen deelt 
zeg maar, de een doet dit beter en de andere ja, kunnen ook weer dingen aanreiken.’’ 
(Deelnemer 007)



Resultaten - kwalitatief

Ervaren effecten van deelname

◦ Effect op psychische klachten wisselend

◦ Actiever op het gebied van lichaamsbeweging en in het ondernemen van 
sociale activiteiten

◦ De meerderheid voelde zich sterker en waardevoller na deelname

‘’Ik ging ook met moeite er naartoe af en toe, maar eigenlijk ik kwam elke keer toch wel 
met verhalen thuis en tips van kijk er eens op die manier naar. Ik vind wel dat ik er veel aan 
gehad heb, ook kracht uit Herstelcirkel, uit de groep kunnen halen.’’ (Deelnemer 009)



Resultaten - kwalitatief

Effectieve elementen van Herstelcirkel

◦ Groepsgerichte aanpak
◦ Gezamenlijke activiteiten
◦ Lotgenotencontact

◦ Herwinnen van eigen regie
◦ Deelnemers voorzichtig loslaten

◦ Begeleiding van leefkrachtcoaches
◦ Motiveren en stimuleren
◦ Coaching gericht op creëren van veiligheid, gezonde kant van het leven

◦ Structuur
◦ Tweewekelijkse bijeenkomst
◦ Vaste locatie in eigen leefomgeving



‘’Dat je niet de enige bent die in de problemen zit. Dat geeft toch een soort gevoel van 
verbondenheid.’’ (Deelnemer 002)

‘’Wat mij echt opviel was dat er al vrij in het begin veel initiatief vanuit de groep werd verwacht. 
Er werd veel aan ons overgelaten. In het begin moet je echt op sleeptouw worden genomen. We 
zijn te vroeg losgelaten op dat punt.’’ (Deelnemer 012)  

‘’Complimenteren als het goed ging, die kleine stapjes […], of als het een keer niet goed ging 
dan ook zeggen zo van goh is helemaal niet erg om een keer een terugval te hebben, we pakken 
het weer gewoon op. Dat was fijn.’’ (Deelnemer 006)



Resultaten - kwalitatief

De weg naar succesvolle implementatie

◦ Selectie en intake van deelnemers
◦ Gemotiveerde groep 
◦ Duidelijke en realistische verwachtingen scheppen

◦ Meer en langere begeleiding
◦ Hulp bij initiatieven
◦ Stimuleren om in eigen sociale kring aan doelen te werken

‘’Selecteer mensen die echt willen, die echt ook de energie hebben om echt 
daadwerkelijk ervoor te gaan die ook echt daadwerkelijk willen veranderen.’’ 
(Deelnemer 004)



Discussie

◦ Social Production Function theorie
◦ Fysiek welzijn

◦ Actief zijn
◦ Comfort

◦ Sociaal welzijn
◦ Status
◦ Bevestiging van gedrag
◦ Genegenheid

◦ Duidelijke verbetering Remoralisatieschaal



Discussie

Sterke punten

◦ Methodische triangulatie

◦ Brede input

Beperkingen

◦ Convenience sample in plaats van purposive sample

◦ Kleine onderzoekspopulatie: geen data saturatie

◦ Landelijke maatregelen rondom het coronavirus

Aanbevelingen voor vervolgonderzoek

◦ Follow-up van deelnemers



Conclusie

Herstelcirkel heeft patiënten met chronische angst- en depressieklachten 
geactiveerd op fysiek en sociaal gebied. Tevens is hun mentale welzijn 
verbeterd. De groepssetting met lotgenoten en het proces van herwinnen 
van eigen regie onder begeleiding van leefkrachcoaches waren daarbij 
belangrijk.



Afsluiting

Aan iedereen die heeft bijgedragen aan het project ‘Herstelcirkel in de wijk –
Psychische Kracht’ en mij heeft geholpen bij de uitvoering van mijn 
wetenschappelijke stage, in het bijzonder mijn drie begeleiders, bedankt!

Zijn er nog vragen?


