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Voorwoord 
 

In november 2012 kwam ik per toeval in contact met de onderzoekers van Reumaatjes@Work. Zoekend 

naar een geschikt onderzoek kwam ik terecht bij wetenschapswinkel van de RuG en het UMCG, en werd 

ik gewezen op de mogelijkheid om onderzoek te doen bij Reumaatjes@Work. Ik werd vrijwel direct 

enthousiast. Mijn ambities liggen in de medische psychologie en daar sloot dit onderzoek in het UMCG 

zeer goed bij aan. Bovendien zou ik zo daadwerkelijk een bijdrage kunnen leveren aan een vernieuwend 

en relevant onderzoek. Het werd ook nog eens levendiger door de mogelijkheden en de vrijheden die ik 

binnen dit onderzoek kreeg. Ik mocht de patiëntengroep leren kennen, meelopen bij een aantal 

groepssessies en helpen bij de testdag; stuk voor stuk interessante en leuke kansen. Mede hierdoor heb ik 

altijd de motivatie vast weten te houden om dit onderzoek tot een goed einde te brengen. 

Ik wil graag twee mensen in het bijzonder bedanken; Wineke Armbrust en Jolanda Tuinstra. Voor 

alle feedback en hulp die zei mij hebben geboden. Wanneer ik vragen had, kreeg ik altijd direct concrete 

hulp en kwamen er zodoende altijd weer oplossingen om door te gaan. Ik heb dit als een heel prettige 

samenwerking ervaren. Daarnaast wil ik ook graag Joyce Bos en Otto Lelieveld bedanken. Ook zij gaven 

me goede ondersteuning, tips en feedback om me verder te helpen. Tot slot wil ik graag Robbert 

Sanderman bedanken voor zijn feedback en het beoordelen van mijn masterthese.  
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Samenvatting 

 

Juveniele Idiopathische Artritis (JIA) is een chronische heterogene auto-immuunziekte die zich openbaart 

bij kinderen voor het 16
e
 levensjaar. Het heeft niet alleen invloed heeft op de fysieke gesteldheid van 

patiënten, maar brengt ook psychosociale problemen met zich mee. Het interventie-programma 

Reumaatjes@Work (R@W) is een op internet gebaseerde cognitieve gedragsinterventie, gericht op het 

verbeteren van het activiteitenniveau bij kinderen met JIA. Het is gebaseerd op het health-promotion 

model (HPM) van Pender, wat een kader biedt voor gezondheidsbevorderend gedrag. Dit model komt 

voort uit de sociale cognitieve theorie van Bandura, dat ingaat op de aard van gedragsverandering binnen 

de context van sociale structuren. Self-efficacy (het geloof in eigen kunnen en mogelijkheden om een doel 

te bereiken), is daarbij een belangrijke factor in het ontwikkelen van gewenste uitkomsten en acties.  

In deze masterthese zijn data van de pilot en van de Multicenter Clinical Trial (MCT) 

geanalyseerd. In kaart is gebracht wat de mate van self-efficacy is bij verschillende variabelen zoals 

leeftijd, geslacht, ziekteduur en type JIA bij alle geselecteerde patiënten. Daarnaast is onderzocht in 

hoeverre het interventieprogramma invloed heeft gehad op veranderingen in self-efficacy. De mate van 

self-efficacy is gemeten met behulp van vragenlijsten (de ‘CASE’ en ‘exercise barriers’) die verschillende 

aspecten van self-efficacy in kaart brengen. De analyse is uitgevoerd voor twee metingen, bij de start van 

de interventie en aan het eind daarvan. En voor twee groepen, de interventiegroep en een controlegroep, 

waardoor een vergelijking mogelijk is gemaakt.  

De resultaten laten zien dat de mate van self-efficacy met name beïnvloed is door de variabelen 

leeftijd, geslacht en ziekteduur van kinderen met JIA. Jongens en kinderen vanaf 10 jaar laten zich minder 

snel tegenhouden door barrières om te bewegen dan meisjes en kinderen jonger dan 10 jaar. Ook kunnen 

kinderen vanaf 10 jaar beter omgaan met emoties als gevolge van de JIA. kinderen met een ziekteduur 

van 1,5 jaar en langer kunnen beter omgaan met symptomen en emoties. Tot slot laten de resultaten zien 

dat kinderen verbeteren in het omgaan met symptomen na het volgen van het interventieprogamma ten 

opzichte van kinderen die dit programma niet hebben gevolgd.  

Dit onderzoek heeft daarmee meer inzicht gegeven in het concept self-efficacy bij kinderen met 

JIA en heeft het belang laten zien van het interventieprogramma R@W om kinderen met JIA beter leren 

om te gaan met symptomen.  
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Abstract 
 

Juvenile Idiopathic Arthritis (JIA) is a chronic heterogeneous rheumatic childhood disease, which 

manifests before the age of 16. It not only influences the physical health of children, but also brings along 

psychosocial problems. The Internet based intervention Reumaatjes@Work (R@W) is developed to 

improve physical activity in children with JIA. It is based on the health-promotion model (HPM) from 

Pender, which provides a framework for promoting healthy behavior. It arises from the social cognitive 

theory of Bandura, which explains the nature of behavioral change within the context of larger social 

structures. Self-efficacy is an important factor in believing in ones capabilities and possibilities to reach a 

certain goal.  

 In this master thesis, the data from the pilot and the Multicenter Clinical Trial (MCT) is 

examined. The degree of self-efficacy is analyzed for different variables like age, gender, duration of the 

disease and type of JIA. In addition, is examined to what extent the intervention influenced the degree of 

self-efficacy. Self-efficacy is measured through questionnaires (the ‘CASE’ and the ‘exercise barriers’) 

that measure different aspects of self-efficacy. Analyses are done for two measurements; at the baseline 

and after the intervention, and between an intervention and control group. By this, comparisons can be 

done.  

 The results show the role of age, gender and disease duration in the degree of self-efficacy. 

Children, aged 10 years or older and boys of all age, experience less barriers in performing exercise than 

girls and children in the age of 10 and younger. In addition, children older than the age of 10 are better 

capable of dealing with emotional consequences of their JIA. Children with a longer disease duration than 

1,5 years show a higher self-efficacy in coping symptoms and emotions. Finally, the results show that 

children who followed the intervention improved in dealing with symptoms compared to children who 

did not.  

 This study thus provides more insight into the concept of self-efficacy in children with JIA and 

has shown the importance of the intervention R@W  to teach children with JIA how to deal with 

symptoms. 
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1. Inleiding  
 

In de laatste twintig jaar is in de wereld het aantal kinderen met een chronische ziekte verdubbeld (Van 

Cleave, Gortmaker, & Perrin, 2010). In Nederland heeft 1 op de 10 kinderen een chronische ziekte (CBS, 

2008), waarvan geschat tussen de 2000 en 3000 kinderen gediagnosticeerd zijn met Juveniele 

Idiopathische Artritis (JIA) (Reumafonds, 2013). JIA is niet te genezen en de behandeling is vooral 

gericht op het controleren van pijn en het bereiken van inactieve fasen van de ziekten of vermindering van 

de klachten door middel van medicatie (Prince, Otten & van Suijlekom-Smit, 2010). De behandeling van 

kinderen met JIA kan echter complex en moeizaam zijn (Dannecker & Quartier, 2009). Dit vraagt veel 

van kinderen en een ‘normaal’ leven is dan ook niet vanzelfsprekend voor hen. Het merendeel van de 

kinderen bereikt remissie met huidige behandelprotocollen. Desondanks bereikt het grootste deel van de 

kinderen niet het activiteiten niveau vergelijkbaar met hun leeftijdsgenoten. Ook blijft het 

uithoudingsvermogen achter ten opzichte van de gezonde kinderen, ondanks een periode met extra 

begeleiding zoals medische fitness (Lelieveld et al., 2008). Volgens Lelieveld en zijn collega’s (2008), 

komt dit doordat patiënten met JIA en hun familie zich niet altijd bewust zijn van de voordelen, angst 

voor een mogelijk schadelijk effect en een lage self-efficacy ten opzichte van fysieke activiteiten. Een 

periode van een actieve fase van JIA met pijn en ongemak maakt het moeilijker om daarna weer normale 

fysieke activiteiten op te pakken.  

Reumaatjes@work is een op internet gebaseerde cognitieve gedragsinterventie om het 

activiteitenniveau bij kinderen met JIA te verbeteren. Self-efficacy wordt in deze interventie gezien als 

belangrijke variabele om het activiteitenniveau te verbeteren. In deze masterthese zal de mate van self-

efficacy onderzocht worden bij kinderen met JIA en de invloed van de interventie Reumaatjes@Work op 

de mate van self-efficacy. Om tot beantwoording van de onderzoeksvragen te komen is allereerst meer 

inzicht nodig in de concepten JIA, self-efficacy en Reumaatjes@Work. In de volgende paragrafen wordt 

hierop ingegaan. Aan het eind van dit hoofdstuk worden de onderzoeksvragen en hypothesen 

geformuleerd. 

1.1. Juveniele Idiopathische Artritis (JIA) 

 

Juveniele idiopathische artritis (JIA), is een chronische heterogene auto-immuunziekte bij kinderen en 

adolescenten. Het begint voor het 16
e
 levensjaar, duurt meer dan zes weken en heeft een onbekende 

etiologie (Borchers et al., 2006). Huidige modellen gaan uit van meerdere mogelijke oorzaken, zoals 

infectie, trauma, psychosociale stress en stemming, samen met een genetische predispositie (Schanberg et 

al., 2005).  
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De drie meest voorkomende vormen van JIA zijn oligoarticulaire JIA, polyarticulaire JIA en 

systemische JIA (Borchers et al., 2006). Zes maanden na het begin van JIA wordt de aandoening 

definitief ondergebracht in een van de subgroepen (Dannecker & Quartier, 2009). De gevolgen van auto-

immuunziekten (zoals JIA) kunnen ingrijpend zijn. Ze liggen zowel op functioneel als psychosociaal 

gebied en worden deels bepaald door de ontwikkelingsfase en de leeftijd van het kind (de Blécourt & 

Franssen, 2007). JIA vereist daarom een complexe en multidisciplinaire benadering met specialistische 

evaluaties, farmacologische therapie, fysieke rehabilitatie en psycho-educatieve interventies voor 

kinderen en hun familie (Russo et al., 2012). Centraal staat de kwaliteit van leven en het voorkomen van 

onomkeerbare gewrichtsschade (Armbrust, 2007).  

Volgens Schanberg en collega’s (2005) zijn stress en stemming zijn belangrijke factoren in het 

voorspellen van de dagelijkse symptomen bij kinderen met JIA. Kinderen met JIA ervaren meerdere 

psychosociale stressoren, zoals een verhoogde afhankelijkheid van familieleden, isolatie van 

leeftijdsgenoten, fysieke handicaps, onzekerheid over de toekomst, en instandhouding van 

gecompliceerde medische leefregels (Schanberg et al., 2005).  Daarnaast wordt dagelijkse stress 

geassocieerd met fluctuaties in pijn, stijfheid, en vermoeidheid in JIA. Eerder onderzoek laat zien dat 

kinderen zich vaker terugtrekken van sociale activiteiten vergeleken met school-activiteiten (Schanberg et 

al., 2005). Dit zou kunnen leiden tot sociale isolatie en verminderde kwaliteit van leven bij kinderen met 

JIA. Ook laten kinderen met JIA volgens Borchers et al. (2006) aanpassingsproblemen zien en 

symptomen zoals angst, depressie en sociale terugtrekking. Depressie en angst zetten zich vaak voort in 

de volwassenheid. Ongeveer de helft van de volwassenen met een geschiedenis van JIA heeft een negatief 

lichaamsbeeld en gevoel van aantrekkelijkheid en is minder sociaal actief (Borchers et al., 2006) 

Volgens Ding et al. (2008), is een holistische en multidisciplinaire benadering nodig voor 

kinderen met JIA, waarbij gefocust wordt op zowel fysiek als emotioneel functioneren. Ook is sociale 

support en familie cohesie belangrijk voor het psychologisch functioneren in kinderen met chronische 

gezondheidsproblemen zoals JIA (Ding et al., 2008). 

1.2. Self-efficacy  
 

De mate van self-efficacy lijkt van invloed te zijn op gezondheidsgedrag en de kwaliteit van leven. Self-

efficacy is het geloof in eigen kunnen en mogelijkheden om een doel te bereiken (Bandura, 1997). 

Volgens Bandura (2012) ontwikkelt self-efficacy zich op vier manieren. Om te beginnen hoe men omgaat 

met succes of tegenslag. Bij bijvoorbeeld veel makkelijke succes-ervaringen, zal men vaker en sneller 

resultaat verwachten en raakt iemand sneller ontmoedigd bij tegenslagen en mislukkingen. Om 

veerkrachtig te zijn is het nodig om bij obstakels vol te houden en te leren met tegenslagen om te gaan. 
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Een tweede manier waarop self-efficacy zich ontwikkeld is sociale modellering. Eigen ambities en het 

geloof in eigen mogelijkheden en capaciteiten worden vergroot doordat een individu zich kan spiegelen 

aan gelijkwaardige personen die succes ervaren door te volharden. Als derde speelt sociale overtuiging 

een rol. Als mensen overtuigd zijn om in zichzelf te geloven, zijn ze ook meer overtuigd om 

moeilijkheden aan te kunnen. Tot slot vertrouwen mensen deels op hun eigen lichamelijke en emotionele 

toestanden in het beoordelen van hun self-efficacy. Efficacy overtuigingen worden sterker naarmate angst 

en depressie verminderen, fysieke kracht en uithoudingsvermogen toeneemt en verkeerde interpretaties 

van fysieke en emotionele toestanden worden gecorrigeerd (Bandura, 2012).  

Volgens Bandura (2012) hebben self-efficacy overtuigingen invloed op de kwaliteit van het 

menselijk functioneren door cognitieve, motiverende, emotionele en besluitvorming processen. Verder 

beïnvloedt het geloof in efficacy of mensen pessimistisch, optimistisch, in eigen mogelijkheden of op een 

destructieve manieren denken. Het beïnvloedt de manier waarop personen zichzelf motiveren en 

volhouden bij moeilijkheden en welke attributies zij toekennen aan hun successen of mislukkingen. Het 

geloof in mogelijkheden speelt ook een centrale rol in de zelfregulatie van emoties. Het beïnvloedt de 

kwaliteit van het emotionele leven en de kwetsbaarheid voor stress en depressie. Als laatste heeft self-

efficacy invloed op de ontwikkeling en verandering van een persoonlijke identiteit door de verwerking 

van keuzes. Overtuigingen hebben invloed op de opties die men overweegt en de keuzes die men maakt 

bij belangrijke besluiten (Bandura, 2012).  

De mate van self-efficacy blijkt een belangrijke voorspeller van gezond gedrag (O’Leary, 1985). 

Om gezond gedrag en daarmee kwaliteit van leven te bevorderen, zijn het ontwikkelen van 

zelfmanagement vaardigheden (gezondheidsgewoontes) belangrijk (Bandura, 2004). Interventies die 

zelfmanagement vaardigheden stimuleren, waarbij het monitoren en leren omgaan met 

gezondheidsproblemen wordt benadrukt, kunnen fysiek en psychosociaal functioneren verbeteren 

(Newcombe, et al., 2012). In een quasi-experimentele pilotstudie van Farrell en Wicks (2004) is 

onderzocht of self-efficacy bij volwassenen met een chronische ziekte verbeterde door deelname aan een 

zelfmanagement programma: het Chronic Disease Self-Management Programm (CDSMP) (Farrell & 

Wicks, 2004). In dit programma zijn strategieën gebruikt om de ontwikkeling van een persoonlijk 

bewegingsprogramma aan te moedigen en om cognitieve symptoom management, probleemoplossende 

strategieën en communicatie vaardigheden te verbeteren. Door het stimuleren van het plannen en 

opstellen van wekelijkse acties, modelleren van gedrag, probleem oplossingsgerichte strategieën en 

individuele besluitvorming zou self-efficacy kunnen verbeteren. Significante verbeteringen zijn gevonden 

in self-efficacy en zelfmanagement na deelname aan dit programma. Effectieve coping strategieën hielpen 

de cyclus te doorbreken van ziekte, vermoeidheid, stress, angst, gespannen spieren, pijn en ongemak 

(Farrell & Wicks, 2004). De resultaten laten zien dat het verhogen van self-efficacy, samen met een geven 
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van medische zorg en voorlichting, volwassenen patiënten helpt om meer controle te krijgen bij het 

managen van hun chronische ziekte.  

Lorig en Holam (1993), hebben een review studie uitgevoerd naar de invloed van het Artritis Self-

Management Program (ASMP) op het veranderen van gedrag en gezondheidsstatus bij volwassenen met 

reumatoïde artritis. Ze vonden dat gedrag en gezondheidsstatus verbeterden, maar vonden geen 

onderlinge relatie tussen beide variabelen. De verbetering komt volgens hen door veranderingen van self-

efficacy. Omdat artritis een chronische aandoening is, is het belangrijk dat patiënten leren dagelijks met 

hun ziekte om te gaan. Het vermogen tot succes hierin onderscheidt hen die beperkt zijn in hun 

mogelijkheden en hulpbehoevend zijn van degenen die actief en vol kunnen leven bij eenzelfde ernst van 

de ziekte. Om deze reden is gezondheidsvoorlichting belangrijk om mensen te leren hoe zij om kunnen 

gaan met hun ziekte.  

1.2.2. Self-efficacy bij kinderen 

 

Kinderen met JIA hebben een risico op psychosociale problemen (Barlow, et al., 2000). Sommige 

kinderen hebben beperkingen door hun ziekte, terwijl andere kinderen volle en actieve levens leiden. Bij 

volwassenen met reuma bleek de mate van self-efficacy een belangrijke factor te zijn in het begrijpen van 

psychosociale en fysiek functioneren, en ook bij kinderen met chronische ziekten zoals astma, diabetes, 

cystic fibrosis en kanker is het belang van self-efficacy herkend (Barlow et al., 2000).   

Volgens Barlow en Ellard (2004) worden patiënten in de gezondheidszorg steeds meer als 

‘experts’ gezien, die zelf in staat zijn om aan informatie te komen en trainingen om te voorzien in hun 

behoeften in de gezondheidszorg. Ook bij kinderen, vooral met een chronische ziekte, wordt steeds meer 

nadruk gelegd op eigen inzicht en besluitvorming. Kinderen, adolescenten, hun ouders en families worden 

volledig betrokken bij beslissingen over de behandeling en zorg, en zodoende gestimuleerd om een 

actieve rol te spelen in de dagelijkse management en psychologische consequenties van hun ziekte. Er is 

dan ook een steeds meer aandacht voor de rol van psycho-educatieve interventies om aanpassingen en 

uitdagingen te vergemakkelijken. Deze interventies kunnen bestaan uit het geven van informatie via 

geschreven materiaal, computer programma’s of het internet. Groepsinterventies focussen zich vaak op 

training in specifieke zelfmanagement technieken en sociale vaardigheid (Barlow & Ellard, 2004).  

Ook laten verschillende meta-analyses zien (Beale, 2006; Kibby, Tyc, & Mulhern, 1998) dat 

aanvullende psychologische interventies, gericht op ziekte-gerelateerd gedrag en emotionele- of 

gedragsproblemen bij kinderen, bij chronisch zieke kinderen de toewijding verhogen en de 

gezondheidsuitkomsten verbeteren. Deze interventies hebben een effect ongeacht het type, ernst en duur 

van de ziekte. 
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Volgens Newcombe en collega’s (2012), zijn mondelinge psychologische 

interventieprogramma’s echter beperkt en vaak ontoegankelijk. Dit is dan ook een barrière voor de 

implementatie van psychosociale behandelingen en interventies. Het internet is een dynamisch en 

interactief medium voor het verstrekken van informatie, het veranderen van houdingen en gedrag en het 

verbeteren van sociale steun (Newcombe et al., 2012). Het kan voor jonge mensen een veilige context 

creëren, waarin zij mee kunnen doen met activiteiten en over (voor hen belangrijke) onderwerpen praten 

met andere jongeren in dezelfde situaties. Toch zijn op internet gebaseerde interventies voor mensen met 

chronische ziekten nog redelijk nieuw. Een aantal systematische reviews heeft laten zien dat de voordelen 

van internet zijn dat het minder tijdrovend is, het kost-effectief is en dat een grotere patiëntenpopulatie 

bereikt kan worden (Marcus et al., 1998; Marcus et al., 2000).   

Annesi (2006) heeft onderzoek gedaan naar de relatie van het fysieke zelfconcept en self-efficacy 

bij kinderen in een naschoolse activiteiten programma ‘Youth fit for life’. Binnen de interventiegroep 

werden significante correlaties gevonden tussen veranderingen in het fysieke zelfconcept en self-efficacy, 

waarbij de mate van self-efficacy gerelateerd zijn aan veranderingen op fysieke activiteiten. De resultaten 

laten zien dat een interventieprogramma gericht op het verbeteren van fysieke en mentale 

gezondheidsfactoren op korte termijn, een positief effect heeft op de gezondheid over het algemeen. 

Stinson et al. (2008) onderzochten met behulp van semi gestructureerde interviews welke 

behoeftes kinderen met JIA hadden om hun kwaliteit van leven te verbeteren. De uitkomsten werden 

gebruikt om een via internet aangeboden zelfmanagement programma te ontwikkelen. Uit de resultaten 

van deze studie blijkt dat kinderen toegankelijkheid en beschikbaarheid belangrijk vinden. Kinderen met 

JIA zijn van mening dat interventie programma’s informatie over de ziekte en bijwerkingen van de 

medicijnen zouden moeten verschaffen. Het zou hen ook zelfmanagement strategieën moeten leren en 

hulp moeten bieden om meer sociale ondersteuning te kunnen krijgen in het dagelijks leven. Self-efficacy 

lijkt hierbij van groot belang te zijn, maar is niet direct onderzocht.  

 Op basis van deze behoefte-analyse (Stinson et al., 2008) is een internet interventie opgezet met 

telefonische ondersteuning, gericht op het omgaan met JIA, het vergroten van zelfmanagement en het 

verkrijgen van sociale ondersteuning. Het beoogde doel van dit programma (‘Teens taking charge: 

managing artritis online’) was om fysieke en emotionele symptomen van JIA te verminderen en de 

kwaliteit van leven te verbeteren (Stinson et al., 2010). Resultaten tonen dat de mate van self-efficacy niet 

verandert, maar wel een mediërende variabele lijkt voor het verbeteren van pijnklachten en de kwaliteit 

van leven.  
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1.3. Sociale cognitieve theorie & Health-promoting model; de basis van Reumaatjes@Work 
 

Het Health Promotion Model (HPM) van Pender (Pender & Pender, 1986) biedt een kader voor 

gezondheid bevorderend gedrag en daarmee aan de kwaliteit van leven (Srof & Velsor-Friedrich, 2006). 

Het conceptuele idee achter het model is een holistisch wereldbeeld van wederkerig-interactie waarin 

gedeelten bestudeerd kunnen worden in de context van het geheel (Pender & Pender, 1986). Mensen 

interacteren met en vormen zich naar hun omgeving om hun behoeften en doelen te bereiken. Dit model 

komt voort uit de sociaal cognitieve theorie van Bandura (Bandura, 2005), wat ingaat op de aard van 

gedragsverandering binnen de context van sociale structuren en promoot effectieve zelfmanagement van 

gezondheidsgewoontes, zodat mensen een gezonde levensstijl behouden. Het HPM komt daarnaast ook 

voort uit de ‘Expectancy Value Theory’ (Pender & Pender, 1986). Dat wil zeggen dat mensen activiteiten 

uitvoeren uit om gewaardeerde doelen te bereiken. 

Het HPM identificeert een aantal achtergrondfactoren die gezondheidsgedrag beïnvloeden, 

namelijk individuele karakteristieken en ervaringen, gedragspecifieke cognities en emoties en situationele 

of interpersoonlijke invloeden (Srof & Velsor-Friedrich, 2006). Deze factoren kunnen gezien worden als 

onderliggende processen en kunnen zowel direct als indirect en multidimensionaal van invloed zijn op 

gedrag. Individuele karakteristieken en ervaringen zijn bijvoorbeeld geslacht, leeftijd en genetische 

factoren, maar ook vroegere ervaringen die invloed hebben op toekomstig gedrag. Gedragspecifieke 

cognities en emoties zijn bepaalde mogelijke voordelen of belemmeringen, de waargenomen self-efficacy 

en bepaalde emoties die signalen geven voor het uitvoeren van gedrag. Situationele en interpersoonlijke 

invloeden zijn tot slot sociale en omgevingsfactoren die het gezondheidsgedrag beïnvloeden. Zie figuur 1 

voor een schematisch overzicht van dit model. 

 Het HPM wordt gezegd gelijk te zijn aan Becker’s health-belief model, maar volgens Guthrie 

(1994) zijn er wel degelijk verschillen te vinden. Het ‘health-belief model’ richt zich vooral op het 

verminderen van de kansen op een mogelijke ziekte, terwijl het HPM zich meer richt op algemene 

gezondheid en gezondheidsbevorderend gedrag binnen bepaalde omgevingen. Een unieke factor van het 

HPM is een algemeen kader van drie brede groepen van gedrags-beïnvloedende factoren, welke flexibel 

zijn en specifiek toepasbaar zijn voor bepaalde populaties of leeftijdsgroepen (Guthrie et al., 1994).  
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Figuur1: het Health-promotion model van Pender.  

 

Self-efficacy speelt in dit model een rol om gezond gedrag te bereiken. Het beïnvloedt de manier waarop 

mensen barrières ervaren, zichzelf motiveren en kunnen vasthouden aan een plan. Het geeft een gevoel 

van controle bij moeilijkheden en promoot daarmee zelfmanagement voor gezond gedrag. In deze 

masterthesis is de rol van self-efficacy bij kinderen met JIA onderzocht en of het interventieprogramma 

R@W een bijdrage kan leveren het verhogen van de mate van self-efficacy.  

1.4. Reumaatjes@work 
 

Reumaatjes@Work (R@W) is een cognitieve gedragsinterventie voor kinderen met JIA en is gebaseerd 

op het Health-promotion model van Pender (Pender & Pender, 1986). Het is er op gericht om het 

activiteitenniveau bij kinderen met JIA te verbeteren. Secundaire uitkomstmaten zijn 

uithoudingsvermogen, vermoeidheid, welbevinden, pijn, kwaliteit van leven, self-efficacy, zelf waarde en 

ziekteactiviteit. Sportbeoefening en fysieke activiteitenniveau kunnen worden gezien als gedrag. Uit de 

pilot studie bleek dat cognitieve gedragstherapie een succesvolle benadering is om het activiteitenniveau 

te verhogen bij kinderen met JIA (Lelieveld et al., 2010).   
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Het interventieprogramma is een interactief e-learning programma dat 14 weken duurt. Het is 

gecombineerd met 4 groepssessies van 2 uur voor kinderen en één of beide ouders. Tijdens de interventie 

krijgen de kinderen de normale behandeling van JIA (Lelieveld et al., 2010). Volgens Bandura (2004) 

moeten in een effectief gezondheidsbevorderend programma de volgende 4 componenten aan bod komen: 

(1) Informeren over de gezondheidsrisico’s en voordelen van verschillende levensstijlen, (2) sociale en 

zelfmanagement vaardigheden om het geleerde in praktijk te brengen, (3) het bouwen aan een gevoel van 

efficacy voor het bevorderen van het gevoel van controle bij moeilijkheden en tegenslagen en (4) sociale 

support om te kunnen werken aan persoonlijke veranderingen. In R@W worden in elke groepssessie 

aandacht besteed aan deze componenten.  

Via internet wordt via filmpjes, animaties, gesproken teksten, puzzels, raadseltjes, en opdrachten 

aangeboden, met daarin de volgende elementen (Lelieveld et al., 2010): 

 Gezondheidsvoorlichting: door patiënten de fundamenten van oorzaak en effecten van JIA te 

leren, zal de ziektemanagement bevorderd worden.  

 De voordelen van fysieke activiteit worden uitgelegd en barrières worden geïdentificeerd.  

 Self-efficacy en de invloed van fysieke activiteit worden geïdentificeerd en versterkt.  

 De invloed van familie en school wordt herkend en gebruikt om fysieke activiteit te promoten.  

 Mogelijkheden met betrekking tot fysieke activiteit in het dagelijks leven worden nagegaan en 

aangemoedigd.  

 Doelen worden gesteld: patiënten moeten beter afstemmen en definiëren om specifieke, meetbare, 

haalbare, realistische en tijdige doelen stellen.  

 

1.5. Huidige studie, vraagstelling en hypotheses 
 
In deze masterthese wordt de relatie onderzocht tussen het cognitieve gedragsmatig bewegingsprogramma 

‘Reumaatjes@Work’ en de mate van self-efficacy bij kinderen met JIA op de gebieden van omgaan met 

de ziekte en bewegen. De vraagstellingen die in deze masterthese worden beantwoordt zijn: 

 Wat is de mate van self-efficacy bij kinderen met JIA? 

 Wat is de invloed van het cognitieve gedragsmatig bewegingsprogramma ‘Reumaatjes@Work’ 

op de mate van self-efficacy bij het bewegen en het managen van JIA?  

Op basis de literatuur zijn er voor deze studie de volgende twee hypothesen opgesteld:  

 De mate van self-efficacy van kinderen met JIA die de interventie Reumaatjes@Work volgen is 

na de interventie hoger dan voor de interventie. 

 De mate van self-efficacy van kinderen met JIA die de interventie niet volgen blijft gelijk in een 

periode van 14 weken. 
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2. Methode 
 

Reumaatjes@Work (R@W) is een multicenter, gerandomiseerde klinische trial, met een interventiegroep 

en een wachtlijst controlegroep. Om de mate van self-efficacy te bestuderen bij kinderen met JIA en te 

onderzoeken of R@W effect heeft op de mate van self-efficacy, wordt gebruik gemaakt van bestaande 

data uit de pilotstudie en van de Multicenter Clinical Trial (MCT). Hieronder volgt een beschrijving van 

de onderzoeksdeelnemers, de procedure en het materiaal. 

2.1. Onderzoeksdeelnemers 

 

Voor R@W zijn kinderen met JIA benaderd, die onder behandeling zijn in het Beatrix Kinderziekenhuis 

van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), het Wilhelmina Kinderziekenhuis van het 

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) in Utrecht en Revalidatiecentrum ‘Reade’, locatie van 

Breemen in Amsterdam. De studie is goedgekeurd door de Medisch Ethische Toetsingscommissie van het 

UMCG, UMCU, en Reade Amsterdam.  

Kinderen zijn geselecteerd voor het programma R@W op basis van de diagnose JIA volgens de 

ILAR criteria (Petty et al., 2004), een leeftijd van 8 tot 12 jaar bij aanvang van de studie, beheersing van 

de Nederlandse taal en de beschikking over een internet aansluiting. Deelname aan het onderzoek was 

vrijwillig; informed consent is verkregen en ondertekend door de ouders van de deelnemers en door 

kinderen van 12 jaar en ouder.  

Na het verkrijgen van het informed consent werden kinderen geïncludeerd indien er sprake was 

van laag activiteitenniveau of een laag uithoudingsvermogen. Een laag activiteiten niveau is gedefinieerd 

als het niet voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen voor fysieke activiteiten (Kemper, et 

al.2000), in tenminste 4 van de 7 dagen. Een laag uithoudingsvermogen is gedefinieerd als lager dan 5
de

 

percentiel voor geslacht en leeftijd op de Bruce test (Van der Cammen-van Zijp et al., 2009). Exclusie 

criteria waren: een zodoende ernstig of actieve fase van JIA (VAS >20mm op een 1-100 schaal, bepaald 

door de kinderreumatoloog), een andere diagnose met een negatieve invloed op het uithoudingsvermogen 

of activiteitenniveau, of comorbiditeit die de fysieke of geestelijke ontwikkeling kan beïnvloeden.  

Geïncludeerde kinderen werden gerandomiseerd en verdeeld in een interventie-groep en een 

controlegroep. De controlegroep is een wachtlijstcontrolegroep en ontving later de interventie. Om 

seizoensinvloeden uit te sluiten zijn de patiënten verdeeld in cohorten die in de winter begonnen en in de 

zomer. De interventie is niet blind uitgevoerd door de onderzoekers, wel door de testers. 

.  
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2.2. Procedure  

 

De procedure van R@W bestaat uit een voormeting (T0), een interventie en een nameting (T1). 

Het cohort van T0 bestaat uit alle geselecteerde kinderen die voldeden aan de selectiecriteria. Na de T0 zijn 

de kinderen gerandomiseerd. Het cohort van T1 bestaat uit kinderen van de interventie- en controlegroep, van 

zowel de MCT als de pilot studie. De wachtlijst controlegroep volgde het interventieprogramma niet, maar 

vulden wel de vragenlijsten in aan het begin en aan het eind van de interventie (T0 en T1).  

Voor de beantwoording van de onderzoeksvragen in deze masterthese is gebruik gemaakt van de 

gegevens op de T0 en de T1 van zowel de interventie- als de controlegroep. Voor de beantwoording van 

de onderzoeksvraag 1 (wat is de mate van self-efficacy) zijn de gegevens gebruikt van alle kinderen die 

geselecteerd zijn en een T0 meting hebben gedaan. Voor onderzoeksvraag 2 (wat is de invloed van R@W 

op de self-efficacy) zijn de gegevens van T0 en T1 gebruikt van de kinderen die geïncludeerd en 

gerandomiseerd zijn.  

De procedure van R@W bestaat uit de volgende stappen (voor een overzicht van de procedure zie figuur 

2): 

 Baseline meting T0: selectie proefpersonen (testmoment) 

 Randomisatie proefpersonen in twee groepen: interventiegroep en een wachtlijstcontrolegroep 

 Interventie (of wachtlijst), 14 weken voor 1 kind. 

 Aan het eind van de interventie nameting T1: testmoment 

Twee weken voor de interventie vond een testmoment plaats (T=0), waarin o.a. vragenlijsten werden 

afgenomen en na zes maanden (een week na het eind van de interventie, T=1). De vragenlijsten werden door 

alle deelnemers (controle en interventiegroep) in het ziekenhuis ingevuld. In een enkel geval werden de 

vragenlijsten opgestuurd wegens tijdgebrek van de proefpersonen. Onder begeleiding van studenten werden 

deze vragenlijsten afgenomen. Hulp werd geboden om duidelijkheid te bieden bij vragen. Vanwege 

mogelijke beïnvloeding waren ouders niet toegestaan hulp te bieden bij het invullen van de vragenlijsten.  
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         Figuur 2. Flow-chart Reumaatjes@Work.  

      
Voor beantwoording van de eerste onderzoeksvraag zijn de resultaten gebruikt van alle kinderen die 

geselecteerd zijn en die een T0 meting hebben uitgevoerd. Van de Pilot zijn 33 kinderen geselecteerd om 

deel te nemen aan de T0. Van de MCT zijn 83 deelnemers geselecteerd, waarvan er 3 gestopt zijn voor de 

T0 meting. 80 deelnemers hebben de vragenlijsten voor T0 wel ingevuld.  

Voor de beantwoording van de tweede onderzoeksvraag zijn de resultaten gebruikt van de T0 en 

T1 van de kinderen die geïncludeerd zijn en vervolgens gerandomiseerd. Er is een vergelijking gemaakt 

tussen de interventietroep en een controlegroep. Op basis van de inclusiecriteria zijn er in totaal 82 

kinderen, met daarvan 45 kinderen in de interventiegroep en 37 kinderen in de controle. Er waren in totaal 

26 kinderen geëxcludeerd. In de T1 zijn er ook een aantal drop-outs geweest bij de MCT. Dit waren 2 

kinderen van de interventiegroep en 1 kind van de controlegroep.  

 

Selectie deelname aan de 

hand van selectie criteria 
Pilot: N= 33 

MCT: N = 83 

Inclusie deelnemers  
Pilot: N=33 
MCT: N=49 

Exclusie 

deelnemers op basis 

van Inclusie criteria 

Baseline testen (T=0)  

Interventie 
Pilot: N= 17 
MCT: N=28 

Controle 
Pilot: N = 16 
MCT: N=21 

Randomisatie  

Pilot: N = 0 
MCT: N= 2 

Pilot: N=0 
MCT: N=1 

Drop-out 

Pilot: N=17 
MCT: N= 26 

Pilot: N=16 
MCT: N= 20 

Nameting testen 

(T=1)  

Pilot: N = 33 
MCT: N=80 
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2.3. Materiaal.  
 

Voor de beantwoording van de onderzoeksvraag was de secundaire uitkomstmaat self-efficacy relevant. 

Deze is gemeten op T0 en T1 aan de hand volgende zelfrapportage vragenlijsten: 

2.3.1. CASE, Children’s Arthritis Self-Efficacy scale 

 

De CASE is een simpel, kort zelf-rapportage instrument voor kinderen tussen 7 en 17 jaar met JIA 

(Barlow, Shaw, & Wright, 2001). Het bevat 11 items met een 5-punts likert-schaal ((1) helemaal niet 

zeker– (5) heel zeker). Er wordt op drie factoren gemeten, namelijk self-efficacy voor het (1) ‘omgaan 

met symptomen’ (bijv. pijn) (4 items), (2) ‘emotionele consequenties’ (droefheid) (3 items) en (3) 

activiteiten (uitgaan met vrienden) (4 items). De scores van de CASE zijn bij elke schaal omgezet in 

gemiddelde scores (Barlow, et al. 2001). De scores kunnen variëren van 1 tot en met 5 waarbij hogere 

scores een hogere mate van self-efficacy laten zien. Een voorbeeld vraag is: ‘Door de reuma heb ik pijn. 

Maar ik kan trucjes verzinnen zodat ik hier mee om kan gaan’. Cronbach’s alfa van de drie schalen van de 

Nederlandse vertaling zijn respectievelijk: 0.86, 0.84, 0.85.  

2.3.2. Exercise barriers self-efficacy scale for children  

 

Het doel van deze schaal is om te meten in hoeverre kinderen denken dat ze in staat zijn om sociale, 

persoonlijke en omgevings- barrières te overwinnen om mee te doen in bewegingsoefeningen (Annesi, 

2006). De vragenlijst is gemaakt voor kinderen van 9 tot 12 jaar en bevat 10 items met een 5 punts likert-

schaal ((1) daar ben ik niet zeker van – (5) daar ben ik heel erg zeker van). Elk item begint met de zin ‘ik 

weet zeker dat ik één of meer dagen per week kan sporten, zelfs als...’. Een voorbeeldvraag is: ‘...het weer 

slecht is (heel warm, regenachtig, heel koud)’. De schaalscore is een somscore die varieert tussen 

minimaal 11 en maximaal 55. Hoe hoger de score, hoe hoger de mate van self-efficacy. Cronbach’s alfa 

van de Nederlandse vertaling is 0.85. 

 

De gegevens voor de achtergrondvariabelen leeftijd, geslacht, ziekteduur en type JIA zijn verkregen uit 

het patiëntdossier.  
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2.4. Analysemethode 

 

Voor de statistische analyse is gebruik gemaakt van SPSS (versie 20.0). Voor alle analyses geldt een p-

waarde van 0.05 als significantie niveau. 

Om de eerste vraag te beantwoorden is gebruik gemaakt van alle T0 data (N=110). Om te 

beginnen zijn patiëntkarakteristieken beschreven voor de T0-meting, met betrekking tot de variabelen 

leeftijd, geslacht, ziekteduur en type JIA. Daarnaast is een beschrijvende analyse uitgevoerd voor de 

maten van self-efficacy voor de totale onderzoekspopulatie. Hierbij zijn gemiddelde, standaarddeviatie en 

een 95% betrouwbaarheidsinterval gegeven van de verschillende self-efficacy schalen. De scores van de 

CASE zijn bij elke schaal omgezet in gemiddelde scores (Barlow, et al. 2001).  

Om de samenhang te onderzoeken tussen de verschillende self-efficacy scores op de T0-meting, 

is een bivariate correlatie analyse uitgevoerd.  

Tot slot is op T0 met behulp van t-toetsen geanalyseerd of er verschillen bestaan in de scores van 

de verschillende self-efficacy schalen tussen de groepen. Daarvoor is van de variabelen leeftijd en 

ziekteduur een verdeling in subgroepen gemaakt. Voor de variabele leeftijd is gekozen om een scheiding 

te maken op basis van de gemiddelde leeftijd van de onderzoekspopulatie: (1) kinderen tot 10 jaar en (2) 

vanaf 10 jaar. Voor de ziekteduur is de verdeling gemaakt op (1) korter dan 1,5 jaar en (2) ouder dan 1,5 

jaar.  

Om de tweede vraag te beantwoorden is gebruik gemaakt van respondenten die op T0 en een T1 

vragenlijsten hebben ingevuld (N=45 in de interventiegroep en N=37 in de controlegroep). Als eerste is 

gekeken of er verschillen bestaan in de gemiddelden van de afhankelijke variabelen tussen de interventie- 

en controlegroep, met behulp van een onafhankelijke t-toets. Verschillen tussen T0 en T1 binnen de 

interventie en de controlegroep zijn geanalyseerd met behulp van een afhankelijke t-toets. Vervolgens is 

gekeken of er significante verschillen in effect van het programma bestaan tussen de interventie- en 

controlegroep. Hiervoor zijn verschilscores gemaakt en werd hierop een t-toets verricht.  

Tenslotte, om een meer genuanceerd beeld te krijgen van de richting van de verschillen binnen de 

groepen, is berekend hoeveel procent van de kinderen vooruit is gegaan, achteruit is gegaan en gelijk is 

gebleven wat betreft hun scores op self-efficacy. Hiervoor is gekeken naar de verschilscores, waarbij de 

grenzen van gelijk blijven werden gelegd op 0.5 SD onder en boven de verschilscore van 0. Op basis van 

deze ranges zijn nieuwe variabelen aangemaakt voor zowel de controle- als de interventiegroep, gevolgd 

door een frequentie analyse van deze variabelen.  

Wanneer er sprake was van 2 of meer niet-ingevulde vragen werd dit als missing value gerekend, en 

bij 1 niet ingevulde vraag werd het gemiddelde van die vragenlijst meegenomen als antwoord van de 

missing value.   
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3. Resultaten  
 

Voor de beantwoording van de onderzoeksvragen zijn verschillende analyses uitgevoerd, die beschreven 

staan in dit hoofdstuk. Voor de eerste onderzoeksvraag zijn verschillende beschrijvingen gegeven van de 

onderzoeksgroep gegeven en de scores op de self-efficacy schalen. Dit is te lezen in het eerste gedeelte 

(3.1). In het tweede gedeelte (3.2) zijn de resultaten weergegeven waarin T0 en T1 met elkaar worden 

vergeleken. 

3.1. Mate van self-efficacy bij kinderen met JIA 

 

3.1.1. Beschrijving van de onderzoeksgroep 

 
In tabel 1 wordt een overzicht gegeven van een aantal patiëntkenmerken van de onderzoeksgroep op T0.  

 
Tabel 1. Beschrijving patiëntkenmerken onderzoeksgroep T0, naar geslacht (N=110) 

 Jongens 

(n=32) 

Meisjes 

(n=78) 

Totaal  

 Gem (sd) range Gem (sd) Range Gem 

(sd) 

range 

Leeftijd 

 

10.31 (1.43) 7.84-12.95 10.12 (1.49) 5.70-13.05 10.17 

(1.47) 

5.70-

13.05 

 N % N % N % 

Type JIA       

Systemisch 7  6.36% 6 5.45% 13 11.82% 

Oligo-

articulair 

10  9.09% 31 28.18% 41  37.27% 

Poly-articulair 9  8.18% 40  36.36% 49 44.55% 

Overig 6  5.45% 1  0.91% 7  6.36% 

Totaal 32  29.09% 78  70.91% 110  100.00% 

Ziekteduur       

Tot 1,5 jaar 10 9.09% 16 14.55% 26 23.64% 

Vanaf 1,5 jaar 22 20.00% 62 56.36% 84 76.36% 

Totaal  32 29.09% 78 70.91% 110 100.00% 
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Van de 110 deelnemers zijn er 32 jongens en 78 meisjes. De gemiddelde leeftijd van de totale groep is 

10.17. De meeste kinderen hebben poly-articulaire JIA (N=49, 44,55%), gevolgd door oligo-

articulaire JIA (N=41, 37.27%). De overige groep omvat artritis met psoriasis en artritis met 

enthesitis. Van de deelnemers hebben 26 kinderen (23.64%) een ziekteduur van 1,5 jaar of minder en 84 

kinderen (76.36%) een langere ziekteduur. De gemiddelde ziekteduur is van de totale groep is 4.14 jaar, 

waarvan jongens gemiddeld 2.98 jaar en meisjes gemiddeld 4.62 jaar ziek zijn. 

3.1.2. Self-efficacy van de onderzoeksgroep 

In onderstaande tabel wordt een beschrijving gegeven van de resultaten op de self-efficacy maten op T0.  

 

Tabel 2: Beschrijvende statistiek voor twee self-efficacy maten op T0 (N=110) 

Variabele Gemiddelde Sd 95% BHI 

CASE omgaan met symptomen 2.79 1.08 2.58 – 2.99 

CASE emotionele consequenties 3.23 1.19 3.01 – 3.45 

CASE activiteiten 3.74 1.07 3.54 -3.94 

Exercise barriers 30.53 10.28 28.58 – 32.47 

 

Uit de resultaten blijkt dat de gemiddelde scores van de schalen ‘omgaan met symptomen’ 2.79, 

‘emotionele consequenties’ 3.23 en ‘activiteiten’ 3.74. Op de ‘exercise barriers’ is gemiddeld 30.53 

gescoord door de totale groep. 

 

De samenhang tussen de verschillende self-efficacy maten is weergegeven in tabel 3.  

 

Tabel 3. Correlaties afhankelijke variabele 

Variabele Exercise 

barriers 

Case omgaan met 

symptomen 

Case emotionele 

consequenties 

Case 

activiteiten 

CASE activiteiten 0.14 0.44** 0.58**  

CASE emotionele 

consequenties 

0.24* 0.67**   

CASE omgaan met 

symptomen 

0.27**    

Exercise barriers     

**de correlatie is significant bij een α van 0.01 (tweezijdig) 

* de correlatie is significant bij een α van 0.05 (tweezijdig) 



Reumaatjes@Work, juli 2013 

 

23 

Masterthese A.J.T. Lodder 

Uit de tabel blijkt dat de CASE schalen significant positief met elkaar correleren. Dat betekent dat 

wanneer er hoog gescoord wordt op de ene schaal er ook hoog gescoord wordt op de andere. De ‘exercise 

barriers’ correleert daarnaast ook significant positief met de schalen ‘emotionele consequenties’ en 

‘omgaan met symptomen’. Ook hier geldt dat een hoge score op de ‘exercise barriers’, samenhangt met 

een hoge score op de schalen ‘emotionele consequenties’ en ‘omgaan met symptomen’. Opvallend is dat 

de schaal ‘exercise barriers’ niet significant correleert met de schaal ‘activiteiten’. Een hoge score op de 

ene schaal hoeft niet samen te hangen met een hoge score op de andere schaal. 

 

3.1.3. Gemiddelden self-efficacy per onafhankelijke variabele 

Tabel 4 toont de gemiddelde scores op de schalen van self-efficacy uitgesplitst naar groepen patiënten per 

patiëntkarakteristiek.  

De tabel laat zien dat er op basis van geslacht significante verschillen in gemiddelden zijn bij de 

‘exercise barriers’. Jongens scoren gemiddeld hoger op deze schaal dan meisjes.  

Ook zijn er significante verschillen te zien bij de leeftijdsgroepen. Kinderen van 10 jaar en ouder 

scoren gemiddeld hoger op zowel de ‘exercise barriers’ en ‘emotionele consequenties’ ten opzichte van 

kinderen tot 10 jaar. 

In geval van de ziekteduur, is er een significant verschil te zien tussen de scores van de groepen 

op de schalen ‘omgaan met symptomen’ en ‘emotionele consequenties’. Kinderen met een langere 

ziekteduur (van 1,5 jaar of langer) scoren daarbij significant hogere gemiddelden op schalen ‘omgaan met 

symptomen’ en ‘emotionele consequenties’.  

Er zijn verder geen significante verschillen gevonden in de verschillende self-efficacy maten bij 

de verschillende typen JIA.  
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Tabel 4. Gemiddelde scores self-efficacy op T0 naar geslacht, leeftijd, ziekteduur en type JIA (N=110) 

 N Gem. 

exercise 

barriers 

SD Gem CASE 

omgaan met 

symptomen  

SD Gem. CASE 

emotionele 

consequenties 

SD Gem. CASE 

activiteiten 

SD 

Geslacht          

Jongens 32 33.53
a 

9.81 2.87 1.31 3.27 1.36 4.01
 

1.08 

Meisjes 78 29.31 10.27 2.75 0.98 3.22 1.13 3.63 1.06 

Leeftijd          

Tot 10 jaar 53 27.30
b 

9.33 2.64 1.06 2.87
b 

1.18 3.71 1.05 

10 jaar en ouder 57 33.54 10.27 2.93 1.10 3.57 1.11 3.77 1.10 

Ziekteduur          

Tot 1,5 jaar  26 30.58 12.13 2.39
c 

0.86 2.58
c 

1.07 3.39 1.13 

1,5 jaar en langer 84 30.58 9.71 2.91 1.12 3.44 1.16 3.85 1.04 

Type JIA          

Systemische JIA  13 31.15 9.59 2.42 1.16 3.33 1.01 3.62 1.22 

Oligo-artculaire JIA  41 32.76 9.04 2.82 1.00 3.28 1.18 3.74 1.05 

Poly-articulaire JIA  49 29.04 10.77 2.78 1.07 3.16 1.22 3.73 1.08 

Overig   7 26.86 13.86 3.29 1.50 3.29 1.59 4.00 1.09 

a 
Verschil in scores bij geslacht significant bij een α van 0.05 

b 
Verschil in scores tussen de twee groepen in leeftijd significant bij een α van 0.05 

c 
Verschil in scores tussen de twee groepen van ziekteduur significant bij een α van 0.05
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3.2. Invloed van ‘Reumaatjes@Work’ op de mate van self-efficacy  

 
Om tot beantwoording van de tweede onderzoeksvraag te komen, is gekeken naar verschillen tussen de 

interventiegroep en controlegroep op T0 en op T1. De resultaten daarvan staan in onderstaande 

paragrafen beschreven. Allereerst wordt een beschrijving gegeven van de interventiegroep en de 

controlegroep aan de hand van de verschillende patiëntkenmerken. Daarna wordt een beschrijving 

gegeven voor de verschillende self-efficacy schalen op de twee metingen voor de interventiegroep en de 

controlegroep. Tot slot wordt ingegaan op veranderingen binnen de controle- en interventiegroepen van 

deze twee metingen, zijn ze vooruitgegaan, achteruitgegaan of gelijk gebleven wat self-efficacy betreft.  

3.2.1. Beschrijving van de interventie en controlegroep 

 

Tabel 5. Beschrijving patiëntkenmerken interventiegroep en controlegroep  

 

  

Kenmerk  Interventiegroep (N=45) Controlegroep (N=37) 

 N % N % 

Geslacht     

Jongen 9 20.00 11 29.73 

Meisje 36 80.00 26 70.27 

JIA     

Systemische JIA 5 11.11 5 13.51 

Oligo-articulaire JIA 17 37.78 13 35.14 

Poly-articulaire JIA 20 44.44 18 48.65 

Overig 3 6.67 1 1.22 

Ziekteduur     

Tot 1,5 jaar 9 20.00 10 27.00 

Vanaf 1,5 jaar  36 80.00 27 73.00 

 N Gemiddelde SD N Gemiddelde SD 

Leeftijd       

Leeftijd jongens 9 10.18 1.62 11 10.34 1.38 

Leeftijd meisjes 36 10.13 1.44 26 10.26 1.31 

Totaal 45 10.14 1.46 37 10.28 1.31 
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De interventiegroep (n=45) bestaat uit 9 jongens en 36 meisjes. De gemiddelde leeftijd in jaren van de 

interventiegroep is 10.14, waarvan de gemiddelde leeftijd van de jongens 10.18 en van de meisjes 10.13 

jaar is. In de interventiegroep hebben 9 kinderen (20%) een ziekteduur tot 1,5 jaar en 36 kinderen (80%) 

een ziekteduur van 1,5 jaar of langer. Tot slot hebben de meeste kinderen poly-articulaire JIA (N=20, 

44.44%), gevolgd door oligo-articulaire JIA (N=17, 37.78%).  

In de controlegroep (N=37) is de gemiddelde leeftijd 10.82 jaar, waarvan de gemiddelde leeftijd 

van de jongens (N=11) 10.34 en van de meisjes (N=26) 10.26 jaar is. Er zijn 10 kinderen (27%) met een 

ziekteduur tot 1,5 jaar en 27 kinderen (73%) met een ziekteduur van 1,5 jaar of langer. Van de 

controlegroep hebben de meeste kinderen poly-articulaire JIA (N=18, 48.65%), gevolgd door oligo-

articulaire JIA (N=13, 35.14%). 

 

3.2.2. Self-efficacy voor de interventiegroep & controlegroep op T0 & T1 

 

In tabel 6 en 7 zijn de gemiddelde self-efficacy scores weergegeven voor zowel de interventiegroep als de 

controlegroep op T0 en T1. De resultaten van de vergelijking tussen de interventiegroep en controlegroep 

op beide meetmomenten laat zien dat er geen significante verschillen in gemiddelde scores bestaat.  

 Uit een afhankelijke t-toets blijkt verder dat er alleen op de schaal CASE ‘omgaan met 

symptomen’ een significant verschil is gevonden binnen de interventiegroep tussen T0 en T1. De 

gemiddelde score op deze schaal is op T1 hoger dan op T0. De overige schalen gaven geen significant 

verschil tussen de twee meetmomenten binnen de groepen weer.  

Vervolgens is gekeken naar de gemiddelde verschilscores tussen de interventiegroep en 

controlegroep op T0 en T1. De uitkomsten staan weergegeven in tabel 8. Uit de resultaten blijkt dat er 

hier geen significante verschillen zijn tussen de gemiddelden van T0 en T1 bij zowel de controle- als 

interventiegroep. 
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Tabel 6. Gemiddelde scores op de verschillende maten van self-efficacy bij de interventiegroep en controlegroep op de eerste meting (T0) 

 
 

Tabel 7: Gemiddelde scores op de verschillende maten van self-efficacy bij de interventiegroep en controlegroep op de tweede meting (T1) 

a  
significant verschil binnen de interventie groep tussen T0 en T1 bij een α van 0.05 

  

 Interventiegroep Controlegroep T-toets 

Variabele N Gem SD N Gem SD T-waarde DF P 

CASE omgaan met symptomen 45 2.56 0.92 37 2.60 0.96 -0.19 80 0.85 

CASE emotionele 

consequenties 

44 2.93 1.14 37 3.14 1.10 -0.81 79 0.42 

CASE activiteiten 45 3.61 1.15 37 3.71 0.94 -0.42 80 0.68 

Exercise barriers 45 28.87 9.53 37 32.05 11.27 -1.40 80 0.17 

 Interventiegroep Controlegroep T-toets 

Variabele N Gem SD N Gem SD T-waarde DF P 

CASE omgaan met symptomen 43 2.95
a 

0.89 36 2.97 1.09 - 0.08 77 0.93 

CASE emotionele 

consequenties 

42 3.25 0.86 35 3.28 1.14 -0.10 75 0.92 

CASE activiteiten 42 3.70 0.92 36 3.94 0.97 -1.15 76 0.25 

Exercise barriers 43 29.67 8.70 36 33.44 8.78 -1.91 77 0.06 
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Tabel 8. Gemiddelde verschilscores T1-T0  van de verschillende maten van self-efficacy tussen de interventiegroep en controlegroep 

 

 

 

 

 Interventiegroep Controlegroep T-toets 

Verschil Variabele (T1-T0) N Gem SD N Gem SD T-waarde DF P 

CASE omgaan met symptomen 43 0.35 1.00 36 0.38 1.29 -0.13 77 0.90 

CASE emotionele  consequenties 41 0.30 1.21 35 0.12 1.31 0.61 74 0.54 

CASE activiteiten 42 0.36 1.18 36 0.25 1.04 -0.84 76 0.40 

Exercise barriers 43
 

1.09 11.60 36
 

1.14 11.42 -0.02 77 0.99 
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3.2.3.  Veranderingen in self-efficacy op individueel niveau  

 

In de onderstaande tabel (tabel 9) zijn de frequenties weergegeven van de veranderingen op individueel 

niveau. Hoeveel kinderen zijn vooruitgegaan, achteruit gegaan of gelijk gebleven wat self-efficacy betreft 

voor en na Reumaatjes@Work. 

Binnen de interventiegroep de meeste kinderen vooruit gegaan op de schaal ‘omgaan met 

symptomen’ (46.51%), gevolgd door kinderen die gelijk zijn gebleven (39.53%). Door de afhankelijke t-

toets werd al duidelijk dat dit een significant resultaat is, wat in de tabel wordt bevestigd. Op de schalen 

‘emotionele consequenties’ en de ‘exercise barriers’ zijn de meeste kinderen gelijk gebleven (43.90 en 

39.53%), een iets kleiner percentage van de kinderen zijn bij deze schalen vooruit gegaan (39.02% en 

32.56%). Opvallend is het beeld van de scores op de schaal ‘activiteiten’, waarbij de meeste kinderen 

achteruit zijn gegaan (35.71%). Dit percentage is echter niet erg verschillend met de kinderen die vooruit 

zijn gegaan (33.33%) en gelijk zijn gebleven (30.95%).  

Binnen de controlegroep  zijn de meeste kinderen gelijk gebleven in hun scores. Dit geldt voor de 

schalen ‘omgaan met symptomen’ (58.33%), ‘activiteiten’ (55.56%) en de ‘exercise barriers’ (50%). Dit 

is een ruime meerderheid. Op de schaal ‘emotionele consequenties’ is dit echter niet het geval en zijn de 

meeste kinderen zowel voor- als achteruit gegaan in hun scores (beide 37.14%).  
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Tabel 9. Overzicht frequenties verandering op individueel niveau op de self-efficacy schalen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Interventie  Controle 

 N Achteruit Gelijk Vooruit  N Achteruit Gelijk Vooruit 

  N % N % N %  N N % N % N % 

CASE omgaan 

met symptomen 

43 8 18.60 17 39.53 20 46.51  36 4 11.11 21 58.33 12 27.91 

CASE 

emotionele 

consequenties 

41 7 17.07 18 43.90 16 39.02  35 13 37.14 9 25.71 13 37.14 

CASE 

activiteiten 

42 15 35.71 13 30.95 14 33.33  36 5 13.89 20 55.56 11 30.56 

Exercise 

barriers 

43 12 27.91 17 39.53 14 32.56  36 8 22.22 18 50.00 10 27.78 



 

 

4. Conclusie en discussie 
 

In deze masterthese, over een onderdeel van het onderzoek ‘Reumaatjes@Work’ stonden twee vragen 

centraal, nl:   

1. Wat is de mate van self-efficacy bij kinderen met JIA? 

2. Wat is de invloed van het cognitieve gedragsmatig bewegingsprogramma ‘Reumaatjes@Work’ 

op de mate van self-efficacy bij het bewegen en het managen van JIA?   

Hieronder volgt een conclusie van de bevindingen uit de resultaten. Tot slot volgen een aantal 

kanttekeningen bij dit onderzoek en suggesties voor vervolgonderzoek.  

 

4.1. Conclusie  

 
4.1.1. Wat is de mate van self-efficacy bij kinderen met JIA? 

 
Over het algemeen scoren kinderen met JIA gemiddeld op de verschillende schalen van self-efficacy. Zij 

geven aan symptomen en emoties ten gevolgde van de JIA redelijk onder controle te hebben. Overigens 

zijn ze zekerder in het onder controle hebben van de JIA bij het ondernemen van activiteiten. Verder zijn 

kinderen met JIA er over het algemeen ‘ietwat zeker’ van dat ze zich niet laten tegenhouden door 

barrières om te bewegen. Dit is ook een gemiddelde score. Van de ‘CASE’ zijn geen vergelijkbare 

resultaten gevonden. Annesi (2006), vond dat kinderen tussen 9 en 12 jaar die meededen aan een 

naschools bewegingsprogramma in 2003 en 2005, gemiddeld scoorden op de ‘exercise barriers’ schaal. 

Deze scores zijn vergelijkbaar met die van de huidige studie.   

Uit de resultaten komt naar voren dat er voor zowel leeftijd, geslacht als ziekteduur verschillen 

bestaan in self-efficacy bij kinderen met JIA. Daarbij geldt dat de verschillen zijn gevonden voor 

variërende schalen waarmee self-efficacy gemeten is in dit onderzoek: ‘exercise barriers’ (Annesi, 2006), 

en de drie schalen van de CASE: ‘omgaan met symptomen’, ‘emotionele consequenties’ en ‘activiteiten’ 

(Barlow et al., 2001). Zo blijkt dat kinderen van 10 jaar en ouder hoger scoren op ‘exercise barriers’ en 

‘emotionele consequenties’. Barrières om te bewegen  spelen voor hen minder een rol en zij kunnen beter 

omgaan met emoties dan jongere kinderen. Een verklaring hiervoor kan zijn dat oudere kinderen (vanaf 9-

11 jaar) een beter begrip hebben ontwikkeld van emoties en beter in staat zijn om emoties te reguleren 

(Papalia et al., 2008; Eisenberg et al., 2004). Voor jongere kinderen zijn emoties moeilijker te herkennen 

of te benoemen bij zichzelf. Dat kan invloed hebben op het onderscheid tussen emoties en zich 

makkelijker laten tegenhouden door emoties vanwege het gebrek aan inzicht van de consequenties 

daarvan.  
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Daarnaast blijkt dat jongens hoger scoren op self-efficacy dan meisjes wat betreft de ‘exercise 

barriers’. Over het algemeen achten jongens met JIA zich dus beter in staat barrières te overwinnen met 

betrekking tot bewegen dan meisjes. Het meetinstrument ‘exercise barriers’ is vooral gericht op smoesjes 

die kinderen verzinnen om niet te hoeven sporten. Jongens sporten over het algemeen meer dan meisjes 

(Juster et al., 2004) en zijn meer gericht op fysieke activiteiten (Pellegrini & Smith, 2002). Meisjes 

spenderen daarentegen meer tijd aan studeren, huiswerk of persoonlijke verzorging (Juster et al., 2004). 

Omdat jongens over het algemeen meer sporten hebben zij wellicht ook meer motivatie om zich niet 

tegen te laten houden door het weer, huiswerk of andere factoren. De resultaten van de overige schalen 

van self-efficacy laten geen verschil in geslacht zien, wat ondersteuning geeft voor deze verklaring. Ook 

worden deze bevindingen in het onderzoek van Annesi en collega’s (2005) terug gevonden. De resultaten 

van deze studie laten zien dat bij kinderen die meededen aan een naschools bewegingsprogramma, 

meisjes over het algemeen een lagere mate van self-efficacy scoorden ten opzichte van jongens wat 

betreft de ‘exercise barriers’. 

Verder blijkt dat kinderen met een ziekteduur langer dan 1,5 jaar een hogere mate van self-

efficacy hebben met betrekking tot de schalen ‘omgaan met symptomen’ en ‘emotionele consequenties’. 

Kinderen met een langere ziekteduur achten zichzelf dus beter in staat om met symptomen en emoties om 

te gaan dan kinderen met een kortere ziekteduur.  Opvallend is dat oudere kinderen ook hoger scoorden 

op ‘emotionele consequenties’. Kinderen met een langere ziekteduur zijn vaak ook ouder dan kinderen 

met een kortere ziekteduur. Naast dat oudere kinderen waarschijnlijk een beter begrip van emoties 

hebben, hebben oudere kinderen dus vaak al een langere ziekteperiode achter de rug. Hierdoor hebben ze 

mogelijk ook beter leren omgaan met de consequenties van de artritis en de emoties als gevolg ervan. 

Daarnaast kan het zijn dat ze zich niet in een acute fase van de artritis bevinden (de artritis is rustig), 

waardoor emoties op dat moment geen grote rol spelen en ze zichzelf daardoor ook beter in staat achten 

om met dergelijke barrières om te gaan. Deze verklaringen sluiten aan bij een eerdere studie van Somers 

en collega’s (2010), waarin bleek dat een hogere ernst van artritis bij volwassenen gerelateerd is aan een 

lagere self-efficacy bij het ‘omgaan met symptomen’. Daarnaast resulteren strategieën om self-efficacy te 

verhogen volgens hen in het beter omgaan met symptomen (zoals pijn) en daarmee in een verbeterd 

functioneren. Kinderen die langer ziek zijn hebben dus mogelijk ook een beter inzicht in hun ziekte 

gekregen en meer geleerd hoe ze met hun symptomen om kunnen gaan.  

Tot slot komt naar voren dat er geen verschillen in self-efficacy bestaan tussen kinderen met 

verschillende typen JIA.  
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4.1.2. Wat is de invloed van het cognitieve gedragsmatig bewegingsprogramma ‘Reumaatjes@Work’ op 

de mate van self-efficacy bij het bewegen en het managen van JIA 

 
De resultaten laten zien dat er hoofdzakelijk geen verschillen zijn gevonden in de mate van self-efficacy 

tussen de interventiegroep en controlegroep voor en na het bewegingsprogramma R@W. Een 

uitzondering is dat er bij de interventiegroep wel een verschil is gevonden voor en na de interventie op de 

schaal ‘omgaan met symptomen’. Dat betekent dat op deze schaal de kinderen na het 14-weken durende 

interventieprogramma significant hoger hebben gescoord dan op de voormeting. Op individueel niveau is 

vervolgens te zien dat deze vooruitgaan bijna een meerderheid van de kinderen bevat (46.51%). Deze 

verbetering bevestigd gedeeltelijk de hypothese dat kinderen die het interventieprogramma zouden volgen 

ook zouden stijgen in hun mate van self-efficacy. Kinderen hebben een beter begrip gekregen van hoe zij 

met de symptomen van hun artritis om moeten gaan en zijn beter in staat om barrières van hun 

symptomen te overwinnen. Deze bevinding is tevens in lijn met de eerdere studie van Somers en collega’s 

(2010), waarbij zichtbaar werd dat interventies om self-efficacy te bevorderen bij volwassenen 

resulteerden in het beter om kunnen gaan met symptomen. Op de andere schalen zijn echter geen 

significante resultaten gevonden, waarmee de hypothese niet in zijn geheel bevestigd kan worden.  

In de controlegroep zijn er geen significante resultaten gevonden tussen de voor- en nameting, 

waarmee de hypothese dat kinderen uit de controlegroep gelijk zouden blijven in hun scores bevestigd 

kan worden. Uit individuele analyse blijkt vervolgens dat een ruime meerderheid van de kinderen gelijk is 

gebleven in hun scores op verschillende schalen. Hoewel niet onderzocht is of deze resultaten significant 

zijn, zijn deze bevindingen in lijn met de verwachting dat kinderen uit de controlegroep niet zouden 

veranderen op de self-efficacy schalen.  

4.2. Discussie 

 
4.2.1. Conclusies in relatie tot bestaand onderzoek 

 

In deze masterthese is de relatie onderzocht tussen de mate van self-efficacy bij kinderen met JIA en een 

cognitief gedragsmatige bewegingsinterventie. Dit onderzoek  is onderdeel van de MCT R@W om het 

activiteitenniveau bij kinderen met JIA te verbeteren. De mate van self-efficacy is een secundaire 

uitkomstmaat binnen dit lopende, grotere onderzoek.  

De focus van deze masterthese ligt op het concept self-efficacy bij kinderen met JIA, wat 

vernieuwend is binnen bestaand onderzoek. Uit eerder onderzoek bleek al dat stress en stemming 

belangrijke factoren zijn in het omgaan met en voorspellen van dagelijkse symptomen (Schanberg et al., 

2005). Ook bleken self-efficacy en zelfmanagement belangrijke factoren te zijn bij volwassenen en 
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kinderen met chronische ziekten in het psychosociaal en fysiek functioneren (Barlow et al., 2000). 

Bovendien wordt self-efficacy in het Health Promotion Model (HPM) van Pender (1986), gezien als een 

belangrijke achtergrondfactor voor gezond gedrag. Met deze masterthese is daarbij aanvullend inzicht 

gekomen in de verschillende aspecten van self-efficacy bij kinderen met JIA. Leeftijd, geslacht en 

ziekteduur blijken daarbij belangrijke demografische variabelen die van invloed zijn op self-efficacy. 

Door rekening te houden met deze factoren bij interventieprogramma’s zoals R@W of in de klinische 

praktijk, kunnen interventies beter aangepast worden op deze subgroepen van kinderen met JIA om self-

efficacy, en daarmee gezond gedrag, te verbeteren. 

Verder is door middel van deze masterthese meer inzicht gekomen in de relatie tussen het 

interventieprogramma R@W en self-efficacy bij kinderen met JIA. Eerdere interventieprogramma’s 

gericht op het bevorderen van zelfmanagement bij volwassenen met chronische ziekten en artritis lieten al 

zien dat self-efficacy een belangrijke uitkomstmaat was in het bevorderen van gezondheidsgedrag en 

kwaliteit van leven (Farrell & Wicks, 2004; Lorig & Holman, 1993; Somers et al., 2010). Ook laten 

verschillende meta-analyses (Beale, 2006; Kibby et al., 1998) zien dat psychologische interventies bij 

chronisch zieke kinderen toewijding verhogen en gezondheidsuitkomsten verbeteren. In deze studies 

kwam het concept self-efficacy wel naar voren, maar vanuit een andere invalshoek. Self-efficacy werd 

daarbij gezien als belangrijke achtergrondfactor van thema’s zoals gezond gedrag, zelfmanagement en 

kwaliteit van leven. Zo ook in het HPM  (Pender, 1986), dat gebruikt is als basis voor de interventie van 

R@W. In deze masterthese is echter gekeken naar self-efficacy als veranderende uitkomstmaat van een 

interventie. Het laat zien dat kinderen verbeterden in het omgaan met symptomen door middel van 

deelname aan het cognitief- gedragsmatig bewegingsprogramma R@W. Het beter omgaan met 

symptomen is mogelijk een onderliggende factor voor gezond gedrag, wat aansluit bij het HPM. Er zijn 

echter geen resultaten gevonden voor de verbetering van andere aspecten van self-efficacy, zoals barrières 

om te bewegen, omgaan met emoties en activiteiten. Daarmee sluit de interventie dus niet in zijn geheel 

aan bij het model wat betreft self-efficacy. Ondanks dat het model pretendeert flexibel en specifiek 

toepasbaar te zijn voor bepaalde leeftijdsgroepen of populaties (Guthrie et al., 1994), is het HPM  

mogelijk niet toepasbaar voor kinderen met JIA in de leeftijd van 8 tot 12 jaar. Wellicht heeft de 

verandering van self-efficacy meer tijd nodig voordat het meetbaar is. Daarnaast kan het 

ontwikkelingsniveau van invloed zijn bij kinderen in deze leeftijdsgroep, waardoor het meten van 

bepaalde aspecten van self-efficacy, zoals het omgaan met emoties, activiteiten en barrières om te 

bewegen, moeilijker is. Het is daarom van belang na te gaan welke mechanismen van invloed zijn op de 

verandering van self-efficacy. Door mediërende factoren te identificeren die de mate van self-efficacy 

verbeteren kunnen verdere interventies verstevigd worden.  
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4.2.2. Kanttekeningen & suggesties voor vervolgonderzoek 

 

Hoewel deze masterthese tot een aantal interessante bevindingen heeft geleidt, zijn er enkele 

kanttekeningen te plaatsen bij het onderzoek.  

Het design van R@W is kwalitatief sterk. De vragenlijsten hebben een hoge interne consistentie 

en zijn gestandaardiseerd afgenomen. Ook is de interventie op gestandaardiseerde en gecontroleerde 

wijze uitgevoerd. Bovendien kunnen er vanwege dit design (MCT) causaliteitsconclusies getrokken 

worden. Er zijn meerdere meetmomenten, met een gerandomiseerde steekproef wat verdeeld is in een 

controlegroep en interventiegroep. Tevens is dit onderzoek uitgevoerd bij meerdere centra in Nederland, 

wat ook gunstig is voor de externe validiteit. Vanwege de geringe resultaten is het echter de vraag of de 

interventie goed aansloot, of dat de kwaliteit van de meetinstrumenten wellicht minder sterk is geweest. 

Hieronder worden beide punten kort uitgewerkt.  

Methodologisch kunnen er kanttekeningen bij de meetinstrumenten geplaatst worden. Tot op 

heden was er bijvoorbeeld alleen een Engelse versie van de CASE (Barlow et al., 2001) beschikbaar. 

Deze is door de onderzoekers van R@W vertaald naar een Nederlandse versie. Voor deze masterthese is 

voor de verschillende schalen de interne consistentie berekend en deze kwam net als de Engelse versie 

hoog uit (Cronbach’s alfa was voor de drie schalen 0.90, 0.87 en 0.85). Uit het onderzoek van Barlow en 

collega’s (2001) bleek tevens dat de CASE een hoge face validiteit, inhoudsvaliditeit en criterium 

validiteit had. Om deze validiteitswaarden te bevestigen zou er voor de Nederlandse versie een 

diepgaander psychometrisch onderzoek moeten komen.  

Een inhoudelijke kanttekening bij de meetinstrumenten is dat de schalen ‘exercise barriers’ en 

CASE ‘activiteiten’ niet met elkaar samenhangen. Dit is opvallend omdat beide schalen gericht zijn op 

barrières voor activiteiten. Een verschil tussen de schalen is dat de vragen van de ‘exercise barriers’ 

vooral over barrières bij het sporten gaan en de vragenlijst voor kinderen in het algemeen is (Annesi, 

2006). De  vragen in de ‘CASE activiteiten’ zijn niet alleen gericht op bewegen, maar ook op sociale 

activiteiten en school. Bovendien is de ‘CASE’ specifiek gericht op kinderen met JIA (Barlow et al., 

2001). Wellicht spelen deze verschillen een grotere rol dan gedacht in het verschil tussen de schalen en 

versterken de andere schalen (‘emotionele consequenties’ en ‘omgaan met symptomen’), bij kinderen met 

JIA barrières om te bewegen. Meer psychometrisch onderzoek hiernaar, door bijvoorbeeld een multitrek-

multimethode aanpak, zou gewenst zijn. Tevens is de vraag in hoeverre de meetinstrumenten 

veranderingen van self-efficacy binnen individuen meet. Dit is dan ook een punt van aandacht voor verder 

onderzoek.   

 Verder kunnen er kanttekeningen worden geplaatst bij het interventieprogramma. Het 

interventieprogramma R@W bestond uit twee onderdelen, namelijk een programma via internet en een 
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aantal groepssessies. Mogelijk is de mate van self-efficacy beïnvloed door een van deze onderdelen apart. 

Verder onderzoek zou dit moeten uitwijzen. Het interventieprogramma dient dan in zijn totaal te worden 

geëvalueerd maar ook in verschillende varianten. Tevens is de vraag in hoeverre de kinderen op 

gestandaardiseerde wijze aan de interventie, vooral wat betreft de computeropdrachten, hebben 

deelgenomen. Factoren zoals veel ruis op de achtergrond of verschillen qua tijdstip kunnen effect hebben 

gehad op hoe kinderen deze opdrachten hebben opgenomen of hebben gemaakt. Hier is geen zicht op 

geweest, wat in verdere evaluatie onderzocht dient te worden door bijvoorbeeld te toetsen wat kinderen 

hebben geleerd.   

Om de onderzoeksresultaten nog beter te interpreteren en te kunnen normeren is het aan te 

bevelen de mate van self-efficacy van kinderen met JIA te vergelijken met die van bijvoorbeeld gezonde 

kinderen, maar ook te onderzoeken hoe de resultaten zich verhouden ten opzichte van andere chronische 

ziekten bij kinderen. Ook zijn de vragenlijsten direct na de interventie afgenomen, maar wellicht is er 

meer tijd nodig voordat de verandering in self-efficacy zichtbaar(der) wordt. Het zou dus interessant zijn 

om met latere metingen te onderzoeken of er sprake is van effecten op de langere termijn, in het bijzonder 

voor het effect van de interventie op het omgaan met symptomen.  

Verder is een suggestie voor toekomstig onderzoek om te onderzoeken in hoeverre self-efficacy 

samenhangt met de kwaliteit van leven bij kinderen met JIA. Volgens Bandura (2004) wordt kwaliteit van 

leven in belangrijke mate beïnvloed door iemands levensstijl en gewoontes. Om dit verband zichtbaar te 

maken zou bij vervolgonderzoek gekeken kunnen worden in hoeverre ook de kwaliteit van leven 

verbeterd na de interventie en of deze resultaten samenhangen met verbeteringen op de mate van self-

efficacy.  

Tot slot is eerder genoemd dat de invalshoek in dit onderzoek anders is geweest dan in eerdere 

onderzoeken met betrekking tot self-efficacy. Een volgende stap in verder onderzoek zou kunnen zijn om 

naast samenhang met de kwaliteit van leven ook te kijken naar de samenhang tussen self-efficacy en het 

activiteitenniveau, zelfmanagement en gezond gedrag van kinderen met JIA na deelname aan het 

interventieprogramma R@W.  
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Bijlagen  

Exercise barriers self-efficacy Scale  
 

Veel mensen bedenken allerlei ‘smoesjes’ om maar niet te hoeven sporten. Zou jij dat ook doen denk je?  

Kruis aan hoe zeker jij ervan bent dat je kan sporten als er één van deze dingen gebeurt. 

 

 Ik weet zeker dat ik één of meer 

dagen per week kan sporten, 

zelfs als.. 

1 

Daar ben 

ik niet 

zeker van 

2 3 

Daar ben 

ik ietwat 

zeker van 

4 5 

Daar ben 

ik heel 

erg zeker 

van 

1 
Het weer slecht is (heel warm, 

regenachtig, heel koud). 

     

2 
Ik het sportprogramma of de 

activiteit saai vind. 

     

3 
Ik me niet lekker voel tijdens het 

sporten. 

     

4 Ik in mijn eentje moet sporten.      

5 Sporten niet leuk is. 
     

6 
De plek waar ik sport moeilijk te 

bereiken is. 

     

7 
Ik de sport of de activiteit niet 

leuk vind 

     

8 Ik veel huiswerk moet doen. 
     

9 
Ik me erg onzeker voel als er 

andere mensen bij zijn. 

     

10 
De begeleider niet tegen me zegt 

dat ik mijn best doe 
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Children’s Arthritis Self-efficacy scale 

 

Hieronder staan een aantal zinnen (stellingen) over hoe JIJ met jouw reuma omgaat. Het gaat er om wat 

jij denkt en vindt! Kruis dus bij elke vraag het vakje aan, waarvan jij vindt dat het beste bij je past 

  1 

ik dat 

helemaal 

niet 

kan 

2 

ik het 

misschien 

wel 

kan 

3 

ik het 

kan 

4 

ik dat 

zeker 

kan 

5 

ik dat 

heel 

goed 

kan 

1 Door de reuma heb ik 

pijn. Maar ik kan trucjes 

verzinnen zodat ik hier 

mee om kan gaan. 

Ik denk dat ……. 

     

2 Door de reuma word ik 

stijf. Maar ik kan trucjes 

verzinnen om daar mee 

om te gaan. 

Ik denk dat ……. 

     

3 Als je reuma hebt, ben je 

sneller moe. Maar ik kan 

trucjes verzinnen om daar 

mee om te gaan. 

Ik denk dat …… 

     

4 Als je reuma hebt, ben je 

sneller moe. Maar ik kan 

trucjes verzinnen om daar 

mee om te gaan. 

Ik denk dat …… 

     

5 Ik kan trucjes verzinnen 

om me niet meer 

verdrietig te voelen door 

de reuma. 

Ik denk dat ……… 
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  1 

ik dat 

helemaal 

niet 

kan 

2 

ik het 

misschien 

wel 

kan 

3 

ik het 

kan 

4 

ik dat 

zeker 

kan 

5 

ik dat 

heel 

goed 

kan 

6 Ik kan trucjes verzinnen 

om me niet meer zo 

eenzaam te voelen door 

reuma. 

Ik denk dat …… 

     

7 Soms baal ik enorm van 

de reuma. Ik kan me 

ergeren omdat ik reuma 

heb. Wanneer ik dat doe 

kan trucjes verzinnen 

zodat ik dit niet meer doe. 

Ik denk dat ……. 

     

8 Ik heb mijn reuma onder 

controle op school 

Ik denk dat …… 

     

9 Ik heb mijn reuma onder 

controle als ik op school 

een spelletje speel of als 

ik gymnastiek heb. 

Ik denk dat ……. 

     

10 Ik heb mijn reuma onder 

controle als ik bij mijn 

vrienden ben. 

Ik denk dat …….. 

     

11 Ik heb mijn reuma onder 

controle als ik samen met 

mijn familie op pad ga. 

Ik denk dat ………. 

     

 


