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Verschillende redenen liggen ten grondslag aan de behoefte om contact te 

hebben met lotgenoten. Hoofdstuk 1Hoofdstuk 1Hoofdstuk 1Hoofdstuk 1 geeft een beschrijving waarom 

lotgenotengroepen voor mensen die een psychose hebben meegemaakt 

een aanvulling zouden kunnen zijn op het huidige behandelaanbod. 

De voornaamste reden is dat veel mensen na een psychose ernstige 

beperkingen ervaren, waardoor zij zich zowel sociaal als emotioneel 

geïsoleerd voelen. Het is moeilijk om hun bijzondere ervaringen - zoals 

wanen en hallucinaties - te delen met anderen die dit niet hebben 

meegemaakt. Veel studies bevestigen dit en laten hoge percentages (44  

tot 64%) zien als het gaat om sociaal isolement. Een studie waarin maar 

liefst 76% van een groep chronisch psychiatrische patiënten aangeeft dat 

hun hulpverlener de belangrijkste persoon is in hun leven, geeft nogmaals 

de ernst van de situatie weer.  

Men geeft zelf aan ontevreden te zijn over het eigen sociale netwerk, 

waarmee de behoefte aan lotgenotencontact is gecreëerd. Patiënten willen 

weten hoe anderen omgaan met hun ziekte en willen leren van elkaar. 

Een psychose openbaart zich veelal in de adolescentiefase, waardoor juist 

jonge mensen die nog volop in het leven staan beperkt worden in hun 

sociaal functioneren. Ze krijgen bijvoorbeeld niet de kans hun opleiding 

af te maken, een leuke baan te zoeken en een partner te vinden. Het 

vroege begin, de bijbehorende psychopathologie en het chronische 

karakter van de ziekte - slechts 20% herstelt volledig na een eerste 

psychose - leiden eveneens tot de behoefte aan lotgenotencontact.  

Ook de organisatie van de gezondheidszorg speelt hierin een rol. De 

afgelopen decennia is de zorg zich steeds meer buiten de instelling gaan 

afspelen, waardoor langdurige opnames verhoudingsgewijs minder 

voorkomen en er meer wordt ingezet op ambulante hulp. Dit doet een 

groter beroep op het sociale netwerk dat juist bij deze mensen veelal 

ontbreekt.  

Daarnaast behoort de zorg voor mensen met schizofrenie wereldwijd tot 

de duurste zorgcategorie. Een interventie als de lotgenotengroep zou, bij 

bewezen effectiviteit, een goede aanvulling zijn in het zorgaanbod. Het is 

namelijk een relatief goedkope interventie: een groepsaanpak waarbij 

slechts één professional nodig is.  
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Het moge duidelijk zijn: lotgenotengroepen lijken erg nodig te zijn. Tot 

nu toe wordt er echter nauwelijks gebruik gemaakt van 

lotgenotengroepen in de zorg voor mensen met schizofrenie. 

 

Rond 1920 werd er voor het eerst waarde gehecht aan lotgenotencontact 

in de psychiatrie. Volgens psychiater Harry Stack Sullivan waren 

lotgenoten bij uitstek bekwaam in het helpen van elkaar. In de jaren 

zeventig kwam er meer aandacht voor lotgenotencontact door de opkomst 

van de patiëntenbeweging in de psychiatrie. Men maakte zich hard voor 

hervormingen in de zorg en stelden de bestaande stigma’s aan de kaak. De 

patiëntenbeweging was destijds evenwel minder gericht op het delen van 

ervaringen met lotgenoten en het leren van elkaar. 

Het is opmerkelijk dat lotgenotengroepen voor andere chronische 

aandoening zoals diabetes, kanker en astma al vele jaren beschikbaar zijn, 

maar dat dit niet het geval is voor mensen met schizofrenie. Hoe komt dat 

eigenlijk? De oorzaak zou kunnen liggen in de veronderstelling dat 

mensen met schizofrenie geen behoefte hebben aan lotgenotencontact. 

Bovendien zou men er geen profijt van hebben. Verder waren er 

wetenschappelijk gezien slechts een paar kwalitatieve studies 

voorhanden, overigens wel met positieve resultaten. Een gecontroleerde 

effectstudie was echter nog nooit uitgevoerd.  

De meeste lotgenotenstudies - ongeacht de aandoening - hebben als 

primaire uitkomstmaat de kwaliteit van leven. Daarnaast gaat het vaak om 

een verbetering van de psychische en fysieke gezondheid of om een 

gewenste gedragsmatige verandering.  

 

De centrale hypothese van dit proefschrift is, dat deelname aan de 

lotgenotengroep leidt tot een beter sociaal netwerk, meer sociale steun, 

meer empowerment en meer zelfwaardering. Hierdoor wordt indirect de 

kwaliteit van leven verbeterd. Naast onderzoek naar de effectiviteit wordt 

in dit proefschrift aandacht besteed aan de kosteneffectiviteit en de 

werkzame mechanismen van de interventie. Verder is het begrip 

‘empowerment’ sterk gerelateerd aan de lotgenoteninterventie. Om deze 

reden is er nader onderzoek verricht naar dit begrip, met de vraag welk 

instrument gebruikt zou moeten worden bij mensen met schizofrenie. 
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Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 2 geeft een beschrijving van de ontwikkelde 

lotgenotenmethodiek. De lotgenotengroep zoals die door ons werd 

aangeboden, wijkt enigszins af van wat gangbaar is bij lotgenotengroepen. 

De groep in de regel bestaande uit 10 deelnemers, wordt namelijk 

‘minimaal begeleid’ door een verpleegkundige. In eerste instantie was het 

wel de bedoeling dat een deelnemer de rol van begeleider op zich zou 

nemen, zodra het groepsproces goed op gang was gekomen. De ervaring 

leerde ons echter, dat de groep al gauw ophield te bestaan zodra de 

verpleegkundige zich had teruggetrokken. Dit leidde tot de noodzaak een 

methodiek te ontwikkelen, waarbij het lotgenotencontact optimaal kon 

zijn, ondanks de aanwezigheid van een verpleegkundige. De term 

‘minimaal begeleide lotgenotengroepen’ werd in het leven geroepen. Er 

volgde een nauwkeurige taakomschrijving van de verpleegkundige. Hij/zij 

dient te zorgen voor structuur, continuïteit en een goed groepsklimaat, 

zonder inhoudelijk deel te nemen aan de groepsgesprekken. Hoe meer de 

verpleegkundige intervenieert, des te meer dit ten koste gaat van de 

essentie van de interventie, namelijk het delen van ervaringen en het 

leren van elkaar. Het uitgeven van een draaiboek getiteld ‘Het begeleiden 

van lotgenotengroepen voor mensen met een psychose’, het ontwikkelen 

van een trainingsprogramma voor verpleegkundigen en het aanbieden 

van supervisie na elke sessie, moeten garant staan voor een ‘echte’ 

lotgenotengroep.  

 

Wat de methodiek bijzonder maakt is, dat deze rekening houdt met de 

cognitieve en sociale beperkingen die mensen met schizofrenie hebben. 

Deze beperkingen maken het functioneren in een (lotgenoten-)groep 

soms moeilijk: bijvoorbeeld, kan iemand adequaat reageren op anderen, 

als hij/zij tegelijkertijd zelf stemmen hoort? In elke sessie worden om deze 

reden plenaire gedeeltes afgewisseld met gesprekken in tweetallen. Dit 

biedt deelnemers die het moeilijk vinden in een groep te praten, de kans 

hun verhaal te vertellen. De lotgenoteninterventie in onze studie bestond 

uit 16 bijeenkomsten van 90 minuten, eens per twee weken, zodat 

iedereen acht maanden deelnam aan de groep. Per bijeenkomst kozen 

deelnemers zelf een onderwerp gerelateerd aan het leven na een 

psychose. 
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In hoofdstuk 3  hoofdstuk 3  hoofdstuk 3  hoofdstuk 3 worden de uitkomsten van de deelname aan een 

lotgenotengroep voor mensen met een psychose beschreven. Er is 

gekozen voor een gerandomiseerde gecontroleerde studie met een 

wachtlijst, dat wil zeggen een studie waarbij deelnemers (experimentele 

groep) werden vergeleken met niet-deelnemers (controlegroep). De niet-

deelnemers stonden op een wachtlijst en kregen pas na acht maanden de 

interventie aangeboden. Uiteraard ontvingen zij in deze periode 

standaardzorg. Er is gekeken naar de effecten van deelname op het sociale 

netwerk, sociale steun, empowerment, zelfwaardering en de kwaliteit van 

leven. Tevens werd de methodiek geëvalueerd.  

Vijf lotgenotengroepen met in totaal 56 deelnemers en vijf controle-

groepen bestaande uit 50 deelnemers, deden mee aan deze landelijke 

multi-center studie.  

Het belangrijkste resultaat was, dat deelnemers aan de lotgenotengroep op 

het gebied van sociaal netwerk en sociale steun significant verschilden 

van de controlegroep. Specifieker, maar liefst 56% van de deelnemers 

rapporteerde na afloop van de interventie meer contact met lotgenoten 

buiten de sessies om. Voor mensen met een klein sociaal netwerk en/of 

weinig mogelijkheden ervaringen te delen met anderen, is dit een 

essentiële verbetering. Dit effect generaliseerde niet naar een verbeterd 

contact met bijvoorbeeld familie en/of vrienden.  

De experimentele groep ging weliswaar op nagenoeg alle andere 

uitkomstmaten vooruit, zonder een significant verschil met de 

controlegroep. 

 

Een andere onderzoeksvraag was welke deelnemers het meeste profijt 

hadden van de interventie. Daartoe werden deelnemers die vooruit 

gingen in kwaliteit van leven, vergeleken met deelnemers die dat niet 

ondervonden. Een voorspeller voor het verbeteren van de kwaliteit van 

leven in het algemeen werd niet gevonden. Wel vonden wij voorspellers 

voor de domeinen psychologische gezondheid en sociale relaties. 

Deelnemers die veel (last van) negatieve symptomen hadden bij aanvang 

van de groep, verbeterden significant op psychologische gezondheid. Een 

tweede belangrijk resultaat was, dat mensen die veel last hadden van 

positieve symptomen en/of mensen met een langere ziekteduur, 
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significant vooruit gingen op het domein sociale relaties. Voor deze 

chronische zieke groep is dit natuurlijk een goed resultaat. 

Veel interventies bij schizofrenie proberen de negatieve symptomen te 

verminderen, maar weinig slagen hier ook echt in. Hoewel de 

lotgenoteninterventie niet als doel had de psychopathologie (psychotische 

klachten) te verbeteren, vonden wij wel positieve effecten op dit gebied. 

Deelnemers van de lotgenotengroep hadden significant minder (last van) 

negatieve symptomen na afloop van de interventie in vergelijking met de 

controlegroep.  

 

Interventietrouw 

Het was opvallend dat er nogal wat deelnemersverschillen waren in het 

aantal bijgewoonde sessies. Wij wilden dan ook onderzoeken of 

deelnemers die negen of meer bijeenkomsten aanwezig waren, meer 

verbeterden dan hen die minder vaak kwamen. Interventietrouw bleek 

inderdaad bepalend te zijn voor het effect. Trouwe deelnemers scoorden 

significant beter op sociale steun, empowerment en kwaliteit van leven. 

Het loonde dus om zoveel mogelijk te komen.  

Nader onderzoek werd gedaan naar de voorspellende waarde van patiënt- 

of ziektekenmerken in relatie met interventietrouw. Er werd geen enkele 

predictor gevonden: leeftijd, sekse, ziekteduur, aantal meegemaakte 

psychoses, ernst van de psychopathologie, noch behandelsite blijken van 

invloed op interventietrouw. In hoofdstuk 5 is verder onderzocht wat 

trouwe en minder trouwe deelnemers onderscheidt.  

 

Methodiek  

De methodiek werd in de landelijke studie positief geëvalueerd door 

zowel deelnemers als begeleiders. Maar liefst 85% van de deelnemers gaf 

aan dat de interventie aan hun verwachtingen voldeed. De opzet waarbij 

een verpleegkundige de groep minimaal begeleidde, werd ook positief 

geëvalueerd: 93% was tevreden over de begeleiding en 89% gaf aan dat de 

aanwezigheid van de verpleegkundige onmisbaar was. De begeleiding 

door een verpleegkundige (74%) kreeg de voorkeur boven die door een 

lotgenoot (13%) of een combinatie hiervan alsook boven die door een 

andere discipline (13%). 
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Hieruit mag geconcludeerd worden dat de ontwikkelde methodiek 

geschikt is voor mensen met schizofrenie. Het geeft patiënten de kans 

lotgenotencontact te hebben zonder verder belast te zijn met het werven 

van deelnemers en verantwoordelijk te zijn voor de organisatie ervan. 

 

Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 4 beschrijft de resultaten van de kosteneffectiviteitanalyse. In 

dergelijke analyses worden de kosten van de interventie afgewogen tegen 

het te verwachten effect, in dit geval een verbetering op kwaliteit van 

leven. Tot nu toe is geen enkele studie gepubliceerd die de kosten van 

deze interventie in beeld heeft gebracht. Dergelijke studies zijn vooral 

interessant voor beleidsmakers die moeten kiezen of een interventie wel 

dan niet moet worden opgenomen in het behandelaanbod. 

Minimaal begeleide lotgenotengroepen bleken een goedkope interventie, 

de gemiddelde kosten van de interventie waren namelijk € 250,- per 

patiënt. In dit bedrag zijn alle kosten meegenomen: 

kennismakingsgesprek met de begeleider, gebruik van de ruimte, catering 

en de aanwezigheid van de verpleegkundige. De gemiddelde 

gezondheidszorgkosten over de gehele studieperiode (8 maanden) waren 

in beide condities ongeveer € 5.750, -. Dit wil zeggen dat deelname aan de 

lotgenotengroep niet leidde tot een toename van de 

gezondheidszorgkosten. We vonden weliswaar een verschil in 

opnamedagen - deze zijn het meest bepalend voor de totale kosten - 

tussen deelnemers in de lotgenotengroep en mensen die op de wachtlijst 

stonden. Dit ten nadele van de experimentele groep. Het verschil was er 

echter al voor de start van de studie en na correctie hiervoor, was dit niet 

meer significant. 

De belangrijkste conclusie was dat deelname aan de lotgenotengroep niet 

leidt tot een toename van de gezondheidszorgkosten, maar ook niet tot 

een significante verbetering op de kwaliteit van leven.  

Omdat op andere uitkomstmaten zoals sociaal netwerk en sociale steun 

wel positieve veranderingen werden gevonden en de interventie verder 

kostenneutraal is, zien wij uiteraard mogelijkheden voor verdere 

implementatie.  
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Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 5 onderzoekt de werkzame mechanismen van de 

lotgenotengroep in relatie tot de behaalde doelen die de deelnemers 

rapporteren. Er is weinig bekend daarover.  

Om dit nader te onderzoeken werd aan alle deelnemers gevraagd welke 

doelen zij hadden behaald aan het einde van de lotgenotengroep. Tevens 

werd gevraagd naar de - volgens henzelf - werkzame mechanismen. Het is 

namelijk van belang niet alleen te kijken naar het effect van een 

interventie, maar ook naar hoe dit effect wordt bewerkstelligd. 

Over het algemeen behaalden deelnemers veel doelen: ze verkregen meer 

informatie over problemen en behandeling van anderen, verwierven meer 

inzicht in hoe anderen omgaan met de ziekte, konden hun eigen verhaal 

vertellen, kregen herkenning voor hun problemen en vonden 

gezelligheid.  

Deelnemers noemden zelf als belangrijkste werkzame mechanismen de 

volgende vijf aspecten: de tijd en gelegenheid krijgen om je verhaal te 

doen, ervaren dat je niet de enige bent met dit probleem, niet geforceerd 

worden, zichzelf herkennen in anderen en begrepen worden door andere 

deelnemers. Deze mechanismen zijn te verdelen over twee schalen: 

herkenning - zelfexpressie en sociale steun. 

Door een totaalscore te maken van alle behaalde doelen werd - met 

behulp van regressieanalyse - gekeken welke factoren de totaalscore het 

best voorspellen. Dit bleken beide werkzame mechanismen (herkenning - 

zelfexpressie en sociale steun), interventietrouw en groepsklimaat. 

Psychopathologie, ziekteduur en het aantal meegemaakte psychoses 

bleken niet significant samen te hangen met de totaalscore van behaalde 

doelen. De regressieanalyse toonde aan dat succesvolle deelname wordt 

bepaald door het vinden van herkenning in een groep en de mogelijkheid 

tot zelfexpressie (tijd en ruimte krijgen voor je verhaal). De verklaarde 

variantie van dit model was maar liefst 63%.  

 

Interventietrouw 

De vraag was of wij aan de hand van behaalde doelen door deelnemers en 

de gepercipieerde werkzame mechanismen mogelijk wel uitspraken 

zouden kunnen doen over interventietrouw. De effectstudie liet namelijk 

zien dat patiënt-en ziektekarakteristieken hierbij geen voorspellende 

waarde hadden.  
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Er werden inderdaad significante verschillen gevonden tussen trouwe en 

minder trouwe deelnemers op behaalde doelen en werkzame 

mechanismen. Zo verkregen de trouwe deelnemers meer inzicht in de 

ziekte, meer kennis over de problemen en copingsstrategieën van 

anderen, meer zelfwaardering en leerden zij beter omgaan met de ziekte 

dan de minder trouwe deelnemers.  

Tevens scoorden zij op het gebied van werkzame mechanismen 

significant beter op: het zichzelf herkennen in andere lotgenoten, het 

beter kunnen bepalen van hun eigen positie door verhalen van anderen, 

het zich minder alleen voelen met hun problemen en het krijgen van 

steun van andere deelnemers.  

 

Meningen die enigszins heersen onder professionals, zoals: mensen met 

schizofrenie hebben geen behoefte hebben aan lotgenotencontact, 

kunnen elkaar onvoldoende steunen en groepsinterventies zijn niet 

geschikt bij deze doelgroep, kunnen op basis van deze studieresultaten 

worden ontkracht. Geconcludeerd mag worden dat minimaal begeleide 

lotgenotengroepen deelnemers in staat stelt te profiteren van de 

zogenaamde ‘referent power’ welke in de literatuur staat voor het leren 

van gelijken, in dit geval van lotgenoten. 

Dit begrip staat in tegenstelling tot de zogenaamde ‘expert power’ waarbij 

men leert van professionals. We zouden dan ook willen pleiten voor een 

optimistischere kijk op lotgenotengroepen voor mensen met een 

psychose. Deelnemers geven duidelijk aan dat zij hun doelen behalen en 

dat herkenning en zelfexpressie hierin bepalend is. 

 

Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 6 gaat in op het begrip ‘empowerment’ en onderzoekt met 

welk instrument dit het beste gemeten kan worden bij mensen die een 

psychose hebben meegemaakt. Bij het herstel van patiënten is 

empowerment een veelgebruikt begrip. Desondanks is er tot op heden 

geen eenduidige definitie van het begrip en worden er verschillende 

instrumenten gebruikt. Om meer inzicht te krijgen in het begrip 

empowerment en het meten ervan, hebben wij de drie meest gebruikte 

instrumenten in de literatuur met elkaar vergeleken. In de vergelijking 

zijn de Mental Health Confidence Scale (MHCS, Carpinello, 2000), 

Empowerment Scale (ES, Rogers, 1997) en de Personal Empowerment 
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Scale (PES, Segal, 1995) meegenomen. Vijftig patiënten vulden de lijsten 

in. Er werd gekeken naar de interne consistentie, discriminerende en 

convergente validiteit, gevoeligheid voor symptomatologiescores en de 

klinische toepasbaarheid. 

Wat betreft de interne consistentie (betrouwbaarheid), waren de 

resultaten ten gunste van de MHCS. Verder vonden wij hoge correlaties 

tussen de totaalscores van de schalen, maar niet op de subschalen. 

Hierdoor is er sprake van lage convergente validiteit, dit wil zeggen dat de 

instrumenten weliswaar een vergelijkbaar begrip meten, maar zich 

richten op verschillende aspecten van dit begrip. Voor onderzoekers is het 

dan ook van belang te weten op welke manier ze verschillen. Zo blijkt de 

MHCS zich vooral op intrapersoonlijke empowerment te richten, de ES 

op interpersoonlijke empowerment en meet de PES beide aspecten. De 

drie instrumenten zijn allen even gevoelig voor symptomatologie.  

De klinische toepasbaarheid valt eveneens ten gunste van de MHCS uit. 

De andere twee lijsten maken veelal gebruik van gezegdes. Dit kan 

moeilijkheden opleveren bij het invullen ervan, aangezien mensen met 

schizofrenie vaak moeite hebben met abstract denken en figuurlijk 

taalgebruik een letterlijke betekenis geven. 

Op basis van de psychometrische kwaliteiten en de klinische 

toepasbaarheid, bevelen wij de MHCS aan voor het meten van 

empowerment bij mensen met schizofrenie. Het is een korte lijst met 16 

items welke goed door mensen met een psychose in te vullen bleek. 

Ondanks deze aanbeveling moet de MHCS niet meteen als standaard 

worden gezien. Afhankelijk van de onderzoeksvraag, kunnen ook de ES 

(bijvoorbeeld bij studies naar begeleid leren) en PES (bij studies naar 

arbeidsrehabilitatie) bruikbaar zijn bij mensen met schizofrenie. 

 

In hoofdstuk 7 hoofdstuk 7 hoofdstuk 7 hoofdstuk 7 worden de belangrijkste bevindingen van ons onderzoek 

nog eens samengevat en wordt ingegaan op de klinische implicaties 

hiervan. Daarnaast wordt stilgestaan bij de methodologische beperkingen 

van de studies en worden aanbevelingen gedaan voor toekomstig 

onderzoek.  

De belangrijkste conclusie van de verschillende studies is, dat deelname 

aan een lotgenotengroep leidt tot meer contact met andere lotgenoten en 

waarderingssteun. Trouwe deelname leidt tot significante verbeteringen 
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op sociale steun, empowerment en kwaliteit van leven. Mensen hebben 

baat bij deelname aan de groep wanneer zij zich herkennen in de 

ervaringen van anderen en hun eigen verhaal kunnen vertellen. De 

interventie zoals nu ontwikkeld (vaste structuur zelf gekozen thema’s, 

begeleiding door verpleegkundige) biedt zoals blijkt uit de evaluatie van 

deelnemers en begeleiders, de juiste voorwaarde voor een dergelijke 

uitwisseling. Daarbij toont de kosteneffectiviteitstudie aan dat de 

interventie niet leidt tot een toename van gezondheidszorgkosten. Wat 

betreft het meten van empowerment bij mensen met schizofrenie wijst 

vergelijking van drie verschillende meetinstrumenten uit dat de Mental 

Health Confidence Scale van Carpinello het beste gebruikt kan worden bij 

deze doelgroep.  

 

Methodologische beschouwingenMethodologische beschouwingenMethodologische beschouwingenMethodologische beschouwingen    

Generaliseerbaarheid 

De effectstudie kent, door opzet en selectie van deelnemers, beperkingen 

waar het de generalisatie betreft. Zo is het, door de beperkte 

onderzoeksduur, niet mogelijk uitspraken te doen over de lange 

termijneffecten van de groepen. En, hoewel er weinig exclusiecriteria zijn 

gehanteerd, mogen de resultaten niet gegeneraliseerd worden naar 

patiënten met een ernstig psychotisch toestandsbeeld en patiënten met 

drugsmisbruik. Doordat de studie in Nederland is uitgevoerd met de 

standaardzorg die hier voorhanden is, is het niet zonder meer aannemelijk 

dat met name de resultaten van de kosteneffectiviteitstudie ook gelden 

voor andere landen. 

 

Wachtlijstconditie 

De keuze voor een vergelijking van de deelnemers aan de 

lotgenotengroepen met deelnemers op een wachtlijst, heeft zekere 

beperkingen. Omdat de controlegroep alleen standaardzorg kreeg 

aangeboden, konden zij niet bevraagd worden op uitkomstmaten als 

herkenning en erkenning. Anderzijds zou het kunnen zijn dat participatie 

in het onderzoek al tot enig positief effect heeft geleid.  
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Uitkomstmaten 

De keuze van uitkomstmaten als kwaliteit van leven en zelfwaardering bij 

de lotgenoteninterventie behoeft enige discussie. Mogelijk is kwaliteit van 

leven een te indirecte uitkomstmaat voor het meten van effect, aangezien 

de interventie veranderingen beoogt op met name de sociale aspecten van 

iemands leven. De gebruikte ‘WHO- QoL BREF’ meet dit domein slechts 

met 3 van de 26 items. Indien er in een onderzoek alleen wordt gekeken 

naar de totale kwaliteit van leven, kan een positief effect op het domein 

sociale relaties, over het hoofd worden gezien.  

Daarnaast is opvallend dat, hoewel 50% van de deelnemers aangeeft dat 

zij door deelname aan de groep positiever over zichzelf is gaan denken, de 

uitkomsten op de Rosenberg-schaal geen verandering in zelfwaardering 

laten zien. De schaal lijkt ook in ons geval eerder een ‘trait’ (karaktertrek) 

dan een ‘state’ (toestandsbeeld) te meten (Torrey e.a., 2000).  

 

Zelfinvullijsten 

In al onze studies is gebruik gemaakt van zelfinvullijsten. Probleem 

hierbij zou kunnen zijn dat deze manier van invullen minder geschikt is 

voor mensen met schizofrenie. Zij kampen mogelijk met een gebrek aan 

ziekte-inzicht en verminderde mogelijkheid tot zelfreflectie. Een voordeel 

van zelfinvullijsten is dat het de ervaringen en het oordeel van de patiënt 

weergeeft en dit heeft onze voorkeur bij lotgenotenonderzoek.  

 

Interventietrouw 

Bij schizofrenie is interventietrouw een serieus probleem. Bij 

medicatiestudies blijkt soms wel 50% niet trouw de medicatie in te 

nemen. Bij psychosociale interventies is dit fenomeen minder goed 

onderzocht. Er zijn geen standaarden ontwikkeld die aangeven aan 

hoeveel bijeenkomsten men minimaal moet deelnemen om enig effect te 

verwachten. Wij hebben in onze studie gekozen voor een afkappunt van 

negen bijeenkomsten (op een totaal van 16). Ontwikkeling van richtlijnen 

rondom het berekenen van afkappunten voor therapietrouw bij 

psychosociale interventies zou wenselijk zijn. 
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Klinische implicaties Klinische implicaties Klinische implicaties Klinische implicaties     

Dient de interventie toegevoegd te worden aan de standaardzorg? 

De studieresultaten tonen aan dat de interventie in staat is om het sociale 

netwerk van mensen met schizofrenie te versterken. In een populatie die 

zich veelal in een sociaal en emotioneel isolement bevindt, is dit een 

essentiële bevinding. In de literatuur geven patiënten ook aan dat 

interventies gericht op het verbeteren van hun sociaal functioneren, 

onvoldoende worden aangeboden (‘unmet need’). De 

lotgenoteninterventie zou hierin mogelijk een rol kunnen spelen. Het 

verdient dan ook aanbeveling om lotgenotengroepen toe te voegen aan de 

standaardzorg. 

 

Waarom is er gekozen voor de term ‘minimaal begeleide 

lotgenotengroepen?’ 

Er zijn veel verschillende termen voor interventies waarbij 

lotgenotencontact een rol speelt. Gedacht kan worden aan de 

Schizophrenic Anonymous groepen, GROW-groepen, Recovery Inc. 

groepen en zelfhulpgroepen. Toch zijn er verschillen tussen deze groepen 

qua doelgroep, het gebruik van theorieën (cognitieve therapie en/of 

psychotherapie) en de input van de professional.  

Wij hebben gemeend dat de term ‘minimaal begeleide’ lotgenotengroepen 

het beste past bij de door ons ontwikkelde methodiek. ‘Minimale 

begeleiding’, omdat iedere sessie wordt begeleid door een 

verpleegkundige die zich volgens de voorgeschreven methodiek niet 

inhoudelijk met de groepsgesprekken bezig houdt. Daarnaast verwijst 

‘minimale begeleiding’ ook naar het begrip ‘minimal interventions’ uit de 

literatuur, waarbij men streeft naar effectieve zorg met minimale input 

van de professional.  

De interventie richt zich duidelijk op ‘referent power’ (leren van gelijken) 

en niet op ‘expert power’ (leren van de professional). Specifieker, de rol 

van de professional is het zoveel mogelijk stimuleren van deze ‘referent 

power’.   

 

Wat is de rol van de verpleegkundige? 

Deelnemers geven op een expliciete vraag hiernaar aan, dat hun voorkeur 

uitging naar de begeleiding door een verpleegkundige en niet naar de 
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begeleiding door een lotgenoot of een combinatie hiervan. Zij zien de 

aanwezigheid van de verpleegkundige niet als een belemmering in het 

lotgenotencontact. Stewart (1990) concludeert in een overzichtsartikel 

over de rol van professionals bij lotgenotengroepen, dat dergelijke 

groepen begeleid mogen worden door een professional mits deze een 

indirecte, niet-geautoriseerde rol speelt. Wij zouden dan ook willen 

pleiten voor een verpleegkundige die enkel structuur, continuïteit en een 

veilig klimaat biedt en zich niet inhoudelijk bezig houdt met de 

groepsgesprekken. 

 

Kan de methodiek geïmplementeerd worden? 

In de multi-center studie bleek reeds dat de methodiek goed 

overdraagbaar is en dat de interventie snel door instellingen kon worden 

uitgevoerd. De aanwezigheid van het draaiboek en een training voor 

verpleegkundigen draagt daar mede aan bij. De uitkomsten van de 

kosteneffectiviteitstudie zijn van belang om in de toekomst beleidsmakers 

en zorgverzekeraars te overtuigen van het nut van de interventie. Wel 

moet nog veel werk worden verzet om alle verwijzende disciplines te 

informeren over de ‘state of the art’ van lotgenotenonderzoek. 

 

Toekomstig onderzoekToekomstig onderzoekToekomstig onderzoekToekomstig onderzoek    

 

Dit is de eerste studie naar het effect van lotgenotengroepen voor mensen 

met een psychose is, daarom zijn replicatiestudies nodig, bij voorkeur 

binnen gezondheidszorgstelsels met een ander standaardzorgpakket. 

Replicatiestudies gericht op: de lange termijneffecten, andere doelgroepen 

(bijvoorbeeld bij mensen met ADHD of een bipolaire stoornis) of op de 

effecten van een iets andere opzet (open groep, onbeperkt aantal sessies 

etc.) zijn daarnaast relevant. Deze nieuwe studies zouden gebaat zijn bij 

een verdere ontwikkeling van specifieke uitkomstmaten gericht op hoop, 

persoonlijke controle, gedeelde ervaringen, isolement en zelfvertrouwen. 

Tot slot zou de empowermentstudie met een grotere steekproef 

gerepliceerd kunnen worden, teneinde met factoranalyse een vragenlijst 

te ontwikkelen specifiek voor mensen met schizofrenie. 






