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Samenvatting 
Dit onderzoek is uitgevoerd ten behoeve van 
de Healthy Workplace. De Healthy Workplace 
is in samenwerking met de zorgverzekeraar 
Menzis te Wageningen een living lab gestart 
om experimenten te kunnen uitvoeren in het 
kader van gezond werken. Dit onderzoek richt 
zich op het effect van relaxatietechnieken op 
stress en de toepasbaarheid van de 
relaxatietechnieken in een kantooromgeving. 
De relaxatietechniek die in dit onderzoek 
centraal staat is de Spierrelaxatie techniek van 
Jacobsen.  

In 2015 gaf ruim 35% van de werknemers aan 
dat werkstress de belangrijkste oorzaak is in 
werkgerelateerde verzuim. Dit blijkt uit een 
zelfrapportage van werknemers in de 
Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 
(TNO, 2017). Het aantal werknemers dat 
werkstress regelmatig of zeer vaak ondervindt 
was in 2013 ongeveer 60%. Dit percentage ligt 
boven het EU27-gemiddelde van 53% 
(European Agency for Safety & Health at Work, 
2013). Psychische klachten en aandoeningen 
kosten jaarlijks miljarden euro’s aan verzuim, 
presenteïsme en personeelsverloop. Om dit op 
te kunnen lossen is het mogelijk om de mentale 
belasting van het werk te verlagen, maar het is 
ook mogelijk om de mentale belastbaarheid 
van de werknemer te verhogen. Dit onderzoek 
richt zich op dat laatste.  

In dit onderzoek hebben tien werknemers van 
de afdeling sales, marketing en communicatie 
van Menzis Wageningen meegedaan aan een 
experiment. Dit experiment bestond uit het 
uitvoeren van de spierrelaxatietechniek 
gedurende twee weken. De deelnemers 
hebben middels de vierdimensionale 
klachtenlijst een voor- en nameting ingevuld. 
Naast de vierdimensionale klachtenlijst is er 
nog een subjectieve vorm van meten 
uitgevoerd in de vorm van een vragenlijst 
genaamd “Toepassen van ontspannen”. De 
resultaten van de voor- en nameting zijn 
vergeleken en geanalyseerd. De resultaten zijn 

op groepsniveau verwerkt in verband met de 
privacy van de werknemers.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zoals te zien in bovenstaande grafiek is er geen 
verbetering aangetoond ten opzichte van 
somatisatie, distress en angst. Hoewel 
relaxatietechnieken in theorie werken, blijkt dit 
in de praktijk toch lastig. De barrières die  de 
deelnemers hebben ervaren hebben er 
mogelijk voor gezorgd dat het effect op 
objectief niveau niet zichtbaar is. De 
deelnemers gaven namelijk aan dat vanwege 
de drukte van de dag het moeilijk was om de 
oefening uit te voeren, daarnaast bleek het 
uitvoeren van de oefening in het bijzijn van 
collega’s die niet meededen erg ongemakkelijk.  

Toch zijn er op subjectief niveau positieve 
veranderingen waargenomen. Een paar 
opmerkingen zijn als volgt; “Ik heb het 
experiment als prettig ervaren en me weer 
bewust gemaakt van het belang van bewust 
ontspannen.” en “Tijdens de oefening word ik 
ontspannen en dat bleef ook zo de rest van de 
dag.”. Ook in de vragenlijst “Toepassen van 
Ontspanning” is een positieve verandering 
waargenomen. Zo kwam bijvoorbeeld naar 
voren dat:  

negen van de tien deelnemers gaf aan dat 
bewust ontspannen de lichamelijke klachten 
soms tot vaak verbeterd . 
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negen van de tien deelnemers gaf aan dat 
bewust ontspannen soms tot vaak de 
helderheid van geest vergrootte.  

Geen van de deelnemers vond dat bewust 
ontspannen zijn of haar stemming 
verslechterde.  

Met bovenstaande informatie kan 
geconcludeerd worden dat hoewel 
Progressieve Spierrelaxatie in de literatuur 
voor positieve effecten zorgt op vlakken als 
somatisatie, angst en distress dit niet aan de 
orde is geweest in de situatie waarin dit 
onderzoek heeft plaatsgevonden. De effecten 
die zijn waargenomen zijn alleen op subjectief 
niveau als positief bevonden en hoewel de 
oefening qua benodigdheden toepasbaar is, is 
er dankzij de barrières die de deelnemers 
ondervonden, tijd en ongemak, geconcludeerd 
dat er in de huidige situatie meer moet 
gebeuren om de juiste effecten te krijgen. Er zal 
in vervolgonderzoeken meer moeten worden 
ingezet op onderdelen als een gezonde en 
taboeloze werksfeer en het verspreiden van 
bewustzijn en kennis.  
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1. Introductie 
Het onderzoek komt voor uit een vraagstuk van 
de innovatiewerkplaats Healthy Workplace. De 
innovatiewerkplaats Healthy Workplace richt 
zich op hoe gezondheid en vitaliteit 
gestimuleerd kan worden. De Healthy 
Workplace werkt daarbij nauw samen met 
professionals, onderzoekers en studenten van 
verschillende vakdisciplines.  

De gezondheidsrisico’s van veel stil zitten 
werken achter een beeldscherm worden 
steeds breder onderkend. De hoge mentale 
belasting in combinatie met weinig bewegen 
en ontspannen kan leiden tot onderpresteren, 
medische klachten en uitval door ziekte 
(Healthy-Workplace, sd). Dit onderzoek richt 
zich op het vergroten van de belastbaarheid 
van de werknemer, niet op de oorzaak van 
stress. 

1.1 Prevalentie 
In 2015 gaf ruim 35% van de werknemers aan 
dat werkstress de belangrijkste oorzaak is in 
werkgerelateerde verzuim. Dit blijkt uit een 
zelfrapportage van werknemers in de 
Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 
(TNO, 2017). Het aantal werknemers dat 
werkstress regelmatig of zeer vaak ondervindt 
was in 2013 ongeveer 60%. Dit percentage ligt 
boven het EU27-gemiddelde van 53% 
(European Agency for Safety & Health at Work, 
2013). Psychische klachten en aandoeningen 
kosten jaarlijks miljarden euro’s aan verzuim, 
presenteïsme en personeelsverloop. Ook kan 
er negatieve invloed zijn op creatieve, 
cognitieve en sociale competenties.  

1.2 Werkdruk 
Werkdruk wordt gedefinieerd als de toestand 
die ontstaat wanneer één of meerdere 
werknemers gedurende langereperiode een 
taak niet binnen gestelde tijd of gestelde 
normen kan uitvoeren. Oorzaken van werkdruk 
zijn: teveel werk; te weinig ondersteuning bij 
het werk; er niet in slagen een goede planning 
te maken; de werknemer kan geen nee zeggen; 
problemen met de gezondheid waardoor een 

werknemer (tijdelijk) minder belastbaar is 
(Kuiper, Arbeid en Gezondheid: een handboek 
voor paramedici en arboprofessionals, 2011).  

1.3 Werkstress 
Een te hoge werkdruk leidt op een gegeven 
moment tot klachten. Op het moment dat er 
sprake is van klachten, wordt van werkstress 
gesproken. Er is een kans dat het aantal 
werknemers met werkstress gerelateerde 
aandoeningen die worden veroorzaakt of 
verergerd door het werk, nog zal toenemen. 
Hoewel werknemers stress verschillend 
kunnen ervaren en verschillen op reageren, zijn 
er een aantal factoren bekend als stressoren. 
De stressvolle werkfactoren die op de inhoud 
van het werk ingaan zijn als volgt: 

Taakinhoud en taakdesign:  
te weinig taakvariatie, korte werkcycli, 
gefragmenteerd of betekenisloos werk, 
ondergebruik van competenties en grote of 
veel onzekerheden.  
 
Werkdruk en werktempo:  
werklast te hoog of te laag, geen controle of 
invloed op werktempo, hoge tijdsdruk. 
 
Werkschema:  
wisselende werktijden, inflexibele werktijden 
en schema’s, onvoorspelbare werktijden, lange 
of niet- sociale werktijden. (Cox, Griffiths, & 
Rial-Gonzalez, 2000) 
 
De beste indicatie voor werkstress is de 
zogenoemde herstelbehoefte. Werkstress 
vormt een groot risico wanneer medewerkers 
niet voldoende ontspannen; medewerkers niet 
goed slapen en/of medewerkers na het 
weekend of een korte vakantie niet uitgerust 
zijn (Kuiper, Arbeid en Gezondheid: een 
handboek voor paramedici en 
arboprofessionals, 2011). 

Signalen van stress zijn lichamelijk, emotioneel, 
cognitief of gedragsmatig. Voorbeelden van 
lichamelijke stressklachten zijn: Versnelde 
hartslag, verhoogde bloeddruk, transpireren, 
verhoogde spierspanning en spierpijn. Bij 
emotionele stressklachten kan worden 
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gedacht aan: angst, irritatie, woede,        
hopeloosheid, somberheid, ontevredenheid en 
schaamte. Bij cognitieve stressklachten komen 
piekeren, besluiteloosheid, 
concentratieproblemen en verstrooidheid 
voor. Bij gedragsmatige stressklachten zijn 
verstijven van schrik, vluchten, vechten, 
nadenken, steun of hulp zoeken, 
vermijdingsgedrag veel voorkomende signalen 
(Kuiper, Arbeid en Gezondheid: een handboek 
voor paramedici en arboprofessionals, 2011).  

1.4 Fysiologie van stress  
Er zijn drie systemen betrokken bij de fysiologie 
van stress: het zenuwstelsel, het endocriene 
stelsel en het immuunsysteem. De drie 
systemen worden beïnvloed door situaties die 
mogelijk een gevaar vormen voor het individu 
(Seaward, Managing stress, 2018). 
Onderstaand worden de belangrijkste 
onderdelen, met betrekking tot stress, die 
binnen de drie systemen vallen besproken.  
 
1.4.1 Hersenen 
De hersenen, onderdeel van het centrale 
zenuwstelsel, zijn onder te verdelen in drie 
niveaus. Het vegetatieve niveau, het limbisch 
systeem en de neocortex. De drie niveaus 
werken op basis van hiërarchie en hebben de 
mogelijkheid om functies van niveaus lager in 
hiërarchie te overschrijven, waarbij het 
vegetatieve niveau het laagst in de hiërarchie 
staat en de neocortex het hoogst staat (Perry, 
1999).  
 
Het vegetatieve niveau, bestaand uit de 
reticulaire formatie en de hersenstam, is de 
connectie tussen de hersenen en de 
ruggenmerg. Verscheidene stressfysiologen 
geloven dat dit de brug is tussen de geest en 
het lichaam. Het vegetatieve niveau is 
verantwoordelijk voor de onwillekeurige 
functies van het lichaam, zoals hartslag en 
zweten.  
 
Het limbisch systeem wordt gezien als het 
emotionele controlecentrum van het lichaam. 
Het limbisch systeem bestaat uit de thalamus, 
de hypothalamus, de amygdala en de hypofyse. 

Onderzoek toont aan dat wanneer er een 
dreiging is, de amygdala de dreiging als eerst 
registreert. Wanneer er een dreiging wordt 
gesignaleerd voert de hypothalamus meerdere 
taken uit. De belangrijkste taak, met betrekking 
tot stress, is het activeren van het autonome 
zenuwstelsel.  

De neocortex is het meest complexe niveau in 
de hersenen. De neocortex is een sterk 
ontwikkeld onderdeel van de hersenen 
waarvan gedacht wordt het onderscheidt te 
zijn tussen mensen en andere diersoorten. In 
de neocortex wordt de sensorische informatie 
verwerkt en vinden denkprocessen plaats. 
Zoals eerder vermeld werken de niveaus in de 
hersenen op basis van hiërarchie. Hiermee kan 
geconcludeerd worden dat bewuste gedachten 
invloed kunnen uitoefenen op emotionele 
respons (het limbisch systeem), net als dat 
bewuste gedachten invloed kan uitoefenen op 
vegetatieve functies. Dit gegeven is belangrijk 
bij de effecten van bewuste ontspanning 
(Seaward, Managing stress, 2018).   

1.4.2 Sympathisch  en Parasympatisch 
zenuwstelsel  
Het sympathisch zenuwstel, onderdeel van het 
autonome zenuwstelsel, is verantwoordelijk 
voor de vecht-of-vlucht reactie. Door het 
vrijkomen van de stoffen adrenaline en 
noradrenaline starten er verschillende 
processen die zorgen voor een alertere staat 
van het lichaam. Verhoging van hartslag, 
vaatverwijding van werkende spieren,  
vaatvernauwing van niet werkende spieren, 
verminderde spijsvertering en vrijkomen van 
glucose uit de lever zijn een aantal belangrijke 
processen die te maken hebben met de 
stressreactie. Het sympathisch zenuwstelsel 
wordt geassocieerd met energieverbruik. Het 
parasympatisch zenuwstelsel wordt 
daarentegen geassocieerd met energiebehoud 
en relaxatie. Wanneer het parasympatisch 
zenuwstelsel is geactiveerd komt de 
neurotransmitter acetylcholine vrij, deze 
neurotransmitter zorgt ervoor dat de 
metabolische activiteit van het lichaam daalt 
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en het lichaam terugkeert in homeostase 
(Seaward, Managing Stress, 2018).  

1.5 Belastbaarheid 
Om inzicht te krijgen in de belastbaarheid van 
werknemers is het belasting-
belastbaarheidsmodel van Van Dijk (zie figuur 
1.) te gebruiken. Dit model gaat uit van een 
evenwicht tussen de arbeidsbelasting en de 
belastbaarheid van de werknemer. Als deze 
verhouding niet in evenwicht is ontstaan er 
gezondheidsklachten (Kuiper & Heerkens, 
Arbeid en Gezondheid, 2011).  

 

Met belastende factoren, ook wel uitwendige 
belasting genoemd, worden alle kenmerken 
van arbeid en arbeidsomstandigheden die 
responsen oproepen bedoelt. 
Regelmogelijkheden, ook wel autonomie 
genoemd, zijn mogelijkheden voor de 
taakuitvoerder om zelf verandering aan te 
brengen in de belastende factoren. Onder het 
verwerkingsvermogen wordt verstaan het 
geheel van lichamelijke en geestelijke 
kwalificaties van de taakuitvoerder op een 
bepaald moment. Het gaat hierbij niet alleen 
om wat iemand kan, maar ook om wat iemand 
wil. De term verwerkingsvermogen bevat naast 
de lichamelijke belastbaarheid ook 
vaardigheden, kennis, motivatie en attitude. Er 
is dus sprake van fysieke, cognitieve en 
emotionele aspecten (Van Dijk, Van Dormolen, 
Kompier, & Meijman, 1990).  

Het Trimbos Instituut geeft aan dat 
emotionele, cognitieve en sociale aspecten 
betrekking hebben op mentaal vermogen. Het 

mentaal vermogen stelt mensen in staat hun 
eigen talent en potentieel te ontwikkelen, om 
productief te zijn en om positieve relaties op te 
bouwen. Mensen met een goed ontwikkeld 
mentaal vermogen hebben daarnaast een 
kleiner risico op het krijgen van psychische 
klachten en leven langer in goede lichamelijke 
gezondheid (Trimbos instituut, 2009).  
 
Het hebben van aanbod op het verbeteren van 
het mentaal vermogen heeft ook een positief 
effect op het verzuim en de kwaliteit van het 
werk (Loketgezondleven, sd). Acht van de tien 
werkgevers beschouwt zelfs de mentale 
gezondheid werknemers als een belangrijke 
indicator van het succes van het bedrijf. 40% 
geeft aan ook maatregelen te hebben 
getroffen op het gebied van mentale 
gezondheidsbevordering. De maatregelen zijn 
vooral gericht op persoonlijke groei, 
bevlogenheid en vitaliteit. Voorbeelden van dit 
soort maatregelen zijn yoga, fitness en 
stressreductieprogramma’s (Pas, Busch, & 
Proper, 2014). 

1.6 Stress-en-coping theorie 
Hoe individuen op stress reageren willen 
Lazarus en Folkman verklaren via de stress-en-
coping theorie (zie figuur 2.). Een belangrijk 
uitgangspunt is dat stress het gevolg is van een 
wisselwerking tussen persoon en situatie. Hoe 
de persoon reageert, maar ook de reacties in 
de omgeving zijn van invloed op het verloop 
van dit proces. De combinatie van persoonlijke 
en omgevingsfactoren staan centraal in deze 
theorie. Bij persoonlijke factoren spelen, 
volgens Lazarus en Folkman, persoonlijke 
doelen en waarden, hulpbronnen en de theorie 
over de wereld en het zelf een belangrijke rol. 
De persoonlijke doelen bepalen wat voor het 
individu belangrijk is en de hulpbronnen zijn de 
eigenschappen van de persoon, zoals 
opleiding, levenservaring, werkervaring, 
sociale relaties en lichamelijke en cognitieve 
capaciteiten. Bij omgevingsfactoren zijn 
specifieke eisen die de situatie stelt, 
hulpbronnen van buitenaf en belemmering die 

Figuur 1 Belasting-Belastbaarheidsmodel 
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samengaan met de situatie van groot belang 
(Lazarus & Folkman, 1984).   

Afhankelijk van de waarneming en betekenis 
van het individu wordt een situatie ervaren als 
neutraal, uitdagend of stressvol. Zo kan een 
strakke deadline voor de één als neutraal 
worden ervaren en voor de ander als stressvol.  

Coping kan gedefinieerd worden als ‘de 
cognitieve en gedragsmatige inspanning 
gericht op het hanteren van specifieke externe 
en/of interne eisen, die de capaciteiten op de 
proef stellen of te boven gaan (Kuiper & 
Heerkens, 2011) Er wordt vaak onderscheid 
gemaakt tussen twee coping strategieën. 
Probleemgerichte en emotiegerichte coping. 
Bij probleemgerichte coping is het veranderen 
van de externe situatie om de hoeveelheid 
stress te verminderen van belang en bij 
emotiegerichte coping gaat het meer om het 
hanteren van de emoties die gepaard gaan met 
een stressvolle situatie. Probleemgerichte 
coping is effectiever in situaties die te 
beïnvloeden zijn en emotiegericht coping 
gedrag is juist effectief in situaties waarin 
iemand geen invloed kan uitoefenen (Aldwin & 
Brustrom, 1997). Relaxatie kan gezien worden 
als een coping strategie om stress te 
verminderen.  

1.7 Effecten van relaxatietechnieken 
In “Daily Relaxation Response Breaks in a 
Working Population: Effects on Self-reported 
Measures of Health, Performance and Well-

being” (Peters, Benson, & Porter, 1977) zijn de 
effecten van dagelijks ontspannen onderzocht. 
Het onderzoek heeft zich gericht op vijf 
aspecten; symptomen, ziekte, prestatie en 
sociale-omgeving en geluk. Wat bleek was dat 
de groep die dagelijks een 
ontspanningsoefening uitvoerde op vier van de 
vijf onderdelen vooruitgang een positieve 
verandering meemaakten, op het onderdeel 
geluk was er geen significant resultaat.  

In een onderzoek van H. Sharma “Meditation: 
Process and effects” komt naar voren dat 
tijdens het proces van meditatie opgebouwde 
stress wordt weggenomen, energieniveau 
wordt vergroot en dat de gezondheid over het 
algemeen een positief effect ondervindt 
(Sharma, 1993). Onderzoek heeft bevestigd dat 
meditatie meerdere gezondheid bevorderende 
effecten meebrengt zoals; stress reductie 
(Arias, Steinberg, Banga, & Trestman, 2006), 
vermindering in angst (Burns, Lee, & Brown, 
2011), vermindering in depressie (Lavretsky, 
Epel, Siddarth, Nazarian, & Cyr, 2013), reductie 
in pijn zowel fysiek als mentaal (Orme-Johnson 
& Schneider, 2006), reductie in stimulatie van  
sympathisch zenuwstelsel (Mills, Scheinder, 
Hill, Walton, & Wallace, 1990).  

In “Effects of Relaxation Therapy on Anxiety 
Disorders: A Systematic Review and Meta-
analysis” (Kim & Kim, 2017) kwam naar voren 
dat hoewel relaxatie therapieën verschillen in 
techniek en setting hebben, ze vaak één 
gemeenschappelijk doel hebben. Het verlagen 
van stress of angst, wat is ontstaan uit de 
spierrelaxatie theorie van Jacobson (Pagnini, 
Manzoni, Castelnuovo, & Molinari, 2013).  

Progressieve spierrelaxatie van Jacobsen blijkt 
voor het verminderen van somatische angst, de 
fysieke kenmerken van angst, betere 
resultaten te zorgen dan meditatie (Rausch, 
Gramling, & Auerbach, 2006).  

Onderzoek heeft verder aangetoond dat stress 
relaxatie technieken, zoals progressieve 
spierrelaxatie, één van de meest effectieve 
trainingsprogramma’s zijn voor het vergroten 
van mentale belastbaarheid  en het reduceren 

Figuur 2 Stress en coping theorie 
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van psychologische distress (Ganster & 
Murphy, 2000).  

“Relaxation training for anxiety: a ten-years 
systematic review with meta-analysis” 
ondersteunt bovenstaande gegevens. In dit 
artikel is namelijk naar voren gekomen dat 
hoewel vrijwel alle relaxatietechnieken angst 
reduceren, toegepaste relaxatie, progressieve 
relaxatie en meditatie de grootste 
effectgrootte hebben (Manzoni, Pagnini, 
Castelnuovo, & Molinari, 2008).  

1.8 Gedragsbarrières 
Hoewel uit onderzoek relaxatieoefeningen 
zeer effectief zijn gebleken ondervinden 
sommige deelnemers meerdere barrières bij 
het uitvoeren van de oefening. In het 
onderzoek “Effectiveness of progressive 
muscle relaxation therapy as a worksite health 
promotion program in the automobile 
assembly line” is naar voren gekomen dat 
hoewel progressieve relaxatie positief effect 
heeft op zelfwaargenomen stress, de uitval van 
deelnemers bij deze groep ook erg hoog is. Van 
de 148 respondenten die de relaxatietechniek 
ging uitvoeren is 68% vroegtijdig gestopt. De 
voornaamste reden hiervoor is gebrek in tijd 
voor het uitvoeren van de relaxatietechniek. 
Het onderzoek heeft wel aangetoond dat zelfs 
tien tot vijftien minuten per dag progressieve 
relaxatie ondervinden resulteert in een 
verlaging van waargenomen stress op de 
werkvloer (Sundram, Dahlui, & Chinna, 2016).    

1.9 Doel- en vraagstelling 
Het doel van het onderzoek is om inzicht te  
krijgen in de effectiviteit van                
relaxatietechnieken en om aan de hand van de 
resultaten te komen tot aanbevelingen met 
betrekking tot vervolgonderzoeken.     

De vraagstelling voor dit onderzoek is als volgt: 
“Kunnen stressklachten bij 
kantoormedewerkers gereduceerd worden 
door het uitvoeren van Progressieve 
spierrelaxatie en in hoeverre is de 
relaxatietechniek toepasbaar in een 
kantooromgeving?” 

 

2. Methode 
In dit hoofdstuk zijn de methoden van dit 
onderzoek beschreven. In paragraaf 2.1 wordt 
het onderzoeksontwerp toegelicht. In 
paragraaf 2.2 wordt er ingegaan op de 
doelgroep en onderzoekspopulatie. In 
paragraaf 2.3 staan de meetinstrumenten en 
hun betrouwbaarheid en validiteit centraal. In 
paragraaf 2.4 wordt tot slot de 
onderzoeksprocedure en de wijze van 
gegevensverzameling toegelicht.  

2.1 Onderzoeksontwerp 
Het onderzoek bestaat uit drie verschillende 
onderdelen; literatuuronderzoek, een 
experiment en een semigestructureerd 
interview.  

Het literatuuronderzoek wordt uitgevoerd aan 
de hand van de volgende inclusiecriteria: Full 
tekst verkrijgbaar, zowel (online) artikelen als 
boeken, Nederlands- of Engelstalig.  

Het design van het experiment is een pre-post 
opzet. Voorafgaand aan het experiment 
hebben de deelnemers een informatiebrief (zie 
bijlage 1.) en een toestemmingsverklaring 
ondertekent (zie bijlage 2.) Het experiment 
bestaat uit het uitvoeren van de 
spierrelaxatietechniek (zie bijlage 3.) van 
Jacobsen. De deelnemers hebben gedurende 8 
werkdagen dagelijks de relaxatietechniek 
uitgevoerd. Het experiment is gezamenlijk 
gestart waarbij de onderzoeker de 
relaxatietechniek heeft begeleidt. De 
daaropvolgende dagen hebben de deelnemers 
de techniek uitgevoerd aan de hand van een 
audiofragment die de onderzoeker heeft 
ingesproken. Er is geen inclusie- en 
exclusiecriteria gehanteerd voor het 
samenstellen van de onderzoeksgroep.  

De voormeting werd tijdens dit gezamenlijke 
moment afgenomen. De nameting is op de 
laatste dag afgenomen, deelnemers die toen 
afwezig waren zijn per email bereikt en hebben 
de vragenlijst digitaal ingevuld. De voor- en 
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nameting bestaat uit het invullen van een 
aangepaste vierdimensionale klachtenlijst en 
een aantal vragen uit de vragenlijst “Toepassen 
van Ontspanning”.   

De resultaten van de voor- en nameting van zijn 
zowel op groepsniveau als individueel niveau 
met elkaar vergeleken. Het experiment heeft 
plaatsgevonden van 27 november 2018 tot en 
met 6 december 2018. Bij de vragenlijst zijn 
ook vragen geformuleerd die inzicht geven in 
de opgedane ervaringen van de deelnemers.  

Het semigestructureerde interview is 
afgenomen bij Aniek Lentferink, docent bij de 
opleiding Toegepaste Psychologie. Zij geeft 
voornamelijk les in onderzoeksvaardigheden 
en gedragsbeïnvloeding. Daarnaast is zij 
promovendus binnen het project Quantified 
Self @Work. Het promotietraject is gericht op 
het bevorderen van een gezonde leefstijl onder 
werknemers door het inzetten van wearables 
in combinatie met Ecoaching. Het interview gaf 
informatie over het proces en  de resultaten 
van het experiment. De topiclijst die gebruikt 
werd is te vinden in bijlage 4.  

2.2 Onderzoekspopulatie 
Het onderzoek wordt uitgevoerd bij de 
medewerkers de afdeling A0 van de 
zorgverzekeraar Menzis te Wageningen. De 
medewerkers zijn werkzaam op het gebied van 
sales, marketing en communicatie. In 
onderstaande tabel (zie tabel 1) is de 
onderzoekspopulatie weergeven. 

Tabel 1 Onderzoekspopulatie 

 N 
Aantal deelnemers 12 

Geslacht  
Man 2 
Vrouw 10 
Leeftijdscategorie  
25 – 34 1 
35 – 44 2 
45 – 54 7 
55 – 64 2 
Eerdere ervaring met relaxatieoefeningen 

Ja 8 
Nee 4 

 

2.3 Meetinstrumenten 
De meetinstrumenten worden in 
onderstaande paragrafen toegelicht. Er wordt 
gekeken het type meetinstrument, de validiteit 
en betrouwbaarheid van het meetinstrument. 

2.3.1 Vragenlijst 
Voor de vragenlijst “Ontspanning op de 
Werkvloer” (zie bijlage 6 en 7) is er een 
combinatie gemaakt tussen een aangepaste 
vierdimensionale klachtenlijst en een aantal 
vragen toegevoegd die gaan over de 
ervaringen van de deelnemers, deze vragenlijst 
heet “Toepassen van Ontspannen”. Dit is een 
vragenlijst die is ontwikkeld door JJ van 
Dixhoorn voor zijn onderzoek bij hartpatiënten 
maar is breder toepasbaar. De vragenlijst 
vraagt naar de mate van generaliseren van 
ontspannen in rust en tijdens activiteit en naar 
positieve en negatieve effecten van bewust 
ontspannen.  

De vierdimensionale klachtenlijst is aangepast 
door de subcategorie depressie weg te laten. Er 
zal dus ook geen gebruik worden gemaakt van 
de normering die hieraan gesteld is. Er wordt 
alleen gekeken naar een stijging of daling in 
score. 

2.3.1.1 Validiteit en betrouwbaarheid.  
De vierdimensionale klachtenlijst wordt in veel 
onderzoeken gebruikt. In een validiteitsstudie 
zijn tien verschillende onderzoeken 
geanalyseerd. Dit onderzoek concludeerde dat 
de vierdimensionale klachtenlijst een valide 
zelf-gerapporteerde vragenlijst is voor het 
meten van distress, depressie, angst en 
somatisatie in primaire zorgbehoevenden 
(Terluin, van Marwijk, Ader, & HJ, 2006).  

In het onderzoek “De Vierdimensionale 
Klachtenlijst (4DKL) spoort psychische 
problemen op” komt naar voren dat: De 
vierdimensionale klachtenlijst  een goed 
hulpmiddel is om veel voorkomende 
psychosociale klachten in beeld te krijgen en de 
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vierdimensionale klachten vrijwel alle 
patiënten die psychisch lijden detecteert, 
zonder te kijken naar specifieke oorzaken 
(Terluin, Terluin, Prince, & van Marwijk, 2008).  

De betrouwbaarheid van de vierdimensionale 
klachtenlijst is per categorie in tabel 2. 
weergegeven:  

Tabel 2 Betrouwbaarheid 4DKL 

Populatie patiënten met psychische 
problematiek (N=55) 

Subcategorie R(Pearson) 
Distress 0.89 
Angst 0.90 

Somatisatie 0.94 
 

Een correlatiecoëfficiënt tussen de 0.70 – 0.90 
geeft een hoge correlatie weer. Een 
correlatiecoëfficiënt tussen de 0.90 – 1.00 
geeft een zeer hoge correlatie weer. Uit tabel 2 
is dus te concluderen dat de vierdimensionale 
klachtenlijst een hoge tot zeer hoge correlatie 
weergeeft (Tilburguniversity, sd).  

Hoewel de vierdimensionale klachtenlijst is 
ontworpen voor wetenschappelijk onderzoek 
van groepen patiënten in de huisartspraktijk, is 
gebleken dat de vierdimensionale klachtenlijst 
ook te gebruiken is voor het in kaart brengen 
van de meest voorkomende psychopathologie 
van individuele patiënten.  

Hierbij moet wel gezegd worden dat de 
vierdimensionale klachtenlijst geen vervanging 
is voor bijvoorbeeld een bloeddrukmeter als 
het gaat om nauwkeurigheid en 
betrouwbaarheid. Persoonlijke factoren zoals 
de neiging om te overdrijven of juist niet kan 
ervoor zorgen dat scores beïnvloed worden 
(Terluin, 1996).  

2.4 Data analyse 
De resultaten van de vierdimensionale 
klachtenlijst worden op groepsniveau 
verwerkt. Dit is opgenomen in de 
toestemmingsverklaring die de experimentele 
groep heeft ondertekent (zie bijlage 2). De 
reden voor het verwerken van de resultaten op 

groepsniveau is het waarborgen van privacy. 
De antwoorden op de vragen die niet in de 
vierdimensionale klachtenlijst staan worden op 
zowel individueel- als groepsniveau verwerkt.  
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Figuur 3 Resultaten 4DKL 

3. Resultaten 
In dit hoofdstuk staan de resultaten 
beschreven. De resultaten worden eerst op 
groepsniveau weergegeven en daarna wordt er 
ingegaan op de individuele resultaten.   

3.1 Vierdimensionale Klachtenlijst 
Onderstaand is het groepsresultaat van de 
deelnemers weergegeven (zie figuur 3, tabel 3 
en tabel 4). De scores die zijn weergeven zijn de 
scores die de vierdimensionale klachtenlijst 
hanteert. Bij de voormeting is er op 
Somatisatie een gemiddelde van 5.4 gescoord, 
op Distress een gemiddelde van 7.6 en op 
Angst een gemiddelde van 0.9. Bij de nameting 
is er op Somatisatie een gemiddelde van 5.4 
gescoord, op Distress een gemiddelde van 10 
en op Angst een gemiddelde van 1.9. Uit Figuur 
3. is af te lezen dat er op zowel Distress als 
Angst een stijging in score heeft 
plaatsgevonden, op de categorie Somatisatie is 
de score gelijk gebleven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3 Gemiddelde en range voormeting 

Scores 
voormeting 

Gemiddelde  Range 

Somatisatie 5.4 0 – 12  
Distress 6.7 0 – 28 
Angst 0.9 0 – 5  

 

 

Tabel 4 Gemiddelde en range nameting 

Scores 
nameting 

Gemiddelde  Range 

Somatisatie 5.4 0 – 12  
Distress 8.7 2 – 31 
Angst 1.9 0 – 10  

 
Uit bovenstaande tabellen is te lezen dat de 
resultaten tussen de respondenten erg 
verschillen. Voor somatisatie geldt er een 
range van 0 tot en met 12 in zowel de voor- als 
nameting. Voor distress geldt er een range van 
0 tot en met 37 in de voormeting en een range 
van 2 tot en met 44 in de nameting en voor 
angst geldt er een range van 0 tot en met 5 in 
de voormeting en 0 tot en met 10 in de 
nameting.  

3.2 Ervaring  
De ervaring is bevraagd via een vragenlijst 
genaamd: “Toepassen van Ontspanning”  
Onderstaand zullen de resultaten worden 
weergegeven in tabellen.   

Tabel 5 resultaten vraag 1. 

1. Ik merk dat mijn lichaam ontspant (N=10): 
 Nooit Soms Vaak 

Wanneer ik rustig zit  8x 2x 
Wanneer ik rustig lig  1x 9x 

Wanneer ik rustig 
sta 

1x 7x 2x 

Bij inspanning 4x 6x  
Bij emoties 4x 6x  

 

Zoals uit tabel 5. is af te lezen merken de 
respondenten dat bij rustig zitten n rustig zitten 
hun lichaam het meest ontspant. Bij rustig 
staan merken zeven respondenten dat zij soms 
ontspannen, twee respondenten merken dat 
zij vaak ontspannen en één respondent 
ontspant nooit bij rustig staan. 4 van de 10 
respondenten ontspannen verder nooit bij 
inspanning, zes respondenten geven aan dat zij 
soms ontspannen bij inspanning. Geen van de 
respondenten geeft aan dat zij bij emoties vaak 
ontspannen.  
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Tabel 6 Resultaten vraag 2. 

2. Ik merk dat ik vanzelf met de buik adem 
(N=10): 

 Nooit Soms Vaak 
Wanneer ik rustig 

zit 
 5x 5x 

Wanneer ik rustig 
lig 

 5x 5x 

Wanneer ik rustig 
sta 

1x 9x  

Bij inspanning 4x 5x 1x 
Bij emoties 7x 3x  

 

In tabel 6. is te lezen dat vijf respondenten 
hebben aangegeven dat zij soms vanzelf met 
de buik ademen wanneer zei rustig zitten, de 
andere vijf respondenten geven aan dat zij vaak 
vanzelf met de buik ademen wanneer zij rustig. 
Ditzelfde geldt voor rustig liggen, vijf 
respondenten geven aan soms met de buik te 
ademen wanneer zij liggen en vijf 
respondenten geven aan vaak met de buik te 
ademen wanneer zij liggen. Bij rustig staan 
geeft niemand aan dat zij vaak vanzelf met de 
buik ademen, negen van de tien respondenten 
geeft aan soms vanzelf met de buik te ademen 
wanneer zij staan. Verder geven vier 
respondenten aan nooit bij inspanning met de 
buik te ademen, vijf respondenten geven soms 
aan en één respondent geeft vaak aan vanzelf 
met de buik te ademen. Bij emoties ademt 
zeven van de tien respondenten nooit met de 
buik, drie geven aan dat zij dit soms doen.  

Tabel 7 Resultaten vraag 3. 

3. Een voordeel van bewust ontspannen is 
voor mij (N=10): 

 Nooit Soms Vaak 
Het verbetert 

lichamelijke 
klachten 

 

1x 8x 1x 

Het vergroot mijn 
helderheid van 

geest 
 

1x 4x 5x 

Het verbetert mijn 
stemming 

  

 5x 5x 

Het geeft mij 
innerlijke rust 

 5x 5x 

Het bevordert mijn 
lichamelijk 
vermogen 

 

2x 7x 1x 

Het vermindert 
mijn vermoeidheid 

1x 6x 3x 

 

Uit tabel 7 is te lezen dat acht van de tien 
respondenten soms merkt dat bewust 
ontspannen lichamelijke klachten verbeterd. 
negen van de tien respondenten geeft aan 
soms of vaak merkt dat het de helderheid van 
geest vergroot. Vijf respondenten vinden dat 
bewust ontspannen soms hun stemming 
verbeterd, de andere vijf respondenten geven 
aan dat hun stemming vaak wordt verbeterd 
door middel van bewust ontspannen. Dezelfde 
cijfers gelden voor het geven van innerlijke 
rust, vijf respondenten geven aan soms en vijf 
respondenten geven aan vaak innerlijke rust te 
krijgen bij bewust ontspannen. 

 Bij het onderdeel “Het bevordert mijn 
lichamelijk vermogen” geven twee 
respondenten aan dat dit nooit gebeurt door 
middel van bewust ontspannen, zeven 
respondenten geven aan dat dit soms gebeurt 
en één respondent geeft aan dat het 
bevorderen van lichamelijk vermogen vaak 
gebeurt. Als laatste geeft één respondent aan 
dat bewust ontspannen nooit zijn of haar 
vermoeidheid vermindert, zes respondenten 
geven aan dat dit soms vermoeidheid 
vermindert en drie respondenten geven aan 
dat dit vaak gebeurt.  
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Tabel 8 Resultaten vraag 4. 

4. Een nadeel van bewust ontspannen is 
voor mij (N=10): 

 Nooit Soms Vaak 
Het verergert 

sommige klachten 
 

9x 1x  

Het maakt me 
onrustig 

 

9x  1x 

Het verstoort mijn 
stemming 

  

9x 1x  

Het hindert me in 
mijn bezigheden 

 

6x 3x 1x 

Het maakt me moe 
 
 

5x 4x 1x 

Het verward me  
 
 

9x  1x 

 

Uit tabel 8 kwam naar voren dat negen van de 
tien respondenten nooit het gevoel heeft dat 
bewust ontspannen sommige klachten 
verergert, één respondent gaf aan dat dit soms 
gebeurt. Negen van de tien respondenten 
gaven ook aan bij het onderdeel “Het maakt 
me onrustig” dat dit nooit gebeurt, één 
respondent gaf aan dat dit vaak gebeurt. 
Verder geven negen respondenten aan dat 
bewust ontspannen nooit hun stemming 
verstoort, bij één respondent gebeurt dit soms.  

Bij het onderdeel “Het hindert mij in mijn 
bezigheden geven zes respondenten aan dat zij 
nooit worden gehinderd, drie respondenten 
geven aan soms te worden gehinderd en één 
respondent geeft aan vaak te worden 
gehinderd door bewust ontspannen. vijf 
respondenten gaven aan dat bewust 
ontspannen ze nooit moe maakt, vier 
respondenten gaven aan dat dit ze soms moe 
maakt en één respondent gaf aan dat dit hem 
of haar vaak moe maakt. Als laatst gaven negen 
van de tien respondenten aan dat bewust 
ontspannen hen nooit verward, één van de 

respondenten gaf aan dat dit hem of haar vaak 
verward.  

5. Hoe heb je het experiment ervaren? 

Een groot deel van de respondenten heeft het 
experiment als positief ervaren, maar hoewel 
het als positief is ervaren zijn er nog een aantal 
opmerken over de toepasbaarheid van de 
oefening. Een aantal respondenten reageerden 
als volgt:  

“Ik heb het experiment als prettig ervaren en 
me weer bewust gemaakt van het belang van 
bewust ontspannen.” 

“Tijdens de oefening word ik ontspannen en 
dat bleef ook zo de rest van de dag.” 

“De ontspanningsoefening helpt zeker, maar 
duurt te lang na de werkdag.” 

“Goed om weer aandacht te hebben voor 
bewust ontspannen, maar de gehele oefening 
was me toch echt te lang/uitgebreid om echt in 
mijn dagelijkse werk te voegen. Ik gebruik wel 
de oefening wel weer (kende het al maar was 
op achtergrond geraakt). En ook het tegen 
jezelf zeggen: Ontspan. Helpt echt .” 

6. Heb je barrières voor het uitvoeren van de 
oefening ervaren? Zo ja, welke?  

De respondenten hebben barrières 
ondervonden bij het uitvoeren van de 
ontspanningsoefening. De voornaamste reden 
was tijd. Een aantal respondenten gaven aan 
dat de relaxatieoefening te lang duurde om het 
te kunnen integreren in hun werk. Daarnaast 
gaven een aantal respondenten aan dat zij het 
zeer moeilijk vonden om de oefening aan hun 
werkplaats uit te oefenen. Gevoelens als 
ongemak kwamen hierbij ter sprake. Verder 
hebben een aantal respondenten benoemd dat 
er voor hen teveel werk blijft liggen als zij de 
oefening moeten uitvoeren. Onderstaand een 
aantal quotes van de respondenten: 
 
“Ja, geen tijd. Te veel dingen te doen.” 

“Soms door de drukte van de dag is het lastig 
om nog even je oefening te doen.” 
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“Het kostte me soms moeite om tijd vrij te 
maken voor de oefening en ik vind het lastig de 
oefening op mijn werk te doen wanneer er 
collega’s mee kunnen kijken.” 

3.3 Interview 
Het semigestructureerde interview is aan de 
hand van een topiclijst afgenomen. In dit 
paragraaf zullen de resultaten aan de hand van 
de topics worden weergegeven, het 
uitgeschreven interview is te vinden in bijlage 
5.  

3.3.1 Tijd 
Uit het interview met Aniek Lentferink kwam 
naar voren dat de deelnemers aan van haar 
onderzoek het heel moeilijk vonden om de 
relaxatieoefeningen in te plannen. De 
deelnemers dachten dat de vijftienminuten 
durende oefening makkelijk uit te voeren was, 
maar dit bleek lastiger dan gedacht. “Er zijn 
altijd dingen die meer aandacht vragen en 
daardoor kwam dit op een lagere prioriteit te 
staan” zei Aniek Lentferink in het interview. 
Het inplannen van de oefeningen werd dan ook 
in haar onderzoek als “niet leuk” ervaren.  

Aniek Lentferink wilde in de eerste instantie 
werken met een melding via een smartwatch. 
De melding zou weergegeven worden wanneer 
de hartslag van de deelnemer hoog was en 
wanneer de deelnemer dan niet in beweging 
was. Op dat moment wilde ze weten wat dan 
de oorzaak van de stress was en zij gaf ze dan 
een tip om de stress te reduceren. Dit vonden 
de deelnemers niet handig. “Wanneer de 
deelnemer in het stressmoment zitten dan 
vernauwd hun blik en zijn ze alleen maar 
gefocust op de stressbron” zegt Aniek 
Lentferink. “Als het bijvoorbeeld een hele lange 
takenlijst is dan vind je het super vervelend om 
dat te onderbreken en niet af te kunnen 
maken, het is daarom beter om de oefening op 
een later moment te doen”.  

“Wanneer iemand positieve emoties ervaart 
dan heb je meer tijd om om je heen te kijken 
en voor oplossingen te zoeken. Als je stress 
ervaart dan vernauwd je blik, dit komt voor uit 

de evolutie, je ziet dan minder mogelijkheden.” 
zegt Aniek Lentferink. 

3.3.2 Terugkoppeling 
Bij de trial van Aniek Lentferink werden er 
reminders gestuurd om de deelnemers eraan 
te herinneren om de oefening uit te voeren en 
om een aantal modules af te ronden. Haar 
bevinding was dat de deelnemers op het laatst 
immuun werden voor de reminders, maar 
hoewel de deelnemers dus niet meer direct 
reageerden op de reminders vonden de 
deelnemers het wel fijn om zo’n reminder te 
krijgen. De deelnemers gaven namelijk aan dat 
zij dit nodig hadden. Als de deelnemers teveel 
vrijheid zouden krijgen of geen reminders meer 
zouden krijgen dan zouden zij de oefening snel 
naast zich neerleggen. De balans vinden tussen  
opdrachten uitvoeren en ze de vrijheid geven is 
heel lastig om te vinden.  

Verder gaven haar deelnemers aan dat ze 
persoonlijke begeleiding nodig hadden. De 
deelnemers wilden het mens achter de 
oefening, dit zou motiverender werken. De 
deelnemers gaven ook aan dat een alternatief 
hiervoor zou kunnen zijn; het sparren met 
collega’s of coaches over relaxatie. Dit hielp ze 
om van elkaar te kunnen leren.  

Terugkoppeling in de vorm van biofeedback is 
ook ter sprake gekomen. “De deelnemers 
vonden het heel fijn om te horen te krijgen wat 
de oefening lichamelijk met ze deed, via een 
sensor bijvoorbeeld. Ze gingen dan de 
ademhalingsoefening doen en zagen dan 
precies hoe hun hart daar op reageert. Dit was 
dan een belangrijke bevestiging om ervoor te 
zorgen dat de oefening niet te zweverig werd.” 
zegt Aniek Lentferink.  

3.3.3 Motivatie 
“Er zijn twee verschillende motivaties die de 
deelnemers moeten hebben; motivatie om te 
beginnen en motivatie om vol te houden” zegt 
Aniek Lentferink. Aniek Lentferink zag tijdens 
haar onderzoek deelnemers afhaken en dacht 
daarom dat de deelnemers de interventie niet 
leuk genoeg of interessant vonden, maar dit 
bleek tijdens de gesprekken met de 
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deelnemers anders. De deelnemers hadden de 
oefening als positief ervaren, maar door de 
waan van de dag lukte het ze niet om de 
oefening uit te voeren. “Om de motivatie te 
vergroten zal het geven van informatie en 
bewustwording wel werken” zegt Aniek. 
“Vanuit de reclame wereld werken 
bijvoorbeeld die hele oppervlakkige dingen, 
zoals het geven van beloningen. Maar als 
iemand intrinsiek gemotiveerd wil zijn dan 
werken de feiten beter, zoals wat doet het 
precies en wat kan het me opleveren. 
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4. Conclusie 
In dit hoofdstuk wordt er antwoord gegeven op 
de hoofdvraag: “Kunnen stressklachten bij 
kantoormedewerkers gereduceerd worden 
door het uitvoeren van Progressieve 
spierrelaxatie en in hoeverre is de 
relaxatietechniek toepasbaar in een 
kantooromgeving?”. Om dit overzichtelijk te 
kunnen weergeven wordt de vraag opgedeeld 
in: Kunnen stressklachten bij 
kantoormedewerkers gereduceerd worden 
door middel van progressieve spierrelaxatie? 
En in hoeverre is progressieve spierrelaxatie 
toepasbaar in een kantooromgeving? 

4.1.1 Kunnen stressklachten bij 
kantoormedewerkers gereduceerd 
worden door middel van progressieve 
spierrelaxatie?  
Hoewel, vanuit de literatuur, stressklachten 
vermindert kunnen worden door middel van 
een aantal relaxatieoefeningen (Kim & Kim, 
2017) (Lavretsky, Epel, Siddarth, Nazarian, & 
Cyr, 2013) (Burns, Lee, & Brown, 2011) 
waaronder progressieve spierrelaxatie, is er in 
het uitgevoerde experiment geen positief 
effect te zien. Uit de resultaten van de 
vierdimensionale klachtenlijst is zelfs te zien 
dat scores op de categorieën distress en angst 
worden verhoogd. Met dit gegeven kan 
geconcludeerd worden dat er op objectief 
niveau stressklachten niet gereduceerd 
kunnen worden.  Maar op subjectief niveau, de 
ervaringen van de deelnemers, is er een 
positief effect gebleken namelijk:  

- Negen van de tien deelnemers gaf aan dat 
bewust ontspannen de lichamelijke klachten 
soms tot vaak verbeterd.  

- Negen van de tien deelnemers gaf aan dat 
bewust ontspannen soms tot vaak de 
helderheid van geest vergrootte.  

- Geen van de deelnemers vond dat bewust 
ontspannen zijn of haar stemming 
verslechterde.  

- Negen van de tien deelnemers gaf aan dat 
bewust ontspannen hen soms tot vaak 
innerlijke rust gaf. 

- Acht van de tien deelnemers gaf aan dat 
bewust ontspannen zijn of haar lichamelijk 
vermogen soms of vaak bevordert.  

- Negen van de tien deelnemers gaf aan dat 
bewust ontspannen soms tot vaak hun 
vermoeidheid verminderde.  

Dit resultaat komt mogelijk door de barrières 
die de deelnemers hebben ondervonden 
tijdens het experiment, gevoelens van 
ongemak en het idee hebben dat de deelnemer 
bekeken wordt heeft er mogelijk voor gezorgd 
dat de oefening niet juist werd uitgevoerd. Dit 
resultaat is vergelijkbaar met wat er in het 
interview met Aniek Lentferink naar voren is 
gekomen. Een deel van haar deelnemers zijn 
afgehaakt tijdens haar experiment, maar de 
deelnemers hadden uiteindelijk toch een 
positieve ervaring opgedaan met betrekking 
tot de oefening. Het stoppen met de oefening 
had voornamelijk te maken met de tijd die de 
oefening in nam, in de drukte van de dag 
vinden de deelnemers het lastig om de 
oefening uit te voeren. Dit resultaat kwam ook 
naar voren in dit onderzoek.  

4.1.2 In hoeverre is progressieve 
spierrelaxatie toepasbaar in een 
kantooromgeving?  
Hoewel een relaxatietechniek in theorie altijd 
uitvoerbaar is, kijkend naar de benodigdheden, 
is dit in de praktijk anders gebleken. De 
deelnemers ondervonden namelijk meerdere 
problemen met betrekking tot het uitvoeren 
van de oefening. Voornamelijk tijd is als groot 
probleem gebleken. De  deelnemers gaven aan 
dat vanwege een drukke planning het lastig 
was om de relaxatieoefening uit te voeren. 
Ditzelfde kwam naar voren in het interview 
met Aniek Lentferink, ook daar bleek dat de 
deelnemers moeite hadden met het in plannen 
van de relaxatieoefening. Dit heeft mogelijk te 
maken het Broaden-en-build theorie. Wanneer 
iemand positieve emoties ervaart dan heeft 
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diegene meer tijd om om zich heen te kijken en 
voor oplossingen te zoeken. Als men stress 
ervaart dan vernauwd je blik, dit komt voor uit 
de evolutie, men ziet dan minder 
mogelijkheden. 

Daarnaast heeft het uitvoeren van de 
relaxatieoefening in het bijzijn van collega’s 
ervoor gezorgd dat de deelnemer zich 
ongemakkelijk ging voelen. Het gevoel dat men 
bekeken wordt heeft mogelijk het effect van de 
relaxatieoefening vermindert. De 
relaxatietechniek is daarmee niet toepasbaar 
te noemen in de huidige situatie.  
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5. Discussie 
Tijdens het onderzoek liep de onderzoeker 
tegen een aantal problemen. De onderzoeker 
ondervond communicatieproblemen met de 
deelnemers van het experiment, zowel voor als 
tijdens het experiment. dit zorgde ervoor dat er 
een kleinere onderzoeksgroep werd bereikt en 
er miscommunicaties ontstonden.  

De onderzoeksgroep bleek later in het 
experiment pas een probleem. Bij de start van 
het experiment was er namelijk een groep van 
ongeveer 15 deelnemers. Naarmate het 
experiment vorderde bleek al snel dat een deel 
van de deelnemers de oefening niet meer 
uitvoerde. Dit zorgde voor een kleinere 
onderzoeksgroep en daarmee kwam als gevolg 
dat de betrouwbaarheid en representativiteit 
van de groep daalde. Er is getracht een 
controlegroep te vinden, om te kijken of de 
omgevingsfactoren niet de resultaten hadden 
beïnvloedt. Helaas hebben er zich te weinig 
deelnemers aangemeld om de controlegroep 
representatief te maken. Om die reden is de 
controlegroep niet meegenomen in het 
onderzoek.  

Een ander probleem kwam voort uit het 
invullen van de vragenlijst. Zo werd er 
bijvoorbeeld eerst een Perceived Stress Scale 
gebruikt om het niveau van stress bij de 
deelnemers te kunnen meten. Helaas zijn de 
antwoorden onbetrouwbaar gebleken, 
vanwege het verkeerd invullen, en daardoor is 
de Perceived Stress Scale verwijderd als 
meetinstrument. Gezien de lage scores op de 
vierdimensionale klachtenlijst is dit jammer, 
want de Perceived Stress Scale had mogelijk 
meer inzicht kunnen geven in de subjectieve 
mate van stress.  

De relaxatieoefening bleek niet geschikt te zijn 
voor een kantooromgeving. De bewegingen die 
bij deze oefening horen, samen met het sluiten 
van de ogen zorgde ervoor dat de deelnemers 

zich ongemakkelijk gingen voelen tijdens de 
uitvoering. Dit bleek een enorme drempel te 
zijn voor het meedoen aan het experiment.  

Een vervolgonderzoek zou daarom kunnen zijn 
om het experiment uit te voeren in een aparte 
ontspanningsruimte, waarbij de deelnemers 
niet worden blootgesteld aan 
omgevingsfactoren. Mogelijk zouden er in 
plaats van vragenlijsten ook metingen plaats 
kunnen vinden op vlak van fysiologische 
veranderingen, zoals bloeddruk, hartslag en 
spierspanning. Dit kan mogelijk meer inzicht 
geven in de effectiviteit.  

5.1  Aanbevelingen 
Aanbevelingen voor vergelijkbare of 
vervolgonderzoeken zijn:  

1. Bekijk of het mogelijk is om de 
onderzoeksgroep te segmenteren. Gebruik 
bijvoorbeeld de vierdimensionale klachtenlijst 
of de Perceived Stress Scale om tot een 
homogene groep te komen. Dit versterkt het 
onderzoek. 

2. Richt de aandacht waar mogelijk op 
bewustwording, kennis en 
gedragsverandering. Hoewel de doelgroep wil 
deelnemen aan het experiment is er nog geen 
garantie voor duurzaam gedrag.   

3. Maak gebruik van meetinstrumenten die 
fysiologische veranderingen laten zien, zoals 
een hartslagmeter, bloeddrukmeter of 
spierspanningsmeter.  

4. Maak gebruik van een controlegroep om 
inzicht te krijgen in eventuele 
omgevingsfactoren.  

5. Maak gebruik van een 
terugkoppelingsmoment om de motivatie te 
verhogen en om ervoor te zorgen dat de 
deelnemers de oefening juist uitvoeren.  
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Bijlagen 
Bijlage 1. Informatiebrief 
 

INFORMATIEBRIEF 

“Ontspanning op de werkvloer” 
 

 

Beste heer/mevrouw,  

Heeft u ooit wel eens stil gestaan bij het onderwerp stress? Hoe vaak bent u gestrest? Hoe reageert 
uw lichaam op stress? Wat zijn de gevolgen van stress? En misschien nog wel belangrijker: hoe kunt 
u stress verminderen? Stress is namelijk de meest voorkomende beroepsziekte in Nederland. Meer 
dan een miljoen mensen loopt jaarlijks het risico op een burn-out en andere werkgerelateerde 
psychische aandoeningen. Een mogelijke oplossing voor dit probleem is het uitvoeren van 
ontspanningsoefeningen tijdens het werk. Om te kijken of dit ook in een kantooromgeving werkt, heb 
ik uw hulp nodig!  

Doel van het onderzoek 

Het doel van dit experiment is om te kijken of ontspanningsoefeningen op de werkvloer effectief zijn 
om stress te reduceren. Hierbij wordt ook gekeken naar de toepasbaarheid van de 
ontspanningsoefeningen in een kantooromgeving.  

Voor wie 

U hoeft momenteel geen stress of stressklachten te ondervinden om mee toe doen aan dit onderzoek. 
Dit experiment is voor iedereen die in een kantooromgeving werkt. 

Wat wordt er van de deelnemers verwacht? 

Van de deelnemers wordt verwacht om gedurende 2 weken deel te nemen aan het experiment. Omdat 
stress voor iedereen verschillend is, is het de bedoeling dat de oefening in ieder geval wordt uitgevoerd 
aan het einde van de dag, vaker mag. Dit kan betekenen dat u op sommige dagen de oefening vaker 
uitvoert dan op andere dagen. Op de eerste dag van het onderzoek wordt de oefening nader uitgelegd 
en gezamenlijk uitgevoerd. Tijdens dit moment heeft u de mogelijkheid om vragen te stellen. Er wordt 
van de deelnemers verwacht dat zij naast het uitvoeren van de oefening ook tijd vrij maken om 3 
vragenlijsten in te vullen.   

Omschrijving van de activiteiten 

Voor-, tussen- en nameting  

Middels vragenlijsten worden er tijdens het onderzoek 3 metingen gedaan. De voor- en nameting zal 
gericht zijn op het stressniveau van de deelnemer, dit wordt gedaan om te kijken of de 
ontspanningstechniek ook daadwerkelijk effect heeft gehad. De tussenmeting zal gericht zijn op de 
toepasbaarheid van de ontspanningstechniek in een kantooromgeving. 

De ontspanningsoefening 

Er zal gebruik worden gemaakt van “Progressieve Spierrelaxatie”. Dit is een 15 minuten durende 
techniek die al in de fysiotherapie en de sport wordt toegepast. Middels een audiofragment zal u 
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tijdens uitvoering worden begeleid. Dit audiofragment zult u via Whatsapp en e-mail ontvangen. Zoals 
eerder vermeld, is het de bedoeling dat de oefening in ieder geval aan het einde van de dag wordt 
uitgevoerd, vaker mag ook. Op de eerste dag zal dit nader worden toegelicht.  

Vrijwillige deelname 

Deelname aan dit onderzoek is geheel vrijwillig. U mag op ieder moment, zonder opgaaf van redenen, 
besluiten om u terug te trekken uit het onderzoek.  

Verzekering 

Voor het onderzoek is geen proefpersonenverzekering afgesloten omdat het onderzoek geen extra 
risico’s met zich meebrengt. 

Aan wie geef ik toestemming? 
Dit onderzoek valt onder het Living lab 1.0 van de Innovatiewerkplaats Healthy Workplace, waarvan 
Menzis één van de partners is. Het onderzoek wordt uitgevoerd door (student-) onderzoekers van de 
Hanzehogeschool Groningen. Menzis en Hanzehogeschool hebben in een overeenkomst vastgelegd 
dat de Hanzehogeschool dit onderzoek zelfstandig uitvoert, waarbij de wettelijke richtlijnen op het 
gebied van dataprivacy worden gevolgd. Dit houdt onder meer in dat Menzis geen inzage krijgt in de 
onderzoeksgegevens. Door middel van het bijgevoegde formulier stemt u in met deelname aan het 
onderzoek en geeft u de betrokken onderzoekers van de Hanzehogeschool toestemming om 
gegevens van u te verzamelen en te gebruiken voor het onderzoek. De Hanzehogeschool is 
verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het onderzoek en correcte verwerking van de gegevens.  

Welke gegevens wordt er van mij verzameld? 
Door middel van vragenlijsten en interviews worden gegevens verzameld om inzicht te krijgen in de 
effectiviteit van de interventie en hoe u deze heeft ervaren (zie hiervoor). Ook wordt gevraagd naar uw 
leeftijd (categorie) en geslacht, om vergelijkingen mogelijk te maken met resultaten uit vergelijkbare 
experimenten met andere groepen. Om de toestemmingsverklaring en de gegevens van de voor-, 
tussen- en nameting per persoon aan elkaar te kunnen koppelen, gebruiken we anonieme codes. De 
toestemmingsverklaringen worden alleen fysiek bewaard, afzonderlijk van de overige 
onderzoeksgegevens. 

Wat gebeurt er met de onderzoeksgegevens? 

Alle onderzoeksgegevens worden geanonimiseerde vorm vastgelegd en geanalyseerd. Deze 
gegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor de betrokken onderzoekers van de Hanzehogeschool. Zij 
zorgen ervoor dat de gegevens niet bij derden terecht kunnen komen en binnen een jaar na afronding 
van het onderzoek worden vernietigd. Onderzoeksresultaten worden uitsluitend op groepsniveau 
gerapporteerd binnen de uitingen van de Healthy Workplace, zodanig dat er nooit een link kan worden 
gelegd met individuele deelnemers.  

Contactinformatie 

Als u tijdens het lezen van deze informatie of tijdens het onderzoek nog vragen heeft, kunt u altijd 
contact opnemen met de onderzoeker Thomas de Jongh, of met onderzoeksleider Jan Gerard 
Hoendervanger. Als u vragen heeft over de rol van Menzis binnen de ontwikkeling en uitvoering van 
de experimenten, neem dan contact op met Sandra Welgraven-van Rijsewijk. 
 
Thomas de Jongh; Studentonderzoeker Healthy Workplace (Hanzehogeschool) 

Telefoonnummer: 06-38750955 
E-mail: t.c.de.jongh@st.hanze.nl 

mailto:t.c.de.jongh@st.hanze.nl
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Jan Gerard Hoendervanger; Opdrachtgever Healthy Workplace (Hanzehogeschool) 

Telefoonnummer: 06-22513751 
E-mail: j.g.hoendervanger@pl.hanze.nl  
 
Sandra Welgraven-van Rijsewijk; Coördinator Living lab 1.0 Menzis Wageningen 

Telefoonnummer: 06-29546622 
E-mail: welgraven.s@menzis.nl   

mailto:j.g.hoendervanger@pl.hanze.nl
mailto:welgraven.s@menzis.nl
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Bijlage 2.Toestemmingsverklaring  
 

TOESTEMMINGSVERKLARING 
 

Ontspanning op de werkvloer 

 

Voor de deelnemer: 

Ik verklaar hierbij op voor mij duidelijke wijze, schriftelijk, te zijn ingelicht over de aard, risico's en 
belasting van het onderzoek. Eventuele vragen zijn naar tevredenheid beantwoord.  

Ik stem geheel vrijwillig in met deelname aan dit onderzoek. Ik behoud daarbij het recht deze 
instemming weer in te trekken zonder dat ik daarvoor een reden hoef op te geven. 

 

Naam: ……………………………………………………………………………………………………… 

Telefoonnummer: …………………………………………………………………………………………. 

Email: ………………………………………………………………………………………………………. 

Handtekening: …………………………………………………………………………………………….. 

Datum: ……………………………………………………………………………………………………… 

 

Voor de onderzoeker: 

De onderzoeker verklaart hierbij dat alle gegevens als vertrouwelijk worden beschouwd en anoniem 
zullen worden verwerkt. Ook verklaart de onderzoeker dat u te allen tijde, zonder nadere toelichting, 
uw deelname aan dit onderzoek kunt beëindigen.  

 

Naam onderzoeker:  Dhr. Thomas de Jongh 

Student-Onderzoeker Healthy Workplace (Hanzehogeschool) 

Handtekening: …………………………………………………………………………………………….. 

Datum:   .......................................................................................................................................... 
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Bijlage 3. Script Progressieve Spierrelaxatie  
 

1. Welkom bij de ontspanningsoefening 
2. Voordat we met de oefening beginnen, gaan we eerst een goede houding aannemen. 
3. Ga goed zitten, met je rug tegen de leuning van de stoel en met je voeten vlak op de grond.  
4. Je handen laat je rusten op je bovenbenen, sluit nu je ogen.  
5. Tijdens de oefening ga je alle spiergroepen aanspannen, om ze daarna weer te ontspannen. 

Je zult merken dat een gespannen spier heel anders aanvoelt dan een ontspannen spier. Op 
deze manier leer je herkennen wanneer je gespannen bent. 

6. Adem tijdens de oefening diep en rustig door. Vooral tijdens het aanspannen van de spieren.  
7. We gaan nu beginnen met de oefening. 

 
8. Richt je aandacht op je rechterhand.  
9. De spieren van je rechterhand kan je aanspannen door een stevige vuist te maken. 
10. Maak nu een stevige vuist.      
11. Span de spieren in je hand aan, de rest van je lichaam is ontspannen. 
12. Laat de spieren los en zeg tegen jezelf: 
13. Ontspan.  

 
14. Ik ga je zo dadelijk vragen op de spieren van je rechterarm arm aan te spannen.  
15. Je mag hierbij ook je hand aanspannen. 
16. Strek je rechterarm naar voren. 
17. Span je arm nu aan.  
18. Voel de spieren in je onderarm en in je bovenarm.  
19. Laat de spieren los en zeg tegen jezelf: 
20. Ontspan. 
21. Leg je arm weer rustig neer en concentreer je op het gevoel van ontspanning.  
22. Laat de spieren helemaal los 
23. Voel het verschil tussen je rechterarm en je linkerarm, dit is ontspanning. 

 
24. Richt je aandacht nu op je linkerhand.  
25. De spieren van je linkerhand kan je aanspannen door een stevige vuist te maken. 
26. Maak nu een stevige vuist.      
27. Span de spieren in je hand aan, de rest van je lichaam is ontspannen. 
28. Laat de spieren los en zeg tegen jezelf: 
29. Ontspan.  

 
30. We gaan zo meteen de spieren in je linkerarm aanspannen.  
31. Strek je linkerarm naar voren 
32. Span je arm nu aan 
33. Concentreer je op de spanning in je boven en onderarm. 
34. Laat nu maar rustig los en zeg tegen jezelf: 
35. Ontspan 
36. Leg je arm weer rustig neer 
37. Blijf rustig en diep ademhalen.  
38. Je armen rusten zwaar op je benen. 
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39. Nu is het de beurt aan onze kaakspieren.  
40. Je kaken kan je aanspannen door je tanden op elkaar te klemmen. 
41. Span nu je kaken aan. 
42. Voel goed hoe je bovenste rij tanden geklemd staat op je onderste rij. 
43. Laat nu rustig los en zeg tegen jezelf: 
44. Ontspan 
45. Je kaken en mond zijn ontspannen, en je tong ligt losjes in de mond. 

 
46. We gaan we ons richten op de spieren van de schouders. 
47. De schouders span je aan door beide schouders naar je oren te trekken en een beetje naar 

elkaar toe brengen. 
48. Span nu de spieren van je schouders aan. 
49. Concentreer je op de spanning in de schouders. 
50. Dit is spanning. 
51. Laat nu rustig los. 
52. Voel hoe de spanning wegtrekt. 
53. Adem diep in en adem langzaam uit.  
54. Je armen zijn zwaar, de kaken zijn ontspannen en je schouders hangen. 

 
55. Concentreer je nu op de spieren van de maag en buik 
56. Adem diep in 
57. En trek je maag en buik zo ver mogelijk naar binnen. 
58. Hou dit nog even vast.  
59. Voel de spanning op je maag en buik. 
60. Adem nu rustig uit en ontspan 
61. Ontspan de spieren en laat helemaal los. 
62. Voel de ontspanning dieper en dieper worden. 
63. Voel hoe rustig en kalm je in de stoel zit. 

 
64. Nu komen we aan bij de spieren van de rug 
65. Maak het onderste deel van je rug heel hol en voel de spanning langs je ruggengraat gaan. 
66. Hou dit nog even vast. 
67. Dit is spanning 
68. Laat nu rustig los en zeg tegen jezelf: 
69. Ontspan. 

 
70. Concentreer je nu op de spieren van je rechterbeen 
71. De spier van de benen kan je aanspannen door je been recht voor uit te strekken en de tenen 

naar je gezicht te laten wijzen. 
72. Span je rechterbeen nu aan. 
73. Voel de spanning  
74. Hou nog even vast 
75. Laat nu rustig los 
76. Leg je voet rustig neer en zeg tegen jezelf ontspan.  
77. Concentreer je op het gevoel van ontspanning 
78. Laat alle spieren los en ontspan steeds verder en verder.  

 
79. Hetzelfde doen we met je linkerbeen.  
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80. Strek je been en richt de tenen naar je gezicht 
81. Span nu je been aan 
82. Dit is spanning 
83. Hou nog even vast. 
84. En laat nu rustig los. 
85. Voel hoe ontspannen je bent. 
86. Je voeten staan vlak op de grond. 
87. Je benen zijn zwaar en ontspannen. 
88. Je armen voelen zwaar en je tong ligt losjes in de mond.  
89. Je bent ontspannen. 
90. Ik ga zo meteen tot 3 tellen. 
91. Op 1 open je je ogen 
92. Op 2 adem je krachtig in en uit 
93. En op 3 beweeg je je armen en benen. 
94. Je hoofd zal weer fris en helder zijn als na een lange wandeling 
95. Het gevoel van ontspanning zal je echter behouden. 
96. 1. Open je ogen 
97. 2. Adem krachtig in en uit. 
98. 3. Beweeg je armen en benen.  
99. Dit is het einde van de ontspanningsoefening 
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Bijlage 4. Topiclijst Interview 

Topiclijst interview 
Tijd Wanneer word de oefening uitgevoerd? 
 Inplannen van de oefening 
Terugkoppeling Reminders 
 Biofeedback 
Motivatie Intrinsiek 
 Extrinsiek  

 

Bijlage 5. Interview Aniek 
T: Ik heb voor mijn onderzoek gekeken naar stressreductie en ontspanningsoefeningen bij 
kantoormedewerkers. Een onderdeel van mijn onderzoek was dat ik een experiment ging uitvoeren 
bij kantoormedewerkers. Dit heb ik gedaan bij Menzis Wageningen, op de afdeling sales, marketing 
en communicatie. Ik heb hierbij progressieve spierrelaxatie gedaan. De eerste keer was dit 
gezamenlijk met ongeveer 15 tot 17 mensen, een deel opgegeven en een deel niet. En daarna heb ik 
een audiofragment aan hun meegegeven om daarna de oefening op hun werk te kunnen toepassen 
om te kijken wat de effecten waren.  

T: De resultaten waren jammer genoeg niet waar ik op had gehoopt. Sommige stopten, andere 
vonden de oefening te lang duren. Dit zijn een paar problemen waar ik mee zat en vroeg mij ook af 
wat daarvoor dan de reden zou kunnen zijn. Wat is jouw perspectief hierop?  

A: Wij hebben hetzelfde gedaan. Van november tot eind december liep er een trial. Wij leerden ze 
dan 6 technieken aan en eigenlijk duurde dit dan een kwartiertje per dag maar mensen vonden het 
heel lastig om het in te plannen. Want voor de tijd hadden we ze heel duidelijk geïnformeerd van 
zorg ervoor dat je een elke dag een kwartier inplant om met de app bezig te zijn, zo leerden wij ze de 
oefening aan.  

Vooraf dachten ze allemaal, dit is makkelijk te doen maar in de praktijk bleek dit hartstikke lastig te 
zijn. Er zijn altijd dingen die meer aandacht vragen en daardoor kwam dit op een lagere prioriteit te 
staan. Want wat betreft de inhoud vonden zij het wel interessant. 

 Wij hebben dan een ademhalingstechniek gedaan en daar hebben zij dan ook allemaal wel iets 
uitgehaald waarvan zij iets hebben geleerd en van plan waren om door te zetten. Maar ja, de app 
gebruiken vonden ze toch we lastig. Mijn indruk was wel dat, wij stuurden ze best wel vaak 
reminders en daar bleken ze op een gegeven moment wel immuun voor. En wij hadden dan gebruik 
gemaakt van een app en een aantal dingen moesten wij aan ze terugkoppelen waardoor wij ze niet 
genoeg flexibiliteit geven om bepaalde modules af te ronden.  

T: Wat voor modules zijn dat dan?  

A: We hadden dus die technieken en ze moesten af en toe wat vragenlijstjes in vullen om inzicht te 
krijgen in energielekken en bronnen. En dat moesten ze 3x op een dag doen. En wij hadden dan voor 
ze bepaald dat ga je 2 weken lang doen en daarna 2 weken een andere fase. Maar omdat de app niet 
geautomatiseerd was konden zij niet verder.  
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En wat betreft die reminders, die hadden ze dan ook wel weer nodig. Als we ze teveel vrijheid 
zouden geven of geen reminders sturen dan zouden ze het heel snel naast zich neerleggen zeiden ze. 
Dus die balans vinden om bepaalde dingen te doen en ze de vrijheid geven. Dat is echt heel lastig.  

T: Ik had ze in principe alle vrijheid gegeven en geen reminders gestuurd. Maar sommige die hebben 
het 1x uitgevoerd en zijn daarna gewoon gestopt. Ik zat er dus mee van mensen melden zich vrijwillig 
aan en natuurlijk zijn er wel wat sociale invloeden van mensen. Maar de echte reden van mensen om 
te stoppen is voor mij nog onduidelijk vooral omdat ik dan dacht dat ze interesse hadden en dus een 
vorm van motivatie. Maar toch ging het mis.  

A: Er zijn 2 verschillende motivaties die ze moeten hebben. Motivatie om te beginnen en motivatie 
om het vol te houden. Ik had ook tijdens mijn onderzoek dat ik mensen zag afhaken en dacht dan 
vinden ze het niet leuk genoeg of interessant genoeg en dacht dus dat de interventie niet deugde, 
maar wanneer je dan met ze in gesprek ging bleek het veel positiever dan ik dacht. Ik denk dus dat ze 
de oefening nog steeds wel interessant vinden maar dat door de waan van de dag het gewoon niet 
lukt.  

T: Wat voor effect heeft het nou dat andere mensen zien dat je het uitvoert?  

A: Moesten ze hun ogen ook dichtdoen?  

T: Ja, de deelnemers hebben hun ogen dicht en dan via het audiofragment voeren ze de oefening uit. 

A: Mensen gaan vaak niet de oefening op de werkvloer doen. Het gevoel dat ze bekeken worden 
zorgt ervoor dat zich niet kunnen ontspannen. Een afgesloten ruimte, zoals een mindfullness ruimte, 
zou kunnen helpen.  

T: Ik heb in het begin dus de oefening gezamenlijk gedaan en toen vonden ze het niet ongemakkelijk. 
Maar zodra ze de enige ware werd het ongemakkelijk. Ze moeten echt een drempel over.  

A: Mensen voelen zich beter in een groep. Ik zou daarom er ook voor zorgen dat iedereen hetzelfde 
doet. Wan zelfs als iemand niet kijkt, heb ik met mijn ogen dicht het gevoel dat diegene kijkt. Wij 
hebben dan wat interviews gehouden bij onze trial, die zal ik er straks nog even bij pakken.  

T: Ja dat is goed, ik had nog een situatie die ging over de duur van de oefening. De deelnemers 
vonden de oefening te lang. Sommige deelnemers wilden zelfs de oefening zelfs sneller uitvoeren 
omdat ze wisten wat er kwam. Hoe kan het dat ze de oefening meer als taak zien dan iets voor 
hunzelf?  

A: Ik denk dat het te maken heeft met dat het telkens hetzelfde is. Misschien ken je wel de 
headspace app? Die heeft 10 oefeningen die je dan kan uitvoeren ,maar die is telkens iets anders. 
Mensen leggen namelijk iets aan de kant als er niets vernieuwend is. Dus misschien kan je zo’n 
oefening net iets anders doen of meer informatie geven over wat het met ze doet om die interesse 
te behouden. Zou het kunnen dat de essentiële onderdelen hetzelfde blijven maar dat er net iets qua 
informatie word gegeven?  

T: Ja dat zou kunnen, je hebt die rust pauzes waarin de deelnemer rustig ademhaalt. Op die 
momenten zou je wel extra informatie kunnen geven, zoals een leermoment of iets dergelijks.  

A: Ik kan mij ook wel voorstellen dat het de motivatie verhoogt als de deelnemers weten wat voor 
nut de oefening echt heeft, wat het effect is. Ik doe bijvoorbeeld yoga en dan verteld ze ook wel eens 
iets heel korts over wat de oefening met je doet.  
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T: Tijdstip voor de oefening vond ik ook een lastig onderdeel om te bepalen. Stress is namelijk voor 
iedereen verschillend en als je dan een programma hebt voor relaxatie hoe zorg je ervoor dat de 
deelnemers de oefening op het juiste moment uitvoeren?  

A: Eigenlijk moet het een soort van gewoonte worden. Ken je de Als - Dan doelen? Als je iets een 
gewoonte wil maken dan is het makkelijker als je het koppelt aan een andere gewoonte. 
Bijvoorbeeld als ik mijn cup-a-soup heb gehad dan doe ik de relaxatie oefening. Wij wilden dan in de 
eerste instantie een melding weergegeven via de smartwatch,  die dan je hartslag meet. Wanneer je 
een hoge hartslag had en je was niet in beweging dan kon dat zijn vanwege stress. We wilden op dat 
moment de oorzaak weten en gaven ze dan een tip, maar veel mensen vonden dat niet handig. Als je 
in het stressmoment zit dan vernauwd je blik en ben je alleen maar gefocust op die stressbron. Als 
het bijvoorbeeld een hele lange takenlijst is dan vind je het super vervelend om dat te onderbreken 
en niet af te kunnen maken. De oefeningen wilden ze daarom op een later moment doen.  

T: Heeft dan ook meer te maken met de waarde die ze hechten aan de oefening of wilde ze de taak 
gewoon meteen afmaken?  

A: Dat heet dan de Broaden-en-Build theorie. Dat is als je veel positieve emoties ervaart dan heb je 
meer tijd om om je heen te kijken en voor oplossingen te zoeken. En als je stress ervaart dan 
vernauwd je blik, dat is dan ook weer vanuit de evolutie, en zie je minder mogelijkheden. Dus 
daarom is het beter om na het stress moment pas de oefening te gaan uitvoeren.  

T: Eigenlijk moet dan zo’n prikkel voor het uitvoeren van buitenaf komen, maar zelfs blijkt dus niet 
altijd te werken.  

A: Nee klopt, als je zegt dat mensen zo’n oefening moeten doen als ze gestrest zijn dan kan het 
misschien ook beter zijn als je het ziet als onderhoud om de stressreactie minder heftig binnen te 
laten komen. Hun basis level is dan al wat relaxter. Bij ons lukte het namelijk ook niet zo goed om 
mensen aan te sporen om tijdens hun stress moment de oefening uit te voeren, ze kunnen er het 
beste hun eigen moment voor kiezen.  

T: Sociale invloed is een belangrijk punt als het gaat om gedrag. De deelnemers hebben zich samen 
aangemeld, maar stopten ook samen. Wat zijn goede manieren om de intrinsieke motivatie te 
verhogen? 
 
A: Je hoeft geen beloningen te geven. Ik denk dat informatie en bewustwording wel werkt. Vanuit de 
reclamewereld werken bijvoorbeeld die hele oppervlakkige dingen maar als je intrinsiek gemotiveerd 
wil zijn dan werken de feiten beter, zoals wat doet het precies en wat kan het me opleveren. Daar 
wakker je de intrinsieke motivatie wat mee aan. Lange termijn effecten werken hier volgens mij wel 
bij, maar dat weet ik niet zeker.  

T: Een groot percentage van mijn deelnemers viel uit. Dit had dus met die motivatie tijdens het 
onderzoek te maken. Hoe zou je dit bijvoorbeeld vanuit het management of sociale invloed kunnen 
stimuleren?  

A: Ik werk altijd met een model met factoren die van belang zijn voor eHealth interventies. Je hebt 
bijvoorbeeld dialoog support, dus hoe breng je de boodschap over, is het op een positieve manier? 
Credibility is de geloofwaardigheid, die kan je verhogen door meer feitjes te geven en het moet er 
gewoon goed uitzien. Social support, competitie met elkaar aangaan, of tips aan elkaar kunnen geven 
werkt wel. En bij de laatste gaat het over het geven van suggesties, zoals het laten zien van 



 

34 
 

 

vooruitgang e.d. Ik kan nog wel even kijken wat ik terug kreeg vanuit de interviews. Misschien zit 
daar nog wel wat interessants tussen.  

A: Want mijn deelnemers vonden het heel fijn om te horen te krijgen wat de oefening lichamelijk 
met ze deed, via een sensor bijvoorbeeld. Ze gingen dan ademhalingsoefeningen doen en zagen dan 
precies hoe hun hart daar op reageert. Dit was dan een belangrijke bevestiging om ervoor te zorgen 
dat dit niet te zweverig werd.  

A: Persoonlijke begeleiding hebben ze ook nodig. Ze wilden het mens achter de oefening zien voor 
motivatie. Maar dit kon ook door te sparren met collega’s of coaches zeiden ze. Dit hielp ze om van 
elkaar te kunnen leren. Herhaling vonden ze bijvoorbeeld ook demotiverend, dus variatie is 
belangrijk.  

A: Wij hadden dan ook de technieken aangeleerd, maar wij kregen de indruk dat zij de fase van het 
zelf inplannen van de oefening niet als leukst hadden ervaren. Misschien heeft het ze al voldoende 
opgeleverd met het ervaren van de techniek, maar om de oefening vaker te doen was niet aan de 
orde. Daar hebben wij niet heel veel duidelijkheid over gekregen.  
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Bijlage 6. Vragenlijst voormeting 

Vragenlijst 

“Ontspanning op de werkvloer” 
 

Beste deelnemer, 

Deze vragenlijst betreft vragen over uzelf en verschillende klachten en verschijnselen die u mogelijk 
hebt ervaren. Het gaat steeds om klachten en verschijnselen die u de afgelopen twee weken hebt 
ervaren. Klachten die u daarvoor wel had, maar de afgelopen week niet meer, tellen niet mee. Wilt u 
per klacht aangeven hoe vaak u dit in de afgelopen twee weken bij u zelf hebt opgemerkt, door het 
hokje aan te kruisen dat staat voor het meest passende antwoord of door het antwoord in te vullen.  

 

Algemene informatie 
Leeftijdscategorie: 18 – 24  

25 – 34  
35 – 44   
45 – 54  
55 – 64  
65+   

Geslacht:  
 

Hebt u de afgelopen tijd activiteiten uitgevoerd die het onderzoek zouden kunnen beïnvloeden? 
 
Antwoord: 
 
 
 
 
 
 
 
Hebt u eerdere ervaring met bewust ontspannen? 
 
Antwoord: 
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A. Hebt u de afgelopen 2 weken last gehad van:  NEE SOMS REGELMATIG VAAK VOORTDUREND 
1. Duizeligheid of een licht gevoel in het hoofd?      
2. Pijnlijke spieren?      
3. Flauw vallen?      
4. Pijn in de nek?      
5. Pijn in de rug?      
6. Overmatige transpiratie?      
7. Hartkloppingen?      
8. Hoofdpijn?      
9. Een opgeblazen gevoel in de buik?      
10. Wazig zien of vlekken voor de ogen?      
11. Benauwdheid?      
12. Misselijkheid of een maag die “van streek” is?       
13. Pijn in de buik of maagstreek?      
14. Tintelingen in de vingers?      
15. Een drukkend of beklemmend gevoel op de borst?      
16. Pijn in de borst?      
17. Neerslachtigheid?      
18. Piekeren?      
19. Onrustig slapen?      
20. Lusteloosheid?      
21. Zomaar plotseling schrikken?      
22. Beven in het gezelschap van andere mensen?      
23. Angst- of paniekaanvallen?      
Voelde u zich de afgelopen 2 weken:      
24. Gespannen?      
25. Snel geïrriteerd?      
26. Angstig?      
Hebt u de afgelopen 2 weken het gevoel gehad:      
27. Dat u tot niets meer kunt komen?      
28. Dat u geen belangstelling meer kunt opbrengen voor 
de mensen om u heen? 

     

29. Dat u het niet meer aankunt?      
30. Dat u er niet meer tegenop kunt?      
31. Dat u nergens meer zin in hebt?       
Hebt u de afgelopen 2 weken:       
32. Moeite met helder denken?      
33. Moeite om in slaap te komen?      
34. Angst om alleen het huis uit te gaan?      
Bent u de afgelopen 2 weken:       
35. Angstig voor iets waar u helemaal niet bang voor zou 
hoeven zijn?  

     

36. Snel emotioneel?      
37. Bang om te reizen in bussen, treinen of trams?      
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B.  Nooit Bijna nooit Soms Vrij vaak Heel vaak 
1. Hoe vaak bent u de afgelopen 2 weken overstuur geweest door 
iets wat onverwacht gebeurde? 
 

     

2. Hoe vaak hebt u de afgelopen 2 weken gevoeld dat u niet in 
staat was de belangrijke dingen in uw leven te controleren? 
 

     

3. Hoe vaak hebt u zich in de afgelopen 2 weken zenuwachtig en 
gestrest gevoeld?  
 

     

4. Hoe vaak hebt u zich de afgelopen 2 weken zelfverzekerd 
gevoeld over uw mogelijkheid om uw persoonlijke problemen aan 
te pakken? 
 

     

5. Hoe vaak hebt u de afgelopen 2 weken gevoeld dat het goed 
met u ging? 
 

     

6. Hoe vaak vond u de afgelopen 2 weken dat u niet kon omgaan 
al de dingen die u moest doen?  
 

     

7. Hoe vaak kon u de afgelopen 2 weken ergernissen in uw leven 
onder controle houden? 
 

     

8. Hoe vaak had u de afgelopen 2 weken het gevoel dat u de 
dingen onder controle had? 
 

     

9. Hoe vaak bent u de afgelopen 2 weken boos geworden door 
zaken die gebeurden en waar u zelf niets aan kon doen? 
 

     

10. Hoe vaak hebt u de afgelopen 2 weken gevoeld dat problemen 
zich zo sterk opstapelden, dat u ze niet meer te boven kon 
komen?  
 

     

 

 

 

 

38. Bang om in verlegenheid te raken in gezelschap van 
andere mensen?  

     

39. Hebt u de afgelopen week weleens een gevoel of u 
door een onbekend gevaar bedreigd wordt? 

     

40. Schieten u de afgelopen 2 weken weleens beelden in 
gedachten over een aangrijpende gebeurtenis? 

     

41. Moet u de afgelopen 2 weken weleens uw best doen 
om gedachten of herinneringen aan een aangrijpende 
gebeurtenis van u af te zetten? 

     

42. Moet u de afgelopen 2 weken bepaalde plaatsen 
vermijden omdat u er angstig van wordt? 

     

43. Moet u de afgelopen 2 weken sommige handelingen 
een aantal keer herhalen voordat u iets anders kunt 
doen?  
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Bijlage 7. Vragenlijst nameting 

Vragenlijst 

“Ontspanning op de werkvloer” 
Beste deelnemer, 

Deze vragenlijst betreft vragen over uzelf en verschillende klachten en verschijnselen die u mogelijk 
hebt ervaren. Het gaat steeds om klachten en verschijnselen die u de afgelopen twee weken hebt 
ervaren. Klachten die u daarvoor wel had, maar de afgelopen week niet meer, tellen niet mee. Wilt u 
per klacht aangeven hoe vaak u dit in de afgelopen twee weken bij u zelf hebt opgemerkt, door het 
hokje aan te kruisen dat staat voor het meest passende antwoord of door het antwoord in te vullen.  

1. Ik merk dat mijn 
lichaam ontspant: 

Nooit Soms Vaak 

Wanneer ik rustig zit    
Wanneer ik rustig lig    
Wanneer ik rustig sta    
Bij inspanning    
Bij emoties    
2. Ik merk dat ik vanzelf met de buik adem:  
Wanneer ik rustig zit    
Wanneer ik rustig lig    
Wanneer ik rustig sta    
Bij inspanning    
Bij emoties    
3. Een voordeel van bewust ontspannen is voor mij: 
Het verbetert 
lichamelijke klachten 

   

Het vergroot mijn 
helderheid van geest 

   

Het verbetert mijn 
stemming 

   

Het geeft mij innerlijke 
rust 

   

Het bevordert mijn 
lichamelijk vermogen 

   

Het vermindert mijn 
vermoeidheid 

   

4. Een nadeel van bewust ontspannen is voor mij:  
Het verergert 
sommige klachten 

   

Het maakt me 
onrustig 

   

Het verstoort mijn 
stemming 

   

Het hindert me in mijn 
bezigheden 

   

Het maakt me moe    
Het verwart me    
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A. Hebt u de afgelopen 2 weken last gehad van:  NEE SOMS REGELMATIG VAAK VOORTDUREND 
1. Duizeligheid of een licht gevoel in het hoofd?      
2. Pijnlijke spieren?      
3. Flauw vallen?      
4. Pijn in de nek?      
5. Pijn in de rug?      
6. Overmatige transpiratie?      
7. Hartkloppingen?      
8. Hoofdpijn?      
9. Een opgeblazen gevoel in de buik?      
10. Wazig zien of vlekken voor de ogen?      
11. Benauwdheid?      
12. Misselijkheid of een maag die “van streek” is?       
13. Pijn in de buik of maagstreek?      
14. Tintelingen in de vingers?      
15. Een drukkend of beklemmend gevoel op de borst?      
16. Pijn in de borst?      
17. Neerslachtigheid?      
18. Piekeren?      
19. Onrustig slapen?      
20. Lusteloosheid?      
21. Zomaar plotseling schrikken?      
22. Beven in het gezelschap van andere mensen?      
23. Angst- of paniekaanvallen?      
Voelde u zich de afgelopen 2 weken:      
24. Gespannen?      
25. Snel geïrriteerd?      
26. Angstig?      
Hebt u de afgelopen 2 weken het gevoel gehad:      
27. Dat u tot niets meer kunt komen?      
28. Dat u geen belangstelling meer kunt opbrengen voor 
de mensen om u heen? 

     

29. Dat u het niet meer aankunt?      
30. Dat u er niet meer tegenop kunt?      
31. Dat u nergens meer zin in hebt?       
Hebt u de afgelopen 2 weken:       
32. Moeite met helder denken?      
33. Moeite om in slaap te komen?      
34. Angst om alleen het huis uit te gaan?      
Bent u de afgelopen 2 weken:       
35. Angstig voor iets waar u helemaal niet bang voor zou 
hoeven zijn?  

     

36. Snel emotioneel?      
37. Bang om te reizen in bussen, treinen of trams?      
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Hoe heb je het experiment ervaren?  
Antwoord: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heb je barrières voor het uitvoeren van de oefening ervaren? Zo ja, welke?  
Antwoord: 
 
 
 
 
 
 
 
Heb je aanbevelingen voor het verbeteren van het experiment?  
Antwoord: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

38. Bang om in verlegenheid te raken in gezelschap van 
andere mensen?  

     

39. Hebt u de afgelopen week weleens een gevoel of u 
door een onbekend gevaar bedreigd wordt? 

     

40. Schieten u de afgelopen 2 weken weleens beelden in 
gedachten over een aangrijpende gebeurtenis? 

     

41. Moet u de afgelopen 2 weken weleens uw best doen 
om gedachten of herinneringen aan een aangrijpende 
gebeurtenis van u af te zetten? 

     

42. Moet u de afgelopen 2 weken bepaalde plaatsen 
vermijden omdat u er angstig van wordt? 

     

43. Moet u de afgelopen 2 weken sommige handelingen 
een aantal keer herhalen voordat u iets anders kunt 
doen?  
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