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Uit onderzoek van de Centra voor Psychisch Herstel (CPH) is gebleken dat de mate van 

Emotionele Intelligentie (EQ) van een cliënt een goede voorspeller is voor het te 

verwachten behandelresultaat. Om deze reden is EQ toegevoegd aan de huidige 

metingen bij en verbeterplannen van de cliënt, met als resultaat dat de cliënt kwalitatief 

betere zorg ontvangt die geheel is afgestemd op zijn unieke situatie, met actieve 

participatie van de cliënt. 
Criteria 2E – 2I – 3B – 3C - 9B 

Componenten 1, 2, 3 

Tags: meting, vragenlijst, profiel 

 

Binnen de Centra voor Psychisch Herstel (CPH) worden mensen behandeld met 

depressieve klachten, overbelastingsklachten en/of angstklachten naar aanleiding van 

een opeenstapeling van psychosociale stressoren. Ambulante behandeling is bij hen 

onvoldoende gebleken en vaak is tijdelijk afstand nemen van de thuissituatie gewenst. 

De opnameduur kan op dit moment variëren van 7 tot 10 weken.  

Normaliter vult de cliënt bij aanvang van opname, bij de tussentijdse evaluatie en bij het 

ontslag de SCL-90 klachtenlijst in. Hiermee wordt beoordeeld hoe hoog het algehele 

klachtniveau van de cliënt bij aanvang is, wat een indicatie is voor de opnameduur. 

Gedurende de opname geven deze scores een indruk van de mate van herstel bij de 

cliënt.  

Een opname begint met een introductieweek. De cliënt krijgt dan uitleg over het maken 

van een behandelplan, formuleren van behandeldoelen en er is een kennismaking met de 

vaktherapeuten. Aan het eind van de introductieweek wordt er een behandelplan 

opgesteld op basis van de hulpvraag van cliënt en het advies van de vaktherapeuten. Dit 

behandelplan bestaat, naast de dagelijkse beweging en ontspanningsactiviteiten, uit 

verschillende therapiegroepen.  

Halverwege de behandeling wordt samen met de cliënt geëvalueerd hoe de behandeling 

verloopt. Hierbij wordt ook gekeken naar de tussentijdse score op de klachtenlijst. Zo 

nodig kan het behandelprogramma dan aangepast worden.  

De opname eindigt na maximaal 10 weken. Tijdens het eindgesprek wordt de gehele 

opname geëvalueerd en wordt de laatst ingevulde score op de klachtlijst teruggekoppeld.  

 

Rol van emotionele intelligentie 

De Centra voor Psychisch Herstel hebben de afgelopen twee 

jaar onderzoek gedaan naar de invloed van Emotionele 

intelligentie op het behandelresultaat, gemeten als 

klachtniveau van haar cliënten. Voorjaar 2013 bleek uit dit 

onderzoek dat de mate van toename in emotionele intelligentie 

tijdens de opname een goede voorspeller is voor het al dan niet vasthouden van een 

positief behandelresultaat tot 6 maanden na behandeling. Hoe groter de toename in 

emotionele intelligentie tijdens de opname, hoe beter het behandelresultaat op de 

langere termijn. 

 

Verder blijkt uit artikelen dat een hoge emotionele intelligentie gerelateerd is aan: 



 een beter emotioneel welzijn 

 een betere lichamelijke gezondheid 

 een betere mentale gezondheid 

 een beter aanpassingsvermogen in stressvolle situaties 

 vermindering van depressieve klachten 

 vermindering van PTSS klachten na traumatische ervaringen 

 vermindering van kwetsbaarheid voor persoonlijkheidsproblematiek 

 verbetering van sociale netwerk en dus sociale ondersteuning 

 meer levensvoldoening  

 

Redenen te over om het meten en verbeteren van emotionele intelligentie bij de cliënten 

van CPH tot speerpunt van de behandeling te maken.  

 

Aanpak 

In de eerste fase hebben de secretaresses zich ingezet om ingevulde EQ-vragenlijsten te 

verzamelen. In de tweede fase hebben onderzoekers literatuurstudie, analyses en 

schrijfwerk verricht. Nadat bleek dat de emotionele intelligentie veel invloed had op het 

behandelresultaat van de cliënten, zijn enkele medewerkers op cursus geweest om de 

Bar-On EQ-i test beter te kunnen interpreteren. Zij hebben vervolgens presentaties 

gegeven aan de behandelaren. Op die manier konden de behandelaren aan de slag met 

de testen in de praktijk, onder begeleiding van deze medewerkers. 

 

Emotionele intelligentieprofiel 

Sinds mei 2013 wordt de screening van aanmeldingen, de opnameduur en het 

behandelplan mede afgestemd op het emotionele intelligentieprofiel van de cliënt.  

 

Dit houdt in dat vóór opname, bij de tussentijdse evaluatie en bij ontslag van opname de 



 Bar-On EQ-i vragenlijst door de cliënt wordt ingevuld. Deze test meet vijf gebieden van 

emotionele intelligentie: 

1. Intrapersoonlijke aspecten (onafhankelijkheid, zelfactualisatie, zelfrespect, 

assertiviteit en emotioneel zelfbewustzijn) 

2. Interpersoonlijke aspecten (sociale verantwoordelijkheid, interpersoonlijke relaties 

en empathie) 

3. Adaptatie aspecten (flexibiliteit, 

realiteitstoetsing en 

probleemoplossingsvaardigheden) 

4. Stressmanagement aspecten 

(stresstolerantie en 

impulscontrole) 

5. Algemene stemming aspecten 

(optimisme en geluk). 

De gemiddelde standaardscore 

voor deze variabelen is 100. 

Het in kaart brengen en verbeteren van 

het emotionele intelligentieprofiel in het 

behandelproces zal volgens het eerdere 

onderzoek leiden tot een grotere 

klachtendaling, eerder weer op eigen 

benen kunnen staan en voor langere 

termijn weerbaar zijn voor stressfactoren 

uit de omgeving. Naast dat het 

behandelresultaat verbeterd wordt, wordt 

de behandeling hiermee veel meer op de 

unieke persoon afgestemd. Dit betekent 

voor de cliënt tevens meer 

bewustwording en inzicht in eigen proces 

én meer actieve participatie aan het 

eigen behandelproces.  

 

Verbeterde situatie in de praktijk  

Onderstaand zal aan de hand van een 

voorbeeld stap voor stap worden 

doorgenomen op welke wijze het EQ-

profiel is geïntegreerd in het 

behandelproces en welke voordelen dit 

met zich meebrengt.  

 

Aanmelding 

Naast de intakevragenlijst en de klachtenlijst, wordt er nu ook gekeken naar het EQ-

profiel voordat er besloten wordt of de cliënt in aanmerking komt voor een intake. De 

toevoeging van het EQ-profiel zorgt ervoor dat de cliënt een beter advies krijgt. Er wordt 

rekening gehouden met de persoon als geheel; de valkuilen en de kwaliteiten. Er kan een 

betere opnameduur geïndiceerd worden, omdat er een goede inschatting kan worden 

gemaakt van de draagkracht en het leervermogen van de cliënt. 

 

Start opname  

Voormeting Eindbeeld    

54  zelfrespect   
83  emotioneel zelfbewustzijn 

72  assertiviteit  

60  onafhankelijkheid  

62  zelfactualisatie  

     

104  empathie   

110  

sociale 

verantwoordelijkheid 

96  interpersoonlijke relaties 

     

76  realiteitstoetsing  

106  flexibiliteit   

55  probleem oplossen  

     

61  stresstolerantie  

101  impulscontrole  

     

56  optimisme   

70  geluk   

     

67  

intrapersoonlijke 

aspecten 

105  

interpersoonlijke 

aspecten 

79  adaptatie aspecten  

82  

stressmanagement 

aspecten 

61  

algemene 

stemmingsaspecten 

     

     

70  Totale Eqi   



Bij het opstellen van het behandelplan wordt het EQ-profiel geïnterpreteerd en besproken 

met de cliënt, waardoor de cliënt meer inzicht krijgt in zijn eigen proces. Dit leidt ook tot 

actievere participatie van de cliënt. Cliënt kan aangeven in hoeverre hij/zij zichzelf 

herkent in het profiel en welke aspecten inderdaad een last vormen, zodat de cliënt meer 

de regie krijgt in de behandeling. Vervolgens kan met behulp van de best passende 

behandelmodules gewerkt worden aan de verbeterpunten die de cliënt mede zelf 

formuleert.  

 

Puur naar het EQ-profiel kijkende, zou onderstaand een passend behandelplan kunnen 

zijn voor deze cliënt:  

 

Doel 1: stemmingsherstel 

Optimisme is erg laag. Wellicht dat een CGT-

training, gericht op het formuleren van 

realistische en positieve gedachtes, helpend 

kan zijn. Ook is er een lage score op 

Stresstolerantie. De module stresswijzer 

(leren eigen stressniveau en/of dagplanning in 

de gaten te houden) zou de cliënt handvatten 

kunnen geven.  

 

Doel 2: zelfvertrouwen vergroten  

Aangezien de eerste vijf (intrapersoonlijke) 

aspecten erg lage scores hebben (zelfrespect, 

onafhankelijkheid en zelfactualisatie), zou de 

aandacht gericht moeten worden op vergroten 

van innerlijke kracht en zelfvertrouwen. Er kan gedacht worden aan psychomotore 

therapie en/of creatieve therapie, gericht op verhogen van zelfvertrouwen en verbeteren 

van het zelfbeeld. 

Aanvullend zou een module assertiviteit van toepassing kunnen zijn. 

 

Tussentijdse evaluatie  

Tijdens de behandelevaluatie halverwege de opname bespreken de behandelaar en cliënt 

de vergelijkingsgrafiek (eerste en tweede meting van EQ), waarin af te lezen is op welke 

punten cliënt is gestegen of gedaald. De cliënt kan aangeven in hoeverre hij/zij zelf 

ervaart dat bepaalde kwaliteiten verder zijn ontwikkeld of welke valkuilen nog aanwezig 

zijn. Het behandelplan kan aangepast worden aan dit nieuwe profiel.  
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Ontslag opname 

In het eindgesprek wordt wederom de 

vergelijkingsgrafiek besproken, waarin de 

laatste EQ-scores verwerkt zijn. Op die 

manier kan de cliënt inzien wat hij/zij heeft 

bereikt tijdens de opname en ook welke 

valkuilen nog op de loer zouden liggen. Het 

Terugval Preventie Plan kan hierop 

afgestemd worden. Ook kan met deze 

informatie een beter advies gegeven worden 

voor mogelijke nazorg.  

 

Cliënt heeft duidelijk vooruitgang geboekt 

op de intra- persoonlijke aspecten. Het is 

mooi om te zien dat de scheve 

verhoudingen wat zijn rechtgetrokken: de 

sociale verantwoordelijkheid is wat gezakt, 

waarschijnlijk omdat cliënt nu meer 

aandacht aan zichzelf besteedt, in plaats 

van altijd klaarstaan voor de ander. Om die 

reden kan ook het aanpassen aan de ander 

(flexibiliteit) licht gedaald zijn.  

Nazorg: Zelfrespect blijft, ondanks de 

stijging, wat aan de lage kant en de 

stresstolerantie is kwetsbaar. Als nazorg 

kan er gedacht worden aan een 

autonomiegroep en/of enkele ambulante 

nazorggesprekken om de cliënt bij 

thuiskomst wat te ondersteunen. 

 

Kracht van het gebruik van het Emotionele intelligentieprofiel 

Door de toevoeging van het Emotionele intelligentieprofiel aan de ROM-meting, maakt 

deze een verdiepingsslag. Er wordt niet enkel naar het klachtniveau gekeken van de 

cliënt met behulp van een score, maar er wordt naar de persoon als geheel gekeken met 

zijn/haar persoonlijke valkuilen en kwaliteiten die ook een wisselwerking op elkaar 

hebben. Er is hierin ook een verandering in visie: niet enkel naar de problemen kijken 

van de cliënt maar ook naar diens gezonde kant. In principe zouden meerdere 

zorginstellingen op relatief eenvoudige wijze deze verdiepingsslag kunnen maken, ten 

behoeve van hun cliënten. 

 

Inmiddels is het Emotionele intelligentie profiel volledig geïntegreerd in het 

behandelproces. Dit betekent dat de screeners aan de voordeur de vragenlijsten bekijken 

voordat er een intake kan plaatsvinden. De behandelaren bespreken de vragenlijst in het 

eerste behandelgesprek van de opname en stellen samen met de cliënt het behandelplan 

op. Ten tijde van de evaluatie en in het eindgesprek wordt de vragenlijst nogmaals 

besproken met de cliënt. Ook wordt er een terugvalpreventieplan gemaakt, mede op 

basis van het emotionele intelligentie profiel.  

Op dit moment wordt er een onderzoeksopzet gemaakt om een vervolgonderzoek te 

starten m.b.t. de effecten van deze integratie van Emotionele intelligentie in het 

behandelproces.  

voormeting Eindbeeld  

54 69 zelfrespect 

83 90 emotioneel zelfbewustzijn 

72 88 assertiviteit 

60 70 onafhankelijkheid 

62 83 zelfactualisatie 

   

104 103 empathie 

110 100 sociale verantwoordelijkheid 

96 96 interpersoonlijke relaties 

   

76 78 realiteitstoetsing 

106 103 flexibiliteit 

55 73 probleem oplossen 

   

61 71 stresstolerantie 

101 104 impulscontrole 

   

56 85 optimisme 

70 89 geluk 

   

67 85 intrapersoonlijke aspecten 

105 100 interpersoonlijke aspecten 

79 94 adaptatie aspecten 

82 89 stressmanagement aspecten 

61 86 

algemene 

stemmingsaspecten 

   

   

70 92 Totale Eqi 



  

Dit initiatief is een mooi voorbeeld van hoe kennis uit wetenschappelijk onderzoek 

geïntegreerd wordt in de praktijk, ten behoeve van de cliënt. Het is een samenkomst van 

wetenschappelijke kennis, kwalitatief betere zorg, actievere participatie vanuit de cliënt 

en een toename in menselijkheid en afstemming op het unieke individu.  

 

 
 

 
Uitleg over medicijngebruik tijdens de veiligheidsweek 

-Spaarne Ziekenhuis- 

 
 


