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Samenvatting g 

All vanaf de midden jaren 40 van de vorige eeuw besteden hulpverleners en 
onderzoekerss aandacht aan de gevolgen van psychiatrische stoornissen voor 
dee betrokkenen van patiënten. In eerste instantie waren er vooral 
beschrijvendee studies, maar vanaf de jaren 70 werden er, voornamelijk in de 
Verenigdee Staten en Groot Britannië, ook epidemiologische en gecontroleerde 
onderzoekenn uitgevoerd naar deze gevolgen, ook wel familiebelasting 
genoemd.. In Nederland duurde het tot de midden jaren 80 voordat deze 
gevolgenn voor betrokkenen de aandacht kregen. Toen in 1986 een onderzoek 
werdd voorbereid, waarin psychiatrische 24-uurs behandeling zou worden 
vergelekenn met dagbehandeling, toentertijd één van de eerste experimenten 
opp het gebied van psychiatrische dagbehandeling, werd het belang van 
familiebelastingg onderkend. Hoewel de verwachting was dat dagbehandeling, 
inn vergelijking met een 24-uurs behandeling, zou leiden tot betere resultaten 
opp het gebied van het sociaal functioneren en de kwaliteit van leven van de 
patiënt,, was er enige bezorgdheid over de gevolgen voor de familieleden en 
anderenn die bij de zorg voor de patiënt betrokken waren. De patiënt zou 
immerss de avonden en weekeinden thuis doorbrengen, en de vraag was in 
hoeverree de gevolgen voor de direct betrokkenen de te verwachten positieve 
effectenn van dagbehandeling teniet zouden doen. Besloten werd om deze 
gevolgenn te meten, en toen bleek dat de in het buitenland ontwikkelde 
instrumentenn niet in het Nederlands voorhanden waren, werd besloten zelf 
eenn instrument te ontwikkelen. In dit proefschrift wordt de ontwikkeling en het 
testenn van de psychometrische kwaliteiten van dit instrument, de Betrokkenen 
Evaluatiee Schaal (BES), beschreven. 

Hett ontwikkelen van een instrument neemt meestal de vorm aan van een 
cycluss van uittesten en verbeteren, opnieuw uittesten en opnieuw verbeteren. 
Dezee cyclus, die in principe stapje voor stapje tot een beter instrument leidt (of 
zouu moeten leiden), is ook in dit proefschrift terug te vinden. Vrijwel alle 
hoofdstukkenn zijn geschreven als losse artikelen, of als een hoofdstuk in een 
boek.. Dit betekent niet alleen dat er sprake is van een zekere redundantie, 
maarr ook dat de resultaten van onderzoek soms op een verschillende wijze 
wordenn gepresenteerd en geïnterpreteerd. Er is sprake geweest van een 
voortschrijdendd proces van inzicht, dat zo nu en dan tot nieuwe, en soms 
tegenstrijdigee uitkomsten heeft geleid. In het afsluitende hoofdstuk worden 
echterr alle bevindingen volgens de laatste inzichten besproken en 
samengevat. . 

Hoofdstukk 1 bevat een beknopt historisch overzicht van de ontwikkelingen op 
hett gebied van de rol van familie en ander direct betrokkenen van patiënten 
mett een ernstige psychiatrische stoornis. In vogelvlucht wordt beschreven hoe 
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doorr de deïnstitutionalisering van de psychiatrische zorg en de 
emancipatieprocessenn in de samenleving de rol van familie en betrokkenen 
doorr de jaren heen is veranderd, en onder meer heeft geleid tot de oprichting 
vann familieverenigingen en tot een nieuwe visie op de rol van betrokkenen in 
hett proces van de psychiatrische hulpverlening. De rol van zondebok heeft 
plaatss gemaakt voor die van een betrokken mantelzorger, die dagelijks de 
gevolgenn van deze zorgverlening ondervindt en hierbij de steun verdient van 
dee vertegenwoordigers van ggz-instellingen. Naast dit overzicht bevat dit 
hoofdstukk ook een overzicht van de verschillende versies van de BES, zoals 
dezee in de loop der jaren zijn ontstaan, te beginnen in 1987 met de 
ontwikkelingg van de eerste lijst en eindigend in 2000, met de laatste 
aanpassingenn van de Europese versie van de BES 

Hoofdstukk 2 werd geschreven op verzoek, als hoofdstuk in een boek, 
geredigeerdd door Harriet Lefley en Dale Johnson, over de internationale 
perspectievenn op interventies voor de familie van psychiatrische patiënten. In 
ditt hoofdstuk zijn de theoretische achtergronden van de gevolgen voor 
betrokkenenn besproken, alsmede de wijze waarop de BES werd ontwikkeld op 
basiss van de belangrijkste domeinen die hierbij een rol spelen: (1) de 
symptomenn en het symptoomgedrag van de patiënt, (2) de zorg die de 
betrokkenee moet verlenen en de wijze waarop deze hiermee omgaat, (3) de 
verhoudingenn binnen de familie, (4) de dagelijkse gang van zaken in het gezin, 
(5)) de relatie met anderen en het gevaar van stigmatisering, (6) de gevolgen 
voorr de vrijetijdsbesteding en arbeidscarrière van de betrokkene, (7) de 
financiëlee gevolgen voor betrokkene en patiënt, (8) de gevolgen voor de 
kinderenn en broers en zusters van de patiënt, (9) de contacten met 
hulpverleners,, en (10) de gezondheid van de betrokkene. Deze domeinen 
kunnenn worden vervat in een 'stress-coping-support-appraisal' model, waarin 
hunn onderlinge samenhang wordt weergegeven. In dit model wordt een 
onderscheidd gemaakt tussen zogeheten objectieve en subjectieve 
consequenties,, waarbij de objectieve consequenties worden opgevat als 
onafhankelijke,, en de subjectieve consequenties als afhankelijke variabelen. 
Onderr objectieve consequenties verstaan we datgene wat direct het gevolg is 
vann de symptomen van de patiënt en diens sociaal functioneren, zoals extra 
takenn die de betrokkene op zich moet nemen (de patiënt helpen, toezicht 
houden,, en dergelijke) of juist de activiteiten die hij of zij moet staken (hobby's, 
werkk of sociale contacten). Onder subjectieve consequenties verstaan we de 
gevolgenn op korte of langere tijd op het welbevinden en functioneren van de 
betrokkenee (gevoelens van stress, gezondheidsklachten, en dergelijke). 

Inn het tweede gedeelte van dit hoofdstuk is de ontwikkeling van de BES 
beschreven,, gebaseerd op het 'stress-coping-support-appraisal' model. 
Hierbijj wordt de keuze voor een instrument dat zich vooral richt op de 
objectievee consequenties beargumenteerd, alsmede de keuze voor de 
domeinenn en de gebruikte items. Vervolgens zijn beknopt de psychometrische 
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kwaliteitenn van de BES beschreven aan de hand van de voornaamste 
onderzoekenn die in de periode tussen 1986 en 2000 zijn verricht onder 
betrokkenenn van een qua diagnose gemengde patiëntenpopulatie, en 
betrokkenenn van patiënten met schizofrenie of een affectieve stoornis. Hierbij is 
aandachtt besteed aan de inhoud van de items, de schoolstructuur, de 
toepasbaarheid,, en de validiteit en betrouwbaarheid. Deze analyses van de 
psychometrischee kenmerken van de BES zijn in de volgende hoofdstukken in 
meerr detail besproken. 

Hoofdstukk 3 is vooral gewijd aan het onderzoek naar de betrouwbaarheid van 
dee BES. Deze analyse werd uitgevoerd in de EPSILON studie die werd 
uitgevoerdd op vijf locaties in Europa (Engeland: Londen, Denemarken: 
Kopenhagen,, Italië: Verona, Spanje: Santander, en Nederland: Amsterdam), en 
diee zich richtte op de betrokkenen van vooral ambulante patiënten met een 
ICD-100 diagnose schizofrenie. Doel van dit onderzoek was het ontwikkelen van 
internationaall gestandaardiseerde en gevalideerde instrumenten voor 
schizofrenieonderzoek.. De BES was een van de hiervoor geselecteerde 
instrumenten.. De vertaling van de BES in het Engels, Deens, Spaans en Italiaans 
werdd uitgevoerd volgens de richtlijnen van de World Health Organisation en 
inhoudelijkk getoetst met een Simultane Componenten Analyse. Het bleek dat in 
elkk van de landen dezelfde factorstructuur werd gevonden, een aanwijzing dat 
dee BES in alle vijf landen op een vergelijkbare wijze de consequenties voor 
betrokkenenn meet Het bleek echter wel dat de hoogte van de BES scores nogal 
verschildee tussen de landen, waarbij betrokkenen in Verona en Santander 
meerr consequenties rapporteerden. 

Voorr de analyse van de test-hertest betrouwbaarheid werd de BES twee keer 
afgenomenn met een interval van één tot twee weken. De grootte van 
steekproevenn verschilde per locatie. Tussen de 30 en 90 betrokkenen vulden de 
lijstt de eerste keer en 21 tot 77 betrokkenen deden dat ook de tweede keer. De 
internee consistentie van de BES werd onderzocht met Cronbach alfa en de 
bepalingg van de standaard meetfout (Standard Error of Measurement: SEM). De 
test-hertestt betrouwbaarheid werd vastgesteld met Intraclass Correlatie 
Coëfficiëntenn (ICC) en de SEM. 

Dee Cronbach alfa's varieerden van 0.68 tot 0.86 voor de subschalen en van 
0.877 tot 0.91 voor de totaalscore. De alfa's voor de subschaal 'aansporen' 
blekenn tussen de locaties te verschillen. In Santander werd een lagere alfa 
verkregenn dan in Amsterdam, Londen en Verona. De scores op de SEM 

suggereerdenn dat deze verschillen niet per sé worden veroorzaakt door 
verschillenn in betrouwbaarheid, maar dat dit evengoed het gevolg kan zijn van 
verschillenn in de variantie van de steekproeven. De test-retest betrouwbaarheid 
bleekk groot te zijn in Amsterdam, Kopenhagen en Londen (ICC = 0.87-0.99). 
Hoewell hoog genoeg bleken de ICC scores in Verona en Santander significant 
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lagerr te liggen (ICC = 0.70-0 90) De 5EM scores gaven aan dat deze mindere 
betrouwbaarheidd (voor een deel! kan worden toegeschreven aan een grotere 
meetfout.. De BES scores waren over de gehele linie bij de tweede meting iets 
lagerr dan bij de eerste, zodat er sprake lijkt te zijn van een zeker hertest effect. 
Dezee verschillen zijn echter klein en komen in alle locaties in dezelfde mate 
voor. . 

Uitt de bovenstaande analyses kon worden geconcludeerd dat de interne 
consistentiee en de test-hertest betrouwbaarheid van de BES in elke locatie 
voldoendee groot zijn. De vraag blijft dan waardoor de verschillen in de BES 
scoree tussen de locaties worden veroorzaakt. Op deze vraag kan vooralsnog 
geenn afdoende antwoord worden gegeven. Een mogelijke oorzaak van de 
hogeree scores in Verona en Santander is het feit dat in deze locaties de BES 
geregeldd als interview werd afgenomen, of met hulp van een 
onderzoeksassistentt werd ingevuld. Culturele invloeden kunnen echter ook niet 
wordenn uitgesloten. 

Dee verschillen in BES scores tussen de locaties vormt het onderwerp van 
Hoofdstukk 4. Hierbij is de centrale vraag in welke mate sociale en culturele 
factorenn leiden tot een vertekening in het meten van de consequenties voor 
betrokkenen.. Als mogelijke verklaringen voor het optreden van verschillen 
tussenn locaties worden genoemd: (1) 'echte' verschillen; betrokkenen 
ondervindenn in het ene land inderdaad meer consequenties dan in het andere 
land,, bijvoorbeeld door verschillen in de kwaliteit van de geestelijke 
gezondheidszorg,, (2) verschillen in de samenstelling van de steekproeven, 
bijvoorbeeldd wat betreft geslacht, etnische achtergrond of 
woonomstandigheden,, (3) verschillen in de wijze waarop individuen op 
psychiatrischee stoornissen reageren, (4) culturele verschillen; de wijze waarop 
inn een cultuur wordt aangekeken tegen psychiatrische stoornissen en de taken 
diee daaruit voortvloeien, 15) een instrumentele bias; de BES is niet valide genoeg 
inn alle culturen, of (6) een combinatie van bovenstaande oorzaken. 

Dee in dit hoofdstuk besproken studie maakte gebruik van dezelfde EPSILON 
steekproeff als in hoofdstuk 3. Behalve de BES werden ook socio-demografische 
kenmerkenn vastgelegd, alsmede de ernst van de symptomatologie, gemeten 
mett de Brief Psychiatrie Rating Scale (BPRS-24), en het functioneren van de 
patiënt,, gemeten met de Global Assessment of Functioning Scale (GAF). 

Dee steekproeven werden vergeleken op de volgende variabelen: (1) kenmerken 
vann de patiënt, zoals leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, symptomatologie en 
functioneren,, (2) kenmerken van de betrokkene, zoals leeftijd, geslacht en 
inkomen,, en (3) kenmerken van het contact tussen patiënt en betrokkene, zoals 
hett aantal dagen dat men samen in één huis heeft gewoond Deze kenmerken 
werdenn als covariaten opgenomen in een covariantie-analyse. Hierdoor kon 
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voorr de eventuele invloed van deze kenmerken op de BES scores worden 
gecorrigeerd. . 

Err bleken inderdaad verschillen te bestaan in de samenstelling van de 
steekproeven.. Amsterdam en Londen hadden het hoogste percentage 
allochtonee patiënten, en in Londen waren de patiënten gemiddeld ouder en 
haddenn zij een langere psychiatrische voorgeschiedenis. De betrokkenen in 
Veronaa waren minder goed is staat om met de psychiatrische ziekte om te 
gaan.. In de Noordeuropese locaties woonden meer patiënten op zichzelf en 
haddenn zij minder contact met de betrokkenen. Dit in tegenstelling tot de 
zuidelijkee locaties waar de meeste patiënten bij hun familie wonen. Behalve 
dezee verschillen tussen de steekproeven bleken de locaties ook onderling te 
verschillenn op hun demografische samenstelling, zoals het percentage 
alleenstaanden,, werkloosheidscijfers, een-oudergezinnen en het aantal 
opnamebeddenn per hoofd van de bevolking. 

Dee voor deze kenmerken gecorrigeerde BES scores bleken onderling nog 
steedss te verschillen, en al waren deze verschillen wel iets afgenomen, waren 
dee BES scores in Verona en Santander over het algemeen hoger dan elders. Dit 
betekentt dat de verschillen niet zijn toe te schrijven aan de steekproef of 
locatiekenmerken,, tenminste voor zover deze zijn geregistreerd Zaken als 
socialee steun, coping, persoonlijkheidskenmerken, psycho-educatie en 
stigmatiseringg zijn niet gemeten, evenmin als de kwaliteit van de geestelijke 
gezondheidszorg.. Verder onderzoek moet hierover uitsluitsel brengen. Tot die 
tijdd mag een culturele bias niet worden uitgesloten en voorlopig wordt 
geadviseerdd om per land eigen normgroepen aan te leggen en voorzichtig te 
zijnn met vergelijkingen tussen landen. 

Dee consequenties voor betrokkenen worden meestal onderzocht wanneer er 
sprakee is van schizofrenie of een daaraan verwante stoornis. De gevolgen van 
affectievee stoornissen zijn altijd wat onderbelicht gebleven. Uit wat er wel 
bekendd is komt naar voren dat ook in het geval van depressie de gevolgen 
voorr betrokkenen aanzienlijk kunnen zijn. Er is echter nog nauwelijks 
onderzoekk uitgevoerd met een valide instrument op wat grotere steekproeven. 
Inn Hoofdstuk 5 is het onderzoek beschreven dat met de BES is uitgevoerd bij 
betrokkenenn (veelal partners) van depressieve patiënten. De BES is een valide 
instrumentt voor het gebruik in een dergelijke populatie. 

Dee onderzoeksvragen luidden: (1) wat zijn de gevolgen voor betrokkenen die 
hunn leven delen met mensen met een affectieve stoornis7, (2) hangen deze 
gevolgenn samen met diagnose, ernst en duur van de stoornis, of de socio-
demografischee kenmerken van de patiënt en de betrokkene9, en (3) hangen 
dezee gevolgen samen met eigen (psycho)somatische klachten en het gebruik 
vann (geestelijke) gezondheidszorg voorzieningen7 
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Hett onderzoek werd uitgevoerd onder betrokkenen van patiënten die voldeden 
aann de DSM-IV criteria voor depressieve stoornissen of dysthymie. De 
patiëntengroepp bestond uit: (1) onlangs opgenomen patiënten (N=20), (2) acute 
ambulantee patiënten, die sinds kort in behandeling zijn (N=110), en (3) niet 
acutee ambulante patiënten, langer dan 2 maanden in behandeling |N=203). 

Naastt de BES werd een verkorte versie van de Ways of Coping Checklist IWCC), 
dee Inventarisatielijst Sociale Betrokkenheid (ISB) en de Zung Selfrating 
Depressionn Scale (SDS) afgenomen. De instrumenten werden per post aan 333 
betrokkenenn toegezonden. De respons bedroeg 78% (N=260). 

Dee niet acute ambulante patiënten scoorden het laagst op de Zung SDS, en de 
opgenomenn patiënten hadden de kortste psychiatrische voorgeschiedenis. De 
opgenomenn patiënten waren het oudst en de acute ambulante patiënten het 
jongstt Het merendeel van de betrokkenen was de partner van de patiënt 
(72.3%)) en/of woonde in hetzelfde huis (85.3%). De betrokkenen van de 
opgenomenn patiënten hadden het minste contact met de patiënt gehad. 

Dee BES scores gaven aan dat bijna de helft van de betrokkenen zich tenminste 
regelmatigg zorgen had gemaakt om de gezondheid van de patiënt en om 
dienss toekomst. In een kwart tot een derde van de gevallen was het regelmatig 
nodigg geweest om de patiënt aan te sporen iets gaan ondernemen, had men 
takenn van de patiënt over moeten nemen, had men de psychische problemen 
vann de patiënt als een belasting ervaren, was er sprake geweest van een 
gespannenn sfeer, en had men zich zorgen gemaakt over de eigen toekomst, 
overr de behandeling die de patiënt krijgt en over diens veiligheid. 

Dee drie patiëntgroepen bleken onderling te verschillen. De gevolgen waren het 
grootstt voor de betrokkenen van opgenomen patiënten. De betrokkenen van 
dee niet acute ambulante patiënten meldden de minste gevolgen, met 
uitzonderingg van de gevolgen voor kinderen jonger dan 16 jaar. Juist in deze 
groepp bleken de kinderen de meeste gevolgen te ondervinden, vooral wat 
betreftt slaap- en concentratieproblemen, minder contact met vrienden, en 
meerr verzuim van school. 

Ongeveerr een derde van de betrokkenen gaf aan in staat te zijn met de 
psychischee problemen om te kunnen gaan, maar eveneens een derde kon dat 
niet.. Ongeveer 80% van de betrokkenen had (psychosomatische klachten, 
gemiddeldd 3.8 van de acht klachten waarnaar werd gevraagd, en een kwart 
werdd hiervoor behandeld en/of gebruikte medicatie. Ook hier scoorden de 
betrokkenenn van opgenomen patiënten het hoogst en de betrokkenen van niet 
acutee ambulante patiënten het laagst. 

Dee grootte van de gevolgen voor de betrokkenen kon vooral worden voorspeld 
doorr vier variabelen: coping, veranderingen in de relatie, sociale steun, en het 
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all of niet acute karakter van de depressie. Betrokkenen meldden meer 
consequentiess als de relatie met de patiënt veranderd is, als zij geen sociale 
steunn van anderen ontvangen, als zij proberen hun problemen met 
dagdromenn tegen te gaan, als zij zich niet in staat voelen om de situatie het 
hoofdd te bieden, en als zij moeten zorgen voor een patiënt met een acute 
affectievee stoornis. De verstoring van de onderlinge relatie en het gezinsleven 
doorr een acute depressie lijkt dus doorslaggevend te zijn voor de gevolgen die 
betrokkenenn ondervinden. 

Dee studie heeft aangetoond dat ook in het geval van affectieve stoornissen de 
consequentiess voor betrokkenen aanzienlijk kunnen zijn en dat ook deze 
betrokkenenn zelf klachten hebben. Als er sprake is van een acute situatie zijn 
dezee gevolgen het grootst, wat betekent dat vooral bij de behandeling van 
nieuwee patiënten met floride symptomen ook aandacht moet worden besteed 
aann de betrokkenen. De effecten op de langere duur moeten echter ook niet 
wordenn onderschat, gezien de consequenties voor jonge kinderen. 

Inn Hoofdstuk 6 wordt verder ingegaan op de consequenties voor betrokkenen 
vann patiënten met een affectieve stoornis, nu in vergelijking met schizofrenie. 
Dee onderzoeksvragen luidden: (1) welke verschillen zijn er tussen depressie en 
schizofreniee wat betreft de gevolgen voor betrokkenen9, (2) zijn op basis van de 
groottee van deze gevolgen verschillende groepen te onderscheiden7, en (3) 
watt zijn de klinische implicaties van het betrokken zijn bij iemand met een 
affectievee stoornis9 

Dee steekproef van betrokkenen van patiënten met een depressie was dezelfde 
alss in hoofdstuk 5. De steekproef van betrokkenen van patiënten met 
schizofreniee kwam uit het EPSILON onderzoek. Omdat tussen Noord- en 
Zuideuropaa verschillen waren gevonden, werden alleen de Noordeuropese 
casussenn gebruikt (N = 151). 

Dee BES item scores werden gedichotomiseerd tot 'geen consequenties' (nooit, 
soms)) en 'echte consequenties' (regelmatig, vaak, altijd), en elke subschaal 
scoree werd gehercodeerd tot: (1) geen consequenties, geen enkele echte 
consequentiee op deze schaal, (2) enige consequenties, een schaalscore 
behorendd tot de laagste 50%, en (3) veel consequenties, een schaalscore 
behorendd tot de hoogste 50%. Scorepatronen werden geanalyseerd met 
Homalss en onderling vergeleken. 

Dee analyse van antwoordpatronen liet in beide groepen een grote variatie zien. 
Sommigenn scoorden hoog, anderen helemaal niet Uit de analyse bleek verder 
datt als iemand op de ene sub-schaal in de categorie 'veel consequenties' 
scoorde,, de kans groot was dat ook op de andere subschalen veel 
consequentiess waren gescoord. Dit patroon maakte het mogelijk een verdere 
indelingg te maken in drie subgroepen: (1) een low level subgroep, geen 
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consequentiess op tenminste drie subschalen, (2) een medium level subgroep, 
enigee consequenties op tenminste twee subschalen, en (3) een high level 
subgroep,, veel consequenties op tenminste twee subschalen. 

Hett bleek dat in het geval van depressie de betrokkene uit de 'high level' 
subgroepp vaker een vrouw is en de patiënt vaker een man, en dat zij in vrijwel 
allee gevallen een huishouden delen De patiënt behoort vaker tot de acute 
subgroep,, en heeft meer symptomen en een kortere psychiatrische 
voorgeschiedenis.. De betrokkenen hebben zelf ook meer klachten, voelen zich 
zwaarderr belast, en vinden vaker dat hun relatie met de patiënt veranderd is. 
Zijj voelen zich minder gesteund door vrienden en familie, en hebben meer 
moeitee om met de stoornis om te gaan. Zij gebruiken ook vaker ontwijkende 
copingg technieken (dagdromen, fantasieën), of geven zichzelf de schuld van 
alles.. Ten slotte maken ze de hoogste additionele kosten. 

Inn het geval van schizofrenie is eenzelfde beeld te zien. Betrokkenen uit de 'high 
level'' subgroep wonen vaker samen met de patiënt, en/of brengen meer tijd 
mett door de patiënt, die gemiddeld meer symptomen heeft. De betrokkenen 
hebbenn zelf ook meer klachten en moeten meer geld uitgeven dan de 
anderen. . 

Dee gevolgen voor betrokkenen van patiënten met een depressie of schizofrenie 
zijnn vrijwel dezelfde, niet alleen wat betreft de hoogte van de BES scores, maar 
ookk in hun scorepatronen. Dit betekent dat betrokkenen van een patiënt met 
eenn depressie dezelfde aandacht moeten krijgen van de hulpverlening als 
betrokkenenn van een patiënt met schizofrenie. 

Hoofdstukk 7 bevat een gedetailleerde bespreking en samenvatting van alle 
beschikbaree data over de psychometrische kwaliteiten van de BES. De 
resultatenn van de studies die in de voorgaande hoofdstukken werden 
besprokenn zijn hiervoor aangevuld met de resultaten van al het onderzoek dat 
elderss is gepubliceerd. Bij de bespreking is naast de klassieke validiteits- en 
betrouwbaarheidsmatenn veel aandacht besteed aan de 'zinvolheid'[sens\b\\\ty) 
vann de BES. Hierbij kwamen de volgende onderwerpen aan de orde: (1) opzet 
enen doel; wat meet het en met welk doel, waarom willen we dit instrument 
hebben,, is het toe te passen bij de beoogde doelgroep7; (2) inhoudsvaliditeit, 
wordenn alle domeinen bestreken, zijn alle belangrijke variabelen 
meegenomen,, zijn er duidelijke en interpreteerbare schalen7, (3) 
inzichtelijkheid,inzichtelijkheid, bevat het instrument de onderwerpen die je zou verwachten, 
ziett het er aantrekkelijk uit, prikkelt het de nieuwsgierigheid van de respondent, 
iss het uitnodigend9, (4) vormgeving en format: is het instrument begrijpelijk, is 
hett reproduceerbaar, heeft het een duidelijke lay-out7; (5) gebruiksgemak; de 
moeilijkheidsgraadd van het instrument, en de tijd die nodig is om hem in te 
vullen.. Uit de analyse bleek dat de BES mag worden beschouwd als een zeer 
zinvoll instrument, door zijn brede toepasbaarheid, de bestreken domeinen, het 
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gebruiksgemak,, het gestructureerde format, en het aansluiten bij datgene wat 
betrokkenenn belangrijk vinden. 

Dee constructvaliditeit kon niet op een goede manier worden bepaald wegens 
gebrekk aan een gouden standaard. Er werden echter in verscheidene studies 
well aanwijzingen gevonden voor een adequate constructvaliditeit, 
bijvoorbeeldd in twee studies waarin de BES werd vergeleken met een ander 
instrumentt voor het meten van de consequenties voor betrokkenen, en in 
studiess waarin werd aangetoond dat de consequenties voor betrokkenen sterk 
correlerenn met diverse vormen van subjectieve consequenties, zoals 
(psycho)somatischee klachten en burnout. Ook werden aanwijzingen gevonden 
voorr een bevredigende divergente en convergent validiteit, onder andere in 
studiess waarin de BES scores konden worden voorspeld door andere 
variabelenn uit het stress-coping-support-appraisal model. De eindconclusie is 
dann ook dat er sprake is van een goede validiteit. 

Dee betrouwbaarheid van de BES werd op drie manieren onderzocht: (1) de 
internee consistentie van de subschaien, (2] the test-hertest betrouwbaarheid, 
enn (3) de gevoeligheid voor veranderingen. Uit de analyses bleek dat de 
betrouwbaarheidd van de BES over het algemeen goed is voor zowel de interne 
consistentiee als de veranderingsgevoeligheid. De test-hertest betrouwbaarheid 
wass echter nog wat problematisch en zal nader moeten worden onderzocht. 

Tott slot kan worden vastgesteld dat de BES goed bruikbaar is in vele settings 
waarr sprake is van consequenties voor betrokkenen, vanwege zijn stabiele 
schoolstructuur,, zowel in verschillende populaties als in de verschillende 
landen,, als vanwege zijn grote mate van zinvolheid. Dit blijkt ook wel uit het feit 
datt de BES inmiddels in negen talen is vertaald (Engels, Deens, Italiaans, 
Spaans,, Portugees, Duits, Frans, Zweeds en Fins), en wordt gebruikt door 
onderzoekerss in heel Europa. 

Dee BES mag dus worden beschouwd als een instrument met goede 
psychometrischee kwaliteiten en een goede toepasbaarheid. 
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