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Samenvatting (Summary in Dutch) 

 

 

In dit proefschrift staat de vraag centraal of het mogelijk is om existentiële angst (EA) te 

meten met behulp van een vragenlijst en of een dergelijke vragenlijst kan onderscheiden 

tussen verschillende aspecten van EA. Deze onderzoeksvraagstelling is kort uitgewerkt in 

Hoofdstuk 1, gevolgd door een overzicht van de indeling van het proefschrift. 

 

In Hoofdstuk 2 wordt literatuur over EA besproken, uitlopend op een eigen conceptueel 

model dat de basis vormt voor het empirische onderzoek in de volgende hoofdstukken. EA 

heeft als begrip haar achtergrond in de filosofie, waarbij allereerst gedacht moet worden aan 

het werk van filosofen uit de twintigste eeuw, zoals bijvoorbeeld Kierkegaard, Heidegger, 

Sartre, Camus en De Beauvoir en vervolgens ook aan de fenomenologische analyse van 

psychiatrische verschijnselen. Daarnaast bestaat er een psychotherapeutische traditie die 

mensen probeert te helpen om te gaan met existentiële vragen. Yalom, Frankl en Van 

Deurzen zijn enkele bekende vertegenwoordigers van deze traditie. Tenslotte is er ook 

empirisch onderzoek gedaan naar EA, waarbij twee belangrijke onderzoeksstromingen zijn te 

onderscheiden, enerzijds het survey onderzoek naar doodsangst en anderzijds experimenteel 

onderzoek vanuit de Terror Management Theory. In het tweede deel van hoofdstuk 2 wordt 

ingegaan op het begrip EA zelf. Allereerst wordt besproken dat EA niet alleen een uiting is 

van psychopathologie, maar ook meer in het algemeen terug te vinden is in menselijke 

ervaringen. Het is daarbij lastig om te onderscheiden tussen pathologische en normale 

varianten. Allerlei kenmerken, zoals de aard van de ervaring, het al of niet adaptieve karakter 

en de rol van leerervaringen, blijken niet exclusief voor pathologische vormen van EA. De 

impact van de EA op iemands leven lijkt het meest bruikbaar onderscheidingscriterium om 

pathologische varianten te onderscheiden. Vervolgens wordt besproken dat EA zowel 

reflectieve als pre-reflectieve, lichamelijke, aspecten kent. Hoewel EA zich onderscheidt 

doordat het niet slechts een reactie op een specifiek object is, zijn er wel verschillende 

thema’s te benoemen die vaak in verband worden gebracht met EA, namelijk: dood, 

zinloosheid, schuld, isolatie en identiteit. Ons eigen conceptuele model laat zien dat EA een 

uiting is van het spanningsveld dat in deze vijf domeinen kan ontstaan.  
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Hoofdstuk 3 gaat in op de vraag welke instrumenten er beschikbaar zijn om EA te meten en 

wat de kwaliteit hiervan is. Hiervoor is een systematische zoekstrategie in verschillende veel 

gebruikte literatuur databases toegepast. Deze strategie leverde een groot aantal 

onderzoeksinstrumenten op, waarbij de meeste zich vooral op doodsangst richten. Er werden 

slechts vijf instrumenten gevonden die meerdere aspecten van EA beogen te meten. Van deze 

vragenlijst bleek alleen de recent ontwikkelde Existential Anxiety Questionnaire (EAQ) goed 

onderzocht met betrekking tot betrouwbaarheid en validiteit. Deze vragenlijst is ontwikkeld 

op basis van de theorie van Tillich en onderscheidt drie domeinen van EA: dood, zinloosheid 

en schuld.    

 

Hoofdstuk 4 gaat in op de item ontwikkeling en pre-testing van een nieuwe vragenlijst voor 

het meten van EA. Op basis van de uitkomst van de in hoofdstuk 3 besproken review, 

verwachtten we dat de EAQ geschikt zou zijn om te gebruiken in ons onderzoeksproject. 

Omdat deze lijst nog niet beschikbaar was in het Nederlands en ontwikkeld is voor een 

Amerikaanse context, was eerst een proces van vertaling en adaptatie nodig. Voordat een 

vragenlijst gebruikt kan worden in een andere cultuur, is het niet voldoende om de items te 

vertalen, maar het is ook nodig om na te gaan hoe de vertaalde items worden opgevat door 

respondenten uit de betreffende cultuur. Voor dit proces van adaptatie hebben we gebruik 

gemaakt van een cognitief interview procedure, namelijk Three Step Test Interviewing 

(TSTI). Respondenten beantwoordden de items van de vragenlijst en spraken tegelijk uit wat 

ze hierbij dachten. Na de afname werden zij geïnterviewd om onduidelijkheden te 

verhelderen en aanvullende informatie te krijgen over hun opvattingen over EA. Behalve de 

items uit de EAQ, maakten we ook gebruik van nieuw geformuleerde items om er voor te 

zorgen dat de vragenlijst een zo goed mogelijke weergave zou geven van de diverse aspecten 

van EA. In totaal namen 29 respondenten deel aan dit onderzoek, 24 van hen waren 

afkomstig uit de algemene bevolking en 5 waren in behandeling vanwege angstklachten. De 

interviews vonden plaats in drie rondes, waarbij na elke ronde aanpassingen werden gedaan 

aan de vragenlijst en de nieuwe versie in een volgende ronde werd voorgelegd aan een 

nieuwe groep respondenten. In de eerste ronde deden zich bij de beantwoording van de 

vragen veel problemen voor. Respondenten begrepen de begrippen van de lijst niet of gaven 

andere antwoorden dan zij bedoelden, vooral bij samengestelde items of items waarin een 

ontkenning gebruikt was. Het grootste deel van de fouten werd gemaakt bij items die 

afkomstig waren uit de EAQ. De aanpassingen die gedaan werden in de tweede en de derde 

ronde leidden er toe dat het aantal fouten afnam, waarbij respondenten over het algemeen het 
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niet moeilijk of erg belastend vonden om de lijst in te vullen. De uiteindelijke versie van de 

zo ontwikkelde vragenlijst bestond uit 25 items over angst in reactie tot dood, zinloosheid, 

schuld, isolement en verwarring met betrekking tot identiteit. Vanwege de diverse 

aanpassingen werd een nieuwe naam voor de vragenlijst gekozen, namelijk Existential 

Concerns Questionnaire (ECQ).  

 

Hoofdstuk 5 beschrijft de validatie van de ECQ in een non-klinische en een klinische 

sample. De ECQ werd afgenomen bij een groep van 389 personen uit de algemene bevolking, 

samen met vragenlijsten met betrekking tot doodsangst, intolerantie van onzekerheid, stress 

klachten, een neurotische dispositie, zingeving, sociaal wenselijkheid en life events. Op basis 

van de analyse van de items en factor analyse werd de vragenlijst aangepast en deze nieuwe 

versie, bestaande uit 22 items, werd afgenomen bij een groep van 99 personen met een angst- 

en/of stemmingsstoornis. Uit de factoranalyse kwam naar voren dat de ECQ het best gezien 

kan worden als een unidimensioneel instrument. De vijf dimensies die ten grondslag lagen 

aan de lijst konden niet uit de factorstructuur worden afgeleid. Wel bleken er een subfactor 

met betrekking tot doodsangst en een subfactor met betrekking tot vermijding te zijn. De 

correlaties met andere maten waren allen vrijwel in de voorspelde richting en sterkte, behalve 

dat het verwachte verband met negatieve life-events niet aangetoond kon worden. De 

consistentie en test-hertest betrouwbaarheid van de ECQ kwamen beiden als zeer goed naar 

voren.   

 

Hoofdstuk 6 gaat in op de structurele validiteit van de World Assumption Scale (WAS). 

Deze vragenlijst werd in het onderzoek naar de validiteit van de ECQ bij een deel van de 

onderzoeksgroep afgenomen, namelijk alleen bij de studenten. Voor dit hoofdstuk werd 

echter gebruik gemaakt van een bestaande dataset van trauma overlevenden en 

zorgprofessionals. De WAS is ontwikkeld door Janoff-Bulman als operationalisatie van haar 

theorie van Shattered Assumptions. Volgens deze theorie hebben mensen in beginsel 

positieve opvattingen over de wereld in het algemeen, de zin van gebeurtenissen en hun eigen 

zelfwaarde. Door het fundamentele en abstracte karakter van deze opvattingen, veranderen 

deze niet onmiddellijk bij bewijs van het tegendeel in de vorm van alledaagse tegenslagen of 

informatie over negatieve gebeurtenissen. Deze positieve opvattingen komen echter wel 

onder druk te staan wanneer iemand wordt geconfronteerd met sterk ingrijpende, 

traumatische, gebeurtenissen. In dat geval is een proces van adaptatie noodzakelijk, waarbij 

de nieuwe informatie wordt geïntegreerd en de bestaand opvattingen worden aangepast. 
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Wanneer dit cognitieve proces niet goed verloopt kunnen mensen mentale klachten 

ontwikkelen. Hoewel de WAS al in tientallen studies is toegepast, is er nog steeds discussie 

over de factorstructuur. Sommige onderzoeken vonden ondersteuning voor de theoretische 

structuur van acht verschillende positieve assumpties, terwijl andere onderzoeken een andere 

factorstructuur vonden. In hoofdstuk 6 worden deze onderzoeken besproken en wordt een 

nieuwe factor analytische studie uitgevoerd met 1791 respondenten die hulp zochten na een 

trauma en een sample van 236 zorgprofessionals. Door de eerste sample in drie delen te 

splitsen, was het mogelijk om zowel exploratieve als confirmatieve factoranalyses toe te 

passen. Deze analyses boden ondersteuning aan het oorspronkelijke model van acht factoren. 

Vervolgens is getoetst of het achtfactoren model ook terug gevonden kon worden in de 

therapeuten sample en dit bleek inderdaad het geval. Daarnaast bleek dat verschillende 

factoren ook onderling verschilden in hun samenhang met relevante maten, wat verdere 

ondersteuning is voor het maken van een onderscheid tussen de verschillende assumpties. 

Deze studie biedt dus ondersteuning voor de structurele validiteit van de WAS, waarbij het 

belangrijk is om op te merken dat in dit onderzoek de items geclusterd waren volgens de acht 

theoretische domeinen, wat van invloed kan zijn geweest op de resultaten.  

 

In hoofdstuk 7 wordt tenslotte besproken hoe EA in de therapeutische praktijk aan de orde 

komt. Hiervoor wordt een momenteel veel gebruikte therapeutische methode besproken, de 

cognitieve gedragstherapie. Binnen cognitieve gedragstherapie komt EA wel aan de orde, 

maar de aanwijzingen die worden gegeven voor de therapeutische benadering hiervan zijn 

slechts summier, zeker in vergelijking met de stroming van de existentiële psychotherapieën. 

In de derde generatie cognitieve gedragstherapie, met name Acceptance and Commitment 

Therapy lijkt verhoudingsgewijs veel aandacht te worden gegeven aan EA. Het verschil 

tussen de benaderingen wordt verduidelijkt aan de hand van het onderwerp doodsangst. 

Binnen de existentiële psychotherapieën wordt aangeraden om het onderwerp doodsangst in 

therapie niet te vermijden, maar te bespreken wat deze angst voor de hulpvrager inhoudt en 

deze angst vanuit de context van iemands levenssituatie te verhelderen. De eerste en tweede 

generatie cognitieve gedragstherapie raden voor de behandeling van doodsangst bijvoorbeeld 

cognitieve therapie en exposure aan. Ook is het mogelijk om op basis van op maat gemaakte 

functie- en betekenisanalyses aanvullende interventies te kiezen. Vanuit Acceptance and 

Commitment Therapy zal eerder gedacht worden aan het mindful leren aanvaarden van wat 

onvermijdbaar is en leren meer afstand te kunnen ervaren tot gedachten over de dood. 
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Momenteel is er nog onvoldoende wetenschappelijke basis voor beantwoording van de vraag 

welke benaderingswijze het meest effectief is.  

 

Tenslotte wordt in hoofdstuk 8 teruggekeken op het gehele onderzoek en worden implicaties 

voor theorie en methodische ontwikkeling besproken. De resultaten van het onderzoek bieden 

ondersteuning aan het door ons ontwikkelde model en laten zien dat verschillende aspecten 

van EA onderling sterk verbonden zijn, waarbij angst voor de dood een aparte plaats inneemt. 

Het onderzoek levert een unieke bijdrage aan de theorievorming over EA doordat er een zelf 

rapportage instrument is ontwikkeld dat makkelijk bij grote groepen respondenten afgenomen 

kan worden. Door toepassing van dit instrument kan verder inzicht worden verworven in EA 

en de vraag wat de beste therapeutische benadering hiervan is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


