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-AbstractDe Overall Anxiety Severity and Impairment Scale (OASIS) is een vijf item
angstgerelateerde vragenlijst waarvan de betrouwbaarheid en validiteit

in een

Nederlandse setting niet eerder was aangetoond. In dit onderzoek werd gekeken naar
de ernst van angstklachten en of de OASIS differentieert tussen angststoornissen en
andere psychiatrische pathologie binnen een Nederlandse setting. In een tweedelijns
klinische onderzoeksgroep (N=82) scoorden cliënten met een angststoornis hoger op
de OASIS dan cliënten zonder angststoornis en uit een principale componenten
analyse bleek dat de OASIS een eenduidige structuur had. De convergente validiteit
van de OASIS werd ondersteund door de correlatie met de Beck Anxiety Inventory en
de angstschaal van de Brief Symptom Inventory.
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1. Inleiding

In de Nederlandse Geestelijke Gezondheids Zorg speelt kosteneffectiviteit een steeds
grotere rol waardoor er vraag is naar meetinstrumenten die als indicator voor de
aanwezigheid van een stoornis kunnen dienen (Huijbrechts, Appelo, Korrelboom, Van
der Heiden, & Bos, 2009). Een belangrijke methode binnen de klinische psychologie
om onderzoek uit te voeren is het gebruik maken van zelfbeoordelinginstrumenten,
zoals vragenlijsten.
Vragenlijsten hebben verschillende positieve eigenschappen. Door middel van
vragenlijsten kan een onderzoeker de conditie van de cliënt in kwantificeerbare,
betrouwbare, valide en accurate gegevens vertalen (Robertson & Williams, 2009) en
deze objectiveren door ze te definiëren in concreet meetbare termen (Wells, 1997).
Klachten van cliënten kunnen door middel van vragenlijsten worden geïdentificeerd,
het verleden en huidige niveau van functioneren kan worden vastgesteld en er kan
worden bijgehouden wat het effect is van de behandeling (Wells, 1997). Ook zijn
zelfrapportage middelen een krachtige manier om informatie te leveren over het
probleem van een individu vanuit het perspectief van de cliënt, niet beïnvloed door de
vooroordelen en verwachtingen van de onderzoeker (Antony, Orsillo, & Roemer,
2001). Zelfrapportage instrumenten maken het mogelijk om verschillende domeinen
van functioneren te meten die niet direct beschikbaar zijn door middel van andere
meettechnieken. Zelfbeoordelinginstrumenten kunnen verschillende aspecten van een
gegeven kenmerk of meerdere kenmerken beoordelen door de cliënt veel
verschillende items te laten invullen. Het aantal metingen wat beschikbaar is en het
aantal persoonlijke kenmerken dat gemeten kan worden, maken zelfrapportage een
handige en veelgebruikte methode (Kazdin, 2006). Omdat zelfrapportage middelen
belangrijke instrumenten zijn voor onderzoek uitgevoerd door psychologen, moeten
deze methoden zorgvuldig ontwikkeld worden (Zechmeister, Zechmesier, &
Shaughnessy, 2001).
Vragenlijsten worden veelvuldig als instrument gebruikt bij correlationeel
onderzoek (Zechmeister et al., 2001) en deze vorm van onderzoek wordt binnen de
klinische psychologie vaak gebruikt (Kazdin, 2006). Bij de ontwikkeling van
vragenlijsten is het daarom van belang er voor te zorgen dat deze zo goed mogelijk in
elkaar zit. Dit kan men doen door er voor te zorgen dat een test, vragenlijst, valide en
betrouwbaar is.
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Validiteit is een verzamelterm voor een aantal mogelijke eigenschappen van
een test. Door de validiteit van een test te onderzoeken kan worden beoordeeld of de
betreffende test daadwerkelijk meet wat hij behoort te meten (Van den Brink &
Mellenbergh, 2003; Field, 2009). In het validatieproces is zowel convergentie als
divergentie van belang. Om de validiteit te ondersteunen moet aangetoond worden dat
een test wel samenhangt met andere metingen van hetzelfde begrip of verwante
begrippen, convergente validiteit, en niet samenhangt met andere niet-verwante
begrippen,

divergente

validiteit

(Van

den

Brink

&

Mellenbergh,

2003).

Betrouwbaarheid is een maat voor de precisie waarmee verschillen in ware scores
tussen personen geschat kunnen worden met behulp van de verschillen in testscores
tussen die personen. Is deze precisie groot, dan wordt de test betrouwbaar genoemd en
is deze precisie klein, dan wordt de test onbetrouwbaar genoemd (Van den Brink &
Mellenbergh , 2003; Field, 2009).
In de afgelopen jaren is gebleken dat angststoornissen en depressie de meest
voorkomende mentale gezondheidsproblemen zijn (Ansseau et al., 2004). Het
merendeel van de mensen dat hulp zoekt voor angstklachten, heeft verschillende
angststoornissen (Brown, Campbell, Lehman, Grisham, & Mancill, 2001).
Gegeneraliseerde angststoornis, paniekstoornis, sociale fobie en posttraumatische
stress zijn angststoornissen die het meest voorkomen (Kroenke, Spitzer, Williams,
Monahan, & Löwe, 2007). Om optimaal te kunnen inschatten van wat voor
angstklachten er sprake is en om de behandeling goed uit te voeren, is het van belang
dat de verschillende angstproblemen goed in kaart worden gebracht. Vragenlijsten
over angstklachten zijn vaak gericht op een bepaald gebied. Zo zijn de meeste
vragenlijsten ontworpen om de aanwezigheid van specifieke diagnostische
categorieën als paniekstoornis (Houck, Spiegel, Shear, & Rucci, 2002) of
gegeneraliseerde angststoornis (Spitzer, Kroenke, Williams, & Lowe, 2006) te meten
(Campbell-Sills et al., 2009).

In

dit

onderzoek

wordt

getracht

een

screenings

vragenlijst

voor

angststoornissen, de Overall Anxiety Severity and Impairment Scale (OASIS) te
valideren voor de Nederlandse bevolking. Hierbij wordt onderzocht of de OASIS een
betrouwbaar en valide middel is om de ernst van angstklachten te evalueren binnen
een Nederlandse setting en of de OASIS differentieert tussen angststoornissen en
andere psychiatrische pathologie.
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De Overall Anxiety Severity and Impairment Scale is een in de Verenigde
Staten ontwikkelde vragenlijst door Norman, Hami-Cissell, Means-Christensen, en
Stein (2006). Deze is ontwikkeld in een poging om aan de behoefte tegemoet te
komen van een zelfrapportage middel voor angst dat meerdere domeinen van
klinische ernst beslaat en daarnaast kijkt naar functionele beperkingen (Norman et al.,
2006). Een andere eis bij de ontwikkeling van de OASIS was om aan de behoefte te
voldoen om de ernst van een angststoornis naar voren te brengen. Ook is de OASIS
kort genoeg om gebruikt te kunnen worden in een drukke klinische setting (Norman et
al., 2006). De OASIS bestaat namelijk uit vijf items en kost zo niet veel tijd om in te
vullen. Met de OASIS wordt aan cliënten gevraagd aan verschillende ervaringen met
betrekking tot angst te denken, zoals paniekaanvallen, piekergedachtes of flashbacks
en met dit in hun achterhoofd de vragenlijst invullen. De OASIS is daardoor
toepasbaar bij elke angststoornis, meet de ernst en beperkingen die naar voren komen
bij verschillende angststoornissen en is transdiagnostisch (Allen, McHugh, & Barlow,
2008). Transdiagnostisch wil zeggen dat de diagnose het behandelprotocol overstijgt,
mensen met verschillende diagnoses kunnen met hetzelfde protocol behandeld
worden. De OASIS is een vragenlijst die niet specifiek een bepaalde angststoornis
meet, maar die kijkt naar de mate van angstsymptomen die iemand heeft (Norman et
al., 2006).
Uit het eerdere onderzoek van Norman et al. (2006) bleek dat de OASIS
betrouwbaar en valide was in een onderzoeksgroep van studenten, waarna CampbellSills et al. (2009) dit onderzoek voortzette bij een groep eerstelijns patiënten en ook
hier een goede betrouwbaarheid en validiteit vonden. Een belangrijke andere
conclusie van Campbell-Sills et al. (2009) was dat de OASIS toepasbaar is bij
patiënten met verschillende soorten angststoornissen. Gezien deze veelbelovende
resultaten werd getracht in dit onderzoek deze resultaten te repliceren voor de
Nederlandse bevolking.
Om te kunnen beoordelen of de OASIS bruikbaar is in een Nederlandse
klinische setting worden de betrouwbaarheid en validiteit ook hier onderzocht. Er
worden correlaties geanalyseerd tussen de OASIS en de Brief Symptom Inventory
Angstschaal, de Beck Anxiety Inventory en het spectrum Neuroticisme van de Grote
Vijf Persoonlijkheidstest. Dit omdat er in eerder onderzoek is gebleken dat er tussen
deze instrumenten een verband bestaat (Norman et al. 2006; Campbell-Sills et al.
2009). Verwacht werd in dit onderzoek dat de OASIS niet correleert met andere
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symptoommaten en dat de OASIS onderscheid maakt tussen angstklachten en andere
psychiatrische pathologie.
Een eerder resultaat wat de discriminerende validiteit van de OASIS
tegenspreekt is de correlatie die werd gevonden tussen de OASIS en de subschaal
depressie van de BSI (Campbell-Sills et al., 2009). Angst en depressie kunnen enige
mate van overlap hebben in symptomen (Olino, Klein, Lewinsohn, Rohde, & Seeley,
2007). Hierdoor kan het voorkomen dat iemand die last heeft van depressieve
klachten hoog scoort bij een angstmeting en andersom. Hoewel de OASIS duidelijk
zou moeten discrimineren tussen angst en depressie zouden cliënten met depressieve
klachten toch een hogere score kunnen hebben dan cliënten met andere psychiatrische
pathologie. Met deze reden wordt ook in dit onderzoek aandacht besteed aan het
verband tussen de depressieschaal van de BSI en de scores van de OASIS.
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2. Methode

2.1 Proefpersonen
De onderzoeksgroep betrokken bij dit onderzoek bestond uit cliënten bij

PsyQ

Haarlem (N= 82). Daarvan participeerde er 59 vrouwen en 23 mannen met een
gemiddelde leeftijd van 33.95 (SD =10.52 ).

In de voor deze studie gebruikte

onderzoeksgroep werden 37 cliënten gediagnosticeerd met een angststoornis en 45
cliënten zonder angststoornis. Van de 37 cliënten met een angststoornis zijn er 25 met
een Paniek Stoornis gediagnosticeerd.
Aan alle cliënten die op intake komen bij PsyQ Haarlem werd na afloop van
de intake gevraagd of ze mee wilden doen met het onderzoek. Cliënten kregen
informatie mee en konden vervolgens een afspraak maken voor afname van het Mini
Internationaal Neuropsychiatrisch Interview, de MINI (Sheehan et al., 1998).
Er was geen sprake van voorop afgesproken exclusie criteria bij PsyQ
Haarlem, maar naar aanleiding van de telefonische intake door de Landelijke
Aanmeld Service in Den Haag worden mensen met acute zelfmoordneigingen,
ernstige psychotische kenmerken en ernstige verslaving doorverwezen naar een
andere instelling. Deze groep mensen bevindt zich daardoor niet in het onderzoek.
Verder is het zo dat er binnen PsyQ negen behandelprogramma’s aanwezig zijn, te
weten ADHD bij volwassenen, Angststoornissen, Depressie, Eetstoornissen en
Obesitas, Persoonlijkheids problematiek,

Psychotrauma, Relatie en Psyche,

Seksuologie en Somatiek en Psyche. Cliënten die klachten hebben buiten deze
programma’s worden ook niet bij PsyQ behandeld.

2.2 Materialen
2.2.1 Onafhankelijke variabelen

Er is sprake van twee condities in deze studie. Cliënten werden aan de hand van de
diagnose die uit het Mini Internationaal Neuropsychiatrisch Interview (Sheehan et al.,
1998) komt ingedeeld in de populatie ‘cliënten met angststoornis’ of ‘cliënten zonder
angststoornis’. De MINI is een gestandaardiseerd interview waarmee op
systematische wijze DSM-IV AS I diagnoses vastgesteld kunnen worden (Sheehan, et
9

al., 1998). Wanneer iemand gediagnosticeerd werd met een angststoornis betekende
dit dat de cliënt voldeed aan de criteria van een van de volgende diagnoses; Sociale
Fobie, Specifieke Fobie, Agorafobie, Paniekstoornis, Gegeneraliseerde Angststoornis,
Hypochondrie of Aanpassingsstoornis met Angst.

2.2.2 Afhankelijke variabelen
De Brief Symptom Inventory, BSI, is een zelfrapportage vragenlijst bestaande
uit 53 items met als doel het meten van symptomen van psychopathologie bij
volwassenen. De BSI meet negen dimensies van psychopathologie of klachtgebieden:
somatische klachten, cognitieve klachten, interpersoonlijke gevoeligheid, depressie,
angst, hostiliteit, fobische klachten, paranoïde gedachten en psychoticisme (De Beurs
& Zitman, 2006). In onderzoek van Norman et al. (2006) wordt de OASIS vergeleken
met de angstschaal van de BSI en hieruit blijkt dat er uitstekende convergente
validiteit tussen deze schaal en de OASIS bestaat. Ook in onderzoek van CampbellSills et al. (2009) worden de angstschaal van de BSI en de OASIS met elkaar
vergeleken en blijkt er sprake te zijn van grote convergente validiteit. Verwacht wordt
dat in dit onderzoek de BSI ook een grote convergente validiteit laat zien met de
OASIS.
De Beck Anxiety Inventory, BAI, is een vragenlijst bestaande uit 21 vragen en
is ontwikkeld om de ernst van angstklachten te meten (Beck, Epstein, Brown, & Steer,
1988). Een van de doelen van de OASIS is om de ernst van een angststoornis naar
voren te brengen, met deze reden wordt de OASIS in dit onderzoek vergeleken met de
BAI (Osman, Kopper, Barrios, Osman, & Wade, 1997).
De Nederlandse versie van de Big Five Personality Inventory, de Grote Vijf
Persoonlijkheidstest, wordt alleen bij de groep mensen met een Angststoornis
afgenomen en is een vragenlijst bestaande uit 44 vragen, die vijf verschillende
persoonlijkheidseigenschappen meet; Extraversie, Neuroticisme, Consciëntieusheid,
Vriendelijkheid en Openheid (Denissen, Geenen, van Aken, Gosling, & Potter, 2008).
De Nederlandse versie is valide en gelijk aan de originele Engelse versie bevonden
(Denissen et al., 2008).
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2.3 Procedure

Cliënten wordt na een intake bij PsyQ Haarlem gevraagd deel te nemen aan het
onderzoek. Cliënten krijgen informatie mee over de achtergrond van het onderzoek en
kunnen vervolgens een afspraak maken voor afname van de MINI (Sheehan et al.,
1998). In een half uur tijd wordt dit interview bij de cliënten afgenomen. Vervolgens
krijgen de cliënten de keuze om de overige vragenlijsten die gebruikt worden in het
onderzoek in de kamer van de psycholoog in te vullen of mee naar huis te nemen en
bij hun volgende afspraak in te leveren. Welke vragenlijsten een cliënt krijg hangt af
van de onderzoeksgroep waar hij is ingedeeld, ‘cliënt met angststoornis’ of ‘cliënt
zonder angststoornis’. De volgende vragenlijsten worden door cliënten ingevuld met
een angststoornis; de OASIS (Norman et al. 2006), de BSI (De Beurs & Zitman,
2006), de BAI (Beck et al. 1988), de Grote Vijf Persoonlijkheidstest (Denissen et al.
2008), de EQ-5D (The EuroQol Group, 1990), een kwaliteit van leven schaal. De
Connor Davidson –Resilience Scale, CD-RISC (Connor & Davidson, 2003), deze
meet veerkracht en wordt gebruikt om inzicht te krijgen in de invloed die dit heeft op
de behandeling die wordt gevolgd. Cliënten zonder angststoornis wordt alleen
gevraagd de OASIS, BAI en BSI in te vullen. Ook wordt er een informed consent
formulier getekend door de cliënten. Cliënten met een angststoornis vullen na een
week, voordat de therapie begonnen is, nogmaals de OASIS in.
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3. Resultaten

3.1 Onderzoeksresultaten

De gemiddelde OASIS score bij N=82 was 6.23 (SD=4.21). Cliënten, volgens de
MINI gediagnosticeerd met een angststoornis, scoorden hoger op de OASIS (n=37,
M=8.30, SD=3.89) dan cliënten niet gediagnosticeerd met een angststoornis (n=45,
M=4.53, SD=3.69). Dit verschil was significant t(80)=4.48, p<.01. Er bestond geen
significant verschil in score door geslacht, t(80)=.45, p=.66, of sociaal economische
status, t(64)= -1.47, p=.15. Cronbach’s alpha voor de vijf items van de OASIS was
.87, dit duidt op een goede interne consistentie en betrouwbaarheid van de OASIS
(Field, 2009).

3.2 Kwaliteit van de OASIS
Alle items van de OASIS hadden een significant positieve correlatie met elkaar, zie
Tabel 1. Een principale componenten analyse (PCA) is uitgevoerd bij de vijf items
van de OASIS. Een Kaiser-Meyer-Olkin meting geeft aan dat de data en de grootte
van de onderzoeksgroep geschikt zijn voor een factor analyse, KMO = .84.
Uit de factoranalyse bleek dat de OASIS een eenduidige structuur heeft, er wordt één
factor gemeten, zie Tabel 2. De eigenwaarde was hoog (Field, 2009) en verklaard
64.90% van de variantie.

Tabel 1
Correlaties van de items van de Overall Anxiety Severity and Impairment Scale, OASIS.

OASIS 01

OASIS 02

OASIS 03

OASIS 04

OASIS 05

-

.51**

.62**

.69**

.58**

-

.35**

.46**

.36**

-

.63**

.63**

-

.71**

OASIS 01
OASIS 02
OASIS 03
OASIS 04
OASIS 05
** p < 0.01, N=82

-
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Tabel 2 Factoranalyse OASIS.
Item

Factor
lading

01 Frequentie van angst

.86

02 Intensiteit van angst

.63

03 Mate van vermijding

.81

04 Belemmering in werk/school/thuis

.88

05 Belemmering in sociale leven/relaties

.83

Eigenwaarde

3.25

% variantie

64.90

3.3 Hertest OASIS

De OASIS werd door 82 proefpersonen ingevuld. Van deze 82 personen, vulden 24
proefpersonen deze na een week nog eens in. Er werd een significant positieve
correlatie gevonden tussen de scores op de eerste afname van de OASIS en de hertest
die een week later werd gedaan (r =.74, p=.01). Dit was een bevredigend resultaat.

3.4 Sensitiviteit, specificiteit en correcte classificatie

Om inzicht te krijgen in een OASIS score die het best gebruikt kan worden om te
discrimineren tussen mensen die voldoen aan de criteria voor een angststoornis en
mensen die hier niet aan voldoen (een zogenaamde cut off score) is er een ROC curve
gegenereerd met de OASIS totaalscore als de continue variabele en diagnostische
status als de categorische uitkomst, zie Figuur 2. Scores op de OASIS liepen uiteen
van 0 tot 18. De ROC curve en de sensitiviteit en specificiteit waarden gaven aan dat
een score tussen 8 en 9 een duidelijke indicator was voor het wel of niet hebben van
een angststoornis. Correcte classificatie is berekend door de som van de echt
positieven en de echt negatieven te delen door het totaal aantal mensen in de
steekproef, zie Tabel 3.
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Tabel 3
Sensitiviteit en specificiteit bij verschillende cut off-scores OASIS.

OASIS score
7

Chi- kwadraat
12.14*

Sensitiviteit
.68

Specificiteit
.71

Correct geclassificeerd
70%

8

13.75*

.71

.71

71%

9

14.24*

.76

.68

71%

10

6.69

.70

.63

67%

* p < 0.01, N=82

Figuur 2. Receiver Operating Characteristic (ROC) Curve voor OASIS scores.

OASIS = 9 *

De ROC curve laat zien wat de kans is om de aanwezigheid
van een Angststoornis te voorspellen. Een Cut-score van 9
identificeert voor 71% van de mensen correct een angststoornis.

3.5 Discriminatie van de OASIS

Tabel 4 laat zien dat de OASIS significant positief correleerde met de subschalen
depressie en Angst van de BSI, met de BAI en met de subschaal Neuroticisme van de
GVP. Ook bestond er een significante negatieve correlatie (r = -.43, p=.05) tussen de
OASIS score en de totaalscore van de EQ-5D bij cliënten met een Angststoornis.
Tussen de totaalscore van de CD-RISC en de OASIS bestond bij cliënten met een
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Angststoornis een negatief significante correlatie (r = -.49, p=.01). Hoe meer hinder
door

angstklachten

men

op

de

OASIS

rapporteert,

hoe

minder

de

gezondheidsbeleving is. Dit was conform de verwachtingen.

Tabel 4
Correlaties van de OASIS met verwachtte convergente en divergente meetinstrumenten (N=82).

OASIS Totaal
BSI Depressie
BSI Angst
BAI Totaal
GVP
Neuroticisme

OASIS Totaal BSI Depressie BSI Angst BAI Totaal GVP Neuroticisme
.43**
.68**
.68**
.42**
.56**
.42**
.36*
.71**
.29
.24
-

Noot. BAI= Beck Anxiety Inventory, BSI= Brief Symptom Inventory,
GVP=Grote Vijf Persoonlijkheidstest. * p < 0.05 ** p < 0.01, N=82.

In Tabel 5 en 6 staan de Pierson correlaties weergegeven van alle BSI
subschalen met de totaalscores van de OASIS en de BAI. Hier is te zien dat alle
subschalen, behalve vijandigheid, van de BSI positief correleerden met de OASIS
totaal score. De drie hoogste positieve correlaties waren met de subschalen Angst, r
=.68, Fobische Angst r =.64 en Interpersoonlijke Gevoeligheid r =.58. De BAI
correleerde met alle subschalen van de BSI. De hoogste drie correlaties waren Angst,
r =.71, Somatisatie, r =.71 en Fobische Angst, r =.61.
Een tweede factoranalyse met de totaalscore van de OASIS, de BAI en de
subschalen van de BSI bevestigde de resultaten van de eerdere correlaties, zie Tabel 7.
De angst van de OASIS hangt samen met de totaalscores op de BAI en de subschalen
angst, somatisatie en fobische angsten van de BSI en niet of minder met de andere
subschalen.
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Tabel 5
Correlaties van de OASIS met de Brief Symptom Inventory.

BSI
BSI
BSI
BSI
BSI
BSI
BSI
BSI
BSI
Interpersoonlijke
Fobische
OASIS
Somatisatie OCS
Depressie Angst Vijandigheid
Paranoia Psychoticisme
Gevoelighied
Angst
Totaal
BSI
Somatisatie
BSI
OCS
BSI
Interpersoonlijke
Gevoeligheid
BSI
Depressie
BSI
Angst
BSI
Vijandigheid
BSI Fobische
Angst
BSI
Paranoia
BSI
Psychoticisme
OASIS
Totaal

-

.46**

.42**

.50**

.68**

.41**

.70**

.38**

.46**

.54**

-

.52**

.63**

.53**

.56**

.39**

.53**

.64**

.29**

.71**

.57**

.50**

.56**

.69**

.76**

.56**

-

.56**

.70**

.45**

.57**

.76**

.43**

-

.48**

.73**

.48**

.57**

.68**

-

.36**

.62**

.56**

.18

-

.47**

.58**

.64**

-

.63**

.39**

-

.55**

-

-

Noot. Correlaties >.50 zijn dikgedrukt, ** p < 0.01, N=82.

Tabel 6
Correlaties van de Beck Anxiety Inventory en de Brief Symptom Inventory
BSI
BSI
BSI
BSI
BSI
BSI
BSI
BAI
BSI
BSI
Fobische
Interpersoonlijke
Paranoia Psychoticisme
Depressie Angst Vijandigheid
Totaal Somatisatie OCS
Angst
Gevoeligheid
BAI
Totaal
BSI
Somatisatie
BSI
OCS
BSI
Interpersoonlijke
Gevoeligheid
BSI
Depressie
BSI
Angst
BSI
Vijandigheid
BSI Fobische
Angst
BSI
Paranoia
BSI
Psychoticisme

-

.71**

.37**

.39**

.42**

.71**

.33**

.61**

.31**

.49**

-

.46**

.42**

.50**

.68**

.41**

.70**

.38**

.46**

-

.52**

.63**

.53**

.56**

.39**

.53**

.64**

-

.71**

.57**

.50**

.56**

.69**

.76**

-

.56**

.70**

.45**

.57**

.76**

-

.48**

.73**

.48**

.57**

-

.36**

.62**

.56**

-

.47**

.58**

-

.63**
1

Noot. Correlaties >.50 zijn dikgedrukt, ** p < 0.01, N=82.
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Tabel 7
Factoranalyse van alle subschalen
Factorlading

Schaal

1

2

BAI Totaal

.12

.83

OASIS Totaal

.18

.86

BSI Somatisatie

.29

.78

BSI Obsessief-Compulsief

.74

.24

BSI Interpersoonlijke Gevoeligheid

.74

.39

BSI Depressie

.83

.30

BSI Angst

.41

.78

BSI Vijandigheid

.85

.12

BSI Fobische Angst

.32

.79

BSI Paranoïde Ideatie

.78

.23

BSI Psychoticisme

.77

.41

Eigenwaarden

8.97

1.65

% Variantie

64.10

11.80

Noot. Factorlading >.40 zijn dikgedrukt. N=82.
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4. Discussie
4.1 Methodologische analyse

In dit onderzoek werd gekeken naar de psychometrische kwaliteiten als
betrouwbaarheid en validiteit van de OASIS, een zelfrapportage meetinstrument wat
kijkt naar de ernst en functionele beperkingen van angstklachten. Eerder onderzoek
hiernaar is gedaan in Amerika (Campbell-Sills et al., 2009; Norman et al., 2006). Dit
is het eerste onderzoek wat zich richt op een in het Nederlands vertaalde versie van de
OASIS. Geconcludeerd kan worden dat de OASIS in een Nederlandse klinische
populatie betrouwbaar en valide is.
Cliënten met een angststoornis scoren beduidend hoger op de OASIS
dan cliënten zonder angststoornis en de OASIS heeft volgens een principale
componenten analyse een eenduidige structuur, dit geeft aan dat er sprake is van een
goede interne consistentie (Van den Brink & Mellenbergh, 2003; Field, 2009). Om de
test-hertest betrouwbaarheid te kunnen beoordelen werd de OASIS bij cliënten die
gediagnosticeerd waren met een angststoornis na een week nogmaals afgenomen. De
correlatie die hier uit kwam is een bewijs voor de aanwezigheid van een goede testhertestbetrouwbaarheid (Van den Brink & Mellenbergh, 2003). De convergente
validiteit van de OASIS wordt ondersteund door de correlatie die er bestaat met de
Beck Anxiety Inventory en de angstschaal van de Brief Symptom Inventory.
Statistische analyses om een geschikte cut off-score te vinden om te kunnen
discrimineren tussen angstige en niet angstige cliënten gaven aan dat een totaalscore
van 9 of hoger dit kan bepalen, 71% van de cliënten in deze steekproef werd hierbij
correct geclassificeerd.
Discriminerende analyses brengen naar voren dat de OASIS zoals
verwacht correleert met de BAI, de schaal angst en de schaal depressie van de BSI en
de schaal Neuroticisme van de GVP. Door een factoranalyse uit te voeren met de
totaalscores van de OASIS en BAI en de verschillende subschalen van de BSI werd
extra ondersteuning gevonden voor het feit dat angst de onderliggende factor is van de
OASIS. Een onverwacht resultaat was dat de OASIS correleert met alle schalen van
de BSI, behalve Vijandigheid. Om de verwachte discriminerende waarde van de BSI
te toetsen werden er correlaties berekend van de BAI met alle schalen van de BSI. De
totaalscore van de BAI correleert met alle schalen van de BSI. Een negatieve relatie
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bestaat er tussen de OASIS en de EQ-5D en CD-RISC. Wanneer een cliënt hoog
scoort op de OASIS scoort deze laag op de kwaliteit van leven schaal die wordt
gemeten met de EQ-5D. Dit komt overeen met het negatieve verband wat in het
onderzoek van Campbell-Sills et al. (2009) naar voren komt. Tevens is er sprake van
een negatieve relatie tussen OASIS scores en de scores op de CD-RISC die veerkracht
meet, wat ook in het onderzoek van Norman et al. (in druk) werd aangetoond.

4.2 Alternatieve verklaringen

4.2.1 Hertest

Aangenomen werd dat de correlatie tussen de eerste meting van de OASIS en de
hertest meting erg hoog zou zijn. De sterkte van dit verband viel tegen, maar is wel
voldoende te noemen. Een mogelijke verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat het feit
dat er hulp gezocht is al een deel van de ernst van de klachten wegneemt, dit doordat
cliënten opgelucht zijn dat er stappen ondernomen zijn in de richting van herstel.
Ook is het aantal mensen wat de hertest meting heeft ingevuld gering, slechts
29.3% van de mensen met een angststoornis vulden ook de tweede meting in. Tevens
is de mogelijkheid aanwezig dat de hertest te laat is ingevuld. Bij veelvoorkomende
angststoornissen zoals een Paniekstoornis treedt er al een verandering op in het
klachtenpatroon binnen de eerste paar weken dat zij Cognitieve Gedragstherapie
ondergaan (Aaronson et al., 2008). Wanneer cliënten de hertest meting bij PsyQ
Haarlem dan ook na hun eerste therapie sessie hebben ingevuld kan de accuraatheid
niet meer worden gewaarborgd, dit omdat angststoornissen hier behandeld worden
met Cognitieve Gedragstherapie.

4.2.2 Discriminantie

Er bestaat een sterke relatie tussen angststoornissen, depressieve klachten en
somatische klachten, blijkt uit onderzoek van Kroenke (2003). Dit is een mogelijke
verklarende factor voor de correlatie die er is gevonden tussen de BSI depressie
schaal, somatisatie schaal en de OASIS.
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De correlatie die er bestaat tussen de BAI en de BSI kan mogelijk verklaard
worden doordat beide instrumenten lichamelijke klachten benadrukken. Er zijn zelfs
vier items die bijna exact overeenkomen. Bij de BAI wordt cliënten gevraagd om op
een vierpuntsschaal aan te geven in welke mate ze last hebben van angst door gevoel
of tintelingen, of cliënten doodsbang zijn, of ze moeite hebben met ademhalen en of
ze, maagklachten of een pijnlijk gevoel in de onderbuik hebben. Bij de BSI wordt
cliënten gevraagd om op een vijfpunt schaal aan te geven of ze last hebben va
misselijkheid of een maag die van streek is, of ze benauwd zijn of moeite met
ademhalen hebben, of cliënten last hebben van gevoelloosheid of tintelingen in
bepaalde lichaamsdelen en in welke mate ze gedachten aan sterven of aan de dood
hebben. De BAI is een specifiek instrument voor mensen met een angststoornis terwijl
de BSI een algemene psychopathie lijst behoort te zijn die disfunctioneren op negen
dimensies meet. De vier items van de BSI die hier overeenkomen met de BAI behoren
allen tot de somatisatie schaal van de BSI.

4.3 Kritiek

Een belangrijke beperking van dit onderzoek is de wijze van de dataverzameling. Bij
dit onderzoek is alleen gewerkt met proefpersonen uit een tweedelijns klinische
setting en de relatief kleine omvang van de steekproef maakt de resultaten moeilijk
interpreteerbaar. Tevens had het overgrote deel van de cliënten die gediagnosticeerd
waren als hebbende een angststoornis, een Paniekstoornis. Dit betekent dat er in deze
groep weinig diversiteit op het gebied van angststoornissen te vinden was wat er voor
zorgt dat het lastig wordt stellige uitspraken te doen over de transdiagnostische aard
van dit instrument.
Instrumenten om de convergente validiteit van de OASIS te meten bestonden
alleen uit zelfrapportage instrumenten, de relatie van de OASIS met andere
instrumenten kan daardoor een effect zijn van de gebruikte methode van onderzoek.
Ook vulden sommige cliënten de vragenlijsten in de kamer van de proefleider in en
namen andere cliënten de vragenlijsten mee naar huis om deze bij hun volgende
afspraak in te leveren bij hun behandelaar, dit zorgt er voor dat er invloed kan zijn
geweest van omgevingsfactoren.
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4.4 Suggesties vervolg onderzoek

Aanbevelingen voor toekomstig onderzoek gebaseerd op de bevindingen die in deze
validatie studie van de OASIS zijn gedaan hebben vooral betrekking op de diversiteit
van de proefpersonen die aan dit onderzoek meededen en de methode van onderzoek
die gebruikt is.
In vervolgonderzoek is het aan te raden een grotere steekproef te nemen met
proefpersonen die niet uitsluitend bestaan uit cliënten bij een tweedelijns
psychologische zorginstelling. Een andere suggestie is dat er onderzoek gedaan wordt
onder depressieve niet angstige patiënten om te bepalen of de OASIS kan
discrimineren tussen angst en depressie. Doordat de BSI correleert met zowel de
OASIS, een beoogd angst instrument, en de BAI, een bewezen angst instrument, is het
verder aan te raden op zoek te gaan naar andere instrumenten om de divergente
validiteit van de OASIS aan te tonen.

De OASIS blijkt een betrouwbaar en valide instrument te zijn wat in de
klinische praktijk gebruikt kan worden als screeningsinstrument om snel te kunnen
beoordelen of iemand last heeft van angstklachten. Deze conclusie is een goed
argument om onderzoek naar vragenlijsten in zijn algemeen te ondersteunen.
Onderzoek naar vragenlijsten is van belang omdat de kwaliteit van bestaande
instrumenten hiermee in stand gehouden wordt en nieuwe instrumenten, die
efficiënter zijn, ontwikkeld worden.
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Bijlage 1
Overall Anxiety Severity and Impairment Scale-Nederlandse Versie (OASIS-NL)
De volgende items vragen naar angst en vrees. Bij deze symptomen kunnen horen: paniekaanvallen,
situatie gebonden angsten, zorgen, flashbacks, overdreven waakzaamheid of schrikreacties.
Betrek AL uw angstsymptomen bij het beantwoorden van deze vragen. Omcirkel bij elk item het getal voor het
antwoord dat het best uw ervaring van de afgelopen week beschrijft.

1.

Hoe vaak heeft u zich angstig gevoeld in de afgelopen week?
0 = Geen angst in de afgelopen week.
1 = Zelden angst. Voelde enkele malen angst.
2 = Soms angst. Voelde net zo vaak wel als geen angst. Het was moeilijk om te ontspannen.
3 = Vaak angst. Voelde de meeste tijd angst. Het was erg moeilijk om te ontspannen.
4 = Constante angst. Voelde de hele tijd angst en ontspande nooit echt.

2.

Als u zich in de afgelopen week angstig voelde, hoe erg of intens was uw angst?
0 = Weinig of geen: Angst was afwezig of nauwelijks merkbaar.
1 = Mild: Angst was op een laag niveau. Het was mogelijk om te ontspannen als ik dat probeerde. Lichamelijke
symptomen waren hooguit enigszins onaangenaam.
2 = Matig: Angst was soms verontrustend. Het was moeilijk om te ontspannen of te concentreren, maar het lukte
wel als ik het probeerde. Lichamelijke symptomen waren onaangenaam.
3 = Ernstig: Angst was een groot gedeelte van de tijd intens. Het was erg moeilijk om te ontspannen of om op iets
anders te focussen. Lichamelijke symptomen waren uitermate onaangenaam.
4 = Extreem: Angst was overweldigend. Het was onmogelijk om me ook maar enigszins te ontspannen.
Lichamelijke symptomen waren ondraaglijk.

3.

Hoe vaak heeft u in de afgelopen week situaties, plaatsen, voorwerpen of activiteiten vermeden vanwege
angst of vrees?
0 = Nooit: Ik vermijd geen plaatsen, situaties,activiteiten of dingen vanwege vrees.
1 = Zelden: Ik vermijd soms iets, maar zoek de situatie meestal op of stel me bloot aan het voorwerp. Mijn
leefstijl wordt er niet door beïnvloed.
2 = Soms: Ik ben een beetje bevreesd voor bepaalde situaties, plaatsen of voorwerpen, maar het is nog te hanteren.
Mijn leefstijl is slechts minimaal veranderd. Ik vermijd de dingen waar ik bang voor ben meestal of altijd als
ik alleen ben, maar ik kan ze hanteren als er iemand met me mee is.
3 = Vaak: Ik heb aanzienlijke angst en vermijd echt om de dingen te doen die me beangstigen. Ik heb belangrijke
aanpassingen in mijn leefstijl aangebracht om het voorwerp, de situatie, activiteit of plaats te vermijden.
4 = De hele tijd: Het vermijden van voorwerpen, situaties, activiteiten of plaatsen heeft mijn leven overgenomen.
Mijn leefstijl is op grote schaal aangetast en ik doe niet langer dingen waar ik voorheen van genoot.

4.

In de afgelopen week, in welke mate heeft uw angst u belemmerd in uw vermogen om dingen te doen
die u moest doen op uw werk, op school, of thuis?
0 = Geen: Geen hinder van angst op het werk/thuis/op school.
1 = Mild: Mijn angst heeft wat hinder veroorzaakt op het werk/thuis/op school. Dingen gaan moeilijker. Maar
alles wat gedaan moet worden, wordt nog gedaan.
2 = Matig: Mijn angst komt zeker tussenbeide bij taken. De meeste dingen worden nog wel gedaan, maar slechts
weinig dingen net zo goed als vroeger.
3 = Ernstig: Mijn angst heeft echt mijn vermogen om dingen gedaan te krijgen veranderd. Sommige taken doe ik
nog, maar de meeste niet. Mijn prestaties hebben er duidelijk onder te lijden.
4 = Extreem: Mijn angst is verlammend geworden. Ik kan geen taken afmaken en moest school verlaten, ben
weggegaan of ontslagen bij mijn werk, of was niet in staat om thuis taken af te maken en heb gevolgen onder
ogen gezien als deurwaarders, uit huis zetting, etc.
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5.

In welke mate heeft angst in de afgelopen week uw sociale leven en relaties gehinderd?
0 = Geen: Mijn angst heeft geen invloed op mijn relaties.
1 = Mild: Mijn angst belemmert mijn relaties enigszins. Enkele vriendschappen en andere relaties hebben er
onder geleden, maar in het algemeen schenkt mijn sociale leven mij nog steeds voldoening.
2 = Matig: Ik heb enige hinder in mijn sociale leven ervaren, maar ik heb nog steeds enkele hechte relaties. Ik
breng minder tijd met anderen door dan vroeger, maar soms maak ik het nog gezellig met anderen.
3 = Ernstig: Mijn vriendschappen en andere relaties hebben veel te lijden gehad vanwege mijn angst. Ik geniet
niet van sociale activiteiten. Ik zoek weinig gezelschap.
4 = Extreem: Mijn angst heeft mijn sociale activiteiten totaal uiteen doen vallen. Al mijn relaties hebben er
onder geleden of zijn beëindigd. Mijn familieleven is tot het uiterste belast.
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