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Uitvoering van het onderzoek
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• Zelfregulatie betekent je eigen interne processen (gedachten, 
gevoelens, gedrag) monitoren en bijsturen wanneer nodig (Barkley, 

2012). 

• Executieve functies (hogere mentale functies) zijn hiervoor 
essentieel.

Achtergrond onderzoek

• Ontwikkeling van een 
gespreksmethode om zelfregulatie
in kaart te brengen en 
aanknopingspunten te vinden voor 
herstel op dit vlak.
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Relevantie zelfregulatie

Mensen met een bipolaire 
stoornis: moeite met 
zelfregulatie tijdens werk

Werkloos: 40-60%
Werkenden: problemen zoals 
verzuim, productiviteitsverlies

Gespreksmethode: 
zelfregulatie in kaart 
brengen t.b.v. 
herstel/ontwikkeling
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Kwalitatieve studie 
met als doel:

• Wat is voor mensen 
met een bipolaire 
stoornis belangrijk is 
in de werksituatie?

• Op welke manier 
passen zij 
zelfregulatie toe in 
deze context?

… maar hoe zit dat dan precies?

Verwerken in de 
gespreksmethode

• Relevantie 
(aansluiting 
ervaringen en 
behoeften)

• Bruikbaarheid (o.a. 
taalgebruik, 
herkenbaarheid)
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Methode kwalitatieve studie

21 patiënten

12 naastbetrokkenen

15 ervaringsdeskundigen

Totaal: 48 respondenten

Respondenten

Convenience & purposive
sampling strategy

Semi-
gestructureerde
interviews a.d.h.v. 
een topiclijst.

Op basis van 
zelfregulatie-theorie 
en eerder onderzoek.

60-90 minuten per 
respondent.

Dataverzameling

Grounded Theory als 
analysemethode
(Corbin & Strauss, 
2008; 2015)

Analyse
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Analyse volgens Grounded Theory

Open coderen Axiaal coderen

Selectief coderen
Ontleend van: 
https://delvetool.com/blog/openaxialselective

https://delvetool.com/blog/openaxialselective
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• Voor veel mensen met een psychische aandoening een belangrijk 
vraagstuk

• Wanneer vertel je wel en wanneer niet? En wat vertel je dan? En 
aan wie?

• Hangt samen met thema’s als stigma en discriminatie, verzuim 
en ondersteuningsbehoefte.

Inzoomen op thema disclosure
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Open coderen = line by line coding. Memo’s om 
concepten uit te werken.

“(…) bij één organisatie zei een manager tegen me van 
goh, je kunt met de bedrijfsarts gaan praten. Dat ik 
dat niet deed, dat is eigenlijk maar iets omdat ik me 
d’r voor schaamde, of bang was. Dat ik dacht, wat zou 
daarmee gebeuren?”

“We hebben nog wel een hele tijd gedacht van nou, 
moeten we misschien nog een keer uitleggen aan de 
collega’s hoeveel energie het je eigenlijk kost om te 
werken en waarom het maar halve dagen zijn. Maar 
eigenlijk ging het zo goed (…) dat eigenlijk die uitleg 
niet zo nodig was en misschien ook overdreven was.”

Voorbeeld open coderen: disclosure

Angst of schaamte 
rondom vertellen

Moment van 
vertellen
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Axiaal coderen = vergelijkende analyse, context betrekken, relaties 
leggen. 

Vanuit open coderen: processen rondom disclosure

- Niet willen dat collega’s het weten (o.a. schaamte, angst, stigma);

- Mate van vertrouwen;

- Mate van (verwacht) begrip;

- Moment van vertellen (wanneer het wel of niet goed gaat);

- Lotgenoten vinden om het aan te vertellen;

- Vertellen om ondersteuning te creëren;

- …?

Axiaal coderen (1)
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Voorbeeld van samenhangen bij disclosure

Axiaal coderen (2): diagrammen

Context: vertrouwen; 
positieve werksfeer

Wel of niet vertellen
Consequenties:
ondersteuning; ontslag; 
lotgenotencontact

Ontstaan situatie: behoefte 
aan openheid; slechte 
periode; goede periode; 
verminderde productiviteit

Twijfels: schaamte; angst 
voor consequenties
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Vervolg van de analyse en resultaten
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Eerste resultaten samengevat
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Selectief coderen = integratie van codes, memo’s en diagrammen 
tot een overkoepelende core category

Core category = het centrale thema van de opgebouwde theorie

Selectief coderen
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• Theorie verder opbouwen en verwerken in gespreksmethode

• Deze voorleggen aan stakeholders (focusgroepen)

• Gespreksmethode aanpassen en pilotstudie 

Hoe verder?
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Vragen of opmerkingen?



18

• Welke onderwerpen verwachten jullie verder als het gaat om werk? 
Wat missen jullie nog?

• Hoe denken jullie dat de relatie tussen zelfregulatie en werk 
functioneert? 

• Wat is volgens jullie de invloed van de werkomgeving? Waar 
bestaat deze uit?

Vragen voor jullie
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