
2023 Voorbeelden van onderzoeksvragen voor N=1-verslag nieuwe stijl 

 

• Heeft behandeling volgens een bepaald protocol geleid tot een verminderde angst 

voor afwijzing? 
 

• Heeft behandeling volgens een bepaald protocol geleid tot een daling in 
veiligheidsgedrag? 

 
• Heeft behandeling volgens een bepaald protocol geleid tot een daling in 

perfectionisme en zorgen over fouten en twijfels over gedrag? 

 
• Heeft de imaginatie en rescripting geleid tot een stijging in vitaliteit en optimisme? 

 
• Ervaart cliënt een grotere (positieve) verandering in zelfbeeld na imaginatie en 

rescripting in vergelijking met de uitvoering van een bepaald protocol? 
 

• Heeft de gehele behandeling geleid tot een afname van het recidiverisico? 
 

• Heeft het opstellen en werken met een terugvalpreventieplan bijgedragen aan het 
verbeteren van de coping vaardigheden van cliënt? 
 

• Heeft een bepaalde interventie geleid tot een afname in intrusies en vermijding?  

 
• Hebben de verwerkingsgerichte technieken geleid tot een afname van PTSS-klachten? 

 
• Hebben de verwerkingsgerichte- en cognitief gedragstherapeutische technieken geleid 

tot een afname van achterdocht? 
 

• Hebben de gedragstherapeutische interventies geleid tot een afname van 
vermijdings- en veiligheidsgedrag? 

 
• Hebben de gedragstherapeutische interventies geleid tot een toename van assertief 

gedrag?  
 

• Heeft een bepaalde behandeling geleid tot een positiever zelfbeeld? 
 

• Heeft het aanleren van alternatief gedrag geleid tot het stoppen van het 
zelfbeschadigende gedrag?  

 
• Heeft het aanleren van alternatief gedrag en het uitdagen van disfunctionele 

gedachten geleid tot het stoppen met overgeven?  
 

• Heeft het uitdagen van disfunctionele gedachten en exposure geleid tot het stoppen 
van de paniekaanvallen?  
 

• Heeft de psycho-educatie over emoties en het aanleren van vaardigheden om 

emotionele reacties te veranderen en minder kwetsbaar te zijn geleid tot minder 
stemmingswisselingen? 
 

• Heeft de validatie en het herevalueren van gedachtes geleid tot een groter gevoel van 

eigenwaarde? 
 

• Heeft de validatie en het herevalueren van gedachtes geleid tot het minder vaak 

toelaten van over zijn grens laten gaan?  
 

• Heeft de validatie en het herevalueren van gedachtes geleid tot stabielere relaties?  



• Heeft een bepaalde interventie geleid tot daling van de emotionele lading van het 
trauma, en (daling van) het vermijdings- en veiligheidsgedrag?  

 
• Hebben bepaalde interventies geleid tot een realistische interpretatie van de 

lichamelijke sensaties? 
 

• Heeft een bepaalde behandeling geleid tot daling van de emotionele lading van de 
panicogene herinneringen? 
 

• Hebben bepaalde behandelingen geleid tot afname van de vermijding? 

 
• Is gedurende de behandeling de frequentie van de paniekaanvallen afgenomen?  

 
• Zijn na de interventie de somberheidsklachten gedaald, is er sprake van een 

realistische betekenisverlening en is het adequaat gedrag bij buikpijn toegenomen? 

 

LET OP: 

Bij ‘een bepaalde behandeling’ en ‘een bepaalde interventie’ kan je de 

behandeling/interventie noemen die je gedaan hebt. 


