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Het effect van zelfcompassietraining op individuele dynamische netwerken bij patiënten met een
somatisch-symptoomstoornis
Inleiding
De effecten van behandeling bij patiënten met een somatisch-symptoomstoornis (SSS) zijn
bescheiden. Dit kan reflecteren dat SSS moeilijk te behandelen is, of dat traditionele, generieke, op
gemiddelde waardes gebaseerde, uitkomstmaten onvoldoende in staat zijn relevante verandering in
beeld te brengen. Intensief longitudinaal meten kan uitkomst bieden en aanwijzingen geven over
dynamische oorzaak-gevolg relaties tussen emotie-regulatie en lichamelijke klachten. Verondersteld
wordt dat verlaagde zelfcompassie in dergelijke dynamische netwerken een rol speelt.
Doel
Pilotonderzoek naar de effecten van een zelfcompassietraining op individuele dynamische netwerken
bij patiënten met SSS.
Methode
Zes deelnemers met SSS hebben gedurende 4 maanden (baseline, training, follow-up) 3 keer per dag
op hun telefoon korte gepersonaliseerde vragen beantwoord. Gemeten werden zelfcompassie,
lichamelijke klachten, stress en emoties. Per patiënt is het effect van de training op de gemiddelde
waardes en op individuele dynamische relaties in kaart gebracht via een statistische techniek
genaamd ‘residual dynamic structural equation modeling’ (RDSEM).
Resultaten
Bij alle patiënten werden significante behandeleffecten gevonden op de gemiddelde waarden:
hogere zelfcompassie, minder klachten, minder stress en minder negatieve emoties. De
behandeleffecten varieerden echter van zeer groot tot zeer klein. De RDSEM-netwerken lieten
individuele verschillen zien in het effect van de training op de dynamische samenhang tussen
zelfcompassie, klachten, stress en emoties.
Conclusie
Zelfcompassietraining bij patiënten met SSS heeft effecten op het gemiddeld niveau van klachten,
stress en emoties, maar met grote individuele verschillen. Individu-specifieke verandering in het
RDSEM-netwerk levert aanvullende informatie op en kan verdiepend inzicht bieden in de
behandeleffecten van zelfcompassietraining op een verstoorde emotieregulatie.
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