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Een ond.erzoek ter ontwikkcl-ing van een d.iagnosticunr voor
Eabituole - Aotio beroid.heid.

0. Thooretische achtergrond.
0. 1. Eet activati-e-niveau.

Ïn d.c laatste vijf jaren 1s zowel in d.e psychologi.e, als in d.e fysio-
logi-i: het bcgriptrlevel of arousalrteen vcel gehanteerd begrip geword.en.

Eet is een begrip d.at enerzljd.s cen neurologische achtergrond. heeftl om-

d.at het rofereert naar de a-specifioke c<.rrtox stinrulatie d.oor d.e reticu-
laire formatie, and.erzijd,s is het god.ragswctenschappelijk onrd.at het d.e

activiteitsd.imensie inhoud.t, d.ie loopt van d.i-epe slaap tot aan heftige
orrro ti-e.
v'Iij vertalcn het al-s rractivatie-niveautrl h.,tgeen aangeeft op wclk energetisch
niveau momentaan word.t gefunctioneerd. of zo men l.ril: d.e levensi-ntsnsiteit
op ccn bepaald. rnoment.

Sezien wij d.e energetische zijd.e d.an heeft cen activatieni-veau een bepaald.
momentaan metabolisch peil a1s basis. ïndion men het van dc god.ragswoten-
schappelijke }.ant aazie{wordt het mor,rentane actlvatie-nivcau vooral go-I
koppeld aan het vermogon om inf<.rrmatie te verwerken, dat is waar te nenon
en op grond. Öaarvan ad.uquate beslissinE;en te nemen. Naar alLe waarschijn-
lijkheld is er een optimale prestatie bij een nict tc 1aag, maar evenmin
een aL te hoog activatio-niveau. 1)o prestaties bij verrschillcnd.e taken
lq.rnnen een vorschillend" optimaal punt op d.e aotivatie-d.imensie hebben.

Dit in feite psychofysiologisch begrip werd. totnogtoo vooral ond.er-
zocht bij kortdurende situaties en d.e brulkbare meetmethod.en waren fysio-
logisch. (u.u.gi e.c.gi e.m.gi g.s.r. ). A"r:, d.e aspecten ervan, d.ie d.oor
d.e tijd heen constant waren werd. d.us geon aand.aoht bestoed.. llel was zo

langzamerhand. komen vast te staan d.at het activatie-niveau cen eimaals-
verloop heeft, d.at bekend. is onder de term fvegetatieve etmaalscyclus I 

,
maar pas en].e1e jaren terug word voor het eerst verband. gelegd. met
c<.rns tante aspecten, namel i j k persoonl i jkheio.sl,enmorl.,en. l{if klnson van d.e

AIRU in Canibrid.ge vond. d.at introverte personen gemid.d.eld. een and.er aoti-
vatie-niveau hebben d.an extraverten; dit verschiL aou voomaruelijk zijn
te wijten aan een faseversohil van d.e vegetatieve etnaalscyclus.
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De oude theorie van d.e rrochtend.mensen?r en d.e rravond.mensenrr zou d.us mi-s-
schien wel gcdeelteli ji. waar zi jnr u:'t loveri dg vraag. cp ,-of,cfrèrt.,nroge1i jk
ls oir kenmcrken van het activati-e niveau meetbaar te maken d.1e typisch
zijn voor een individ.u en d-us door d.e tijd. heen een zekere oonstan'uie
vertonen.

0.2. Het nrontaal--perceptievc vern:ogen.

In ons eigen veld. van ond.erzoel',, d.e psychofysic,logie van stress en

arbeid., worden 1,rrii steed-s Euconfrontecrd met d.e vraag naar d.e neetbaar-
heid. van ac n#aa:--perceptieve belasting. Net zoal-s d.e centil-iter zuur-
stof, d.Íe d.cic.rr het organisnre wc.rrd,t <-ipgenonrcn, een meetoenheid, is voor d.e

fysieke arbeid.sbe:lasting wenst men zich eon d.ergeIijI,,e meeteenheid. voor
d'e psychischo belasting. Dit is totnutoo niet gelukt; d.e informatie-
theoretische aanpak blijkt alleen in laboratorium situaties toepasbaar"
Ivlen d.ient er zich bij neer te leggen d.at informatie-metabolisme geen ener-
getisch metabol-isme is en d.at d.e informatie-eenhei-d. waarschijnli jlr t6
ind-ivid.ueel-typisch is om analoog aan d.e zuu?stof-meeteenheid. gehanteerd.
te kunnen word.en,

Desalniettemin kunnen do ged.ragswetenschappen meetvariabel-en leveren d-ie
ook in het arbeid.sfysiologischo of omgevend.e IJinische veld- van d.iagnos-
tj.sch belang zi-jn.

0.3. De inzet van vermogens als indivic,-ueel kenmerk: de habituele_actie-bereidhei,
Ofschoon wij d.us, voorlopig althans, niet in staat zijn om d.e eenheid-

van informatie-metabolisme aan te geven, zoud.en wij, op een i-d.ee gebracht
d.oor vc;ornoemd.e liillrnson, misschien wel een and-ere belangrijke variabel_e
meetbaar kunnen maken. Deze heeft d.an niet betrelking op momentane psy-
chische belasting, maar op een ged.ragsaspect d.at naar aIle waarschijn-
lijk-heid" van beLang is voc.rr d.e fysieke en psychische belastbaarheid..
Onze ged.achtengang d,aarbij was a1s volgt:

Ïn d-e arbeirisfysiologie word.t het arbeÍd.svermogen bepaald. d.o<.rr d.e maxi-
mal-e zuurstofopname per ti jd.seenheid.. Hiermee is d-e actuele d.ageli jkse
stofwisseling echter niet bepaald.. 1\rssen vernogen en d.e actuel-e belasting-
graad' ervan ligt een d.eterminant d.ie zr.rwel- van fysiologische als van
psychologische aard. is. De d.aad.werkeLijke inzet van een vermogen word.t zo-
we1 bepaald d.oor d,e energetische moge1ij},heden en d.e gewor,.rnten van d_e

ind.ividuele stofwisseling, al-s d.oor d.e m<.,tivatie, de bereld.hej-d. en ook
d.oor het uitgangr,punt in d.e etmaalscycius. Zcs is het ook gesteld. nret d-e

ínzet van psychische vermogens I ook d.aar is or een tussenliggend.e variabol p
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d.ie aowel een energetisch als een motivatie-aspect heeft.
0nd.ermeer omdat d.eze med.aillo steed,s d.eze twee zijd.en heeft, hebben

wij verband. will-en leggen met het id.ee d.at er constante versohlllen
tussen personen bestaan betreffend.e hun niveau van activatie on betref-
fend'e d,e snelhej-d. waarmee zíj van activatie-ni-veau kunnen w1sse1en.

Ook in d.e psychologie van d.e d.agelijlise omgamg ond.erscheitlen wij
energieke mensen en Iied.en, d.ie op reen laag pitje brand.ent i wij ond.er-
scheid.en mensenl die snel op gang komen, van personen, d.ie traag op een
redelijk prestatie-niveau hc.rmen. Ifas het d.us zo dat tret activatie_ni.veau
aIs het L'are een aand.uid.ing is van het toerental van d.e menselijke ma-
chi-ne in vrijloop, nu richten wij ons op het waarschijnlijke gogeven
clat rmenselijke machinosr ond.erling constante en ind.ivid.ueel-typlsohe
verschillon vertonen in gemid.d.eld. toerental en eveneens in aoceleratie-
gewoonten.

Eet begrip h'aar wi-j op ui.t zljn hebben wij d.aarom rhabituele actie-bereid.-
heid.r genoemd.. rEabitueelr, omd.at het om een ind.ividueel, min of meer
constant, kenmerk gaati racti-o-bereid.heid.r met d.e ged.achte d.at d.e beoog-
d'e d.imensio iets verklaart omtrent d.e gewoonlijke:.:set en dus orntrent
d-e gewoonlijke intensiteit van het somatische en psychische functioneren,
Hierbij zijn d.e somatisoh-energetische factoren en d.e psychisch-motivatio-
nele factoren ond.erlin6; verweven.
Ind.ien het mogelijk zou zijn om volgens d.e regels d.er kr:nst een d.iagnosti-
cum te ontwikLelen voor d.e habituele actie-bereiohei-d., zou d.it een wel-
kome uitbreld.ing kunnen betekenen van het arsenaal van meetmogelijkhed.en
in d'e arbeid.spsychulogie en arberd.sfysiologie. Ook is het niet ond.enkbaar
d'at een d.ergelijk d.iagnosticum klinisch kan word.en toegepast.

1 . PROBL.OEMSTÏII,LING.

zu$Ï Em'T MAhI(II.'IJi' EANTUÍIRBIAR DIAGNOSTICUI{ IíOR}US GECONSTRUEERD, DÀT DE

EABÏTUULE ÀCTÏF.BEREÏDEEID vAI{ Eu\i PERS0ON IUEET?

2. Method.e .

2. 1 . De Vragenli.jstmethod.e.
De techniek van d.e vragenlijstmethod.e leent zich hiert<.ie het meest.

Niet alleen omd.at het resultaat een formulier is, d.at snel en makli.elijk
ka.n word.en beantwclord., d.oor velen kan word.en toegepast, een stand.aard.-
berekening en stand.aard.interpretatie heeft, maar tevons omd.at d.e



statÍstisohe
De proced.ure

In d.e eerste
ond.etrzoekers,

In d.e tweed.e

nen, d.at nen

beantwoord..

Daarna vind t
eisen:

-i-

technieken hierln goed. zijn ontwikkeld..
gaat in het kort a1s volgt:
fase word.t na d.e literatuurstud.ie, meestal d.oor een team van
een groot aantal vragen of uitspraken (items) gefc.rrmgleerd..

fase word.t d.eze lijst met ítems d.<-ror een flink aantal perso_
als een min of meer representatieve steekproef kan beschcuwen,

er een selectie plaats van d.e items op grond. van d.e volgend.e

- Elke vraag dient d.oor een n:-et al te kl*ine en niet al te grote fractie
van d'e steekproef op een bepaald.e manier te wr,lrd.en beantwoord.. Índten J@o
positief antwoord.t en 5q" negatief j.s d.e vraag wat dit betreft id.eaa1.
- Elhe vraag d-1ent een d.uièe1ijk positief verband. te hebben net het ge-
heel d.er overige vragen. De vragen d.ienen d.us vrij homogeen te zijn en
alle een bijd'rage te leveren tot het meten van d.e bed.oeLd.e d.imensie.
- De totaalscore, neestal een uptelling van d.e positieve antwoord.en,
d.ient bi j benad.ering volgens een Gauss-kromme te zijn verd.eeld., d.ient
een flinke spreid.ing tussen d.e porsc.rnen te vertclnen en d.ient per ind.ivid.u
red.eli jk constant te zijn d.oor d,e tijd hoon.
Eet er:rste aspect betreft d.e p-raard.en.
Het tweed.e aspect d.e itera-totaal c<.rrrelatiu (=r") en d.e interne homogoniteit
(rneo).
Eet d.erde aspect betreft d.e nc.rrmaalveird.eling, d.o

test-betrouwbaarheia. ( rg) .

Na d.eze selectle is d.e lijst meestal aanzienli jk
dat hen van d.e 11jst met vragen een nvragenlijstrl
ti.sche zln heoft gemaakt.

Blijkens d.e constantie per persoon en d.e homogeniteÍt van d.e vragen meet
men er een indlvid.ueel cQnstant kenmerk rnee en bl ijkens de verd.eling en
spreid.ing kan men ermee tussen porsonen d.ifferentieren.
Ïn d'e d,erd'e en meestal moeilijkste fase, d.ient echter empirisch te word.en
Iraargemaai.t d.at men Índ.erd.aad. het begrip neet, dat men bod.oelt te meten.
Het min of meer intuÏtief opstellen van items en d.e statistische selectj-e
die er op voIgt, bied.en rneestal nog te weinig garantie d.aarvoor. In ons
geval d'us d.e 'valid.iteitt van d.e geconstrueerd.e vragenlijst voor het be-
gri-p tthabituele aotie-bereid.heid.rr. Deze'begripsvalid.iteitr van het

vari.anti.e (s2) en de herr

korter. Dan kan men zeggen

in psychologisch-statis-
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d'iagnosticum tracht men r.icestal aan te tonen d.<-ror d.e scores van het
d'iagnosticum, d.e quantltatieve d.iagnose d.us, tc rolateren aan een aantal
meetvarj-abelen, d.ie theorctisch met het bcdoeLd.e begrip samenhangen.
In ons 5eva1 verund.crst<;llen vrij d.at d.e habituele actie-bereld.heid. een
verband- moot hcbben met het volgende geheel van meetbare groc.rthed.en:
d-age1 i jks calurieënverbruil, aerobecapaoi tci t, en basaal-metabolisme.
In d.it rapport lir,rd.on alleen d.e beid.e eerste fasen van d.e oonstructie
behandeLd.. l)e begrlpsvaJ-id.ering za1 later plaats vind.en.

2.2. Eet opstollen van d.c cerste liist met vragen.
Eet tc ontwilkel-en rnectínstnrment zou moeten bestaan uit een vragenlijst
naarin opgcllumcn ecn vijftigtal itoms d.ie d.iverse f,acetten van d.e habi-
tuele actie-bcreid.hoid. belichten. Rekoning huud.end.e met het feit d.at het
aantal v<-r1d'oend.e grc.rut moet zj-jn om meetbetrouwbare resul-taten te geven
en vc.'ld'oend.o l'lein moet zijn our d.o tijd. van bcantnoord.ing tot 10 à 15

mi.nuten te beperken, werd. gernikt op een aantal_ van !o items. Blj het
ond'erz<-rek, d.at se1 ectj-c rrrugelijL riiaakt, d.ienden wi j d.aarom met ongeveer
100 iteurs te beginnen. Ont hiertoe te komen hebben wij in eerste instantie
getraoht om het theoretische bogrip wat uit te'tcpon. ïIiertoe werd.en
p aspecten cnciorschoid.en. Voor e1k aspoct werd. een aantal items gefor-
muLeord.. De aspecton waren:

1. Gewoonte oli snel- te besluiten werk aan te pa].Jren

2. Gewoonte otu taken bij voorbaat als doenlijk te zien
3. Gewoonte bij taken sterk betrokken te zijn.
4. vorrrkeur te hebben voor inspanrlond.e aotiviteiten
5. zíchzerf aotief te vind.,n of menen d.<.,or and.eren zo te wor,Len

gevond cn
6. Continu bezig te zijn
J. Snelheid. van rop gang komenl

B. snclheid van ophuud.en of veri,rind.r;ren van activiteit
9. SneLheid. van wisselen van activitei.ten

Getracht werd. per catugorie 1! items te genercren, hetgeen resulteerd.e
in + 110 items, IÍaarvan na een eerste selectie op grond. van waaxschijn-
lijke geschiktheid. en via een beoord.elingsproced.ure 9j items overbleven,
verdeeld over d.e ! categorieën zoals boven rechts aangegeven.
Besloten werd tot rd.ichotomer itoins in d.e voim van uitspraken in d.e eerste
per§oon, waarbij d.o rospond.ent aan moet geven of bij de uitspraak rtSuj-s1rr

Aantal items

10

10

11

10

15

10

10

9

10

95
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of rronjuistrrvind.t. Van de 95 items waren 49 uitspraken positief, d.e

overige 46 n<lgatiof van antwoord.richting.
Nadat d'e items naar inhoud.elijl' aspect en naar antwoord.richting in wille-
keurige volgord-e llaren geplaatst, krcgen wij ald.us d.e beschikJring over
een 11jst met vxagen, d.ie ons d.e rnogelÍ jl.licld. zou moeten verschaffen
interind.ivid.uele verschillen tc m<:ton wat betreft habituele aotie-
bereid.heid.. tsijlage no. f . is het resuLtaat, cle eerste versj-e van d.e I[.À.8.

3i Resultaten.

3.1. De steeliproef.
Voc.,r het voorond.r,rzr-iek bcsl<.rten rrij eon steekprcef van JO mannelljke

en )0 vrouwolijke med.ewerkcrs uit het personee! werkzaam in het gcbouw
van het Ned.erLand.s ïnstituut voor Praeventieve Geneoskund.e rte reomteren.
IIj.ertoe werd.en 140 exemplaron van d,c vragenlijsten met introductiebrief
(zie bijlage 1) verspreid.. Biervan }-regen we er 124 ingevuld. tcnrg;
d.aarvan rdarÉ,n 4 exemplaren ttnb:rril,baar omd.at d.e persoonlijke gegevens,
lengte , gewicht, leeftijd. en geslacht, ni-et waren ingernrld..
lfe kregen respons van 66 mannelijke en van 54 vrouwelijke med.ewerkers.
At rand.om werd.en hieruit 50 mannelijkc on !0 vrouwelijke proefpersonen
getrokkon.

Onze d'ank gaat hierbij uit naar het persone.rol en naar Dr. J.A.C. d.e

Kock van Leeuwen, Prof. nr. P, Muntend.am cn Prcrf. Dr. J.I). Verlind.e.
3.2. De frcquentie van de antwoorden op oe afzoncierfijke vragen.

Nagegaan werd. in h<.rcverre eIk item d.ocrr d.e 1OO proefpersi:nen in d.e sco-
ringsrÍchting was beantwoord., waarbij to voren r,ras bepaald. dat Ítems met
een p-r^raard.e (ZV, ot) BV" ve::nri jd.erd zr:ud.en wc,rd.en;

De p-waard.en van d.e afzond.erlijhe vragen
staan in tabel 1.

J.l. De samenhan". d.or afzonderlijhe vraden mot hot Ëeheo1.
Om d'e samenhang van eLk item met hot 5'chee1 der overige vra6en to

bepalcn werd. gebruik gernaakt van d.e Davis-Flanagan-tabeIlcn, d.ie ervan
ui-tgaan d'at Öe rig is tc benad.eren uit een combinatie van d.e p-waard.en
van het item in d,e 27'/" hor.,oste scores en van d.ie in d,e 27,í, laagste
s coxeg .

Besloten was om items met een

item-totaaLcorrelatie bl eet< i
items staan eveneens in tabel

De gemid.d.e1d.e p-waard,e bleek F =

is, was d.it gemid.d.eld.e hot.,pgevend..

5B§/" &raat 5O/", zoals geze5d.rid.oaal

ti,( Or154 te vorwi jd.eren. De gemid.deldo

iE = 01319. De waarden d.er afz«,nd.erlijke
1.
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Tabel 1; De p-waarden en item-totaal
( d.e met d. a.rnged,uid-e items werclen in
d.e wa*rd.en hebben betrekking op het
d.e renergieke richtingr . )

correlaties d,er HA3-uitspraken.
d.e d-efinitieve versie opgenomeni

scoren van d.e antwoord.en in

uid.ing item (zie ook bi.jlage 1 p-waard.e item-totaal correl.

d
d.

d.

tt
at

d.

d.

d. niet L.rng nad,enken voor besluit
d. niet uitsteli-en

niet van werk loskomen
niet meer tot zwetens tóe inspannen
veel rust nod.ig
beter .'l-angd.urig aan é6n taak bezig
eten schiet erbij in
met moeite rustig zitten
graag tot uiterste inspannen
Ia.r.tste klaar zijn
wat anderen presteren kan ik ook
karweitjes niet afmaken
altijd. bezig zijn
meesten lopen te heurd, van stapel
niet beginnen aan moeilijk werk
vastbijten in problemen
knutselen
weinig aotief gevond.en word.en

d" waar een wil is is een weg
ged.achten komen moeilijk los

d. altijd- d.ruk en bezig geweest
Iiefst zituend. werk

d. zeer interessant werk hebben
d. huizenhoog opzien tegen taken
d. vaok te hard. van stapel lopen

aIleen bij profijt zich inzetten
nog eens omd.raaj.en bij rrakker word.en

tL and-ercn makkelijk volgen in gesprek
d. snel bij allerlei betrokken zijn
d. korte inwerkperiod.e nod.ig hebben

werr:Id. gaat i"i.an vlijt ten ond"er
d. werklust afhankelijk van stemming
d- ver gekomen d.oor aan te pakken
d. gat in iedere d,ag slapen
d. geen plotselinge verand.eringen
d- niet d-ireot aanpakken
d. kalm beginnen
ct geen moeite teveel

zond.er tegenzin bij eentonig werk
niet bij d.e pakken neerzitten
enthousiast beginnen
niet naar bed" voor beëind"iging taak
vaak lusteloos
men werkt te hard_
onzin te lopen als er een bus gaat
graag iets om hand.en helben
id.ee d.irect uitvoeren
niet opzien tegen taak
voltooitle taerk vergeten
van d.e kak op d-e tak springen
vold.aan gevoel na hard. .:rerken

56
76
45
64
60
37
20
33
63
g1

35
6B
80
62
48
75
51
85
77
42
57
B5
71
40
57
63
39
63
5B
71
B6
26
5o
75
53
77
57
35
43
B7
85
62
76
96
71
21

55
42
52
24
55

or56
o,415

-or o4
0' 185
or24
o' 32
or 19
or20
o156
or55
or12
o, 36
o' 63
0, o0
o, )75
o, 135
o, JB
or665
or 5l

-0, o7
or67
a,42
or 3g5
o,3g
or 20
or 15
0,20
or20
or27
or 41

-or oB5
o'49
or40
or445
or SB
or55
or27
or51
oro9
o»42
or28

-or22
or47
o'415

-or 06
or685
or27
or 615
o,12
or375
or49

d_

d.

d.

d.

Íf



-9-
vervolg van tabel 1

aand.uid.ing item (zie ook bijlage 1) p-waard.e (%) item-totaal correl.

d. traag op gang komen
in huishoud-en helpen
klusjes uitstellen
moeilijk plots kunnen ophoud.en

d- snel inwerken
moe bij d"enken aan werk

d- ge<:n verand.ering willen in taak
d- werk ond-erschatten

bij wekker d"irect uit bed_
a1s tijd. om is d.ireot met werk stoppen

d- geen risicors nemen
naar is nog jaren te moeten werken
graag verand.ering in bezigheden
Iiever kalmer beroep

d- vcrtrounen in ei-gen kunnen
cI t s morgens langzaam bijkomen
d. ta.ih van te voren afwegen
d. geen vooxkeur voor energieke mensen

mind.cr d-oen d"an and-eren
d. zich nog nooit verveeld- hebben

ertra inspanning is niet erg
d. men verwijt mij té actief te zijn

niet lang nagenieten
d- zich bed.enken voor te beginnen

men verr{acht niet veel van mij
zich volledig inzetten
geen IieÍï:ebberijon
tijd. nod-i"g vocr concentratie
later dan and.eren beginnen

d. I s avond.s het werk vergeten
geen mensen met vaste d.agind_eling
werk boeit niet
opzien tegen vermoeiend. werk
met tegenzín naar bed, gaan

d. weinig slaap nocl-ig hebben
goed- zr,reten is gezond-

d. snel tot hand.olen overgaan
d, zetje nod.ig om iets nieuws te beginnen
d. bij veorkeur met meerd-ere d"ingen bezig
d. ín zLjn werk opgaan
d. leven is te kort
d. niet van d-rukke mensen houd.en

opga*n in hobby
trots zijn meer d.an and.eren te doen

68
61

51
60
48
92
3B
32
34
39
52
86
35
91
5o
61

41
66
Bg
55
9B
34
32
26
B2
BO

96
51
8+
62
56
77
85
1B

29
B5

59
76
5B
41
52
5o
3B
1g

0,385
or24
or 30
or oS
or375
or25
ot 19
or2o5
or20
or oB
or22
or375

-or 17
0' 35
or59
or20
or 32
or56
c r62
or 36
or 0o
or 60
or 12
or So
or4B5
or245
or14
or 16
0,685
or61
o'04
or345
or 30

-or o5
or275
or25
or615
or665
or 28
or 48
or24
or44
or19
Ot47

gemid.d"e1d.e waard-en
gemid-d.eld.e waard.cn

oorspronkelijke versie
d.efinitieve versie

0* 58r4
52r9

/"
/"

o,l1g
or 4OB
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].{. De verd.eling van d-e scores vi:,n d_e eerste versie.
Het volgend.e punt was of d.e verd-eIing van d"e aanduid.ingen van d.e habitu-
ele actie-bereid.heid- een normaalverdeling bena.d-erd.c. IIet resultaat staat
j-n flguur A. Hieruit blijkt d-at d.e benad.erend.e functie van het histo-
gram, ééntoppig en red-elijk syc,rmetrisch is en een goed.e spreid-ing te
zi-en geeft. De gemid.d-erd-en en vi:.rianties staan in tabel 2.

Tabel 2: Gernid.d.eld-en en spreid.ingen der HAB-scores.

Totaal
(n=í Oo)

mannen
(n=)o)

vrouwen
(n=50)

gemièd.e1d-e score

E'

stand.aard.afwi jking
(!
"H

55, 12 55,86 55r49

12r 47 7 ,6o 1or28

Er blijkt d.us geen noemenswaard- verschil tussen naflnen en vrou.wen.
Eet volgend-e punt was d-e interne homogeniteit van het vragengeheel.
Deze bleek zeer bevred.igendc I(R 20 =O,B2B. Men kan conclud.eren d.at d.e

eerste versie van d.e lijst gezien het vold.oen aan d.e'roornoemd.e eisen
al een acceptabel resultaat heeft opgeleverd..

l.t. De verkorte verbeterd.e vragenliist.
0p grond- vtn =iH en p-wiard-en rerd-en J5 items verwijd-erd. I/ervolgens

werd-en a1le items nog eens gecontroleerd- op inhoud. en formulering, om-
d-at het verraoed-en was opgekomen d-at bepaald.e uitspraken op bepaald.e
categorieën van mensen niet van toepassing l{aren; op grond. hiervan
werd-en alsnog J items vorrijd-o:'d.. 0n tonslotte tot een totaal van !0
items te komon, werd.en er nog J items verwijd.erd- op grond. yan rand--p-
waarden (P 7,, rc/").
VervolSens werd.en voor aIIe proefpersonen opnieuw d-e scores berekend"
voor d-e 50 overgebleven items. De verd-e1ing bleek hierd.oor nÍet in
negatieve zin te verand.eren (zie fig. A.) oe argemene gegevens ervan
staan eveneens in figuur A.

Deze selectie had. tot resultaat gehad- d-at hot aantal items per aspect
verand.erd. was.

Per aspect bleven overs
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No. Àanta1 uitspral<en
Categorie
17
27
33
44
5B
66
77
B1
97
Daarom werd besloten om d-e categorieën 3 en 4 en eveneens 8 en ! samen
te trokken, zod.at wo tLo volgend.e verd.eling kregen.

No. Aantal items
Categorie
1 7 Gewoontr: om snel tc besluiten werk aan te pakken.
2 7 Gewoonte om taken bij voorbaat als d.oenlijk

te zien
3 I Gewoonte bij taken ste,rk betroklcen te zijn.
4 8 zícbzetr 

"$EàuËnt8"sàf,ÈH* ?§ s8f88'door ando-

5 6 Continu bezig te zijn
6 7 Snelheid_ van rop gang komonr.
7 8 Snelheid_ van ophoud.en ofrwttry*gftUAl
De 9 aspe;ten, en ook dus d.e ? ilie waren overgebleven, .Íflaren echter op
theoretische grond.en ond-orscheid.sn. 0f het zinvol is om enkele afzonèer-
lijke aspecten aan d.e habituele actie-bereitlheid. te blijuen ond.erschei-
d.en, moet echter enpi.risch word.en uitgemaakt. Bovend.ien is een aantal
van 7 sub-scores te groot.
Vorvolgens werd. om tot een grooperj-ng to komen een statistische ana-
lyse uitgevoerd.. De I subsooxes werd-en berekend- en hierover werd- een
clusteranalyso uitgevoerd., vorgens een progrErmma van Meertens en
Elshout.
Dit had. d-e volgend.e resultaten:



subschaal (=r"tt)
Ílo o

aantal
i-tcms

naam naam

subschaal groep

\ o, 60(0115),v \,
7 o,56(.,80)

\

.r 
0'40(ïu'

) 0,34( 0,61)

0, 39

(_)

7

6

zelfbcel-d-

involvering cn in-
spanning

continu bczig zijn

snel verand-eren-en
ophouden

snel bcsluiterr aanpaKK(jn

werk bij voorbaat
d.oenlijk zien

snel op gang zijn

\
I

I
7
I

)

energ]"e
tr.tD

d-ocisie

D

21

B

7

7

22
.7
I

Er= 11151

ED= 1Or6O

Fc= 4ri7

Intercorrclatie d,er subschalen: E

\
0,

- or28

36 0t

.D

l1

Correlatie van C mct totaal
=Or59

_ 13 _

Tabel J: IIet grocperen van d_e sub-scoïes.

Op grond- van d-eze result"lten r.rerd- besloten toí 2 subschalen. Uit hoofd-e
van d-e betekcnis van d-e groepen werden d-ie genoemd, een H* - en
een H- - sch,aar 

Energlc
l_rec1s1e

i{ij kond-en ons namelijk niet arn d-e ii:d-ruk onttrckken d.at d-e twee grote
groepen ond-erscheid.bare aspccten aanga\ren. -06n bctreft meer het alge-
meen energetische aspcct, het vermogen om energie in te zetten. I{et an-
d-ere richt zj.cl:, meer op d-c psyohische processen van motivatie, evaLuatie
van activiteit e.d_.

De volgend-e vraag was of d-e honrogeniteit van het nieuwe vragengeheel,
ond-anks d-e verwijdering van vuel Ítems, toch bevred-igend- was gebleven,
De interne consistentie, wet>r berckend. volgens Kud.er-Richard.son JG

bleek Í{R20 = or83. Deze vraag kan d-us zeer positief word"en beantwoord,.
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1.6. De resultaten van d-e herhaling.
Tot nu toe zijn irrij nog niet toegekomen aan d.c eis van d-e ind.ivid-ue-

1e constantie. De quantitatieve d,iagnoses d-ienen immors d-oor d.e tijd-
heon gclijk te blijven wil men j-nderd-aacl d.e pretentio hanrlhaven een
rhabitueelt persoonskcnmerk vast -be stellen.
De verkorte vcrbeterd.c versie, d-ie nict mcor d.an + 1O minuten vergt van
d-e invullers, werd. nognia.;I s gegeven acr.n l) med-ewcrkors. Hiervan kregen
'we or 60 terug; 2 exenplarcn warcn onbruikbaar oind-at d-e invulter d-e

eerste maal niet meuged-aein had.l d.e overige )8 cxemplarcn kond-en pre-
ciss wordcn opgesplitst in 2) mannelijke en 2) vrouwelijke respondenten.
De oerste bcantwoord.ing vi:,n d-e respond-i:ntcn kon word-cn teruggevond.en
izan d-.; hand- van d-c gegevens over lengte , gewicht en leeftijd_.
Over d-e totaclscores werd- een tcst-hertest-b-trouwbaarheid- berekend. met
d.e volgend.e resultaten:

mannen vroulren totaal
0, go8 or914 O, B?B

goed- resultaat. ook aan d.e ci-s van constantie is d.us

{. Ecn eerste poging tot bogripsvalid_ering.
Zoals r'rerd- ui-tecngezet in d-e paragrafen over d.e lilethod.en ligt het in

onze bed-oeling d-e vall-doring uit tc voeren in afzond-erlijk onderzoek
d.r.t rced-s gepland- is. Toch hebben hro gctracht om ook al i.n d.it voor-
ond-erzoek tot een zek.:re begripsvaliclering tc koncn. Hierbij gingen wij
uit van d"c ged-achte Cat er een positieve rclatie zou kunnen besta.rn
tussen het Basaal-metabollsne en de Hi,ubitucle Actiebereid.held. Hierbij
warcn wj-j er ons v:n beurrst d-at d-it Basaal-metabolÍsme eigenlijk een
onderd-eel is van he-u samenstel van meeteenhed-en zoals opgesomd- ín 2.1.
waarYan ecrst nog d-e ond.erlinge relaties moeten word,gn vastgesteld in
verd.er ond-erzoek.

De beid-e subscorcs (n, en Hr) on d.e totaalscore (tt) werd.en gecorreroerd-
rnet d-e Bl,{R, zoars d-ie word-t benad_erd- met behulp rran d.e formules van
I{arris cn Benedi-ct te neten H= 66t4r3 + 13rl5z w + 5toolà - 6r755a
voor mannen, waarbij h= warmte prod-ucti_e per 2{ uur in K/caL,, w=
gewicht in kilogrammen, s= lengte in ccntimcters, a= lceftijd. in jarenl
en h= 6551096 + 91563 w + 1rB5O * - 4t676 a voor vrou.lron.

,HH

Dit is een zeer
vold-aan.
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to m"rkcn met een

benad.ering is.
als vo1-gt:

onzekcre f-lctor, namelÍjk hc b fcit

Tabel {:
D(; correlatics rran de tabel-waarden betriffend-e basaalrnet:r.bolisme met
d-e EAB-scores en sub-scorcs.

Totaal
(n=10( )

Vrouwen
( n=50)

'BrdrH=
Tl- BI,Í, Hc

ïi- BM, Hd_

-oro94

-oro54

-o,123

Do veronderstcll-ing is d.us niet bevestigd-; eerd.er blijkt het omgekeerde
verband. te bestaan. De interpret,.rtie van d.cze resultaten is op dit
moment een moeilijkc zaak, ornd-:lt rre d-us nog gecn gugevens hebben over
anclere externc criteria. Onze ged.achten gaan cchter ui-t naar d,e moge-
Iijkheid- ,iat er een cornpensatlemechanismc bestaat in d.e encrgie-huis-
houding.

Dlt cornpensatiemechanj-smc zou hicruit kunnen bosta,:,n d.at het basale
energetische niveau, d-at is bij volled.ige rust (-)n slaap, juist bij
actievc peïsonen extra Iaag is en dat d-eze energie-efficientie bij
mind-er actieve personcn niet hocft op te tred-en. De voorLopige resul-
taten ven nog niet gepubliceerd- ond.erzoek van van Bllchem e.a. geven
echter ind,j-oatics d-at cr geen verband. besta.rt tussen tabel BMR en d.a-
gi:lijks oalorieönverbruik. Dit laatste zztl- nog echter nauwkeurig word.en
geanalyseerd-.

l. Conclusies en verd_cre pl_annen voor ond_erzoek.
iret voorond-erzoek ter ontwikkeli-ng vii,n een d.iagnosticuJn voor Habitu-

ele-Actie-Bereid-heid_ kan geslaagd word_en gcnoemd".

I{et resultaat is een vregenlljst,
- die niet mcer d-an 10 minuten invul-

- die een zeer goed.e mate van meet-

Mannen
(n=50)

0,028

-n 101v) t //J

or147

-0,1Bo

-or249

-oro57

tijd vergt
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betrouwbaarheid. (const;rntle d.oor dc tijd heen) vertoont

- d"ic gezien d-e interne consistentie
bestaat uit ond.erd.clen d.ie hornogccn zijn en d-ie ied-er een bj-jd-r:-ige 1e-
vt>ren tot het te meten begrip.

- cli-e goed. d-iffcrcntieert tussen perso-
non; bij benad.ering een normaal verd.eeld-e frcquentieverd.eling van d.e

scores vertoont on d-ie gecn verschi.l tussen rnannen en vrou!Íen te zien
geeft.

A1 net aI bevrcd-igcnd.e conclusies, waèrop irij verd-er ond.erzoek kunnen
bouwen, tc wcten
1 ) ' nen ond-erzoek naar d.e re l.rtic tusscn HAB-scores en prod-uctiviteit.
In hct voorja-lr van 1)61 zuLLen enkele hond.erd-en zcevissers d-e HAB
beantvtoord-en. Het gemicld.eltLe nj-veau cn d,c spreid.ing van d.e habituele
actiebcreiclheid, van bemanning en van d-e schippcr zar aan d-e jaarlijkse
vangst word.cn gerclateerd..
2.) ' Een ond-erzoek naar d-c relati-e tusscn HAB-scores en verschillcnd-e
arbeid'sfysiologische gegevens. Gehoopt uord"t dat in d-c loop van 1)61
een steekproef van 3OO ind-ustriearbeid"ors zaI word-.;n ond-erzocht op
aerobe capaciteit, ,iagclijks c-r.l-oricënverbruik, b,lsaal metabolisme en
HAB.

l)' Het ond"er 2). genoemd-r; onderzoek zi:.I tcvons d-c rnogslijkheid- bied.en
om d"e IIAB-scores te rel;tcren aan psychologische vari-abelen, d_i., d-e

harmonic tussen mÈns cn arbei-d- betreffen en psych.ofysiologische gege-
vens, d-ie hct algernenc bicrogische v,sroud-cringsprocr:s keruur.:rken.
4) Cetracht zaL',.rord-en on in samcnwerking met klinicken van het Acade-
misch Ziekenhuis te Leidcn ziekten v,r.n d-t, stofwisselj-ng, ziekten van d.e
card-iovascuraire tractus cn psychiatrischo beel_d_cn (epirepsie, d.epres-
sie , rn,:.nieën) met d_c HAB to ond-erzoeken.

5)' Tcvcns zal. op korte tcrmijn het psychometrische ond.erzoek voortgang
vind'en, waerbij met namc d-e invlocd- van d.e socÍale wenselijkheid. d.er
IIAB-uitspraken op d.e scoïes za1 word.en geanalyseerd-.

1014/4-1146/1e /geo,



SijIage 1t Introd.uotiebrief en oorspronkelijke versie van d.e E.À.8.

NMMLANDS INSTITUUT VOOR PRAEVENTÏEVE GENEESKU}TDE - T N O
Afd.e1ing Geesteli jke Gezonàheid..

Geachte Mod.ewerketf ster,

De sectie Arbeid.spsychologie houd.t zioh ond.or

neer bezig net het maken van vragenlijsten, d.ie vooraL in tl-e ind.ustrie
gebruikt zul1en word.en d.oor bed.rijfspsychologen en becl.rijfsartsen.
Het maken .uan zotn vragenlijst vergt veel ond.erzoek. Voord.at d.e lijst in
d.e praktijk kan word.en gebruikt d.ienen wij d.e bruikba.:.rheitL ervan in
een voor-ond.erzoek rnin of meer te hebben bewezen.

IÍij vragen Uw medewerking betreffend.e ecn dergelijk voorond.erzoek.
Eet gaat erom d.at U ged.urende Uw werktijd. bijgaand.e vragenlijst invult.
Dit gesohied.t anoniern en d.aarom kunnen wij U ook verzoeken on d.e rrragen
eerlijk en spontaan ( en natuurlijk zond,er d.at U met and.eren over Uw

antwoord.en overleg pleegt) te beantwoord.en. DLt zai- U naar schatting
slechts een kwartier kosten. Als U zích, a,tn d.e instructie houd.t, zal het
invullen u nakkelijk afgaan. u d.oet ons d.aarncee een groot genoegen.

De volleiLig ingevuld.e lijsten zuIlep d.oor ons word.en gebruikt om een
beeld. te krijgen hoe nensen in het algemeen d.eze lijst beantwoord-en.
Over d.e resultaten zaL ecn gestencild. rapport versohijnen, d.at voor
belangstellend.en beschikbar:r zal zijn vanaf 1 november l)66.

Gelieve tLe ingevuld.e vragenrijsten, Iiefst spoed.ig, te d.eponeren
op kaner 115 ( d.erd.e etage, eind. van d.e gang 1inks)

Bij voorbaal onze hartelijke d.ank voor Uw ned.ewerking.

G.F. Wartna,

J.M, Dirken.
(q-to-ea)
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Eabituele Aotie - B_ereid,heid. ; vragenlijst voor zelfbeschrijving.

Ïn het volgend.e vind-t U een aantal uitspraken, d.ie U op Uzelf noet betrekken.
0p d.eze wijze kunnen wij een ind.ruk krijgen van enkele aspecten van Uw
persoonlijkheid.. Daarom verzoeken wij U om d.e vragen eerlijk te beantwoord.en;
er zijn geen goed.e of slechte antwoord.en, maar het ga t erom hoe U Uzelf zíet,
Eet is eohter wel nod.ig d.at U niet te lang bij elke vraag stilstaat, maar d.at
U zo spontaan mogelijk en snel Uw ind.ruk geeft.
U kunt d.e vragen beantwoord.en d,oor öf het woord" t juist I , öf het woord.
f onjuistr te omoirkelen. A1s U vind-t d.at d.e uitspraak voor U ge1d.t, d.an zet
U een rond.je on het woord. rjuist'en in het and.ere geval een rónd.je-om tonjuistt.
U d.ient, ook als het wat moeite kost, toch één van beid-e woord.en omcirkel-en.
U mag geen vragen overslaan.

It-l [ /n\.8.

ïk hoef nooit lang na te d.enken voor ik besluit iets
te gaan d.oen.

Ik houd. niet van uitstellen.

Als ik erg in mijn werk opgar is het mij vaak
onmogelijk er van los te komen.

Men zou zich tegenwoord.ig niet meer tot zwetens toe
behoren in te spannen.

Ik ben iemand. d.ie veel rust nod.ig heeft.

Je kunt beter lange tijtl aan één bepaald. karwei be-
zig zLjn d.an van het ene op het and.ere over te springen.

Ik wil soms zo g:taag aan het werk d.at het eten er
wat bij inschiet.

Ik kan maar met moeite eens rustig gaan zitten.

ïk houd. ervan me tot het uiterste in te spannen.

Ik ben altijd. het laatste klaar.

Wat and.eren presteren kan ik ook.

Ik begin vaak met allerlei karweitjes en maak d_ie
d.an niet af.

Ik ben eigenlijk altijcL roet lets bezig.

juist onjuist

juist onjuist

juist onjuist

juist onjuist

juist onjuist

juist onjuist

juist onjuist

juist onjuist

juist onjuist

juist onjuist

juist onjulst

juist onjuist

juist onjuist
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Ik vind. tl-at cle meeste mensen bij hun werk vaak vee]
te hard. van stapel lopen.

Als ik van te voren weet dat iets niet goed. d-oenlijk
is, begin j-k er neestal maar niet eens aan.

Ik heb d-e neiging mij vast te bijten in problemen,
d.ie ik mij gesteld. zie.

Ik knutsel niet veel in mijn vrije tijal.

And.eren vind.en mij meestal weinig aotief.

Voor mij speciaal ge1d,t: ïfaar een wiI is, is een weg.

Als ik iets god.aan heb, koncen mijn ged.achten
er moeilijk van 1os.

Ik ben elgenlijk altijd. al een d.ruk en
iemand geweest.

bezíg

Ik d-oe het liefst maar zittenil_ werk, d.an word_tje niet zo moeo

juist

juist

juist

juist

juist

juist

juist

juist

juist

juist

juist

juist

juist

juist

juist

onjuist

onjuist

onjuist

onjuist

onjuist

onjuist

onjuist

onjuist

onjuist

onjuist

onjuist

onjuist

onjuist

onjuist

onjuist

Ik vind" dat ik eigenlijk zeer

Ik kan soms huizenhoog tegen

interessant werk heb.

een bepaald.
karweitje opzien.

Ik loop wel eens wat te hard.
ergens mee begin.

van stapel, als ik

Ik wil me best inzetten, maar d.an moet ik er ookprofijt van hebben.

Als ik I s morgens r,iakker word., d.raaj-
eerst nog eens leicker een keertje on.

Eet valt me nooit moeilijk and_eren te
blijven ze niet d.irect bij d_e d.ingen
bezig rdaren.

ik me meestal

volgen, ook a1
waaxmee lfe

Voor ik het in d.e gaten heb ben ik bij allerlei
activiteiten betrokken.

Ik heb moestal maar een korto inwerkperiod"e nodig.

fk vind. d.at d.e wereld. aan vlijt ten ond.er gaat.

Mijn werklust is vaak aÍhankelijk van mijn stemming.

Als ik niet zo van aanpakken wist, was 1k niet
zover gekomen.

juist

juist

juist

juist

juist

juist

juist

onjuist

onjuist

onjuist

onjuist

onjuist

onjuist

onjuist

onjuist

onjuist

Als het aan mi j rag zou ik een gat in ied.ere d-ag slapen. juist
rk houiL niet van protseringe verand.erÍngen in mijn werk.juist
Ik houd. niet zo van d.irect aanpakken.

Je moet altijd. kalmpjes a"in begiwren, wil je tot
goede resultaten komen.
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Geen moeite is voor rnij teveel.

Ook als mijn werk soms wat eentonig word-t,
blijf ik er zond.er tegenzin aan bezig.

Ook al weet ik van te voren d.at het werk zwaar of
moeilijk zal zí1n, toch ga ik zelfs d.an niet bij
d.e pakken neerzitten.

Ik begÍn iets nieuws altijd. met veel enthousiasme.

AIs ik I s avond-s ergens mee bezig ben, ga ik niet
naar bed. voor het af is.

Ik voel me vaak lusteloos.

Men werkt tegenwoord"ig veel te hardrvind. ik.
Eet is onzin te gaan Iopen, als je ook met d.e bus kunt.

Ik pak elk karweitje aan, aI is het maar om iets
om hand.en te hebben.

A1s er iets in mij opkont moet het ook meteen ged"aaan
word.en.

ïk zie nooit tegen een karweitje op.

AIs iets af is, houd- ik mij er ook niet meer mee bezig.

Er word.t mij vaak verweten d.at ik van d.e hak op
d.e tak spring.

Ik heb t s avond.s vaak het vold.ane gevoel
hard. gewerkt te hebben.

ïk kom meestal wat traag op gang.

Ik mag wel eens graag een hand.je in het huishoud.en
helpen.

AIs er thuis een klusje ged.aan moet word.en,
stel ik d.at meestal uit.

Ik kan moeilijk plotseling met werken ophoud.en.

A1s ik aan het werk ga, ben ik er altijd.
d.irect helemaal in.

Vooral d.e laatste tijd. word. ik moe als ik
al1een maar aan mijn werk d.errk.

A1s ik ergens mee bezig ben, moeten ze niet altijd.
ineens met iets heel and.ers aall komen d.ragen.

Ik heb vaak d.e neiging om werk te ond-erschatten.

Als ile wekker afloopt st<rik artijd. d.irect naast mijn bed.,

AIs het mijn tijd. is houd. ik d.irect op met mijn werk.

juist

juist

juist

juist

juist

juist

juist

juist

juist

juist

juist

juist

juist

juist

juist

juist

juist

juist

juist

jui st

juist

juist

juist

juist

onjuist

onjuist

onjuist

onjuist

onjuist

onjuist

onjuist

onjuist

onjuist

onjuist

onjuist

onjuist

onjuist

onjuist

onjuist

onjuist

onj ui st

onjui st

onjuist

onjuist

onjuist

onjuist

onjui st

onjuist



Ik houd. er niet van risico I s te nemen, om d_an laterpas te zien of het wel goed. gaat.

Ik vi.nd. het maar een nare ged.achte clat ik nog jaren
moet werken.

Als ik ergens nee bezig ben, wil ik vaak plotseling
rÍE er eens wat and.ers d.oen.

A1s ik nog eens mocht kiezen, zou ik een kalmer
beroep ÍlotroÍte
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kunnen.

tijd. nod.ig

juist onjuist

juist onjuist

juist onjuist

juist onjuist

juist onjuist

juist onjuist

juist onjuist

juist onjuist

juist onjuist

juist onjuist

juist onjuist

juist onjuist

juist onjuist

ïk heb veel vertrouwen in mijn eigen

Ik heb fs morgens meestal een flinke
om bij te komen.

Ik ben gewend. van te voren af te hregen of ik een
bepaaltLe taak we1 aan zal- kurmen.

Ik houtL niet zo van d.ie erg energieke mensen.

In het algemeen d-oe ik mind.er dan and.eren.

Ik heb me nog nooit verveeld..

Ik vind. het niet zo erg mij zo
wat extra in te spannen.

Men verwijt mij vaak dat ik té

ïk ben er niet zo een, d.ie nog
van iets kan nagenieten.

Ik betLenk me altijd. eerst even
te gaan d.oen.

af en toe eens

actief ben.

d.agen lang

voox ik besluit iets

Men verwacht in het algemeen niet zoveel van mlj.
Bij mijn werk moet je je vo1led.ig inzetten.

Ik houd- er geen 1ieÍhebberijen op na.

Ik heb meestal enige tijd. nod.ig om me op iets nieuwste kunnen conoentreren.

AIs and-eren al 1ang bezi g zí1n, moet ik soms nogbesluiten of ik wel begin.

lÍerken is goed., maar je moet het rs avonds geheel
kunnen vergeten.

Ik houcL niet van mensen met een vaste dagind.eling.

Mijn werk heeft me nooit heremaar kunnen boei-en.

Ik zie er tegenop vermoeiend. werk te d.oen.

Ik ga altijd- net tegenzin naar bed..

Ik heb neestal maar weinig slaap nod_ig.

juist

juist

juist

juist

juist

juist

juist

jui st

juist

juist

juist

juist

onjuist

onjuist

onjuist

onjuist

onjuist

onjuist

onjuist

onjuist

onjuist

onjuist

onjuist

onjuist
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Eet is we1 gezond. eens goecl. te zweten,

Ik ben i.emand fiie altijd. snel tot hand,elen overgaat.

Ik noet meestal eerst een zetjo hebben voor ik netiets nieuws begin.

Ik vÍnè het heerlijk om net meerd.ere d.ingen tegelijkbozig ta zijn.

Ik behoor tot clie mensen, d.ie geheel en a1 in hunwerk opgaan.

Eet leven is voor urij veel te kort om alIes klaarte krijgen.

Ik houd. niet zo van d.ie mensen, il.ie het altijcl.d.ruk hebben.

Als ik met nijn hobby bezig ben, bestaat er nietsand.ers voor mij.

rk ben er trots op clat ik meer d.oe d.an vele and.eren.

juist

juist

juist

juist

juist

juist

juist

juist

juist

onjuist

onjuist

onjuist

onjuist

onjuist

onjuist

onjuist

onjuist

onjuist

KIJKT U NOC EIIUI NA OF U GEEI \TRAGEIÍ ïIE3T OVERGESLAGEïf, MAAR VERJ\TIDERT U
I{-IE[S IIEER AAIÏ DE A}ITIÍOORDEN.
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. NEDERTATSDS rrsTrrwT voon PEaErrEilTrErrE GENEESKUIIDE - T N O.

Àfèeling Geesteli jke Gezond,heid..
r Sijlage 2.

GEaohte Med.ewerkerf s,ter,

In le eerrto week van d.eze naand. bent U zo

vriencLelijk geweest o, ;"" te d.oen'&an een vror-ond.erzoek.

De voorLopige statistische analyee van d.e Leantwoord.e vragenlijsten
beeft inmid.d.els tot zeer bevrecligend.e resultaten gereid..

Dit heeft ons in staat gesterd on d.e vnagen, d.ie mind.er gesobikt

breken, te verwijd.eren. De vragenlijst is nu aanzienrijk bekort en

het inrnrllen vergt d.us ninder tijè.
ï{ij vragen u d.ringend nogmaals d.e. lijst te beantwoorden. De

gegevenB van een tweed.e beantwoord.ing zijn voot onÉ van grote waard.e.

Tevens verzoeken wij u oro d.e gegevens reeftijd., gesloht, rengte en

gewicht precies hetzelftle als d.e vorige keer te verueld.en.

Met veel d.ank bij voorbaat,

G.F. Ifartna,

J.M. Dirken.

9r3/18-1o-66/ t /t>.



NEDM,IJA}TDS INSTITUUT VOOR PRAEVENTTE\IE GE}IEESKIJI\IDE T N O .

IHt. /A. B.
Eabituele 4ctie-Bereidheiti.; vragenlijst voor zelfbeschrijving.

I I" het volgend.e vind.t U een aantal uitspraken, d.ie U op Uzelf moet
f betrekken. 0p d.eze wijze kunnen wij een ind.n:k krijgen van enkele aspecten
I van Uw persoonli.jkheid.. Daaron verzoeken wij U om de vragen eerlijk te
I leantwoord.en; er zijn geen goed.e of slechte antwoordenl het gaat erom hoe
I U Uzelf ziet. Eet is echter we1 nodig d.at U niet telang bij elke vraag
lstirstaat, maar d.at u zo rpontaan mogerijk en snel uw ind.rr:k geeft.
I U kunt d.e vragen beantwoord.en door bf het woord. I juistt , bf het woord.
lronjuist' te omcirkelen. Als U vind"t d.at d.e uitspraak voor iI geld.t, dan zet
lU een rond.je om het roord. rjuist' en in het and.ere geval een rond.je om
I ronjuistr .

l U aient, ook als het nat moeite kost, toch één van beid.e woord.en te omcir-
I kelen. U mag geen vragen overslaan.

Ik hoef nooit lang na te d.enken voor ik besh-Lit iets
te gaan d.oen.

Men zou zich tegenwoord.ig niet meer tot zwetens toe
behoren in te spannen.

Ik houd. niet van uitstellen

ïk ben ienand-, d.ie veel rust nod.ig heeft.

ïk kan maar met noeite eens rustig gaen zitten

Je kunt beter lange tijd. aan één karwei bezig zijn
d.an van het ene op het andere over te springen.

Ik houd. ervan me tot het uiterste j.n te spannen.

Ik begin vaak met aller1el karweitjes en maak d.ie
dan niet af.

Ik ben eigenlijk altijd. met iets oezLg.

AIs ik van te voren weet d-at iets niet goed. d_oenlijk is,
begin ik er meestal maar niet eens aan.

Voor mij specia-l geld-t: Waar een wi.I is, is een neg.

rk ben eigenlijk altijd" al een d.nrk en bezig iemand. geweest.

ïk kan soms huizenhoog tegen een bepaald. werkje opzien.

Ik vind. d"at ik eigenlijk zeer j-nteressant werk heb.

ïk loop wel eens wat te hard van stapel, als ik ergens
mee begin.

ItÍijn werklust j-s vaak afhar:kelijk van nijn stemming.

Voor ik het in d.e gaten heb ben ik bij aller1ei activi-
teiten betrokren.

I

!

juist

juist

juist

juist

jui st

juist

juist

juist

juist

juist

juist

juist

juist

juist

juist

juist

juist

onjuist

onjuist

onjuist

onjuist

onjuÍst

onjuist

onjuist

onjuist

onjuist

onjuist

onjuist

onjuist

onjuist

onjuist

onjuist

onjuist

onjuist
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Ik heb meestal naar een korte inwerkperiod.e nod.ig

als ik niet zo van aanpakken wist was ik niet zover gekomen.

ÀIs het aan mij lag zou ik een gat in ied.ere d.ag slapen.

Je noet altijd. kalmpjes aan beginnen, wi1 je tot goed.e
resultaten komen.

Eet valt me nooit moeirijk and.eren te vorgen, ook ar brij-
ven ze niet d-i-rect bij d.e d.ingen lÍaarnee we bezig r{'aren.

Geen moeite is voor mij teveel.

rk pak eIk karweitje aan, ar is het maar om iets om hand_ente hebben.

rk houd' niet van protselinge verand.eringen in rnijn werk.

a1s er iets in mij opkomt moet het ook meteen ged.aan word.en.

Ik zie nooit tegen een taak op.

Er word.t mij vaa.k verweten d.at ik van d.e hak op d"e takspring.

juist

juist

juist

juist

Juist

juist

juist

juist

juist

juist

juist

in. juist

onjuist

onjuist

onjui st

onjuist

onjuist

onjuist

onjuist

onjuist

onjuist

onjui s t

onjuist

onjuist

juist onjuist

juist onjuist

juist onjuist

ïk houd niet zo van d.irect

Ik heb rs avond.s vaak het
te hebben.

aanpakken.

vold.ane gevoel hard" gewerkt

ïk kom meestal wat traag cp gang.

Als ik aan het werk ga, ben ik er altijd- d.irect heremaar

AIs ik ergens mee b_ezig ben, noeten ze niet altijd.ineens met iets heel and.ers aan komen clragen.

fk heb vaak d.e neiging om werk te ond.erschatten.

ïk houd. er niet van risioo's te nemen, om d.an later paste zien of het wel goed. gaat.

ïk heb veel vertrouwen in mijn eigen kunnen.

-ff nel rs morgens meestal een flinke tijd. nod.ig ombij te komen.

Ik heb me nog nooit verveeld_.

Ik houd. niet zo van d-ie erg energieke mensen.

rk ben gewend- van te voren af te i{egen of ik een bepaard.etaak wel aan za| kunnen.

Men verwijt mij:ttÏ d.at ik té aotief len.
rk bed.enk me artijd. eerst even vocr ik besluit iets tegaan d.oen.

juist onjuist

juist onjuist

juist onjuist

juist onjuist

juist onjuist

juist onjuist

juist onjuist

juist onjuist

juist onjuist

juist onjuist
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ÏÍerken is goed., rnaar je noet hot f s avond.s helemaaL
kunnen vergeten.

Ik heb neestal maar weinig slaap nod.ig.

Ik ben ienand., d.ie altijcl snel tot hand.elen

Ik moet meestal eerst een zotje hebbon voör
nieu[s begi.n.

overgaat.

ik net iets

juist onjuist

juist onjuist

julst onjuist

juist onjuist

juist onjuist

onjuist

onjuist

juiet onjuiet

Ik vind het heerlijk om net meerd,ere d.ingen tegelijk
bezig te zijn.

rk houd. niet zo van d.ie mensen, d.ie het artijd. clnrk hebben. juist
Eet leven is voor mij veer te kort on alles klaar te krijgen.juist
fk behoor tot d.ie mensen, d.ie geheeL en aI in hun werk
opgaan.

KrJKT u IÍOG Etruv NA oF u GErIN VRAGETI EEBT ovERGEStAcEN, MAAR yERAI{DER1 u
}IIEIS MEEN. ÀAN DE AIflTÏfOOBDEïtr.
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