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NIPe,-fi[o.

Een c'nd.erzoek ter ontwikkcli-ng van

Habituele - Actie
een d.iagnosticum voor
boreid.heid.

0. Iheoreti-scbe achtergrond..

0. 1. Eet activatie-niveaur
rn d.<; laatste vijf jaren is zower in d.e psychologie, al_s in d.e fysio-

logie het begriptrLeY-el, of arousalrt een veel gohanteerd. bogrip geword.en.
Eet is een begrip d.at enerzijd.s een neurol«:gische aohtergrond. beeft, orrF

d.at het rcfcreert naar d.e a-specifieke cortox stiniulatie d.oor d.e retlcu-
laire formatie, and.erzijd.s is hot ged.ragswetenschappelijk omdat het d.e

activiteitsd.imensie inhoudt, d.ie loupt van d.iepe slaap tot aan hoftige
onro ti- e .

i'fij vertalcn het al-s rractlvatic-niveaurr, hutgeen aangeeft op wclk energertisch
nlveau momontaan wordt gefunctioncerd. of zo mcn wil: d.e lcvensintensiteit
op ecn bopaald- moment.

Bezicn wij d.e energetische zijd.c d.an hoeft cen actlvaticniveau een bepaald.
mcrmentaan metabolisch peil al_s basis. fnd.ien mcn het van d.e gedragsweten_
schappelijke kant belzie$ordt het nornentane activatie-niveau vooral ge-I
koppeld. aan het vernogen om inf<.rrmatio tc verwerl,en, d.at is waar te nr;nen
en op grond. d.aarvan ad.cquate beslissingen te nemen. Naar a1l-e waarschijn-
lijkheid j-s er een optimale prestatie bij een ni"et te laag, maar evenmin
een al te hoog activati-e-niveau. Ie prestaties bij verschlllend.e taiien
kunnen een verschillend. optimaal punt op d.o aotivatie-d.imensie hebben.

Dit in feite psychofysiologisch begrip werd. totnogtoe vooral ond.er-
zocht bij kortd.urend.e situaties en d.e bruikbare meetmethoden waxen fysio-
logisch. (e.o.g; e.c.gi e.m.gi g.sJ.. ). Aan d.e aspocten exvan, d.ie d.oor
d'e tijd. heen constant waren werd. dus geen aand.acht besteed.. llel was zo

langzamerhand. homen vast te staan d.at het activatie-niveau oen efmaals-
verloop heeftr d.at bekend. is onder de term rvegetatieve etmaalsoyclusr,
maar pas en}.e1e jaren tellg word" voor het eerst verband. gelegd. met
constanto aspectenrnamelijk persoonlijkheid,slenmorken. Wilkinson van d.e

APRU in Caaibrid.ge vond. d.at i-ntr<.rverte personen gemid,d.eLd. een .anèer acti-
vatie-niveau hebben d.an oxtraverten; d.it verschil zou voornanrelijk zijn
te wijten aan een faseverschir van d.e vegetatieve etnaalscyclus.
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De oud.e theorie van d.e "ochtend.mensenrr en d.e ttavond.mensenrr zou d.us mis-
schien we1 ged.eelteliji. waar zijn. r.tj.t lovart de vraag cp:of,stèrt.mogelijL
1s oÀ'r kenmorken van het activatie ni-veau meetbaar te mal'on d,ie typisch
zijn voor een ind.ivid.u en d.us d.oor d.e tijd. heen een zekero constan'àie
vertonen.

0.2. IIot nrentaal--perceptievc vcrmogen.

Ïn ons eigen veld. van ond.erzoel, d.e psychofysiologie van stross en

arbeid., word.en wij steed.s tuconfrontecrd. mct d.e vraag naar d.e nreetbaar*
heÍd. van d.e metaal-porceptieve belasting. Net zoal-s de contiliter zuur-
stof, dj-t- d.t,c.rr het organisnre wc.rrdt opgenonren, een meeteenhcid. is voor d.e

fysieke arbeid.sbolasting wenst men zich eon d.ergelijke meeteenheid. voor
d.e psychische belasting. Dit is totnutoe niet gelukt; d.e informatie-
theoretische aanpak blijkt all-sen in Laboratorium situaties toepasbaar.
Ivlen d-ient er zj-ch bij neer te leggen dat informatie--metabol-isme geen ener-
getisch metabolismc is en d.at d.e informatie-eenheid. waarschijnli-jk t6
ind'ivid.ueel-typisch is om analoog aan d.e zuulstof-meeteenheid. gehantoerd.
te kunnen wcrrd.en.

Desal-niettemin kunnen èe ged.ragswetenschappen meetvariabelen leveren d.ie
ook in het arbeid.sfysiol<.,gische r.rf omgcvend.e klinische veld van diagnos-
tj-sch belang zijn.

0.3. De inzet van vermogens afs indiviciueef kenmerli: d.e habitucle actie-bereicthre:
Ofschoon wij d.us, voorlopig althans, ni-et in staat zijn om d.e eenheid.

van informatie-metabofisme aan te geven, zoud.en wij, ()p een id.ee gebracht
d.oor voc.rtnoemd.e líil}.rnson, misschien wel een andere be1angrijLe variabele
meetbaar kunnen maken . Deze heeft d.an niet betrel'kj.ng op momentane psy-
chische belasti-ng, maar op een geciragsaspect d.at naar alle waarschijn-
lijkheid. van belang is vo<.rr d.e fysieke en psychische belastbaarheid..
Onze ged.achtengang d.aarbij was als volgt:

In d-e arbeirisfysiologie word.t het arbeid.svermogen bepaald d.oor d.e maxi-
male zuurstofopname per tijd.seenheid.. Hiermee is d-e actuele d.ageli.jkse
stc.rfwisseling echter niet bepaa1d.. Tussen vernogen en d.e actuele belasting*
graad. ervan ligt een d.eterminant d.ie zowel- van fysiologische als van
psychologische aard i-s. ])e d.aadwerkelijke inzet van een vermc'gen word.t zo-
we1 bepaal-d d.oor d.e energetisohe mc.rgelijl..hed.en en d-e gewoonten van d.e

ind.ividuele stofwisseling, a1s d,o<.rr d.e rn<,,tivatie, d.e bereid.hej-d. en ook
d.oor het uitgangspunt in d.e etmaalscyclus, Zct ís het ook gestel6 met d.e

inzet van psychische vermogens I ook d.aar is er een tussenliggend.e varipÏ.^r e



-4-

d.ie zowel een energetisoh als eon motivatie-aspect heoft.
Ond.ermeer omd.at d.eze med.aiIIe steed.s d.oze twee zijd.en heeft, hebben

wij verband. wi1len leggen met het id.ee d.at er constante versohÍl.len
tussen personen bestaan betroffend.e ]run niveau van activatie en betref-
fend'e d'e snelheid. waarmee zij van activatie-niveau kunnen wisselen.

Ook in d'e psycholr:gie van d.e d.agelijlise omga.rng ond.erscheid.en wij
energieke nensen en li-eden, d.i.e op reen laag pitje brand.ent; wiJ ond.en-
scheid.en mensen, itie snel op gang komen, van personen, die traag op een
red.elijk prestati-e-nivs'au konen. IÍas het d.us zo d.at het aotivatie-niveau
a1s het waso een aand.uid.ing is van het toerental van d.e menselijke ma-
chine in vrijloopr nu richten wij ons op hot waarschijnlijke gegeven
clat rmenselijke maohines I ond.erling constante en ind.ividueel-typisohe
verschillen vertonen in gemid.d.eld toerental en eveneens in acceleratie-
gewoonten.

Het begrip waar wij op uit zijn hebben wÍj d.aarom thabituele actie-bereid.-
heid.r genoemd.. tllabltueelr, <.imd.at het om een ind.ividueeL, nin of meer
constant, kenmerk gaati ractie-bereid.heid.f met d.e ged.achte d.at d.e beoog-
d'e d.imensie iets verklaart omtrent d.e gewoonlijke:.*get en dus orntrent
d.e gewoonlj-ike intenslteÍt van het somatische en psychische functi-oneren.
Hierbij zijn d.e somati-sch-energetisohe factoren en d.e psychisch-motivatio-
nele factoren ond.erling verrÍeven.
Ind'ien het mogelijh zou zijn om volgens d.e regels d.er kqnst een d.iagnosti-
cum te ontwll'Le1en voor d.e halituele actie-bereiciheid., zou d.it een we1-
kome uitbroid.ing kunnen betekenen van het arsenaal van meetmogelijhhed.en
in d'c arbeid'spsychulogie en arberd.sfysiologie. Ook Ís het niot ond.enkbaar
d.at een d.ergelijk d.iagnosticum klinisch kan word.en toegepast.

1 . PROBL.OU{STÏ'iLJJING.

KAI{ EEt{ MAiiKE[,ïJh EÀNTI]$BBAAR DIAGI{OSTTCUIIÍ IíORI)EÍ GECONSIRUSERD, DÀT DE
EABI'IUEI,E ÀCTIF.SEREI}BEID VA}I E}Ï{ PERSOON I{EET?

2. Method.e.

2.1 . De Vragenli.istmethod.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 makkelijk
kan word.en beantw«.rord., door veLen kan word.en toegepast, een standaard.-
berekening en stand.aard.interpretatie heeft, maar tevens omd.at d.e
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De proced.ure

ïn tle eerste
ond.erzoekers,

In d.e tweed.e

nen, d.at nen

beantwoord..

Daarna vind t er een selectie plaats van de items c,p grond. van d.e volgend.e
e]-Sen:

- Elke vraag d'ient d'ocir een nret al te kl'ine en niet al te grote fractie
van d'e steekproef op een bepaald.e manier te wi.:rd.en beantwoorrl , Índ1en )@o
positief antwoord.t en 5q" negatief is d.e vraag wat d.it betreft id.eaaI.
- ELko vraag d.ient een d.ui.d.eIijk positief verband. te hebben met het ge-
heel d.er overige vragen. De vragen d.lenen d.us vrij homogeen te zijn en
aIle een bi-jd.rage te Leveren tot het meten van d.e becioeld.e d.imensie.
- De totaalscore, meestal een uptelling van tle positleve antwoord.en,
d'ient bij benad.ering volgens oen Gauss-kromme te zijn verd.ee1d., d.ient
een flinke spreid.ing tussen de porsonen te vertonen en d.ient per in6lvidu
redeli jk constant te zijn d.oor de tijd heen.
Eet eerste aspect betreft d.e p-raard.en.
Eet trseed.e aspect d.e itenr-totaal c<.rrrelatie (rrg) en d.e interne homogeniteit
(rnzo).
Het d.erdc aspect betreft d.e normaalverd.eling, d.e variantie (s2) en d.e herr
test-betrouwbaarhei.a ( r1g) .
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technieken hierin goed. zijir ontwikkeld..
gaat in het kort aIs volgt:
fase wordt na d.e literatuurstud.ie, meestal d.oor een team van
een groot aantaL vxagen of uitspraken (i.tems) geformg,Leerd..

fase word.t d-eze lijst met ltems d.oor een fr.ink aantar perso-
als een min clf meer xepresentatieve steekproef kan besc},cur,ren,

Na d.eze selectie is d.e lijst meestal aanzienlijk
d.at iren van d.e lijst met vragcn een ilvragenlijstrr

korter. Dan kan men zeggen

in psychologisch-statis-
tisoho zin heeft gemaakt.

Blijkens d.e constantie per persoon on d.e homo6eniteit van d.e vragen meet
men er een individ.uoel cr-:nstant kenmerk mee en brijLens de verd.eling en
spreld.i.ng kan men ermee tusson porsonen d.ifferenti.eren.
In d'o d'erd'e en meestal moeilijkste fase, d.ient echter emprrisch te word.en
waargemaakt d'at men ind'erd.aad. het begrip meet, d.at men bed.«:e1t te meten.
Het min of neer intuïti-ef opsteLlen van items en d.e statistlsche se]ecti"e
d'ie er op volgt, bied.en meestaL nog te weinig garanti-e d.aarvocrr. In ons
geval dus d'e tvalid-iteltt van d.e geconstnreerd.e vragenlijst vor.rr het be-
grip rrhabituele actÍe-bereid.heid.rr. Deze rbegripsvalid.iteitr van bet
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d'iagnosticum tracht men rrcestal aan to tonen d.oor d.e scorcs van het
d'iagnosticum, d-e quantitatleve d.iagnose d.us, tc rolateren aan een aantal
meetvariabeLen, dic thoorctisch met het bcd.oeld.e begrip samenhangen.
Ïn ons geval verund.orstolien wij d.at d.e habitucle actle-bereid.heid. een
verband' mcrot hebben mct het v<;lgend.e geheel van meetbare groothed.en:
d'agelijks oalr-rrioënverbruil', aerobeoapacitcit, en basaal-metabolismei.
In d'it rapport word.cn aLLeen d.e beid.e eerste fascn van d.e constructie
behand.eld.. re begripsvalid.ering za\ Later plaats vind.en.

2.2. Eet opstellt;n van d.s eerste l_i jst met vragen.
Eet te ontwil-keLen neotinstmmt;nt zciu rnoeten bestaan uit ecn vragenlijst
vraarln opgenomcn ecn vÍjftigtal items d.ie diverse facetten van d.e habi-
tuele actie-bcroid.hcid. bclichten. Rekening huud.end.e met het feit d.at het
aantal v<.,Ld.clend.e grc.rut tiroet zijn <.rm meetbetrt-ruwbare resultaton te geven
cn vold'oend.e ]'lein nroet zijn orr d"e tijd. van bqantsoord.ing tot 10 à 15

minuten te beperken, wercl gerriikt op een aantal van !0 items. Bij het
ond.erzc.rek, d'at selectic nic,gclijl' naaLt, d.lend.r.rn wi j d.aarom met ongeveex
100 items te beginnen. Om hiertoe te kumen hebben wij in eerste instantie
getracht r..'m het theorctische begrip wat uit te'icpon. Iliertoe werd.en
p aspecten <,nd.erschoid-en. Voor erlk aspcct nord. cen aantal itams gefor-
mu1eerd.. De aspectcn waren:

1. Gewc,onte c.ii; snel_ te, besltriten werh aan te pal.Jren

2. Gewoonte onr taken bij voorbaat als doenlijk te zicn
3. Gewoonte bij taken sterk bctrokken te zijn.
4. voorkeur te hcbbcn vcor inspanrrond.o acti-viteiten 10

5' Zicb.zeJ-f actief te vlud,n of menen d.oor and.eren zo t;"+af,*gn 
15

6. Continu bezig te zijn 10

7, Snelheid. van rop gang !,omenr 10
B. snolhei-d. van ophurud.on of vernind.i;ren van activiteit g

9. Snelheid. van wisselen van activj_tei_ten 10

;
Getracht werd. per catugorie 1! items te generercn, hetgeen resulteerd.e
ln + 110 items, !Íaarvan na een eerste selectie op grond. van waarschijn-
lijke geschiktheid- en via een bei«;ord.elingsproced.ure 95 j-tems overbleven,
verdeeld. over d.e ! categorieën zoals boven rechts aangegeven.
Besl-oten werd. tot rd.ichotomer iteins in d.e votm van ui-tspraken in d.e eerste
persoon, waarbij d.e respond.ent aan moet geven of hij d.e uitspraakttjulstrr

Aantal items

10

10

11
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of ilonjuistrtvind.t. Van de 95 items waren 49 uítspraken positÍef, d.e

overige 46 negat:ef van antwi.iord.rj-chting.
Nad'at d'e items naar inhoud.elijk aspect en naar antwoord.richting 1n wi1le-
keurigr: volgord.e ÏIaren geplaatst, Ir-rcgon wij aIdus d.e beschikking over
cen lijst mr:t vragen, d.ie ons de mogelij}.-hcid zou moeten versohaffen
interind.ivid.ueLe versohil-1en tt: neten wat betreft habituulc actie-
bereid.heid.. Sijlage no. 1, is het resul-taat, cle eerste versie van d.e B.À.8.

3 i Resul- taten.
3.1. Do stee]',proef.

Vour het voorondt:rzoek bcsloten wij eon stcekprce,.f van )0 mannelijke
en !0 vrouwelijk.e med.ewerLors uit het personeeJe werkzaam in hot gebouw

van het Ned.erland.s Instituut voor Praeventievrr Geneeskunde lte reo:rrteron.
Iliertoe werd.en 140 exemplaren van d.c vragenli.jsten mct introd.uctiebrj.ef
(zie bijlagc 1) vcrspreid-. ïIie:sran }-regen we i:r 124 ingernrlC. tcnrg;
d.aarvan r{arsn 4 exemplaren r.rnbmikbaar omd.at d.e persoonlijk«.: gegevens,
lengto, gewioht, leeftijd. en geslacht, niet waren ingevuld..
IIe krcgcn respons van 66 mannelijke en van 54 vrouwelijke med.ewerkers.
At rand.om werd.en hien:it l0 mannelijke cn !O vrouwelijke proefpersonen
getrokken.

Onze d.ank gaat hierbij uit naar het personool en naar Dr. J.A.C. d.e

Kocls. van Leeuwen, Prof. Dr, P. Muntenóam en pr<,,f. Dr. J.D. yerlrnd.e.

3.2' De froclueniie van de antwoorden op oe afzondorli.ike vragon.
Nagegaan werd. in hcleverre etLk itcm d.oor d.e 100 proefpersonen in d.e sco-
ringsrichting was bcantwoord., waarbij tc voron was bepaald. d.at items met
een p-waard.e(ZV" ot)BS, ve::wijcl.ord zoud.en wurd.enl

De ger,rid.d,eld.e p-waard.e brcek F= 5Br4/" fuaat 5o/", zoals gezeo.d.rid.oaal

is, was d.it gemid.deld.e hoopgcvcnd.. De p-waard.en van cle afzond.orlijke vra6en
staan in tabeL l.

l.l. De sanenhand d.or afz.ond.er1i.ile vraAen mct hot Aeheel.
Om d.e samenhang van ell<. i-tem met hot goheel dor overi6e vragen to

bepalen werd. gebruik gerrraakt van d.e Davis-Flanagan-tabe1Ien, d.ie ervan
uitgaan d.at d.e r1g is tc benad.eren uit een cr..,mbinatie van d.e p-waard.en
van het item in d,e: 27/" hoc.r6ste scores on van d.ie in d,e 27/" laagste
gcolcs.

Beslotern llas om items met een "iU(O1164 te vorwijd.eren. De gemid.d.eld.e

item-totaalcorrelatie bleek r iE = O 1319. De waard.en d.er afz«.,nd.er1ijke
items staan eveneens in tabef 1.
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Tabe} 1; De p-waard.en en item-totaa.I correlatios d.er HA3-uitspraken.
( ae met d- a.rnged-uid-e items werclen i-n d.e d-efinitieve versie opgenomeni
d-e wa*rd.en hebben betrekking op het scoren van de antwoord-en j-n
d.e renergi-eke richtingr . )

aanduid"ing itern (zie ook bijlage 1) p-waarde (/r) item-totaal oorrel.

d
d.

cL

d.

d.

aL niet lang nad.enken voor besluit
d. niet uitstelien

niet van werk loskomen
niet meer tot zwetens tóe inspannen
veel rust nod.ig
beter langdurig aan één taak bezig
eten schiet erbij in
met moeite rustig zitten
graag tot uiterste inspannen
la"rtste klaar zijn
wat and.eren presteren kan ik ook
karweitjes niet afmaken
altijd bezig zijn
meesten lopen te hi:,rd. van stapel
niet beginnen aan moeilijk werk
vastbijten in problemen
knutselen
weinig actief gevond.en word.en

d. ÏÍaar een wi1 is is een weg
ged-ac):ten komen moeilijk 1os

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

d. zeor interessant werk hebben
d- huizenhoog opzien tegen taken
d. va;rk te hard- van sta.pol lopen

aIlt>en bij profijt zich inzetten
nog eens omd.raaien bij r"rakker word.en

aL and.eren maklrelijk volgen in gesprek
d. snel bij allerlei betrokken zijn
d. korte inwerkperiod.e nod-ig hebben

Ïrervld. gaat ..i,an vlijt ten ond-er
d. werklust afhankelijk van stemming
d. ver gekomen d.oor aan te pakken
d. gat in ied.ere d.ag slapen
d. geen plotselinge verand.eringen
d. niet d.ireot aanpakken
d. kalm beginnen
d. geen moelte 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
voltooid.e taak vergeten
van d.e kak op de tak springen
vold.ai-in gievoel na hard" :rerken

56
76
45
64
60
37
20
3l
63
g1

)5
6B
Bo
62
48
15
51
B:
77
42
57
B5
71
4o
51
63
39
OJ

5B
71
B6
26
5o
75
5l
77
57
35
43
B7
B5
o1
76
96
71
21

55
42
52
24
55

or56
or415

-ot04
0,385
or24
ar 32
or 19
or20
or56
or55
or12
o, J6
or 63
o, o0
or 375
0,135
or 38
or665
or 53

-or o7
or67
ot42
or 3g5
or 39
o)20
or 15
or2o
or2o
or27
or 41

-0, oB5
ar49
Ot 40
or445
o,lB
or55
or27
or51
o ro9
or42
or28

-or22
or47
or411

-or 06
or685
or27
or615
o, 12
or375
or49

d.

d.

at

d.

d

d.

íi
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vervolg Yan tabel 1

aand.uid.ing item (zie ook bijlage 1) p-waard"e (%) item-tota"r1 oorrel .

d.

d.

traiLg op gang komen
i-n huishoud.en helpen
klusjes uitstellen
moeilijk plots kunnen ophoud.en
snel inwerken
moe bij d.enken aan werk
gee:.n verand.ering wiI1en in taak
werk ond.erschatten
bij wekker d.irect uit bed"
als tijd. om is d-irect met werk stoppen
geen risj.cors nemen
naar is nog jaren te moeten werken
graag verand.ering in bezighed.en
lievor kalmer beroep
vertrouwen in elgen kunnen
t s norgens langzaam bijkomen
ta-k van te voren afwegen
geen voolkeur voor energieke mensen
mind-cr d.oen d-an and.eren
zioh nog nooit verveeld. hebben
extra inspanning is niet erg
men verwijt mij té actief te zijn
niet lang nagenieten
zich bed,enken vlor te beginnen
men vervÍacht niet veel van mij
zich volled.ig inzetten
geen licÍ'hebberij en
tijd. nod.ig vocr concentratie
later dan and.eren beginnen
I s avond.s het werk vergeten
geen mensen met vaste d.agind,eling
werk lroeit niet
opzien tegen vermoeiend. werk
raet tegenzin naar bed gaeln

d. weinig slaap nod.ig hebben
goed zweten j-s gezond-

d. sncl tot hand.olen overga:rn
d. zetje nod.ig om iets nieuws te beginnen
d- bij veorkeur met neerd.ere d.ingen bezig
d- in zijn werk opgaa,un
d. leven is te kort
d. niet van clrukke mensen houd,en

opga*n in hobby
trots zijn meer dan and-cren te d.oen

68
61

57
60
48
92
3B
32
34
39
52
86
l5
91
5o
61

41
66
89
55
9B
34
3z
26
82
BO

96
51
B+
62
56
77
Bl
1B
29
85
59
76
5B
41
52
5o
3B
1g

0,385
or24
o,30
or oJ
or375
or25
or 19
or2o5
or20
O, oB
or22
or 375

'or17
or 35
or59
or 20
o, 32
or56
ar62
or 36
or 0o
or 60
or 12
0' Jo
or4B5
or245
or 14
or 16
or685
or61
or o4
or345
or 30

-ot o5
or275
or25
or615
or665
or 28
or 48
? r24
Ot44
or 19
or 47

d.

d.

d.

cl"

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

oorspronkeli jke versie
d"efinitieve versi.e

t 58r4
52r9

/"
/.

or31g
0r 4OB
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],{. De verd,elj-ng van d.e scores van d,e eerste versie.
Het volgend.e punt was of d-e verdeling van d.e aand-uid,ingen van d.e habitu-
ele actio-berej-d.heid" een normaalverd.eling bena,d-erd-e. Het resultaat staat
in figuur A. Hieruit blijkt d.at d.e benad-erend-e functie van het histo-
gram, é6ntoppig en red-elijk sycrmetrisch is en een goed.e spreid.ing te
zien geeft. De gemid.d.eld.en en vu.rianti-es staan in tabel- 2.

Tabel 2: Gemj-d-d.e1d_en en spreid.ingen d-er EAB-scores.

Totaal
(n=1oo)

mannen
(t =50)

vrouwen
(n=!o)

gemidd.eld-e score

H

stand.aard-afwi jking
(!
"H

Er blijkt d.us geen noemenswa;i,rd. verschil tussen narjnen en vrouwen.
Het volgend-e punt was d.e interne homogeniteit van het vragengeheel.
Deze bleek zeer bevred.igend.: IG,20 =0r828. Men kan conolud.eren d.at d.e

eerste versie van d.e Iijst gezien het vold"oen aan d-e voornoemd.e eisen
aI een aoceptabel resultaat heeft opgeleverd.

l.l. De verkorte verbeterd.e vragenlijst,
0p grond' van r.H en p-woarden werd-en J5 items verwijd.erd-. VÈrvolgens

werd-en alle items nog eens gecontroleerd op inhoud. en formulering, om-
d'at het vermoed"en was opgekomen d.at bepaald.e uitsprakcn op bepaal1e
categorielin van mensen niet virn tocpassing r,Íaren; op grond. hiervan
werd-en alsnog I itoms vorwijd.ord.. 0o tenslotte tot een totaal van !0
iterns te komon, werd.en er nog I items verwijd-erd- op grond- van rand.-p-
waard.en (p D 16/").
Verwolgens werd.en voor alle proefpersonen opnieuw d.e scores berekend.
voor d-e 50 overgebleven items. De verd.eling bloek hierd.oor niet in
negatieve zín te verand-eren (zie fj.g. À.) De algemene gegevens ervan
staan eveneens in fÍguur A.

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

Per aspect bleven over:

55r12 55,49

12' 47
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No. Àantal uitspraken
Categorie

17
27
33
44
5B
66
77
B1
97
Daarom werd bosloton om d.e oategorieën 3 en 4 en evoneens I en ! samen

te trekken, zod.at, we d.e volgend.c verd_eIing krogen.

No. Aa,nta1 items
Categorie
1 7 Gewoonte om snel te bcsluÍteu werk aan te pakken.
2 7 Gewoonte on taken bij voorbaat a1s d.oenlijk

te zíen
3 t Gewoonte bij taken sterk betroklcen te zíjn.
4 B zíchzetr 

"$EàoÉot8"vàB*8f, 36 *S$SBodoor ande-

5 6 Continu bezig te zijn
6 7 Snelheid_ van rop gang komenr.
7 B Snelheid. van ophoud.en of*wttff*SftX*l
De 9 aspecten, en ook dus d.e 7 d.ie ÏÍaren overgebloven, $aren echter op
theoretische grond.en ond.orscheid-en. Of het zinvol is om enkele afzond.er-
lijko aspecten aan d.e habituele actie-boreid.heid. to blijven ond.ersohei-
den, moet echter empirisoh word-en uitgemaakt. Bovend.ien is een aantal
van 7 sub-gcores te groot.
Vervolgeus werd. on tot een groeporing te komen een statj-stj-sche ana-
lyse uitgevoerd.. De ? subscores werd.en borekend- en hierover werd. een
clusteraÍralyse uitgevoerd-, vorgens een programma van Meertens en
ELshout.

Dit had. d"e volgend.e resultatenr



subschaeul (=, r*, )

no.
aantal
itens

naam naam

subschaal groep

4
\

,? 
o' 60(o' 75)

7 o,56(t,Bo)

\

.f 
0'40(ïo'

-? 
o'34(o'61)

Or 39

a

7

6

zelfbeeld.

involvering en in-
spanning

continu bczig .zíjn

snel verand-eren - en
opnoud_en

snel bosluiten. aanpaKKcn

werk bij voorbaat
d"oenlijk zien

snel op gang zijn

t
I

I
I
{
7
I

I

i

)

enëIgLe

E

d.ccisie
I

21

7

7

22
7

É-r= 11,51

El= 1or6o

Fc= 41 37

Intercorrclatie d-er subschalenl E-
\

o, 36

\

or28 -
/

or 31

Comelatie van C met totaal
=ot59

Tabel 3: IIet groGperen van

_ 1l _

d,e sub-scores.

0p grond. van d-oze result.lten ncrd. br;sloten
van d.e betekcnis van d.e groepen werd"en d-ie

tot 2 subschalen. Uit hoofde
genocrnd een H- - en

-ëjnergLoeenH-__., -schaa1.JEC]-S]-C
I{ij kond"en ons namelijk niet a;n d-e intl,ruk onttrckken d.at d-e twee grote
groepen ond-crscheid"bare aspcoten aang&ven. .[i6n betreft meer he t alge-
meen energetische aspcct, het vermogen om energie in te zetton. Het an-
d-ere richt zích meer op d.e psychische processen van motivatie, evaluatie
van activiteit e.d-.

De volgende vraag was of d-e hourogenitei-t van het nieuwe vragengeheel,
ond-anks d-e verwijd.ering van veel items, toch bevred-igend, was gebleven.
De i-nterne consistentie, i^reer berckend- volgens Kud.er-Richard.son tG
bleek G.20 = 0r 83. Deze vraag kan dus zeer positief word-en beantwoord..
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3.6. De rcsultaten van d
Tot nu toe zijn wij nog niet tocgckomen aan de eis van d-e ind.ivid-ue-

Ie constantie. De quantitatieve d.iagnoses d-ienen immers d.oor d-e tijd.
hecn gelijk te blijven wil men ind-erdaacl d.e prctuntie hand-haven een
rhabitueelr pe.;rsoonskcninerk vast te stellen.
De verkorte vcrbeterdc vcrsie, d.ie niot mer:r dan + 1O mj-nuten vergt van
d'e invullers, werd nogmaals gegeven aan l! med-ewcrkl,:rs. Hiervan kregen
'we cr 60 terug; 2 cxcrnplarcn warcn onbruikbaar omd-at d-e invuller de
eerstc maal niet mecged.aan had.l d-e overigo )B exemplarcn kond.en pre-
oies wordcn opgcsplitst ín 2) mannelijke en 2) vrouwelijke respond.enten.
De oerste beantwoord-ing van d-c respond-irntcn kon word.en teruggevond.en
aan d-e hand- varn d-c gegevens ovcr rengtc, gewicht en leeftijd.
Over d-e totaaLscores werd. ecn tcst-hertest-butrouwbaarhei-d. bcrekend. met
d.e volgend.e resultaten:

mannen vrouwen totaal
,HH 0' g0g 0,814 O,g7B

Dit is een zeer goed- resultaat. Ook aan d-e cis van constantie is d.us
vold.aan.

{.. Ecn ecrste poging tot bogripsvalid.cring.
Zoals werd" uítecngezet in d-e paragrafen oveï d,e Ulethod-en ligt het in

onze bed-oeling d-r; valid-ering uit te voeren il afzond-erlijk ond.erzoek
dait reeds gepland- is. Toch hebben He gctracht orn ook aI 1n d-it voor-
ond-erzoek tot een zekore begripsv"rliclering tc koncn. Hiorbij gingon wij
uit van d-c getlachte d-at er een positi,:ve r.:Iatic zou kunnen bestaan
tussen het Basaal-raetnbolisnre en d.c H*bitucle Aciiebereid.held,. Hierbij
waren wij er ons v;.n bewust dat d.it Basaa,l-mctabolisme eigcnlijk een
ond.crd-eel is van het samenstel van meetecnhcd.en zoals opgesomd" Ln 2.1.
'waarvan eorst nog d-e ond-erlinge relaties moetcn word.en vastgesteld- in
vcrd-er onderzoek.
De beÍd-e subscores (tt, on itr) cn d.e totaarscore (H) werd-en gcoorrelcerd.
met d-c BI'[R, zoals clie word.t benad-erd- met behulp van d.e formules van
Harris en Benod.ict te weten H= 66t413 + 131752 w + 5toolb - 6r75ia
voor mannen, wa.rbij h= ïnrarmte prod-uctie per z! uur in K,/caL., w=
gewi-cht in kilogrammen, s= lengte in ccntimcters, a= leeftijd. in jaren;
en h= 6551096 + )rJ63 w + 1r85o s - 4r 676 a voor vrou.vÍen.
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Ook hir:r hebben wc to ma,ken met een onzekere f..lctor, namerijk het feit
d.at het slechts een bonad.ering is.
De resultaten waren a1s volgt:

Tabel {:
De correlaties van d.e tabel-naarclen betrcffend-e basaalmetabolisne met

cle En3-scores en sub-soores.

Totanl
(n=10( )

l.Irouwen
(n=50)

Mannen
(n=!o)

? E _otog4-3MrE

'BIdrBu= -o,o54

'BM, Hd.= -0,123

0r 028

-or193

0r 147

-or 180

-o1249

-oto57

De verond.erstelling is d.us niet bevestigtll eerd.er blijkt hot omgekeerde
verband. te bestaan. De íntorpretatie van d-eze resurtaten is op d.it
mornent een mooilijke zaak, onnd.at we dus nog geen gcgevens hebben over
and-ere externe criteria. Onze ged-achten gaan echter uit naar d-e moge-
lijkheid. d-at er een compensatiemechanisme bestaat 1n d.e energie-huis-
houd.ing.

Dlt compensatiemechanisms zou hieruit kunnen bestaan d-at het basale
energetische niveau, d.at is bij volled.ige rust en sraap, juist bij
aotieve personen extra laag is en clat d.eze energie-efficientie bij
mincler actieve personen nÍet hocft op te treden. De voorlopige resul-
taten van nog niet gepubrioeerd- ond.orzoek van van Bllchem e.a. gevcn
eohter ind.icaties d.at ex geen verband. bestaat tussen tabel }MR on da-
golÍjks oalorleönverbruik. Dit laatste za1 nog echter nauwkeurig word.en
geanalyseerd..

Conclusies en verdere plannen voor ond.erzoek.
det voorond.erzoek ter ontwikkeling van een d.iagnostioum voor Babitu-

e1e-Actie-Bereid.heitL kan geslaagd. word.en genoemd..

Eet result.aat is een vrag€)nlijst,
- d.ie niet meer d-an 10 minuten invul-

tijd. vergt

- d.ie een zeer goed.e mate van meet-
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betrouwbaarheid. (constantic door dc tijd heen) vortoont

- d.ic gezLarr d.e interne consistontie
bsstaat uit ond.erd.olen d.ie homogecn zijn en d.ie ied.or een bijrLrage 1e-
veren tot het te meten begrip.

- d.ie goed- d.iffercntieert tussen perso-
neni bij benad.ering een normaal verd.eeld.e frcquentieverd-eling van d.e

scoros vertoont en d.i.tl geen versohil tussen mennen en vrouwen te zien
geeft.

A1 rlet aI bevred.igcnd.e conclusi-es, lraèrop wij verd.er ond.erzoek kunnen
bouwen, te weten

1 ). Een ond.erzoek naa.r d.e rclatie tussen HA3-scores en productiviteit.
In hot voorjaar van 1967 z.a,tLen <;nke Ie hond.erd-cn zcevisscrs d.e IIAB

boantwoord.en. Eot gemici-d-c1d.e niveau cn d.c spreid-ing van d.e habituele
actiebcreid'heid. van bemanning en van d.e schippcr zel aan d,e jaarlijkse
vangst worden gcrelateerd..
2.). Een ond.erzoek naar d.e relatie tussen HA3-scores en verschlllond.e
arbeid.sfysiologieche gegovens. Gehoopt word.t d.at in d.c loop van 1967
een steekproef van 3OO ind.ustriearbeid.ers zal word-cn onderzocht op
aerobe capaciteit, d.agclijks o,:,1oricënverbruik, basaal metabolisme en
HÀ3.

3). Uet ond'er 2). genoemd.- ond.erzoek zal tevens d.e mogclijkheid. bie4en
om de I{aB-scores te rel.itoren aan psychologische vari::.be1en, d_ie d.e

harmonie tussen mens cn arbeid. betreffen en psychofysiorogische gege-
Yen§, d-ie het eulgemeno biologische veroud-cringsproces kenrnorken.
{) Oetracht za1 word.en om in samcnwerking mct klinieken van het Aoad.e-
misch Ziekenhuis te Leid.en ziekten vaïI d.c stofwisseli.ng, ziekten van d.o

card-iovasculaire tractus en psychiatrische beeld.en (epilepsie, d.epres-
sie, manieën) met d"c EAB te ond.erzoeken.

5). Tevens zaJ- op korte termijn het psychometrische ond.erzook voortgang
vind'en, waarbij met narnc d.e invlocd. van de sociale wenselijkheid. d.er
BA3-uitspraken op d.e Eoores zal word_en geanalyseerd..

101414-1146/16/%0,



Sij1agc 1: Introd.uctiebrief en oorspronkelijke versie van d-e E.A.B.

NEDERLANDS INST]TUÏN \IOOR PRAEVENTIEVE GE}TEESKUNDE - T N O
Afd.eling Geesteli jke Gezond.heid..

Geachte Mod.ewerker/s ter,

De sectie Arbeid-spsychologie houd.t zich ond.er

raeer bezig met het maken van vragenlijsten, d.ie vooral in d.e ind.ustrie
gebruikt zulIen word.en d-oor bod.rijfspsychorogen en bed.rijfsartsen.
Het maken van zotn vragonlijst vergt veel ond.erzoek. Voord.at d.e lijst in
d-e praktijk kan word.en gebruikt d.ienen wij d.e bruikbae;rheid. ervan in
een voor-ond.erzoek r.rin of meer te hebben bewezen.

Wij vragen Uw med.ewerking betreffend.e ecn d.ergelijk voorond.erzoek.
Eet gaat eron d.at U ged.urend.e Uw werktijd. bijgaand.e vragenlijst invult.
Dit geschied-t anoniern en d.aarom kunnen wij U ook verzoeken om d.e vragen
eerlijk en spontaan ( en natuurlijk zond.er d.at U met and.eren over Uw

antwoord.en overleg pleegt) te beantwoord.en. Dít za! U naar schatting
slechts een kwartier kosten. A1s IJ zLcb a,tn d.e Ínstructie houdt, zal het
invullen u nakkelijk afgaan. u d.oet ons d.aarnree een groot genoegen.

De voIledig ingevuld"e lijsten zullep d.oor ons word-en gebruikt om een
beeliL te krijgen hoe nensen in het algemeen d.eze lijst beantwoord.en.
Over d.e resurtaten za]- een gestencird. rapport verschijnen, d.at voor
berangstellend.en beschikbaar zal zíjn vanaf 1 novenber 1)66,

Gelieve d.e ingernrld.e vragenrijsten, Iiefst spoed.ig, te d.eponeren
op kamer 315 ( d.erd.e etage, eind. van d.e gang links)o i

Bij voorbaat onze hartelijke d_ank voor Uw med.ewerking.

G.F. Wartna,

J.M. Dirken.
( +-t o-ee 1
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Eabituele Actie - Dereid.heid. ; vragentijst voor zelfbeschrijving.

In het volgend.e vind.t U een aantal uitspraken, d,ie U op Uze1f noet betrekken.
0p tleze wijze kunnen wij een ind.ruk krijgen van enkele aspecten van Uwpersoonlijkheid.. Daarom verzoeken wij U om d.e vragen eerlijk te beantwoord.en;
er zijn geen goede of slechte antwoord.en, naar het ga.t erom hoe U Uzelf zíet,
Eet is echter we1 nod.i-g d.at U niet te tang bij elke vraag stilstaat, maar d.at
U zo spontaan mogelijk en snel Uw ind.ruk geeft.
U kunt d.e vragen beantwoord.en door öf het woord. rjuistr, öf het woord.tonjuistr te omcj-rkelen. Als U vind-t dat d.e ui.tspraak voor U geId.t, d.an zet
U een rondje on het woord. tjuist'en in het and.ere geval een ràndje'om ronjuistt.
U d-ient, ook als het wat noeite kost, toch één van beid.e woord.on oncirkelàn.
U mag geen vragen overslaan.

Itl[. /n\ , B.

IK
te

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

Ik houd. niet van uitstellen.

AIs ik erg iu nijn werk opga, is het mij vaak
onnogelijk er van los te komen.

Men zou zicb 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 tijd. aan één bepaald karwei be-
zíg, zLjn d.an van het ene op het and.ere over te springen.

Ik wil soms zo graag aan het werk d_at het eten er
wat bij insohiet.

Ik kan maar met moeite eens rustig gaan zitten.

Ik houd- ervan me tot het uiterste Ín te spannen.

Ik ben altijd het laatste klaar.

ï[at and.eren presteren kan ik ook.

Ik begin vaak met alIerlei karweitjes en maak d_ie
dan niet af.

Ik ben eigenlijk altijd. met iets bezi.g.

juist onjuist

juist onjuist

juist onjuist

juist onjuist

juist onjuist

juist onjuist

juist onjuist

juist onjuist

juist onjuist

juist onjuist

juist onjuist

juist onjuist

juj-st onjuÍst



Ik knutsel niet veel in mijn vrije tijd..

And.eren vind.en mij meestal weinig aotief.

Voor mij speciaal geld.t: lflaar een wi1 j.s, is een weg.

Als ik iets god.aan heb, komen nijn ged.achten
er moeilijk van 1os.

ïk ben eigenlijk altijcl al een d.ruk en bozig
iemand geweest.

Ik d.oe het liefst
je niet zo moe.

maar zíttend. werk, d.an word.t

Ik vind. d.at d.e meeste mensen
te hard. van stapel lopen.

Als ik van te voxen weet d.at
is, begin ik er neestal maax

Ik heb d.e neiging nij vast te
èie ik mij gesteld. zie.

-2-
bij hun werk vaak veel

iets niet goed. d"r:enlijk
niet eens aan.

bijten in problemen,

juist

juist

juist

juist

juist

juist

onjuist

onjuist

onjuist

onjuist

onjuist

onjuist

juist onjuist

juist onjuist

juist onjuist

juist onjuist

juist onjuist

juist onjuist

juist onjuist

juist onjuist

juist onjuist

juist

juist

juist
juist

juist

Ik vincL d.at ik eigenlijk zeer

ïk kan soms huizenhoog tegen

interessant werk heb.

een bepaald.
karweitje opzien.

Ik loop wel eens wat
ergens mee begin.

te harcL van stapel, als ik

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

Als ik rs morgens wakker word., d.raai j.k me meestal
eerst nog eens lei<ker een keertje om.

Eet valt me nooit moeilijk and.eren te volgen, ook aIblijven ze niet d.irect bij d.e d.ingen *r*rÀ"e-*"
bezig vÍaren.

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

Ik heb meestal maar een korte inwerkperiod.e nod_ig.

ïk vind. cLat d.e wereld. aan vlijt ten ond.er gaat.

Mijn werklust is vaak aÍïrankelijk van mijn stemming.

AIs ik niet zo vam, aanpakken wist, was ik nj.et
zover gekomen.

onjuist

onjuiet

onjuist

onjuist

onjuist

onjuist

onjuist

onjuist

A1s het aan mij lag zou ik een gat in i-ed.ere d.ag slapen.juist
rk houd- niet van plotseringe verand.eringen in mi jn u.erk. juist
Ik houè niet zo van d.ireot aanpakken.

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

juist

jui-st onjuist
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Geen moeite is voor mij teveel.

Ook als mijn werk soms wat eentonig word.t,
blijf j-k 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 begin iets nieuws altijd. met veel enthousiasne.

Als ik I s avond.s ergens mee bezig ben, ga ik riet
naar bed voor het af is.

Ik voel me vaak lusteloos.

Men werkt tegenwoord.ig veel te hard.rvind_ ik.
Eet is onzin te gaan lopen, a1s je ook met d.e bus kunt.

Ik pak elk karweitje aan, a} is het maar om iets
om band.en te hebben.

Als er iets in mij opko;rt moet het ook meteen gecl-aaan
word.en.

mee bezig.

op

juist

juist

juist

juist

juist

juist

juist

juist

juist

juist

juist

juist

juist

juist

juist

juist

jui st

juist

juist

jui st

juist

juist

jui.st

juist

onjuist

onjuist

onjuist

onjuist

onjuist

onjuist

onjuist

onjuist

onjuist

onjuist

onjuist

onjui st

onjuist

onjuist

onjuist

onjuist

onjuist

onjuist

onjuist

onjuist

onjuist

onjuist

onjuist

onjui.st

ïk zie nooit tegen een karweitje op.

Als iets af is, houd" ik mij er ook niet meer

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

Ik heb ?s avond.s vaak het voldane gevoel
harè gewerkt te hebben.

Ik kom meestal wat traag op gang.

Ik mag we1 eens graag een hand.je in het huishoud.en
helpen.

ALs 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.
ilirect helemaal i.n.

Vooral d.e laatste tijd. word. ik moe als ih
alleen maar aan mijn werk d.enk.

AIs ik ergens mee bezig ben, moeten ze niet altijd.
ineens net iets heel and.ers aan komen dragen.

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

ars de wekker afroopt stoik altijd d.irect naast mijn bed..

AIs het mijn tijd. is houd. ik d.irect op met rnijn I,rerk.
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Ik houd. er niet van risico r s te nemen, om d.an laterpas te zien of het we1 goed" gaat.

Ik vind. het maar een nare ged.achte cLat ik nog jaren
moet werken.

Als ik ergens mee bezig ben, wi1 ik vaak plotseling
vÍErer eens wat and,ers d.oen.

Als ik nog eens nocht kiezen, zou ik een kalmer
beroep nemen.

Ik heb veel vertrouwen in mijn eigen

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

kunnen.

tijd. nod.ig

Ik ben gewend- van te voren af te $egen of ik een
bepaa,ld.e taak wel aan zaL kutrnen.

Ik houd- niet zo van d.j.e erg energieke mensen.

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

Ik heb me nog nooit verveeld_.

Ik vind. het niet zo erg mij zo af en toe eens
wat extra in te spannen.

Men verwijt mij vaak d.at ik té actief ben.

ïk ben er niet zo eer., d.ie nog d_agen lang
van iets kan nagenieten.

rk betl-enk me altijd- eerst even vocr ik besruit ietste gaan d.oen.

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

Ik houd- er geen liefhebberijen op na.

Ik heb meestal enige tijd. nod_ig om me op iets nieuwste kunnen concentreren.

A1s and-eren aI 1ang bezi g zíjn, moet j_k soms nog
besluiten of ik wel begin.

lÍerken is goed-, maar je moet het ts avond-s gehbel
kunnen vergeten.

Ik houd. niet van mensen met een vaste d.agindeling.

Mijn werk heeft me nooit helemaal kunnen boeien.

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

Ik ga altijd. met tegenzin naar bed..

Ik heb meestal maar weinig slaap nod-ig.

juist

juist

j uist

juist

juist

juist

juist

jui st

juist

juist

juist

juist

juist

j uist

juist

juÍst

juist

juist

jui st

juist

juist

juist

jui st

juist

jui st

onjuist

onjuist

onjuist

onjuist

onjuist

onjuist

onjuist

onjuist

onjuist

onjulst

onjuist

onjuist

onjuist

onjuist

onjuist

onjuist

onjuist

onjuist

onjuist

onjuist

onjui st

onjuist

onjuist

onjuist

onjuist
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Eet is wel gezond. eens goed. te zweten.

Ik ben ieraand. die altijcl snel tot hand.elen overgaat.
Ik noet neestal eerst een zetje hebben vool ik metiets nieuws begin.

rk vind' het heerlijk om net roeerd.ere d.ingen tegelijkbezig te zijn.
Ik behoor tot clie mensen, d.ie geheel en aI in br:nwerk opgaan.

Het leven is voor mij veel te kort om alles klaarte krijgen.

Ik houd. niet zo van d.ie mensen, die het altijd.drrrk hebben.

Ats lk met mijn b.obby bezig ben, bestaat er nÍetsand,ers voor nij.
Ik ben er trots op clat ik neer d.oe d.an ve}é andoroÍt.

Juist

juist

juist

juist

juist

juist

juist

juist

juist

onjuist

onjuist

onjuist

onjuist

onjuist

onjuist

onjuist

onjuist

onjuist

KIJKT

NIE[S
u }ioc Etrur NA OF U CUEilÏ VRAGEN HEST OVERGESÍ,ACEN, !{AAR VERAI!ïDERI U
MEER AAI{ DE A}ITÏ{OOB}EN.

Inrnrllen:

'cEsïaEuTï----
I

917 /zg-g-ee/e/eoo.
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Afcleling §eesteIl jke Gezondbeid..
Sijlage 2.

Geaobte Med.ewerk ec f r.ter,

In d.e eerrio week van d.eze naand. bent U zo';.
vriencLelijk geweest om nes te d.oen'aan een voor-ond.erzoek.

De voorlopige statistische analyse van d.e Leantwoord.e vragenlijsten
heeft inmid.d.ers tot zeer bevrettigend.e resultaten geJ.eid..

Dit heeft ons in gtaat gesterd. on de vragen, d.ie nincler gesohikt

bleken, te verwijd.eren. De v:ragenrijst is nu aanzienlijk bekort en

het invullen vergt d.us minder tijd..

ïÍij vragen u d.ri-ngend. nogmaals d.e lijst te beantwoord.en" De

gegevens van een tweed.e beantwoord.ing zijn voor onr van grote waand.e.

Tevens verzoeken wij u om de gegevens reeftijcl, gesloht, lengte en

gewicht preoies hetzerfd.e als d.e vorige keer te vermeld.en.

Met veel d.ank bij voorbaat,

G.tr'.. ïfartna,

J.M. Dirken.

95t/fi-to-66/1/15.
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It-l t. /A ,8.
Eabituele Actie-Bereidbeid.; vragenlijst voor zelfbesohrijving.

I ï, het volgend.e vind.t U een aantal uitspraken, clie U op Uzelf moet
I betrekken. 0p d.eze wijze kunnen wij een ind.rr-rk krijgen van enkele aspecten
i van Uw persoonlíjkheid., Daarom verzoeken wij U om de vragen eerlijk te
| ïeantwoord.en; er zijn geen goed.e of slechte antwoordenl het gaat eron boe
I U Uzelf zíet. Eet is eehter we1 nod.ig d.at U niet telang bij elke vraag
i stirstaat, maar dat u zo rpontaan mogelijk en snel uw ind.ruk geeft.
i U kunt d.e rrragen beantwoord.en d.oor bf het woord. I juistr , bf het woord
! ronjuistr te omcirkelen. Als U vind.t d.at d"e uitspraak voor U geld.t, dan zet
lU een rond.je on het woord I juistr en in b.et and.ere geval een rond.je om

I t onjuist' .

I U d.ient, ook als het wat moeite kost, tooh 6én van beid.e woord.en te omcir-
I kelen. U mag geen vragen overslaan.

hoef nooit lang na te d.enken voor ik beslu:it iets
gaan d.oen.

IK
te

Men zou zioh tegenwoord.ig niet meer tot zwetens toe
behoren in te Bpannen.

Ik houtl niet van uitstellen

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

ïk kan naar met moeite eens rustig gaan zitten

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

Ik houd, ervan ne tot het uiterste in te spannen.

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

Ik ben eigenlijk altijd. met iets oezLg.

Als 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 wiI is, is een lreg.

Ik ben eigenlijk altijd. a1 een d.nrk en bezig iemand geweest.

ïk kan soms huizenhoog tegen een bepaald- werkje opzien.

Ik vind. d.at ik eigenlijk zeer interessant werk heb.

juist

juist

juist

juist
jui st

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
ïk lpop wel eens
mee begin.

ItÍijn werklust is

Voor ik bet in d.e
teiten betrokicen.

wat te hard. van stapel, als ik ergens

vaak afharikelijk van mijn stemming.

gaten heb ben ik bij allerlei activi-

juist onjuist

juist onjuist
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Ik heb meestal maar een korte inwerkperioiLe nod.ig

a1s ik niet zo van aanpakken wist was ik niet zover gekomen.

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

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

juist

juist

juist

jui st

Eet valt ne nooit moeilijk and.eren te volgenl ook al blij-
ven ze niet d-irect bij d-e d,ingen T{aarmee we bezig 'rraren. juist

Geen moeite is voor nij teveel. juist
rk pak erk karweitje aan, ar is het maar om iets om hand.ente hebben juist
rk houd" niet van protserlnge verand.eringen in mijn werk. Juist
aLs er iets in mij opkomt moet het ook meteen ged.aan word.en. juist
Ik zie nooit tegen een taak cp. juist
Er word-t mij vaak verweten d.at ik van d.e hak op d.e takspring. juist
Ik houd. nLet zo van d-irect aanpakken. juist
rk heb rs avond-s vaak het vold.ane gevoel hard. gewerktte hebben juist
Ik kom meestal wat traag cp gang. juist
Als ik aan het werk ga, ben ik er altijd- d,irect heremaal in. juist
AIs ik ergens mee bezig ben, moeten ze niet altijd.
ineens met iets heel and.ers aan komen d-ragen. juist
rk heb vaak d-e neiglng om werk te ond,erschatten. juist
ïk houd. er niet van risicors te nemen, om d_an later paste zíen of het we1 goed. gaat. juist
ïk heb veel vertroulren in mijn eigen kunnen. juist

Jic nel 's morgens meestal een flinke tijd. nod.ig ombij te komen. juist
ïk heb me nog nooit verveeLd.. juist
ïk houd- niet zo van d-ie erg energieke mensen. juist
rk ben gewend- van te voren af te wegen of ik een bepaerrd.etaak wel aan zaL kunnen. juist
Men verwijt mij lt"ï d.at ik té actief Len. juist
rk bed-enk me artijd. eerst even vocr i.k besluit iets tegaan d.oen. juist

onjuist

onjuist

onjui st

onjui st

onjuist

onjuist

onjuist

onj uist

onjuist

onjuist

onjuist

onjuist

onjuis t

onjuist

onjuist

onjuist

onjuist

onjuist

onjuist

onjuist

onjui s t

onjuist

onjuist

onjuist

onjuist
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Iferken is goed., naar jo uoet het ts avond.g belemaat
kunnen vergeten.

Ik heb meestal maar weinig slaap nod.ig.

Ik ben ienand., ilie altljd. snel tot hantlelen overgaat.

rk moet neestal eerst een zotje hebben voor ik met iets
nieuus begin.

Ik vind. het heerlijk om met meerdere d.ingen tegelijk
bezig te zijn.
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juist

juist

juist

juist

juist
rk houd. niet zo van d.ie mengen, d.ie het altijd. d.nrk hebben. juist
Eet reven ig voor mij veer te kort om arles klaar te krijgen.juist
ïk behoor tot d.i-e mensen, d.ie geheel en al in hun werk
opgaan. juist

invullens

Leef ti jd. :

Geslaoht !

L e n I t e (or.) t

G e w i o h t (tg.):

952/ 1T-1.-66/ 313oo

onjuist

onjuist

onjuiat

onjuist

onjuist

onjuist

onjuist

onjuist
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KÏJKT U NOG E\IflS NA OF U GEEN VRAGEN HEBT OVMGESLÀGEN, MAAR VEBANDEBT U
IMETS MEER AAN DE AMTWOORDEN.


