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 15 

Lead: 16 

De Vierdimensionale Klachtenlijst (4DKL) is een vragenlijst die in de huisartsenpraktijk veel wordt 17 

gebruikt om psychische klachten in kaart te brengen, ook bij mensen met een migratieachtergrond. 18 

De vraag is echter of de 4DKL wel hetzelfde meet bij deze personen als bij mensen met een 19 

Nederlandse achtergrond en of de scores op dezelfde manier mogen worden geïnterpreteerd. Deze 20 

vraag wordt onderzocht door te kijken naar verschillen tussen de groepen in het beantwoorden van 21 

de vragen van de 4DKL met behulp van differential item functioning analyse. 22 

 23 

Wat is bekend? 24 

• De Vierdimensionale Klachtenlijst (4DKL) wordt veel gebruikt in de Nederlandse 25 

huisartsenpraktijk.  26 

• Een kwart van de Nederlandse bevolking heeft een migratieachtergrond. 27 

Wat is nieuw? 28 

• We hebben onderzocht of mensen met een migratieachtergrond (afkomstig uit Turkije, 29 

Marokko, Suriname, Antillen of Indonesië) de 4DKL anders invullen dan personen met een 30 

Nederlandse achtergrond. Dat is, met uitzondering van één item, niet het geval.  31 

• 4DKL-scores van personen met een migratieachtergrond kunnen op dezelfde manier worden 32 

geïnterpreteerd als die van mensen met een Nederlandse achtergrond. 33 

  34 
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ABSTRACT 35 

Inleiding 36 

De Vierdimensionale Klachtenlijst (4DKL) wordt veel gebruikt in de huisartsenpraktijk. Een kwart van 37 

de Nederlandse bevolking bestaat uit personen met een migratieachtergrond. De onderzoeksvraag 38 

was of de 4DKL bij mensen met een migratieachtergrond hetzelfde meet als bij personen met een 39 

Nederlandse achtergrond. 40 

 41 

Methode 42 

De 4DKL is voorgelegd aan een online panel bestaande uit een representatieve steekproef van de 43 

Nederlandse bevolking (N = 6340), en een online panel bestaande uit personen met een 44 

migratieachtergrond (N = 1851). De response bedroeg 78%, respectievelijk 74%. We selecteerden 45 

alle personen met een migratieachtergrond met een van de volgende herkomstlanden: Turkije (N = 46 

92), Marokko (N = 102), Suriname (N = 102), Antillen (N = 81) en Indonesië (N = 197). Per 47 

herkomstlandgroep selecteerden we referentiegroepen van personen met een Nederlandse 48 

achtergrond in een verhouding van 2:1, gematcht op leeftijd en geslacht (totale N = 1003). 49 

Differential item functioning (DIF) analyse werd uitgevoerd.  50 

 51 

Resultaten 52 

Slechts één 4DKL-item bleek bij personen met een Marokkaanse achtergrond iets anders te worden 53 

gescoord dan bij personen met een Nederlandse achtergrond. Dit betrof het item “snel geïrriteerd” 54 

van de distressschaal. Dit item bleek voor personen met een Marokkaanse achtergrond een iets 55 

lagere drempel te hebben dan voor mensen met een Nederlandse achtergrond. Op de 56 

distressschaalscores had dit geen noemenswaardige invloed. 57 

 58 

Discussie  59 

De 4DKL meet hetzelfde bij personen met een migratieachtergrond, afkomstig uit Turkije, Marokko, 60 

Suriname, Antillen of Indonesië, als bij mensen met een Nederlandse achtergrond, vooropgesteld dat 61 

die personen in staat zijn om een Nederlandse 4DKL in te vullen.  62 

  63 
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INLEIDING 64 

De Vierdimensionale Klachtenlijst (4DKL) is een vragenlijst die in de huisartsenpraktijk veel 65 

wordt gebruikt door huisartsen en POH’s GGZ om psychische klachten in kaart te brengen (1, 2). De 66 

4DKL kent aparte schalen voor distress, depressie, angst en somatisatie. Bij distress gaat het om 67 

symptomen van psychische spanningen zoals die onvermijdelijk optreden als iemand kampt met te 68 

hoge eisen in de werk- of privésfeer, problemen door verschillende oorzaken, of aangrijpende 69 

gebeurtenissen. De distressscore geeft de huisarts een indruk hoe moeilijk de patiënt het heeft en 70 

helpt het gesprek op gang te brengen over waarmee de patiënt het moeilijk heeft (3). De 71 

depressieschaal meet ernstige depressieve symptomen. De depressiescore kan de huisarts 72 

attenderen op een mogelijke depressieve stoornis (4, 5). De angstschaal meet ernstige 73 

angstsymptomen, waaronder paniek en vermijdingsgedrag. De angstscore kan de huisarts wijzen op 74 

een mogelijke angststoornis (4, 6). Bij somatisatie gaat het om lichamelijke spanningsklachten die tot 75 

op zekere hoogte normaal zijn wanneer de patiënt het moeilijk heeft. Relatief hoge 76 

somatisatiescores wijzen op het mogelijk bestaan van vicieuze cirkels waarbij ongerustheid, 77 

gedachten en gedrag de klachten onbedoeld versterken, en op mogelijke centrale sensitisatie (7, 8). 78 

Patiënten herkennen zich vaak goed in de dimensies. Een hoge distressscore zonder een verhoogde 79 

score op een van de andere dimensies kan gezien worden als een ‘normale’ (vaak voorbijgaande) 80 

reactie op overbelasting of tegenslagen (2). 81 

Bijna een kwart van de Nederlandse bevolking bestaat uit mensen met een 82 

migratieachtergrond (9). Daaronder vallen zowel mensen die in het buitenland zijn geboren (de 83 

eerste generatie), als personen van wie een of beide ouders immigrant was (de tweede 84 

generatie). Qua aantallen migranten vormen Turkije, Marokko, Suriname en Indonesië de 85 

belangrijkste herkomstlanden. De (Voormalige) Nederlandse Antillen komen op de zevende 86 

plaats, na Duitsland en Polen. Al die migranten wonen, werken en studeren in Nederland en 87 

komen van tijd tot tijd bij hun huisarts, ook met psychische problemen. Huisartsen die gewend 88 

zijn om de 4DKL te gebruiken, hebben zich misschien wel eens afgevraagd of zij aan de 4DKL-89 

scores van migranten dezelfde conclusies mogen verbinden als aan die van mensen met een 90 

Nederlandse achtergrond. Een terechte vraag, want verschillen in taalbeheersing en culturele 91 

achtergrond kunnen ertoe leiden dat vragen van een vragenlijst soms anders worden begrepen 92 

en dus gescoord (10).  93 

De vraag of de 4DKL hetzelfde meet bij mensen met een migratieachtergrond als bij 94 

mensen met een Nederlandse achtergrond kan empirisch worden beantwoord met differential 95 

item functioning (DIF) analyse (11). Daarbij wordt gekeken naar hoe de vragen (items) van een 96 

vragenlijst ’functioneren’ als indicatoren van een verondersteld onderliggend construct. 97 

Wanneer een item in een bepaalde groep anders functioneert dan in een vergelijkingsgroep, 98 
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wordt gesproken van DIF. De vraag die we willen beantwoorden, is of de items van de 4DKL DIF 99 

vertonen bij mensen met een Turkse, Marokkaanse, Surinaamse, Antilliaanse of Indonesische 100 

achtergrond. 101 

 102 

METHODE 103 

Deelnemers en procedure 104 

Wij gebruikten gegevens verzameld in het LISS-panel (LISS: Longitudinal Internet Study of the 105 

Social Sciences) en het bijbehorende migrantenpanel. Het LISS-panel bestaat uit een representatieve 106 

steekproef van de Nederlandse bevolking, waarvan de deelnemers maandelijks online vragenlijsten 107 

beantwoorden (12). Het migrantenpanel bestaat uit deelnemers met een migratieachtergrond. In juli 108 

2013 hebben de beschikbare paneldeelnemers van 16 jaar en ouder een 4DKL voorgelegd gekregen. 109 

In beide panels identificeerden we personen met een migratieachtergrond met als herkomstland 110 

Turkije, Marokko, Suriname, (Voormalige) Nederlandse Antillen (verder: ‘Antillen’) of Indonesië. Voor 111 

iedere herkomstgroep selecteerden wij een referentiegroep van personen met een Nederlandse 112 

achtergrond, gematcht op leeftijd (10 jaar-categorieën) en geslacht, in een verhouding van 2:1. Van 113 

(mede) matching op opleiding hebben we afgezien vanwege ontbrekende gegevens en omdat eerder 114 

is gebleken dat opleiding op zich nauwelijks geassocieerd is met DIF (10). 115 

 116 

Meetinstrument 117 

De 4DKL kent 50 items, verdeeld over vier schalen voor distress (16 items), depressie (6 items), 118 

angst (12 items) en somatisatie (16 items). De items worden door de respondenten op een 5-119 

puntsschaal gescoord van 0 (“nee”) tot 4 (“heel vaak of voortdurend”). Voor het berekenen van 120 

totaalscores per schaal worden de itemscores 3 en 4 gehercodeerd naar een 2; het idee hierachter is 121 

om de totaalscores minder gevoelig te maken voor een eventuele neiging om te overdrijven.  122 

 123 

Analyse 124 

Vragenlijsten worden vaak gebruikt om constructen, zoals bijvoorbeeld ‘distress’, te meten die 125 

niet direct geobserveerd kunnen worden. Het construct wordt daarom latent genoemd. Met behulp 126 

van gerichte vragen (bijvoorbeeld over distressverschijnselen) probeert men een indruk te krijgen 127 

van de mate waarin het construct (zoals distress) bij een bepaalde persoon aanwezig is. De item-128 

responstheorie (IRT) stelt dat de antwoorden op die vragen (items) gestuurd worden door de mate 129 

waarin het construct aanwezig is (13). In die zin vormen de items indicatoren van het latente 130 

construct. Een IRT-meetmodel beschrijft de (mathematische) relatie tussen de kans op een bepaald 131 

antwoord op een item enerzijds en eigenschappen van het individu en het item anderzijds. 132 

Bijvoorbeeld, de kans op een “ja”-antwoord op de vraag “Bent u gespannen?” (met 133 
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antwoordmogelijkheden “ja” en “nee”) wordt bepaald door de mate van distress van het individu en 134 

door de eigenschappen ‘discriminatie’ en ‘moeilijkheid’ van het item. Het meetmodel kan grafisch 135 

worden weergegeven door responswaarschijnlijkheidscurves. Figuur 1 toont drie van zulke curves die 136 

zouden kunnen passen bij drie verschillende items van een vragenlijst. Op de X-as wordt een maat 137 

voor de ernst van het construct weergegeven in een arbitraire maat (aangeduid met de Griekse letter 138 

theta, θ). Te zien is dat de kans om op een item te scoren toeneemt met het niveau van het 139 

onderliggende construct. De moeilijkheid (of ernst) van een item is de waarde van θ (het niveau van 140 

distress) waar de kans 50% is. De discriminatie van het item is de steilte van de 141 

responswaarschijnlijkheidscurve. De discriminatie geeft aan hoe goed het item personen met geringe 142 

distress kan onderscheiden van personen met ernstige distress. In het distressvoorbeeld, zou item A 143 

“Bent u gespannen?” kunnen zijn, en item B “Kunt u het niet meer aan?” Voor een “ja” op item B is 144 

beduidend meer distress nodig dan voor een “ja” op item A. Item C zit qua moeilijkheid tussen A en B 145 

in, maar is, getuige de minder steile curve, minder goed in staat om een onderscheid tussen geringe 146 

en ernstige distress te maken dan items A en B. Bij een IRT-analyse van een dataset van responsen op 147 

de items van een vragenlijst, worden gelijktijdig de eigenschappen van de items (discriminatie en 148 

moeilijkheid) en eigenschappen (bijvoorbeeld de mate van distress) van de respondenten geschat. 149 

Wanneer een item meer dan twee responsopties kent, bijvoorbeeld “nee” (code 0), “soms” (code 1) 150 

en “regelmatig” (code 2), wordt het IRT-model iets ingewikkelder. In dit voorbeeld worden er aparte 151 

responswaarschijnlijkheidscurven geschat voor de waarschijnlijkheid van scorecodes ≥1, en de 152 

waarschijnlijkheid van code 2. 153 

 154 

 155 

Figuur 1. Responswaarschijnlijkheidscurves. De curves tonen de kans op een bevestigend antwoord in relatie 156 

tot het niveau van het te meten construct (uitgedrukt als θ). De moeilijkheid wordt aangegeven door de 157 

locaties bA, bB en bC op de θ schaal 158 

 159 
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Idealiter wordt iemands score op een vragenlijst (bijvoorbeeld voor distress) uitsluitend 160 

bepaald door diens niveau van het onderliggende construct (distress), en niet tevens door de 161 

specifieke groep (bijvoorbeeld migratieachtergrond) waartoe de persoon behoort. Het hierboven 162 

besproken meetmodel, waarbij de item(responsoptie)eigenschappen moeilijkheid en discriminatie 163 

de bepalende parameters zijn, vormt de link tussen iemands latente-constructniveau (distress) en 164 

diens gerealiseerde schaalscore (voor distress). Als de groep waartoe iemand behoort invloed heeft 165 

op de schaalscore, impliceert dat dat het meetmodel voor de groepen niet gelijk is. Anders gezegd, 166 

dan zijn de eigenschappen moeilijkheid en discriminatie van één of meer items van de schaal niet 167 

gelijk, waardoor ze anders functioneren in de ene groep dan in de andere groep. DIF-analyse 168 

onderzoekt of (sommige) items van een vragenlijst verschillende moeilijkheden en discriminaties 169 

hebben in verschillende groepen.  170 

Stel dat de responswaarschijnlijkheidscurves in figuur 1 niet behoren bij verschillende items in 171 

één groep maar bij eenzelfde item in verschillende groepen (A, B en C). Dan is te zien dat het item 172 

moeilijker voor personen in groep B dan voor personen in groep A. Wanneer de andere items van de 173 

schaal waartoe het item behoort, hetzelfde functioneren, zullen bij gelijke niveaus van het 174 

onderliggende construct personen in groep B gemiddeld een lagere schaalscore realiseren dan 175 

personen in groep A. Daardoor kunnen de schaalscores van personen van groep B niet op dezelfde 176 

manier worden geïnterpreteerd als de schaalscores van de personen van groep A. Het item is voor 177 

personen in groep C (iets) makkelijker dan voor personen in groep A wanneer ze laag zitten in het 178 

construct, maar moeilijker wanneer ze hoog zitten in het construct. Voor personen in groep C die 179 

laag zitten in het construct zal dit leiden tot een gemiddeld hogere schaalscore, terwijl dit voor 180 

personen die hoog zitten in het construct leidt tot een gemiddeld lagere schaalscore. Dit zal 181 

eveneens maken dat de schaalscores in groep C niet op dezelfde manier geïnterpreteerd kunnen 182 

worden als in groep A.  183 

We hebben per 4DKL-schaal een op IRT gebaseerde DIF-analyse gedaan waarbij vijf 184 

verschillende groepen personen met een migratieachtergrond (de ‘focale’ groepen) werden 185 

vergeleken met personen met een Nederlandse achtergrond (de referentiegroepen). Voor een 186 

uitgebreide technische beschrijving van de methode verwijzen we naar een open access artikel 187 

waarin de methode is toegepast op de vraag of een Deense vertaling van de 4DKL hetzelfde meet 188 

bij Deense personen als de Nederlandse 4DKL bij Nederlandse personen (14). 189 

 190 

RESULTATEN 191 

De 4DKL werd voorgelegd aan 6340 beschikbare deelnemers van het LISS-panel en 1851 192 

deelnemers van het migrantenpanel; de respons bedroeg 78,2%, respectievelijk 74,1%. Van 5213 193 

respondenten was het land van herkomst bekend: Nederland 3871, Turkije 92, Marokko 102, 194 
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Suriname 102, Antillen 81, Indonesië 197 en andere landen 768. In totaal selecteerden wij 1003 195 

deelnemers met een Nederlandse achtergrond verdeeld over de vijf referentiegroepen (waarbij 196 

sommige deelnemers in meer dan één referentiegroep voorkwamen). Tabel 1 toont enkele 197 

achtergrondgegevens van de verschillende onderzoeksgroepen. Opvallend, maar wellicht niet 198 

verrassend, waren de verschillen tussen personen met een migratieachtergrond en personen met 199 

een Nederlandse achtergrond voor wat betreft opleiding en inkomen. Tevens zien we dat de 200 

migrantengroepen (vooral de Turkse en Marokkaanse groepen) duidelijk hogere 4DKL-scores 201 

vertoonden dan de groep met een Nederlandse achtergrond. De interne-consistentie (Cronbach’s 202 

alfa) van de 4DKL-schalen was in de groepen met een migratieachtergrond zeker niet lager dan in de 203 

groep met een Nederlandse achtergrond, eerder (iets) hoger. 204 

Het onderzoek naar DIF leverde slechts één item met DIF op: item 26 (“snel geïrriteerd”) van 205 

de distressschaal voor de Marokkaanse groep. Figuur 2 (bovenste plaatje) toont het effect van deze 206 

DIF op de gemiddelde itemscore, afhankelijk van het niveau van distress. Voor respondenten met 207 

een Marokkaanse achtergrond was item 26 iets ‘makkelijker’. Figuur 2 (onderste plaatje) laat zien dat 208 

het effect van de DIF in item 26 vrijwel geen effect had op de distressscore. De gemiddelde 209 

distressscore, gecorrigeerd voor het verschil in werkelijke distress (de verdeling van θ), was slechts 210 

0,16 punten op een schaal van 32 punten (dus niet meer dan 0,5% van de schaal). 211 

 212 

 213 
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Figuur 2. Boven: Gemiddelde score van item 26 in relatie tot het ware niveau van distress (uitgedrukt als θ) bij 214 

mensen met een Marokkaanse dan wel een Nederlandse achtergrond. Onder: Gemiddelde distressscore in 215 

relatie tot het ware niveau van distress (uitgedrukt als θ) bij mensen met een Marokkaanse dan wel een 216 

Nederlandse achtergrond. 217 

 218 

BESCHOUWING 219 

We hebben onderzocht of de 4DKL bij mensen met een migratieachtergrond (met de 220 

herkomstlanden Turkije, Marokko, Suriname, Antillen en Indonesië) hetzelfde meet als bij mensen 221 

met een Nederlandse achtergrond, door te kijken naar het ‘functioneren’ van de 4DKL-items in de 222 

verschillende groepen. We hebben daartoe vijf (groepen) keer vijftig items getest, waarbij we slechts 223 

één item vonden dat anders functioneerde bij mensen met een migratieachtergrond. Dit betrof het 224 

item “snel geïrriteerd” van de distressschaal voor de Marokkaanse groep. Dit item bleek voor 225 

respondenten met een Marokkaanse achtergrond iets ‘makkelijker’. Deze personen scoorden dus 226 

gemiddeld (iets) sneller op “snel geïrriteerd” dan personen met een Nederlandse achtergrond. 227 

Overigens was het effect klein. Op de distressscore had de gevonden DIF geen noemenswaardige 228 

invloed. 229 

Op basis van deze bevindingen kunnen we stellen dat de 4DKL dezelfde validiteit heeft voor 230 

mensen met een migratieachtergrond als voor personen met een Nederlandse achtergrond. Met dit 231 

gegeven kunnen we de verschillen in 4DKL-scores tussen de migrantengroepen en de Nederlandse 232 

groep (tabel 1) dan ook met zekerheid interpreteren als een aanwijzing dat personen met een 233 

migratieachtergrond (en met name personen van Turkse of Marokkaanse komaf) meer distress, 234 

depressie, angst en somatisatie ervaren dan mensen met een Nederlandse achtergrond. In het licht 235 

van de internationale literatuur is dit geen verrassing (15-17). Een migrantenachtergrond is 236 

geassocieerd met (al of niet traumatische) stress, kansenongelijkheid, armoede en discriminatie. In 237 

ons eigen onderzoek zijn het met name de mensen met een Turkse of Marokkaanse achtergrond die 238 

gemiddeld de laagste opleiding en inkomen hebben (tabel 1). 239 

Ons onderzoek geeft geen aanwijzingen over wanneer de 4DKL moet worden ingezet. Op basis 240 

van onze ervaring adviseren wij de 4DKL bij patiënten met een migratieachtergrond in principe net zo 241 

te gebruiken als bij patiënten met een Nederlandse achtergrond. In een nascholingsartikel hebben 242 

wij praktische adviezen gegeven voor de indicatie van de 4DKL, het interpreteren van de scores en 243 

het bespreken van de scores met de patiënt (3). 244 

De onderzochte steekproef uit de algemene bevolking verschilt natuurlijk van een typische 245 

populatie van huisartsenpatiënten en dat uit zich ook in de gemiddelde 4DKL-scores. Tabel 2 toont de 246 

gemiddelde scores van een groep opeenvolgende huisartspatiënten (N = 2127) alsmede van een 247 

subset van deze groep waarbij de huisarts een psychosociale diagnose had gesteld of een sterk 248 

vermoeden had dat de klachten een psychosociale achtergrond hadden (N = 665) (18). De 249 
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onderzochte mensen met een Nederlandse achtergrond hadden beduidend lagere 4DKL-scores 250 

(tabel 1) dan de huisartsenpopulaties, terwijl mensen met een Turkse of Marokkaanse achtergrond 251 

op het niveau van opeenvolgende huisartsenpatiënten scoorden.  252 

Een mogelijke beperking van het onderzoek is gelegen in de beperkte aantallen deelnemers in 253 

vier van de vijf migrantengroepen. Echter, het vinden van een DIF-item met een bijna 254 

verwaarloosbaar effect op de schaalscore suggereert dat de aantallen deelnemers voldoende waren 255 

om DIF-items met relevante effecten te detecteren. 256 

Een andere beperking is mogelijk de (zelf)selectie van deelnemers met een 257 

migratieachtergrond. De betreffende deelnemers waren digitaal vaardig en kennelijk in staat om 258 

Nederlandse vragenlijsten in te vullen. Bij een gebrekkiger beheersing van de Nederlandse taal kan 259 

de 4DKL eventueel worden afgenomen middels een derde persoon die de lijst voorleest, toelicht 260 

en/of deels vertaalt naar de moedertaal. Het is mogelijk dat de 4DKL onder dergelijke 261 

omstandigheden niet helemaal hetzelfde meet als bij mensen met een betere beheersing van het 262 

Nederlands en bij mensen met een Nederlandse achtergrond. In voorkomende gevallen kan een 263 

4DKL in de taal van de patiënt worden gebruikt. Onder meer de volgende vertalingen zijn 264 

beschikbaar: Turks, Arabisch, Engels, Frans, Duits en Pools (verkrijgbaar bij de eerste auteur of bij de 265 

Mapi Research Trust, mapi-trust.org).  266 

 267 

CONCLUSIE 268 

Al-met-al kunnen we concluderen dat de 4DKL bij de onderzochte migrantengroepen hetzelfde 269 

meet als bij mensen met een Nederlandse achtergrond, vooropgesteld dat iemand voldoende 270 

beheersing van de Nederlandse taal heeft om een Nederlandse 4DKL in te vullen. 271 

 272 
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Tabel 1. Kenmerken van de studiegroepen naar land van herkomst 

Kenmerk 
Turkije 

(N = 92) 

Marokko 

(N = 102) 

Suriname 

(N = 102) 

Antillen 

(N = 81) 

Indonesië 

(N = 197) 

Nederland 

(N = 1003) 

leeftijd (gem/sd) 37  (10) 39  (13) 46  (13) 44  (14) 53  (15) 47  (15) 

Geslacht (%)       

Vrouw 51 55 51 57 48 52 

Man 49 45 49 43 52 48 

Opleiding (%)       

Basisonderwijs 17 20 11 11 4 6 

VMBO 18 24 19 23 18 20 

HAVO/VWO 13 7 10 9 15 12 

MBO 35 28 25 20 18 26 

HBO 14 9 30 23 27 24 

WO 2 6 4 12 18 11 

Onbekend 0 7 2 1 0 0 

Burgerlijke staat (%)       

Gehuwd 59 63 29 26 46 56 

Gescheiden 12 10 24 23 13 9 

Verweduwd 1 1 3 2 7 4 

Nooit getrouwd 28 26 44 48 34 30 

Belangrijkste bezigheid (%)       

Betaald werk 50 39 59 46 57 62 

Werkloos/werkzoekend 9 7 13 15 4 3 

Arbeidsongeschikt 7 10 8 7 6 3 

School of studie 15 14 8 9 5 8 

Gepensioneerd 13 6 7 10 20 12 

Huisvrouw/-man 7 16 2 6 6 8 

Anders 0 9 4 7 3 3 
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Netto inkomen p.m. (%)       

0-500 Euro 30 35 13 7 10 16 

501-1500 Euro 38 45 41 49 33 34 

1501-2500 Euro 26 14 28 22 36 33 

> 2500 Euro 1 3 12 11 17 11 

Onbekend 4 3 6 10 5 7 

4DKL-scores (gem/sd)       

Distress 9,0  (8,7) 9,9  (8,7) 7,9  (8,2) 5,6  (6,6) 6,7  (6,8) 5,1  (5,8) 

Depressie 2,3  (3,2) 1,9  (3,4) 1,4  (2,8) 0,9  (2,2) 0,9  (2,4) 0,6  (1,8) 

Angst 3,1  (5,0) 3,5  (5,7) 1,7  (3,6) 1,4  (3,2) 1,3  (3,0) 0,9  (2,4) 

Somatisatie 8,8  (8,1) 9,9  (7,8) 7,1  (7,3) 5,5  (5,5) 5,5  (4,9) 4,5  (4,5) 

Interne consistentie (alfa)       

Distress 0,94 0,95 0,95 0,93 0,92 0,91 

Depressie 0,90 0,94 0,92 0,91 0,94 0,90 

Angst 0,92 0,95 0,91 0,91 0,89 0,87 

Somatisatie 0,93 0,92 0,92 0,86 0,82 0,82 

 

 

Tabel 2. Ter vergelijking: 4DKL-scores van opeenvolgende huisartsenpatiënten (A) en huisartsenpatiënten met psychosociale klachten (B) 

4DKL-scores (gem/sd) A B 

Distress 9,7  (8,5) 14,8  (9,1) 

Depressie 1,2  (2,6) 2,4  (3,5) 

Angst 2,5  (4,0) 4,4  (5,2) 

Somatisatie 8,4  (6,2) 11,3  (6,7) 

Bron: 4DKL-handleiding (18) 

 


