
Geachte, 

 

Pearson start een onderzoek naar Innerview. Innerview is een beslissingsondersteunend 

instrument (BOI) voor doorverwijzing in de geestelijke gezondheidszorg en is uniek in zijn 

soort als het gaat om instrumenten die klinische symptomen van een patiënt in kaart 

brengen.  

 

Pearson gaat de validiteit van het doorverwijsadvies onderzoeken. Hiervoor willen wij 

graag met u samenwerken om data te verzamelen. Als u in de gelegenheid bent om aan 

het onderzoek mee te werken, krijgt u als vergoeding € 65 per patiënt van u, die meewerkt 

aan het onderzoek. Als meerdere patieten van u meewerken aan het onderzoek mag u een 

jaar lang gratis gebruik maken van Innerview*. 

 

Innerview 

Innerview is gebaseerd op de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders – 

Fourth Edition – Text Revision (DSM-IV-TR; American Psychiatric Association, 2000) en op 

de International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems – Tenth 

Revision (ICD-10; World Health Organization, 2004). Innerview is ontwikkeld in Amerika 

en is door Pearson Nederland vertaald en aangepast, zodat het voldoet aan de eisen van 

doorverwijzing GGZ, zoals deze in Nederland gelden.  

 

Innerview werkt als een interview, waarbij aan de patiënt vragen worden gesteld over zijn 

of haar gemoedstoestand. Innerview wordt online ingevuld en bestaat uit twee modules 

voor de patiënt: het verhaal en de beoordelingsschaal. De eerste module, het verhaal, 

bestaat uit startzinnen met een set van antwoordmogelijkheden die de zin compleet 

maken. Als de zin compleet is, wordt deze aan de bovenkant van het scherm toegevoegd 

aan het verhaal. Dit is zichtbaar voor de patiënt. Indien de startzin niet van toepassing is 

op de patiënt, klikt de patiënt bij de antwoordmogelijkheden op ‘geen’. De betreffende zin 

wordt dan niet in het verhaal opgenomen. Zo stelt de patiënt zijn eigen verhaal samen. De 

duur van de klachten wordt in deze module ook bevraagd. Bij de beoordelingsschaal wordt 

de patiënt gevraagd om de gerapporteerde symptomen te beoordelen op ernst en 

frequentie.  

 

Als de patiënt Innerview heeft ingevuld en het verhaal en de beoordelingsschaal zijn 

afgerond, wordt een rapport gegenereerd voor de behandelaar. Er wordt een diagnostische 

samenvatting gegeven met daarin de door de patiënt gerapporteerde klinische klachten, 

indicaties van persoonlijkheidsproblematiek, somatische condities, psychosociale 

omstandigheden en functioneren. En er wordt een ‘criteria en advies voor verwijzing’ tabel 



gegeven met informatie over risico, complexiteit, duur, ernst en een 

doorverwijzingsadvies.  

 

Een aantal voordelen van Innerview zijn: het is tijdbesparend, het is laagdrempelig en het 

instrument is adaptief. Innerview is tijdbesparend omdat de patiënt Innerview thuis invult 

en deze tijd niet afgaat van de behandeltijd. Daarnaast levert het invullen van Innerview 

door de patiënt veel tijdswinst op bij de intake/anamnese, doordat er, anders dan bij een 

standaard vragenlijst, al veel persoonlijke informatie beschikbaar is over de patiënt. 

Innerview is laagdrempelig omdat de teksten eenvoudig te begrijpen zijn. Het taalniveau 

van Innerview is B1, wat betekent dat het wordt begrepen door 95% van de bevolking. 

Daarnaast is Innerview adaptief. Innerview vraagt alleen door op eerder gerapporteerde 

klachten. Hierdoor is de afnametijd niet langer dan noodzakelijk en worden onnodige 

vragen voorkomen.  

 

Auteur 

Innerview is bedacht en ontwikkeld door Paul Williams. Na het behalen van zijn doctoraat 

in de klinische psychologie in 1998 aan de George Fox universiteit in Oregon, heeft Paul 

zich bezig gehouden met de diagnostiek van psychische problematiek en 

neuropsychologische stoornissen, psychotherapie en het adviseren van medische 

professionals. Als adviseur werd Paul zich er van bewust hoe belangrijk het is dat zowel 

medische als psychologische inzichten worden geïntegreerd in de zorg. Hij werkte 

meerdere jaren als consulent in verschillende ggz- en medische instellingen, waarna hij 

zich de laatste 14 jaar volledig heeft toegelegd op het onderzoek doen naar en de 

ontwikkeling van psychologische meetinstrumenten als senior research director voor NCS 

Pearson. 

 

Doel 

Het doel van het onderzoek is aantonen dat Innerview een valide advies voor vervolgzorg 

genereert; het advies voor vervolgzorg, dat Innerview op basis van de scores op de vijf 

verwijscriteria geeft, wordt na intake door een professional, werkzaam bij de geadviseerde 

vervolgzorg, onderschreven. 

 

Het is belangrijk dat het Innerview advies voor vervolgzorg in zoveel mogelijk gevallen 

overeenkomt met de zorgvraag van de patiënt. Als dit niet het geval is, kan de ongewenste 

situatie ontstaan, waarin de patiënt tussen de verschillende zorgvormen heen en weer 

verwezen wordt. Als de verschillende zorgvormen het niet eens zijn over de best passende 

zorg, wordt de patiënt terugverwezen naar de huisarts/POH en moet er een herbeoordeling 

van de klachten plaatsvinden. Alhoewel een doorverwijzing nooit alleen op het resultaat 



van een BOI gebaseerd mag zijn, is het wel een sterke indicator. Volgens het Keurmerk 

Basis GGZ mag de huisarts/POH afwijken van het advies voor vervolgzorg van het BOI, 

maar de huisarts/POH-er moet hiervoor hele goede redenen hebben.  

 

Tegelijkertijd zal ook een gebruiksvriendelijkheidonderzoek naar Innerview lopen. Er 

worden extra vragen opgenomen over het gebruik van Innerview voor de patiënt met 

psychische klachten, de huisarts/POH-er en voor de GGZ professional. Dit heeft geen 

directe invloed op de validering van het advies voor vervolgzorg, maar kan gezien worden 

als extra validiteitsargument.  

 

Deelname 

Meewerken aan het onderzoek houdt in dat wij bij uw patiënten, die u een GGZ 

doorverwijzing heeft gegeven (POH, GBGGZ of GGGZ), Innerview mogen afnemen. U 

benadert de patiënten voor het onderzoek en bij toezegging deelname, neemt Pearson het 

contact met de patiënt over. De afname moet plaatsvinden zo dicht mogelijk na de bepaling 

van de doorverwijzing. Daarnaast hebben wij gegevens nodig van uw patiënt die van 

belang zijn voor het onderzoek, zoals reden consult huisarts en resultaten gebruikt BOI 

voor doorverwijzing en vragen wij u een aantal vragen te beantwoorden over Innerview. 

U krijgt een contactpersoon van Pearson toegewezen die het contact met de patiënten van 

u overneemt aangaande de Innerviewafname en u tijdens het onderzoek met raad en daad 

zal bijstaan.  

 

Afname 

Het is het zeer belangrijk dat de afname zo dicht mogelijk op het moment van 

doorverwijzing door de huisarts/POH-er plaatsvindt, na start traject bij POH of aanmelding 

bij de GGZ, om te voorkomen dat het klachtenbeeld op een dergelijke manier is gewijzigd 

dat ze niet meer representatief is voor de klachten, waarop de doorverwijzing is gebaseerd. 

Het invullen van Innerview duurt gemiddeld 30 minuten. Dit is inclusief demografische 

vragen, vragen Innerview en vragen over ervaringen patiënt met Innerview. De invultijd 

is echter zeer afhankelijk de gemoedstoestand en het klachtenbeeld van de patiënt. 

 

Het invullen van de vragen over de gebruiksvriendelijkheid van Innerview door u nemen 

ongeveer 5 minuten in beslag.  

 

Gegevens 

Om uw patiënten te informeren over het onderzoek, is er een informatiebrief beschikbaar 

over het onderzoek die u kunt gebruiken. Hierin is ook een stuk opgenomen over het 

gebruik van hun data.  



 

Van u ontvangen wij graag de volgende gegevens per patiënt die meedoet: 

- Reden verzoek consult huisarts; 

- Data-export of rapportage BOI, gebruikt voor bepalen doorverwijzing patiënt 

(indien beschikbaar) 

- Advies voor vervolgzorg HA of POH; 

- Oordeel advies vervolgzorg GGZ professional (indien beschikbaar).  

 

Persoonsgegevens 

Voor het verwerken van (persoons)gegevens houden wij ons aan de Wet Bescherming 

Persoonsgegevens (https://cbpweb.nl/nl). Wij verwerken data altijd of anoniem of 

gecodeerd. Uitingen over de data zijn altijd op groepsniveau en nooit op individueel niveau. 

Het is niet mogelijk om informatie uit de handleiding te herleiden tot een individu.  

 

Uw patiënt moet toestemming geven voor het gebruik van zijn gegevens in Innerview. 

Geeft uw patiënt deze toestemming niet, dan wordt de afname van Inneriew onmiddellijk 

stopgezet.  

 

U en uw patiënt kunnen te allen tijde u medewerking aan het onderzoek opzeggen.  

 

Resultaten 

Het onderzoek gaat uit van een blind design. Dit betekent dat u niet de resultaten van 

Innerview kunt krijgen. De functie van Innerview die met dit onderzoek getoetst wordt, is 

het geven van een accurate voorspelling voor passende vervolgzorg voor een patiënt met 

psychische klachten, opdat de huisarts ondersteund wordt in zijn uiteindelijk bepaling van 

de meest passende vervolgzorg voor zijn patiënt. In de praktijk is het niet de bedoeling 

dat hier een GGZ professional bij betrokken is, maar zij bepalen wel of het 

doorverwijsadvies van de huisarts klopt of niet. Innerview moet dus los van het oordeel 

van de GGZ professional, juist kunnen doorverwijzen. Als we willen meten of Innerview en 

de GGZ professional afzonderlijk van elkaar tot hetzelfde oordeel komen, mogen de 

oordelen elkaar niet beïnvloeden en daarom moeten ze strikt van elkaar gescheiden 

worden gehouden.  

 

Het dataverzamelingsonderzoek loopt tot en met 29 februari 2016. Daarna worden de 

analyses gedaan en worden de resultaten in de handleiding opgenomen.   

 

Zonder uw hulp en die van uw collega’s kunnen wij dit onderzoek niet uitvoeren. Wilt u 

meewerken of heeft u vragen, aarzel dan niet om contact met mij op te nemen.  

https://cbpweb.nl/nl


Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en anders horen wij het graag.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Colette van Dieren 

Regiocoördinator Sampling 

Research & Development 

Pearson Assessment and Information BV 

 

✉ colette.vandieren@pearson.com 

 

Janke Zijlstra, MSc 

Sampling coördinator 

Research & Development 

Pearson Assessment and Information BV 

 

✉ janke.zijlstra@pearson.com 

 

(*afhankelijk van het aantal patienten dat meewerkt aan het onderzoek en tot het 

maximale aantal van 2350 Innerviewafnames) 
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