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HoofdstukHoofdstuk 1 

1.11 Achtergrond 

H ett meten van cliënttevredenheid in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) 

enn de verslavingszorg (VZ) heeft sinds begin jaren negentig een grote vlucht 

genomen.. In die tijd verschenen de rapporten van twee landelijke cliëntsatisfactie-onder-

zoekenn (Kooi & Donker, 1991, Jongerius et al., 1994) die als doel hadden inzicht te 

krijgenn in de kwaliteit van de zorg vanuit het perspectief van de cliënten. Deze onder-

zoekenn vonden plaats in de context van de ontwikkelingen op het gebied van kwaliteit 

vann zorg. De eerste 'Leidschendamconferentie' (1990) was geweest, waar de partijen in 

dee zorg - zorgaanbieders, zorgverzekeraars, cliëntenorganisaties en overheid - afspraken 

maaktenn over nieuwe vormen van kwaliteitsbewaking en kwaliteitsverbetering. Deze af-

sprakenn komen erop neer dat zorgaanbieders de kwaliteit van de door hen geleverde 

zorgg inzichtelijk maken en kwaliteitssystemen invoeren waarmee zij de zorg systematisch 

zoudenn bewaken en verbeteren. Dit werd wettelijk ondersteund met het in werking tre-

denn van de Kwaliteitswet Zorginstellingen (1996), die dit verplicht stelde. Kwaliteit wordt 

inn deze wet gedefinieerd als verantwoorde zorg, dat wil zeggen zorg van goed niveau die 

inn ieder geval doeltreffend, doelmatig en patiëntgericht wordt verleend en die afgestemd 

iss op de reële behoefte van de patiënt. Het toenemend gebruik van kwaliteitssystemen in 

dee zorg hangt ook samen met een groeiende professionalisering van het management in 

dee zorg, meer aandacht voor de wensen en behoeften van cliënten en een toenemende 

marktgerichtee benadering van de zorg (Klazinga & Donker, 1995). Dit laatste hangt weer 

samenn met de ontwikkeling waarbij de 'zorggebruiker' behalve patiënt ook cliënt of 

consumentt is geworden. Dit heeft te maken met veranderingen in de rol als burger, 

waarbijj  emancipatie is opgetreden van de 'passieve' patiënt naar een actieve participant 

inn de zorg die goed is gorganiseerd en geïnformeerd en hogere eisen aan de zorg stelt 

(VWS,, 2000 in GroenewToud en Huijsman, 2003). Cliëntenbelangenorganisaties hebben 

bijvoorbeeldd kwaliteitscriteria voor zorg geformuleerd en in de GGZ is een toetsings-

instrumentt ontwikkeld dat door deze organisaties en cliëntenraden wordt gebruikt om 

dee kwaliteit van de zorg te toetsen vanuit patiëntenperspectief (Steketee & Rijksschroef, 

2000). . 

Inn de instellingen, dit is de 'aanbiederszijde' en focus in dit onderzoek, wordt cliënt-

satisfactieonderzoekk uitgevoerd om een indruk te krijgen van de kwaliteit van de zorg 

vanuitt het perspectief van de cliënten, de zorgg te evaluaeren en op grond van de oorde-

lenn van cliënten verbeteringen in de zorg aan te brengen (Sitzia & Wood, 1997). Dit kan 

eenn eenmalige activiteit zijn, maar cliëntsatisfactieonderzoek in Nederlandse instellingen 

iss steeds vaker onderdeel van een cyclisch kwaliteitssysteem (Wagner et al., 1995, De 

Veerr et al., 2000). Dat wil zeggen dat cliëntsatisfactie met een zekere regelmaat wordt 

gemetenn met als doel na te gaan of veranderingen in de zorg hebben geleid tot verande-

ringenn in de cliënttevredenheid. 

Instellingenn ontwikkelen hiervoor zelf vragenlijsten die al dan niet gebaseerd zijn 
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AlgemeneAlgemene inleiding 

opp de vragenlijsten die zijn ontwikkeld voor de eerder genoemde landelijke onderzoeken 

off  zij gebruiken hiervoor de recent ontwikkelde vragenlijst van GGZ Nederland (GGZN/ 

Trimbos,, 2003). 

Kortom,, er is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het ontwikkelen en uitvoeren 

vann cliëntsatisfactieonderzoek in de GGZ en de VZ. Al deze inspanningen, en soms 

bureaucratischee rompslomp, ten spijt zijn er veel vraagtekens over de waarde van het 

gebruikk van cliëntsatisfactiegegevens. 

Zoo wordt ondanks de verschillende operationalisaties van cliënsatisfactie en het ge-

bruikk van diverse antwoordcategorieën, op cliëntsatisfactievragen vaak overwegend po-

sitieff  gescoord (Lehman & Zastowny, 1983, Williams et ah, 1998, Ruggeri, 1994, Sitzia, 

1999,, Sitzia & Wood, 1997). Het is echter nog maar de vraag of de conclusie dat bijna 

allee cliënten tevreden zijn over de zorg gerechtvaardigd is. Uit imago-onderzoek (Nabitz 

ett al., 2001) en consumentenonderzoek (Consumentenbond, 1998, Friele et al., 2000) 

komtt namelijk een veel minder gunstig beeld naar voren. Dit soort tegengestelde bevin-

dingenn zijn typisch voor onderzoek naar cliëntoordelen en hebben te maken met de 

visiess op de relatie tussen kwaliteit van zorg en cliëntsatisfactie (Williams & Wilkinson, 

1995).. De relatie tussen kwaliteit van zorg en cliëntsatisfactie is namelijk niet zo eendui-

digg als het lijk t en in 1982 al concludeerde Linder-Pelz naar aanleiding van een van de 

weinigee experimentele studies naar de validiteit van cliëntsatisfactie dat '..beliefs about 

doctorr conduct prior to an encounter play a significant role in determining subsequent 

evaluationss of the doctor conduct, irrespective of what (s)he actually did or was perceived 

too have done. It suggests that patients are likely to express satisfaction no matter what 

caree the doctor gives, at least in the setting of the present study' (Linder-Pelz, 1982b, 

p.588).. Sinds 1982 is er echter relatief weinig onderzoek gedaan naar de validiteit van het 

conceptt cliëntsatisfactie, terwijl cliëntsatisfactie vaker werd gemeten. 

1.22 Doel van de studie 

Hett doel van het onderzoek in dit proefschrift is de betekenis van cliëntsatisfactie 

voorr de kwaliteit van de zorg te verhelderen teneinde meer zicht te krijgen op de prakti-

schee waarde van cliëntsatisfactiemetingen volgens de vragenlijstmethode. De functie 

vann cliëntsatisfactie wordt in dit onderzoek opgevat als procesindicator en als 

uitkomstindicator.. Met cliëntsatisfactie als procesindicator wordt bedoeld dat cliënt-

satisfactiee een onafhankelijke, of medierende, variabele is. Als procesindicator wordt 

cliëntsatisfactiee gemeten tijdens de behandeling, dit heeft waarde indien deze meting 

voorspellendd is voor het vervolg van het behandelproces en het te behalen behandel-

resultaat.. Met cliëntsatisfactie als uitkomstindicator wordt bedoeld dat cliëntsatisfactie 

eenn afhankelijke variabele is. Cliëntsatisfactie als uitkomstindicator wordt gemeten na de 

behandelingg en heeft waarde indien de tevredenheid verklaard wordt door kenmerken 

vann het hieraan voorafgaande behandelproces en het behandelresultaat. 
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Hett onderzoek beoogt bij te dragen aan de constructvaliditeit van het concept cliënt-

satisfactiee door de relatie te onderzoeken tussen de kwaliteit van de zorg (in concreto 

vann de behandeling) enerzijds en cliëntsatisfactie anderzijds. Gezien de vele vormen van 

validering,, volgens Feinstein (1986) zijn het er minstens 16, wordt in de volgende para-

graatt eerst de idee van constructvaliditeit kort toegelicht. 

1.2.11 Constructvaliditei t 

Constructenn zijn veelal niet direct observeerbare hvpothetische concepten. Om een 

constructt te kunnen meten is het daarom nodig om een brug te slaan tussen enerzijds het 

theoretischee construct en anderzijds observeerbare kenmerken of gedrag dat een indica-

tiee vormt van dat construct. De mate waarin dat is gelukt geeft de constructvaliditeit van 

dee meting weer. Constructvalidatie is relevant voor situaües waarin 'no criterion or universe 

off  content is accepted as entirely adequate to define the quality to be measured...' 

(Cronbachh & Meehl, 1955, in Crocker & Algina, 1986). Cliëntsatisfactiemetingen bevin-

denn zich in deze situatie. Veelal wordt een construct geoperationaliseerd via een vragen-

lijst.. Om te garanderen dat een vragenlijst betrekking heeft op de meting van het be-

oogdee construct moet eerst de betekenis van het construct expliciet worden gemaakt. 

Di tt kan gebeuren door te beschrijven hoe het is gerelateerd aan andere variabelen (Crocker 

&&  Algina, 1986). 

Inn paragraaf 1.3 wordt de aard van cliëntsatisfactie nader beschouwd en wordt stil 

gestaann bij de rol van het uitkomen van verwachtingen voor het ontstaan van tevreden-

heid.. In paragraaf 1.4 wordt beschreven welke aspecten van zorg geëvalueerd worden in 

cliëntsatisfactievragenlijsten.. In paragraaf 1.5 wordt op grond van de twee functies die 

cliëntsatisfactiee kan hebben, namelijk een functie als procesindicator en een functie als 

uitkomstindicator,, de relatie tussen cliëntsatisfactie tussen behandelproces en behandel-

uitkomstt geëxpliciteerd. In paragraaf 1.6 wordt de vraagstelling en de opbouw van het 

proefschriftt gepresenteerd. 

1.33 Aard van cliëntsatisfactie 

Cliëntsatisfactiee wordt wTel opgevat als een attitude ten opzichte van de zorg (Linder-

Pelz,, 1982a). In theoretische modellen wordt aan verwachtingen en het uitkomen van 

verwachtingenn een centrale rol toegedicht bij de verklaring van cliëntsatisfactie (Thomson 

&L&L  Sunol, 1995). Voor deze 'value-expectancy' of 'fullfilment' modellen is echter weinig 

empirischee evidentie (Linder-Pelz, 1982b, Abramowitz et al. 1987, Williams, 1994, Zelisse, 

1997,, Baron-Epel et al., 2001). Hiervoor zijn verschillende verklaringen. 

Eénn verklaring heeft betrekking op eerder contact met de hulpverlening. Cliënten 

zonderr hulpverleningservaring hebben weinig expliciete verwachtingen over de zorg. 
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Verwachtingenn die er wel zijn hebben vooral betrekking op gezondheidsverbetering en 

stemmingsverbetering,, het resultaatdomein van de zorg (Rubin, 1990 in Hardy et al., 

1996).. Deze resultaatverwachting zou de aanleiding kunnen zijn zich tot een instelling te 

wenden,, maar het uitkomen van deze verwachting blijkt maar weinig van de cliëntsatisfactie 

tee verklaren (Linder-Pelz, 1982b). 

Doorr ervaring met het attitudeobject ontstaat een toekomstige verwachting, dit wordt 

ookk wel 'geanticipeerde satisfactie' genoemd (Van Breukelen, 1991). Er zijn inderdaad 

aanwijzingenn dat verwachtingen voortkomen uit eerdere ervaringen die zijn opgedaan 

mett de zorg (Owens & Batchelor, 1996). Met andere woorden: dat wat je kreeg, verwacht 

jee ook weer bij een volgend contact. Aan dit soort verwachtingen wordt vermoedelijk 

voldaann omdat het verwachtingenniveau in feite de stand van zaken in de zorg weerspie-

gelt.. Een consequentie hiervan is dat het uitkomen of vervullen van verwachtingen 

cliëntsatisfactiee niet kan verklaren, omdat de variantie hiervan te klein zal zijn. De ver-

wachtingenn zijn immers uitgekomen, er is geen discrepantie. 

Eenn andere reden waarom verwachtingen nauwelijks een rol lijken te spelen bij het 

tott stand komen van cliëntsatisfactie ligt in de definiëring van verwachtingen. Verwach-

tingentingen in engere zin zijn in feite kansinschattingen voor het optreden van een bepaalde 

gebeurtenis.. Of een cliënt die gebeurtenis op prijs stelt of wenst, komt bij de vraag naar 

verwachtingenn niet naar voren waardoor deze gebeurtenis mogelijk weinig toevoegt aan 

cliëntsatisfactie. . 

Kortom,, het tegemoet komen aan verwachtingen lijk t nauwelijks voorspellend voor 

cliëntsatisfactie.. Lebow (1983a) geeft de volgende definitie van cliëntsatisfactie: 'patient 

satisfactionn is the extend to which services gratify the client's wants, wishes, or desires 

forr treatment' (p.212). Opvallend hieraan is dat Lebow geen verwachtingen opneemt in 

zijnn definitie terwijl in veel definities van kwaliteit verwachtingen juist een centrale rol 

hebbenn (Walburg, 1997, Cleary 1998, Boomsma & Van Borrendam, 2003). Doordat 

voorkeurenn een sterkere affectieve lading hebben dan verwachtingen heeft het tegemoet 

komenn aan voorkeuren waarschijnlijk meer effect op de tevredenheid van de cliënt (Bleyen 

e.a.,, 1998). Daarom zal in dit proefschrift ook het realiseren van voorkeuren als determinant 

vann cliëntsatisfactie worden onderzocht (zie hoofdstuk 3). 

1.44 Domeinen van cliëntsatisfactie 

Cliëntsatisfactievragenlijstenn variëren in lengte en inhoud en er zijn zowel 

unidimensionelee als multidimensionele vragenlijsten. Het voordeel van korte lijsten is 

uiteraardd het gebruiksgemak. Ze zijn makkelijk af te nemen en snel te verwerken en 

vormenn voor de cliënt nauwelijks een belasting. Een nadeel is echter dat de uitkomsten 

weinigg aanknopingspunten voor verbetering geven. Di t nadeel hebben langere, 

multidimensionelee lijsten in mindere mate. Ondanks de mogelijke belasting voor cliën-

ten,, worden in de instellingen veelal multidimensionele vragenlijsten gebruikt. 

11 1 



HoofdstukHoofdstuk 1 

Err zijn veel aspecten van de zorg waar cliëntsatisfactie betrekking op kan hebben. 

Omm ordening aan te brengen in deze aspecten wordt aangesloten bij Donabedian (1988) 

diee de kwaliteit van de gezondheidzorg beschouwt in termen van de structuur van de 

organisatiee (of zorgsysteem), het zorg- of behandelproces en de uitkomsten. Onder de 

structuurr van de organisatie worden onder andere de voorwaardenscheppende factoren 

(bijvoorbeeldd de bereikbaarheid of de professionaliteit van de medewerkers) en de con-

stantee kenmerken (bijvoorbeeld het gebouw en de wachtkamers) van het proces ver-

staan.. Het proces verwijst naar de behandelingen, het zorgproces. De uitkomst refereert 

aann de resultaten van het primaire proces. Deze kunnen op veel manieren worden gede-

finieerd. finieerd. 

Vann de structuuraspecten van de organisatie blijken de bereikbaarheid en de 

toegankelijkheidd van de zorg regelmatig in cliëntsatisfactievragenlijsten te worden opge-

nomenn (Nijssen, 2000). 

Tenn aanzien van het zorgproces wordt vaak een onderscheid gemaakt in inter-

persoonlijkee en technische aspecten van de zorg (Donabedian, 1988). In de somatische 

gezondheidszorgg is het technisch handelen van de arts (bijvoorbeeld operatie) en de 

wijzee waarop met de patiënt wordt omgegaan makkelijk van elkaar te onderscheiden. Dit 

onderscheidd is in de GGZ minder duidelijk zichtbaar doordat het technisch handelen, de 

interventie,, veelal een plek heeft binnen het interpersoonlijk handelen (Lebow, 1983b). 

Bovendienn zijn naast het technisch en interpersoonlijk handelen tal van aspecten aan 

behandelingenn te onderscheiden waarover cliënten hun oordeel kunnen geven. Een sys-

tematischee wijze om deze aspecten in kaart te brengen en om het belang voor de cliënten 

enn andere belanghebbenden te inventariseren is de conceptmapmethode (Trochim, 1989, 

Dee Ridder, 1991). Naast deze systematische methode zijn er ook instellingsspecifieke 

vragenlijstenn die tal van behandelkenmerken navragen. De onderliggende dimensies 

wordenn dan vaak achteraf met factor-analyse bepaald. Blijkens een inventarisatie van 

Nijssenn (2000) worden de volgende aspecten van het (ambulante) zorgproces regelmatig 

inn cliëntsatisfactielijsten opgenomen: de deskundigheid en de bejegening van de hulp-

verlener,, het behandelbeleid, de continuïteit, de inspraak en het overleg en de informa-

tie.. Deze aspecten zijn dus allemaal belangrijk voor cliënten. 

Uitt dezelfde inventarisatie komt naar voren dat het uitkomstdomein van de zorg 

eveneenss vaak is terug te vinden in cliëntwaarderingsvragenlijsten (Nijssen, 2000). 

Err lijk t consensus te bestaan over het multidimensionele karakter van cliëntsatisfactie-

vragenlijstenn en over de aspecten die daarin opgenomen zouden kunnen worden (i.e. 

Ruggerii  et al., 2000). In dit proefschrift worden daarom de volgende dimensies van 

cliëntsatisfactiee gemeten: (1) tevredenheid over de informatie en het overleg tijdens de 

behandeling,, (2) tevredenheid over de bejegening en de deskundigheid van de behandel-

aarr en (3) tevredenheid over het behandelresultaat (Aarsse & Van den Brink, 2001, Aarsse 

ett al., 1996). De dimensies 'tevredenheid over de informatie en het overleg tijdens de 

behandeling'' en 'tevredenheid over de bejegening en de deskundigheid van de behandel-

aar'' hebben betrekking op het behandelproces, terwijl de dimensie 'tevredenheid over 
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hett behandelresultaat' betrekking heeft op de uitkomst. Deze drie dimensies worden alle 

driee als voorspellende variabelen (procesindicator) en als afhankelijke variabelen 

(uitkomstindicator)) gebruikt in dit onderzoek. 

Overigenss is het opvallend dat in toegepast cliëntsatisfactieonderzoek met een be-

schrijvendd doel veelal multidimensionele vragenlijsten worden gebruikt, terwijl in 

prospectieff  onderzoek naar determinanten van cliëntsatisfactie, met een verklarend doel, 

cliëntsatisfactiee veelal met zeer korte (1-8 items) ééndimensionale vragenlijsten wordt 

gemetenn (bijvoorbeeld Perreault et al., 1996, Cernovsky et al., 1997, Carlson & Gabriel, 

2001,, Ankuta & Abeles, 1993, Hayashi et al., 2001, Berghofer et al., 2002). Dit verkla-

rendee onderzoek kenmerkt zich door een onderzoeksopzet met meerdere meetmomenten 

enn de vraag naar factoren die cliëntsatisfactie bepalen. Een belangrijke beperking van 

dezee studies waarin cliëntsatisfactie ééndimensioneel wordt gemeten is echter dat onte-

vredenheidd over sommige aspecten niet naar voren komt. Dit houdt het risico in dat 

samenhangg tussen cliëntsatisfactie en sommige determinanten niet boven tafel komt. 

Bovendienn weten cliënten de verschillende dimensies goed te onderscheiden (Möller-

Leimkühler,, 2002), waardoor multidimensionele vragenlijsten meer informatie kunnen 

geven.. Daarom is het ons inziens van belang om ook in verklarend onderzoek 

multidimensionelee cliëntsatisfactievragenlijsten te gebruiken. 

1.55 Relatie tussen kwaliteit van behandeling en 
cliëntsatisfactie e 

Hett doel van het onderzoek is de betekenis van cliëntsatisfactie voor de kwaliteit 

vann de zorg te verhelderen (paragraaf 1.2). Cliëntsatisfactie als indicator van kwaliteit 

kann twee functies hebben: een functie van procesindicator en een functie van 

uitkomstindicator.. Deze functies worden in deze paragraaf nader toegelicht. 

CliëntsatisfactieCliëntsatisfactie als procesindicator 

Dezee functie sluit aan bij de opvatting van Vuori (1987) dat cliëntsatisfactie een 

noodzakelijkee voorwaarde is voor goede zorg. Hierbij wordt verondersteld dat tevreden 

patiëntenn beter meewerken en zich beter aan behandelvoorschriften houden dan onte-

vredenn patiënten en dat patiënttevredenheid op deze manier noodzakelijk is voor een 

gunstigg resultaat (Vuori, 1987). In deze visie is cliëntsatisfactie een onafhankelijke, 

medierendee of modificerende variabele, waarbij een verschil wordt voorspeld in het 

behandelresultaatt tussen degenen die tevreden zijn en degenen die minder tevreden zijn. 

Alss procesindicator kan cliëntsatisfactie gebruikt worden om vroegtijdig de behandeling 

bijj  te sturen indien er sprake is van ontevredenheid. Deze werkwijze is wel voorgesteld 

voorr psychotherapie (Johnson & Shaha, 1996), maar er is op dit moment nog te weinig 

empirischee evidentie voor de validiteit en het nut van deze werkwijze om de behandeling 

tee verbeteren. 
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Inn dit onderzoek wordt de validiteit van cliëntsatisfactie als procesindicator onder-

zochtt door door de predictieve validiteit van cliëntsatisfactie voor behandelresultaat vast 

tee stellen. 

Cliëntsatisfactiee wordt nog maar weinig gebruikt als procesindicator, meestal wordt 

cliëntsatisfactiee in het uitkomstendomein van de zorg geplaatst (Longabaugh & Clifford, 

1992,, Williams & Wilkinson, 1995, Sitzia & Wood, 1997, Hansson, 2001). 

ClïéntsatisfactieClïéntsatisfactie als uitkomstindkator 

Dezee functie impliceert dat metingen van cliëntsatisfactie de visie van cliënten op 

dee kwaliteit van de ontvangen behandeling reflectereen (Vuori, 1987). Dit is verreweg de 

belangrijkstee reden voor het meeste cliëntsatisfactie-onderzoek (Walburg, 1997, Place et 

al,, 2000). Het meeste cliëntsatisfactieonderzoek is retrospectief, waarbij gevraagd wordt 

naarr tevredenheid over de kwaliteit van de behandeling ('process') en het behandel-

resultaatt ('outcome'). Het is echter de vraag in hoeverre cliëntsatisfactie de kwaliteit van 

dee zorg weerspiegelt. De waarde van cliëntsatisfactie als uitkomstindicator wordt aange-

toondd als het samenhangt met de kwaliteit van het behandelproces, zoals onder meer de 

werkrelatiee en als cliëntsatisfactie positief samenhangt met de uitkomst van de behande-

ling,, zoals ondermeer de vermindering van klachten. 

Indienn cliëntsatisfactie betekenis heeft als uitkomstindicator dan zou cliëntsatisfactie 

eveneenss niet hoofdzakelijk moeten samenhangen met kenmerken die weinig met de 

behandelingg te maken hebben. Cliëntsatisfacrie heeft waarde als cliëntkenmerken, zoals 

persoonlijkheid,, demografische kenmerken en de aard en ernst van de klachten, niet 

sterkk met cliëntsatisfactie samenhangen. 

1.66 Vraagstelling en opbouw proefschrift 

Dee centrale vraag van het gepresenteerde onderzoek is: wat is de waarde van cliënt-

satisfactiee als indicator voor de kwaliteit van de behandeling in de GGZ en VZ? Deze 

vraagg wordt verdeeld in twee subvragen: wat is de waarde van cliëntsatisfactie als 

procesindicatorr en wat is de waarde van cliëntsatisfactie als uitkomstindicator? Hierbij 

wordtt opgemerkt dat de functie van cliëntsatisfactie met name wordt bepaald door het 

doell  en het moment van de cliëntsatisfactiemeting. 

Inn dit onderzoek wordt de waarde van cliëntsatisfactie als procesindicator onderzocht 

doorr antwoord te zoeken op de volgende twee vragen: 1) wat is de relatie tussen cliënt-

satisfactiee tijdens de behandeling en het behandelresultaat later in de tijd? 2) wat is de 

relatiee tussen cliëntsatisfactie en drop-out later in de tijd? 

Inn dit onderzoek wordt de waarde van cliëntsatisfactie als uitkomstindkator onder-

zochtt door antwoord te zoeken op de volgende twee vragen: 1) In hoeverre wordt cliënt-

satisfactiee voorspelt door voorkeursdisconfirmatie en de kwaliteit van de werkrelatie in 

dee behandeling? 2) In hoeverre wordt cliëntsatisfactie voorspeld door de vermindering 
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vann klachten tijdens en na de behandeling? 

Inn hoofdstuk 2 wordt de assumptie dat cliëntsatisfactie niet hoofdzakelijk wordt be-

paaldd door andere kenmerken dan behandelkenmerken onderzocht. De waarde van cliënt-

satisfactiee als indicator voor kwaliteit is beperkt indien cliëntsatisfactie voornamelijk zou 

wordenn bepaald door cliëntgebonden kenmerken. In hoofdstuk 2 wordt daarom onder-

zochtt of en in hoeverre cliëntkenmerken, zoals demografische kenmerken, persoonlijk-

heid,, psychopathologie en ernst van de problemen cliëntsatisfactie, bij de start en tijdens 

dee behandeling, (mede) bepalen. 

Zoalss in deze inleiding naar voren kwam, spelen verwachtingen en het voldoen aan 

verwachtingenn nauwelijks een rol bij het tot stand komen van cliëntsatisfactie, terwijl het 

realiserenn van behandelvoorkeuren mogelijk wel van belang is. In hoofdstuk 3 wordt daarom 

onderzochtt in hoeverre het voldoen aan behandelvoorkeuren van cliënten een positief 

effectt heeft op de voorspelling van cliëntsatisfactie. Indien het voldoen aan voorkeuren 

vann cliënten positief samenhangt met cliëntsatisfactie dan heeft cliëntsatisfactie waarde 

alss indicator voor de kwaliteit van de zorg. 

Eenn belangrijke indicator voor de kwaliteit van de behandeling is de werkrelatie. De 

kwaliteitt van de samenwerking tussen cliënt en hulpverlener wordt onder meer bepaald 

doorr de overeenstemming tussen beide over het doel van de behandeling en de rol die 

beidenn daarin hebben. In hoofdstuk 4 wordt onderzocht in hoeverre de kwaliteit van de 

werkrelatiee temporeel samenhangt met cliëntsatisfactie en of cliëntsatisfactie additioneel 

bijdraagtt aan de voorspelling van het behandelresultaat. Indien de kwaliteit van de werk-

relatiee en cliëntsatisfactie positief samenhangen heeft cliëntsatisfactie waarde als indicator 

voorr de kwaliteit van de zorg. 

Inn hoofdstuk 5 volgt een verslag van het onderzoek naar de temporele relatie tussen 

cliëntsatisfactiee en behandelresultaat. Nagegaan wordt in hoeverre cliëntsatisfactie tij-

denss de behandeling bijdraagt aan de voorspelling van behandelresultaat en omgekeerd 

inn hoeverre het behandelresultaat een rol heeft in het tot stand komen van cliëntsatisfactie. 

Cliëntsatisfactiee heeft waarde als respectievelijk procesindicator en uitkomstindicator 

indienn het behandelresultaat bijdraagt aan de voorspelling of verklaring van cliëntsatisfactie. 

HoofdstukHoofdstuk 6 biedt een integratie van de bevindingen in een heuristisch model van 

cliëntsatisfactiee als proces- en uitkomstindicator. Ook wordt in dit hoofdstuk de beteke-

niss van de bevindingen voor de praktijk van het kwaliteitsonderzoek en het management 

besproken. . 

Inn hoofdstuk 7 ten slotte worden de bevindingen in deze studie samengevat en wor-

denn sterke en zwakken punten van het voorliggende onderzoek belicht. Het hoofdstuk 

besluitt met conclusies over de betekenis van cliëntsatisfactie als procesindicator en als 

uitkomstindicatorr van de kwaliteit van de behandeling. 

Terminologie Terminologie 

Inn dit proefschrift worden de termen cliëntsatisfactie, tevredenheid, beoordeling en waar-
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deringg naast elkaar en door elkaar gebruikt. In alle gevallen wordt een uiting of evaluatie 

vann cliënten over de behandeling bedoeld. 

Onderzoeksproject Onderzoeksproject 

Dee data waarop de statistische analyses zijn gebaseerd zijn allen verzameld in het kader 

vann het onderzoeksproject: Cliëntsatisfactie: Determinanten en temporele relatie met 

behandeluitkomstt (Van den Brink et al., 1998, Aarsse & Van den Brink, 2002). Dit 

onderzoeksprojectt werd uitgevoerd in het kader van het ZonMW onderzoeksprogramma 

Kwaliteitt van zorg GGZ uit 1998. Doelstellingen waren onder meer het inventariseren 

enn evalueren van verschillende kwaliteitsinstrumenten en de evaluatie van de kwaliteit 

vann zorg in de GGZ vanuit cliëntenperspectief. 

Doordatt in dit proefschrift verslag wordt gedaan van het onderzoeksproject in de hierna 

volgendee vijf artikelen zijn de hoofdstukken overlappend ten aanzien van de beschrij-

vingg van de onderzoekspopulatie en de methode van onderzoek. 

Hett betrof een prospectief onderzoek met vijf meetmomenten; één voorafgaand aan de 

behandeling,, twee tijdens de behandeling en twee vervolgmetingen. Dit longitudinale 

designn was nodig om de temporele relaties te onderzoeken tussen behandelkenmerken, 

resultaatkenmerkenn en cliëntsatisfactie. Het onderzoek vond plaats op vier behandel-

afdelingenn van de ambulante GGZ en VZ en betrof cliënten die kortdurend werden 

behandeld.. Om cliëntsarisfactie te meten werd een multidimensionele vragenlijst ge-

bruikt.. Cliëntsatisfactie werd op alle meetmomenten gemeten, evenals de klachten en 

alcoholproblemen.. De dataverzameling vond plaats van september 1999 tot augustus 

2002.. Voor een meer uitgebreide beschrijving van de onderzoeksopzet wordt verwezen 

naarr de hoofdstukken 2 tot en met 6. 
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Cliëntkenmerkenn als voorspellers 
vann tevredenheid in de 

verslavingszorgg en de GGZ 

Samenvatting g 
Hett vergelijken van cliënttevredenheid in de verslavingszorg (VZ) en de GGZ is 

mogelijkk niet valide omdat niet helder is in welke mate cliënttevredenheid wordt bepaald 

doorr cliëntkenmerken, zoals verslavingsernst, persoonlijkheidstrekken en demografische 

kenmerken,, naast behandelkenmerken. 

Inn een prospectief onderzoek in vier ambulante behandellocaties van de VZ en 

GGZZ bleek cliënttevredenheid in de VZ hoger te zijn dan in de GGZ. Uit univariate 

logistischee regressie analyses kwam naar voren dat in de GGZ cliënttevredenheid meer 

werdd verklaard door persoonli jkheidstrekken als neuroticisme en kritische 

wantrouwendheidd en door ernst van de psychische klachten dan in de VZ. Uit multiple 

logistischee regressie analyse kwam naar voren dat het toe stands beeld, ofwel de psychi-

schee klachten op hetzelfde moment gemeten als tevredenheid, de voorspelling van cliënt-

tevredenheidd verbeterde. 

Geconcludeerdd wordt dat cliënttevredenheid in belangrijke mate samenhangt met 

neuroticismee en gerelateerde psychische klachten. Verschillen in tevredenheid tussen 

behandelsettingenn worden voor een deel door deze cliëntkenmerken verklaard. 

Auteurs:Auteurs: Henriette R. Aarsse, Wim van den Brink €^ Maarten W.j. Koeter 

AangebodenAangeboden ter publicatie 
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Inleiding g 

VVeell  instellingen voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en verslavingszorg (VZ) 

metenn cl ienttevredenheid. Eind 1999 gold dit voor 42% van de instellingen en de 

overigee instellingen hadden plannen hiertoe (De Veer et al., 2000). De rationale die aan 

dezee meetactiviteiten ten grondslag ligt, is dat cliëntsatisfactie een goede indicator is 

voorr de kwaliteit van de zorg. Het is echter de vraag of deze premisse klopt. De score op 

eenn cl ienttevredenheid- of satisfactielijst kan beïnvloed worden door andere, aan de 

cliëntt gerelateerde kenmerken, zoals leeftijd, geslacht, toestandsbeeld of persoonli jkheid-

strekken.. Als deze persoonsgebonden kenmerken sterk samenhangen met de score op 

eenn cliëntsatisfactievragenlijst, is satisfactie een slechte indicator voor de kwaliteit van de 

zorg.. Gebruik van satisfactiescores als operationalisatie van zorgkwaliteit leidt dan tot 

eenn vertekend beeld. Bij het vergelijken van instellingen en afdelingen zal bovendien 

rekeningg moeten worden gehouden met de eventuele verschillen in kenmerken van de 

cl iëntpopulatiess tussen die instellingen of afdelingen. 

Kor tom,, de validiteit en bruikbaarheid van clientsatisfactiegegevens is afhankelijk 

vann de mate waarin cliëntsatisfactie wrordt bepaald door cliëntgerelateerde kenmerken, 

tenn opzichte van behandelinggerelateerde kenmerken. In dit artikel wordt eerst verslag 

gedaann van een l i teratuuronderzoek naar de invloed van cl iëntkenmerken op client-

tevredenheid,, vervolgens worden de resultaten van een prospectief onderzoek naar de 

invloedd van cliëntgerelateerde kenmerken op de satisfactiescore gepresenteerd. Het arti-

kell  wordt afgesloten met conclusies en aanbevelingen. 

Li teratuuronderzoe k k 

Beginn jaren tachtig kwram uit twee literatuuroverzichten naar voren dat relatief wei-

nigg empir isch onderzoek was gedaan naar determinanten van cliëntsatisfactie in de gees-

telijkee gezondheidszorg en verslavingszorg (Lebow 1982, 1983a). Sindsdien is meer en 

kwalitatieff  beter onderzoek gedaan, maar dit leidde niet tot veel extra onderbouwing van 

hett begr ip cliëntsatisfactie. Dientengevolge is de constructvaliditeit van de meeste cliënt-

satisfactievragenlijstenn nog zwak (Sitzia, 1999). Dat geldt ook voor de vragenlijsten die 

werdenn gebruikt in de hierna te bespreken studies. 

Hett l i teratuuronderzoek richtte zich met name op artikelen die determinanten van 

cliëntsatisfactiee in de G GZ en de V Z als onderwerp van studie hebben in de periode 

1981-2002. . 

DemografischeDemografische kenmerken ah voorspeller van satisfactie 

Ui tt het werk van Lebow (1982, 1983a) en Sitzia & Wood (1997) blijk t dat de invloed 

vann demograf ische variabelen als leeftijd, geslacht, huwelijkse staat, inkomen, opleiding, 
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socialee klasse en etnische origine op cliëntsatisfactie niet eenduidig is. Leeftijd en cliënt-

satisfactiee lijken het duidelijkst samen te hangen, waarbij oudere patiënten meer tevre-

denn zijn dan jongere (Rosenheck et al. 1997, r-.15; Cernovsky et al., 1997a, r=.27; Perreault 

ett al., 1996, r=.28). Regelmatig echter blijkt geen samenhang tussen leeftijd en satisfactie 

(Alexiuss et al., 2000, Barak et al. 2001, Kelstrup et al. 1993, Carscaddon et al, 1990) of 

eenn omgekeerde relatie (Parkman et al., 1997). 

Ookk ten aanzien van geslacht zijn de bevindingen niet eenduidig. In overzichts-

studiess worden studies genoemd waarin vrouwen hoger scoren op cliëntsatisfactie dan 

mannen.. In meer recente studies blijkt geen verschil in cliënttevredenheid tussen de 

seksenn (Kelstrup et al., 1993), blijken vrouwen lager te scoren dan mannen (Hoff et al., 

1999,, Greenwood et al., 1999) of mannen lager te scoren dan vrouwen (Perreault et al., 

1996). . 

Dee relatie tussen opleidingniveau en cliëntsatisfactie is minder vaak onderzocht. Uit 

tweee studies blijkt geen verband tussen opleidingsniveau en satisfactie (Perreault et al., 

1996,, Möller-Leimkühler et al., 2002). 

Dee invloed van etniciteit of buitenlandse afkomst op cliëntsatisfactie blijkt evenmin 

eenduidig.. De satisfactiescores van autochtone Nederlanders en allochtone Nederlan-

derss over een klinisch detoxificatieprogramma bleken vrijwel even hoog (Tjaden & Spoek, 

2001).. Dat gold ook voor patiënten met verschillende etnische achtergrond in een psy-

chiatrischee kliniek in Engeland (Greenwood et al., 1999). Huidskleur bleek in een studie 

vann Parkman et al. (1997) meer invloed te hebben dan geboorteland, waarbij degenen 

mett een zwarte huidskleur lager scoorden op satisfactie dan degenen met een witte 

huidskleur.. In een groep psychotische patiënten in een Britse studie (Leavy et al., 1997) 

bleekk echter het omgekeerde. 

Persoonlijkheidskenmerken Persoonlijkheidskenmerken 

Inn twee studies waarin sociale wenselijkheid in verband werd gebracht met cliënt-

satisfactiee bleek dat de 'impressie management' dimensie van sociale wenselijkheid posi-

tieff  samenhing met satisfactie (correlatie van r=.20 en r=.27, Sabourin et al, 1989a, 

1989b).. In een psychotherapiestudie werd geen significante samenhang tussen deze va-

riabelenn gevonden (Gaston & Sabourin, 1992). Sociale wenselijkheid lijk t geen robuuste 

voorspellerr te zijn van satisfactie. 

Inn hoeverre andere persoonlijkheidstrekken of persoonlijkheidsstoornissen van in-

vloedd zijn op de waardering van de zorg is nauwelijks onderzocht. Persoonlijkheid kan 

opp verschillende manieren de satisfactie score beïnvloeden. Er kan sprake zijn van een 

directt effect op cliëntsatisfactie, een mediërende invloed via de invloed van persoonlijk-

heidd op het beloop en de uitkomst van de behandeling en persoonlijkheid kan als 

confounderr optreden. In het laatste geval hangt persoonlijkheid zowel samen met cliënt-

satisfactiee als behandeluitkomst. 

Cliëntenn met antisociale kenmerken bleken in een onderzoek met één meetmoment 
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lagerr te scoren op satisfactie dan cliënten met stemmingsstoornissen (Lebow, 1982). De 

verklaringg hiervoor is niet duidelijk. Dat geldt eveneens voor recente studies waarin een 

negatievee samenhang tussen cliëntsatisfactie en antisocialiteit (Kelstrup et al., 1993), 

psychopathiee en onverantwoordelijkheid (O'Reilly et al., 1993), agressief non-confor-

mismee (Svensson & Hansson, 1994) en gevoeligheid voor verveting (Cernovsky et al., 

1997b)) naar voren kwam. Het hebben van een persoonlijkheidsstoornis volgens een 

klinischh oordeel bleek eveneens satisfactiescores negatief te beïnvloeden (Eyers, et al., 

1994). . 

Opvallendd is dat veelal 'negatieve' persoonlijkheidstrekken zijn onderzocht. Gezien 

dee veelal hoge scores op tevredenheidsonderzoek (Williams et al., 1998) kan echter niet 

wordenn uitgesloten dat positieve persoonlijkheidstrekken een positiever oordeel over de 

zorgg met zich meebrengen dan op grond van de kwaliteit van de behandeling verwacht 

magg worden. 

AanmeldproblematiekAanmeldproblematiek en toestandsbeeld 

Dee aard en de ernst van de problemen lijken van invloed op cliëntsatisfactie. Schizo-

freniee heeft een negatieve invloed op cliëntsatisfactie (Svensson & Hansson, 1994). 

Chroniciteitt hangt negatief samen met cliëntsatisfactie, hoewel dit niet in alle studies 

blijk tt (Calan & Litdewood, 1998). Het toestandsbeeld, gemeten met klachtenlij sten, hangt 

(cross-sectioneel)) negatief samen met cliëntsatisfactie scores (Gaston & Sabourin, 1992, 

LeVoiss et al., 1981, Hoff et al, 1999, Carscaddon et al. 1990, Holcomb et al. 1998, Chan 

ett al., 1997, Ruggeri et al., 1998). Een positieve relatie werd geconstateerd tussen cliënt-

satisfactiee en kwaliteit van leven (Ruggeri et al., 1998, Baradell, 1995, Srebnik, 1997). 

Kortom,, type en ernst van de klachten zijn van invloed op satisfactie en welbevinden 

hangtt positief samen met cliëntsatisfactie. 

Nieuww onderzoek: koppeling van cliëntsatisfactie aan cliëntkenmerken en 

behandelingskenmerken n 

Dee methodologische kwaliteit van het hiervoor besproken onderzoek naar cliënt-

gebondenn voorspellers wisselt sterk. De belangrijkste methodologische beperkingen zijn 

hett cross-sectionele karakter en de beperkte selectie van factoren die cliëntsatisfactie 

kunnenn beïnvloeden. 

Di tt onderzoek probeert de relatie tussen patiënt gerelateerde kenmerken en satis-

factiee op een meer methodologisch verantwoorde manier vast te stellen door een 

prospectieff  design (vijf meetmomenten) in vier locaties van de ambulante GGZ en VZ 

(Aarssee & Van den Brink, 2002) waarbij de invloed van meerdere voorspellers op meer-

deree momenten werd vastgesteld. Op deze manier kan het effect van het meetmoment 

ookk worden onderzocht. Daarenboven is een breed scala van persoonsgebonden ken-

merkenn meegenomen. Op grond van het literatuuronderzoek zijn de volgende cliënt-
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gebondenn kenmerken in een voorspellend model van cliëntsatisfactie opgenomen: leef-

tijd,, geslacht, opleidingsniveau, sociale wenselijkheid, persoonlijkheid, interpersoonlijke 

stijl,, ernst van de psychische klachten en alcoholproblemen en motivatie voor behande-

ling. . 

Hett onderzoek beperkt zich tot de ambulante GGZ en VZ en tot korte behandelin-

gen.. Daardoor kan de behandeling als een aparte, omlijnde, ervaring worden geëvalu-

eerd.. In de ambulante setting zijn bovendien kwaliteit van leven en kwaliteit van de 

behandelingg in vergelijking met onderzoek in de klinische setting makkelijker van elkaar 

tee onderscheiden. 

Methode e 

DeelnemersDeelnemers en meetmomenten 

Hett onderzoek is een naturalistische cohortstudie, uitgevoerd in vier behandellocaties. 

Dee doelgroep in de VZ bestond uit cliënten die geïndiceerd waren voor kortdurende 

behandelingg voor gok- en/of alcoholproblemen. In één locatie werd zonder protocol 

behandeldd en in één locatie volgens een zogenaamd 4-gesprekkenprotocol. In de GGZ 

bestondd de doelgroep op één locatie uit cliënten die waren geïndiceerd voor een kort-

durendee poliklinische klachtgerichte behandeling volgens het 5-gesprekken model en op 

dee andere locatie uit cliënten die geïndiceerd waren voor ambulante individuele en/ of 

groepsbehandeling. . 

Cliëntenn vulden 5 keer vragenlijsten in: na de indicatiestelling maar vóór de start van 

dee behandeling (tO), na de tweede/derde behandelsessie (tl), bij de afsluiting van de 

behandelingg (t2), één maand na het einde van de behandeling (t3) en drie maanden na 

hett einde van de behandeling (t4). All e deelnemers gaven vooraf schriftelijk informed 

consentt en ontvingen na het invullen van elke follow-up een cadeaubon. 

Vann de 258 deelnemers kwamen er 88 uit de GGZ en 170 uit de VZ. 18 van hen 

starttenn niet met de behandeling. Van de 240 cliënten die met de behandeling begonnen, 

beëindigdenn 72 cliënten (30%) de behandeling voortijdig, waarbij 41 van hen (57%) 

zonderr bericht wegbleven. Van de 168 deelnemers die de behandeling regulier eindigden 

vuldenn 116 de T2-vragenlijst in (48% van 240). 147 Deelnemers retourneerden de eerste 

follow-upp (61% van 240) en 144 de tweede follow-up (60% van 240). 

Instrumenten n 

Cliëntsatisfactie Cliëntsatisfactie 

Cliëntsatisfactiee werd gemeten met de CliëntSatisfactie Monitor-R (CSM-R, Aarsse 

&&  Van den Brink, 2002). Deze vragenlijst is gebaseerd op de vragenlijsten die zijn ge-
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bruiktt in landelijk onderzoek in de GGZ en de VZ (Kooi & Donker, 1991, Jongerius et 

al.,, 1995). De CSM-R is multidimensioneel en bevat 39 items. Elk item is een stelling 

waarmeee men het geheel eens (score=6) tot en met geheel oneens (score=l) kan zijn. 

Voorr dit artikel werden alleen de CSM-R schalen die refereren aan het behandel-

process en het behandelresultaat gebruikt. De communicatieschaal (7 items) refereert aan 

dee informatie en het overleg tijdens de behandeling, de hulpverlenerschaal (9 items) 

omvatt de bejegening en de deskundigheid van de behandelaar en de resultaatschaal (5 

items)) evalueert het behandelresultaat vanuit de optiek van de cliënt. De betrouwbaar-

heidd van deze schalen was op alle meetmomenten goed (Cronbach's 0C- .85-.96). 

Nett als in veel andere studies, werd overwegend positief geantwoord. Om degenen 

diee geheel tevreden waren te onderscheiden van degenen die minder tevreden waren, 

werdenn cliënten die op minimaal één item van een schaal een 4 ('beetje eens') of lager 

scoordenn beschouwd als 'minder tevreden' over dat aspect. Deelnemers die op alle items 

vann een schaal een 5 of een 6 scoorden, werden beschouwd als 'tevreden' over dat 

aspect.. De validiteit van dit onderscheid bleek uit de significante verschillen tussen de 

'tevredenen'' en de 'minder tevredenen' met betrekking tot de rapportcijfers die zij gaven 

voorr hun behandeling. Het rapportcijfer van de 'tevredenen' was op alle meetmomenten 

ruimm één punt hoger dan van de 'minder tevredenen'. 

Cliëntkenmerken Cliëntkenmerken 

Dee ernst van de psychische en psychiatrische problemen werd vastgesteld met de 

12-itemm versie van de General Health Questonnaire (GHQ-12, Koeter & Ormel, 1992). 

Dee GHQ-12 houdt rekening met de chroniciteit van de klachten, door het antwoord 

'niett meer dan gewoonlijk' mee te laten tellen als klacht (bijvoorbeeld slaapproblemen). 

Dee eerste keer meet de GHQ de ernst van de aanmeldproblemen, op de latere meet-

momentenn het toestandsbeeld van de psychische klachten. De betrouwbaarheid van de 

GHQ-122 is op alle meetmomenten goed (Cronbach's OC=.79-.94). 

Dee ernst van de alcoholproblemen wordt gemeten met de Alcohol Use Disorder 

Identificationn Test (AUDIT , Babor, 1989). De AUDI T is een 10 item screener voor 

potentieell  problematisch alcoholgebruik, en kan ook worden gebruikt om co-morbiditeit 

inn een psychiatrische populatie vast te stellen (Reinert & Allen, 2002). De itemwaarden 

tenn aanzien van intensiteit, frequentie en problemen als gevolg van alcoholgebruik varië-

renn van 0 tot 4. Een totaalscore groter of gelijk aan 8 wijst op mogelijk problematisch 

alcoholgebruik.. De betrouwbaarheid op alle meetmomenten is goed (Cronbach's a=.83-

.92). . 

Chroniciteitt van de klachten werd vastgesteld door de vraag of cliënt al eens eerder 

hulpp heeft gehad voor dezelfde klacht. 

Socialee wenselijkheid werd gemeten met de verkorte versie van de Marlow Crowne 

Sociall  Desirability Scale (Ballard, 1992). Op elk item kan ja of nee worden geantwoord. 

Dee betrouwbaarheid is voldoende (Cronbach's (X=.72). 
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Omm de persoonlijkheidstrekken van de cliënten in kaart te brengen werd de verkorte 

versiee van de 'Five Factor Inventory Personality Inventory' gebruikt (NEO-FFI, Hoeks-

traa et al. 1996) waarmee de volgende vijf brede persoonlijkheidsdimensies gemeten 

worden:: neuroticisme, extraversie, openheid, altruïsme en consciëntieusheid. De betrouw-

baarheidd van de schalen is ruim voldoende tot goed (Cronbach's OC=.75-.88). Tenslotte 

werdd de Interpersonal Checklist Revised (ICL-R, De Jong et al., 2000) gebruikt om de 

interpersoonlijkee stijl van de cliënten te meten. Deze vragenlijst is gebaseerd op het 

interpersoonlijkk gedragsmodel van Leary en bevat 10 schalen. De betrouwbaarheid van 

dee schalen die respectievelijk aanvallend, gereserveerd en coöperatief of aanleunend 

gedragg navragen, is matig (Cronbach's (X=resp. .62, .67 en .67). De betrouwbaarheid van 

dee overige schalen is voldoende tot goed (Cronbach's (X=.71-.83). 

Statischee analyses 

Dee voorspellende waarde van de cliëntkenmerken voor satisfactie werd onderzocht 

mett behulp van logistische regressie. In deze analyse wordt geschat in hoeverre de aan-

wezigheidd van een cliëntkenmerk de kans op tevredenheid vergroot of verkleind. Hier-

bijj  kan gecorrigeerd worden voor de onderlinge afhankelijkheid van de verschillende 

cliëntkenmerken.. Om op empirische wijze de kenmerken te destilleren die cliëntsatisfactie 

beïnvloedenn wordt een aan Hosmer en Lemeshow (1989) ondeende procedure gevolgd. 

Alss eerste werd nagegaan of de invloed van een cliëntkenmerk op de cliëntsatisfactie 

hetzelfdee was binnen de VZ en de GGZ door te bepalen of de interactieterm tussen 

kenmerkk en setting significant was. Het bleek dat een aantal kenmerken wel binnen de 

GGZZ maar niet binnen de VZ een rol speelde in de voorspelling van satisfactie. De 

volgendee stappen werden daarom in de VZ-groep en de GGZ-groep afzonderlijk uitge-

voerd.. In stap 1 werd voor elk cliëntkenmerk afzonderlijk bepaald of het bijdraagt aan 

dee voorspelling van satisfactie. Omdat hier geen rekening werd gehouden met het effect 

vann eventuele confounders werd de overschrijdingskans ruim gesteld ((X=.10). De kans 

omm ten onrechte te besluiten dat het kenmerk geen invloed heeft op satisfactie (type II 

fout)) wordt hierdoor beperkt gehouden. 

Dee cliëntkenmerken hangen onderling samen. Het toestandsbeeld is bijvoorbeeld 

niett onafhankelijk van de ernst van de aanmeldklachten, die op hun beurt weer samen-

hangenn met de interpersoonlijke en persoonlijkheidskenmerken van de cliënt. Om te 

bepalenn door welke cliëntkenmerken tevredenheid het beste wordt voorspeld, werden in 

stapp 2 alle cliëntkenmerken die univariaat samenhangen met tevredenheid, via een stepwise 

forwardd procedure, in het logistische regressie model gevoegd. In stap 3 werd in elk 

modell  bovendien het toestandsbeeld in het model gevoegd (0t=0,05) om te bepalen of 

hett toestandsbeeld een additionele bijdrage levert aan de voorspelling van tevredenheid. 
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Resultaten n 

Cliëntgebondenn kenmerken 

DemografischeDemografische kenmerken 

Dee gemiddelde leeftijd van de deelnemers was 37,6 jaar (sd—11,6 jaar). Deelnemers 

uitt de VZ waren gemiddeld 9 jaar ouder dan de cliënten uit de GGZ (zie tabel 1). Dit 

komtt vooral doordat één van de GGZ locaties op studenten was gericht. De onderzoeks-

groepp bestond voor 62% uit mannen. Er waren meer mannelijke dan vrouwelijke deel-

nemerss uit de verslavingszorg en het omgekeerde gold in de GGZ. Meer dan de helft 

vann de deelnemers had een opleiding van HAVO of hoger. Meer GGZ dan VZ-deelne-

merss wraren hoog opgeleid, hetgeen voornamelijk wordt veroorzaakt door de studenten-

groepp in de eerdergenoemde GGZ locatie. 

Tabell  1. Cliëntgebonden kenmerken van de VZ- en GGZ-deelnemers op TO 

Kenmerk k VZ-qroeD D 
gem m sd d 

GGZ--
gem m 

aroeD D 
sd d 

Veraeliikinqq V27GG2 

Demoarafie e 
Leeftijd d 
Geslachtt (% man) 

Opleidingg (% havo/hoger) 

39.6 6 
74% % 

49% % 

10.4 4 30.4 4 
34% % 

77% % 

11.4 4 t(238)=6.3** * 
JC2(1)=35.1" " 

X2(1)=16.3" " 
Klachten n 
Chroniciteit1 1 

Psychischee klachten 
Alcoholgebruik k 
Motivatie e 

24% % 
6.1 1 
20-9 9 
19.8 8 

2.9 9 
8.5 5 
3.9 9 

44% % 
7.6 6 
7.4 4 
21.0 0 

2.6 6 
5.7 7 
4.2 2 

X2(1)=8.6" " 
t(238)=3.7* * 
t(237)=13.5" " 
t(237)=2.3* * 

Persoonlijkheidstrekken n 
Neuroticisme e 
Extraversie e 
Openheid d 
Altruisme e 
Nauwgezetheid d 

37.5 5 
38.7 7 
40.0 0 
42.1 1 
40.3 3 

8.6 6 
6.9 9 
6.2 2 
5.5 5 
6.7 7 

42.0 0 
37.4 4 
41.9 9 
42.2 2 
39.4 4 

7.5 5 
7.0 0 
6.0 0 
5.2 2 
7.0 0 

t(238)=4.1" " 
ns s 
t(237)=-2.3* * 
ns s 
ns s 

Interpersoonlijkee stiil 
Leidend d 
Competitief f 
Aanvallend d 
Kritisch/wantrouwend d 
Gereserveerd d 
Teruggetrokken n 
Afhankelijk k 
Coöperatief f 
Verantwoordelijk k 
Gezellig/extravert t 
Socialee wenselijkheid 

7.7 7 
6.0 0 
7.6 6 
7.7 7 
4.9 9 
6.9 9 
7.0 0 
8.6 6 
9.9 9 
9.0 0 
6.8 8 

3.0 0 
2.7 7 
2.4 4 
2.9 9 
2.9 9 
3.6 6 
2.6 6 
2.9 9 
3.0 0 
2.8 8 
2.8 8 

7.9 9 
5.5 5 
7.5 5 
8.8 8 
5.7 7 
7.7 7 
6.9 9 
8.4 4 
9.9 9 
8.3 3 
6.9 9 

3.1 1 
2.7 7 
2.5 5 
3.2 2 
2.6 6 
3.6 6 
3.2 2 
3.2 2 
3.1 1 
2.7 7 

3.0 0 

ns s 
ns s 
ns s 
t{233)=2.8" " 
ns s 
ns s 
ns s 
ns s 
ns s 
ns s 
ns s 

1.. percentage cliënten dat eerder behandeld werd, 2. scores van gezonde normpopulatie. 

*** p<.005 * p<.05 
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Klachten,Klachten, chroniciteït, motivatie voor behandeling en toestandsbeeld 

Eenderdee van de hele onderzoeksgroep is eerder voor dezelfde klachten in behan-

delingg geweest. Dit kwam significant vaker voor bij deelnemers uit de GGZ, wat opmer-

kelijkk is gezien de relatief jonge groep uit de bovengenoemde GGZ locatie. De ernst 

vann de psychische klachten is groter in de GGZ-groep dan in de VZ-groep, maar dit 

verschill  is niet groot. Zoals te verwachten scoort de verslavingszorggroep hoger op 

alcoholproblemen.. Behandelmotivatie is in de GGZ-groep iets hoger dan in de VZ. 

Tabell  2. Ernst van de klachten op t l , t2, t3 en t4. 

Toestandsbeeld d 
GHQ-12T1 1 
GHQ-12T2 2 
GHQ-12T3 3 
GHQ-12T4 4 

N N 
100 0 
68 8 
85 5 
87 7 

VZ-aroeD D 
Gemm sd 
4.77 2.9 
4.11 2.5 
4.22 2.5 
3.88 2.6 

GGZ Z 
N N 
64 4 
52 2 
60 0 
56 6 

-aroeD D 
Gem m 
6.2 2 
5.2 2 
5.3 3 
5.4 4 

Sd d 
3.0 0 
3.0 0 
3.2 2 
3.2 2 

Veraeliikinaa VZ/GGZ 

t(162)=3.7" " 
t(118)=2.3* * 
t{143)=2.6* * 
t(141)=3.3" " 

*** p<.005 * p<.05 

Inn tabel 2 staan de scores op de GHQ-12 op de latere meetmomenten, deze scores 

gevenn het toestandsbeeld van de cliënt weer op het moment dat hij de satisfactie-

vragenlijstenn invulde. Uit de tabel komt naar voren dat de ernst van de klachten iets 

afneemtt na tl en dat beide groepen ook later in de tijd verschillen in de ernst van de 

klachten. . 

PersoonlijkheidPersoonlijkheid en interpersoonlijk stijl 

Opp veel schalen van de NEO-FFI en de ICL-R scoren de deelnemers uit de VZ en 

dee GGZ vrijwel even hoog (zie tabel 1). Op de schaal neuroticisme van de NEO-FFI en 

dee inhoudelijk overlappende schaal 'wantrouwendheid' van de ICL-R scoort de GGZ-

groepp echter hoger dan de VZ-groep. De GGZ-deelnemers scoren ook hoger op open-

heid,, hetgeen verklaard wordt door de jonge studentengroep. Kortom, de beide 

deelnemersgroepenn hebben meer overeenkomsten dan verschillen. Verschillen zijn er 

voorall  in klachten, neuroticisme en sekseverdeling, hetgeen typerend is voor de settin-

g s. . 

CliëntsatisfactieCliëntsatisfactie op t1, t2, t3 en t4 

Inn figuur 1 staan de percentages 'tevreden' cliënten per aspect van de behandeling 

weergegeven,, ofwel degenen die op geen enkel item van een satis factieschaal lager dan 

eenn 5 scoorden. In de grafiek zijn alleen die cliënten opgenomen die zowel de t l , t3 en t4 

haddenn ingevuld (n=108). Onder hen zijn ook drop-outs die geen afsluitende zitting 

hebbenn gehad en derhalve geen t2 hebben ingevuld (n=15). Uit de grafieken komt naar 

vorenn dat de cliëntsatisfactie groter is over de communicatie en de hulpverlener, dan 

overr het resultaat van de behandeling. Bovendien blijkt dat de deelnemers uit de VZ 
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positieverr zijn dan die uit de GGZ. Dit is significant voor elk meetmoment en elk aspect 
(X22 toets, p<.05). 

Figuurr 1. Cliëntsatisfactie in de VZ en de GGZ: percentage tevreden cliënten per meet-
momentt en aspect 

Communicatie e 

*)0% % 

90% % 

8 0% % 

70% % 

60% % 

50% % 

iMï ï 
T11 T2 T3 T4 

Hulpverlener r 

T11 T2 T3 T4 

ssultaat t 

100% % 

90% % 

80% % 

70% % 

60% % 

50% % 

40% % 

30% % 

20%% 4-

10% % 

0% % EB B 
T11 T2 T3 T4 

Meetmomenten:: T1=na 2e/3e zitting, n=108; T2=afsluitende zitting, n=93; T3=1e follow-up, n=108; T4=2e 

follow-up,, n=108. N op T2 is kleiner door de missende waarden van de drop-outs. 

Cliëntgebondenn voorspellers van cliëntsatisfactie 

ModellenModellen met één voorspeller 

Tabell  3 geeft een samenvatting van de resultaten van de logistische regressie analy-

ses.. Uit de univariate reeks analyses blijkt dat cliëntsatisfactie in de VZ minder vaak 

wordtt beïnvloed door cliëntkenmerken dan in de GGZ (34 vs. 48 significante relaties). 

Demografischee kenmerken spelen in beide settingen een beperkte rol. In de VZ hebben 

ouderee cliënten en mannen een grotere kans op tevredenheid, terwijl dit in de GGZ 

geldtt voor degenen met een opleiding van HAVO of hoger. 

Behandelervaring,, hetgeen waarschijnlijk chroniciteit van de klachten betekent, ver-

kleintt een aantal keer de kans op tevredenheid. De ernst van de psychische klachten bij 

aanmeldingg verkleint eveneens de kans op tevredenheid, vooral in de GGZ. Dit geldt 

niett voor de ernst van de alcoholproblemen in de VZ. Van de persoonlijkheidstrekken 

blijk tt vooral neuroticisme invloed uit te oefenen op de voorspelling van tevredenheid. 

Di tt kenmerk verkleint de kans op tevredenheid, terwijl extraversie deze kans juist ver-

groot.. De aan neuroticisme verwante interpersoonlijke stijl kritische wantrouwendheid 

draagtt eveneens bij aan de voorspelling van (on-)tevredenheid, terwijl de andere inter-

persoonlijkee gedragskenmerken hieraan niet of minder vaak bijdragen. Sociale wense-
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lijkheidd voorspelt geen enkele keer of (on-)tevredenheid zal optreden. Tenslotte blijkt 

opp vrijwel alle meetmomenten het toestandsbeeld - de psychische klachten op het mo-

mentt van vragenlijstafname - een negatieve invloed uit te oefenen op tevredenheid. Ook 

ditt geldt iets vaker voor de GGZ dan voor de VZ. 

Tabell  3. Cliëntkenmerken die bijdragen aan cliëntwaardering in de GGZ en de VZ 

Meetmoment: : 

Communicatie e 

T11 T2 T3 T4 4 

Hulpverlener r 

T11 T2 T3 T4 4 

Behandelresultaat t 

T11 T2 T3 3 T44 GGZ VZ 

Demografie e 

Leeftijd d 

Geslachtt (man) 

Opleidingg (havo/hoger) 

V+ + 

V+ + 

G

G+ + 

G+ + 

V+ + 

G+ + 

11 1 

00 2 

33 0 

Klachten Klachten 

Behandetervaring g 

Psychischee klachten 

Alcoholgebruik k 

Motivatie e 

V--

G-- G-- V--

G--

G+ + 

G--

11 3 

55 1 

11 0 

22 0 

Persoonlijkheidstrekken Persoonlijkheidstrekken 

Neuroticisme e 

Extraversie e 

Openheid d 

Altruïsme e 

Nauwgezetheid d 

V-G-- G- V--

V+ + 

G--

V+ + 

V-G-- V-G; G-

V+G+V+G+G+ + 

V: : 
G+ + 

V++ G+ 

88 4 

33 3 

00 1 

11 2 

11 1 

InterpersoonlijkeInterpersoonlijke stijl 

G+ + G--Leidend d 

Competitief f 

Aanvallendd G- V-

Kritisch/wantrouwendd G; V-G- V-

Gereserveerd d 

Teruggetrokkenn V-

Afhankelijk k 

Coöperatief f 

Verantwoordelijkk G+ 

Gezellig/extravert t 

G+ + 

V-G--

V--

V++ v+ 

G+ + 

Socialee wenselijkheid 00 0 

Toestandsbeeld Toestandsbeeld 

GHQ12-t1/t2/t3/t4 4 

Totaal l 

V-G--

55 4 

V-G;; G-

99 4 

V;G--

6 6 

G; ; 

4 4 

V-G;; G-

55 11 

\AG--

13 3 

G; ; 

7 7 

V;G--

6 6 

\AG-- 11 7 

77 48 34 

Stapp 1: Univariate logistische regressie toetsen, per cliëntkenmerk, per setting, p<.10. V=significante 

bevindingenbevindingen in de VZ, G=significante bevindingen in de GGZ. +=OR>1: grotere kans op tevredenheid; 

-=OR<1:: kleinere kans op tevredenheid. 

Stapp 2: Vetgedrukt : OR significant in multiple regressie model, p<.05, zonder toestandsbeeld. 

Stapp 3: Onderstreept: OR significant in multiple regressie model met toestandsbeeld toegevoegd, p<.05. 
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ModellenModellen met meerdere voorspellers 

Dee resultaten van de multiple logistische regressie analyses staan eveneens in tabel 3 

weergegeven.. Uit de aantallen vetgedrukte (resultaat van stap 2) en onderstreepte (resul-

taatt van stap 3) letters komt naar voren dat de kenmerken die univariaat wel bijdragen 

aann de voorspelling van cliëntsatisfactie door hun samenhang met andere kenmerken 

niett meer significant bijdragen in de multiple modellen. Dit betekent dat deze kenmer-

ken,, naast de2e inhoudelijke overlap, geen extra unieke bijdrage leveren aan de voorspel-

lingg van cliëntsatisfactie. 

Inn het algemeen geldt dat de invloed van cliëntkenmerken varieert per meetmoment. 

Inn hoofdlijnen komt in stap 3 echter naar voren dat de tevredenheid over de communi-

catiee in beide settingen wordt voorspeld door neuroticiteit (t2, t3). In de VZ levert al-

truïsmee eveneens een bijdrage aan de voorspelling van tevredenheid over de communi-

catie.. In de GGZ zijn dit kritische wantrouwendheid (tl) en het toestandsbeeld (t3). 

Tevredenheidd over de hulpverlener blijkt in beide settingen voorspeld te worden 

doorr behandelervaring (t2,t4) en toestandsbeeld (tl,t3). In de VZ spelen openheid en 

gereserveerdheidd eveneens een rol en in de GGZ dragen het opleidingsniveau, kritische 

wantrouwendheidd en verantwoordelijkheid bij aan de voorspelling van tevredenheid. 

Tevredenheidd over het resultaat wordtin beide settingen voorspeld door het toestands-

beeld.. Afhankelijk van het meetmoment spelen in de VZ ook altruïsme en afhankelijk-

heidd een rol. Voor de GGZ zijn dit de ernst van de klachten, neuroticisme en extraversie. 

CorrectieCorrectie voor het aantal toetsen 

Doorr het grote aantal toetsen is de kans op type I fouten groot (ten onrechte aanne-

menn van de alternatieve hypothese). Om de som van de fouten onder het 95% zekerheids-

niveauu te houden, werd per afhankelijke variabele gecorrigeerd voor het aantal kenmer-

kenn (24) middels een alternatieve Bonferroni-correctie. De overschrijdingskans werd op 

a=.0022 gesteld (0,05:24). 

Binnenn stap 3 (multiple model inclusief het toestandsbeeld) bleek uitsluitend de 

bijdragee van het toestandsbeeld volgens dit criterium significant te zijn. In de GGZ 

voorspeldee toestandsbeeld op t3 de (on-)tevredenheid over de hulpverlener en het resul-

taatt van de behandeling (OR respectievelijk 0,60 en 0,58; p<.002). In de VZ bleek het 

toestandsbeeldd op t3 en op t4 bij te dragen aan de voorspelling van (on-)tevredenheid 

overr het resultaat op respectievelijk t3 en t4 (OR respectievelijk 0,67 en 0,69; p<.002). 

Discussie e 

Inn dit artikel is het belang van een groot aantal cliëntkenmerken voor de voorspel-

lingg van cliëntsatisfactie in de GGZ en de VZ onderzocht. De deelnemers uit beide 

settingenn bleken te verschillen in de ernst van de psychische klachten en alcoholgebruik, 
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neuroticismee en kritische wantrouwendheid. Belangrijke andere verschillen russen beide 

settingenn waren dat in de VZ hoger gescoord werd op tevredenheid dan in de GGZ en 

datt in de VZ minder cliëntkenmerken, minder vaak, bijdroegen aan de voorspelling van 

tevredenheidd dan in de GGZ. De kenmerken waarop de cliënten uit beide settingen 

verschilden,, bleken in wisselende mate, afhankelijk van het meetmoment en het satisfactie-

aspect,, een bijdrage te leveren aan de voorspelling van tevredenheid. Bovendien bleek in 

beidee settingen dat tevredenheid over het behandelresultaat en over de hulpverlener 

vakerr dan tevredenheid over de communicatie voorspeld werd door allerlei cliënt-

kenmerken. . 

Socialee wenselijkheid bleek geen invloed te hebben op tevredenheid hetgeen bete-

kentt dat hiervoor in cliëntsatisfactieonderzoek niet gecorrigeerd hoeft te worden. Deze 

bevindingg komt overeen met die van Gaston & Sabourin (1992) die stelden dat cliënt-

satisfactiee relatief onafhankelijk van antwoordtendensen bepaald kan worden. Ons on-

derzoek,, waarin bovendien bleek dat geen sprake is van een instemtendentie, onder-

steuntt die conclusie. 

Uitt dit onderzoek komt naar voren dat aan elkaar verwante eigenschappen als psy-

chischee klachten, neuroticisme en kritische wantrouwendheid de kans op tevredenheid 

verkleinen.. Doordat deze eigenschappen sterker aanwezig zijn in de GGZ-groep kan 

geconcludeerdd worden dat een deel van de ontevredenheid in de GGZ wordt verklaard 

doorr deze cliëntkenmerken. Een belangrijke consequentie hiervan is dat een directe 

(ongecorrigeerde)) vergelijking tussen settingen niet zinnig is. De verschillende settingen 

hebbenn voor een deel een verschillend satisfactieniveau omdat er een ander soort patiën-

tenn komt. 

Cliëntsatisfactiee is zowel prospectief als cross-sectioneel afhankelijk van het niveau 

vann de psychische klachten. Doordat in de GGZ deze klachten ernstiger bleken dan in 

dee VZ, op alle meetmomenten, betekent dit dat cliëntsatisfactie in de GGZ een minder 

goedee indicator voor de kwaliteit van de geboden zorg zal zijn dan in de VZ. In beide 

settingenn geldt echter dat een afname van de psychische klachten zal leiden tot een 

toenamee van de tevredenheid. Het is hierbij aannemelijk dat er een verschil is in het 

mechanismee van de toename van de cliënttevredenheid als gevolg van een beoogde 

afnamee in de psychische klachten in de GGZ of als bijproduct van de vermindering van 

dee alcoholproblemen in de VZ. Dit neemt echter niet weg dat door het verminderen van 

dee psychische klachten een belangrijke toename van cliëntsatisfactie verwacht kan wor-

den. . 

Hett toestandsbeeld hangt samen met minder veranderlijke persoonskenmerken als 

neuroticisme,, kritische wantrouwendheid en extraversie. De samenhang tussen psychi-

schee klachten en cliënttevredenheid impliceert daarom dat het binnen de zorg niet reëel 

iss om te verwachten dat alle patiënten tevreden zijn (100% tevredenheidsscore). Klach-

tenn als gevolg van minder veranderlijke persoonskenmerken zuDen het percentage tevre-

denn patiënten beperken. Dit betekent dat het enerzijds verstandig is om doelen in ter-

menn van tevredenheid aan te passen aan de setting en populaties. Anderzijds zal, zoals 
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gebleken,, 'bench-marken' alleen zinnig zijn indien gecorrigeerd wordt voor de ernst van 

dee psychopathologie. 

Eenn ander punt van belang voor vergelijkingen betreft het tijdsmoment. Doordat 

bleekk dat cliëntsatisfactie enigszins verandert in de tijd horen clièntsatisfactiemetingen 

vloedd door cliëntkenmerken, waarbij de communicatie het minst en het oordeel over de 

hulpverlenerr en het behandelresultaat het meest werden beïnvloed. Dit betekent dat 

communicatiee (informatie en overleg) meer valide is te beoordelen door de cliënten dan 

dee andere aspecten. Vanwege de grote verschillen in tevredenheid over de communicatie 

tussenn de VZ en de GGZ, kan worden geconcludeerd dat de communicatie in de VZ 

beterr is dan die in de GGZ. Dit kan verklaard worden uit het feit dat de VZ-groep 

voornamelijkk bestond uit cliënten die geprotocolleerd werden behandeld. In het proto-

coll  wordt gestandaardiseerd informatie gegeven over de werkwijze en het doel van de 

behandeling.. In de GGZ-settingen is dit niet duidelijk en zou minder informatie gege-

venn kunnen worden. 

Di tt onderzoek heeft een aantal beperkingen. Als eerste betreft dit de externe validi-

teit.. Generalisaties van de bevindingen zijn beperkt tot ambulante kortdurende behan-

delingenn in de GGZ en de VZ, bij patiënten met relatief milde problematiek. De variatie 

inn de cliëntkenmerken wTas wel voldoende, maar inclusie van klinische patiënten had 

dezee groter gemaakt, waardoor mogelijk meer significante relaties zouden zijn geconsta-

teerd.. Een ander punt is dat de onderzoeksgroepen niet heel groot waren waardoor de 

powrerr beperkt is. 

All  met al kan echter geconcludeerd worden dat in de VZ cliëntsatisfactie als indicator 

voorr de kwaliteit van de zorg meer waarde heeft dan in de GGZ. Het vergelijken van 

beidee settingen op grond van cliëntsatisfactiescores benadeelt de GGZ vanwege de in-

vloedd van persoonskenmerken op de cliëntsatisfactie. 
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Behandelvoorkeuren, , 
cliëntwaarderingg en behandeluitkomst 

Eenn prospectief onderzoek naar het effect van 
voorkeursdisconfirmatiee op cliëntwaardering en 

behandeluitkomstt in de GGZ en de verslavingszorg 

Samenvatting g 
AchtergrondAchtergrond Cliëntwaardering wordt gezien als kwaliteitsindicator van de zorg. Het is 

echterr onduidelijk door welke factoren cliëntwaardering wordt bepaald. 

DoelDoel Bepalen in welke mate de discrepantie tussen behandelvoorkeuren en de feite-

lijk ee behandeling bijdraagt aan de voorspelling van cliëntwaardering, drop-out en behandel-

resultaat. . 

MetbodeMetbode In vier locaties van de ambulante GGZ en verslavingszorg (VZ) werd een 

naturalistischee cohortstudie met 5 meetmomenten verricht. Er waren 240 deelnemers, 

833 uit de GGZ en 157 uit de VZ. De voorspellende waarde van voorkeursdisconfirmatie 

opp tevredenheid, drop-out en behandelresultaat wTerd vastgesteld middels logistische re-

gressiee analyses. 

ResultatenResultaten Voorkeursdisconfirmatie over de vorm en de inhoud van de behandeling 

voorspeldee ontevredenheid. Disconfirmatie voorspelde niet drop-out, maar in de VZ 

well  de klinisch significante verbetering van de alcoholproblematiek. 

ConclusieConclusie Het minimaliseren van voorkeursdisconfirmatie heeft een positief effect 

opp cliëntwaardering en draagt bij aan een gunstig behandelresultaat. 

Auteurs:Auteurs: H.R. Aarsse, W. van den Brink, M.M".]. Koeter 

AangebodenAangeboden ter publicatie 
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Inleidin g g 

TTerwijll  cliëntwaardering door steeds meer zorginstellingen wordt gemeten (De 

Veerr e.a. 2000) is er nog veel onduidelijkheid over de factoren die cliëntwaardering 

bepalen.. Als indicator voor de kwaliteit van de zorg (Vuori, 1987) wordt impliciet veron-

dersteldd dat cliëntwaardering voornamelijk wordt bepaald door kenmerken van de be-

handeling.. Verantwoorde zorg, zoals genoemd in de Kwaliteitswet zorginstellingen (1996), 

betekentt dat deze doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht is. In cliëntgerichte benade-

ringenn spelen verwachtingen, wensen en voorkeuren een belangrijke rol (Litde e.a. 2001). 

Inn hoeverre cliëntgerichtheid van de behandeling voorspellend is voor cliëntwaardering 

enn behandeluitkomst is de focus van het hier gepresenteerde onderzoek. 

Hett voldoen aan verwachtingen en cliëntwaardering worden vaak met elkaar in ver-

bandd gebracht (Thomson & Sunol, 1995), maar veel empirische ondersteuning is hier-

voorr niet (Linder-Pelz, 1982, Sitzia & Wood, 1997). Dit komt doordat veel patiënten 

geenn expliciete verwachtingen hebben over een behandeling (Owens & Batchelor, 1996) 

enn doordat de verwachtingen zowel positieve als negatieve gebeurtenissen betreffen (Noble 

e.a.. 2001). Dit is inherent aan de definitie van verwachtingen als (cognitieve) kansinschat-

tingenn over het optreden van gebeurtenissen, waarbij de wenselijkheid ervan geen rol 

speelt. . 

Wensenn of voorkeuren daarentegen hebben een sterkere affectieve lading dan ver-

wachtingenn en het tegemoet komen eraan heeft waarschijnlijk meer effect op de cliënt 

enn daarmee op het proces. Dit blijkt ondermeer uit een studie van Bleven e.a. (1998) 

waarinn een cliëntgerichte indicatiestelling, middels het creëren van een onderhandelings-

situatiee waarin systematisch voorkeuren worden doorgenomen, de kans op vroege uitval 

verminderde.. In een andere studie waarin behandelvoorkeuren en de feitelijke behande-

lingg met elkaar werden vergeleken bleek voorkeursdisconfirmatie negatief samen te hangen 

mett de werkrelatie en de cliënttevredenheid (Bleven e.a. 1999). Het tegemoetkomen aan 

behandelvoorkeurenn lijk t een belangrijke voorspeller van cliëntwaardering. Echter, in 

eenn studie waarin cliënten werden ingedeeld werden op grond van type voorkeur bleek 

dee indeling geen invloed op de beoordelingswijze van de behandeling (Ross e.a.1993). 

Evenminn bleek in een studie van Bakker e.a. (2000) tegemoetkoming aan voorkeuren 

voorr niet-medicamenteuze behandeling van paniekstoornissen invloed te hebben op 

behandeluitkomst.. Cliëntwaardering werd niet gemeten in deze studie. Meer in het alge-

meenn is de invloed van voorkeursdisconfirmatie op cliëntwaardering en behandeluitkomst 

nogg maar weinig onderzocht. Verduidelijking hiervan is nodig vanwege een spannings-

veldd tussen enerzijds de WGBO en de 'zorg op maat' benadering en anderzijds een 

evidencee based benadering waarin optimaal gebruikt gemaakt wordt van de kennis over 

dee effectiviteit van behandelingen en waarin overeenstemming en de voorkeur van de 

cliëntt geen primaire leidraad lijken te zijn. 

Cliëntwaarderingg wordt in veel onderzoek naar voorspellers van cliëntwaardering 
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geconceptualiseerdd als een unidimensionele, generieke, maat (Vervaeke 1994, Bleyen 

e.a.1999,, Perreault e.a.1996). Cliëntwaardering kan echter waarschijnlijk beter worden 

beschouwd,, en gemeten, als een multidimensioneel concept dat betrekking heeft op 

meerderee proces- en uitkomstaspecten van de behandeling (Marshall e.a., 1996). Dit 

doett meer recht aan de complexiteit van de behandelevaluatie en er zijn nogal wat aan-

wijzingenn dat cliënten deze dimensies goed weten te onderscheiden (Möller-Leimkühler, 

2002).. Bovendien kunnen kenmerken waarover minder tevredenheid bestaat beter naar 

vorenn komen. Ook is er waarschijnlijk een differentiële invloed van 

voorkeursdisconfirmatiee op verschillende aspecten van cliëntwaardering doordat aan 

verschillendee behandelkenmerken een verschillend belang wordt gehecht door de pa-

tiëntenn (Van Wijngaarden & Schene 1995; Zastowny e.a. 1995). 

Hett doel van deze studie is te bepalen in hoeverre voorkeursdisconfirmatie bij-

draagtt aan de voorspelling van cliëntwaardering en behandeluitkomst. Hierbij worden 

zowell  de voorkeursdisconfirmatie als cliëntwaardering multidimensioneel gemeten. In 

aanvullingg op Bleyen e.a. (1999) die onderzoek deden bij klinische patiënten, richten wij 

onss op ambulante cliënten waarbij we niet alleen de invloed van disconfirmatie op de 

initiëlee fase van de behandeling onderzoeken, maar ook op latere episodes. Bovendien 

wordtt vanwege de veronderstelde beschermende werking van confirmatie op voortij-

digee uitval verwacht dat voorkeursdisconfirmatie een negatieve invloed heeft op de 

behandeluitkomst. . 

Methode e 

OnderzoeksopzetOnderzoeksopzet en deelnemers 

Hett onderzoek is een naturalistische cohortstudie en werd uitgevoerd in vier locaties 

inn de ambulante verslavingszorg (VZ) en ambulante GGZ. De doelgroep in de VZ 

betroff  cliënten die geïndiceerd waren voor kortdurende behandeling voor alcohol- en/ 

off  gokproblemen, waarbij in één locatie werd behandeld volgens het 4-gesprekken pro-

tocol.. In de GGZ waren de cliënten geïndiceerd voor kort durende (psychotherapeu-

tische)tische) behandeling, waarbij in één locatie volgens het 5-gesprekken model werd behan-

deld. . 

Err waren vijf meetmomenten: na de indicatiestelling maar vóór de start van de 

behandelingg (tO), na de tweede/derde behandelsessie (tl) , bij de afsluiting van de behan-

delingg (t2). De follow-ups waren één maand (t3) en drie maanden na het einde van de 

behandelingg (t4). Alle deelnemers gaven vooraf schriftelijk informed consent en ontvin-

genn na het invullen van elke follow-up een cadeaubon. 

Vann de 258 deelnemers kwamen er 88 uit de GGZ en 170 uit de VZ (zie figuur 1). 

Dee deelnemers waren gemiddeld 37,6 jaar (sd=ll,6 jaar). Deelnemers uit de VZ waren 

gemiddeldd ouder (39,6 jaar, sd=10,4) dan die uit de GGZ (30,4 jaar, sd—11,4 jaar, 

t(256)=6,3,, p<.05). Dit komt doordat één GGZ-locatie uitsluitend studenten behan-
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delde.. In de VZ waren meer mannelijke (75%) dan vrouwelijke deelnemers, het omge-

keerdee gold voor de GGZ (34% mannen). 

Drop-outDrop-out en respons 

Vann de onderzoeksdeelnemers startten 18 (7% van 258 deelnemers) niet met de 

behandeling.. Van de 240 cliënten die wel begonnen, voltooiden 168 (70%) cliënten de 

behandelingg in overleg met de behandelaar en beëindigden 72 cliënten (30%) de behan-

delingg voortijdig ('drop-out'). 41 van de drop-outs bleven weg zonder bericht. Van de 

1688 deelnemers die de behandeling in overleg eindigden vulden 116 de T2-vragenlijst in. 

1477 Deelnemers (61% van 240) retourneerden de eerste follow-up en 144 de tweede 

follow-upp (60% van 240) (zie figuur 1). 

Mett een uitzondering verschilden de responders (n=144, 60%) niet van de non-

responderss (n=96, 40%) op demografische of persoonlijkheiddimensies. De non-

responderss bleken lager te scoren op de persoonlijkheidsdimensie 'openheid'. Boven-

dienn waren onder de non-responders meer drop-outs dan onder de responders 

(46%vs. l9%;; c2=19, l ;p<.001), zodat de drop-outs waarschijnlijk zijn onder-

vertegenwoordigdd in de dataset. In de discussie wordt daarop teruggekomen. 

Figuurr 1. Stroomschema van deelnemers en vragenlijstrespons 

1700 VZ l 

\ \ 
/ / 

258 8 

888 GGZ 

/ / Informedd consent en T0 

Gestartt met behandeling 

eindee behandeling, 
622 21 R.E.= regulier eind; 

R.E.JJ | P.O. | D.O.=dropout 

T0:: start behandeling 
T l :: na 2e/3e zitting 
T2:: afsluitende zitting 
T3:: 1 maand na einde 
T4:: 3 maanden na einde 
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Instrumentenn en operation alisaties 

Clïéntwaardering Clïéntwaardering 

Cliëntsatisfactiee werd gemeten met de CliëntSatisfactie Monitor-R (CSM-R, Aarsse 

&&  Van den Brink, 2002). Deze vragenlijst is gebaseerd op de vragenlijsten die zijn ge-

bruiktt in landelijk onderzoek in de GGZ en de VZ (Kooi & Donker, 1991, Jongerius 

e.a.,, 1995). De CSM-R is multidimensioneel en bevat 39 items. Elk item is een stelling 

waarmeee men het geheel eens (score=6) tot en met geheel oneens (score=l) kan zijn. 

Voorr dit artikel werden de schalen gebruikt die refereren aan het behandelproces en 

hett behandelresultaat. De communicatieschaal (7 items) betreft de informatie en het 

overlegg tijdens de behandeling, de hulpverlenerschaal (9 items) omvat de bejegening en 

dee deskundigheid van de behandelaar en de resultaatschaal (5 items) evalueert het 

behandelresultaat1.. De betrouwbaarheid van deze schalen was op alle meetmomenten 

goedd (Cronbach's (X=.85-.96). 

Nett als in veel andere studies, werd overwegend positief geantwoord waardoor de 

variantiee beperkt was. Om degenen die geheel tevreden waren te onderscheiden van 

degenenn die minder tevreden waren, werden cliënten die op minimaal één item van een 

schaall  een 4 ('beetje eens') of lager scoorden beschouwd als 'minder tevreden' over dat 

aspect.. Deelnemers die op alle items van een schaal 5 of 6 scoorden, werden beschouwd 

alss 'tevreden' over dat aspect. De validiteit van dit onderscheid bleek uit de significante 

verschillenn tussen de 'tevredenen' en de 'minder tevredenen' met betrekking tot de rapport-

cijferss die zij gaven voor hun behandeling. Het rapportcijfer van de 'tevredenen' was op 

allee meetmomenten ruim één punt hoger dan van de 'minder tevredenen'. 

Behandelvoorkeuren Behandelvoorkeuren 

Dee behandelvoorkeuren van cliënten werden voor aanvang van de behandeling ge-

metenn met items uit de 'Itemset voor Persoonlijke Behandeltheorie-Vorm voorkeur' 

(Vertommenn e.a. 1997). Er werden 43 items geselecteerd waarop in een studie van Vervaeke 

(1994)) extreem werd gescoord, omdat voorkeursdisconfirmatie vooral ontstaat bij ex-

tremee voorkeuren. Deze voorkeuren zijn stabieler dan niet extreme voorkeuren en ver-

tegenwoordigenn voor de cliënten belangrijke aspecten (Vervaeke, 1994). Bovendien werd 

dee schaal 'focus van de behandeling' toegevoegd. Deze bestaat uit 8 items, ontleend aan 

dee leefgebieden van de European Addicton Severity Index, die vragen of de behande-

lingg zich op elk probleemgebied moet richten. 

Dee vragenlijst bestaat uit zeven voorkeurs schalen en een totaalscore (zie tabel 2). De 

dwingendheidd van een voorkeur komt tot uitdrukking in de antwoordmogelijkheden. 

Dezee zijn: 'ja, dat wil ik en dat moet', 'ja, dat wil ik, maar het moet niet', 'weet niet, geen 

voorkeur',, 'nee, dat wil ik niet, maar het mag' en 'nee, dat wil ik niet en dat mag niet'. Het 

'ja'' of het 'nee' deel van de vraag wijst naar de richting van de voorkeur, het tweede deel 
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naarr de dwingendheid ervan. Het aantal keer dat binnen een schaal een extreme voor-

keurr werd gedeeld door het aantal mogelijke keren dat een extreme voorkeur kon wor-

denn aangegeven (aantal items). De range van de schaalscore loopt van 0-1 en is op te 

vattenn als de fractie extreme voorkeuren van de schaal. 

RealisatieRealisatie van de behandelvoorkeuren 

Opp meetmoment Tl werd de (feitelijke) behandeling nagegaan door van elk ken-

merkk uit de voorkeurslijst na te gaan of het aanwe2ig is of niet, en zo ja in welke mate. 

Dee items zijn identiek aan de voorkeurslij st, maar de vraagstelling en de antwoord -

categorieënn zijn anders. Deze zijn: 'ja, het is geheel zo', 'ja, enigszins', 'weet niet', 'nee, 

meestall  niet' en 'nee, in het geheel niet'. Een aantal realisaties, zoals de sekse, leeftijd en 

beroepp van de hulpverlener, zijn niet opgenomen in de vragenlijst, deze items zijn inge-

vuldd op grond van de gegevens van de hulpverleners. In de realisatielijst werd dus niet 

gevraagdd in hoeverre aan voorkeuren tegemoet werd gekomen, maar werd de feitelijke 

situatiee geïnventariseerd. 

QperationalisatieQperationalisatie van voorkeursdisconfirmatie 

Bijj  de operationalisatie van disconfirmatie werd in eerste instantie de methode van 

Vervaekee (1994) aangehouden, waarbij een discrepantiescore wordt gegenereerd op grond 

vann de item score op de voorkeurs- en de realisatievragenlijst. De disconfirmatie is het 

grootstt (waarde 4) als een dwingende voorkeur geheel niet wordt gerealiseerd of een 

dwingendee afkeur wel geheel wordt gerealiseerd. All e tussenliggende mogelijkheden 

wordenn weergegeven in tabel 1. 

Tabell  1. Scoringswijze voor voorkeursdisconfirmatie, cf Bleyen et al. (1999). 

Voorkeuren n 

Realisatie e 

Ja,, het is geheel zo 

Ja,, enigszins 

Weett niet 

Nee,, meestal niet 

Nee,, in het geheel niet 

Ja,, dit wil ik 

enn dat moet 

0 0 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

Ja a ditt wil ik 

maarr moet niet 

0 0 

0 0 

1 1 

1 1 

1 1 

Nee, , 

maar r 

1 1 

1 1 

1 1 

0 0 

0 0 

ditt wil ik niet, 

het t mag g 

Nee,, dit wil ik niet, 

enn het mag niet 

4 4 

3 3 

2 2 

1 1 

0 0 

Cursief/vett gedrukt: 3 of 4 als criterium voor disconfirmatie. 

Perr aspect werd disconfirmatie berekend door de discrepantie-somscore te delen 

doorr het aantal items van de schaal (range 0-4). De betrouwbaarheid van de totale 

disconfirmatiescoree was goed (Cronbach's (X=.73), maar de schaalscore bleek niet nor-

maall  verdeeld. Van de deelnemers scoorde 90% lager dan 1, het gemiddelde was 0,40 
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(sd=.22).. Dit is iets lager dan Bleyen e.a. (1999) vonden in hun klinische groep (0,74, 

sd—.21).. Vanwege deze scheve verdeling en ter verhoging van de interpreteerbaarheid 

werdd gesteld dat als op minstens 1 item van een schaal de disconfirmatiescore 3 of 4 was, 

err sprake is van voorkeursdisconfirmatie op de betreffende schaal. Voor de totaalscore 

goldd dat op minstens 2 van de 51 items een 3 of 4 moest worden gescoord. Bij deze 

drempelwaardee was bij 50,9% van de deelnemers sprake van ten minste enige 

voorkeursdisconfirmatie. . 

ErnstErnst van de klachten en klinisch significante verbetering 

Dee ernst van de psychische problemen werd gemeten met de 12-item en de 28-item 

versiee van de General Health Questonnaire (GHQ-12/28, Koeter & Ormel, 1995). De 

GHQ-122 geeft een algemene indruk van de psychische klachten, waarbij chronische 

klachtenn meetellen in de score. De GHQ-28 is alleen in de GGZ-groep afgenomen en 

geeftt een indruk van depressie, angst en slaapklachten en sociaal disfunctioneren. De 

betrouwbaarheidd van beide lijsten was op alle meetmomenten goed (Cronbach's CL—.19-

.944 respectievelijk .89-.96). 

Dee ernst van de alcoholproblemen werd gemeten met de Alcohol Use Disorder 

Identificationn Test (AUDIT, Babor e.a. 1989). Dit is een 10 item screener voor potentieel 

problematischh alcoholgebruik die ook kan worden gebruikt om co-morbiditeit in een 

psychiatrischee populatie vast te stellen (Reinert & Allen, 2002). De itemwaarden variëren 

vann 0 tot 4 of 5. Een totaalscore groter of gelijk aan 8 wijst op mogelijk problematisch 

alcoholgebruik.. De betrouwbaarheid op alle meetmomenten is goed (Cronbach's (X—.83-

.92). . 

Omm vast te stellen of een deelnemer klinisch significant verbeterd (KSV) was, werd 

conformm Jacobson & Truax (1991) eerst nagegaan of sprake was van betrouwbare ver-

beteringg (BV). Van BV is sprake als de verandering groter is dan 1,96 keer de standaard-

meetfoutt van de test. Vervolgens werd nagegaan of de score tot onder de drempel-

waardee van de normale populatie was gedaald. Voor de GHQ-12 was de drempelwaarde 

33 en voor de GHQ-28 6 (Koeter & Ormel, 1995). Voor de AUDI T gold 8 als drempel-

waardee (Babor, 1989). Patiënten die BV vertoonden en die onder de drempelwaarden 

scoordenn werden beschouwd als KSV. De overigen werden gezien als klinisch niet signi-

ficantficant verbeterd. 

Statistischee analyse 

Dee invloed van voorkeursdisconfirmatie op cliëntwaardering en behandeluitkomst 

werdd vastgesteld met behulp van logistische regressie analyse (Hosmer & Lemeshow, 

1989).. Doordat bleek dat de effecten van de voorspellers in de VZ en GGZ gelijk-

vormingg waren, konden deze in de gecombineerde GGZ/VZ-groep worden vastge-

steld.. Het toestandsbeeld (de GHQ-12 score ten tijde van vragenlijstafname) hing signi-
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ficantficant samen met voorkeuren, realisatie van voorkeuren en met cliëntwaardering. 

Toestandsbeeldd werd daarom als covanaat in de modellen opgenomen. De afhankelijke 

variabelenn waren achtereenvolgens cliëntwaardering, drop-out en KSV. 

Resultaten n 

KlachtenKlachten bij aanmelding 

Dee GGZ-groep scoorde hoger op de GHQ-12 (7,6, sd=2,6) dan de VZ-groep (6,1, 

sd=2,9;; t(238)=4,l, p<.05). De ernst van de psychische klachten volgens de GHQ-28 

wass ook hoger in de GGZ-groep (19,5, sd=6,0) dan in de VZ-groep (16,7, sd=7,l; 

t(238)=2,4,, p<.05). De ernst van de alcoholproblemen was daarentegen duidelijk groter 

inn de VZ-groep (20,9, sd=8,5) dan in de GGZ-groep (7,4, sd=5,7; t(238)=-13,5, p<.05). 

Figuurr 1. Cliëntsatisfactie in de VZ en de GGZ: percentage tevreden cliënten per meet-

momentt en aspect 
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Meetmomenten:: T1=na 2e/3e zitting, n=108; T2=afsluitende zitting, n=93; T3=1e follow-up, n=108;T4=2« 

follow-up,, n=108. N opT2 is kleiner door de missende waarden van de drop-outs. 

Clïéntwaar, Clïéntwaar, 

Inn figuur 2 staan de percentages 'tevreden' voor elke satisfactieschaal weergegeven, 

gestratifïceerdd naar behandelsetting en meetmoment. Door de strenge criteria voor 'te-

vreden'' waren deze lager dan in veel andere studies. In beide settingen gold dat meer 

deelnemerss tevreden waren over de communicatie en de hulpverlener dan over het re-

sultaatt van de behandeling. Op elk meetmoment waren er meer tevreden deelnemers in 

dee VZ dan in de GGZ. In een eerder artikel werd reeds aangegeven dat deze verschillen 
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voorr een belangrijk deel moeten worden toegeschreven aan verschillen in psychopatho-

logiee tussen beide behandelsettingen (VZ en GGZ) (Aarsse, Van den Brink, Koeter, 

aangeboden). . 

Voorkeuren Voorkeuren 

Gemiddeldd genomen werd 11,1 (sd=6,4) van de mogelijke 51 keren (22%) een ex-

treemm positieve voorkeur aangegeven en 5,8 (sd=4,4, 11%) keer een extreem negatieve 

voorkeur.. Per voorkeursaspect staat in tabel 2 de gemiddelde fractie weergegeven van de 

extreemm positieve en negatieve voorkeuren. Vooral over de plaats, de inhoud en de vorm 

vann de behandeling en de activiteitsverdeling bestonden duidelijke voorkeuren, terwijl er 

nauwelijkss extreme voorkeuren waren over het type hulpverlener (bijvoorbeeld man, 

vrouw,, psychiater of psycholoog). Het item 'controle krijgen over problemen en klach-

ten'' had de meeste extreme voorkeuren (71%, schaal: 'vorm van de behandeling'). Het 

itemm met de meeste extreme afkeuren was: een hulpverlener die zich afstandelijk opstelt 

(39%,, schaal: 'relatie met de hulpverlener'). Op een uitzondering na waren geen setting-

verschillenn op de voorkeursaspecten. In de VZ werd op gemiddeld 22% van de items 

vann de schaal 'focus van de behandeling' een positief extreme voorkeuren aangegeven. 

Ditt was iets hoger dan in de GGZ (t(106)=3,15, p=.003). 

Tabell  2. Positief en negatief extreme voorkeuren en voorkeursdisconfirmatie. 

Extremee voorkeuren (fracties) Disconfirmatie 

Positieff Negatief Totaal Aantal2 Totaal3 

Voorkeursaspectt (aantal items) Gem.1 Sd Gem.1 Sd Gem.1 Sd Gem.2 Sd % 

Plaatss van de behandeling (3) .15* .17 

Vormm van de behandeling (11) .33* .21 

Inhoudd van de behandeling (5) .42* .28 

Soortt hulpverlener (12) .06* .09 

Relatiee met de hulpverlener (9) .22* .21 

Focuss van de behandeling (8) .18* .13 

Activiteitsverdelingg (3) .24* .19 

Totaalscoree (51) .22* .13 .11* .04 .33 .17 .04 .06 50.9 

1.. Aantal extreme voorkeuren, gedeeld door het aantal items van de schaal, range 0-1. 

2.. Aantal keer dat disconfirmatie optrad op items binnen de schaal, gedeeld door het aantal items, range 0-1. 

3.. Het percentage deelnemers met op minimaal 1 item per subschaal disconfirmatie (of op minimaal 2 items 

voorr de totaalscore) 

** positieve correlatie tussen de voorkeur- en de disconfirmatieschaal (cf, Bleyen et al.), p<.005. 
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II  'oorkeursdisconfirmatie 

Opp geen van de items was frequent sprake van disconfirmatie. Op 3 items trad bij 

geenn enkele deelnemer disconfirmatie op. Deze hadden betrekking op de focus van de 

behandelingg (alcoholgebruik of gokgedrag) en op de plaats van de behandeling. Op 

slechtss 8 items trad bij meer dan 10% van de deelnemers disconfirmatie op. Het item 

mett de meeste disconfirmatie (21,4%) had betrekking op de soort behandeling ('het 

lerenn van een methode om te ontspannen'). 

Opp schaalniveau (zie tabel 2) bleek de meeste disconfirmatie bij de vorm van de 

behandelingg (38%) en de relatie met de hulpverlener (35%). De minste disconfirmatie 

tradd op bij de plaats van de behandeling en de activiteitsverdeling (12%) en 9%), deze 

schalenn worden niet betrokken bij de logistische regressie analyses. 

Bijj  51% van de deelnemers was sprake van disconfirmatie op minimaal 2 items, de 

VZZ en GGZ verschilden hierin niet. De somscores van de voorkeursschalen hangen 

allenn samen met de ruwe disconfirmatiescore op de betreffende schaal (r=.35-.53, p<.005). 

Di tt geldt ook voor de meeste negatief extreme voorkeuren (r=.34-.46, p<.005, zie tabel 

2)--

KlinischKlinisch significante verbetering 

Hett percentage KSV, volgens de GHQ-12, in de gecombineerde onderzoeksgroep 

opp T2, T3 en T4, lag rond de 25% (zie tabel 3). In de GGZ-groep verbeterde de 

symptomatologie,, volgens de GHQ-28, na afsluiting van de behandeling nog behoorlijk, 

blijkendd uit 45% KSV op T4. Ook in de VZ-groep blijkt dat na afsluiting van de behan-

delingg een voortgaande verbetering van de problemen optrad, tot 81% KSV volgens de 

AUDI TT op T4. 

Tabell  3. Percentage klinisch significant verbeterden (KSV) op 4 meetmomenten. 

Meetmomenten n 

Helee groep' 

GGZ-groep p 

VZ-groep p 

n* * 

KSVV GHQ-12 

n* * 

KSVV GHQ-28 

n* * 

KSVV AUDIT 

T1 1 

108 8 

17% % 

--
--
--
--

T2 2 

93 3 

24% % 

36 6 

6% % 

47 7 

47% % 

T3 3 

108 8 

26% % 

47 7 

53% % 

63 3 

47% % 

T4 4 

108 8 

27% % 

47 7 

45% % 

63 3 

81% % 

11 Geen significante verschillen tussen VZen GGZ. KSV=Klinisch significante verbetering. 
** n van degenen die zowel T1, T3 als T4 hebben ingevuld. n-T2 is kleiner door de drop-outs zonder 
afsluitendee zitting. Op T1 werd alleen de GHQ-12 afgenomen. 
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VoorspellendeVoorspellende waarde van voorkeursdisconfirmatie voor cliëntwaardering 

Inn tabel 4 staan de significante resultaten van de logistische regressie analyses weer-

gegeven.. Uit de tabel komen een aantal opvallende bevindingen naar voren. Ten eerste 

blijk tt dat voorkeursdisconfirmatie vaker niet dan wel bijdraagt aan de voorspelling van 

cliëntwaardering.. Ten tweede blijkt dat, met één uitzondering, tevredenheid over het 

behandelresultaatt niet wordt voorspeld door disconfirmatie. En als derde blijkt dat 

voorkeursdisconfirmatiee vooral een bijdrage levert aan de voorspelling van tevredenheid 

overr de communicatie en de hulpverlener in de fbllow-up, dus na afsluiting van de be-

handeling. . 

Bovendienn blijkt, met één uitzondering, dat de disconfirmatie in de verwachte rich-

tingg bijdraagt aan de voorspelling. Zo verkleint dis confirmatie van de inhoudvoorkeuren 

dee kans op tevredenheid over de communicatie en over de hulpverlener aanzienlijk. 

Disconfirmatiee van de vormvoorkeuren verkleint de kans op tevredenheid over de hulp-

verlener,, op T2, T3 en T4, waarbij de laatsten ook significant blijven bij correctie voor 

hett aantal toetsen. Disconfirmatie van de relatievoorkeuren verkleint de kans op tevre-

denheidd over de communicatie. Indien de focus van de behandeling niet overeenkomt 

mett de voorkeur heeft dit eveneens een negatief effect op de cliëntwaardering over de 

communicatie.. Het oordeel over het behandelresultaat wordt alleen voorspeld door de 

voorkeursdisconfirmatiee over de hulpverlener. De samenhang is echter alleen significant 

opp T3 en tegengesteld aan de verwachting, hierop wordt in de discussie teruggekomen. 

Tabell  4. Voorspellende waarde van voorkeursdisconfirmatie voor cliëntwaardering (OR) 

AfhankelijkeAfhankelijke variabele: tevredenheid 

Communicatiee Hulpverlener Behandelresultaat 

Disconfirmatie:: T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

Vormm van de behandeling - - - - - .34 .18 .29 - - -

Inhoudd van de behandeling - .16 - .28 - - .23 .21 

Soortt hulpverlener , . . . . . . . - . 3.33-

Relatiee met de hulpverlener - - .31 .31 - - - - - - -

Focuss van de behandeling .27 

Totalee disconfirmatie - - - - - - - - - - -

OR=univariaatt model, na correctie voor setting en toestandsbeeld, p<.05. Vetgedrukt: p<.005. 

II  Voorspellende waarde van voorkeursdisconfirmatie voor drop-out en behandeluitkomst 

Mett drop-out als afhankelijke variabele werd dezelfde logistische regressie proce-

duree gevolgd als hierboven. Voorkeursdisconfirmatie bleek niet samen te hangen met 

drop-outt (n=29). KSV volgens de GHQ-12, in de hele groep, werd op geen enkel meet-

momentt voorspeld door voorkeursdisconfirmatie. In de GGZ-groep bleek dat KSV 
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volgenss de GHQ-28 evenmin werd verklaard door voorkeursdisconfirmatie. In de VZ-

groepp bleek voorkeursdisconfirmatie over de focus van de behandeling de kans op KSV 

volgenss de AUDI T op T2 te verkleinen met een factor 10 (OR=.01, 95%CI: .001.12, 

p<.009).. Ook deze bevinding wordt nader besproken in de discussie. 

Discussie e 

Inn dit onderzoek werd de discrepantie tussen behandelvoorkeuren en de feitelijke 

behandelingg als voorspeller van cliëntwaardering en behandeluitkomst onderzocht in de 

ambulantee GGZ en de ambulante verslavingszorg. Er werd gekeken naar differentiële 

effectenn door de statistische analyses uit te voeren op de subschaalniveaus van voorkeurs-

disconfirmatiee en cliëntwaardering. 

Dee cliëntwaardering in onze studie bleek veel lager dan in veel andere studies. Dit 

werdd vooral veroorzaakt door de strenge criteria waarmee de deelnemers werden inge-

deeldd in een tevreden en minder tevreden groep. Opvallend waren verder de relatief 

lagee disconfirmatiescores. De verwachting dat de voorkeursdisconfirmatie de cliënt-

waarderingg voorspelt, kwam slechts gedeeltelijk uit. De voorkeursdisconfirmatie bleek 

eenn bescheiden rol te spelen in de voorspelling van de klachtreductie en bleek drop-out 

niett te voorspellen. De disconfirmatie bleek vooral de tevredenheid gemeten bij de af-

sluitingg van de behandeling en in de follow te voorspellen en slechts één keer vroeg in de 

behandeling. . 

Gelett op de hoeveelheid extreme voorkeuren is het opvallend dat er zo weinig 

voorkeursdisconfirmatiee is. Dit betekent waarschijnlijk dat er sprake was van een cliënt-

gerichtee indicatiestelling wat erin resulteerde dat de behandelingen aansloten bij de voor-

keurenn van de cliënten. Ook is mogelijk dat veel cliënten bij het invullen van de voorkeurs-

vragenlijstt (na de indicatiestelling) al wisten welke behandeling zij zouden krijgen en 

vaakk op een bevestigende manier hebben geantwoord. 

Overeenkomstigg Bleven e.a. (1999) draagt de totale disconfirmatiescore niet bij aan 

dee voorspelling van de cliëntwaardering, maar blijkt op subschaalniveau de disconfirmatie 

well  een aantal keer ontevredenheid te voorspellen. Hieruit komt het belang van een 

differentiëlee meting naar voren, omdat met de disconfirmatie op subschaalniveau in de 

behandelingg rekening gehouden kan worden. 

Dee differentiële invloed van de voorkeursaspecten op de verschillende dimensies 

vann cliëntwaardering blijkt ook uit de bevinding dat disconfirmatie over de behandel-

vormm uitsluitend tevredenheid over de hulpverlener voorspelde. Een verklaring hiervoor 

ligtt in enige inhoudelijke verwantschap tussen beide schalen. In de vormvoorkeur wordt 

naarr het soort behandeling gevraagd en in de hulpverlenerschaal naar de aansluiting van 

dee behandeling op de problemen. Deze verwantschap is er echter minder tussen de 

'relatiee met de hulpverlener' (of de hulpverlener zich bijvoorbeeld empathisch of afstan-

delijkk zou moeten opstellen) en de communicatieschaal (het betrekken van cliënt bij het 
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behandelplan,, informatie over doel en gang van zaken). In vervolgonderzoek naar de 

invloedd van cliëntgerichtheid op tevredenheid is het van belang om de inhouden van de 

voorkeurenn en realisaties enerzijds en de evaluaties ervan in termen van tevredenheid 

anderzijdss meer op elkaar aan te laten sluiten. 

Eenn andere bevinding is dat er weinig extreme voorkeuren zijn voor het soort hulp-

verlener,, maar dat bij een kwart van de deelnemers hierbij toch disconfirmatie optreedt. 

Bovendienn heeft disconfirmatie op dit aspect voorspellende waarde voor tevredenheid 

overr het behandelresultaat. Hoewel dit een toevalsbevinding kan zijn, want na correctie 

voorr het aantal toetsen niet meer significant, is ook mogelijk dat de disconfirmatie posi-

tieff  werkt. Het bleek dat de cliënten extreme afkeuren hadden voor behandeling door 

maatschappelijkk werker of verpleegkundige. In de realiteit werden de cliënten in de VZ 

voorall  behandeld door deze beroepsgroepen. Aangezien het behandelresultaat in de VZ 

beterr was dan in de GGZ, en daarmee de tevredenheid over het behandelresultaat, is de 

tevredenheidd daardoor omgekeerd gerelateerd aan de disconfirmatie. Dit betekent wel-

lichtt dat cliënten vooraf beter geïnformeerd moeten worden over de kennis en kunde 

vann maatschappelijk werkers of verpleegkundigen. 

Voorkeursdisconfirmatiee is niet voorspellend voor drop-out. Dit is tegen de ver-

wachtingg in en kan verklaard worden door het lage niveau van disconfirmatie in deze 

studie.. Analoog aan de theorieën over verwachtingen wordt een zekere tolerantie voor 

disconfirmatiee verondersteld, die een kritische grens moet bereiken om tot negatieve 

consequentiess als drop-out te kunnen leiden (Thomson & Surïol, 1995). De kritische 

grenss voor ontevredenheid is lager dan voor drop-out. Het ziet er naar uit dat in onze 

studiee deze drempel wel werd bereikt voor ontevredenheid over een aantal behandel-

kenmerken,, maar niet voor drop-out. De bevinding kan ook verklaard worden door 

selectievee uitval. In een post-hoc analyse bleek echter dat de responders en de non-

responderss onder de drop-outs niet verschilden in het aantal extreme voorkeuren. Gelet 

opp de samenhang tussen de extreme voorkeuren en de disconfirmatie is het niet waar-

schijnlijkk dat de disconfirmatie onder de non-responders veel hoger was. In de totale 

groepp bleek echter dat er meer disconfirmatie was bij de non-responders (68%) dan bij 

dee responders (41%) in de follow up (%2-6,8,p=.009). Dit betekent wellicht dat de 

disconfirmatiee niet direct leidt tot wegblijven uit de behandeling maar wel tot vermin-

derdee onderzoekstrouw. 

Tenn aanzien van het behandelresultaat bleek alleen in de VZ disconfirmatie voor-

spellendd te zijn. Dit betrof disconfirmatie over de focus van de behandeling. De behan-

delingg in de VZ richtte zich voornamelijk op het alcoholgebruik terwijl veel cliënten ook 

aangavenn voor psychische problemen behandeling te willen. Op itemniveau bleek dat de 

cliëntenn waarbij op dit punt disconfirmatie optrad, niet klinisch significant verbeterden 

volgenss de AUDIT , terwijl van de overige cliënten wel een aanzienlijk percentage verbe-

terde.. Dit kan betekenen dat de indicatiestellingsregel in het protocol niet goed is toege-

past.. Ook is mogelijk dat binnen het protocol te weinig aandacht wordt geschonken aan 

dee voorkeuren van de cliënten. Uit dit onderzoek blijkt dat dat negatieve consequenties 
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kann hebben voor het behandelresultaat en zou aanpassing van de indicatiestelling op zijn 

plaatss zijn. Een belangrijke consequentie is dat het nagaan van voorkeursdisconflrmarie 

inn een vroeg stadium in de behandeling kan bijdragen aan het optimaliseren van het 

behandelresultaatt in de VZ. 

Eenn ander punt is dat de voorkeursdisconfirmatie vooral een rol speelde op latere 

meetmomentenn (de afsluiting en follow-up). Omdat cliëntwaardering meestal na de be-

handelingg wordt gemeten heeft dit praktisch belang. Doordat lage scores op cliënt-

waarderingg over de communicatie en de hulpverlener kunnen duiden op 

voorkeursdisconfirmatiee over de vorm en inhoud van de behandeling en de relatie met 

dee hulpverlener, kan het zinvol zijn om bij geconstateerde ontevredenheid deze aspecten 

vann het behandelproces - op afdelingsniveau - onder de loep te nemen. Hierbij kunnen 

err zaken aan het licht komen die de cliëntgerichtheid van het proces kunnen verhogen. 

Hiermeee komen we tot de slotsom dat behandelvoorkeuren en 

voorkeursdisconfirmatiee in enige mate indicatief zijn voor cliëntwaardering over de proces-

kenmerkenn van de behandeling. De cliëntgerichtheid van de behandeling komt gedeelte-

lij kk tot uitdrukking in de tevredenheid van de cliënten en bovendien kan dit, in de VZ, 

bijdragenn aan het behandelresultaat. Echter, wat ook naar voren komt is dat de 

voorkeursdisconfirmatiee zeer klein is en dat een heel kleine dis confirmatie al leidt tot de 

besprokenn resultaten. PLen beperking van dit onderzoek is bovendien dat veel mogelijke 

kenmerkenn van de behandeling niet in de voorkeurslijst zijn opgenomen. Eventuele 

disconfirmatiee over deze kenmerken komt niet in beeld. Het lijk t nuttig om het meten 

vann zowel de voorkeursdisconfirmatie als cliëntwaardering verder te ontwikkelen tot 

meerr sensitieve en specifieke indicatoren. 

NotenNoten bij hoofdstuk 3 

Dee samenvoeging van deze schalen kwam tot stand na nieuwe factor-analyse. De constructie van de 

vragenlijstt en psychometrische eigenschappen staan beschreven in Aarsse & Van den Brink (2002). 
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Eenn goede werkrelatie en een tevreden 
cliënt:: een goed resultaat? 

Eenn prospectieve studie naar de relatie 
tussenn de werkrelatie, cliënttevredenheid en 

behandelresultaatt in de GGZ en verslavingszorg 

Samenvatting g 
Indienn cliënttevredenheid een indicator is voor kwaliteit van de behandeling zou een 

goedd behandelproces automatisch leiden tot tevredenheid. Deze stelling werd getoetst 

doorr in een prospectief onderzoek in korte ambulante behandelingen in de GGZ en de 

verslavingszorgg de voorspellende waarde van de werkrelatie voor cliënttevredenheid te 

toetsen.. De werkrelatie voorspelde tevredenheid over de communicatie en de hulpverle-

ner.. De werkrelatie voorspelde niet tevredenheid over het behandelresultaat, noch klacht-

vermindering.. Tevredenheid over behandelkenmerken is, onafhankelijk van tevreden-

heidd over het behandelresultaat, een redelijk goede kwaliteitsindicator voor het behandel-

proces. . 

Auteurs:Auteurs: Riet Aarsse, Wim van den Brink, Maarten Koeter 

AangebodenAangeboden ter publicatie 
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Inleiding g 

CCliënttevredenheidd wordt veel gemeten omdat cliënttevredenheid wordt beschouwd 

alss indicator voor de kwaliteit van de zorg. Dit betekent dat aangenomen wordt 

datt een goed behandelproces automatisch leidt tot een hoog satisfactieniveau van de 

cliënt.. De status van het (psychotherapeutische) behandelproces wordt vaak weergege-

venn in termen van de werkrelatie (Orlinsky e.a., 1994). Ook omdat de werkrelatie in veel 

onderzoekk samenhangt met de behandeluitkomst zou de werkrelatie daarom een ijkpunt 

voorr de tevredenheid over het behandelproces kunnen zijn. De gemiddelde sterkte van 

dee samenhang tussen de werkrelatie en behandeluitkomst is bescheiden (r=.26 Horvath 

&&  Symonds, 1991; r=.22 Martin e.a., 2000). Deze meta-analyses hebben vooral betrek-

kingg op ambulante en klinische GGZ-patiënten, maar ook in de verslavingszorg is er een 

positievee relatie tussen werkrelatie en behandeluitkomst (Connors e.a., 1997, Carrol e.a., 

1997,, Bell e.a., 1997). Zowel de beoordeling van de werkrelatie door de cliënt als door de 

behandelaarr is voorspellend voor het latere behandelresultaat (Horvath & Symonds, 1991). 

Uitt onderzoek blijk t een positieve samenhang tussen de werkrelatie en cliënt-

tevredenheidd (Lebow, 1982, Gaston e.a., 1992, Flynn e.a., 1981). Het beschikbare onder-

zoekk naar de samenhang tussen tevredenheid en de werkrelatie heeft echter een aantal 

belangrijkee beperkingen. Ten eerste zijn de studies veelal cross-sectioneel van karakter 

waardoorr niet helder is in hoeverre de werkrelatie leidt tot tevredenheid of andersom. 

Tenn tweede wordt de cliënttevredenheid vaak uni-dimensioneel gemeten waardoor niet 

helderr is hoe verschillende aspecten van dee behandeling worden beoordeeld en hoe deze 

samenhangenn met de werkrelatie. Cliënten maken wel een onderscheid tussen deze as-

pectenn (Möller-Leimkühler, 2002). Met een multi-dimensionele tevredenheidsmeting, 

waarinn rekening wordt gehouden met verschillende proces- en uitkomstdimensies van 

dee behandeling, kan een inzichtelijker beeld ontstaan over de samenhang tussen de werk-

relatiee en cliënttevredenheid. Als derde punt beperken de meeste studies zich tot één 

settingg waardoor het niet mogelijk is om verschillende settingen met verschillende 

behandelbenaderingenn en behandeldoelen met elkaar te vergelijken. 

Inn dit prospectieve onderzoek staat de vraag centraal in hoeverre de werkrelatie, 

zoalss beoordeeld door de cliënt en de behandelaar, temporeel samenhangt met tevreden-

heidd over proceskenmerken en tevredenheid over het behandelresultaat. De tweede 

onderzoeksvraagg is of cliënttevredenheid, naast de werkrelatie, een additionele bijdrage 

kann leveren aan de voorspelling van het behandelresultaat. 

Methode e 

DeelnemersDeelnemers en meetmomenten 

Hett onderzoek is een naturalistische cohortstudie, uitgevoerd in vier behandel-
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afdelingenn in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en de verslavingszorg (VZ). In de 

GGZZ bestond de doelgroep op één locatie uit cliënten die waren geïndiceerd voor een 

kortdurendee poliklinische klachtgerichte behandeling volgens het 5-gesprekken model. 

Opp de andere locatie ging het om cliënten die waren geïndiceerd voor ambulante indivi-

duelee en/of groepsbehandeling. De doelgroep in de VZ bestond uit cliënten die geïndi-

ceerdd waren voor kortdurende behandeling voor gok- en/of alcoholproblemen. Op één 

locatiee werd zonder protocol behandeld en op de andere volgens een zogenaamd 4-

gesprekkenprotocol. . 

Err waren vijf meetmomenten voor de cliënten: na de indicatiestelling maar vóór de 

startt van de behandeling (tO), na de tweede/derde behandelsessie (tl), bij de afsluiting 

vann de behandeling (t2). Eén maand (t3) en drie maanden na het einde van de behande-

lingg (t4) vonden vervolgmetingen plaats. All e deelnemers gaven vooraf schriftelijk 

informedd consent en ontvingen na het invullen van elke follow-up een cadeaubon. 

Dee behandelaars vulden voor elke cliënt twee keer een vragenlijst in: na afsluiting 

vann de tweede/derde behandelsessie (tl) en bij de afsluiting van de behandeling (t2). 

Figuurr 1. Stroomschema van deelnemers en vragenlijstrespons 

Informedd consent en TO 

Gestartt met behandeling 

^ / T 4 :: 1 4 4 \. 
>> (60%) I" 

eindee behandeling, 
R.E.== regulier eind; 
D.O.=dropout t 

TO:: start behandeling 
T1:: na 2e/3e zitting 
T2:: afsluitende zitting 
T3:: 1 maand na einde 
T4:: 3 maanden na einde 
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Vann de 258 deelnemers kwamen er 88 uit de G GZ en 170 uit de VZ . 18 van hen 

start tenn niet met de behandel ing (zie figuur 1). Van de 240 cliënten die met de behande-

lingg begonnen, beëindigden 72 cliënten (30%) de behandeling voortijdig, waarbij 41 van 

henn (57%) zonder bericht wegbleven. Van de 168 deelnemers die de behandeling regu-

lierr eindigden vulden 116 de T2-vragenlijst in (48% van 240). 147 Deelnemers retour-

neerdenn de eerste follow-up ( 6 1% van 240) en 144 de tweede follow-up (60% van 240). 

Vann de 32 hulpverleners waren 12 afkomstig uit de G GZ en 17 uit de VZ . De 

gemiddeldee leeftijd was 38,5 jaar (sd=10,5), onder hen waren 19 vrouwen (59%). In de 

V ZZ waren de hulpverleners vooral opgeleid tot maatschappelijk werker (78%) of sociaal 

psychiatr ischh verpleegkundige (22%). In de G GZ waren de hulpverleners psychiater 

(i.o.)) (83%,) of psycholoog (17%). 

I ns t rumen ten n 

CJïéntsatisfactie CJïéntsatisfactie 

Cliëntsatisfactiee werd gemeten met de CliëntSatisfactie Moni tor-R (CSM-R). Deze 

vragenlijstt is gebaseerd op de vragenlijsten uit het landelijke tevredenheidsonderzoek in 

dee G GZ en de V Z (Kooi & Donker, 1991, Jongerius e.a., 1995). De CSM-R is multi-

d imensioneell  en bevat 39 stellingen waarmee men het geheel eens (score=6) tot en met 

geheell  oneens (score= l) kan zijn (Aarsse & Van den Brink, 2002). De drie dimensies die 

refererenn aan het behandelproces en het behandelresultaat worden in dit artikel gebruikt. 

Di tt zijn tevredenheid over de 'communicatie' (7 i tems, informatie en overleg), over de 

'hulpverlener'' (9 items, bejegening en deskundigheid) en tevredenheid over het behandel-

resultaatt (5 items). De betrouwbaarheid van deze schalen was op alle meetmomenten 

goedd (Cronbach's (X=.85-.96). 

N ett als in veel andere studies, werd overwegend positief geantwoord. Om degenen 

diee geheel tevreden waren te onderscheiden van degenen die minder tevreden waren, 

werdenn cliënten die op alle items van een schaal een 5 of 6 scoorden beschouwd als 

' tevreden'.. De anderen werden beschouwd als 'minder tevreden' over dat aspect. Deze 

indelingg was valide omdat bleek dat de ' tevredenen' rapportcijfers aan hun behandeling 

gavenn die ruim één punt hoger waren dan die van 'minder tevredenen'. 

Werkrelatie Werkrelatie 

D ee werkrelatie werd gemeten met de verkorte versie van de Werk Allianti e Vragen-

lijstt (WAV, Seps, 1997, Vervaeke & Vertommen, 1993), de naar het Nederlands vertaalde 

versiee van de Working Alliance Inventory (Horvath & Greenberg, 1989). Deze meet de 

band-- (6 items), taak- (5 items) en het doelaspect (5 items) van de werkrelatie. Het band-

aspectt betreft de affectieve verstandhouding en het vertrouwen tussen beide partijen. 

Hett taakaspect van de werkrelatie heeft betrekking op de rollen van de cliënt en behandel-
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aar.. Het doelaspect betreft de overeenstemming over het doel van de behandeling. De 

doel-- en de taakschaal werden samengevoegd tot een contractschaaJ (overeenkomstig 

Seps,, 1997) omdat beide schalen sterk samenhingen (tl:r=0,87, t2:r=0,93; p<.000). Deze 

contractschaall  hing samen met de bandschaal (tl : r=.71 en t2: r—.70, p<.000), maar niet 

zoo hoog dat een ééndimensionele maat geïndiceerd was. De inhoud van de versie voor 

cliëntenn en voor behandelaars komt overeen. 

Dee WAV heeft een 5-punts antwoordschaal, waarbij een score van 4 duidt op een 

goedee werkrelatie (Seps, 1997). Om na te gaan hoeveel deelnemers de werkrelatie als 

goedd beoordelen wordt het percentage deelnemers met een gemiddelde item score van 4 

off  hoger gepresenteerd. De statistische analyses worden uitgevoerd met de gemiddelde 

itemscores.. De betrouwbaarheid op elk meetmoment is goed (cliëntversie: Cronbach's 

a=.72-92;; behandelaar versie: a=.81-.92). 

PsychischePsychische klachten en alcoholproblemen 

Dee ernst van de psychische en psychiatrische problemen werd gemeten met de 12-

itemm en de 28-item versie van de General Health Questionnaire (GHQ-12/28, Koeter & 

Ormel,, 1995). De GHQ-12 is in de hele onderzoeksgroep afgenomen en geeft een 

algemenee indruk van de psychische klachten. De alternatieve GHQ-scoring werd ge-

bruiktt wat betekent dat chronische klachten meetellen in de score. De GHQ-28 werd bij 

aanmeldingg in beide groepen afgenomen en op latere meetmomenten alleen in de GGZ 

groep.. Reden hiervoor is dat de GHQ-28 naast milde psychische klachten ook meer 

onderscheidendee items voor ernstige psychische problemen bevat. De betrouwbaarheid 

vann de GHQ-12 en de GHQ-28 was op alle meetmomenten goed (Cronbach's OL—.79-

.944 respectievelijk (X=.89-.96). 

Dee ernst van de alcoholproblemen werd gemeten met de Alcohol Use Disorder 

Identificationn Test (AUDIT, Babor e.a. 1989). Dit is een 10 item screener voor potentieel 

problematischh alcoholgebruik en kan ook worden gebruikt om co-morbiditeit in een 

psychiatrischee populatie vast te stellen (Reinert & Allen, 2002). De itemwaarden ten 

aanzienn van intensiteit, frequentie en problemen als gevolg van alcoholgebruik variëren 

vann 0 tot 5. Een totaalscore groter of gelijk aan 8 wijst op mogelijk problematisch alcohol-

gebruik.. De betrouwbaarheid op alle meetmomenten was goed (Cronbach's CX=.83-.92). 

Behandelresultaat Behandelresultaat 

Hett behandelresultaat werd vastgesteld in termen van klinisch significante verbete-

ringg (KSV, Jacobson & Truax, 1991). Om KSV vast te stellen werd eerst nagegaan of 

sprakee was van een 'betrouwbare' verbetering (de verbetering in de klachten groter is 

dann 1,96 keer de standaardmeetfout van de klachtenlijst) en vervolgens of de score van 

dee cliënt tot onder de drempelwaarde van de normalee populatie was gedaald. De drempel-

waardenn voor de GHQ-12 en de GHQ-28 waren respectievelijk 3 en 6 (Koeter & Ormel, 
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1995)) en voor de AUDI T een 8 (Babor, 1989). Patiënten die betrouwbaar waren verbe-

terdd en bovendien onder de drempelwaarden scoorden werden beschouwd als KSV. De 

overigenn werden gezien als klinisch niet significant verbeterd. 

Statischee analyses 

Dee voorspellende waarde van de werkrelatie op tevredenheid over de communica-

tie,, de hulpverlener en het behandelresultaat, gemeten bij de afsluiting van de behande-

lingg en tijdens de follow-up (t2 tot en met t4), werd onderzocht met behulp van logistische 

regressie.. De onafhankelijke variabele was telkens de werkrelatie volgens de cliënt en 

volgenss de behandelaar op tl en t2. Omdat de psvchische klachten ten tijde van vragenlijst-

afnamee - het toestandsbeeld — samenhingen met zowel de werkrelatie als de cliënt-

tevredenheid,, werden deze als confounder in het model opgenomen. Vanwege een aan-

tall  significante interactietermen tussen de voorspeller en setting werden de analyses voor 

dee VZ en de GGZ afzonderlijk uitgevoerd. 

Dee voorspellende waarde van de werkrelatie voor behandelresultaat en de toege-

voegdee waarde van tevredenheid op de voorspelling werden eveneens via logistische 

regressiee analyse onderzocht. Hiertoe werd een stapsgewijze procedure gevolgd wTaarbij 

inn de eerste stap de werkrelatieschalen bloksgewijs in het model werden opgenomen. In 

dee tweede stap werden de toegevoegde waarde van de drie satisfactieschalen via een 

forwardd selectie procedure getoetst. Dit betekent dat een satisfactieschaal alleen in het 

modell  wordt opgenomen als deze nog iets toevoegt aan de voorspelling van de behandel-

resultaatt door de werkrelatieschalen. Behandelresultaat is op alle meetmomenten geope-

rationaliseerdd als KSV. 

Resultaten n 

KlachtenKlachten bij aanmelding 

Dee GGZ-groep scoorde hoger op de GHQ-12 (7,6, sd=2,6) dan de VZ-groep (6,1, 

sd=2,9;; t(238)=4,l, p<.05). De ernst van de psychische klachten gemeten met de GHQ-

288 was ook wat hoger in de GGZ-groep (19,5, sd=6,0) dan in de VZ-groep (16,7, sd=7,l; 

t(238)=2,4,, p<.05). De ernst van de alcoholproblemen was daarentegen duidelijk groter 

inn de VZ-groep (20,9, sd=8,5) dan in de GGZ-groep (7,4, sd=5,7; t(238)=-13,5, p<.05). 
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Figuurr 2. Percentage tevreden deelnemers per behandelaspect, per meetmoment en per 

setting. . 

Communicatie e 

100% % 
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Uil l 
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Hulpverlener r 
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Meetmomenten:: T1=na 2e/3e zitting, n=108; T2=afsluitende zitting, n=93; T3=1lifollow-up, n=108;T4=2a 

follow-up,, n=108. N op T2 is kleiner door de missende waarden van de drop-outs. 

Cliëntwaardering Cliëntwaardering 

Inn figuur 2 staan de percentages 'tevreden' voor elk domein, gestratificeerd naar 

behandelsettingg en meetmoment. Door de strenge criteria voor 'tevreden' waren deze 

lagerr dan in veel andere studies. In beide settingen gold dat meer deelnemers tevreden 

warenn over de communicatie en de hulpverlener dan over het resultaat van de behande-

ling.. Op elk meetmoment waren er meer tevreden deelnemers in de VZ dan in de GGZ. 

Werkrelatie Werkrelatie 

Dee cliënten uit de VZ beoordeelden zowel de band- als het contractaspect van de 

werkrelatiee op beide meetmomenten positiever dan de cliënten uit de GGZ (zie tabel 1). 

Meerr dan de helft van de GGZ-cliënten beoordeelde de werkrelatie op beide meet-

momentenn niet als 'goed' maar als voldoende of matig. Ook de behandelaars in de VZ 

beoordeeldenn de werkrelatie gemiddeld genomen positiever dan hun collega's in de GGZ. 

Binnenn elke setting waren er geen significante verschillen in de werkrelatiescores 

tussenn behandelaars en cliënten en evenmin bleken de schaalscores van cliënt en behandel-

aarss significant samen te hangen. In de gecombineerde GGZ- en VZ-groep bleek echter 

datt de scores op de contractschaal van de behandelaars en cliënten positief samenhing 

opp t2 (r=.36, p=.004, n=63). Dit duidt op overeenstemming over de taken en doelen 

tussenn beide partijen. De gemiddelde werkrelatiescores op tl en t2, van zowel de cliën-

tenn als de behandelaars, bleken niet significant van elkaar verschillend. Dit betekent dat 

dee beoordeling van de werkrelatie gedurende de behandeling niet veranderde. 
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Tabell  1. De werkrelatie, beoordeeld door cliënt en behandelaar in VZ en GGZ. 

Werkrelatie1 1 n n 

VZ Z 

%% 'goed' n n 

GGZ Z 

%% 'goed' t-toets voor 2 gemiddelden* 

T1:Band d 

T1:: Contract 

T2:: Band 

T2:: Contract 

102 2 

102 2 

68 8 

68 8 

66% % 

76% % 

68% % 

75% % 

63 3 

63 3 

53 3 

53 3 

43% % 

33% % 

43% % 

35% % 

t(163)=3.91 1 

t(163)=6.37 7 

t(119)=3.66 6 

t(119)=5.66 6 

Therapeut-versie e 

Tt:Bandd 103 47% 68 29% t(169)=4.59 

T1:: Contract 107 54% 68 24% t(173)=4.55 

T2:: Band 56 66% 49 37% t(103)=3.48 

T2:: Contract 56 61% 49 39% t(103)=3.15 

1.. Percentage 'goed' is het aantal deelnemers met een 4 of hoger als gemiddelde op de 

werkrelatieschaal. . 

** de gemiddelde schaalscores werden gebruikt om verschillen tussen de VZ en GGZ te toetsten. 

Allee t-waarden p<002. 

BetrouwbareBetrouwbare en klinisch significante verbetering 

Inn de gecombineerde groep lag het percentage KSV gemeten met de GHQ-12 na de 

afsluitingg van de behandeling rond de 25%; ongeveer een kwart van alle deelnemers was 

énn significant verbeterd én scoorde onder de drempelwaarde van de normpopulatie. In 

dee GGZ-groep namen de psychische klachten, gemeten met de GHQ-28, na de afslui-

tingg van de behandeling behoorlijk af. KSV gemeten tijdens de eerste en tweede follow-

upp lag in deze groep rond de 50%. In de VZ-groep bleek na de eerste follow-up het 

percentagee KSV-AUDIT toe te nemen tot 81% tijdens de tweede follow-up (t4). 

Tabell  2. Percentage klinisch significant verbeterden (KSV) op 4 meetmomenten. 

Meetmomenten n 

Helee groep1 n* 

KSVV GHQ-12 

GGZ-groepp n* 

KSVV GHQ-28 

VZ-groepp n* 

KSVV AUDIT 

T1 1 

108 8 

17% % 

--
--
--
--

T2 2 

93 3 

24% % 

36 6 

6% % 

47 7 

47% % 

T3 3 

108 8 

26% % 

47 7 

53% % 

63 3 

47% % 

T4 4 

108 8 

27% % 

47 7 

45% % 

63 3 

81% % 

1.. Geen significante verschillen tussen VZ en GGZ. KSV=Klinisch significante verbetering. 

** n van degenen die zowel T1, T3 als T4 hebben ingevuld. n-T2 is kleiner door de drop-outs zonder 

afsluitendee zitting. Op T1 werd alleen de GHQ-12 afgenomen. 
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Tabell  3a. De temporele samenhang tussen de werkrelatie volgens de patiënt en 

tevredenheid,, uitgedrukt in Odds Ratio's, gecorrigeerd voor toestandsbeeld, in de 

VZZ en de GGZ 

Voorspeller* * 

Cliënt t 

T1:band d 

T1:: contract 

T1:: band 

T1:: contract 

T1:band d 

T1:: contract 

T2:band d 

T2:: contract 

T2:: band 

T2:: contract 

Afti i 

T2 2 

T2 2 

T3 3 

T3 3 

T4 4 

T4 4 

T3 3 

T3 3 

T4 4 

T4 4 

Afhankelijke e 

Communicatie e 

var.. VZ 

1.28* * 

1.47* * 

1.18 8 

1.20* * 

1.28* * 

1.27* * 

1.37* * 

1.26* * 

1.25* * 

1.28* * 

GGZ Z 

1.23 3 

1.18 8 

1.27* * 

1.08 8 

1.13 3 

1.22* * 

1.15 5 

1.23 3 

1.19 9 

1.33* * 

variabele. . cliënttevredenheid d 

Hulpverlener r 

VZ Z 

1.28* * 

1.30* * 

1.19* * 

1.20* * 

1.27* * 

1.32* * 

1.37* * 

1.32* * 

1.35* * 

1.27* * 

GGZ Z 

1.15 5 

1.14 4 

1.35* * 

1.22* * 

1.10 0 

1.11 1 

1.11 1 

1.23 3 

1.13 3 

1.35* * 

over: : 

Behandelresultaat t 

VZ Z 

1.10 0 

1.10 0 

1.11 1 

1.08 8 

1.06 6 

1.06 6 

1.12 2 

1.10 0 

1.11 1 

1.10 0 

GGZ Z 

0.94 4 

1.16 6 

1.06 6 

1.07 7 

1.00 0 

1.00 0 

1.29 9 

1.20 0 

1.00 0 

1.07 7 

*p<.05 5 

Tabell  3b. De temporele samenhang tussen de werkrelatie volgens de behandelaar 

enn tevredenheid volgens de patiënt, uitgedrukt in Odds Ratio's, gecorrigeerd voor 

toestandsbeeldd van de patiënt, in de VZ en de GGZ 

Afhankelijkee variabele, cliënttevredenheid over: 

Voorspeller* * Communicatiee Hulpverlener Behandelresultaat 
Behandelaar r 

T1:band d 

T1:: contract 

T1:band d 

T1:: contract 

T1:band d 

T1:: contract 

T2:band d 

T2:: contract 

T2:band d 

T2:: contract 

Afh h 

T2 2 

T2 2 

T3 3 

T3 3 

T4 4 

T4 4 

T3 3 

T3 3 

T4 4 

T4 4 

var.. VZ 

0.96 6 

0.97 7 

1.02 2 

1.01 1 

0.95 5 

1.01 1 

1.26 6 

1.07 7 

0.95 5 

1.01 1 

GGZ Z 

1.16 6 

1.15 5 

1.06 6 

0.97 7 

1.14 4 

1.01 1 

1.45* * 

1.20 0 

--
1.10 0 

VZ Z 

1.02 2 

1.05 5 

1.07 7 

0.97 7 

1.01 1 

0.98 8 

1.00 0 

10.7 7 

1.05 5 

1.02 2 

GGZ Z 

1.16 6 

1.08 8 

0.93 3 

0.93 3 

1.35 5 

1.07 7 

0.95 5 

0.89 9 

1.20 0 

10.3 3 

VZ Z 

1.07 7 

1.07 7 

0.93 3 

0.98 8 

0.96 6 

1.00 0 

1.02 2 

10.4 4 

1.11 1 

1.10 0 

GGZ Z 

1.12 2 

1.17 7 

1.14 4 

--
1.53* * 

1.27* * 

1.26 6 

1.25 5 

--
1.12 2 

*p<.05;; - = niet berekend i.v.m. lege cellen 

VoorspeltVoorspelt de werkrelatie cliënttevredenheid? 

Zowell  het bandaspect als het contractaspect van de werkrelatie, beoordeeld door de 

cliënt,, bleken in de VZ tevredenheid over de communicatie en over de hulpverlener te 

voorspellen.. De werkrelatie gemeten tijdens de behandeling droeg ook nog bij aan de 

voorspellingg van de tevredenheid in de follow-up (zie tabel 3a). In de GGZ daarentegen 

bleekk de werkrelatie de tevredenheid over de communicatie minder vaak te voorspellen. 

Ookk tevredenheid over de hulpverlener werd in de GGZ minder vaak voorspeld door 

dee werkrelatie dan in de VZ. Dit wordt mogelijk deels veroorzaakt door de kleinere 
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groepp in de GGZ. In beide settingen bleek de werkrelatie de tevredenheid over het 

behandelresultaatt niet te voorspellen. 

Dee werkrelatie zoals beoordeeld door de behandelaar bleek in de VZ niet bij te 

dragenn aan de voorspelling van tevredenheid (zie tabel 3b). In de GGZ daarentegen 

bleekk de werkrelatie volgens de behandelaar, gemeten op t l , te voorspellen of cliënten 

tevredenn waren over het behandelresultaat in de follow-up (t3 en t4). Bovendien bleek 

hett bandaspect, beoordeeld door de behandelaar op t2, de tevredenheid over de commu-

nicatiee te voorspellen op t3. 

WerkrelatieWerkrelatie en tevredenheid als voorspellers van het behandelresultaat 

Dee werkrelatie, gemeten op tl en t2, bleek niet significant bij te dragen aan de 

voorspellingg van KSV op t2, t3 en t4, noch in de VZ noch in GGZ. De voorspelling van 

KSVV verbeterde niet na toevoeging van de scores op tevredenheidsdimensies in het 

model.. Dus noch de werkrelatieschalen noch de combinatie van werkrelatie en de 

tevredenheidsschalenn voorspelde KSV. 

Discussie e 

Cliënttevredenheidd bleek in deze studie lager dan in veel andere studies, wat voorna-

melijkk wordt veroorzaakt door het strenge criterium voor 'tevredenheid' in onze studie. 

Binnenn de GGZ werd duidelijk lager gescoord op tevredenheid dan in de VZ. Boven-

dienn bleek dat in de GGZ de werkrelatie minder positief werd beoordeeld dan in de VZ. 

Inn de VZ bleek de werkrelatie de tevredenheid over de communicatie en de hulpverlener 

tee voorspellen, terwijl dit in de GGZ minder vaak het geval was. In beide settingen 

voorspeldee de werkrelatie, beoordeeld door de cliënt, op geen enkel moment de tevre-

denheidd over het behandelresultaat. In de GGZ bleek de werkrelatie, beoordeeld door 

dee behandelaar, echter wel een aantal keer de tevredenheid over het behandelresultaat te 

voorspellen. . 

Nochh de werkrelatie, noch de toegevoegde satisfactieschalen in de logistische re-

gressiee modellen, bleken bij te dragen aan de voorspelling van een klinisch significant 

behandelresultaat. . 

Dee lagere tevredenheid in de GGZ, ten opzichte van de VZ, zou op het eerste 

gezichtt verklaard kunnen worden door de lagere scores op de werkrelade in de GGZ. 

Dee werkrelatie bleek in de GGZ echter juist in mindere mate tevredenheid te voorspel-

len,, waardoor het verschil in tevredenheid niet door de werkrelatie kan worden ver-

klaard.. Een meer waarschijnlijke verklaring is het verschil in psychopathologie tussen 

beidee settingen. De psychische aanmeldproblemen in de GGZ bleken ernstiger dan in 

dee VZ, bovendien komt in een eerdere rapportage (Aarsse & Van den Brink, 2002) naar 
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vorenn dat in de GGZ-groep meer sprake is van neuroticisme en wantrouwendheid. Beide 

cliëntkenmerkenn hangen negatief samen met tevredenheid. 

Datt de werkrelatie in de GGZ minder vaak significant bijdraagt aan de voorspelling 

vann tevredenheid kan veroorzaakt worden door het kleinere aantal deelnemers uit de 

GGZZ en een eventueel meer homogene scoring op de werkrelatie. De variantie in de 

werkrelatiescoress van de GGZ-deelnemers was echter zelfs iets groter dan die van de 

VZ-cliënten,, waardoor deze laatste verklaring afvalt. De eerste verklaring gaat gedeelte-

lij kk op. In het algemeen geldt dat een grotere n leidt tot een relatief kleinere meetfout, 

waardoorr gelijke OR's in een grote groep wel en in een kleine groep niet significant zijn. 

Dee OR in de GGZ is in drie logistische regressie analyses ongeveer even groot als in de 

VZZ (groter dan 1,23) zonder significant te zijn (zie tabel 3a). Dit duidt op een power 

probleem.. De overige niet significante OR's in de GGZ-groep zijn duidelijk kleiner dan 

diee in de VZ (1,10-1,15). Het lijk t erop dat niet alleen sprake is van beperkte power in de 

GGZ,, maar ook dat binnen de GGZ de bijdrage van de werkrelatie aan de tevredenheid 

overr de communicatie en de hulpverlener minder groot is dan in de VZ. 

Opvallendd is dat de werkrelatie geen voorspellende waarde heeft voor tevredenheid 

overr het behandelresultaat en ook dat de vaak in de literatuur geconstateerde relatie 

tussenn de werkrelatie en de feitelijke behandeluitkomst niet werd gevonden. Dit laatste 

zouu te maken kunnen hebben met de aard van de behandelingen in deze studie. Deze 

warenn voornamelijk kort en de therapeutische relatie heeft dan weinig kans zich te ont-

wikkelen.. Hoewel dit de lage scores in de GGZ kan verklaren, is dit niet aannemelijk 

omdatt de behandelingen in de VZ korter waren en er hoger werd gescoord op de werk-

relatie.. Bovendien bleek uit een post-hoc analyse dat binnen elke setting geen verschil 

bleekk in de werkrelatie tussen de groepen die geprotocolleerd werden behandeld (4-

gesprekkenn model en het 5-gesprekken model) en de groepen die niet kort werden be-

handeld. . 

Err is nog veel onduidelijk over de wijze waarop de werkrelatie bijdraagt aan het 

behandelresultaatt (Horvath & Luborsky, 1993, Hersoug e.a., 2001). De bevinding in dit 

onderzoekk sluit aan bij andere studies waarin de werkrelatie niet bleek samen te hangen 

mett behandelresultaat (Greenberg & Malcolm, 2002, Long e.a., 2000, Carroll e.a., 1997). 

Greenbergg & Malcolm (2002) bijvoorbeeld onderzochten een 'empty chair' procedure 

voorr het oplossen van conflicten. De verandering tijdens de behandeling, gemeten in 

termenn van interventiespecifieke doelen (bijvoorbeeld attitudeverandering ten aanzien 

vann het conflictobject), verklaarde het behandelresultaat meer dan de werkrelatie deed. 

Bijj  bijvoorbeeld internetbehandeling (Lange e.a., 2001 a/b), waarin sprake is van een 

schriftelijkee werkrelatie is de werkzaamheid van de behandeling wellicht mede afhanke-

lij kk van de duidelijkheid van de instructies. Mogelijk voorspelt in relatief korte 

geprotocolleerdee behandelingen niet de werkrelatie maar de kwaliteit van de afspraken 

dee effectiviteit van het protocol. Het lijk t zinvol om dit in vervolgonderzoek onder de 

loepp te nemen. 

Inn deze studie kwam naar voren dat de tevredenheid over de communicatie en over 
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dee hulpverlener in de VZ indicatief is voor een goede werkrelatie. In de GGZ geldt dit 

ietss minder. Tevredenheid over het behandelresultaat wordt niet verklaard door de werk-

relatie,, maar wordt wel enigs2ins bepaald door de verbetering van de klachten (Aarsse & 

Vann den Brink, 2002). Een goede werkrelatie en tevredenheid over het proces leiden dus 

niett per definitie tot een goed behandelresultaat. Concluderend betekent dit dat tevre-

denheidd over procesvariabelen en tevredenheid over uitkomstvariabelen gezien moeten 

wordenn als relatief onafhankelijke indicatoren van respectievelijk een kwalitatief goed 

behandelprocess en behandelresultaat. 
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Dee temporele relatie tussen 
cliëntwaarderingg en behandeluitkomst 

inn de GGZ en de verslavingszorg 

Samenvatting g 
Achtergrond:Achtergrond: De opvatting dat cliëntwaardering een indicator is voor de kwaliteit van 

dee zorg impliceert dat de kwaliteit van de zorg wordt weerspiegeld in het cliëntwaarderings-

niveau.. In dit artikel wordt deze aanname onderzocht door de temporele samenhang 

tussenn cliëntwaardering en behandeluitkomstparameters te onderzoeken. 

Methode:Methode: Aan het prospectieve onderzoek namen 240 cliënten deel die afkomstig 

warenn uit vier locaties in de ambulante GGZ en verslavingszorg. Op 5 momenten gedu-

rendee en na de behandeling werd cliëntwaardering, het klachtniveau en de klinisch signi-

ficantee verbetering (KSV) gemeten. De voorspellende waarde van cliëntwaardering en 

behandelresultaatt werd getoetst met logistische regressie analyse. 

Resultaten:Resultaten: Cliëntwaardering hing negatief samen met het klachtniveau. Cliënt-

waarderingg droeg niet bij aan de voorspelling van drop-out maar wel enigszins aan de 

voorspellingg van KSV. Omgekeerd droeg drop-out niet bij aan de voorspelling van cliënt-

waardering,, maar KSV voorspelde cliëntwaardering wel een aantal keer. Dit gold vooral 

dee waardering over het behandelresultaat. 

Conclusie.Conclusie. Cliëntwaardering biedt geen bescherming tegen drop-out, maar is enigs-

zinss indicatief voor de verbetering van de klachten. Cliëntwaarderingsmeting zou 

multidimensioneell  moeten zijn, en gecorrigeerd moeten worden voor de ernst van de 

psychischee klachten. Cliëntwaardering geeft een beperkte indruk van de klachtreductie 

enn is daarom onvoldoende om conclusies over de kwaliteit van het proces en de uitkomst 

opp te baseren. 

Auteurs:Auteurs: Riet Aarsse, Wim van den Brink & Maarten Koeter 

AangebodenAangeboden ter publicatie. 
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Inleiding g 

DDee sterker wordende roep om transparantie over de resultaten van de zorg vraagt 

omm goede uitkomstmaten. Cliëntwaardering wordt door velen gezien als indicator 

voorr de kwaliteit van de zorg (Vuori, 1987, Druss et al., 1999) en wordt in kwaliteits-

systemenn nogal eens gebruikt als centrale uitkomstvariabele (o.a. INK , SHKZ). Dit idee 

iss gebaseerd op de aannamen dat de kwaliteit van het proces en het behandelresultaat, de 

hoogtee van de cliëntwaardering bepalen én dat cliëntwaardering niet overwegend door 

anderee factoren dan de behandeling, zoals persoonlijkheid, wordt bepaald. Het is echter 

onduidelijkk in hoeverre deze aannamen juist zijn. Dit artikel richt zich op het toetsen van 

dee relatie tussen cliëntwaardering en behandeluitkomst. Met behandeluitkomst wordt 

hett aantal behandelsessies, de wijze van beëindiging van de behandeling zoals drop-out, 

enn de gerealiseerde vermindering van de klachten bedoeld. In de eerste plaats wordt de 

waardee van cliëntwaardering bepaald door na te gaan in hoeverre cliëntwaardering (ook 

vaakk cliëntsatisfactie of tevredenheid genoemd) een noodzakelijke voorwaarde is voor 

behandelcontinueringg en klachtreductie. Cliëntwaardering is daarbij de voorspellende 

variabele.. In de tweede plaats wordt nagegaan in hoeverre cliëntwaardering wordt be-

paaldd door behandeluitkomst. Cliëntwaardering is daarbij de afhankelijke varabele. 

Naarr de voorspellende rol van cliëntwaardering voor het optreden van drop-out is 

weinigg onderzoek gedaan doordat het meeste waarderingsonderzoek plaatsvindt na af-

sluitingg van de behandeling. In een aantal retrospectieve studies bleken drop-outs min-

derr hoog te scoren op clièntwaardering (Chan, 1997, Jongerius et al. 1994), ook wordt 

ontevredenheidd wel als reden genoemd om de behandeling te beëindigen (Pekarik, 1992). 

Inn twee prospectieve studies voorspelde cliëntwaardering behandeltrouw (Berghofer et 

al.,, 2002, Ley, 1982), en komt in een aantal studies een positieve relatie tussen cliënt-

waarderingg en het aantal behandelsessies of de behandelduur naar voren (Propst et al., 

1994,, Gaston & Sabourin, 1992, Flynn et al., 1981, Holcomb et al., 1998, Tracey, 1989). 

Samenvattendd blijkt uit de literatuur naar voren te komen dat er weinig duidelijkheid is 

overr het belang van cliëntwaardering als voorspeller van behandeluitkomst, al lijk t cliënt-

waarderingg een voorwaardelijke rol te spelen voor behandelcontinuering en zou daar-

doorr een bijdrage kunnen leveren aan het behandelresultaat. 

Studiess naar de relatie tussen cliëntwaardering en behandelresultaat zijn voorname-

lij kk cross-sectioneel en rapporteren vrijwel zonder uitzondering een negatieve samen-

hangg tussen klachtniveau of toestandsbeeld en cliëntwaardering (Chan et al., 1997, Propst 

ett al., 1994, Gaston & Sabourin, 1992, Holcomb, et al., 1998, LeVois et al., 1981, Hoff et 

al.,, 1999, Carscaddon et al, 1990, Ruggeri et al., 1998). Cliëntwaardering en kwaliteit van 

leven,, na de behandeling, hangen daarentegen positief met elkaar samen (Ruggeri et al., 

1998,, Srebnik et al., 1997) evenals cliënrwaardering en het niveau van algemeen functio-

nerenn (GAF-score, Propst et al., 1994). Bovendien wordt in een aantal cross-sectionele 

studiess een positieve samenhang gevonden tussen verbetering, of klachtvermindering, 
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enn cliëntwaardering (Baradell, 1995, Deane, 1993). De temporele richting van het effect 

blijf tt in deze studies meestal onduidelijk. 

Err zijn weinig studies die de invloed van behandelresultaat op cliëntwaardering on-

derzoeken.. Uit één studie kwam naar voren dat cliëntwaardering sterker gerelateerd was 

aann klinisch significante verbetering dan aan de traditionele verschilscores (Ankuta & 

Abeles,, 1993). In drie andere studies (Lambert et al., 1998, Lunnen & Ogles, 1998, 

Pekarikk & Guidry, 1999) werden tussen klinisch wel en niet significant verbeterden ech-

terr geen verschillen in cliëntwaardering gevonden. Kortom, de aanwijzingen dat cliënt-

waarderingg wordt bepaald door het klinische resultaat van de behandeling zijn beperkt. 

Well  is aangetoond dat cliëntwaardering samenhangt met het klachtniveau op het mo-

mentt van meting. 

Inn dit artikel worden de resultaten gepresenteerd van een prospectieve studie in de 

ambulantee geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en verslavingszorg (VZ) met als doel de 

waardee van cliëntwaardering als procesmaat (gemeten gedurende de behandeling) en als 

uitkomstmaatt (gemeten na afsluiting van de behandeling) te bepalen. Cliëntwaardering 

heeftt waarde als procesindicator indien het waarderingsniveau bijdraagt aan de voorspel-

lingg van drop-out, behandelcontinuering of behandelresultaat. Als uitkomstmaat heeft 

cliëntwaarderingg waarde indien het bereikte behandelresultaat en de voortzetting van de 

behandelingg de hoogte van het satisfactieniveau mede bepalen. De onderzoeksvragen 

zijnn daarom: 1) Voorspelt cliëntwaardering de behandeluitkomst? 2) In hoeverre wordt 

cliëntwaarderingg bepaald door de kwaliteit van de behandeluitkomst in termen van voor-

tijdigee beëindiging en de (klinisch significante) verbetering van de problemen bij de 

aanmelding? ? 

Methode e 

OnderzoeksopzetOnderzoeksopzet en deelnemers 

Hett onderzoek is een naturalistische cohortstudie met één voormeting en vier vervolg-

metingenn die werd uitgevoerd in de ambulante VZ en ambulante GGZ. De doelgroep in 

dee VZ was afkomstig uit twee locaties, en betrof cliënten die geïndiceerd waren voor 

kortdurendee behandeling voor alcohol- en/of gokproblemen. In één van beide locaties 

werdd behandeld volgens het 4-gesprekkenprotocol. De doelgroep in één GGZ locatie 

bestondd uit de cliënten die waren geïndiceerd voor kortdurende klachtgerichte behande-

lingg volgens het 5-gesprekken model en in de andere locatie was sprake van niet-

geprotocolleerdee individuele en/of groepsbehandeling. 

Cliëntwaarderingg met de behandeling en het klachtniveau werden beide vijf keer 

gemeten:: na de indicatiestelling maar vóór de start van de behandeling (TO), na de tweede/ 

derdee behandelsessie (Tl) en bij de afsluiting van de behandeling (T2). De twee follow-

upss waren ruim één maand na het afsluitende gesprek (T3) en ruim drie maanden na het 

afsluitendee gesprek (T4). All e deelnemers gaven schriftelijke informed consent en ont-
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vingenn na het invullen van elke follow-up een cadeaubon. 

Vann de 258 deelnemers kwamen er 88 uit de GGZ en 170 uit de VZ. De gemiddelde 

leeftijdd van de deelnemers was 37,6 jaar (sd=l 1,6 jaar). Deelnemers uit de VZ waren 

gemiddeldd ouder (39,6 jaar, sd=10,4 jaar) dan de cliënten uit de GGZ (30,4 jaar, sd=l l ,4 

jaar,, t(256)=6,3, p<.05). Dit komt vooral doordat één van de GGZ locaties op studenten 

wass gericht. Er waren meer mannelijke (75%) dan vrouwelijke deelnemers uit de 

verslavingszorgg en het omgekeerde was het geval in de GGZ (34% mannen). Meer dan 

dee helft van de deelnemers had een opleiding van HAVO of hoger. Meer GGZ dan VZ 

deelnemerss waren hoog opgeleid, hetgeen werd veroorzaakt door de studentengroep in 

dee eerdergenoemde GGZ locatie. 

Figuurr 1. Stroomschema van deelnemers en vragenlijstrespons 

258 8 Informedd consent en TO 

240 0 

/ T 4 :: 144 \ ^ 
11 (60%) f 

Gestartt met behandeling 

eindee behandeling, 
211 R.E.= regulier eind; 

D.O.. J D.O.=dropout 

TO:: start behandeling 
T1:: na 2e/3e zitting 
T2:: afsluitende zitting 
T3:: 1 maand na einde 
T4:: 3 maanden na einde 

Drop-ouiDrop-oui uit behandeling en respons 

Vann de onderzoeksdeelnemers startten 18 (7% van 258 deelnemers) niet met de 

behandeling.. Van de 240 cliënten die wel met de behandeling begonnen, hebben 168 

(70%)) cliënten de behandeling in overleg met de behandelaar afgerond, in het vervolg 

aangeduidd als 'regulier einde'. 72 Cliënten (30%) beëindigden de behandeling voortijdig, 
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zijj  worden hierna aangeduid als 'drop-out'. 41 van de drop-outs (24%) verschenen niet 

meerr zonder bericht. 

Vann de 168 deelnemers die de behandeling regulier eindigden vulden 116 de T2-

vragenlijstt in (69%). 147 Deelnemers (61%) die in behandeling waren geweest retour-

neerdenn de eerste follow-up en 144 de tweede follow-up (60%) (zie figuur 1). 

Responderss (n=144, 60%)) en non-responders (n=96, 40%) op T4 verschilden niet 

opp leeftijd, geslacht, opleiding, werksituatie of persoonlijkheidskenmerken. Met één uit-

zondering:: de responders zijn wat opener, zoals bleek uit hun scores op persoonlijkheids-

vragenlijsten.. Onder de non-responders bleken echter meer drop-outs dan onder de de 

responderss (46% vs. 19% ; X2=19,l, p<.001), zodat de drop-outs waarschijnlijk zijn 

ondervertegenwoordigd.. In de discussie wordt daarop teruggekomen. 

Instrumentenn en operationalisaties 

Cliëntwaardering Cliëntwaardering 

Clièntsatisfactiee werd gemeten met de CliëntSatisfactie Monitor-R (CSM-R (Aarsse 

&&  Van den Brink, 2002, Aarsse et al., 1999). Deze vragenlijst is gebaseerd op de vragen-

lijstenn die zijn gebruikt in landelijk onderzoek in de GGZ en de VZ (Kooi & Donker, 

1991,, Jongerius et al., 1994). De CSM-R is multidimensioneel en voor dit artikel worden 

dee schalen van de CSM-R gebruikt die refereren aan het behandelproces en het behandel-

resultaat.. Dit zijn: 1) satisfactie over de informatie en het overleg tijdens de behandeling, 

samengevatt in 'communicatie' (7-items), 2) satisfactie over de bejegening door en de 

deskundigheidd van de behandelaar, samengevat in 'de hulpverlener' (9-items) en 3) het 

resultaatt van de behandeling (5 items). Elk item is een stelling waarmee men het geheel 

eenss (score=6) tot en met geheel oneens (score=l) kan zijn. Met deze schalen kon op 

betrouwbaree wijze cliëntwaardering worden vastgesteld (Cronbach's a range .78-.95). 

Opp cliëntenwaarderingsvragenlijsten wordt vaak homogeen positief geantwoord. 

Datt gold ook voor deze studie. Om degenen die geheel tevreden waren te onderschei-

denn van degenen die minder tevreden waren, werd het volgende criterium gebruikt. 

Indienn een respondent op minimaal één item van een schaal een 4 ('beetje eens') of lager 

scoordee werd deze respondent beschouwd als 'minder tevreden' over dat waarderings-

aspect.. Respondenten die binnen een aspect op alle items een 5 of een 6 scoorden, 

werdenn beschouwd als 'tevreden'. De validiteit van dit onderscheid bleek uit de signifi-

cantee verschillen in de rapportcijfers die de 'tevredenen' en de 'minder tevredenen' ga-

venn voor hun behandeling. Het rapportcijfer van de 'tevredenen' was op alle meet-

momentenn ruim één punt hoger dan van de 'minder tevredenen'. 

ErnstErnst van de klachten en klinisch significante verbetering 

Dee ernst van de psychische en psychiatrische problemen werd gemeten met de 12-
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itemm en de 28-item versie van de General Health Questonnaire gebruikt (GHQ-12, GHQ-

28,, Koeter & Ormel, 1995). De GHQ-12 is in de hele onderzoeksgroep afgenomen en 

geeftt een algemene indruk van de psychische klachten, gecorrigeerd voor chroniciteit. 

Dee GHQ-28 is alleen in de GGZ groep afgenomen en geeft een indruk van depressie, 

angstt en slaapklachten en van sociaal disfunctioneren. Op het eerste meetmoment meet 

dee GHQ-12 de ernst van de aanmeldproblemen, op de latere meetmomenten het 

toestandsbeeld.. De betrouwbaarheid van de GHQ-12 en de GHQ-28 is op alle meet-

momentenn goed (Cronbach's Ot=.79-.94 respectievelijk .89-.96). 

Dee ernst van de alcoholproblemen werd gemeten met de Alcohol Use Disorder 

Identificationn Test (AUDIT, Babor, 1989). De AUDIT is een 1 O-items self report screener 

voorr potentieel problematisch alcoholgebruik en kan ook worden gebruikt om co-

morbiditeitt in een psychiatrische populatie vast te stellen (Reiner & Allen, 1989). De 10 

itemss vragen naar frequentie, hoeveelheid en negatieve consequenties van het alcohol-

gebruik.. Ken totaalscore groter of gelijk aan 8 wijst op mogelijk problematisch alcohol-

gebruik.. De betrouwbaarheid van de AUDIT was goed (Cronbach's OC=.84-.89). 

Omm vast te stellen of een deelnemer klinisch significant verbeterd (KSV) was, werd 

dee procedure van Jacobson & Truax (1991) gevolgd. Eerst werd nagegaan of sprake was 

vann betrouwbare verbetering (BV, 'reliable change'), vervolgens werd vastgesteld of de 

scoree van de deelnemer was verbeterd tot het scoredomein van de gezonde normpopulatie. 

Patiëntenn die zowel BV vertoonden als verbeterden tot het scoredomein van de gezonde 

normpopulatiee werden beschouwd als KSV. De resterende groep werd gezien als niet 

significantt verbeterd. Deze procedure staat beschreven in de appendix. 

Statistischee analyse 

Zowell  de voorspellende waarde van cliëntwaardering voor behandeluitkomst als de 

voorspellendee waarde van behandeluitkomst voor cliëntwaardering werd getoetst met 

behulpp van logistische regressie analyse (Hosmer & Lemeshow, 1989). Indien de analyse 

plaatsvondd in de hele onderzoeksgroep, dan werd eerst getest of setting een interactie-

effectt vertoonde met de voorspeller. Er bleken geen interactie-effecten, zodat de interactie-

termm uit de modellen kon worden verwijderd en het effect in de hele groep tezamen 

werdd getoetst. 

Ookk werd getoetst of toestandsbeeld (de GHQ-12 score ten tijde van vragenlijst-

afnamee van de afhankelijke variabele) samenhing met de afhankelijke variabele. Het 

toestandsbeeldd bleek in alle gevallen significant samen te hangen (dus zowel met de 

cliëntwaarderingschalen,, als met BV en KSV). Daarom werd de GHQ-12 score als 

covariaatt in de modellen opgenomen. 

CJiénhi'aarderingCJiénhi'aardering ah onafl)ankelijke variabele 

Inn de eerste analysereeks was cliëntwaardering op Tl de voorspeller van drop-out, 

inn de hele onderzoeksgroep. In de volgende analysereeksen was cliëntwaardering op T l , 

T22 en T3 de voorspeller van BV en KSV, gemeten met de GHQ-12, op respectievelijk 
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T2,, T3 en T4. Hierbij werd gecorrigeerd voor setting. In de GGZ-groep werd vervol-

genss de analyse uitgevoerd met BV en KSV volgens de GHQ-28, als afhankelijke varia-

belenn en in de VZ-groep met BV en KSV volgens de AUDI T als afhankelijke variabelen. 

CliëntwaarderingCliëntwaardering als afhankelijke variabele 

Inn de hele groep werd getoetst of drop-out en BV en KSV volgens de GHQ-12 op 

T22 en T3 cliëntwaardering op respectievelijk T3 en T4 voorspellen. Vervolgens werd in 

dee VZ en de GGZ getoetst of verbetering volgens de AUDIT , respectievelijk de GHQ-

28,, bijdraagt aan de voorspelling van satisfactie. 

Resultaten n 

KlachtenKlachten bij 

Dee GGZ-groep scoort wat hoger op de GHQ-12 (7,6, sd=2,6) dan de VZ-groep 

(6,1,, sd=2,9; t(238)=4,l, p<.05). De ernst van de psychische klachten gemeten met de 

GHQ-288 is eveneens wat hoger in de GGZ-groep (19,5, sd=6,0) dan in de VZ-groep 

(16,7,, sd=7,l; T=2,4, p<.05). Omgekeerd is de ernst van de alcoholproblemen, gemeten 

mett de AUDIT , duidelijk groter in de VZ-groep (20,9, sd=8,5) dan in de GGZ-groep 

(7,4,, sd=5,7;T=-13,5, p<.05). 

Clïéntwaardering Clïéntwaardering 

Figuurr 2. Percentage tevreden deelnemers per behandelaspect, per meetmoment en per 

setting. . 
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Meetmomenten:: T1=na 2e/3e zitting, n=108; T2=afsluitende zitting, n=93;T3=1efollow-up, n=108;T4=2e 

follow-up,, n=108. N op T2 is kleiner door de missende waarden van de drop-outs. 
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Inn figuur 2 staan de percentages 'tevreden' cliënten in de VZ en de GGZ voor elke 

satisfactieschaall  op T2, T3 en T4. Door de strenge criteria voor 'tevreden' zijn de scores 

inn deze studie wat lager dan in veel andere studies. In beide settingen geldt dat cliënt-

waarderingg over de communicatie en over de hulpverlener, hoger scoren dan cliënt-

waarderingg over het resultaat van de behandeling. De deelnemers uit de GGZ scoren op 

allee schalen op elk meetmoment significant lager dan de deelnemers uit de VZ. 

BetrouwbareBetrouwbare en klinisch significante verbetering 

Hett percentage BV in de onderzoeksgroep, berekend met de GHQ-12 scores, op 

T2,, T3 en T4 ligt rond de 35% (zie tabel 1). Tussen de VZ en de GGZ zijn geen 

significantee verschillen. Het percentage KSV ligt rond de 25%; ongeveer een kwart van 

allee deelnemers is én betrouwbaar verbeterd én scoort vergelijkbaar aan de normpopulatie. 

Inn de GGZ-groep nemen de psychische klachten, gemeten met de GHQ-28, na afslui-

tingg van de behandeling nog behoorlijk af, blijkend uit 45% KSV op T4. Ook in de VZ-

groepp blijkt dat na afsluiting van de behandeling een voortgaande verbetering van de 

problemenn optreedt, tot 81% KSV volgens de AUDI T op T4. 

Tabell  1. Percentage BV en KSV op 3 meetmomenten. 

Meetmomenten n 

Helee groep1 GHQ-121 

BVV GHQ-12 

KSVV GHQ-12 

GGZ-groepp GHQ-28 

BVV GHQ-28 

KSVV GHQ-28 

VZ-groepp AUDIT T 

BVV AUDIT 

KSVV AUDIT 

n* * 

n* * 

n* * 

T2 2 

93 3 

36% % 

24% % 

36 6 

53% % 

6% % 

47 7 

70% % 

47% % 

T3 3 

108 8 

32% % 

26% % 

47 7 

79% % 

53% % 

63 3 

73% % 

47% % 

T4 4 

108 8 

33% % 

27% % 

47 7 

70% % 

45% % 

63 3 

94% % 

81% % 

1.. Geen significante verschillen tussen VZ en GGZ. KSV=Klinisch significante verbetering. 

** n van degenen die zowel T1, T3 als T4 hebben ingevuld. n-T2 is kleiner door de drop-outs die geen 

afsluitendee zitting hebben bijgewoond. BV=betrouwbare verbetering, KSV=Klinisch significante 

verbetering. . 
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Voorspellendee waarde van cliëntwaardering 

VoorspellendeVoorspellende waarde van cliéntwaardering voor drop-out 

Hett overall 'drop-out' percentage was 30% (72 van 240). In de VZ waren 51 drop-

outss (32%), in de GGZ 21 (25%, zie figuur 1). Van deze 72 drop-outs hebben 37 min-

stenss 2 behandelsessies bijgewoond. 29 van hen (78%) hebben een Tl-vragenlijst inge-

vuld.. In de logistische regressie analyses, waarin gecorrigeerd werd voor setting, met 

drop-outt als afhankelijke variabele bleek dat cliëntwaardering op Tl met de communica-

tie,, hulpverlener of het resultaat van de behandeling niet bijdraagt aan de voorspelling 

vann drop-out later in de behandeling. 

VoorspellendeVoorspellende waarde van cliéntwaardering voor verbetering 

Dee voorspellende waarde van cliëntwaardering voor de klachtreductie werd in een 

eerstee reeks analyses getoetst met BV als afhankelijke variabele en in een tweede reeks 

mett KSV als afhankelijke variabele. In de logistische regressie analyses in de hele groep, 

waarinn gecorrigeerd werd voor setting en toestandsbeeld, bleek dat BV volgens de GHQ-

122 op T4 voorspeld werd door cliëntwaardering over de hulpverlener op T3 (OR=.33, 

95%CI:: .12-.92, p<.05). Cliëntwaardering bleek echter op geen enkel meetmoment een 

bijdragee te leveren aan de voorspelling van BV volgens de GHQ-28 in de GGZ-groep 

enn BV volgens de AUDI T in de VZ groep. 

Uitt de volgende analysereeks bleek dat cliëntwaardering geen bijdrage leverde aan 

dee voorspelling van KSV volgens de GHQ-12 in de hele groep, noch aan KSV volgens 

dee GHQ-28 in de GGZ-groep. In de VZ-groep bleek echter dat, eveneens na correctie 

voorr toestandsbeeld, de satisfactiescore over de hulpverlener op T l , voorspelde of sprake 

wass van KSV volgens de AUDI T op T3 (OR=3.1, 95%CI: 1.1-9.2, p<.05). Bovendien 

bleekk KSV op T4 voorspeld te worden door cliëntwaardering over het behandelresultaat 

opp Tl en T3 (Tl: OR=16.8, 95%CI: 2.0-139.3, p<.05 en T3: OR=4.0, 95%CI: 1.0-16.2, 

p<.05). . 

Kortom,, indien gecorrigeerd wordt voor mogelijke confounding door toestands-

beeld,, blijkt dat cliëntwaardering weinig bijdraagt aan de voorspelling van BV. Cliënt-

waarderingg draagt enigszins bij aan de voorspelling van KSV Het gaat hierbij met name 

omm de voorspellende waarde van cliëntwaardering over het behandelresultaat, in min-

deree mate cliëntwaardering over de hulpverlener en niet om cliëntwaardering over de 

communicatie. . 

Waardoorr  wordt cliëntwaardering voorspeld? 

VoorspeltVoorspelt drop-out cliëntwaardering in de follow-up? 

Mett logistische regressie analyse werd de invloed van drop-out getoetst op achter-

eenvolgenss cliëntwaardering over de communicatie, de hulpverlener en het resultaat van 
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dee behandeling op T3 en T4. Drop-out bleek geen bijdrage te leveren aan de voorspel-

lingg van cliëntwaardenng over de communicatie, de hulpverlener of het resultaat. 

VoorspellenVoorspellen BV en KSV cliëntwaardering in defollow-up? 

Mett setting en toestandsbeeld als covariaat werd door logistische regressie analyse in 

dee gehele groep nagegaan in hoeverre cliënfwaardering wordt bepaald door het behaalde 

behandelresultaatt volgens de GHQ-12. BV op T2 bleek cliëntwaardering over het 

behandelresultaatt op T3 te voorspellen (OR=.2, 95%CI: .1-.5, p<.05). KSV volgens de 

GHQ-122 bleek echter, na correctie voor het toestandsbeeld op geen enkel moment een 

bijdragee te leveren aan de voorspelling van satisfactie. 

Inn de GGZ groep kwam naar voren dat BV geen cliëntwaardering voorspelt maar 

well  dat KSV op T3 cliënfwaardering over de hulpverlener op T4 voorspelde (OR=8.8, 

95%CI:: 2.0-38.7, p<.05). In de VZ-groep bleek eveneens geen voorspellend effect van 

BV,, maar wel bleek KSV volgens de AUDIT op T2 cliëntwaardering over het behandel-

resultaatt op T4 te voorspellen (OR=3.7, 1.4-9.8, p<.05). 

Figuurr 3. Percentage tevreden van degenen die wel en niet KSV zijn volgens GHQ-

288 en AUDI T 
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** significant verschil in waardering tussen KSV en niet-KSV 

l^erschill^erschil in tevredenheid tussen degenen die wel en niet KSV verbeterd ^i/n 

Binnenn elke setting is nagegaan of er verschil is in cliëntwaardering tussen degenen 

diee wel en niet klinisch significant zijn verbeterd. In figuur 3 staat voor elke setting 

weergegevenn welk percentage van degenen die KSV zijn, tevreden scoort. Degenen die 
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KSVV zijn, scoren hoger op cliëntwaardering dan degenen die niet klinisch significant zijn 

verbeterd.. In de GGZ is dit verschil significant voor tevredenheid over de hulpverlener 

opp T3 en T4 en over het behandelresultaat op T3. In de VZ is dit significant voor de 

tevredenheidd over het behandelresultaat op T4. 

Discussie e 

Hett cliëntwaardering niveau was laag in deze studie, lager dan in veel andere studies 

wordtt gevonden (Kooi & Donker, 1991, Jongerius et al., 1994). Dit geldt voor beide 

settingen,, waarbij het percentage tevreden deelnemers uit de GGZ-groep opvallend klein 

was.. Afhankelijk van de klachtenlijst bleek ruim eenderde van de deelnemers klinisch 

significantt te zijn verbeterd en bleek het percentage BV en KSV na afsluiting van de 

behandelingg toe te nemen. Overeenkomstig de bevindingen in eerdere cross-sectionele 

studiess (Propst et al., 1994, Gaston & Sabourin, 1992), hingen cliëntwaardering en klacht-

niveauu negatief samen. In deze longitudinale studie bleek voorts dat vooral in de VZ 

cliëntwaarderingg de vermindering van klachten in de follow-up voorspelt. Drop-out bleek 

nochh een voorspellende noch een verklarende rol te spelen voor cliëntwaardering. Als 

laatstee bleek dat het feitelijke behandelresultaat drie keer bijdraagt aan de voorspelling 

vann de cliëntwaardering in de follow-up. Twee keer werd cliëntwaardering over het 

behandelresultaatt voorspeld door BV en KSV en één keer cliëntwaardering over de 

hulpverlener.. Cliëntwaardering over de communicatie bleek geen voorspellende of ver-

klarendee rol te spelen in de modellen. 

Hett lage waarderingsniveau wordt gedeeltelijk veroorzaakt door de strenge criteria 

waarmeee de deelnemers werden ingedeeld in een tevreden en een minder tevreden groep. 

Waarschijnlijkk geeft deze indeling een beter beeld van de feitelijke tevredenheid, gelet op 

hett verschil in waardering van degenen die wel en niet KSV zijn. 

Hett verschil in tevredenheid tussen de VZ en de GGZ groepen wordt deels ver-

klaardd door de samenhang tussen toestandsbeeld en waardering en de grotere ernst van 

dee psychische klachten in de GGZ. Dit betekent dat het vergelijken van tevredenheid 

tussenn de VZ en de GGZ (benchmarking), zonder correctie voor de ernst van de psychi-

schee klachten weinig betekenisvol is, omdat de verschillen in tevredenheid voor een deel 

dee verschillen in de ernst van de psychische klachten reflecteren, en niet de verschillen in 

dee kwaliteit van de zorg. 

Dee toename in het percentage KSV gedurende de follow-up wordt niet verklaard 

doorr selectieve respons in de follow-up. Reden hiervoor is dat in de T2 geen en in de T3 

enn T4 wel drop-outs zaten. De T2-groep bestaat uit degenen die de behandeling in 

overleg,, tijdens een zitting, hebben afgerond en van wie verondersteld kan worden dat 

zeniett minder zijn verbeterd dan de drop-outs. 

Cliëntwaarderingg over de hulpverlener en over het behandelresultaat tijdens de be-

handelingg heeft enige voorspellende waarde voor het behandelresultaat later in de tijd. 
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Di tt betekent dat cliëntwaardering over deze aspecten opgevat kan worden als 

procesindicatorr en dat meting van waardering tijdens de behandeling een signalerende 

functiee kan hebben ten aanzien van het bereiken van het behandeldoel. 

Cliëntwaarderingg vroeg in de behandeling bleek in deze studie echter niet bij te 

dragenn aan de voorspelling van drop-out later in de behandeling. Dit betekent dat cliënt-

waarderingg waarschijnlijk geen bescherming biedt tegen drop-out. Het richten van aan-

dachtt op het verhogen van cliëntwaardering tijdens de behandeling heeft weinig effect 

opp behandelcontinuering maar kan wel enige invloed uitoefenen op het te behandel-

resultaat.. Een kanttekening hierbij is op zijn plaats omdat de follow-up respons onder de 

drop-outss laag was. Doordat waarschijnlijk sprake is van een selectie van drop-outs die 

meerr tevreden zijn dan de non-responders werd mogelijk geen effect van ontevreden-

heidd op drop-out gevonden. 

Dee evaluatie van de behandeling, uitgedrukt in cliëntwaardering over het behandel-

resultaat,, wordt gedeeltelijk gebaseerd op de evaluatie van het feitelijke behandelresultaat. 

Dezee bevinding sluit aan bij Ankuta & Abeles (1993) die eveneens een relatie tussen 

KSVV en cliëntwaardering vonden. Andere studies (Lunnen & Ogles, 1998, Pekarik & 

Guidry,, 1999) vonden echter geen relatie, waarschijnlijk doordat zij uitsluitend een aan-

tall  generieke waarderingsitems gebruikten. In deze studie en in die van Ankuta & Abeles 

wordtt naar waardering over het behandelresultaat gevraagd. De samenhang met andere 

waarderingsaspectenn is er niet of minder. Dit betekent dat sprake is van een differentiële 

evaluatiee van de behandeling, waarbij de waardering over de communicatie niet geba-

seerdd wordt op de vermindering van de klachten, maar kennelijk op andere kenmerken 

diee in deze studie niet werden gemeten. Deze bevinding is in tegenspraak met de idee 

datt cliënten de verschillende aspecten van de zorg over één kam scheren (Hays, 1988) 

maarr in overeenstemming met de bevindingen in de Medical Outcomes Study (Marshall 

ett al., 1996), waarin een multi-componenten model van cliëntwaardering naar voren kwam. 

Vanwegee deze differentiële evaluatie heeft een multidimensionele waarderingsmaat meer-

waardee boven een generieke waarderingsmaat. 

Dezee studie richtte zich op de temporele samenhang tussen cliëntwaardering en 

behandelresultaatt met als doel de waarde van cliëntwaardering te onderzoeken. Gecon-

cludeerdd kan worden dat cliëntwaardering als procesindicator een klein belang heeft als 

voorspellerr van behandelresultaat. Ook kan geconcludeerd worden dat cliëntwaardering, 

mitss multidimensioneel gemeten en mits gecorrigeerd voor het toestandsbeeld enige 

waardee heeft als uitkomstindicator omdat het een eigen bijdrage levert aan de evaluatie 

vann de kwaliteit van de behandeluitkomst. 
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Appendixx bij Hoofdstuk 5 

Betrouwbaree verbetering (BV) 

Eenn betrouwbare verandering betekent dat een verandering uitgedrukt in de verschil-

scoress gecorrigeerd wordt voor de standaardmeetfout. Indien deze verandering groter is 

dann 1,96 dan wordt gesproken over een betrouwbare verbetering. In formule: 

Veranderinĝ^ (X^ - X ^ /Sdif f 

Hierbijj  is TO de baselinemeting en Tx de opvolgende meting. Sdjff is de standaard-

foutt van het verschil van de twee metingen en is als volgt te berekenen: 

S^^ = V2(SE)2 

Inn de formule is SE de standaardfout van de metingen met de betreffende vragen-

lijst.. Deze wordt als volgt berekend: 

SE=SdroVV K x 

SdT00 = de standaarddeviatie van de meting op TO 

rr  — betrouwbaarheid van de lijst (Cronbach' s a) 

Klinisc hh significante verandering (KSV) 

Voorr KSV gelden twee criteria: er is sprake van betrouwbare verbetering en boven-

dienn is de score van een cliënt van de 'disfunctionele' populatie naar de 'normale' of 

algemenee populatie verschoven. In deze studie is voor de GHQ-12 de normscore van 3 

gehanteerdd en voor de GHQ-28 een normscore van 6 (Koeter, 1992). Voor de AUDI T 

werdd een normscore van 8 gebruikt (Babor, 1989). 
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Cliëntsatisfactiee als kwaliteitsindicator 
inn de GGZ en de verslavingszorg: 

mogelijkheden,, beperkingen en risico's 

Samenvatting g 
Cliëntsatisfactiee wordt veel gemeten in de GGZ en de verslavingszorg (VZ) vanwege 

dee idee dat cliëntsatis factiescores de kwaliteit van de behandeling weerspiegelen. Als 

indicatorr voor kwaliteit zou cliëntsatisfactie vooral bepaald moeten worden door kenmer-

kenn van de behandeling en door behandelresultaat en niet hoofdzakelijk door andere ken-

merkenn zoals demografische of persoonlijkheidskenmerken. In dit artikel worden de re-

sultatenn van een prospectief onderzoek, vijf meetmomenten, naar de waarde van cliënt-

satisfactieonderzoekk in de ambulante GGZ en VZ gepresenteerd. Nagegaan werd in hoe-

verree cliëntsatisfactie tijdens en na de behandeling wordt bepaald door cliëntkenmerken, 

voorkeursdisconfirmatie,, de werkrelatie en behandelresultaat. In de GGZ waren cliënten 

minderr tevreden dan in de VZ. Dit wordt deels veroorzaakt doordat de cliënten in beide 

settingenn van elkaar verschillen. Benchmarken, het vergelijkingen van prestaties van teams, 

iss niet zonder risico's. Het corrigeren van cliëntsatisfactiescores voor cliëntkenmerken is 

noodzakelijkk om onjuiste conclusies te vermijden. Ook bleek dat tevredenheid over de 

behandelingg werd voorspeld door het behandelproces terwijl tevredenheid over het 

behandelresultaatt werd voorspeld door behandeluitkomst. Om nuttig te zijn als indicator 

zouu cliëntsatisfactie daarom betrekking moeten hebben op behandelproces en behandel-

resultaat. . 

Auteurs:Auteurs: Riè'tAarsse, Wim van den Brink, Maarten Koeter & Gerard Schippers 

AangebodenAangeboden ter publicatie 
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Inleidin g g 

CCliëntsatisfactiee wordt in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en de verslavings-

zorgg (VZ) veel gemeten. Dit is begin jaren negentig in gang gezet toen twee grote 

studiess naar cliëntsatisfactie werden verricht (Kooi & Donker, 1991, Jongerius e.a., 1994). 

Dezee ontwikkeling werd ook gestimuleerd door de Wet op de Kwaliteit van de Zorg. 

Cliëntsatisfactiee wordt meestal gemeten om verbeteringen in de zorg aan te brengen of 

zichh te vergelijken met andere instellingen ('benchmarken'). De gedachte hierbij is dat 

cliëntsatisfactiee een goede indicator is voor de kwaliteit van de zorg, met andere woorden 

datt de kwaliteit van de behandeling of de zorg weerspiegeld wordt in cliëntsatisfactie-

scores. . 

Krr zijn redenen om deze aanname tegen het licht te houden. Ten eerste zit in veel 

definitiess van kwaliteit besloten dat aan verwachtingen van cliënten of klanten wordt vol-

daann (Walburg, 1997). Ook worden cliëntsatisfactie en het voldoen aan verwachtingen 

vaakk in één adem genoemd (Cleary,1998). Maar cliënten blijken vaak geen verwachtingen 

tee hebben over de behandeling. Bovendien hoeft het voldoen aan verwachtingen niet 

altijdd een kwalitatief goede behandeling op te leveren. 

Tenn tweede blijkt uit literatuuroverzichten (Lebow, 1982, Sitzia en Wood, 1995) dat 

niett voldoende helder is welke factoren cliëntsatisfactie in de GGZ bepalen. Inzicht in 

dezee factoren is echter belangrijk omdat het de waarde van cliëntsatisfactie verheldert. 

Cliëntsatisfactiee is geen goede indicator van kwaliteit als het voornamelijk wordt bepaald 

doorr factoren die weinig met de behandeling te maken hebben, zoals cliëntkenmerken. 

Eenn derde reden heeft betrekking op de relatie tussen het resultaat van de behande-

lingg en cliëntsatisfactie. Een goed behandelresultaat zou moeten samengaan met een hoog 

satisfactieniveau.. Maar deze samenhang moet natuurlijk niet zo sterk zijn dat cliëntsatisfactie 

samenvaltt met het behandelresultaat, want dan kan worden volstaan met het meten van 

behandelresultaat.. Wel zou cliëntsatisfactie substantieel moeten samenhangen met het 

behandelresultaatt omdat er anders geen sprake is van een indicatie van kwaliteit. 

Kortom,, niet de cliëntkenmerken maar wel de kwaliteitvan het proces en de uitkomst 

zoudenn cliëntsatisfactie voornamelijk moeten bepalen alvorens cliëntsatisfactie ingezet 

kann worden als indicator voor de kwaliteit van de behandeling. Bovendien heeft cliënt-

satisfactiee waarde als het bijdraagt aan het te behalen behandelresultaat. 

Tott dusver is weinig empirisch onderzoek verricht naar de factoren die cliëntsatisfactie 

inn de GGZ en de VZ bepalen. De beschikbare studies waren veelal cross-sectioneel van 

opzet,, dat wil zeggen dat middels een gelijktijdige meting van de onderzoeksvariabelen en 

cliëntsatiss factie het verband tussen beide wordt bepaald. Cross-sectioneel onderzoek toont 

well  onderlinge samenhang aan, maar geeft geen zicht op de temporele (oorzakelijke) rela-

tiee tussen deze factoren en het ontstaan van cliëntensatisfactie. 

Omm in deze leemte te voorzien werd een prospectief onderzoek uitgevoerd met als 

doell  de waarde van cliëntsatisfactie als indicator van de kwaliteit van de behandeling ver-
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derr te bepalen (Aarsse & Van den Brink, 2002). Een eerste vraag betrof de samenhang 

tussenn enerzijds cliëntkenmerken zoals demografische kenmerken, persoonlijkheid en klach-

tenn en anderzijds cliëntsatisfactie. De tweede vraag was in hoeverre het realiseren van 

behandelvoorkeurenn van cliënten (Vervaeke, 1994) bijdraagt aan de voorspelling van te-

vredenheid.. De werkrelatie hangt cross-sectioneel samen met tevredenheid, en wordt vaak 

gezienn als een belangrijke indicator voor het proces van de behandeling (Orlinsky, e.a., 

1994).. De derde onderzoeksvraag betrof de voorspellende waarde van de werkrelatie 

voorr cliënttevredenheid. De vierde onderzoeksvraag betrof de temporele of oorzakelijke 

samenhangg tussen het behandelresultaat en cliënttevredenheid. 

Inn dit artikel worden de opzet van de studie en de resultaten uit de deelonderzoeken 

kortt weergegeven en samengevat in een model. Vervolgens wordt ingegaan op conse-

quentiess van de bevindingen voor de praktijk en het gebruik van cliëntsatisfactie-gege-

vens.. Cliëntsatisfactie wordt overigens als verzamelterm gebruikt voor allerlei vormen van 

evaluatiee van de ontvangen zorg of behandeling, zoals de waardering, de tevredenheid of 

hett oordeel van de cliënt. 

Onderzoeksopzet t 

Hett onderzoek werd uitgevoerd in twee locaties in de ambulante verslavingszorg (VZ) 

enn in twee locaties in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). De deelnemers in de VZ 

werdenn kortdurende behandeld voor alcohol- of gokproblemen, met als doel controle 

overr het gebruik of abstinentie. In één van beide VZ-locaties werd behandeld volgens het 

viergesprekkenprotocol.. In één GGZ-locatie werd behandeld volgens het 5-gesprekken 

modell  en in de andere GGZ-locatie werden de deelnemers niet-geprotocolleerd behan-

deldd voor psychische klachten van verschillende aard. 

Err waren vijf meetmomenten. Voorafgaand aan de behandeling werden cliënt-

kenmerkenn en behandelvoorkeuren gemeten. Vervolgens waren er twee meetmomenten 

tijdenss de behandeling (na het tweede/derde gesprek - tl - en na afloop van het laatste 

gesprekk - t2-) en twee vervolgmetingen (één maand - t3 en drie maanden - t4 - na de 

behandeling).. Met deze longitudinale opzet kon de temporele relatie tussen voorspellende 

variabelenn (cliëntkenmerken, voorkeursdisconfirmatie, werkrelatie, behandelresultaat) en 

afhankelijkee variabelen (cliëntsatisfactie) worden onderzocht. Dit werd gedaan met be-

hulpp van logistische regressie analyse met cliëntsatisfactie, al naar gelang de vraag, als de 

afhankelijkee variabele of voorspellende variabele. 

Daarnaastt werd vastgesteld in hoeverre cliëntsatisfactie veranderde in de tijd, werden 

dee settingen (GGZ en VZ) met elkaar vergeleken en werden geprotocolleerde en niet-

geprotocolleerdee behandelingen met elkaar vergeleken ten aanzien van de werkrelatie en 

cliëntsatisfactie. . 
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Onderzoekspopulatie e 

Inn totaal begonnen 240 cliënten aan een van de hierboven genoemde behandelingen, 

833 van hen kwamen uit de GGZ en 157 uit de VZ. Eenderde van de totale groep (72 

cliënten)) beëindigde de behandeling voortijdig en van hen verschenen er 41 niet meer 

zonderr voorafgaand bericht. De vragenlijstrespons in de follow-up (ca. 60%) was wat 

kleinerr dan gedurende de behandeling (ca. 70%). Onder de respondenten waren iets min-

derr drop-outs dan onder de non-respondenten, zodat de drop-outs in de studie waar-

schijnlijkk ondervertegenwoordigd zijn. Bovendien waren de respondenten iets opener dan 

dee non-respondenten. 

Dee gemiddelde leeftijd van de deelnemers was 37,6 jaar, waarbij de deelnemers uit de 

VZZ gemiddeld ouder (39,6 jaar) waren dan cliënten uit de GGZ (30,4 jaar). Dit werd 

veroorzaaktt doordat één van de GGZ locaties op studenten was gericht. In de VZ waren 

meerr mannen dan vrouwen en het omgekeerde was het geval in de GGZ. Overeenkom-

stigg de populaties die de GGZ en de VZ aantrekken, scoorden cliënten in de GGZ hoger 

opp neuroticisme en hadden zij meer psychische klachten dan de cliënten uit de VZ. In de 

VZZ waren er meer alcoholproblemen. 

Metin gg van cliëntsatisfactie 

Cliëntsatisfactiee werd gemeten met de CliëntSatisfactie Monitor-R (CSM-R, Aarsse & 

Vann den Brink, 2002). Deze vragenlijst is gebaseerd op de vragenlijsten die zijn gebruikt in 

hett hiervoor genoemde landelijke onderzoek in de GGZ en de VZ. De CSM-R is 

multidimensioneell  en betreft onderwerpen uit de intake en aanmeldingsfase en uit de 

behandelfasee (proces en uitkomst). In dit artikel wordt gerapporteerd over de drie dimen-

siess die betrekking hebben op de tevredenheid over het behandelproces en het behandel-

resultaat:: tevredenheid over 'de communicatie' (7 items, informatie en overleg), over 'de 

hulpverlener'' (9 items, bejegening en deskundigheid van de behandelaar) en over 'het 

behandelresultaat'' (5 items). De metingen gedurende de behandeling vragen naar het 

'behandelresultaatt tot dusver'. De vragenlijst bestaat uit stellingen en heeft een 6-punts-

schaall  (geheel eens tot en met geheel oneens). De betrouwbaarheid van de schalen was op 

allee meetmomenten goed (Cronbach's 0C=.78-.95). 

Scoress op satisfactie-vragenlijsten zijn vaak overwegend positief. Dat gold ook voor 

dezee studie. Om degenen die meer of minder tevreden waren toch te kunnen onderschei-

denn werden twee groepen gecreëerd. De ene groep (de 'tevredenen') scoorde op alle items 

vann een schaal een 5 of een 6. De andere groep (de 'minder tevredenen') scoorde op 

minstenss 1 item van een schaal een 4 of lager. Dit werd voor elke schaal gedaan. De 

validiteitt van deze operationalisatie bleek uit de significante verschillen tussen de rapport-

cijferss die de 'tevredenen' en de 'minder tevredenen' gaven voor hun behandeling. Het 
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rapportcijferr van de 'tevredenen' was op alle meetmomenten ruim één punt hoger dan 

vann de 'minder tevredenen'. 

Metin gg van de cliëntkenmerken 

Psychischee en psychiatrische problemen werd gemeten met de General Health Questonnaire 

(GHQ-12,, Koeter & Ormel, 1992). Dit werd gedaan op alle meetmomenten. 

Alcoholproblemenn werden gemeten met de Alcohol Use Disorder Identification Test 

(AUDIT ,, Babor et al. 1989). De2e kan ook worden gebruikt om co-morbiditeit in een 

psychiatrischee populatie vast te stellen (Reinert & Allen, 2002). 

Chroniciteitt van de klachten werd vastgesteld door de vraag of de cliënt al eens eerder 

hulpp had gehad voor dezelfde klacht. 

Socialee wenselijkheid werd gemeten met de verkorte versie van de Marlowe Crowne Social 

Desirabilityy Scale (Ballard, 1992). 

Persoonlijkheidd werd gemeten met de verkorte versie van de 'Five Factor Inventory 

Personalityy Inventory' (NEO-FFI, Hoekstra et al. 1996). Deze meet vijf persoonlijkheids-

dimensies:: neuroticisme, extraversie, openheid, altruïsme en consciëntieusheid. 

Dee interpersoonlijke stijl werd in kaart gebracht met de Interpersonal Checklist Revised 

(ICL-R,, De Jong et al., 2000). Deze vragenlijst is gebaseerd op het interpersoonlijk 

gedragsmodell  van Leary en bevat 10 schalen. Elke schaal representeert een combinatie 

vann vriendelijk of vijandig gedrag en dominant of submissief gedrag. 

Metin gg van behandelproces en —uitkomst 

Al ss behandelvoorkeuren niet worden gerealiseerd, is sprake van 

voorkeursdisconfirmatie.. Dit werd vastgesteld door voorafgaand aan de behandeling (meet-

momentt tO) de voorkeuren in kaart te brengen met een aangepaste versie van de Ttemset 

voorr Persoonlijke Behandeltheorie-Vorm voorkeur' (IPBV, Vertommen e.a. 1997). Na de 

tweede/derdee zitting (meetmoment tl ) werd de feitelijke behandelsituatie vastgesteld door 

voorr elk kenmerk uit de voorkeurslij st na te gaan of het aanwezig is of niet, en in welke 

matee wel of niet. Door het vergelijken van tO en tl scores werd per schaal vastgesteld of 

sprakee was van voorkeursdisconfirmatie. 

Dee werkrelatie werd twee keer tijdens de behandeling (meetmoment tl en t2) geme-

tenn met de verkorte Werkalliantie Vragenlijst (WAV, Seps, 1997, Vertommen & Vervaeke, 

1993).. Deze vragenlijst meet zowel het bandaspect van de werkrelatie (affectieve samen-

werking)) als het contractaspect (overeenstemming over taken en doelen in de behande-

ling).. De werkrelatie werd beoordeeld door de cliënten en door de hulpverleners, op beide 

meetmomenten. . 
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Eenn positief behandelresultaat werd geoperationaliseerd als klinisch significant ver-

beteringg (KSV). Hiervoor werd de methode van Jacobson & Truax (1991) gebruikt. Dit 

houdtt in dat eerst wordt nagegaan of een verbetering betrouwbaar is. Dat wil zeggen dat 

dezee groot genoeg is om een werkelijke verandering te reflecteren (de verbetering is groter 

dann 1,96 keer de standaardmeetfout van de test). Vervolgens wordt nagegaan of de score 

opp de klachtenlijst tot onder de drempelwaarde voor de normale populatie is gedaald. 

Voorr de GHQ-12 werd een drempelwaarde van 3 (Koeter & Ormel, 1995) en voor de 

AUDI TT van 8 (Babor, 1989) gebruikt. Als aan beide voorwaarden is voldaan, is de cliënt 

klinischh significant verbeterd. 

Resultaten n 

CJiëntsatisfactie,CJiëntsatisfactie, per setting en per meetmoment 

Inn beide settingen werd hoog gescoord op de CSM-R, maar in de VZ waren de cliën-

tenn substantieel en statistisch significant meer tevreden dan in de GGZ. Voor beide settin-

genn gold dat de deelnemers het meest tevreden waren over 'de communicatie' (overleg en 

informatie)) en 'de hulpverlener' (deskundigheid en bejegening) en het minst tevreden 

overr 'het behandelresultaat'. Voorts bleek dat de tevredenheid tussen de meetmomenten 

significantt samenhing. De correlatie tussen de metingen tijdens de behandeling en na de 

behandelingg varieerde rond de r=0,6 (p<.001). Er was enige niet significante afname van 

tevredenheidd in de tijd. Dit betekent dat tevredenheid tijdens de behandeling enigszins 

voorspeltt of tevredenheid na afsluiting van de behandeling zal optreden. 

Cliëntkenmerken Cliëntkenmerken 

Vann de cliëntkenmerken hadden voornamelijk de ernst van de psychische klachten bij 

aanmelding,, neuroticisme en kritische wan trouwendheid een negatief effect op tevreden-

heid.. Deze cliëntkenmerken waren ook de kenmerken waarop de respondenten in de 

GGZZ en de VZ van elkaar verschillen. In beide settingen bleken de cliëntkenmerken 

vakerr de tevredenheid over 'behandelresultaat' en 'hulpverlener' te voorspellen dan tevre-

denheidd over de 'communicatie'. Het toestandsbeeld, de ernst van de psychische klachten 

opp het moment van de vragenlijstafname, hing negatief samen met de satisfactiescores. 

Di tt gold iets vaker in de GGZ dan in de VZ. 

Samengevatt blijken de cliëntkenmerken waarop cliënten in de GGZ en VZ van elkaar 

verschillen,, de cliëntevredenheid enigszins te bepalen. 

11 'oorkeursdisconfirmatie 

Dee hoeveelheid disconfirmatie was gering. De kleine hoeveelheid 

voorkeursdisconfirmatiee die er was, had echter een negatief effect op de tevredenheid in 
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dee follow-up over 'de communicatie' en 'de hulpverlener'. Disconfirmatie over de vorm 

(huiswerkk opdrachten maken, praatbehandeling etc.) en over de inhoud (klachten, verle-

denn etc.) van de behandeling droeg het meest bij aan de voorspelling van de tevredenheid. 

Voorkeursdisconfirmatiee had een negatief effect heeft op het verminderen van de 

klachtenn in de VZ, maar niet in de GGZ. Dit betrof voorkeursdisconfirmatie over de 

focuss van de behandeling. De behandeling in de VZ richtte zich voornamelijk op het 

alcoholgebruikk terwijl een deel van de cliënten ook voor psychische problemen behande-

lingg wilden. 

Tegemoett komen aan behandelvoorkeuren is derhalve van belang voor het ontstaan 

vann tevredenheid in de follow-up over de communicatie en de hulpverlener. Tevreden-

heidd over het behandelresultaat wordt niet bepaald door voorkeursdisconfirmatie. 

DeDe werkrelatie 

Cliëntenn en behandelaars in de GGZ waren minder positief over de werkrelatie dan 

cliëntenn en behandelaars in de VZ. De werkrelatie bleek voorspellend te zijn voor de 

tevredenheidd later in de tijd. Dit betrof tevredenheid over de 'communicatie' en de 'hulp-

verlener'.. De werkrelatie bleek echter niet samen te hangen met de tevredenheid over het 

'behandelresultaat'.. De werkrelatie zoals ervaren door de cliënt heeft dus met name voor-

spellendee waarde voor de tevredenheid over de communicatie en de hulpverlener. De 

werkrelatiee zoals beoordeeld door de hulpverleners bleek cliënttevredenheid nauwelijks te 

voorspellen. . 

BehandelresultaatBehandelresultaat en drop-out 

Dee vraag of verbetering van de klachten leidt tot tevredenheid over de behandeling 

werdd onderzocht voor klinisch significante verbetering (KSV) van de psychische klachten 

inn beide settingen en KSV van de alcoholproblemen in de VZ. KSV van de psychische 

klachten,, gemeten na afloop van de laatste zitting in de gecombineerde groep, bleek voor-

spellendd voor tevredenheid over het behandelresultaat in de follow-up, maar niet voor de 

anderee aspecten van tevredenheid. Ook KSV van de alcoholproblemen, gemeten na af-

loopp van de laatste zitting in de VZ, voorspelde de tevredenheid over het behandelresultaat 

inn de laatste follow-up. In de GGZ bleek de verbetering in de psychische klachten in de 

eerstee follow-up voorspellend voor tevredenheid over het behandelresultaat in de tweede 

follow-up. . 

Dee vraag in omkeerde richting, namelijk of cliëntsatisfactie bijdraagt aan het resultaat 

vann de behandeling kon alleen in de VZ bevestigend worden beantwoord. In deze setting 

bleekk tevredenheid over de hulpverlener en over het behandelresultaat de verbetering van 

dee alcoholproblemen te voorspellen. 

Drop-outt bleek niet voorspellend voor tevredenheid in de follow-up. Evenmin voor-

speldee (on-)tevredenheid, gemeten op t l , of cliënten de behandeling voortijdig zouden 

verlaten. . 
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Behandelresultaatt en de tevredenheid erover blijken niet onafhankelijk van elkaar te 

zijn.. Dit betekent dat tevredenheid over het behandelresultaat een indicatie geeft van de 

kwaliteitt van de behandeling. 

Figuurr 1 a. Factoren die bijdragen aan (on-)tevredenhad ever de 'communicatie' en de 'hulpverlener' 
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IntegratieIntegratie van de bevindingen in 2 modellen 

Eenn opvallende bevinding is dat de behandelkenmerken (werkrelatie en 

voorkeursdisconfirmatie)) wel tevredenheid over 'communicatie' en 'hulpverlener' voor-

spellen,, maar niet tevredenheid over 'behandelresultaat', terwijl de laatste wel meermalen 

wordtt bepaald door de klachtvermindering en niet door de behandelkenmerken. Vanwege 

dezee differentiële werking van de voorspellers op verschillende aspecten van tevredenheid 

wordenn twee modellen geconstrueerd; één met betrekking tot de tevredenheid over de 

communicatiee en hulpverlener (figuur la) en één met betrekking tot tevredenheid over 

hett behandelresultaat (figuur lb). De pijlen in de modellen geven in principe de temporele 

samenhangg weer. Dit betekent dat in de tijd gezien, de voorspeller eerder is gemeten dan 

dee afhankelijke variabele en er sprake is van een vorm van causaliteit. 

Uitt de figuren blijkt een centrale betekenis van het toestandsbeeld als confounder van 

dee relatie tussen de voorspellers en cliëntsatisfactie. Bovendien valt op dat ontevreden-

heidd over de behandeling in dit onderzoek geen drop-out bleek te voorspellen. 

Bespreking g 

Belangg van een multidimensionele meting van cliëntsatisfactie 

Dee bevindingen ondersteunen het nut van een multidimensionele meting van de te-

vredenheid.. Met een multidimensionele meting, waarin onderscheid wordt gemaakt tus-

senn behandeling en uitkomst van behandeling ('process' en 'outcome') wordt zinvolle, 

gedifferentieerdee informatie verkregen over beide dimensies. Met een meerdimensionele 

metingg wordt een indruk verkregen van de cliëntgerichtheid van de behandeling en van de 

kwaliteitt van de werkrelatie. Deze onderwerpen kunnen belangrijke aangrijpingspunten 

voorr verbetering zijn en zouden niet aan het licht komen met generieke, eendimensionale 

metingen. . 

Zorg-op-maatt  versus geprotocolleerde behandeling 

Inn een zorg-op-maat, of anderszins cliëntgerichte benadering zoals onder meer is 

neergelegdd in de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst), staan 

overeenstemmingg met de cliënt en de voorkeur van de cliënt voorop in de inrichting van 

hett behandelproces. De behandelingen die tot stand komen vanuit een evidence based 

benadering,, zijn veelal geprotocolleerd en op zijn minst richtlijn gestuurd. Bij de ontwik-

kelingvann protocollen staat kennis, ontleend aan valide wetenschappelijk onderzoek, voorop. 

Dee voorkeuren en wensen van de cliënt en klinische ervaring van de behandelaar worden 

zoo goed mogelijk geïntegreerd in deze benadering (cf. Gezondheidsraad, 2002). Uit dit 

onderzoekk blijkt het belang hiervan. Rekening houden met de voorkeuren van cliënten 
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draagtt bij aan de tevredenheid van cliënten. In de VZ-groep, die grotendeels bestond uit 

deelnemerss die geprotocolleerd werden behandeld, bleek bovendien dat dit eveneens enige 

positievee invloed had op het te behalen behandelresultaat. Dit betekent dat het binnen 

geprotocolleerdee behandelingen mogelijk nog belangrijker is om rekening te houden met 

cliëntvoorkeurenn dan in de niet-geprotocolleerde behandelingen. 

Inn de VZ waren de cliënten beduidend meer tevreden dan in de GGZ, waarbij het 

grootstee verschil in tevredenheid de communicatie betrof, ofwel de informatie en het 

overlegg tijdens de behandeling. Voor een deel kan dit verschil toegeschreven worden aan 

dee ernstiger psychische klachten van de GGZ-groep. Maar dit verklaart waarschijnlijk niet 

alles.. In de VZ-groep bleek tevredenheid over de communicatie nauwelijks te worden 

bepaaldd door deze cliëntkenmerken. Vermoedelijk speelt ook een rol dat de grootste groep 

cliëntenn uit de VZ geprotocolleerd werd behandeld. De kwaliteit en hoeveelheid van de 

informatiee is waarschijnlijk beter gewaarborgd in een geprotocolleerde behandeling dan 

inn een niet-geprotocolleerde behandeling. Dit leidt dan wellicht tot een hogere tevreden-

heidd over de communicatie in de VZ. Dit is van belang omdat de informatie en het over-

legg notoir laag scorende onderwerpen zijn binnen de GGZ en de VZ (Kooi & Donker, 

1991,, Jongerius et al., 1994). Een verbetering op deze terreinen lijk t mogelijk door middel 

vann het gebruik van een richtlijn of protocol. 

Benchmarken n 

Benchmarkenn is het vergelijken van bepaalde prestatie-indicatoren of uitkomstmaten 

vann verschillende teams of instellingen. Doel hiervan is zich te meten met andere teams 

enn ervan te leren indien men niet tot de 'beste' behoort. Vanuit een cliënt- of gebruikers-

perspectieff  zijn cijfers over prestaties van teams of instellingen nuttig om op grond hier-

vann een zorginstelling te kiezen voor de behandeling van een bepaalde aandoening. 

Uitt dit onderzoek komt naar voren dat het ongecorrigeerd vergelijken van cliënt-

satisfactiee in de VZ en de GGZ een zinloze bezigheid is. Cliëntsatisfactie wordt deels 

bepaaldd door persoonlijkheidstrekken en klachtpatronen die verschillend voorkomen in 

eenn VZ of GGZ populatie. Om een vergelijking van cliënttevredenheid betekenis te ge-

venn is correctie voor deze cliëntkenmerken nodig. Bovendien verdient het aanbeveling om 

cliëntsatisfactiemetingnee op eenzelfde ogenblik te laten plaatsvinden. 

Inn andere woorden, benchmarken van cliënttevredenheid krijgt waarde als het verge-

lijkingenn betreft van cliënten die zoveel mogelijk overeenkomen met betrekking tot aard 

enn ernst van de problemen. Het is dan meer waarschijnlijk dat verschillen in tevredenheid 

veroorzaaktt worden door verschillen in de behandeling of werkwijze van teams of instel-

lingenn die onderdeel uitmaken van de vergelijking. Dit neemt echter niet weg, dat ook 

binnenn dezelfde cliëntgroepen gecorrigeerd moet worden voor de ernst van de proble-

men. . 
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Procesverbetering g 

Doordatt de tevredenheid tijdens de behandeling bijdraagt aan het behandelresultaat 

kann het zinvol zijn om tijdens de behandeling te sturen op tevredenheid. In een poging via 

'continuouss quality improvement' op patiëntniveau de kwaliteit van de behandeling te 

verbeterenn stelden Johnson & Shaha (1996) voor om regelmatig de tevredenheid van de 

cliëntt te meten. Dit onderzoek ondersteunt dit voorstel. Het lijk t zinvol om op tevreden-

heidd te sturen omdat het de kans op een goed resultaat vergroot. 

Meerr  uitkomsten 

Uitt dit onderzoek komt naar voren dat aan elkaar verwante eigenschappen als psychi-

schee klachten, neuroticisme en wantrouwendheid de kans op tevredenheid verkleinen. 

Doordatt tevredenheid deels afhankelijk is van dit soort stabiele persoonlijkheidskenmerken 

iss een streven van '100% cliënten tevreden' geen realistisch doel. Ook perfecte behande-

lingenn zullen niet bij iedereen tot tevredenheid leiden, terwijl inadequate behandelingen 

bijj  sommigen gepaard kunnen gaan met tevredenheid. 

Daaromm is van belang om conclusies over de kwaliteit van de behandeling niet uitslui-

tendd te baseren op — multidimensioneel gemeten - cliëntsatisfactiescores. Of in termen 

vann Cleary (1998): 'patient satisfaction may not suffice'. 
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7.1.. Inleiding 

I nn dit hoofdstuk zullen de belangrijkste bevindingen uit de voorgaande hoofd-

stukkenn worden samengevat (paragraaf 7.2) en op kritische wijze de revue passe-

renn (paragraaf 7.3). De resultaten uit dit onderzoek zijn verkregen met heel specifieke 

operationalisatiess van de onderzoeksvariabelen. Cliëntsatisfactie werd gedichotomiseerd 

enn behandelresultaat werd geoperationaliseerd als klinisch significante verbetering. Beide 

operationalisatiess waren nuttig in de context van dit onderzoek, maar hebben ook beper-

kingen.. Deze worden besproken in paragraaf 7.3.1 en 7.3.2. Elke onderzoeksopzet heeft 

sterkee en zwakke kanten. Sterke punten van het hier gepresenteerde onderzoek zijn het 

prospectievee design, de verscheidenheid aan onderzoekslocaties, de multidimensionele 

metingg van cliëntsatisfactie en de omvattendheid van de onderzoeksvariabelen met be-

trekkingg tot cliëntkenmerken, behandelkenmerken en resultaatfactoren. Een zwak punt 

vann dit onderzoek, want een bedreiging voor de interne validiteit, betrof de non-respons. 

Inn paragraaf 7.3.3 wordt ingegaan op de betekenissen van de non-respons voor de resul-

tatenn van dit onderzoek. In paragraaf 7.3.4 worden een aantal bijzonderheden van de 

onderzoekslocatiess besproken en hun betekenis voor de externe validiteit van dit onder-

zoek. . 

Opp verschillende plekken in dit proefschrift is het thema 'benchmarken' aan de orde 

gekomenn en werd gewezen op de noodzakelijke aanpassing van cliëntsatisfactie aan 

achtergrondvariabelen.. In paragraaf 7.4 wordt daarom een voorbeeld gegeven van de 

wijzee waarop een dergelijke aanpassing eruit zou kunnen zien. 

Tenslottee worden in paragraaf 7.5 samenvattende conclusies gemaakt over de bete-

keniss van cliëntsatisfactie als indicator van het proces (paragraaf 7.5.1) en van de uit-

komstt van de behandeling (paragraaf 7.5.2). 

7.22 Samenvatting van de bevindingen 

Doell  van het onderzoek was de betekenis van cliëntsatisfactie voor de kwaliteit van 

dee zorg te verhelderen om zodoende meer zicht te krijgen op de praktische waarde van 

cliëntsatisfactiemetingenn in de GGZ en de VZ. Hiertoe werden in een prospectief on-

derzoekk de relaties tussen cliëntsatisfactie, cliëntkenmerken en behandelkenmerken on-

derzocht.. Cliëntsatisfactie werd multidimensioneel gemeten en spitste zich toe op twee 

domeinen:domeinen: tevredenheid over de behandeling ('process'), gemeten als de tevredenheid over 

dee communicatie en de hulpverlener en tevredenheid over de behandeluitkomst 

('outcome'),, gemeten als tevredenheid over het behandelresultaat. Bovendien werden 

tweee functies van cliëntsatisfactie onderzocht: cliëntsatisfactie als procesindicator, dat wil 

zeggenn cliëntsatisfactie heeft een voorspellende waarde voor de behandeling en het 

behandelresultaatt (cliënttevredenheid als 'onafhankelijke' variabele) en cliëntsatisfactie 
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alss uitkomstindicator, dat wil zeggen cliëntsatisfactie wordt verklaard door de behande-

lingg en het behandelresultaat (cliënttevredenheid als afhankelijke variabele). 

Eenn algemene bevinding was dat, in overeenstemming met veel ander onderzoek, 

overwegendd positief werd gescoord op cliëntsatisfactie. Opvallend was echter dat de 

cliënttevredenheidd over beide domeinen (behandeling en behandeluitkomst), op alle 

meetmomenten,, in de GGZ lager was dan in de VZ. 

Inn hoofdstuk 2 werd via een literatuuronderzoek nagegaan welke cliëntkenmerken 

samenhangenn met cliëntsatisfactie. Uit het eigen onderzoek bleek vervolgens dat met 

namee de ernst van de psychische klachten bij aanmelding en de persoonlijkheidstrekken 

neuroticismee en kritische wantrouwendheid een negatief voorspellende waarde hebben 

voorr cliëntsatisfactie. Ook het toestandsbeeld, de psychische klachten op de meet-

momenten,, hing cross-sectioneel negatief samen met cliëntsatisfactie. Sociale wenselijk-

heidd bleek niet samen te hangen met cliëntsatisfactie. Deze bevindingen kwamen voor 

eenn belangrijk deel overeen met de bevindingen uit het literatuuronderzoek. Cliënt-

kenmerkenn bleken het minst samen te hangen met tevredenheid over de communicatie 

enn het meest met tevredenheid over het behandelresultaat. Opvallend was dat de ver-

schillenn in cliëntsatisfactie in de GGZ en de VZ voor een belangrijk deel verklaard 

werdenn door verschillen in de cliëntkenmerken van beide groepen. Beide groepen ble-

kenn namelijk te verschillen in de ernst van de psychische klachten bij aanmelding, 

neuroticismee en kritische wantrouwendheid en het toestandsbeeld, waarbij de ernst van 

dee problemen in de GGZ-groep groter was dan in de VZ-groep. Hieruit bleek dat het 

vergelijkenn van cliëntsatisfactie in de GGZ en de VZ misleidend kan zijn als niet wordt 

gecorrigeerdd voor deze verschillen in cliëntkenmerken. De toepassingswaarde van cliënt-

satisfactiee als procesindicator en als uitkomstindicator wordt door de gevonden samen-

hangg tussen cliëntkenmerken en cliëntsatisfactie enigszins beperkt. 

Inn hoofdstuk 3 werd de relatie tussen cliëntsatisfactie en voorkeursdisconfirmatie 

onderzocht.. Het bleek dat er weinig voorkeursdisconfirmatie was. Er was enige 

disconfirmatiee over de vorm en de inhoud van de behandeling en deze had enige nega-

tieftief voorspellende waarde voor tevredenheid over de communicatie en de hulpverlener. 

Dee totale hoeveelheid disconfirmatie bleek niet samen te hangen met de cliëntsatisfactie 

dimensies.. Hieruit kwam het belang van een multidimensionele meting van zowel 

voorkeursdisconfirmatiee als cliëntsatisfactie naar voren. Uit dit hoofdstuk komt boven-

dienn naar voren dat cliëntsatisfactie als procesindicator en als uitkomstindicator waarde 

heeftt omdat er een positieve relatie is met de voorkeursrealisatie van cliënten en dus met 

dee cliëntgerichtheid van de behandeling. 

Inn hoofdstuk 4 werd de voorspellende waarde van de kwaliteit van de werkrelatie 

voorr cliëntsatisfactie en behandelresultaat onderzocht. Het bleek dat de werkrelatie in de 

VZZ positiever werd beoordeeld dan in de GGZ. De werkrelatie, beoordeeld door cliën-

ten,, voorspelde tevredenheid over de communicatie en de hulpverlener. De werkrelatie 

hadd geen voorspellende waarde voor het behandelresultaat. De werkrelatie, beoordeeld 

doorr de hulpverleners, hing niet samen met cliëntsatisfactie. Hieruit bleek dat cliënt-
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satisfactiescoress die betrekking hebben op de behandelkenmerken enigszins indicatief 

zijnn voor de kwaliteit van het behandelproces, voor zover de kwaliteit van het behandel-

process wordt weerspiegeld in de werkrelatie. Dit geldt niet voor cliëntsatisfactiescores 

diee betrekking hebben op het resultaat van de behandeling. Ook uit dit hoofdstuk bleek 

hett belang van een multidimensionele meting van cliëntsatisfactie. 

Inn hoofdstuk 5 werd de temporele relatie tussen cliëntsatisfactie en behandeluitkomst 

onderzocht.. Het bleek dat cliënttevredenheid enigszins bijdroeg aan de voorspelling van 

verbeteringg van de klachten later in de tijd. Dit gold vooral voor tevredenheid over het 

behandelresultaatt en in mindere mate voor tevredenheid over de hulpverlener. Omge-

keerdd bleek de verbetering in de klachten te voorspellen of cliënten op een later moment 

tevredenn waren over het behandelresultaat en, in mindere mate, over de hulpverlener. 

Drop-outt werd niet voorspeld door ontevredenheid. Hieruit bleek dat cliëntsatisfactie 

waardee heeft als procesindicator omdat cliëntsatisfactie engiszins voorspellend was voor 

behandelresultaat.. Bovendien bleek waarde van cliëntsatisfactie als uitkomstindicator, 

omdatt cliëntsatisfactie in enige mate werd bepaald door de feitelijke klachtreductie. Van-

wegee deze voorspellende en verklarende samenhang tussen klachtvermindering en cliënt-

satisfactiee over het behandelresultaat, en nauwelijks over andere domeinen van cliënt-

satisfactie,, bleek ook in dit hoofdstuk het belang van een multidimensionele meting van 

cliëntsatisfactie. . 

Inn hoofdstuk 6 ten slotte werden de bevindingen geïntegreerd in een model. Van-

wegee de differentiële voorspellende en verklarende werking van enerzijds cliëntsatisfactie 

overr de communicatie en de hulpverlener ('process7) en anderzijds cliëntsatisfactie over 

hett behandelresultaat ('outcome') werden twee varianten van hetzelfde model gepresen-

teerd.. Hiermee werd het belang van de multidimensionele meting van cliëntsatisfactie 

gevisualiseerdd en de belangrijkste bevindingen van de voorgaande hoofdstukken samen-

gevat.. De betekenis van de bevindingen voor 'benchmarken' en voor het gebruik van 

behandelprotocollenn om cüënttevredenheid over de informatie en het overleg te vergro-

tenn werden eveneens in dit hoofdstuk besproken. 

Kortom,, de waarde van cliëntsatisfactie als indicator voor de kwaliteit van de behan-

deling,, in de functie van proces- en ukkomstindicator, wordt beperkt door de samen-

hangg tussen cliëntsatisfactie en cliëntkenmerken. Voor het vergelijken van de tevreden-

heidd van groepen patiënten moet gecorrigeerd worden voor deze kenmerken. 

Dee waarde van ckëntsatis factie als indicator voor kwaliteit van de behandeling wordt 

echterr ondersteund door de negatieve samenhang tussen tevredenheid en 

voorkeursdisconflrmatiee en door de positieve samenhang tussen tevredenheid en de 

werkrelatiee en tussen tevredenheid en klachtvermindering. Als procesindicator en als 

uitkomstindicatorr kan cliëntsatisfactie een functie vervullen doordat tevredenheid, af-

hankelijkk van het meetmoment, in enige mate afhankelijk is van de kwaliteit van de 

behandelingg en in enige mate voorspellend is voor het opvolgend resultaat. 
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7.33 Kanttekeningen 

7.3.11 Dichotomisering van clientsatisfactiescores 

Opp alle meetmomenten werd overwegend (homogeen) positief gescoord op de cliënt-

satisfactieschalen.. Dit betekent dat de variantie van de schaalgemiddelden klein is. Schaal-

gemiddeldenn hebben bovendien als nadeel dat niet duidelijk wordt of op sommige items 

lagerr is gescoord. Lage itemscores verdwijnen uit het zicht doordat ze worden weg-

gemiddeld.. Zo kan bijvoorbeeld een schaalgemiddelde van 5,25 het resultaat zijn van de 

volgendee vier itemscores: 5, 5, 5 en 6 maar ook van de volgende vier itemscores 6, 3, 6 

enn 6. In het laatste geval is het tweede item een duidelijk lager scorend item die onzicht-

baarr wordt in het gepresenteerde schaalgemiddelde. Door de schaalscores te 

dichotomiserenn werd dit verlies aan informatie tegengegaan. Daarvoor werd het vol-

gendee criterium toegepast: Indien op alle items van een schaal een 5 of 6 werd gescoord 

wass de score 'tevreden'. Indien op minstens één item van een schaal 4 (beetje eens) of 

lagerr werd gescoord was de score 'minder tevreden'. Op deze wijze werd de meting 

sensitieverr voor mogelijke probleemgebieden. Er ontstond een beter onderscheid tussen 

positievee en minder positieve onderwerpen en dientengevolge over mogelijke verbeter-

gebieden. . 

Dezee operationalisatie geeft mogelijk een realistischer beeld van de werkelijkheid 

dann schaalgemiddelden omdat een minder gunstig beeld van de beoordeling van cliënten 

naarr voren komt. Dit komt in ieder geval meer overeen met de relatief negatieve beoor-

delingenn van de GGZ en VZ in imago-onderzoek (Nabitz et al. 2001) en in vertrouwens-

onderzoekk met behulp van een consumentenpanel (Friele et al., 2000). 

Dee precieze betekenis van de operationalisatie is echter niet duidelijk. Het blijf t 

nodigg om de betekenis van de likert-schaal en van de operationalisatie in 'tevreden' en 

'minderr tevreden' verder te onderzoeken. Deze betekenis zou samen met cliënten on-

derzochtt kunnen worden door per item de betekenis van de antwoordcategorieën te 

bespreken.. Wat is bijvoorbeeld het verschil in betekenis als men 'eens' of 'geheel eens' 

aankruistt op een stelling zoals 'de hulpverlener bejegende mij met respect'. Vooral voor 

itemss die een kwaliteit inhouden (refereren aan een interne of subjectieve norm of 

waarde)) is dit van belang. Overigens valt op te merken dat recent ontwikkelde vragenlijs-

tenn meer en meer deze interne norm vermijden door vooral naar feiten en gebeurtenis-

senn te vragen (bijvoorbeeld de Perceptions of Care survey, Eisen, 2002, en de Consumer 

Assessmentt of Behavioral Health Survey, CABHS, Eisen et al., 2001). 
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7.3.22 Klinisch significante verbetering als uitkomstmaat 

Behandelresultaatt werd geoperationaliseerd als betrouwbare verbetering (BV) en 

klinischh significante verbetering (KSV). Verbetering wordt hierbij gebaseerd op relatief 

strengee statistische criteria. Dit heeft als voordeel dat een verbetering een betekenisvolle 

verbeteringg is, hoewel dit strikt genomen niet altijd het geval hoeft te zijn. Omgekeerd 

geldtt dat ook een niet klinisch significante verbetering betekenisvol kan zijn. 

Eenn punt van discussie is de vaststelling van de norm voor verbetering. Dit betreft 

zowell  de norm als de gebruikte instrumenten. In dit onderzoek werden twee screeners 

voorr psychopathologie (GHQ) en alcoholproblemen (AUDIT) gebruikt om verandering 

inn psychische klachten respectievelijk alcoholgebruik en -problemen vast te stellen. Er is 

commentaarr mogelijk op deze keuze. Bovendien is een beperking van de klinisch signi-

ficantee verandering methode dat niet wordt gekeken naar het realiseren van de doelen 

vann de behandeling. 

Dee keuze voor relatief korte screeners die goed zijn onderzocht en psychometrisch 

hunn waarde hebben bewezen was vooral pragmatisch. De prijs voor dit pragmatisme is 

datt specifiekere veranderingen binnen het klachtendomein van elke cliënt wellicht onop-

gemerktt zijn gebleven. Zo zijn veranderingen in het gokgedrag van een klein aantal 

gokcliëntenn niet gemeten en zijn specifieke studieproblemen, zoals faalangst, in de 

studentenpopulatiee ook niet opgenomen in de KSV definitie. 

Hett vaststellen van de norm voor verbetering, gerelateerd aan scores uit de alge-

menee populaties, is niet altijd probleemloos. Reden hiervoor is onder meer dat de bete-

keniss van een lage score van een (ex-)patiënt anders is dan de betekenis van een lage 

scoree van iemand die nooit hoog heeft gescoord (Kazdin, 1999). Bovendien hoeft de 

betekeniss van een grote verandering richting de normscore niet te betekenen dat deze 

betekenisvoll  is, als het doel van de behandeling niet gericht was op symptoomreductie 

maarr bijvoorbeeld op het vergroten van het zelfvertrouwen. Dit probleem zal niet ge-

speeldd hebben in de kortdurende geprotocolleerde behandelingen in de VZ, omdat het 

behandeldoell  in termen van vermindering van het alcoholgebruik vooraf wordt afge-

sproken,, maar mogelijk wel in de andere behandelingen. 

Err is empirisch onderzoek nodig naar de betekenis van een statistisch geformu-

leerdee klinisch significante verbetering en de relatie van deze maat tot andere indexen 

zoalss dagelijks functioneren, het realiseren van het doel van de behandeling of de 

inschattingg van de verbetering door belangrijke anderen. Het is vooralsnog van belang 

omm het resultaat van de behandeling niet alleen af te meten aan KSV, zolang deze alleen 

dee verandering in klachten of symptomen betrekt. 
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7.3.33 Non-respons 

Opp verschillende momenten in de dataverzamelingsprocedure kan selectie en non-

responss optreden die van invloed kunnen zijn op de interne validiteit van het onderzoek. 

Inn deze paragraaf worden momenten besproken waarop de non-respons optreedt en 

mogelijkee consequenties ervan. 

Dee doelgroep van het onderzoek was gedefinieerd als cliënten die geïndiceerd wer-

denn voor kortdurende ambulante behandeling. Gezien de aard van de behandelingen die 

opp elke onderzoekslocatie mogelijk waren, werd de doelgroepomschrijving aangepast 

aann elke locatie, en wel als volgt: In één locatie in de VZ (VZ-1) was de doelgroep: 

cliëntenn die geïndiceerd waren voor behandeling waarbij het doel abstinentie of gecon-

troleerdd gebruik was. In de andere VZ-locatie (VZ-2) was de doelgroep: alle cliënten die 

zijnn geïndicideerd voor de vier-gesprekken behandeling. Doel van deze behandeling is 

eveneenss abstinentie of gecontroleerd gebruik. In één van de GGZ-locaties (GGZ-1) 

wass de doelgroep: alle cliënten die zijn geïndiceerd voor het vijf-gesprekken model en in 

dee andere GGZ-locatie (GGZ-2) was de doelgroep: alle cliënten die worden behandeld. 

Eenn algemeen exclusiecriterium was het niet beheersen van de Nederlandse taal. Voor 

deelnamee aan het onderzoek ontvingen deelnemers na het invullen van de eerste follow 

upp en na het invullen van de tweede follow up 12,50 euro. 

Eenn eerste moment waarop selectie kan optreden is bij het recruteren van deelne-

merss aan het onderzoek als er discrepantie ontstaat tussen degenen die in aanmerking 

kwamenn voor deelname en degenen die gevraagd werden deel te nemen aan het onder-

zoek.. De grootte van deze discrepantie varieert per locatie: In VZ-1 werd ongeveer 50% 

vann de doelgroep niet gevraagd voor deelname, in VZ-2 was dit ongeveer 40%, in de 

GGZ-11 locatie was dit 1% en in de GGZ-2 locatie 15%. In de VZ werden van de 

mogelijkee deelnemers dus veel minder mensen gevraagd dan in de GGZ. Dit werd ge-

deeltelijkk veroorzaakt door het feit dat de behandeling al gestart was, voordat een baseline 

metingg ingevuld kon worden, maar mogelijk ook doordat de hulpverleners, wellicht se-

lectief,, vergaten om de cliënt te vragen deel te nemen aan het onderzoek. Veel hulpver-

lenerss hebben de neiging cliënten te beschermen tegen overlast van onderzoek, wellicht 

ookk als ze er zelf niet al te veel heil in zien. Er kan in dit filter van instroom in het 

onderzoekk selectie zijn opgetreden van cliënten met wie het relatief goed ging. 

Hett volgende moment waarop selectie kan optreden is wanneer deelname wordt 

gevraagd.. Dit filter betreft de weigeraars, degenen die wel gevraagd worden voor deel-

name,, maar om allerlei redenen afzien van deelname. Onder de weigeraars worden ook 

degenenn verstaan die 'ja' zeggen tegen deelname, maar vervolgens geen vragenlijsten 

invullen,, de zogenaamde 'passieve weigeraars'. In VZ-1 weigerde ongeveer 30%, in VZ-

22 ongeveer 35%, in GGZ-1 35% en in GGZ-2 weigerde 27% van degenen die werd 

gevraagdd deel te nemen aan het onderzoek. Deze percentages ontlopen elkaar niet veel 

maarr in absolute aantallen gaat het in de VZ-2 bijvoorbeeld om 124 cliënten en in GGZ-

11 om 22 cliënten. De vraag is of er sprake is van selectieve weigering en of dit conse-
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quenüess heeft voor de verkregen bevindingen. De redenen van weigering zijn veelal 

vaagg ('geen tijd') en daar valt niet veel uit af te leiden. Er is daarom een post-hoc analyse 

uitgevoerdd waarin de weigeraars werden vergeleken met de deelnemers op een aantal 

kenmerken:: leeftijd, geslacht, opleiding en behandelervaring. De weigeraars verschilden 

niett van de deelnemers ten aanzien van leeftijd, geslacht en opleiding, maar wel met 

betrekkingg tot behandelervaring. In de VZ-2 locatie bleken de weigeraars meer behandel-

ervaringg te hebben dan de deelnemers. In de GGZ-1 locatie bleken echter juist de deel-

nemerss meer behandelervaring te rapporteren. Deze verschillen kunnen van invloed zijn 

opp de tevredenheidsscores omdat in hoofdstuk 2 bleek dat behandelervaring en tevre-

denheidd samenhangen. Behandelervaring verkleint de kans op tevredenheid over de com-

municatiee op t2 en t4 in de VZ, en vergroot deze voor tevredenheid over de hulpverle-

nerr op t4. In de GGZ verkleint de behandelervaring de kans op tevredenheid over de 

hulpverlenerr op t2. Met andere woorden, doordat deelnemers met behandelervaring in 

dee VZ zijn ondervertegenwoordigd wordt de tevredenheidscore in de VZ mogelijk in 

gunsügee zin beïnvloed. In de GGZ daarentegen leidt de relatieve oververtegenwoordiging 

vann deelnemers met behandelervaring tot het omgekeerde, waardoor het verschil in te-

vredenheidd tussen de GGZ en VZ mogelijk wordt geaccentueerd. 

Hett laatste moment waarop selectie kan optreden is wanneer selectieve uitval in de 

loopp van het onderzoek plaatsvindt. In dit onderzoek kan dit gebeuren op elk meet-

momentt en in de vorige hoofdstukken kwam naar voren dat de non-respons varieerde 

perr meetmoment (30% op t l , 39% op t3 en 40% op t4). Deze responscijfers zijn overi-

genss goed vergelijkbaar met die van andere cliëntsatisfactiesurvey's (Sitiza & Wood, 1998). 

Hett is mogelijk dat non-rcsponders minder tevreden zijn over hun behandeling dan 

responderss (Pekarik, 1992). Locaties met weinig non-respons zijn dan qua tevredenheid 

inn het voordeel ten aanzien van hun kans op een positieve satisfactiescore. Daarom werd 

nagegaann of in de VZ-groep meer non-respons was dan in de GGZ-groep. In de eerste 

metingg tijdens de behandeling (tl) was de non-respons in de VZ hoger dan in de GGZ, 

opp de overige meetmomenten was er geen verschil. Dit betekent dat verschil in tevre-

denheidd tussen de VZ en de GGZ, gemeten tijdens de behandeling, mogelijk is veroor-

zaaktt door de ondervertegenwoordiging van 'ontevreden non-responders' in de VZ. 

Omdatt het in deze studie vooral ging om de samenhang tussen cliëntsatisfactie, 

cliëntkenmerkenn en behandelkenmerken is van belang te weten of de gevonden samen-

hangenn in de onderzochte groep deelnemers overeenkomen met die van de non-

responders.. Zoals in hoofdstuk 2 naar voren kwam scoorden de non-responders iets 

lagerr op de persoonlijkheidstrek 'openheid'. In hoofdstuk 2, tabel 3, bleek dat 'openheid' 

maarr zeer beperkt samenhangt met tevredenheid. Openheid verkleinde de kans op te-

vredenheidd over de hulpverlener in de VZ in de follow-up (t4). Gezien deze beperkte 

samenhangg en het feit dat de non-respons in de GGZ en de VZ op dat meetmoment niet 

vann elkaar verschilt, is het onwaarschijnlijk dat dit verschil tussen responders en non-

responderss veel invloed heeft gehad op de resultaten in deze studie. 

Alss er geen uitval was geweest zou de power van het onderzoek groter zou zijn 
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geweestt en daarmee zou de kans op een type II fout kleiner zijn. Hiermee wordt bedoeld 

datt het mogelijk is dat ten onrechte is vastgesteld dat sommige samenhangen niet be-

staan.. Zo waren er onder de non-responders relatief meer drop-outs. Daardoor was de 

groepp klein bij wie de samenhang tussen dissatisfactie en drop-out kon worden onder-

zochtt hetgeen mogelijk tot een non-significante bevinding heeft geleid. Gezien voor-

gaandee is er niet de indruk dat de richting van de gevonden samenhangen anders zou 

zijn,, als er geen uitval had plaatsgevonden. 

Kortom,, door selectie van deelnemers en door enige selectieve uitval is de 

tevredenheidss score in de VZ in gunstige zin en die in de GGZ in ongunstige beïnvloed. 

Eerderr kwam al naar voren dat door verschillen in cliëntkenmerken in beide settingen de 

tevredenheidsscoress niet zondermeer interpreteerbaar zijn. Selectie van deelnemers voegt 

hierr mogelijk een extra vertekenende factor aan toe. Uit voorgaande blijkt verder dat de 

internee validiteit van het onderzoek mogelijk beperkt wordt door de power. Deze betreft 

waarschijnlijkk niet de richting van de gevonden samenhangen, maar mogelijk wel de 

sterktee en de statische significantie ervan. 

7.3.44 Externe validitei t 

Hett onderzoek speelde zich af in vier locaties van de algemene ambulante VZ en 

GGZ.. Door deze variëteit is de externe validiteit groter dan wanneer de onderzoeks-

resultatenn betrekking zouden hebben op de deelnemers in één locatie. De 

onderzoekslocatiess waren in twee opzichten bijzonder. In de GGZ was een studenten-

groepp geïncludeerd met daarmee samenhangende problemen en kenmerken. In de VZ 

wass een cliëntengroep geïncludeerd met relatief milde alcoholproblemen die werd be-

handeldd met een innovatief geprotocolleerd behandelaanbod. Deze specifieke popula-

tiesties betekenen dat het generaliseren van de resultaten naar de ambulante VZ en GGZ in 

hett algemeen weloverwogen moet gebeuren. Bovendien is van belang dat de bijzondere 

groepenn hoogst waarschijnlijk niet verantwoordelijk zijn voor de geconstateerde ver-

schillenn in de VZ en de GGZ. Beide settingen vergelijken ten aanzien van cliëntsatisfactie 

iss ongecorrigeerd voor achtergrond variabelen niet zinvol, maar ook meer in het alge-

meenn is het de vraag of zeer verschillende cliëntgroepen met specifieke problemen en 

klachtenn en specifieke behandeldoelen op een betekenisvolle wijze met elkaar kunnen 

wordenn vergeleken ten aanzien van cliëntsatisfactie. 

Tenn aanzien van deze studie geldt dat voor ambulante kortdurende behandelingen is 

gekozenn omdat het object van evaluatie relatief omlijnd is. Hierdoor is minder sprake 

vann vermenging met constructen als kwaliteit van leven en ook is het voor cliënten 

makkelijkerr de behandeling te evalueren omdat het duidelijk een tijd, een plaats en een 

behandelaarr betreft. Dit verhoogt de interne validiteit van de bevindingen. Of de gevon-

denn samenhangen ook geldig zijn voor de klinisch setting is niet onwaarschijnlijk, maar 

voorall  ook onderwerp voor nader onderzoek. 
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IAIA Aanpassing van cliëntsatisfactiescores voor achtergrond-
variabelen n 

Eerderr in dit proefschrift is het thema 'benchmarken' aan de orde gekomen en werd 

gewezenn op de noodzakelijke aanpassing van cliëntsatisfactie aan achtergrondvariabelen. 

Inn deze paragraaf wordt daarom een voorbeeld gegeven van hoe een dergelijke aanpas-

singg eruit zou kunnen zien. 

Inn hoofdstuk 2 kwam naar voren dat in de VZ en de GGZ verschillende cliënt-

kenmerkenn op verschillende meetmomenten samenhingen met overwegend verschillende 

cliëntsatisfactiedimensies.. Met andere woorden: correctie van cliëntsatisfactiescores zou 

moetenn plaatsvinden per domein van cliëntsatisfactie en met nadere bepaling van de 

cliëntkenmerkenn waarvoor gecorrigeerd moet worden. Meer in het algemeen geldt dat 

vergelijkingg van cliëntgroepen uit de VZ en de GGZ betekent dat zeer verschillende 

cliëntgroepenn met elkaar worden vergeleken. De vraag is of dat zinvol is omdat de 

grondslagg van de beoordeling en de betekenis van het behandelresultaat zeer verschil-

lendd kan zijn. In de somatische gezondheidszorg wordt vooral belang gehecht aan de 

vergelijkingg van overeenkomende cliëntenpopulaties (Powell et al., 2003). 

Inn deze paragraaf wordt hierom niet een correctie voor cliëntkenmerken getoond 

voorr het vergelijken van de VZ en de GGZ, maar voor het vergelijken van de twee 

onderzoekslocatiess binnen de VZ. De correctie heeft betrekking op de tevredenheid 

overr het behandelresultaat op t4, de tweede follow up. Doordat cliëntsatisfactie in dit 

onderzoekk een dichotome variabele is wordt de voorspelling in elke locatie gebaseerd op 

eenn logistisch regressiemodel De werkwijze is ontleend aan Rahmqvist (2001) die met 

eenn multiple regressie model de tevredenheidscores over medisch specialistische afde-

lingenn corrigeerde voor een aantal demografische kenmerken. 

Uitt tabel 3 in hoofdstuk 2 blijkt dat in de VZ interpersoonlijke afhankelijkheid, 

altruïsmee en psychische klachten op t4 significant bijdroegen aan cliëntsatisfactie over 

hett behandelresultaat. De betreffende b-coëfficiënten van het logistische regressie mo-

dell  staan weergegeven in de appendix bij dit hoofdstuk, evenals de gemiddelde scores op 

interpersoonlijkee afhankelijkheid, altruïsme en psychische klachten op r.4 van elke VZ-

onderzoekslocatie.. De gecorrigeerde kans op tevredenheid in elke locatie wordt bere-

kendd door het invullen van de logische regressie vergelijking. Ren en ander staat uitge-

schrevenn in de appendix (voor ontevredenheid als afhankelijke variabele). 

Ongecorrigeerdd was in de VZ-1 locatie 60% van de cliënten ontevreden, na correc-

tiee is dit 66%. In de VZ-2 locaties was 55% ontevreden over het resultaat, na correctie is 

ditt 57%. Het verschil tussen de VZ-1 en VZ-2 locatie was 5% en wordt 9% na correctie. 

Opp zich is dit geen grote verandering en dit wordt veroorzaakt doordat de gebruikte b-

coëfficiëntenn afkomstig zijn uit beide locaties. Voor toegepaste benchmark activiteiten is 

hett nodig om de populatieparameters (de b-coëfficiënten) te verzamelen door represen-

tatievee steekproeven te trekken uit de betreffende settingen. 
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7.55 Cliëntsatisfactie als indicator van kwaliteit 

Dee waarde van cliëntsatisfactie als indicator voor de kwaliteit van de behandeling, in 

dee functie van proces- en uitkomstindicator, wordt beperkt door de samenhang met 

verschillendee cliëntkenmerken, een en ander variërend met de dimensie en het meet-

momentt van cliëntsatisfactie. Eenvoudige benchmarking tussen instellingen heeft daarom 

dee nodige risico's. Deze risico's worden beperkt door het vergelijken van cliëntsatisfactie 

vann overeenkomende cliëntgroepen en correctie voor verschillen in cliëntkenmerken. 

Dee waarde van cliëntsatisfactie als indicator voor kwaliteit van de behandeling wordt 

echterr ondersteund door de negatieve samenhang tussen tevredenheid en 

voorkeursdiss confirmatie en door de positieve samenhang tussen tevredenheid en de 

werkrelatiee en tussen tevredenheid en klachtvermindering. De betekenis van cliënt-

satisfactiee als indicator komt vooral tot uitdrukking indien multidimensioneel wordt ge-

meten.. Als indicator voor de kwaliteit kan cliëntsatisfactie zowel ten functie vervullen als 

procesindicatorr en als uitkomstindicator. 

7.5.22 Cliëntsatisfactie als procesindicator 

Inn deze studie komt naar voren dat cliëntsatisfactie waarde heeft als procesindicator. 

Cliëntsatisfactiee tijdens de behandeling is niet onafhankelijk van cliëntsatisfactie na de 

behandelingg (Aarsse & Van den Brink, 2000) en niet onafhankelijk van de verbetering 

vann de klachten na de behandeling. Dit betekent dat cliëntsatisfactie een rol kan spelen 

bijj  het te behalen resultaat en cliëntsatisfactie op die manier een vereiste lijk t voor de 

kwaliteitt van de behandeling. Uit recent prospectief onderzoek blijkt bovendien een 

voorspellendee waarde van cliëntsatisfactie voor behandeltrouw (Carlson & Gabriel, 2001). 

Dezee link tussen proces en uitkomst onderstreept het belang van cliëntsatisfactie als 

procesindicatorr (i.e. Crombie & Davies, 1998). Het gebruik van cliëntsatisfactie tijdens 

dee behandeling zou onderdeel kunnen zijn van statusmetingen die recentelijk zijn voor-

gesteldd door Mulder et al. (2000). Zij beschrijven een instrumentarium om de kwaliteit 

vann de zorg te meten aan de hand van symptomen, het sociaal en beroepsmatig functio-

nerenn en de kwaliteit van leven van de cliënt. Het gaat hen om het formuleren van 

hypothesenn voorafgaand aan de behandeling over de te bereiken veranderingen. Door 

terugkoppelenn van de stand van zaken tijdens de behandeling kan gestuurd worden op 

verbetering.. Binnen dit systeem zou cliëntsatisfactie een plek kunnen krijgen om niet 

alleenn de status maar ook de evaluatie van het proces in beeld te krijgen. Dit kan immers 

goedee aanknopingspunten voor verbetering bieden. Een ander recent systeem betreft de 

evaluatiee van een patiëntgerichte inrichting van het behandelproces (Veeninga & 

Hafkenscheid,, 2002). Door regelmatig na te gaan tijdens de behandeling of tegemoet 

wordtt gekomen aan wensen of behoeften van de cliënt wordt de behandeling verder 

afgestemdd op de cliënt. Uit ons onderzoek blijkt dat cliëntsatisfactie als indicator hiervan 
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eenn rol kan vervullen. 

7.5.22 Cliëntsatisfactie als uitkomstindicator 

Symptoomreductiee alleen is niet voldoende om het behandelresultaat aan af te me-

ten,, evenmin is cliëntsatisfactie voldoende als uitkomstmaat. Van beide staat de precieze 

betekeniss niet vast, hoewel uit het onderzoek wel blijkt dat tevredenheid over het behandel-

resultaatt enigszins samenhangt met het feitelijke behandelresultaat en dat tevredenheid 

overr de behandeling (communicatie en hulpverlener) enigszins samenhangt met het 

tegemoetkomenn aan voorkeuren en met de werkrelatie. Dit betekent dat cliëntsatisfactie 

betekeniss toevoegt aan de uitkomstmeting. Cliëntsatisfactie als uitkomstindicator heeft 

toegevoegdee waarde omdat het een indicatie geeft van de kwaliteit van de behandeling. 

Vann belang is cliëntsatisfactie multidimensioneel te meten omdat de waarde niet vast-

staatt van korte ééndimensionele maten. Het onderzoek bevestigt het nut van 

multidimensionelee uitkomstmaten waarvan cliëntsatisfactie deel uitmaakt (i.e. Schippers 

ett al., 2002, Srebnik et al., 1997). 

94 4 



AlgemeneAlgemene discussie 

Appendixx bij hoofdstuk 7: 

Bijj  wijze van voorbeeld wordt een gecorrigeerde schatting gemaakt van de tevre-

denheidd over het behandelresultaat op t4 in elke VZ-locatie wanneer de cliëntsatisfactie-

scoree is aangepast voor het effect van de interpersoonlijke afhankelijkheid, altruïsme en 

psychischee klachten op t4 in elke locatie. In onderstaande tabel staan voor de hele VZ-

groepp de b-coëfficiënten weergegeven en de gemiddelde scores van de VZ-1 locatie en 

dee VZ-2 locatie. 

Tabell  Appendix, b-coëfficiënten en gemiddelden van cliëntkenmerken 

Constante e 

Afhankelijkheid d 

Altruïsme e 

Toestandsbeeldd t4 

Percentagee ontevreden 

overr het resultaat op t4 

VZ Z 

b b 

-3.69 9 

-.238 8 

.102 2 

.346 6 

p-waarde e 

.084 4 

.020 0 

.037 7 

.002 2 

VZ-11 locatie 

Gem. . 

7.1 1 

40.5 5 

4.7 7 

60% % 

VZ-22 locatie 

Gem. . 

6.9 9 

42.7 7 

3.2 2 

55% % 

Logistischee regressie vergelijking: 

aa + b,x, + b^x 
ee " -

PfiPfi — / \covcmaten}— 
aa + b.x.+fcx 

ll  + e ' ' 2 : 

Toelichting: : 

Dee kans wordt berekend voor Y= l , dit is ontevredenheid. P(Y-1 | covariaten) bete-

kent:: gegeven de gemiddelden van de cliëntkenmerken in de groep, wat is de kans op 

ontevredenheid.. Dit wordt gedaan door de parameters uit de tabel in te vullen in de 

formule: : 

a=00 omdat de constante in het model niet significant is. 

Locatiee VZ-1: a + b ^ + b ^ x̂  0 + (-.238*7,l)+(.102*40,5)+(.346*4,7) 

Locatiee VZ-2: a + b ^ + b . x̂  0 + (-.238*6,9)+(.102*42,7)+(.346*3,2) 

Locatiee VZ-1: P(Y=1 | covariaten)=0,66. 

Locatiee VZ-2: P(Y=1 | covariaten)=0,57. 
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Achtergrondd en vraagstelling 

H ett meten van cliëntsatisfactie is sinds een jaar of vijf gemeengoed geworden in 

dee GGZ en de verslavingszorg (VZ). De meeste instellingen in Nederland heb-

benn één of meer malen via een vragenlijst de tevredenheid van hun cliënten gemeten. 

Doell  hiervan is de kwaliteit van de zorg in kaart te brengen, waarbij de gegevens van dit 

soortt onderzoek veelal worden gebruikt om punten ter verbetering in de zorg te identi-

ficeren.ficeren. De waarde van deze meeünspanningen is echter niet op voorhand helder. Over 

hett algemeen wordt aangenomen dat cliëntsatisfactiescores het kwaliteitsniveau van de 

zorgg weerspiegelen. Cliëntsatisfactie wordt dus verondersteld een indicator voor de kwa-

liteitt van de behandeling te zijn. Maar om een goede indicator van kwaliteit te zijn, zou 

cliëntsatisfactiee vooral bepaald moeten worden door kenmerken van de behandeling en 

doorr het behandelresultaat en niet door kenmerken die weinig met de behandeling te 

makenn hebben zoals demografische kenmerken van de cliënt of persoonlijkheids-

kenmerken.. Over de factoren die cliëntsatisfactie bepalen in de GGZ en VZ is echter 

nogg maar weinig bekend. In veel onderzoek naar cliëntsatisfactie wTorden wel één of 

meerr mogelijke factoren onderzocht, maar vaak is dit onderzoek cross-sectioneel van 

opzet.. Daardoor kan de temporele relatie tussen deze factoren en cliëntsatisfactie niet 

wordenn vastgesteld en is nauwelijks bekend of hoge kwaliteit van de zorg leidt tot hoge 

cliëntsatisfactiescores.. Het doel van het onderzoek in dit proefschrift is de betekenis van 

cliëntsatisfactiee als indicator voor kwaliteit van zorg te verhelderen. In dit proefschrift 

wordtt de constructvaliditeit van cliëntsatisfactie nader onderzocht door de relatie te 

onderzoekenn tussen de kwaliteit van de zorg en cliëntsatisfactie. Hiermee ontstaat meer 

zichtt op de praktische waarde van cliëntsatisfactiemetingen middels de vragenlijstmethode. 

Alss indicator voor de kwaliteit van de zorg kan cliëntsatisfactie twee functies heb-

ben,, namelijk een functie van procesindicator en van uitkomstindicator (zie hoofdstuk 

1).. Dit onderscheid is belangrijk omdat cliëntsatisfactie op verschillende manieren kan 

wordenn ingezet en onderzocht. Als procesindicator is cliëntsatisfactie een onafhanke-

lijke,, of mediërende, variabele. Cliëntsatisfactie als procesindicator wordt tijdens de be-

handelingg gemeten en kan worden opgevat als een noodzakelijke voorwaarde voor goede 

zorgg indien cliëntsatisfactie het vervolg van de behandeling of het behandelresultaat 

voorspelt.. Als uitkomstindicator is cliëntsatisfactie een afhankelijke variabele. Cliënt-

satisfactiee als uitkomstindicator wordt aan het eind, of na afloop van de behandeling 

gemetenn en hierbij wordt vaak impliciet aangenomen dat cliëntsatisfactie wordt bepaald 

doorr de kwaliteit van de voorafgaande behandeling. 

Dee waarde van cliëntsatisfactie als procesindicator wordt in dit onderzoek bepaald 

doorr antwoord te vinden op de vraag wat de relatie is tussen cliëntsatisfactie tijdens de 

behandelingg enerzijds en het behandelresultaat en drop-out later in de tijd anderzijds 

(hoofdstukk 5). De waarde van cliëntsatisfactie als uitkomstindicator wrordt bepaald door 

antwoordd te vinden op de vraag in hoeverre voorkeursdisconfirmatie (hoofdstuk 3), de 

108 8 



Samenvatting Samenvatting 

kwaliteitt van de werkrelatie (hoofdstuk 4) en de vermindering van de klachten (hoofd-

stukk 5) voorspellend zijn voor cliëntsatisfactie. 

Inn de hoedanigheid van zowel procesindicator als uitkomstindicator wordt de waarde 

vann cliëntsatisfactie vastgesteld door te onderzoeken in hoeverre cliëntkenmerken zoals 

demografischee kenmerken, persoonlijkheid, psychopathologie en de ernst van de pro-

blemenn cliëntsatisfactie voorspellen (hoofdstuk 2). Cliëntsatisfactie heeft waarde als het 

nietniet hoofdzakelijk door deze cliëntkenmerken wordt bepaald. Uit een overzicht van de 

empirischee onderzoeksliteratuur (hoofdstuk 2) komt een inconsistent beeld naar voren 

vann het effect van demografische kenmerken op cliëntsatisfactie scores, leeftijd lijk t ech-

terr het meest duidelijk met cliëntsatisfactie samen te hangen, hoe ouder hoe meer tevre-

den.. Het onderzoek naar de samenhang tussen sociale wenselijkheid en cliëntsatisfactie 

laatt eveneens een inconsistent beeld zien. Andere persoonlijkheidskenmerken zijn min-

derr vaak onderzocht, maar kenmerken als 'antisocialiteit' lijken een negatief effect op 

cliëntsatisfactiee te hebben. Het mechanisme van dit effect is echter niet helder. 

Opzett en uitvoering van het voorliggende onderzoek 

Teneindee antwoord te vinden op de onderzoeksvragen werd een prospectief onder-

zoekk met 5 meetmomenten in 4 locaties van de ambulante GGZ en verslavingszorg 

uitgevoerd.. Hieraan namen 240 cliënten deel, van wie 157 deelnemers kortdurend wer-

denn behandeld in de VZ met als doel controle over het gebruik of abstinentie van voor-

namelijkk alcohol. De 83 deelnemers in de GGZ werden kortdurend behandeld voor 

psychischee klachten van verschillende aard. In één VZ-locatie en in één GGZ-locatie 

werdd geprotocolleerd en richtlijn-ondersteund behandeld volgens respectievelijk het 4-

enn 5-gesprekken model. In beide andere locaties werd niet geprotocolleerd behandeld. 

Eenderdee van de totale groep (72 cliënten) beëindigde de behandeling voortijdig en van 

henn verschenen er 41 niet meer zonder voorafgaand bericht. De vragenlijstrespons in de 

follow-upp (ca. 60%) was wat kleiner dan gedurende de behandeling (ca. 70%). 

Dee cliëntkenmerken en de behandelvoorkeuren werden voorafgaand aan de behan-

delingg gemeten. De realisatie van behandelvoorkeuren, de werkrelatie, de klachten en 

cliëntsatisfactiee werden vroeg in de behandeling (2c/3e gesprek) gemeten en behalve de 

realisatiee van voorkeuren ook aan het eind van de behandeling. In twee follow-ups (1 

maandd en 3 maanden na het einde van de behandeling) werden eveneens de klachten en 

cliëntsatisfactiee gemeten. 

Cliëntsatisfactiee werd gemeten met de CliëntSatisfactie Monitor-R waarbij de tevre-

denheidd werd gemeten over 'de communicatie' (informatie en overleg), 'de hulpverlener' 

(deskundigheidd en bejegening) en 'het behandelresultaat'. De cliënten werden per schaal 

enn per meetmoment ingedeeld in 'tevreden' en 'minder tevreden'. Psychische en psychia-

trischee problemen werden gemeten met de General Health Questonnaire (GHQ) en 

alcoholproblemenn met de Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT) . Sociale 
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wenselijkheidd werd gemeten met de verkorte versie van de Marlowe Crown Social 

Desirabilityy Scale. Persoonlijkheid werd gemeten met de verkorte versie van de Five 

Factorr Inventory Personality' Inventory. De interpersoonlijke stijl werd in kaart gebracht 

mett de Interpersonal Checklist-Revised. 

Al ss behandelvoorkeuren niet worden gerealiseerd, is sprake van voorkeurs-

disconfirmatie.. Dit werd vastgesteld door voorafgaand aan de behandeling de voorkeu-

renn in kaart te brengen met een aangepaste versie van de 'Itemset voor Persoonlijke 

Behandeltheorie-Vormm voorkeur'. Na de 2e/3e zitting werd de feitelijke behandelsituatie 

gemeten.. Door beide meüngen met elkaar te vergelijken werd de voorkeursdisconfirmarie 

vastgesteldd (hoofdstuk 3). De werkrelatie werd twee keer tijdens de behandeling beoor-

deeldd door zowel de cliënten als de hulpverleners, met de verkorte Werkalüantie Vragen-

lijst. . 

Eenn positief behandelresultaat werd geoperationaliseerd als betrouwbare verbete-

ringg (BV) en klinisch significante verbetering (KSV). BV houdt in dat een verbetering 

groott genoeg moet zijn om betrouwbaar te zijn. Indien bovendien de score tot het ni-

veauu van een normale populatie is gedaald is sprake van KSV. 

Dee onderzoeksvragen werden beantwoord door univariate en multiple logistische 

regressiee analyses uit te voeren. 

Resultaten n 

Opp alle meetmomenten werd in de VZ hoger gescoord op cliënttevredenheid over 

zowell  de 'communicatie', de 'hulpverlener' als het 'behandelresultaat' dan in de GGZ. 

InIn boeverre wordt cliënttevredenheid bepaald door cliëntkenmerken? (hoofdstuk 2) 

Dee deelnemers uit de VZ en de GGZ verschilden significant op een aantal punten. 

Deelnemerss uit de VZ waren gemiddeld ouder (39,6 jaar) dan cliënten uit de GGZ (30,4 

jaar).. Dit werd vooral veroorzaakt doordat in één van de GGZ locaties studenten wer-

denn behandeld. Bovendien waren in de VZ meer mannen dan vrouwen terwijl er meer 

vrouwenn dan mannen waren in de GGZ. De cliënten in de GGZ scoorden hoger op 

neuroticismee en zij hadden meer psychische klachten dan de cliënten uit de VZ. In de 

VZZ waren er — zoals verwacht kon worden - meer alcoholproblemen dan in de GGZ. 

Demografischee kenmerken bleken nauwelijks invloed te hebben op cliëntsatisfactie. 

Vann de verschillende persoonskenmerken bleken vooral de ernst van de psychische klach-

ten,, neuroticisme en kritische wantrouwendheid een negatief effect te hebben op cliënt-

satisfactiee op de verschillende meetmomenten. Dit gold sterker in de GGZ dan in de 

VZ .. Sociale wenselijkheid voorspelde cliëntsatisfactie niet. Cliëntsatisfactie bleek zowel 

prospectieff  als cross-sectioneel afhankelijk van het toestandsbeeld van de psychische 

klachten.. Een deel van de verschillen in de tevredenheid in de VZ en de GGZ kon 

wordenn verklaard door de verschillen in persoonskenmerken. 
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Doordatt in de GGZ de psychische klachten ernstiger waren dan in de VZ, op alle 

meetmomenten,, betekent dit dat cliëntsatisfactie in de GGZ een minder goede indicator 

voorr de kwaliteit van de geboden zorg zal zijn dan in de VZ. Dit betekent bovendien dat 

cliënttevredenheidd waarde heeft als proces- en als uitkomstindicator indien er rekening 

wordtt gehouden met de ernst van de klachten en de mate van neuroticisme. Hierom 

wordtt in de vervolganalyses het toestandsbeeld van de psychische klachten als covariaat 

inn de logistische regressie-analyses opgenomen. 

InIn hoeverre wordt cliënttevredenheid bepaald door voorkeursdisconfirmatie (hoofdstuk 3) 

Gemiddeldd genomen was er weinig voorkeursdisconfirmatie, de voorkeuren van de 

cliëntenn en de realisatie ervan kwamen goeddeels overeen. Toch was er bij 51% van de 

deelnemerss sprake van disconfirmatie op minimaal 2 (van 51) items; de VZ en de GGZ 

deelnemerss verschilden hierin niet. Disconfirmatie op met name de vorm en de inhoud 

vann de behandeling bleek een negatief effect te hebben op cliënttevredenheid over de 

communicatiee en de hulpverlener. Voorkeursdisconfirmatie had geen noemenswaardig 

effectt op tevredenheid over het behandelresultaat. Dit betekent dat cliënttevredenheid 

overr de behandeling (communicatie en hulpverlener) waarde heeft als indicator omdat 

dezee mede bepaald wordt door de mate waarin tegemoet werd gekomen aan voorkeuren 

vann de cliënt. Dit geldt echter niet voor tevredenheid over het behandelresultaat. 

InIn hoeverre wordt cliënttevredenheid bepaald door de kwaliteit van de werkrelatie? (hoofdstuk 4) 

Dee gemiddelde werkrelatiescores van de VZ cliënten waren hoger dan die van de 

GGZZ cliënten , gemeten aan het begin en aan het eind van de behandeling. Hetzelfde 

goldd voor de beoordeling van de werkrelatie door de hulpverleners. De werkrelatie tij-

denss de behandeling bleek tevredenheid over de communicatie en de hulpverlener later 

inn de tijd te voorspellen. Tevredenheid over het behandelresultaat werd echter niet voor-

speldd door de beoordeling van de werkrelatie volgens de cliënt. De kwaliteit van de 

werkrelatiee volgens de hulpverlener leverde geen noemenswaardige bijdrage aan de voor-

spellingg van de tevredenheid volgens de cliënt. Dit betekent dat cliënttevredenheid over 

dee behandeling (communicatie en hulpverlener) als uitkomstindicator waarde heeft om-

datt deze mede bepaald wordt door de kwaliteit van de werkrelatie zoals beoordeeld door 

dee cliënt. Dit geldt echter niet voor tevredenheid over het behandelresultaat. 

InIn hoeverre wordt cliënttevredenheid bepaald door verbetering van klachten? (hoofdstuk 5) 

Vann alle deelnemers is na afloop van de behandeling circa eenderde klinisch signifi-

cantt verbeterd (KSV) op hun psychische klachten (GHQ-12). In de VZ-groep is, in 

termenn van alcoholproblematiek, 47% (einde behandeling) tot 81% (laatste follow-up) 

vann de cliënten klinisch significant verbeterd. Gemeten met een uitgebreide klachtenlijst 

(GHQ-28)) is het percentage KSV in de GGZ-groep bij het eind van de behandeling 6% 

enn in de laatste follow-up 45%. 

Inn de gecombineerde groep bleek een statistisch significante afname van de psychi-
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schee klachten voorspellend te zijn voor de tevredenheid over het behandelresultaat in de 

eerstee follow-up, terwijl een klinisch significante verbetering van de psychische klachten 

geenn tevredenheid voorspelde. In de GGZ-groep voorspelde KSV van de klachten tij -

denss de eerste follow-up, de tevredenheid over de hulpverlener in de laatste follow-up. 

Inn de VZ-groep voorspelde KSV van de alcoholproblemen aan het eind van de behande-

ling,, de tevredenheid over het behandelresultaat in de laatste follow-up. 

Di tt betekent dat cliënttevredenheid over de hulpverlener en cliënttevredenheid over 

hett behandelresultaat enige waarde lijken te hebben als uitkomstindicator. 

InIn hoeverre is cliënttevredenheid voorspellend voor verbetering van de klachten en voor drop-out? 

(hoofdstuk(hoofdstuk 5) 

Inn de gecombineerde groep voorspelde cliënttevredenheid over de hulpverlener een 

betrouwbaree verbetering van de psychische klachten tijdens de eerste follow-up. In de 

VZ-groepp bleken cliënttevredenheid over de hulpverlener en cliënttevredenheid over 

hett behandelresultaat, gemeten na het 2C gesprek, KSV van de alcoholproblemen te 

voorspellenn tijdens zowel de eerste als de tweede follow-up. In de GGZ-groep werden, 

mogelijkk vanwege de kleinere aantallen, geen voorspellend effecten van cliëntwaardering 

opp klachtvermindering geconstateerd. 

Hett overall drop-out percentage was 30%, in de VZ 32% en in de GGZ 25%. 

Cliënttevredenheidd voorspelde niet of deelnemers voortijdig ophielden met de behan-

deling.. Dit betekent dat cliënttevredenheid enige waarde heeft als procesindicator. 

Integratiee en praktische consequenties 

Inn hoofdstuk 6 van het proefschrift werden bovenstaande bevindingen geïntegreerd 

inn twee modellen. Het ene model heeft betrekking op cliënttevredenheid over de com-

municatiee en over de hulpverlener. Deze worden mede bepaald door cliëntkenmerken, 

voorkeurs-disconfirmatiee en kwaliteit van de werkrelatie. Het andere model betreft de 

cliënttevredenheidd over het behandelresultaat. Deze wordt mede bepaald door cliënt-

kenmerkenn en vermindering van de klachten. 

Inn hetzelfde hoofdstuk worden een aantal praktische consequenties van de bevin-

dingenn besproken. De eerste consequentie is dat het zinvol is om cliënttevredenheid op 

eenn meerdimensionele wijze te meten. Een eendimensionele meting geeft minder infor-

matiee over de oorzaken van lage of hoge scores, terwijl de subschaalscores van een 

meerdimensionelee meting indicatief kunnen zijn voor de cliëntgerichtheid (i.e. 

voorkeursconfirmatie)) van de behandeling, de kwaliteit van de werkrelatie en de verbe-

teringg van de klachten. Dit geldt met correctie voor de ernst van de psychische klachten. 

Eenn tweede praktische consequentie is dat het vergelijken van cliënttevredenheid 

vann verschillende cliëntgroepen, instellingen of afdelingen ('benchmarking') op een 

ongecorrigeerdee wijze weinig zinvol is, doordat een deel van de tevredenheid wordt 
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bepaaldd door de ernst van de psychische klachten en de persoonlijkheidstrekken van de 

cliëntengroep. . 

Doordatt cliënttevredenheid enige waarde heeft als procesindicator is een derde prak-

tischee consequentie dat het zinvol kan zijn om gedurende de behandeling cliënt-

tevredenheidd te meten. 

Eenn vierde consequentie is dat het meten van cliënttevredenheid als enige indicator 

onvoldoendee informatie biedt om definitieve conclusies over de kwaliteit van de behan-

delingg te trekken. 

Methodologischee beperkingen 

Dee sterke en zwakke kanten van het onderzoek worden toegelicht in hoofdstuk 7. 

Alss eerste wordt ingegaan op de wijze van operationaliseren van 'tevreden' en 'minder 

tevreden'' cliënten over de verschillende domeinen van de behandeling. Deze 

dichotomotisatiee is waarschijnlijk sensitiever voor een mindere mate van tevredenheid 

enn leidt daarmee waarschijnlijk tot een reëler beeld van de werkelijkheid dan schaal-

gemiddelden.. Een nadeel is echter dat de precieze betekenis van 'tevreden' en 'minder 

tevreden'' of 'eens' en 'oneens' niet helemaal duidelijk is. Meer onderzoek is hier zeker 

gewenst. . 

Alss tweede wordt ingegaan op BV en KSV als uitkomstmaten van de behandeling. 

Dezee operational!saties hebben als sterk punt dat een norm, weliswaar een statistische, 

voorr verbetering wordt gehanteerd en ze zijn daarmee beter dan uitsluitend verschil-

scores.. Maar ook hier geldt dat de betekenis van de operationalisatie voor de individuele 

cliëntt niet altijd duidelijk is. Hoe deze uitkomstmaten zich verhouden tot het behalen 

vann behandeldoelen, verbetering van dagelijks functioneren of de inschatting van verbe-

teringg door belangrijke anderen zou onderwerp van nader onderzoek moeten zijn. 

Hett onderzoek had te kampen met een niet optimale respons. In hoofdstuk 7 ko-

menn mogelijke selectie van deelnemers en mogelijke verschillen tussen responders en 

non-responderss aan de orde. In de VZ is mogelijk enige selectie opgetreden van deelne-

merss met relatief minder ernstige of enkelvoudige problematiek. Dit heeft wellicht bij-

gedragenn aan de hogere tevredenheidsscores in de VZ ten opzichte van de GGZ. Tussen 

dee responders en non-responders waren vrijwel geen verschillen met als uitzondering de 

'openheid'' waarvan waarschijnlijk geen effect op de bevindingen is uitgegaan. In de VZ 

wass meer non-respons dan in de GGZ en de grotere mate van tevredenheid in de VZ 

zouu mogelijk veroorzaakt kunnen zijn door een ondervertegenwoordiging van ontevre-

denn non-responders. Kortom, selectie en non-respons zouden de hogere cliënt-

tevredenheidd in de VZ gedeeltelijk kunnen verklaren. Desondanks zal de richting van de 

gevondenn samenhangen tussen de onderzochte factoren en cliënttevredenheid waar-

schijnlijkk niet anders zijn geworden door de selectie of non-respons. Gezien de geringe 

groottee van de onderzoeksgroepen is het echter mogelijk dat een aantal samenhangen 
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niett significant waren die bij grotere aantallen wel als significant naar voren zouden zijn 

gekomenn . 

Conclusie e 

Ui tt het onderzoek kan geconcludeerd worden dat cliénttevredenheid als 

procesindicatorr waarde heeft omdat het niet onafhankelijk bleek van het latere behandel-

resultaat.. Ook kwam naar voren dat cliénttevredenheid waarde heeft als uitkomstindicator 

omdatt het mede bepaald wordt door voorkeursdisconfirmatie, de kwaliteit van de werk-

relatiee en het behandelresultaat. De waarde van cliénttevredenheid als indicator van kwa-

liteitt wordt echter beperkt door de samenhang met cliëntkenmerken. De betekenis van 

cliëntsatisfactiee als indicator van kwaliteit komt het best tot uitdrukking indien cliént-

tevredenheidd meerdimensioneel wTordt gemeten. Concluderend kan gezegd worden dat 

indienn cliénttevredenheid gecorrigeerd wordt voor de ernst van de psychische klachten 

enn meerdimensioneel wordt gemeten, cliénttevredenheid wel degelijk waarde kan heb-

benn als indicator voor kwaliteit van de zorg. 
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SUMMARY Y 

Thee meaning of patient satisfaction as an 
indicatorr for the quality of care 
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Backgroundd and research question 

I nn Mental Health Care (MHC) and Addiction Care (AC) in the Netherlands, the 

measurementt of patient satisfaction has become commonplace. Most institutions 

havee measured patient satisfaction at least once. The aim of such efforts is to assess the 

qualityy of care and to identify domains for improvement. However, the value of the 

measurementss is not clear. In general, it is assumed that patient satisfaction reflects the 

levell  of the quality of care: patient satisfaction is supposed to be an indicator of quality. 

Inn order to be a good indicator of quality, patient satisfaction should be mainly determined 

byy treatment characteristics and treatment results and not by other factors such as 

demographicc or personality characteristics. However, littl e is known about the factors 

thatt determine patient satisfaction in MHC and AC. Most research projects pertaining to 

factorss that are related to patient satisfaction ha\re a cross-sectional design, which doesn't 

alloww conclusions about the temporal relationship between these factors and patient 

satisfaction.. It is not known whether high quality7 care results in high patient satisfaction 

scores. . 

Thee aim of this dissertation is to investigate the value of patient satisfaction as an 

indicatorr of the quality of care. The construct validity of patient satisfaction is studied 

byy examining the relationship between quality of care and patient satisfaction. In this 

wayway more insight into the practical value of self-report measures of patient satisfaction 

iss obtained. 

Ass an indicator of quality of care, patient satisfaction can have two functions, namely 

thatt of process indicator and of outcome indicator (chapter 1). This distinction is impor-

tant,, because patient satisfaction can be used and studied in se\reral ways. As a process 

indicatorr patient satisfaction is an independent or mediating variable of treatment outcome. 

Patientt satisfaction as a process indicator is to be measured during the treatment process 

enn can be viewed as a prerequisite for the quality of care if patient satisfaction predicts 

thee continuation of treatment or treatment outcome. As an outcome indicator patient 

satisfactionn is a dependent variable. As an outcome indicator patient satisfaction should 

bee measured at the end or after treatment, which implicitly assumes that patient satisfaction 

iss determined by the quality of the foregoing treatment. 

Thee value of patient satisfaction as a process indicator is investigated by studying 

thee effect of patient satisfaction during treatment on treatment outcome and drop-out 

(chapterr 5). The value of patient satisfaction as an outcome indicator is investigated by 

studyingg the question to what extent patient satisfaction is predicted by disconfirmation 

off  treatment preferences (chapter 3), quality of the working alliance (chapter 4) and 

symptomm reduction (chapter 5) 

Thee value of patient satisfaction, both as a process and an outcome indicator, was 

definedd by the extent to which patient satisfaction is predicted by demographic 

characteristics,, personality, psychopathology and symptom severity (chapter 2). Patient 
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satisfactionn is meaningful as an indicator of patient satisfaction if it is «o/mainly determined 

byy these patient factors. A review of the existing literature (chapter 2) showed that findings 

regardingg the relationship between patient satisfaction and demographic characteristics 

aree inclusive, although age seems to be positively related to patient satisfaction: older 

patientss are generally more satisfied. Findings regarding the relationship between patient 

satisfactionn and social desirability are also inconsistent. Other personality characteristics 

havee been studied less frequently. However, characteristics such as 'anti sociality' seem 

too have a negative effect on satisfaction. 

Designn of the current study 

Inn order to find answers to the research questions, a prospective study with five 

measurementt points was conducted in four locations of the outpatient MHC and AC. A 

totall  of 240 patients participated: 157 with a short term treatment in AC with controlled 

drinkingg or abstinence as the main treatment goals, and 83 with a short-term treatment 

inn MHC because of psychological distress or a psychiatric disorder (mainly anxiety and 

depression)) . In one AC and one MHC treatment site, treatment was manualized, with a 

4-sessionn and 5-session treatment protocol respectively. In the two other sites, treatment 

wass not manualized. One third of the total group (72 patients ) discontinued treatment 

prematurely,, of whom 41 without prior notice. Follow-up response (about 60%) was 

somewhatt lower than response during treatment (about 70%). 

Patientt characteristics and treatment preferences were measured before the start of 

treatment.. The realization of treatment preferences, the quality of the working alliance, 

symptomss and patient satisfaction were measured early in treatment (2nd/3rd session) and 

thee latter three also at treatment completion. At both follow-up moments (1 month and 

33 months after the end of treatment) symptoms and patient satisfaction were measured. 

Patientt satisfaction was measured using the Client Satisfaction Monitor Revised, 

whichh includes satisfaction about 'the communication' (information and consultation), 

'thee therapist' (expertise and treatment) and the 'treatment results'. Participants were 

categorizedd in a 'satisfied' or 'less satisfied' group for each domain at each measurement 

point.. Psychological distress was measured with the General Health Questionnaire (GHQ) 

andd alcohol problems with the Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT) . Social 

desirabilityy was measured with the short form of the Marlowe Crown Social Desirability 

Scale.. For the assessment of personality we used the Five Factor Inventory Personality 

Inventory,, short form, and for interpersonal style characteristics the Interpersonal Check-

list-Revised. . 

Whenn treatment preferences are not realized, preference disconfirmation emerges. 

Thiss latter concept was determined by comparing patient preferences before the start of 

treatmentt en the realization of these preferences at the 2nd/3rd session (chapter 3). Both 

patientss and therapists judged the working alliance twice during treatment, using the 
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shortt form of the Working Alliance Inventory. 

AA positive treatment result was defined as reliable change (RC) and clinical signifi-

cantt change (CSC). RC means that an improvement is large enough to be statistically 

reliable.. If in addition the test score has improved to the range of the normal population, 

thee improvement is considered to be clinically significant. 

Univariatee and multiple logistic regression analyses were used to analyze the data. 

Results s 

Inn AC, patient satisfaction scores were higher than in MHC, at all measurement 

moments,, for all domains. 

ToTo what extent is patient satisfaction determined by patient characteristics? (chapter 2) 

ACC and MHC participants differed on several characteristics: AC participants were 

olderr (39,6 yrs) than MHC patients (30,4 yrs). This was largely the result of a large 

studentt population in one of the MHC locations. In AC there were more males than 

females,, while there were more females than males in MHC. Patients in MHC scored 

higherr on neuroticism and on psychological distress than patients in AC. It comes as no 

surprisee that in AC there were more alcohol problems than in MHC. 

Demographicc characteristics hardly predicted patient satisfaction scores. Of the 

personall  characteristics, psychological distress, neuroticism and distrust appeared to predict 

patientt satisfaction at several measurement points . This was more so in MHC than in 

AC.. Social desirability did not predict patient satisfaction. Patient satisfaction appeared 

too relate to psychological distress both cross-sectionally and prospectively. Therefore, it 

seemss that at least some of the differences in patient satisfaction in AC and MHC is 

causedd by differences in patient characteristics between the two settings. 

Becausee psychological distress was more severe in MHC than in AC at all measurement 

moments,, patient satisfaction in MHC will be less good as an indicator of quality of care 

thann patient satisfaction in AC. It also means that as an indicator of process and outcome 

off  treatment, patient satisfaction only has meaning if severity of the psychological distress 

andd the level of neuroticism are taken into account. For this reason, psychological distress 

iss used as a covariate in the following logistic regression analyses. 

ToTo what extent is patient satisfaction determined by preference disconfirmation? (chapter 3) 

Onn average, the level of treatment preference disconfirmation was low: patient 

preferencess and the real treatment situations matched quite well. Yet, we found that in 

51%% of the subjects there was some disconfirmation on at least 2 (of 51) items; AC and 

MHCC participants did not differ in this respect. Disconfirmation of preferences regarding 

formm and content of treatment showed a negative effect on patient satisfaction with 

communicationn and therapist. Disconfirmation of preferences did have effect on patient 
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satisfactionn with the treatment result. This means that patient satisfaction with the treatment 

(communicationn and the therapist) has meaning as an indicator of quality because it is at 

leastt partly determined by the level of treatment preference confirmation. . 

However,, this does not apply to patient satisfaction with the treatment result. 

ToTo what extent is patient satisfaction determined by the quality of the working alliance? (chapter 4) 

Att both measurement points the mean working alliance scores of AC participants 

weree higher than those of MHC participants. This was also true for the working alliance 

scoress of the therapists. The working alliance, measured during treatment, predicted 

patientt satisfaction with the communication and therapist later on. Patient satisfaction 

withh the treatment result was not predicted by the working alliance scores of the patient. 

Workingg alliance scores of the therapist also did not predict patient satisfaction. This 

meanss that patient satisfaction with the treatment (communication and therapist) has 

valuee as an outcome indicator, because it is at least partly determined by the quality of 

thee working alliance, as judged by the patient. However, this does not apply to patient 

satisfactionn with treatment result. 

ToTo what extent is patient satisfaction determined by symptom improvement? (chapter 5) 

Aboutt one third of all participants showed clinical significant improvement after 

treatment,, in terms of psychological distress (GHQ-12). In the AC group 47% (end of 

treatment)) to 81% (latest follow-up) showed a clinically significant improvement on the 

AUDIT .. According to the GHQ-28, the percentage of MHC-participants that showed 

clinicallyy significant improvement was 6% at the end treatment and 35% in the last 

follow-up. . 

Reliablee change (RC) of psychological distress in the total group, measured at the 

endd of treatment, predicted patient satisfaction with treatment result, measured at the 

firstt follow-up. In the combined group, clinically significant improvement (CSC) of 

psychologicall  distress did not predict patient satisfaction. In the MHC group however, 

symptomm improvement predicted patient satisfaction with the therapist. In the AC group 

clinicall  significant improvement of the alcohol problems, measured at the end of 

treatment,, predicted patient satisfaction with the treatment result at follow-up. This means 

thatt patient satisfaction with the therapist and with the treatment result seems to have 

somee value as an indicator of outcome. 

ToTo what extent does patient satisfaction predict the improvement of symptoms and drop out? (chapter 

Inn the combined group, patient satisfaction with the therapist predicted reliable 

changee of psychological distress, measured at the first follow-up. In AC, patient satisfaction 

withh the therapist and with the treatment result, measured at the second session, predicted 

clinicall  significant improvement of alcohol problems at both follow-ups. In MHC no 

significantt predictive effects of patient satisfaction were seen, possibly due to the smal-
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Ierr number of participants. 

Thee overall drop out percentage was 30%: 32% in AC and 25% in MH C Patient 

satisfactionn did not predict dropout. This means that patient satisfaction has some value 

ass an indicator of process. 

Integratingg the findings 

Inn chapter 6 of this dissertation, the above-mentioned results were integrated into 

twoo conceptual models. The first model pertains to patient satisfaction with communication 

andd with therapist. These patient satisfaction aspects are at least partlv explained by 

patientt characteristics, treatment preference disconfirmation and the qualitv of the working 

alliance.. The second model pertains to patient satisfaction with the treatment result, 

whichh is partly determined by patient characteristics and symptom reduction. 

Inn the same chapter, some practical consequences of the results of this study are 

discussed.. Firstly, it is important to measure patient satisfaction as a multidimensional 

construct.. One-dimensional measurement gives less information about possible causes 

off  dissatisfaction, while subscale scores of patient satisfaction can be informative of the 

patientt centeredness (i.e. preference confirmation) of the treatment, the qualitv of the 

workingg alliance and symptom improvement. Secondly, it is not useful to compare patient 

satisfactionn of different patient groups, different treatment institutions or different 

treatmentt programs ('benchmarking'), because part of the difference in satisfaction might 

bee determined by differences in the severity of psychological distress or psychiatric 

problemss and the personality' characteristics of the patients. Thirdly, it can be useful to 

measuree patient satisfaction during treatment, because patient satisfaction has some value 

ass a process indicator. Fourthly, the quality of treatment cannot be assessed by patient 

satisfactionn alone 

Limitations s 

Thee strengths and weaknesses of the study are discussed in chapter 7. The chapter 

startss with a discussion of the operational definition of 'satisfied' and 'less satisfied' on 

eachh of the domains. This dichotomization is probably more sensitive for lower levels of 

satisfactionn and probably results in more realistic levels of patient satisfaction. The precise 

meaning,, however, of 'satisfied' and ' less satisfied' or 'agree' and 'disagree' remains 

unclear.. Further research is recommended. Secondly, RC and CSC as treatment outcome 

measuress were elaborated. A strength of these operational definitions is that a norm, 

althoughh a statistical one, for improvement is used, wrhich is preferred to simple difference 

scores.. However, the meaning for the patient is not always clear. How these outcome 

measuress are related tot goal attainment, improvement of daily functioning or assessment 
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off  improvement by significant others should be subject for further research. 

Thee response in this study was less than perfect. In chapter 7, selection of certain 

participantss and differences between responders and non-responders are discussed. In 

thee AC-group there is probably an overrepresentation of less severe or less complex 

psychologicall  problems, which might explain part of the observed differences in 

satisfactionn in AC and MHC. Responders and non-responders were quite similar in both 

groups,, except for 'openness'; responders scored somewhat higher on this personality 

factor.. It is not likely that this difference had a serious effect on the results of this study. 

Inn AC the non-response rates were higher, which also might explain some of the higher 

satisfactionn rates in AC, because of the exclusion of 'non-satisfied non-responders'. In 

short,, selection and non-response may pardy explain the higher satisfaction level in AC. 

Nevertheless,, the direction of the observed relationships between patient satisfaction 

andd the factors we studied were probably not affected by selection or non-response. 

However,, due to the relatively small sample si2es, some relationships were found to be 

nott significant, although in reality there might have been a true relationship, (type II 

error). . 

Conclusion n 

Fromm the results of this study, it can be concluded that patient satisfaction is of 

valuee as a process indicator because it was not independent of subsequent treatment 

outcome.. In addition, it can be concluded that patient satisfaction is of value as an 

outcomee indicator because it is at least partly determined by treatment preference 

disconfirmation,, the quality of the working alliance and treatment outcome. The finding 

thatt it is related to patient characteristics, however, restricts the value of patient satisfaction 

ass an indicator of the quality of care. The meaning of patient satisfaction as an indicator 

forr quality of care should be measured multi-dimensionally. As long as patient satisfaction 

iss adjusted for the severity of psychological distress and measured multi-dimensionally, 

itt seems to have a clear and undisputed value as an indicator for the quality of care. 
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DANKWOOR D D 

Ongeveerr twintig jaar geleden onderzocht ik de tevredenheid van cliënten over de 

dienstverleningg van een grote bankorganisatie. Vele jaren later werkte ik bij het Amster-

damm Institute for Addiction Research in de tijd dat de Jellinek net was gestart met een 

grootscheepss kwaliteitsprogramma. Onderdeel daarvan was het opstarten van onder-

zoekk naar het oordeel van de cliënten, verwijzers en het sociale netwerk van de cliënten. 

Udoo Nabitz vroeg mij of ik iets in zag in dat project. Dat zag ik wel. Vervolgens hebben 

wee samen het instrumentarium ontwikkeld en het klantenwaarderingsonderzoek in de 

Jellinekk opgezet en geïmplementeerd. Het project beantwoordde niet alleen veel vragen 

overr de waardering van de cliënten, maar riep ook veel vragen op. Deze ervaringen 

vormdenn de basis voor het schrijven van een onderzoeksvoorstel dat in 1998 werd geho-

noreerdd door ZorgOnderzoek Nederland. Het onderzoek waar dit proefschrift deels 

verslagg van doet. 

Dankzijj  veel mensen is het onderzoeksproject van de grond gekomen en tot een 

goedd eind gebracht. Hen wil ik hier graag bedanken. 

Allereerstt veel dank aan alle cliënten voor hun inzet bij het invullen van de verschil-

lendee vragenlijstboekjes. Leuk is het vaak niet, leerzaam soms wel, en nuttig voor de 

onderzoekerss altijd. 

Opp veel plekken in de GGZ en de verslavingszorg waren en zijn veranderingen 

gaandee die de werkprocessen betreffen en nogal wat vragen van het adaptief vermogen 

vann de medewerkers. Dat gold ook voor de units waar het onderzoek plaatsvond. De 

hulpverlenerss van de Jellinek, de Brijder Stichting, Mentrum, AMC en Bureau Studenten 

Psychologenn dank ik hartelijk voor hun deelname en medewerking aan het onderzoek. 

Mij nn promotor Wim van den Brink staat aan de wieg van dit proefschrift. Het begon 

mett zijn structurerende inzet bij het schrijven van het onderzoeksvoorstel en liep tot 'je 

kann gaan drukken'. Wim is van onschatbare waarde geweest als inhoudelijk begeleider 

enn persoonlijke coach. Als inhoudelijk begeleider kon hij als geen ander de resultaten 

vanuitt verschillende invalshoeken benaderen. En dankzij zijn onvoorstelbaar snelle reac-

tiess en opbouwende commentaren op mijn stukken creëerde hij niet alleen plezierige 

leerervaringenn maar werd de tijd dat de artikelen klaar waren voor verzending aanmerke-

lij kk bekort. Als persoonlijk coach wakkerde hij op momenten dat ik twijfelde met secure 

relativeringg mijn zelfvertrouwen weer aan. En op het moment dat de data echt niet 

binnenn dreigden te komen creëerde hij mogelijkheden om het project toch te realiseren. 

Wim,, enorm bedankt voor je geduld, je vertrouwen, je positieve inslag en je gidsende 
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begeleiding. . 

AJss co-promotor stapte Maarten Koeter halverwege in het project. Met Maarten in 

hett onderzoeksteam werd de methodologie bijna een peulenschil. Maarten onderwees 

mijj  in de logistische regressie analyse en dankzij hem kon ik zeker zijn over de 

methodologischee krachten, en beperkingen, van het onderzoek. Wat ik hier ook wil noe-

menn is zijn even briljante als elegante oplossing bij het vraagstuk van de rechtsscheve 

verdelingenn van de tevredenheid. Maarten, van stagebegeleider tot co-promotor, veel 

dankk voor je vertrouwen, je creativiteit en je collegialiteit. 

Roell  Verheul vervulde een waardevolle rol bij het ontwerp van de onderzoeksopzet 

enn was als projecdeider bij het project betrokken tot zijn vertrek naar de Viersprong. 

Roel,, bedankt voor je inzet. 

Mett Udo Nabitz als gedreven en vakkundig trekker van het cliëntsatisfactieonderzoek 

werdd de Jellinek een van de eerste zorgorganisaties in Nederland met een goedlopend 

cliëntsatisfactiee monitoring systeem. Als kwaliteitscollega was Udo vaak een geestver-

wantt en ik heb veel van hem geleerd op het gebied van kwaliteit. Soms zaten we in 

hetzelfdee schuitje van te volle agenda's en te belangrijke andere zaken. Maar na choco-

ladee van Udo en peptalks over en weer ging het vaak veel beter. Udo, veel dank voor alle 

steun,, je attentheid en je enthousiasme voor dit project. 

Dee onderzoeksassistenten Rani van der Vleuten, Charlotte van Harreveld, Marieke 

Zwerverr en Jossien Kok bedank ik voor hun flexibele inzet en samenwerking. Met veel 

plezierr kijk ik ook terug op de inspirerende samenwerking met de studenten die een 

werkstukk over cliëntsatisfactie of behandelresultaat maakten. In volgorde van verschij-

nen:: Danielle Zelisse, Suzan Oudejans, Lobke Keune, Govert Laninga, Marian Bulinga, 

Anoukk Bouwman, Gina Gonsalvez en Jossien Kok. 

Inn Suzan Oudejans vond ik een klasse-opvolger van het onderzoek in de Jellinek, en 

laterr een prettige kamergenoot op de Keizersgracht. Suzan bedankt voor de inhoudelijke 

enn gezellige gesprekken en je grote hulp bij het opmaken van dit proefschrift. 

Vann de 'oude' AIAR-club wil ik Angela Holmes, Pamela van der Weele, Will y Lange -

land,, Tineke Hartgers en Josephine Bakker bedanken voor de goede herinneringen op 

deJOS. . 
Mett Gerard Schippers kwam er een nieuw platform op het AIAR, het JOO ofwel 

hett junior onderzoekers overleg. Voor mij was de uitwisselingsmogelijkheid tijdens het 

J OOO en het commentaar op de - vaak eerste - versie altijd van grote waarde. Dank 

daaromm aan Laura de Feuntes Merillas, Wendy Ooteman, Maarten Merkx, Wencke de 

Wildt,, Mieke Emmen, Edith Cramer, Marja Bakker, Annemarie Fowles, Ewald Witte -

veen,, Jannet de Jonge, Anneke Goudriaan, Marcel Buster. 

Ietss later in de tijd ontstond een ander platform, onder leiding van Hans Kronemeijer, 

namelijkk het AIAR-koor. Ik kijk met veel plezier terug op de zanguurtjes op de Keizers-

gracht,, die meestal tot gevolg hadden dat ik 's middags altijd nog met 'Lolo mi boto' in 
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mijnn hoofd zat. 

Marjoleinn Smit dank ik voor haar hulp in verschillende fasen van het onderzoek en 

WilWil  de Groot en Andrea van der Po uw voor hun ondersteuning en belangstelling. 

Dee leden van de expertcommissie richtlijnontwikkeling onder voorzitterschap van 

Teuss van Barneveld dank ik voor het geven van hun visies op de mogelijkheden voor 

richtlijnontwikkelingg van het cliëntwaarderingsonderzoek in de GGZ en de verslavings-

zorg. . 

Inn de afgelopen jaren liepen naast het onderzoek verschillende andere trajecten. 

Daaromm een woord van dank aan mijn ex-collega's in de Brij der en in Mentrum. Door 

mijnn drukte, veroorzaakt door verbouwingen aan huis of door het onderzoek, zagen zij 

zichh vaak geconfronteerd met haastige gesprekjes en weinig aandacht. Dank dat julli e dat 

altijdd begripvol benaderden. 

Erickk Janssen dank ik voor zijn overzeese betrokkenheid, vriendschap en voor het 

gebruikk van deze zinsnede uit zijn proefschrift: 'Dank aan mijn paranimfen, voor het 

werkk dat nog verzet zal worden'. Juliet Sonderman, als oude studiegenoot, die regelmatig 

voorr culinaire afleiding zorgde maar vooral een enorm vertrouwen in mij projecteerde, 

vindd ik het extra leuk dat we dit op deze manier ook samen kunnen meemaken. Dank je 

voorr alles. Bep de Lange-Van Hemert, dank je voor de warme vriendschap van de afge-

lopenn jaren, het delen van je opera-passie, je betrokkenheid bij de afronding van dit 

proefschriftt en je charmante en efficiënte hulp bij alle grote en kleine regelzaken. 

Tenn slotte zijn er anderen die al dan geen directe rol hebben gespeeld bij het tot 

standd komen van dit proefschrift. Bien Filet bedank ik voor zijn hulp bij mijn 'eigen' 

onderzoek.. Mijn vrienden en familie: fijn dat julli e er waren terwijl ik er vaak niet was. Ik 

blij ff  een bezige bij, maar ik hoop dat er meer tijd zal komen om tante te zijn. 

Justinee Kaasjager, dank je voor je leesarbeid en je waardevolle opmerkingen. Judith 

Huber,, de gesprekken over onze veranderingen en ons boeiende werkveld waren altijd 

inspirerend.. Lucie Vermij, dank je voor je vriendschap, raadgevingen en alle afleiding. 

Inn het hele traject zijn de steun en stimulans van mijn partner, Marion Cornelissen, 

zeerr belangrijk geweest. Marion, door de ruimte die je creëerde en je tolerantie als ik 

achterr laptop of computer dook, kon ik met plezier aan dit proefschrift werken. Dank je. 

Alss laatste wil ik mijn moeder bedanken. Altij d op de achtergrond, licht bezorgd en 

zeerr trots. Dat laatste zou ook voor mijn vader gelden. Met trots draag ik dit boek op aan 

mijnn ouders. 
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OVERR DE AUTEUR 

Riett Aarsse werd in Hollandia (voormalig Nederlands Nieuw Guinea) geboren, in 

1961.. Na de overdracht van het land aan Indonesië verhuisde het gezin naar Australië 

omm in 1963 in Nederland te komen. Zij volgde het W O - b te Hengelo (O) en te 

Heerenveenn (F). Na een aantal malen uitgeloot te zijn voor diergeneeskunde stapte zij 

vann een parkeerstudie fysiotherapie te Groningen over naar commerciële economie en 

internationalee marketing aan de Hogere Economische School te Groningen. Ze liep 

stagee bij de ABN te Singapore en studeerde af op een onderzoek naar de kwaliteit van 

dee dienstverlening van een grote Nederlandse bank. Vervolgens werkte ze enige tijd als 

productt manager in opleiding. In 1988 ging zij parttime klinische en gezondheids-

psychologiee aan de Universiteit van Amsterdam studeren en werkte daarnaast in ver-

schillendee functies bij tijdschriften voor literatuur en vrouwenstudies. In 1992 richtte zij 

samenn met anderen Savante op, een tijdschrift over gender studies en vrouwen in de 

wetenschapp en was daar het eerste jaar hoofdredacteur van. In 1994 begon zij aan een 

stagee bij het Amsterdam Institute for Addiction Research (AIAR) en deed onderzoek 

naarr de prevalentie van psychiatrische stoornissen bij cliënten die in de Jellinek waren 

opgenomen.. In 1995 studeerde zij cum laude af op een psycho-fysiologisch onderzoek 

naarr somatisatie en onderdrukte emoties bij patiënten met medisch niet verklaarde chro-

nischee pijnklachten. Na bij het AIA R meegewerkt te hebben als ondermeer follow-up 

coördinatorr van een groot klinisch epidemiologisch onderzoek, ging zij aan de slag met 

hett cliënttevredenheidsonderzoek in de Jellinek. In 1997 werd zij projecdeider van het 

satisfactieonderzoekk in de Jellinek en deed zij in de Brijder Stichting soortgelijk onder-

zoek,, waar zij hoofd Kwaliteit en Ontwikkeling werd. Nadat in 1998 het onderzoeks-

projectt 'Determinanten van cliëntsatisfactie' werd gehonoreerd binnen het onderzoeks-

programmaa 'Kwaliteit van Zorg in de GGZ' van ZonMW werd gestart met de uitvoering 

vann het voorliggende project. Van 2000 tot 2001 was zij verbonden aan Mentrum, GGZ 

Amsterdam,, als coördinator/adviseur Kwaliteit en Ontwikkeling. Sinds oktober 2003 is 

Riett Aarsse verbonden aan OZC/Amstelmonde als hoofd Onderzoek en Ontwikkeling. 
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