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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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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 Constructvaliditeit 

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. 
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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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AlgemeneAlgemene inleiding 

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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