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HOOFDSTUKK 2 

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. 

27 7 



HoofdstukHoofdstuk 2 

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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