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HOOFDSTUKK 3 

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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Inleiding 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 

Communicatie e 

0 0 % % 

90% % 

80% % 

70% % 

60% % 

50% % 

40% % 

30% % 

20% % 

t>% % 

0% % 

T11 T2 T3 T4 

Hulpverlener r 

T11 T2 T3 T4 

Resultaat t 

130% % 
90% % 
80% % 
70% % 
60% % 
50% % 
40% % 
30% % 
20% % 
10% % 
0% % UU U 

T11 T2 T3 T4 

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 

43 3 



HoofdstukHoofdstuk 3 

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). 

44 4 


