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HOOFDSTUKK 4 

Eenn goede werkrelatie en een tevreden 
cliënt:: een goed resultaat? 

Eenn prospectieve studie naar de relatie 
tussenn de werkrelatie, cliënttevredenheid en 

behandelresultaatt in de GGZ en verslavingszorg 

Samenvatting g 
Indienn cliënttevredenheid een indicator is voor kwaliteit van de behandeling zou een 

goedd behandelproces automatisch leiden tot tevredenheid. Deze stelling werd getoetst 

doorr in een prospectief onderzoek in korte ambulante behandelingen in de GGZ en de 

verslavingszorgg de voorspellende waarde van de werkrelatie voor cliënttevredenheid te 

toetsen.. De werkrelatie voorspelde tevredenheid over de communicatie en de hulpverle-

ner.. De werkrelatie voorspelde niet tevredenheid over het behandelresultaat, noch klacht-

vermindering.. Tevredenheid over behandelkenmerken is, onafhankelijk van tevreden-

heidd over het behandelresultaat, een redelijk goede kwaliteitsindicator voor het behandel-

proces. . 

Auteurs:Auteurs: Riet Aarsse, Wim van den Brink, Maarten Koeter 

AangebodenAangeboden ter publicatie 
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Inleiding g 

CCliënttevredenheidd wordt veel gemeten omdat cliënttevredenheid wordt beschouwd 

alss indicator voor de kwaliteit van de zorg. Dit betekent dat aangenomen wordt 

datt een goed behandelproces automatisch leidt tot een hoog satisfactieniveau van de 

cliënt.. De status van het (psychotherapeutische) behandelproces wordt vaak weergege-

venn in termen van de werkrelatie (Orlinsky e.a., 1994). Ook omdat de werkrelatie in veel 

onderzoekk samenhangt met de behandeluitkomst zou de werkrelatie daarom een ijkpunt 

voorr de tevredenheid over het behandelproces kunnen zijn. De gemiddelde sterkte van 

dee samenhang tussen de werkrelatie en behandeluitkomst is bescheiden (r=.26 Horvath 

&&  Symonds, 1991; r=.22 Martin e.a., 2000). Deze meta-analyses hebben vooral betrek-

kingg op ambulante en klinische GGZ-patiënten, maar ook in de verslavingszorg is er een 

positievee relatie tussen werkrelatie en behandeluitkomst (Connors e.a., 1997, Carrol e.a., 

1997,, Bell e.a., 1997). Zowel de beoordeling van de werkrelatie door de cliënt als door de 

behandelaarr is voorspellend voor het latere behandelresultaat (Horvath & Symonds, 1991). 

Uitt onderzoek blijk t een positieve samenhang tussen de werkrelatie en cliënt-

tevredenheidd (Lebow, 1982, Gaston e.a., 1992, Flynn e.a., 1981). Het beschikbare onder-

zoekk naar de samenhang tussen tevredenheid en de werkrelatie heeft echter een aantal 

belangrijkee beperkingen. Ten eerste zijn de studies veelal cross-sectioneel van karakter 

waardoorr niet helder is in hoeverre de werkrelatie leidt tot tevredenheid of andersom. 

Tenn tweede wordt de cliënttevredenheid vaak uni-dimensioneel gemeten waardoor niet 

helderr is hoe verschillende aspecten van dee behandeling worden beoordeeld en hoe deze 

samenhangenn met de werkrelatie. Cliënten maken wel een onderscheid tussen deze as-

pectenn (Möller-Leimkühler, 2002). Met een multi-dimensionele tevredenheidsmeting, 

waarinn rekening wordt gehouden met verschillende proces- en uitkomstdimensies van 

dee behandeling, kan een inzichtelijker beeld ontstaan over de samenhang tussen de werk-

relatiee en cliënttevredenheid. Als derde punt beperken de meeste studies zich tot één 

settingg waardoor het niet mogelijk is om verschillende settingen met verschillende 

behandelbenaderingenn en behandeldoelen met elkaar te vergelijken. 

Inn dit prospectieve onderzoek staat de vraag centraal in hoeverre de werkrelatie, 

zoalss beoordeeld door de cliënt en de behandelaar, temporeel samenhangt met tevreden-

heidd over proceskenmerken en tevredenheid over het behandelresultaat. De tweede 

onderzoeksvraagg is of cliënttevredenheid, naast de werkrelatie, een additionele bijdrage 

kann leveren aan de voorspelling van het behandelresultaat. 

Methode e 

DeelnemersDeelnemers en meetmomenten 

Hett onderzoek is een naturalistische cohortstudie, uitgevoerd in vier behandel-
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afdelingenn in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en de verslavingszorg (VZ). In de 

GGZZ bestond de doelgroep op één locatie uit cliënten die waren geïndiceerd voor een 

kortdurendee poliklinische klachtgerichte behandeling volgens het 5-gesprekken model. 

Opp de andere locatie ging het om cliënten die waren geïndiceerd voor ambulante indivi-

duelee en/of groepsbehandeling. De doelgroep in de VZ bestond uit cliënten die geïndi-

ceerdd waren voor kortdurende behandeling voor gok- en/of alcoholproblemen. Op één 

locatiee werd zonder protocol behandeld en op de andere volgens een zogenaamd 4-

gesprekkenprotocol. . 

Err waren vijf meetmomenten voor de cliënten: na de indicatiestelling maar vóór de 

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

vann de behandeling (t2). Eén maand (t3) en drie maanden na het einde van de behande-

lingg (t4) vonden vervolgmetingen plaats. All e deelnemers gaven vooraf schriftelijk 

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

Dee behandelaars vulden voor elke cliënt twee keer een vragenlijst in: na afsluiting 

vann de tweede/derde behandelsessie (tl) en bij de afsluiting van de behandeling (t2). 

Figuurr 1. Stroomschema van deelnemers en vragenlijstrespons 

Informedd consent en TO 

Gestartt met behandeling 

^ / T 4 :: 1 4 4 \. 
>> (60%) I" 

eindee behandeling, 
R.E.== regulier eind; 
D.O.=dropout t 

TO:: start behandeling 
T1:: na 2e/3e zitting 
T2:: afsluitende zitting 
T3:: 1 maand na einde 
T4:: 3 maanden na einde 
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Vann de 258 deelnemers kwamen er 88 uit de G GZ en 170 uit de VZ . 18 van hen 

start tenn niet met de behandel ing (zie figuur 1). Van de 240 cliënten die met de behande-

lingg begonnen, beëindigden 72 cliënten (30%) de behandeling voortijdig, waarbij 41 van 

henn (57%) zonder bericht wegbleven. Van de 168 deelnemers die de behandeling regu-

lierr eindigden vulden 116 de T2-vragenlijst in (48% van 240). 147 Deelnemers retour-

neerdenn de eerste follow-up ( 6 1% van 240) en 144 de tweede follow-up (60% van 240). 

Vann de 32 hulpverleners waren 12 afkomstig uit de G GZ en 17 uit de VZ . De 

gemiddeldee leeftijd was 38,5 jaar (sd=10,5), onder hen waren 19 vrouwen (59%). In de 

V ZZ waren de hulpverleners vooral opgeleid tot maatschappelijk werker (78%) of sociaal 

psychiatr ischh verpleegkundige (22%). In de G GZ waren de hulpverleners psychiater 

(i.o.)) (83%,) of psycholoog (17%). 

I n s t r u m e n t e n n 

CJïéntsatisfactie CJïéntsatisfactie 

Cliëntsatisfactiee werd gemeten met de CliëntSatisfactie Moni tor-R (CSM-R). Deze 

vragenlijstt is gebaseerd op de vragenlijsten uit het landelijke tevredenheidsonderzoek in 

dee G GZ en de V Z (Kooi & Donker, 1991, Jongerius e.a., 1995). De CSM-R is multi-

d imensioneell  en bevat 39 stellingen waarmee men het geheel eens (score=6) tot en met 

geheell  oneens (score= l) kan zijn (Aarsse & Van den Brink, 2002). De drie dimensies die 

refererenn aan het behandelproces en het behandelresultaat worden in dit artikel gebruikt. 

Di tt zijn tevredenheid over de 'communicatie' (7 i tems, informatie en overleg), over de 

'hulpverlener'' (9 items, bejegening en deskundigheid) en tevredenheid over het behandel-

resultaatt (5 items). De betrouwbaarheid van deze schalen was op alle meetmomenten 

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

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

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

werdenn cliënten die op alle items van een schaal een 5 of 6 scoorden beschouwd als 

' tevreden'.. De anderen werden beschouwd als 'minder tevreden' over dat aspect. Deze 

indelingg was valide omdat bleek dat de ' tevredenen' rapportcijfers aan hun behandeling 

gavenn die ruim één punt hoger waren dan die van 'minder tevredenen'. 

Werkrelatie Werkrelatie 

D ee werkrelatie werd gemeten met de verkorte versie van de Werk Allianti e Vragen-

lijstt (WAV, Seps, 1997, Vervaeke & Vertommen, 1993), de naar het Nederlands vertaalde 

versiee van de Working Alliance Inventory (Horvath & Greenberg, 1989). Deze meet de 

band-- (6 items), taak- (5 items) en het doelaspect (5 items) van de werkrelatie. Het band-

aspectt betreft de affectieve verstandhouding en het vertrouwen tussen beide partijen. 

Hett taakaspect van de werkrelatie heeft betrekking op de rollen van de cliënt en behandel-
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aar.. Het doelaspect betreft de overeenstemming over het doel van de behandeling. De 

doel-- en de taakschaal werden samengevoegd tot een contractschaaJ (overeenkomstig 

Seps,, 1997) omdat beide schalen sterk samenhingen (tl:r=0,87, t2:r=0,93; p<.000). Deze 

contractschaall  hing samen met de bandschaal (tl : r=.71 en t2: r—.70, p<.000), maar niet 

zoo hoog dat een ééndimensionele maat geïndiceerd was. De inhoud van de versie voor 

cliëntenn en voor behandelaars komt overeen. 

Dee WAV heeft een 5-punts antwoordschaal, waarbij een score van 4 duidt op een 

goedee werkrelatie (Seps, 1997). Om na te gaan hoeveel deelnemers de werkrelatie als 

goedd beoordelen wordt het percentage deelnemers met een gemiddelde item score van 4 

off  hoger gepresenteerd. De statistische analyses worden uitgevoerd met de gemiddelde 

itemscores.. De betrouwbaarheid op elk meetmoment is goed (cliëntversie: Cronbach's 

a=.72-92;; behandelaar versie: a=.81-.92). 

PsychischePsychische klachten en alcoholproblemen 

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

itemm en de 28-item versie van de General Health Questionnaire (GHQ-12/28, Koeter & 

Ormel,, 1995). De GHQ-12 is in de hele onderzoeksgroep afgenomen en geeft een 

algemenee indruk van de psychische klachten. De alternatieve GHQ-scoring werd ge-

bruiktt wat betekent dat chronische klachten meetellen in de score. De GHQ-28 werd bij 

aanmeldingg in beide groepen afgenomen en op latere meetmomenten alleen in de GGZ 

groep.. Reden hiervoor is dat de GHQ-28 naast milde psychische klachten ook meer 

onderscheidendee items voor ernstige psychische problemen bevat. De betrouwbaarheid 

vann de GHQ-12 en de GHQ-28 was op alle meetmomenten goed (Cronbach's OL—.79-

.944 respectievelijk (X=.89-.96). 

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

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

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

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

aanzienn van intensiteit, frequentie en problemen als gevolg van alcoholgebruik variëren 

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

gebruik.. De betrouwbaarheid op alle meetmomenten was goed (Cronbach's CX=.83-.92). 

Behandelresultaat Behandelresultaat 

Hett behandelresultaat werd vastgesteld in termen van klinisch significante verbete-

ringg (KSV, Jacobson & Truax, 1991). Om KSV vast te stellen werd eerst nagegaan of 

sprakee was van een 'betrouwbare' verbetering (de verbetering in de klachten groter is 

dann 1,96 keer de standaardmeetfout van de klachtenlijst) en vervolgens of de score van 

dee cliënt tot onder de drempelwaarde van de normalee populatie was gedaald. De drempel-

waardenn voor de GHQ-12 en de GHQ-28 waren respectievelijk 3 en 6 (Koeter & Ormel, 
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1995)) en voor de AUDIT een 8 (Babor, 1989). Patiënten die betrouwbaar waren verbe-

terdd en bovendien onder de drempelwaarden scoorden werden beschouwd als KSV. De 

overigenn werden gezien als klinisch niet significant verbeterd. 

Statischee analyses 

Dee voorspellende waarde van de werkrelatie op tevredenheid over de communica-

tie,, de hulpverlener en het behandelresultaat, gemeten bij de afsluiting van de behande-

lingg en tijdens de follow-up (t2 tot en met t4), werd onderzocht met behulp van logistische 

regressie.. De onafhankelijke variabele was telkens de werkrelatie volgens de cliënt en 

volgenss de behandelaar op tl en t2. Omdat de psvchische klachten ten tijde van vragenlijst-

afnamee - het toestandsbeeld — samenhingen met zowel de werkrelatie als de cliënt-

tevredenheid,, werden deze als confounder in het model opgenomen. Vanwege een aan-

tall  significante interactietermen tussen de voorspeller en setting werden de analyses voor 

dee VZ en de GGZ afzonderlijk uitgevoerd. 

Dee voorspellende waarde van de werkrelatie voor behandelresultaat en de toege-

voegdee waarde van tevredenheid op de voorspelling werden eveneens via logistische 

regressiee analyse onderzocht. Hiertoe werd een stapsgewijze procedure gevolgd wTaarbij 

inn de eerste stap de werkrelatieschalen bloksgewijs in het model werden opgenomen. In 

dee tweede stap werden de toegevoegde waarde van de drie satisfactieschalen via een 

forwardd selectie procedure getoetst. Dit betekent dat een satisfactieschaal alleen in het 

modell  wordt opgenomen als deze nog iets toevoegt aan de voorspelling van de behandel-

resultaatt door de werkrelatieschalen. Behandelresultaat is op alle meetmomenten geope-

rationaliseerdd als KSV. 

Resultaten n 

KlachtenKlachten bij aanmelding 

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

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

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

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

inn de VZ-groep (20,9, sd=8,5) dan in de GGZ-groep (7,4, sd=5,7; t(238)=-13,5, p<.05). 
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Figuurr 2. Percentage tevreden deelnemers per behandelaspect, per meetmoment en per 

setting. . 

Communicatie e 

100% % 
90% % 
80% % 
70% % 
60% % 
50% % 

Uil l 
T11 T2 T3 T4 

Hulpverlener r 

% % 
90% % 
80% % 
70% % 
60% % 
50% % 
40% % 
30% % 
20% % 
0 % % 
0% % lil l 

T22 T3 T4 

D0% % 
90% % 
80% % 
70% % 
60% % 

30% % 
20% % 
10% % 
0% % 

T22 T3 T4 

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

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

Cliëntwaardering Cliëntwaardering 

Inn figuur 2 staan de percentages 'tevreden' voor elk domein, gestratificeerd naar 

behandelsettingg en meetmoment. Door de strenge criteria voor 'tevreden' waren deze 

lagerr dan in veel andere studies. In beide settingen gold dat meer deelnemers tevreden 

warenn over de communicatie en de hulpverlener dan over het resultaat van de behande-

ling.. Op elk meetmoment waren er meer tevreden deelnemers in de VZ dan in de GGZ. 

Werkrelatie Werkrelatie 

Dee cliënten uit de VZ beoordeelden zowel de band- als het contractaspect van de 

werkrelatiee op beide meetmomenten positiever dan de cliënten uit de GGZ (zie tabel 1). 

Meerr dan de helft van de GGZ-cliënten beoordeelde de werkrelatie op beide meet-

momentenn niet als 'goed' maar als voldoende of matig. Ook de behandelaars in de VZ 

beoordeeldenn de werkrelatie gemiddeld genomen positiever dan hun collega's in de GGZ. 

Binnenn elke setting waren er geen significante verschillen in de werkrelatiescores 

tussenn behandelaars en cliënten en evenmin bleken de schaalscores van cliënt en behandel-

aarss significant samen te hangen. In de gecombineerde GGZ- en VZ-groep bleek echter 

datt de scores op de contractschaal van de behandelaars en cliënten positief samenhing 

opp t2 (r=.36, p=.004, n=63). Dit duidt op overeenstemming over de taken en doelen 

tussenn beide partijen. De gemiddelde werkrelatiescores op tl en t2, van zowel de cliën-

tenn als de behandelaars, bleken niet significant van elkaar verschillend. Dit betekent dat 

dee beoordeling van de werkrelatie gedurende de behandeling niet veranderde. 
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Tabell  1. De werkrelatie, beoordeeld door cliënt en behandelaar in VZ en GGZ. 

Werkrelatie1 1 n n 

VZ Z 

%% 'goed' n n 

GGZ Z 

%% 'goed' t-toets voor 2 gemiddelden* 

T1:Band d 

T1:: Contract 

T2:: Band 

T2:: Contract 

102 2 

102 2 

68 8 

68 8 

66% % 

76% % 

68% % 

75% % 

63 3 

63 3 

53 3 

53 3 

43% % 

33% % 

43% % 

35% % 

t(163)=3.91 1 

t(163)=6.37 7 

t(119)=3.66 6 

t(119)=5.66 6 

Therapeut-versie e 

Tt:Bandd 103 47% 68 29% t(169)=4.59 

T1:: Contract 107 54% 68 24% t(173)=4.55 

T2:: Band 56 66% 49 37% t(103)=3.48 

T2:: Contract 56 61% 49 39% t(103)=3.15 

1.. Percentage 'goed' is het aantal deelnemers met een 4 of hoger als gemiddelde op de 

werkrelatieschaal. . 

** de gemiddelde schaalscores werden gebruikt om verschillen tussen de VZ en GGZ te toetsten. 

Allee t-waarden p<002. 

BetrouwbareBetrouwbare en klinisch significante verbetering 

Inn de gecombineerde groep lag het percentage KSV gemeten met de GHQ-12 na de 

afsluitingg van de behandeling rond de 25%; ongeveer een kwart van alle deelnemers was 

énn significant verbeterd én scoorde onder de drempelwaarde van de normpopulatie. In 

dee GGZ-groep namen de psychische klachten, gemeten met de GHQ-28, na de afslui-

tingg van de behandeling behoorlijk af. KSV gemeten tijdens de eerste en tweede follow-

upp lag in deze groep rond de 50%. In de VZ-groep bleek na de eerste follow-up het 

percentagee KSV-AUDIT toe te nemen tot 81% tijdens de tweede follow-up (t4). 

Tabell  2. Percentage klinisch significant verbeterden (KSV) op 4 meetmomenten. 

Meetmomenten n 

Helee groep1 n* 

KSVV GHQ-12 

GGZ-groepp n* 

KSVV GHQ-28 

VZ-groepp n* 

KSVV AUDIT 

T1 1 

108 8 

17% % 

--
--
--
--

T2 2 

93 3 

24% % 

36 6 

6% % 

47 7 

47% % 

T3 3 

108 8 

26% % 

47 7 

53% % 

63 3 

47% % 

T4 4 

108 8 

27% % 

47 7 

45% % 

63 3 

81% % 

1.. Geen significante verschillen tussen VZ en GGZ. KSV=Klinisch significante verbetering. 

** n van degenen die zowel T1, T3 als T4 hebben ingevuld. n-T2 is kleiner door de drop-outs zonder 

afsluitendee zitting. Op T1 werd alleen de GHQ-12 afgenomen. 
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Tabell  3a. De temporele samenhang tussen de werkrelatie volgens de patiënt en 

tevredenheid,, uitgedrukt in Odds Ratio's, gecorrigeerd voor toestandsbeeld, in de 

VZZ en de GGZ 

Voorspeller* * 

Cliënt t 

T1:band d 

T1:: contract 

T1:: band 

T1:: contract 

T1:band d 

T1:: contract 

T2:band d 

T2:: contract 

T2:: band 

T2:: contract 

Afti i 

T2 2 

T2 2 

T3 3 

T3 3 

T4 4 

T4 4 

T3 3 

T3 3 

T4 4 

T4 4 

Afhankelijke e 

Communicatie e 

var.. VZ 

1.28* * 

1.47* * 

1.18 8 

1.20* * 

1.28* * 

1.27* * 

1.37* * 

1.26* * 

1.25* * 

1.28* * 

GGZ Z 

1.23 3 

1.18 8 

1.27* * 

1.08 8 

1.13 3 

1.22* * 

1.15 5 

1.23 3 

1.19 9 

1.33* * 

variabele. . cliënttevredenheid d 

Hulpverlener r 

VZ Z 

1.28* * 

1.30* * 

1.19* * 

1.20* * 

1.27* * 

1.32* * 

1.37* * 

1.32* * 

1.35* * 

1.27* * 

GGZ Z 

1.15 5 

1.14 4 

1.35* * 

1.22* * 

1.10 0 

1.11 1 

1.11 1 

1.23 3 

1.13 3 

1.35* * 

over: : 

Behandelresultaat t 

VZ Z 

1.10 0 

1.10 0 

1.11 1 

1.08 8 

1.06 6 

1.06 6 

1.12 2 

1.10 0 

1.11 1 

1.10 0 

GGZ Z 

0.94 4 

1.16 6 

1.06 6 

1.07 7 

1.00 0 

1.00 0 

1.29 9 

1.20 0 

1.00 0 

1.07 7 

*p<.05 5 

Tabell  3b. De temporele samenhang tussen de werkrelatie volgens de behandelaar 

enn tevredenheid volgens de patiënt, uitgedrukt in Odds Ratio's, gecorrigeerd voor 

toestandsbeeldd van de patiënt, in de VZ en de GGZ 

Afhankelijkee variabele, cliënttevredenheid over: 

Voorspeller* * Communicatiee Hulpverlener Behandelresultaat 
Behandelaar r 

T1:band d 

T1:: contract 

T1:band d 

T1:: contract 

T1:band d 

T1:: contract 

T2:band d 

T2:: contract 

T2:band d 

T2:: contract 

Afh h 

T2 2 

T2 2 

T3 3 

T3 3 

T4 4 

T4 4 

T3 3 

T3 3 

T4 4 

T4 4 

var.. VZ 

0.96 6 

0.97 7 

1.02 2 

1.01 1 

0.95 5 

1.01 1 

1.26 6 

1.07 7 

0.95 5 

1.01 1 

GGZ Z 

1.16 6 

1.15 5 

1.06 6 

0.97 7 

1.14 4 

1.01 1 

1.45* * 

1.20 0 

--
1.10 0 

VZ Z 

1.02 2 

1.05 5 

1.07 7 

0.97 7 

1.01 1 

0.98 8 

1.00 0 

10.7 7 

1.05 5 

1.02 2 

GGZ Z 

1.16 6 

1.08 8 

0.93 3 

0.93 3 

1.35 5 

1.07 7 

0.95 5 

0.89 9 

1.20 0 

10.3 3 

VZ Z 

1.07 7 

1.07 7 

0.93 3 

0.98 8 

0.96 6 

1.00 0 

1.02 2 

10.4 4 

1.11 1 

1.10 0 

GGZ Z 

1.12 2 

1.17 7 

1.14 4 

--
1.53* * 

1.27* * 

1.26 6 

1.25 5 

--
1.12 2 

*p<.05;; - = niet berekend i.v.m. lege cellen 

VoorspeltVoorspelt de werkrelatie cliënttevredenheid? 

Zowell  het bandaspect als het contractaspect van de werkrelatie, beoordeeld door de 

cliënt,, bleken in de VZ tevredenheid over de communicatie en over de hulpverlener te 

voorspellen.. De werkrelatie gemeten tijdens de behandeling droeg ook nog bij aan de 

voorspellingg van de tevredenheid in de follow-up (zie tabel 3a). In de GGZ daarentegen 

bleekk de werkrelatie de tevredenheid over de communicatie minder vaak te voorspellen. 

Ookk tevredenheid over de hulpverlener werd in de GGZ minder vaak voorspeld door 

dee werkrelatie dan in de VZ. Dit wordt mogelijk deels veroorzaakt door de kleinere 

53 3 



HoofdstukHoofdstuk 4 

groepp in de GGZ. In beide settingen bleek de werkrelatie de tevredenheid over het 

behandelresultaatt niet te voorspellen. 

Dee werkrelatie zoals beoordeeld door de behandelaar bleek in de VZ niet bij te 

dragenn aan de voorspelling van tevredenheid (zie tabel 3b). In de GGZ daarentegen 

bleekk de werkrelatie volgens de behandelaar, gemeten op t l , te voorspellen of cliënten 

tevredenn waren over het behandelresultaat in de follow-up (t3 en t4). Bovendien bleek 

hett bandaspect, beoordeeld door de behandelaar op t2, de tevredenheid over de commu-

nicatiee te voorspellen op t3. 

WerkrelatieWerkrelatie en tevredenheid als voorspellers van het behandelresultaat 

Dee werkrelatie, gemeten op tl en t2, bleek niet significant bij te dragen aan de 

voorspellingg van KSV op t2, t3 en t4, noch in de VZ noch in GGZ. De voorspelling van 

KSVV verbeterde niet na toevoeging van de scores op tevredenheidsdimensies in het 

model.. Dus noch de werkrelatieschalen noch de combinatie van werkrelatie en de 

tevredenheidsschalenn voorspelde KSV. 

Discussie e 

Cliënttevredenheidd bleek in deze studie lager dan in veel andere studies, wat voorna-

melijkk wordt veroorzaakt door het strenge criterium voor 'tevredenheid' in onze studie. 

Binnenn de GGZ werd duidelijk lager gescoord op tevredenheid dan in de VZ. Boven-

dienn bleek dat in de GGZ de werkrelatie minder positief werd beoordeeld dan in de VZ. 

Inn de VZ bleek de werkrelatie de tevredenheid over de communicatie en de hulpverlener 

tee voorspellen, terwijl dit in de GGZ minder vaak het geval was. In beide settingen 

voorspeldee de werkrelatie, beoordeeld door de cliënt, op geen enkel moment de tevre-

denheidd over het behandelresultaat. In de GGZ bleek de werkrelatie, beoordeeld door 

dee behandelaar, echter wel een aantal keer de tevredenheid over het behandelresultaat te 

voorspellen. . 

Nochh de werkrelatie, noch de toegevoegde satisfactieschalen in de logistische re-

gressiee modellen, bleken bij te dragen aan de voorspelling van een klinisch significant 

behandelresultaat. . 

Dee lagere tevredenheid in de GGZ, ten opzichte van de VZ, zou op het eerste 

gezichtt verklaard kunnen worden door de lagere scores op de werkrelade in de GGZ. 

Dee werkrelatie bleek in de GGZ echter juist in mindere mate tevredenheid te voorspel-

len,, waardoor het verschil in tevredenheid niet door de werkrelatie kan worden ver-

klaard.. Een meer waarschijnlijke verklaring is het verschil in psychopathologie tussen 

beidee settingen. De psychische aanmeldproblemen in de GGZ bleken ernstiger dan in 

dee VZ, bovendien komt in een eerdere rapportage (Aarsse & Van den Brink, 2002) naar 
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vorenn dat in de GGZ-groep meer sprake is van neuroticisme en wantrouwendheid. Beide 

cliëntkenmerkenn hangen negatief samen met tevredenheid. 

Datt de werkrelatie in de GGZ minder vaak significant bijdraagt aan de voorspelling 

vann tevredenheid kan veroorzaakt worden door het kleinere aantal deelnemers uit de 

GGZZ en een eventueel meer homogene scoring op de werkrelatie. De variantie in de 

werkrelatiescoress van de GGZ-deelnemers was echter zelfs iets groter dan die van de 

VZ-cliënten,, waardoor deze laatste verklaring afvalt. De eerste verklaring gaat gedeelte-

lij kk op. In het algemeen geldt dat een grotere n leidt tot een relatief kleinere meetfout, 

waardoorr gelijke OR's in een grote groep wel en in een kleine groep niet significant zijn. 

Dee OR in de GGZ is in drie logistische regressie analyses ongeveer even groot als in de 

VZZ (groter dan 1,23) zonder significant te zijn (zie tabel 3a). Dit duidt op een power 

probleem.. De overige niet significante OR's in de GGZ-groep zijn duidelijk kleiner dan 

diee in de VZ (1,10-1,15). Het lijk t erop dat niet alleen sprake is van beperkte power in de 

GGZ,, maar ook dat binnen de GGZ de bijdrage van de werkrelatie aan de tevredenheid 

overr de communicatie en de hulpverlener minder groot is dan in de VZ. 

Opvallendd is dat de werkrelatie geen voorspellende waarde heeft voor tevredenheid 

overr het behandelresultaat en ook dat de vaak in de literatuur geconstateerde relatie 

tussenn de werkrelatie en de feitelijke behandeluitkomst niet werd gevonden. Dit laatste 

zouu te maken kunnen hebben met de aard van de behandelingen in deze studie. Deze 

warenn voornamelijk kort en de therapeutische relatie heeft dan weinig kans zich te ont-

wikkelen.. Hoewel dit de lage scores in de GGZ kan verklaren, is dit niet aannemelijk 

omdatt de behandelingen in de VZ korter waren en er hoger werd gescoord op de werk-

relatie.. Bovendien bleek uit een post-hoc analyse dat binnen elke setting geen verschil 

bleekk in de werkrelatie tussen de groepen die geprotocolleerd werden behandeld (4-

gesprekkenn model en het 5-gesprekken model) en de groepen die niet kort werden be-

handeld. . 

Err is nog veel onduidelijk over de wijze waarop de werkrelatie bijdraagt aan het 

behandelresultaatt (Horvath & Luborsky, 1993, Hersoug e.a., 2001). De bevinding in dit 

onderzoekk sluit aan bij andere studies waarin de werkrelatie niet bleek samen te hangen 

mett behandelresultaat (Greenberg & Malcolm, 2002, Long e.a., 2000, Carroll e.a., 1997). 

Greenbergg & Malcolm (2002) bijvoorbeeld onderzochten een 'empty chair' procedure 

voorr het oplossen van conflicten. De verandering tijdens de behandeling, gemeten in 

termenn van interventiespecifieke doelen (bijvoorbeeld attitudeverandering ten aanzien 

vann het conflictobject), verklaarde het behandelresultaat meer dan de werkrelatie deed. 

Bijj  bijvoorbeeld internetbehandeling (Lange e.a., 2001 a/b), waarin sprake is van een 

schriftelijkee werkrelatie is de werkzaamheid van de behandeling wellicht mede afhanke-

lij kk van de duidelijkheid van de instructies. Mogelijk voorspelt in relatief korte 

geprotocolleerdee behandelingen niet de werkrelatie maar de kwaliteit van de afspraken 

dee effectiviteit van het protocol. Het lijk t zinvol om dit in vervolgonderzoek onder de 

loepp te nemen. 

Inn deze studie kwam naar voren dat de tevredenheid over de communicatie en over 
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dee hulpverlener in de VZ indicatief is voor een goede werkrelatie. In de GGZ geldt dit 

ietss minder. Tevredenheid over het behandelresultaat wordt niet verklaard door de werk-

relatie,, maar wordt wel enigs2ins bepaald door de verbetering van de klachten (Aarsse & 

Vann den Brink, 2002). Een goede werkrelatie en tevredenheid over het proces leiden dus 

niett per definitie tot een goed behandelresultaat. Concluderend betekent dit dat tevre-

denheidd over procesvariabelen en tevredenheid over uitkomstvariabelen gezien moeten 

wordenn als relatief onafhankelijke indicatoren van respectievelijk een kwalitatief goed 

behandelprocess en behandelresultaat. 
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