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HOOFDSTUKK 5 

Dee temporele relatie tussen 
cliëntwaarderingg en behandeluitkomst 

inn de GGZ en de verslavingszorg 

Samenvatting g 
Achtergrond:Achtergrond: De opvatting dat cliëntwaardering een indicator is voor de kwaliteit van 

dee zorg impliceert dat de kwaliteit van de zorg wordt weerspiegeld in het cliëntwaarderings-

niveau.. In dit artikel wordt deze aanname onderzocht door de temporele samenhang 

tussenn cliëntwaardering en behandeluitkomstparameters te onderzoeken. 

Methode:Methode: Aan het prospectieve onderzoek namen 240 cliënten deel die afkomstig 

warenn uit vier locaties in de ambulante GGZ en verslavingszorg. Op 5 momenten gedu-

rendee en na de behandeling werd cliëntwaardering, het klachtniveau en de klinisch signi-

ficantee verbetering (KSV) gemeten. De voorspellende waarde van cliëntwaardering en 

behandelresultaatt werd getoetst met logistische regressie analyse. 

Resultaten:Resultaten: Cliëntwaardering hing negatief samen met het klachtniveau. Cliënt-

waarderingg droeg niet bij aan de voorspelling van drop-out maar wel enigszins aan de 

voorspellingg van KSV. Omgekeerd droeg drop-out niet bij aan de voorspelling van cliënt-

waardering,, maar KSV voorspelde cliëntwaardering wel een aantal keer. Dit gold vooral 

dee waardering over het behandelresultaat. 

Conclusie.Conclusie. Cliëntwaardering biedt geen bescherming tegen drop-out, maar is enigs-

zinss indicatief voor de verbetering van de klachten. Cliëntwaarderingsmeting zou 

multidimensioneell  moeten zijn, en gecorrigeerd moeten worden voor de ernst van de 

psychischee klachten. Cliëntwaardering geeft een beperkte indruk van de klachtreductie 

enn is daarom onvoldoende om conclusies over de kwaliteit van het proces en de uitkomst 

opp te baseren. 

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

AangebodenAangeboden ter publicatie. 
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Inleiding g 

DDee sterker wordende roep om transparantie over de resultaten van de zorg vraagt 

omm goede uitkomstmaten. Cliëntwaardering wordt door velen gezien als indicator 

voorr de kwaliteit van de zorg (Vuori, 1987, Druss et al., 1999) en wordt in kwaliteits-

systemenn nogal eens gebruikt als centrale uitkomstvariabele (o.a. INK , SHKZ). Dit idee 

iss gebaseerd op de aannamen dat de kwaliteit van het proces en het behandelresultaat, de 

hoogtee van de cliëntwaardering bepalen én dat cliëntwaardering niet overwegend door 

anderee factoren dan de behandeling, zoals persoonlijkheid, wordt bepaald. Het is echter 

onduidelijkk in hoeverre deze aannamen juist zijn. Dit artikel richt zich op het toetsen van 

dee relatie tussen cliëntwaardering en behandeluitkomst. Met behandeluitkomst wordt 

hett aantal behandelsessies, de wijze van beëindiging van de behandeling zoals drop-out, 

enn de gerealiseerde vermindering van de klachten bedoeld. In de eerste plaats wordt de 

waardee van cliëntwaardering bepaald door na te gaan in hoeverre cliëntwaardering (ook 

vaakk cliëntsatisfactie of tevredenheid genoemd) een noodzakelijke voorwaarde is voor 

behandelcontinueringg en klachtreductie. Cliëntwaardering is daarbij de voorspellende 

variabele.. In de tweede plaats wordt nagegaan in hoeverre cliëntwaardering wordt be-

paaldd door behandeluitkomst. Cliëntwaardering is daarbij de afhankelijke varabele. 

Naarr de voorspellende rol van cliëntwaardering voor het optreden van drop-out is 

weinigg onderzoek gedaan doordat het meeste waarderingsonderzoek plaatsvindt na af-

sluitingg van de behandeling. In een aantal retrospectieve studies bleken drop-outs min-

derr hoog te scoren op clièntwaardering (Chan, 1997, Jongerius et al. 1994), ook wordt 

ontevredenheidd wel als reden genoemd om de behandeling te beëindigen (Pekarik, 1992). 

Inn twee prospectieve studies voorspelde cliëntwaardering behandeltrouw (Berghofer et 

al.,, 2002, Ley, 1982), en komt in een aantal studies een positieve relatie tussen cliënt-

waarderingg en het aantal behandelsessies of de behandelduur naar voren (Propst et al., 

1994,, Gaston & Sabourin, 1992, Flynn et al., 1981, Holcomb et al., 1998, Tracey, 1989). 

Samenvattendd blijkt uit de literatuur naar voren te komen dat er weinig duidelijkheid is 

overr het belang van cliëntwaardering als voorspeller van behandeluitkomst, al lijk t cliënt-

waarderingg een voorwaardelijke rol te spelen voor behandelcontinuering en zou daar-

doorr een bijdrage kunnen leveren aan het behandelresultaat. 

Studiess naar de relatie tussen cliëntwaardering en behandelresultaat zijn voorname-

lij kk cross-sectioneel en rapporteren vrijwel zonder uitzondering een negatieve samen-

hangg tussen klachtniveau of toestandsbeeld en cliëntwaardering (Chan et al., 1997, Propst 

ett al., 1994, Gaston & Sabourin, 1992, Holcomb, et al., 1998, LeVois et al., 1981, Hoff et 

al.,, 1999, Carscaddon et al, 1990, Ruggeri et al., 1998). Cliëntwaardering en kwaliteit van 

leven,, na de behandeling, hangen daarentegen positief met elkaar samen (Ruggeri et al., 

1998,, Srebnik et al., 1997) evenals cliënrwaardering en het niveau van algemeen functio-

nerenn (GAF-score, Propst et al., 1994). Bovendien wordt in een aantal cross-sectionele 

studiess een positieve samenhang gevonden tussen verbetering, of klachtvermindering, 
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enn cliëntwaardering (Baradell, 1995, Deane, 1993). De temporele richting van het effect 

blijf tt in deze studies meestal onduidelijk. 

Err zijn weinig studies die de invloed van behandelresultaat op cliëntwaardering on-

derzoeken.. Uit één studie kwam naar voren dat cliëntwaardering sterker gerelateerd was 

aann klinisch significante verbetering dan aan de traditionele verschilscores (Ankuta & 

Abeles,, 1993). In drie andere studies (Lambert et al., 1998, Lunnen & Ogles, 1998, 

Pekarikk & Guidry, 1999) werden tussen klinisch wel en niet significant verbeterden ech-

terr geen verschillen in cliëntwaardering gevonden. Kortom, de aanwijzingen dat cliënt-

waarderingg wordt bepaald door het klinische resultaat van de behandeling zijn beperkt. 

Well  is aangetoond dat cliëntwaardering samenhangt met het klachtniveau op het mo-

mentt van meting. 

Inn dit artikel worden de resultaten gepresenteerd van een prospectieve studie in de 

ambulantee geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en verslavingszorg (VZ) met als doel de 

waardee van cliëntwaardering als procesmaat (gemeten gedurende de behandeling) en als 

uitkomstmaatt (gemeten na afsluiting van de behandeling) te bepalen. Cliëntwaardering 

heeftt waarde als procesindicator indien het waarderingsniveau bijdraagt aan de voorspel-

lingg van drop-out, behandelcontinuering of behandelresultaat. Als uitkomstmaat heeft 

cliëntwaarderingg waarde indien het bereikte behandelresultaat en de voortzetting van de 

behandelingg de hoogte van het satisfactieniveau mede bepalen. De onderzoeksvragen 

zijnn daarom: 1) Voorspelt cliëntwaardering de behandeluitkomst? 2) In hoeverre wordt 

cliëntwaarderingg bepaald door de kwaliteit van de behandeluitkomst in termen van voor-

tijdigee beëindiging en de (klinisch significante) verbetering van de problemen bij de 

aanmelding? ? 

Methode e 

OnderzoeksopzetOnderzoeksopzet en deelnemers 

Hett onderzoek is een naturalistische cohortstudie met één voormeting en vier vervolg-

metingenn die werd uitgevoerd in de ambulante VZ en ambulante GGZ. De doelgroep in 

dee VZ was afkomstig uit twee locaties, en betrof cliënten die geïndiceerd waren voor 

kortdurendee behandeling voor alcohol- en/of gokproblemen. In één van beide locaties 

werdd behandeld volgens het 4-gesprekkenprotocol. De doelgroep in één GGZ locatie 

bestondd uit de cliënten die waren geïndiceerd voor kortdurende klachtgerichte behande-

lingg volgens het 5-gesprekken model en in de andere locatie was sprake van niet-

geprotocolleerdee individuele en/of groepsbehandeling. 

Cliëntwaarderingg met de behandeling en het klachtniveau werden beide vijf keer 

gemeten:: na de indicatiestelling maar vóór de start van de behandeling (TO), na de tweede/ 

derdee behandelsessie (Tl) en bij de afsluiting van de behandeling (T2). De twee follow-

upss waren ruim één maand na het afsluitende gesprek (T3) en ruim drie maanden na het 

afsluitendee gesprek (T4). All e deelnemers gaven schriftelijke informed consent en ont-
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vingenn na het invullen van elke follow-up een cadeaubon. 

Vann de 258 deelnemers kwamen er 88 uit de GGZ en 170 uit de VZ. De gemiddelde 

leeftijdd van de deelnemers was 37,6 jaar (sd=l 1,6 jaar). Deelnemers uit de VZ waren 

gemiddeldd ouder (39,6 jaar, sd=10,4 jaar) dan de cliënten uit de GGZ (30,4 jaar, sd=l l ,4 

jaar,, t(256)=6,3, p<.05). Dit komt vooral doordat één van de GGZ locaties op studenten 

wass gericht. Er waren meer mannelijke (75%) dan vrouwelijke deelnemers uit de 

verslavingszorgg en het omgekeerde was het geval in de GGZ (34% mannen). Meer dan 

dee helft van de deelnemers had een opleiding van HAVO of hoger. Meer GGZ dan VZ 

deelnemerss waren hoog opgeleid, hetgeen werd veroorzaakt door de studentengroep in 

dee eerdergenoemde GGZ locatie. 

Figuurr 1. Stroomschema van deelnemers en vragenlijstrespons 

258 8 Informedd consent en TO 

240 0 

/ T 4 :: 144 \ ^ 
11 (60%) f 

Gestartt met behandeling 

eindee behandeling, 
211 R.E.= regulier eind; 

D.O.. J D.O.=dropout 

TO:: start behandeling 
T1:: na 2e/3e zitting 
T2:: afsluitende zitting 
T3:: 1 maand na einde 
T4:: 3 maanden na einde 

Drop-ouiDrop-oui uit behandeling en respons 

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

behandeling.. Van de 240 cliënten die wel met de behandeling begonnen, hebben 168 

(70%)) cliënten de behandeling in overleg met de behandelaar afgerond, in het vervolg 

aangeduidd als 'regulier einde'. 72 Cliënten (30%) beëindigden de behandeling voortijdig, 
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zijj  worden hierna aangeduid als 'drop-out'. 41 van de drop-outs (24%) verschenen niet 

meerr zonder bericht. 

Vann de 168 deelnemers die de behandeling regulier eindigden vulden 116 de T2-

vragenlijstt in (69%). 147 Deelnemers (61%) die in behandeling waren geweest retour-

neerdenn de eerste follow-up en 144 de tweede follow-up (60%) (zie figuur 1). 

Responderss (n=144, 60%)) en non-responders (n=96, 40%) op T4 verschilden niet 

opp leeftijd, geslacht, opleiding, werksituatie of persoonlijkheidskenmerken. Met één uit-

zondering:: de responders zijn wat opener, zoals bleek uit hun scores op persoonlijkheids-

vragenlijsten.. Onder de non-responders bleken echter meer drop-outs dan onder de de 

responderss (46% vs. 19% ; X2=19,l, p<.001), zodat de drop-outs waarschijnlijk zijn 

ondervertegenwoordigd.. In de discussie wordt daarop teruggekomen. 

Instrumentenn en operationalisaties 

Cliëntwaardering Cliëntwaardering 

Clièntsatisfactiee werd gemeten met de CliëntSatisfactie Monitor-R (CSM-R (Aarsse 

&&  Van den Brink, 2002, Aarsse et al., 1999). Deze vragenlijst is gebaseerd op de vragen-

lijstenn die zijn gebruikt in landelijk onderzoek in de GGZ en de VZ (Kooi & Donker, 

1991,, Jongerius et al., 1994). De CSM-R is multidimensioneel en voor dit artikel worden 

dee schalen van de CSM-R gebruikt die refereren aan het behandelproces en het behandel-

resultaat.. Dit zijn: 1) satisfactie over de informatie en het overleg tijdens de behandeling, 

samengevatt in 'communicatie' (7-items), 2) satisfactie over de bejegening door en de 

deskundigheidd van de behandelaar, samengevat in 'de hulpverlener' (9-items) en 3) het 

resultaatt van de behandeling (5 items). Elk item is een stelling waarmee men het geheel 

eenss (score=6) tot en met geheel oneens (score=l) kan zijn. Met deze schalen kon op 

betrouwbaree wijze cliëntwaardering worden vastgesteld (Cronbach's a range .78-.95). 

Opp cliëntenwaarderingsvragenlijsten wordt vaak homogeen positief geantwoord. 

Datt gold ook voor deze studie. Om degenen die geheel tevreden waren te onderschei-

denn van degenen die minder tevreden waren, werd het volgende criterium gebruikt. 

Indienn een respondent op minimaal één item van een schaal een 4 ('beetje eens') of lager 

scoordee werd deze respondent beschouwd als 'minder tevreden' over dat waarderings-

aspect.. Respondenten die binnen een aspect op alle items een 5 of een 6 scoorden, 

werdenn beschouwd als 'tevreden'. De validiteit van dit onderscheid bleek uit de signifi-

cantee verschillen in de rapportcijfers die de 'tevredenen' en de 'minder tevredenen' ga-

venn voor hun behandeling. Het rapportcijfer van de 'tevredenen' was op alle meet-

momentenn ruim één punt hoger dan van de 'minder tevredenen'. 

ErnstErnst van de klachten en klinisch significante verbetering 

Dee ernst van de psychische en psychiatrische problemen werd gemeten met de 12-
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itemm en de 28-item versie van de General Health Questonnaire gebruikt (GHQ-12, GHQ-

28,, Koeter & Ormel, 1995). De GHQ-12 is in de hele onderzoeksgroep afgenomen en 

geeftt een algemene indruk van de psychische klachten, gecorrigeerd voor chroniciteit. 

Dee GHQ-28 is alleen in de GGZ groep afgenomen en geeft een indruk van depressie, 

angstt en slaapklachten en van sociaal disfunctioneren. Op het eerste meetmoment meet 

dee GHQ-12 de ernst van de aanmeldproblemen, op de latere meetmomenten het 

toestandsbeeld.. De betrouwbaarheid van de GHQ-12 en de GHQ-28 is op alle meet-

momentenn goed (Cronbach's Ot=.79-.94 respectievelijk .89-.96). 

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

Identificationn Test (AUDIT, Babor, 1989). De AUDIT is een 1 O-items self report screener 

voorr potentieel problematisch alcoholgebruik en kan ook worden gebruikt om co-

morbiditeitt in een psychiatrische populatie vast te stellen (Reiner & Allen, 1989). De 10 

itemss vragen naar frequentie, hoeveelheid en negatieve consequenties van het alcohol-

gebruik.. Ken totaalscore groter of gelijk aan 8 wijst op mogelijk problematisch alcohol-

gebruik.. De betrouwbaarheid van de AUDIT was goed (Cronbach's OC=.84-.89). 

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

dee procedure van Jacobson & Truax (1991) gevolgd. Eerst werd nagegaan of sprake was 

vann betrouwbare verbetering (BV, 'reliable change'), vervolgens werd vastgesteld of de 

scoree van de deelnemer was verbeterd tot het scoredomein van de gezonde normpopulatie. 

Patiëntenn die zowel BV vertoonden als verbeterden tot het scoredomein van de gezonde 

normpopulatiee werden beschouwd als KSV. De resterende groep werd gezien als niet 

significantt verbeterd. Deze procedure staat beschreven in de appendix. 

Statistischee analyse 

Zowell  de voorspellende waarde van cliëntwaardering voor behandeluitkomst als de 

voorspellendee waarde van behandeluitkomst voor cliëntwaardering werd getoetst met 

behulpp van logistische regressie analyse (Hosmer & Lemeshow, 1989). Indien de analyse 

plaatsvondd in de hele onderzoeksgroep, dan werd eerst getest of setting een interactie-

effectt vertoonde met de voorspeller. Er bleken geen interactie-effecten, zodat de interactie-

termm uit de modellen kon worden verwijderd en het effect in de hele groep tezamen 

werdd getoetst. 

Ookk werd getoetst of toestandsbeeld (de GHQ-12 score ten tijde van vragenlijst-

afnamee van de afhankelijke variabele) samenhing met de afhankelijke variabele. Het 

toestandsbeeldd bleek in alle gevallen significant samen te hangen (dus zowel met de 

cliëntwaarderingschalen,, als met BV en KSV). Daarom werd de GHQ-12 score als 

covariaatt in de modellen opgenomen. 

CJiénhi'aarderingCJiénhi'aardering ah onafl)ankelijke variabele 

Inn de eerste analysereeks was cliëntwaardering op Tl de voorspeller van drop-out, 

inn de hele onderzoeksgroep. In de volgende analysereeksen was cliëntwaardering op T l , 

T22 en T3 de voorspeller van BV en KSV, gemeten met de GHQ-12, op respectievelijk 
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T2,, T3 en T4. Hierbij werd gecorrigeerd voor setting. In de GGZ-groep werd vervol-

genss de analyse uitgevoerd met BV en KSV volgens de GHQ-28, als afhankelijke varia-

belenn en in de VZ-groep met BV en KSV volgens de AUDI T als afhankelijke variabelen. 

CliëntwaarderingCliëntwaardering als afhankelijke variabele 

Inn de hele groep werd getoetst of drop-out en BV en KSV volgens de GHQ-12 op 

T22 en T3 cliëntwaardering op respectievelijk T3 en T4 voorspellen. Vervolgens werd in 

dee VZ en de GGZ getoetst of verbetering volgens de AUDIT , respectievelijk de GHQ-

28,, bijdraagt aan de voorspelling van satisfactie. 

Resultaten n 

KlachtenKlachten bij 

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

(6,1,, sd=2,9; t(238)=4,l, p<.05). De ernst van de psychische klachten gemeten met de 

GHQ-288 is eveneens wat hoger in de GGZ-groep (19,5, sd=6,0) dan in de VZ-groep 

(16,7,, sd=7,l; T=2,4, p<.05). Omgekeerd is de ernst van de alcoholproblemen, gemeten 

mett de AUDIT , duidelijk groter in de VZ-groep (20,9, sd=8,5) dan in de GGZ-groep 

(7,4,, sd=5,7;T=-13,5, p<.05). 

Clïéntwaardering Clïéntwaardering 

Figuurr 2. Percentage tevreden deelnemers per behandelaspect, per meetmoment en per 

setting. . 

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

follow-up,, n=108. N op T2 is kleiner door de missende waarden van de drop-outs. 
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Inn figuur 2 staan de percentages 'tevreden' cliënten in de VZ en de GGZ voor elke 

satisfactieschaall  op T2, T3 en T4. Door de strenge criteria voor 'tevreden' zijn de scores 

inn deze studie wat lager dan in veel andere studies. In beide settingen geldt dat cliënt-

waarderingg over de communicatie en over de hulpverlener, hoger scoren dan cliënt-

waarderingg over het resultaat van de behandeling. De deelnemers uit de GGZ scoren op 

allee schalen op elk meetmoment significant lager dan de deelnemers uit de VZ. 

BetrouwbareBetrouwbare en klinisch significante verbetering 

Hett percentage BV in de onderzoeksgroep, berekend met de GHQ-12 scores, op 

T2,, T3 en T4 ligt rond de 35% (zie tabel 1). Tussen de VZ en de GGZ zijn geen 

significantee verschillen. Het percentage KSV ligt rond de 25%; ongeveer een kwart van 

allee deelnemers is én betrouwbaar verbeterd én scoort vergelijkbaar aan de normpopulatie. 

Inn de GGZ-groep nemen de psychische klachten, gemeten met de GHQ-28, na afslui-

tingg van de behandeling nog behoorlijk af, blijkend uit 45% KSV op T4. Ook in de VZ-

groepp blijkt dat na afsluiting van de behandeling een voortgaande verbetering van de 

problemenn optreedt, tot 81% KSV volgens de AUDI T op T4. 

Tabell  1. Percentage BV en KSV op 3 meetmomenten. 

Meetmomenten n 

Helee groep1 GHQ-121 

BVV GHQ-12 

KSVV GHQ-12 

GGZ-groepp GHQ-28 

BVV GHQ-28 

KSVV GHQ-28 

VZ-groepp AUDIT T 

BVV AUDIT 

KSVV AUDIT 

n* * 

n* * 

n* * 

T2 2 

93 3 

36% % 

24% % 

36 6 

53% % 

6% % 

47 7 

70% % 

47% % 

T3 3 

108 8 

32% % 

26% % 

47 7 

79% % 

53% % 

63 3 

73% % 

47% % 

T4 4 

108 8 

33% % 

27% % 

47 7 

70% % 

45% % 

63 3 

94% % 

81% % 

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

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

afsluitendee zitting hebben bijgewoond. BV=betrouwbare verbetering, KSV=Klinisch significante 

verbetering. . 
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Voorspellendee waarde van cliëntwaardering 

VoorspellendeVoorspellende waarde van cliéntwaardering voor drop-out 

Hett overall 'drop-out' percentage was 30% (72 van 240). In de VZ waren 51 drop-

outss (32%), in de GGZ 21 (25%, zie figuur 1). Van deze 72 drop-outs hebben 37 min-

stenss 2 behandelsessies bijgewoond. 29 van hen (78%) hebben een Tl-vragenlijst inge-

vuld.. In de logistische regressie analyses, waarin gecorrigeerd werd voor setting, met 

drop-outt als afhankelijke variabele bleek dat cliëntwaardering op Tl met de communica-

tie,, hulpverlener of het resultaat van de behandeling niet bijdraagt aan de voorspelling 

vann drop-out later in de behandeling. 

VoorspellendeVoorspellende waarde van cliéntwaardering voor verbetering 

Dee voorspellende waarde van cliëntwaardering voor de klachtreductie werd in een 

eerstee reeks analyses getoetst met BV als afhankelijke variabele en in een tweede reeks 

mett KSV als afhankelijke variabele. In de logistische regressie analyses in de hele groep, 

waarinn gecorrigeerd werd voor setting en toestandsbeeld, bleek dat BV volgens de GHQ-

122 op T4 voorspeld werd door cliëntwaardering over de hulpverlener op T3 (OR=.33, 

95%CI:: .12-.92, p<.05). Cliëntwaardering bleek echter op geen enkel meetmoment een 

bijdragee te leveren aan de voorspelling van BV volgens de GHQ-28 in de GGZ-groep 

enn BV volgens de AUDI T in de VZ groep. 

Uitt de volgende analysereeks bleek dat cliëntwaardering geen bijdrage leverde aan 

dee voorspelling van KSV volgens de GHQ-12 in de hele groep, noch aan KSV volgens 

dee GHQ-28 in de GGZ-groep. In de VZ-groep bleek echter dat, eveneens na correctie 

voorr toestandsbeeld, de satisfactiescore over de hulpverlener op T l , voorspelde of sprake 

wass van KSV volgens de AUDI T op T3 (OR=3.1, 95%CI: 1.1-9.2, p<.05). Bovendien 

bleekk KSV op T4 voorspeld te worden door cliëntwaardering over het behandelresultaat 

opp Tl en T3 (Tl: OR=16.8, 95%CI: 2.0-139.3, p<.05 en T3: OR=4.0, 95%CI: 1.0-16.2, 

p<.05). . 

Kortom,, indien gecorrigeerd wordt voor mogelijke confounding door toestands-

beeld,, blijkt dat cliëntwaardering weinig bijdraagt aan de voorspelling van BV. Cliënt-

waarderingg draagt enigszins bij aan de voorspelling van KSV Het gaat hierbij met name 

omm de voorspellende waarde van cliëntwaardering over het behandelresultaat, in min-

deree mate cliëntwaardering over de hulpverlener en niet om cliëntwaardering over de 

communicatie. . 

Waardoorr  wordt cliëntwaardering voorspeld? 

VoorspeltVoorspelt drop-out cliëntwaardering in de follow-up? 

Mett logistische regressie analyse werd de invloed van drop-out getoetst op achter-

eenvolgenss cliëntwaardering over de communicatie, de hulpverlener en het resultaat van 
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dee behandeling op T3 en T4. Drop-out bleek geen bijdrage te leveren aan de voorspel-

lingg van cliëntwaardenng over de communicatie, de hulpverlener of het resultaat. 

VoorspellenVoorspellen BV en KSV cliëntwaardering in defollow-up? 

Mett setting en toestandsbeeld als covariaat werd door logistische regressie analyse in 

dee gehele groep nagegaan in hoeverre cliënfwaardering wordt bepaald door het behaalde 

behandelresultaatt volgens de GHQ-12. BV op T2 bleek cliëntwaardering over het 

behandelresultaatt op T3 te voorspellen (OR=.2, 95%CI: .1-.5, p<.05). KSV volgens de 

GHQ-122 bleek echter, na correctie voor het toestandsbeeld op geen enkel moment een 

bijdragee te leveren aan de voorspelling van satisfactie. 

Inn de GGZ groep kwam naar voren dat BV geen cliëntwaardering voorspelt maar 

well  dat KSV op T3 cliënfwaardering over de hulpverlener op T4 voorspelde (OR=8.8, 

95%CI:: 2.0-38.7, p<.05). In de VZ-groep bleek eveneens geen voorspellend effect van 

BV,, maar wel bleek KSV volgens de AUDIT op T2 cliëntwaardering over het behandel-

resultaatt op T4 te voorspellen (OR=3.7, 1.4-9.8, p<.05). 

Figuurr 3. Percentage tevreden van degenen die wel en niet KSV zijn volgens GHQ-

288 en AUDI T 
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** significant verschil in waardering tussen KSV en niet-KSV 

l^erschill^erschil in tevredenheid tussen degenen die wel en niet KSV verbeterd ^i/n 

Binnenn elke setting is nagegaan of er verschil is in cliëntwaardering tussen degenen 

diee wel en niet klinisch significant zijn verbeterd. In figuur 3 staat voor elke setting 

weergegevenn welk percentage van degenen die KSV zijn, tevreden scoort. Degenen die 
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KSVV zijn, scoren hoger op cliëntwaardering dan degenen die niet klinisch significant zijn 

verbeterd.. In de GGZ is dit verschil significant voor tevredenheid over de hulpverlener 

opp T3 en T4 en over het behandelresultaat op T3. In de VZ is dit significant voor de 

tevredenheidd over het behandelresultaat op T4. 

Discussie e 

Hett cliëntwaardering niveau was laag in deze studie, lager dan in veel andere studies 

wordtt gevonden (Kooi & Donker, 1991, Jongerius et al., 1994). Dit geldt voor beide 

settingen,, waarbij het percentage tevreden deelnemers uit de GGZ-groep opvallend klein 

was.. Afhankelijk van de klachtenlijst bleek ruim eenderde van de deelnemers klinisch 

significantt te zijn verbeterd en bleek het percentage BV en KSV na afsluiting van de 

behandelingg toe te nemen. Overeenkomstig de bevindingen in eerdere cross-sectionele 

studiess (Propst et al., 1994, Gaston & Sabourin, 1992), hingen cliëntwaardering en klacht-

niveauu negatief samen. In deze longitudinale studie bleek voorts dat vooral in de VZ 

cliëntwaarderingg de vermindering van klachten in de follow-up voorspelt. Drop-out bleek 

nochh een voorspellende noch een verklarende rol te spelen voor cliëntwaardering. Als 

laatstee bleek dat het feitelijke behandelresultaat drie keer bijdraagt aan de voorspelling 

vann de cliëntwaardering in de follow-up. Twee keer werd cliëntwaardering over het 

behandelresultaatt voorspeld door BV en KSV en één keer cliëntwaardering over de 

hulpverlener.. Cliëntwaardering over de communicatie bleek geen voorspellende of ver-

klarendee rol te spelen in de modellen. 

Hett lage waarderingsniveau wordt gedeeltelijk veroorzaakt door de strenge criteria 

waarmeee de deelnemers werden ingedeeld in een tevreden en een minder tevreden groep. 

Waarschijnlijkk geeft deze indeling een beter beeld van de feitelijke tevredenheid, gelet op 

hett verschil in waardering van degenen die wel en niet KSV zijn. 

Hett verschil in tevredenheid tussen de VZ en de GGZ groepen wordt deels ver-

klaardd door de samenhang tussen toestandsbeeld en waardering en de grotere ernst van 

dee psychische klachten in de GGZ. Dit betekent dat het vergelijken van tevredenheid 

tussenn de VZ en de GGZ (benchmarking), zonder correctie voor de ernst van de psychi-

schee klachten weinig betekenisvol is, omdat de verschillen in tevredenheid voor een deel 

dee verschillen in de ernst van de psychische klachten reflecteren, en niet de verschillen in 

dee kwaliteit van de zorg. 

Dee toename in het percentage KSV gedurende de follow-up wordt niet verklaard 

doorr selectieve respons in de follow-up. Reden hiervoor is dat in de T2 geen en in de T3 

enn T4 wel drop-outs zaten. De T2-groep bestaat uit degenen die de behandeling in 

overleg,, tijdens een zitting, hebben afgerond en van wie verondersteld kan worden dat 

zeniett minder zijn verbeterd dan de drop-outs. 

Cliëntwaarderingg over de hulpverlener en over het behandelresultaat tijdens de be-

handelingg heeft enige voorspellende waarde voor het behandelresultaat later in de tijd. 
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Di tt betekent dat cliëntwaardering over deze aspecten opgevat kan worden als 

procesindicatorr en dat meting van waardering tijdens de behandeling een signalerende 

functiee kan hebben ten aanzien van het bereiken van het behandeldoel. 

Cliëntwaarderingg vroeg in de behandeling bleek in deze studie echter niet bij te 

dragenn aan de voorspelling van drop-out later in de behandeling. Dit betekent dat cliënt-

waarderingg waarschijnlijk geen bescherming biedt tegen drop-out. Het richten van aan-

dachtt op het verhogen van cliëntwaardering tijdens de behandeling heeft weinig effect 

opp behandelcontinuering maar kan wel enige invloed uitoefenen op het te behandel-

resultaat.. Een kanttekening hierbij is op zijn plaats omdat de follow-up respons onder de 

drop-outss laag was. Doordat waarschijnlijk sprake is van een selectie van drop-outs die 

meerr tevreden zijn dan de non-responders werd mogelijk geen effect van ontevreden-

heidd op drop-out gevonden. 

Dee evaluatie van de behandeling, uitgedrukt in cliëntwaardering over het behandel-

resultaat,, wordt gedeeltelijk gebaseerd op de evaluatie van het feitelijke behandelresultaat. 

Dezee bevinding sluit aan bij Ankuta & Abeles (1993) die eveneens een relatie tussen 

KSVV en cliëntwaardering vonden. Andere studies (Lunnen & Ogles, 1998, Pekarik & 

Guidry,, 1999) vonden echter geen relatie, waarschijnlijk doordat zij uitsluitend een aan-

tall  generieke waarderingsitems gebruikten. In deze studie en in die van Ankuta & Abeles 

wordtt naar waardering over het behandelresultaat gevraagd. De samenhang met andere 

waarderingsaspectenn is er niet of minder. Dit betekent dat sprake is van een differentiële 

evaluatiee van de behandeling, waarbij de waardering over de communicatie niet geba-

seerdd wordt op de vermindering van de klachten, maar kennelijk op andere kenmerken 

diee in deze studie niet werden gemeten. Deze bevinding is in tegenspraak met de idee 

datt cliënten de verschillende aspecten van de zorg over één kam scheren (Hays, 1988) 

maarr in overeenstemming met de bevindingen in de Medical Outcomes Study (Marshall 

ett al., 1996), waarin een multi-componenten model van cliëntwaardering naar voren kwam. 

Vanwegee deze differentiële evaluatie heeft een multidimensionele waarderingsmaat meer-

waardee boven een generieke waarderingsmaat. 

Dezee studie richtte zich op de temporele samenhang tussen cliëntwaardering en 

behandelresultaatt met als doel de waarde van cliëntwaardering te onderzoeken. Gecon-

cludeerdd kan worden dat cliëntwaardering als procesindicator een klein belang heeft als 

voorspellerr van behandelresultaat. Ook kan geconcludeerd worden dat cliëntwaardering, 

mitss multidimensioneel gemeten en mits gecorrigeerd voor het toestandsbeeld enige 

waardee heeft als uitkomstindicator omdat het een eigen bijdrage levert aan de evaluatie 

vann de kwaliteit van de behandeluitkomst. 
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Appendixx bij Hoofdstuk 5 

Betrouwbaree verbetering (BV) 

Eenn betrouwbare verandering betekent dat een verandering uitgedrukt in de verschil-

scoress gecorrigeerd wordt voor de standaardmeetfout. Indien deze verandering groter is 

dann 1,96 dan wordt gesproken over een betrouwbare verbetering. In formule: 

Veranderinĝ^ (X^ - X ^ /Sdif f 

Hierbijj  is TO de baselinemeting en Tx de opvolgende meting. Sdjff is de standaard-

foutt van het verschil van de twee metingen en is als volgt te berekenen: 

S^^ = V2(SE)2 

Inn de formule is SE de standaardfout van de metingen met de betreffende vragen-

lijst.. Deze wordt als volgt berekend: 

SE=SdroVV K x 

SdT00 = de standaarddeviatie van de meting op TO 

rr  — betrouwbaarheid van de lijst (Cronbach' s a) 

Klinisc hh significante verandering (KSV) 

Voorr KSV gelden twee criteria: er is sprake van betrouwbare verbetering en boven-

dienn is de score van een cliënt van de 'disfunctionele' populatie naar de 'normale' of 

algemenee populatie verschoven. In deze studie is voor de GHQ-12 de normscore van 3 

gehanteerdd en voor de GHQ-28 een normscore van 6 (Koeter, 1992). Voor de AUDI T 

werdd een normscore van 8 gebruikt (Babor, 1989). 
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