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HOOFDSTUKK 6 

Cliëntsatisfactiee als kwaliteitsindicator 
inn de GGZ en de verslavingszorg: 

mogelijkheden,, beperkingen en risico's 

Samenvatting g 
Cliëntsatisfactiee wordt veel gemeten in de GGZ en de verslavingszorg (VZ) vanwege 

dee idee dat cliëntsatis factiescores de kwaliteit van de behandeling weerspiegelen. Als 

indicatorr voor kwaliteit zou cliëntsatisfactie vooral bepaald moeten worden door kenmer-

kenn van de behandeling en door behandelresultaat en niet hoofdzakelijk door andere ken-

merkenn zoals demografische of persoonlijkheidskenmerken. In dit artikel worden de re-

sultatenn van een prospectief onderzoek, vijf meetmomenten, naar de waarde van cliënt-

satisfactieonderzoekk in de ambulante GGZ en VZ gepresenteerd. Nagegaan werd in hoe-

verree cliëntsatisfactie tijdens en na de behandeling wordt bepaald door cliëntkenmerken, 

voorkeursdisconfirmatie,, de werkrelatie en behandelresultaat. In de GGZ waren cliënten 

minderr tevreden dan in de VZ. Dit wordt deels veroorzaakt doordat de cliënten in beide 

settingenn van elkaar verschillen. Benchmarken, het vergelijkingen van prestaties van teams, 

iss niet zonder risico's. Het corrigeren van cliëntsatisfactiescores voor cliëntkenmerken is 

noodzakelijkk om onjuiste conclusies te vermijden. Ook bleek dat tevredenheid over de 

behandelingg werd voorspeld door het behandelproces terwijl tevredenheid over het 

behandelresultaatt werd voorspeld door behandeluitkomst. Om nuttig te zijn als indicator 

zouu cliëntsatisfactie daarom betrekking moeten hebben op behandelproces en behandel-

resultaat. . 

Auteurs:Auteurs: Riè'tAarsse, Wim van den Brink, Maarten Koeter & Gerard Schippers 
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Inleidin g g 

CCliëntsatisfactiee wordt in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en de verslavings-

zorgg (VZ) veel gemeten. Dit is begin jaren negentig in gang gezet toen twee grote 

studiess naar cliëntsatisfactie werden verricht (Kooi & Donker, 1991, Jongerius e.a., 1994). 

Dezee ontwikkeling werd ook gestimuleerd door de Wet op de Kwaliteit van de Zorg. 

Cliëntsatisfactiee wordt meestal gemeten om verbeteringen in de zorg aan te brengen of 

zichh te vergelijken met andere instellingen ('benchmarken'). De gedachte hierbij is dat 

cliëntsatisfactiee een goede indicator is voor de kwaliteit van de zorg, met andere woorden 

datt de kwaliteit van de behandeling of de zorg weerspiegeld wordt in cliëntsatisfactie-

scores. . 

Krr zijn redenen om deze aanname tegen het licht te houden. Ten eerste zit in veel 

definitiess van kwaliteit besloten dat aan verwachtingen van cliënten of klanten wordt vol-

daann (Walburg, 1997). Ook worden cliëntsatisfactie en het voldoen aan verwachtingen 

vaakk in één adem genoemd (Cleary,1998). Maar cliënten blijken vaak geen verwachtingen 

tee hebben over de behandeling. Bovendien hoeft het voldoen aan verwachtingen niet 

altijdd een kwalitatief goede behandeling op te leveren. 

Tenn tweede blijkt uit literatuuroverzichten (Lebow, 1982, Sitzia en Wood, 1995) dat 

niett voldoende helder is welke factoren cliëntsatisfactie in de GGZ bepalen. Inzicht in 

dezee factoren is echter belangrijk omdat het de waarde van cliëntsatisfactie verheldert. 

Cliëntsatisfactiee is geen goede indicator van kwaliteit als het voornamelijk wordt bepaald 

doorr factoren die weinig met de behandeling te maken hebben, zoals cliëntkenmerken. 

Eenn derde reden heeft betrekking op de relatie tussen het resultaat van de behande-

lingg en cliëntsatisfactie. Een goed behandelresultaat zou moeten samengaan met een hoog 

satisfactieniveau.. Maar deze samenhang moet natuurlijk niet zo sterk zijn dat cliëntsatisfactie 

samenvaltt met het behandelresultaat, want dan kan worden volstaan met het meten van 

behandelresultaat.. Wel zou cliëntsatisfactie substantieel moeten samenhangen met het 

behandelresultaatt omdat er anders geen sprake is van een indicatie van kwaliteit. 

Kortom,, niet de cliëntkenmerken maar wel de kwaliteitvan het proces en de uitkomst 

zoudenn cliëntsatisfactie voornamelijk moeten bepalen alvorens cliëntsatisfactie ingezet 

kann worden als indicator voor de kwaliteit van de behandeling. Bovendien heeft cliënt-

satisfactiee waarde als het bijdraagt aan het te behalen behandelresultaat. 

Tott dusver is weinig empirisch onderzoek verricht naar de factoren die cliëntsatisfactie 

inn de GGZ en de VZ bepalen. De beschikbare studies waren veelal cross-sectioneel van 

opzet,, dat wil zeggen dat middels een gelijktijdige meting van de onderzoeksvariabelen en 

cliëntsatiss factie het verband tussen beide wordt bepaald. Cross-sectioneel onderzoek toont 

well  onderlinge samenhang aan, maar geeft geen zicht op de temporele (oorzakelijke) rela-

tiee tussen deze factoren en het ontstaan van cliëntensatisfactie. 

Omm in deze leemte te voorzien werd een prospectief onderzoek uitgevoerd met als 

doell  de waarde van cliëntsatisfactie als indicator van de kwaliteit van de behandeling ver-
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derr te bepalen (Aarsse & Van den Brink, 2002). Een eerste vraag betrof de samenhang 

tussenn enerzijds cliëntkenmerken zoals demografische kenmerken, persoonlijkheid en klach-

tenn en anderzijds cliëntsatisfactie. De tweede vraag was in hoeverre het realiseren van 

behandelvoorkeurenn van cliënten (Vervaeke, 1994) bijdraagt aan de voorspelling van te-

vredenheid.. De werkrelatie hangt cross-sectioneel samen met tevredenheid, en wordt vaak 

gezienn als een belangrijke indicator voor het proces van de behandeling (Orlinsky, e.a., 

1994).. De derde onderzoeksvraag betrof de voorspellende waarde van de werkrelatie 

voorr cliënttevredenheid. De vierde onderzoeksvraag betrof de temporele of oorzakelijke 

samenhangg tussen het behandelresultaat en cliënttevredenheid. 

Inn dit artikel worden de opzet van de studie en de resultaten uit de deelonderzoeken 

kortt weergegeven en samengevat in een model. Vervolgens wordt ingegaan op conse-

quentiess van de bevindingen voor de praktijk en het gebruik van cliëntsatisfactie-gege-

vens.. Cliëntsatisfactie wordt overigens als verzamelterm gebruikt voor allerlei vormen van 

evaluatiee van de ontvangen zorg of behandeling, zoals de waardering, de tevredenheid of 

hett oordeel van de cliënt. 

Onderzoeksopzet t 

Hett onderzoek werd uitgevoerd in twee locaties in de ambulante verslavingszorg (VZ) 

enn in twee locaties in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). De deelnemers in de VZ 

werdenn kortdurende behandeld voor alcohol- of gokproblemen, met als doel controle 

overr het gebruik of abstinentie. In één van beide VZ-locaties werd behandeld volgens het 

viergesprekkenprotocol.. In één GGZ-locatie werd behandeld volgens het 5-gesprekken 

modell  en in de andere GGZ-locatie werden de deelnemers niet-geprotocolleerd behan-

deldd voor psychische klachten van verschillende aard. 

Err waren vijf meetmomenten. Voorafgaand aan de behandeling werden cliënt-

kenmerkenn en behandelvoorkeuren gemeten. Vervolgens waren er twee meetmomenten 

tijdenss de behandeling (na het tweede/derde gesprek - tl - en na afloop van het laatste 

gesprekk - t2-) en twee vervolgmetingen (één maand - t3 en drie maanden - t4 - na de 

behandeling).. Met deze longitudinale opzet kon de temporele relatie tussen voorspellende 

variabelenn (cliëntkenmerken, voorkeursdisconfirmatie, werkrelatie, behandelresultaat) en 

afhankelijkee variabelen (cliëntsatisfactie) worden onderzocht. Dit werd gedaan met be-

hulpp van logistische regressie analyse met cliëntsatisfactie, al naar gelang de vraag, als de 

afhankelijkee variabele of voorspellende variabele. 

Daarnaastt werd vastgesteld in hoeverre cliëntsatisfactie veranderde in de tijd, werden 

dee settingen (GGZ en VZ) met elkaar vergeleken en werden geprotocolleerde en niet-

geprotocolleerdee behandelingen met elkaar vergeleken ten aanzien van de werkrelatie en 

cliëntsatisfactie. . 
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Onderzoekspopulatie e 

Inn totaal begonnen 240 cliënten aan een van de hierboven genoemde behandelingen, 

833 van hen kwamen uit de GGZ en 157 uit de VZ. Eenderde van de totale groep (72 

cliënten)) beëindigde de behandeling voortijdig en van hen verschenen er 41 niet meer 

zonderr voorafgaand bericht. De vragenlijstrespons in de follow-up (ca. 60%) was wat 

kleinerr dan gedurende de behandeling (ca. 70%). Onder de respondenten waren iets min-

derr drop-outs dan onder de non-respondenten, zodat de drop-outs in de studie waar-

schijnlijkk ondervertegenwoordigd zijn. Bovendien waren de respondenten iets opener dan 

dee non-respondenten. 

Dee gemiddelde leeftijd van de deelnemers was 37,6 jaar, waarbij de deelnemers uit de 

VZZ gemiddeld ouder (39,6 jaar) waren dan cliënten uit de GGZ (30,4 jaar). Dit werd 

veroorzaaktt doordat één van de GGZ locaties op studenten was gericht. In de VZ waren 

meerr mannen dan vrouwen en het omgekeerde was het geval in de GGZ. Overeenkom-

stigg de populaties die de GGZ en de VZ aantrekken, scoorden cliënten in de GGZ hoger 

opp neuroticisme en hadden zij meer psychische klachten dan de cliënten uit de VZ. In de 

VZZ waren er meer alcoholproblemen. 

Metin gg van cliëntsatisfactie 

Cliëntsatisfactiee werd gemeten met de CliëntSatisfactie Monitor-R (CSM-R, Aarsse & 

Vann den Brink, 2002). Deze vragenlijst is gebaseerd op de vragenlijsten die zijn gebruikt in 

hett hiervoor genoemde landelijke onderzoek in de GGZ en de VZ. De CSM-R is 

multidimensioneell  en betreft onderwerpen uit de intake en aanmeldingsfase en uit de 

behandelfasee (proces en uitkomst). In dit artikel wordt gerapporteerd over de drie dimen-

siess die betrekking hebben op de tevredenheid over het behandelproces en het behandel-

resultaat:: tevredenheid over 'de communicatie' (7 items, informatie en overleg), over 'de 

hulpverlener'' (9 items, bejegening en deskundigheid van de behandelaar) en over 'het 

behandelresultaat'' (5 items). De metingen gedurende de behandeling vragen naar het 

'behandelresultaatt tot dusver'. De vragenlijst bestaat uit stellingen en heeft een 6-punts-

schaall  (geheel eens tot en met geheel oneens). De betrouwbaarheid van de schalen was op 

allee meetmomenten goed (Cronbach's 0C=.78-.95). 

Scoress op satisfactie-vragenlijsten zijn vaak overwegend positief. Dat gold ook voor 

dezee studie. Om degenen die meer of minder tevreden waren toch te kunnen onderschei-

denn werden twee groepen gecreëerd. De ene groep (de 'tevredenen') scoorde op alle items 

vann een schaal een 5 of een 6. De andere groep (de 'minder tevredenen') scoorde op 

minstenss 1 item van een schaal een 4 of lager. Dit werd voor elke schaal gedaan. De 

validiteitt van deze operationalisatie bleek uit de significante verschillen tussen de rapport-

cijferss die de 'tevredenen' en de 'minder tevredenen' gaven voor hun behandeling. Het 
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rapportcijferr van de 'tevredenen' was op alle meetmomenten ruim één punt hoger dan 

vann de 'minder tevredenen'. 

Metin gg van de cliëntkenmerken 

Psychischee en psychiatrische problemen werd gemeten met de General Health Questonnaire 

(GHQ-12,, Koeter & Ormel, 1992). Dit werd gedaan op alle meetmomenten. 

Alcoholproblemenn werden gemeten met de Alcohol Use Disorder Identification Test 

(AUDIT ,, Babor et al. 1989). De2e kan ook worden gebruikt om co-morbiditeit in een 

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

Chroniciteitt van de klachten werd vastgesteld door de vraag of de cliënt al eens eerder 

hulpp had gehad voor dezelfde klacht. 

Socialee wenselijkheid werd gemeten met de verkorte versie van de Marlowe Crowne Social 

Desirabilityy Scale (Ballard, 1992). 

Persoonlijkheidd werd gemeten met de verkorte versie van de 'Five Factor Inventory 

Personalityy Inventory' (NEO-FFI, Hoekstra et al. 1996). Deze meet vijf persoonlijkheids-

dimensies:: neuroticisme, extraversie, openheid, altruïsme en consciëntieusheid. 

Dee interpersoonlijke stijl werd in kaart gebracht met de Interpersonal Checklist Revised 

(ICL-R,, De Jong et al., 2000). Deze vragenlijst is gebaseerd op het interpersoonlijk 

gedragsmodell  van Leary en bevat 10 schalen. Elke schaal representeert een combinatie 

vann vriendelijk of vijandig gedrag en dominant of submissief gedrag. 

Metin gg van behandelproces en —uitkomst 

Al ss behandelvoorkeuren niet worden gerealiseerd, is sprake van 

voorkeursdisconfirmatie.. Dit werd vastgesteld door voorafgaand aan de behandeling (meet-

momentt tO) de voorkeuren in kaart te brengen met een aangepaste versie van de Ttemset 

voorr Persoonlijke Behandeltheorie-Vorm voorkeur' (IPBV, Vertommen e.a. 1997). Na de 

tweede/derdee zitting (meetmoment tl ) werd de feitelijke behandelsituatie vastgesteld door 

voorr elk kenmerk uit de voorkeurslij st na te gaan of het aanwezig is of niet, en in welke 

matee wel of niet. Door het vergelijken van tO en tl scores werd per schaal vastgesteld of 

sprakee was van voorkeursdisconfirmatie. 

Dee werkrelatie werd twee keer tijdens de behandeling (meetmoment tl en t2) geme-

tenn met de verkorte Werkalliantie Vragenlijst (WAV, Seps, 1997, Vertommen & Vervaeke, 

1993).. Deze vragenlijst meet zowel het bandaspect van de werkrelatie (affectieve samen-

werking)) als het contractaspect (overeenstemming over taken en doelen in de behande-

ling).. De werkrelatie werd beoordeeld door de cliënten en door de hulpverleners, op beide 

meetmomenten. . 
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Eenn positief behandelresultaat werd geoperationaliseerd als klinisch significant ver-

beteringg (KSV). Hiervoor werd de methode van Jacobson & Truax (1991) gebruikt. Dit 

houdtt in dat eerst wordt nagegaan of een verbetering betrouwbaar is. Dat wil zeggen dat 

dezee groot genoeg is om een werkelijke verandering te reflecteren (de verbetering is groter 

dann 1,96 keer de standaardmeetfout van de test). Vervolgens wordt nagegaan of de score 

opp de klachtenlijst tot onder de drempelwaarde voor de normale populatie is gedaald. 

Voorr de GHQ-12 werd een drempelwaarde van 3 (Koeter & Ormel, 1995) en voor de 

AUDI TT van 8 (Babor, 1989) gebruikt. Als aan beide voorwaarden is voldaan, is de cliënt 

klinischh significant verbeterd. 

Resultaten n 

CJiëntsatisfactie,CJiëntsatisfactie, per setting en per meetmoment 

Inn beide settingen werd hoog gescoord op de CSM-R, maar in de VZ waren de cliën-

tenn substantieel en statistisch significant meer tevreden dan in de GGZ. Voor beide settin-

genn gold dat de deelnemers het meest tevreden waren over 'de communicatie' (overleg en 

informatie)) en 'de hulpverlener' (deskundigheid en bejegening) en het minst tevreden 

overr 'het behandelresultaat'. Voorts bleek dat de tevredenheid tussen de meetmomenten 

significantt samenhing. De correlatie tussen de metingen tijdens de behandeling en na de 

behandelingg varieerde rond de r=0,6 (p<.001). Er was enige niet significante afname van 

tevredenheidd in de tijd. Dit betekent dat tevredenheid tijdens de behandeling enigszins 

voorspeltt of tevredenheid na afsluiting van de behandeling zal optreden. 

Cliëntkenmerken Cliëntkenmerken 

Vann de cliëntkenmerken hadden voornamelijk de ernst van de psychische klachten bij 

aanmelding,, neuroticisme en kritische wan trouwendheid een negatief effect op tevreden-

heid.. Deze cliëntkenmerken waren ook de kenmerken waarop de respondenten in de 

GGZZ en de VZ van elkaar verschillen. In beide settingen bleken de cliëntkenmerken 

vakerr de tevredenheid over 'behandelresultaat' en 'hulpverlener' te voorspellen dan tevre-

denheidd over de 'communicatie'. Het toestandsbeeld, de ernst van de psychische klachten 

opp het moment van de vragenlijstafname, hing negatief samen met de satisfactiescores. 

Di tt gold iets vaker in de GGZ dan in de VZ. 

Samengevatt blijken de cliëntkenmerken waarop cliënten in de GGZ en VZ van elkaar 

verschillen,, de cliëntevredenheid enigszins te bepalen. 

11 'oorkeursdisconfirmatie 

Dee hoeveelheid disconfirmatie was gering. De kleine hoeveelheid 

voorkeursdisconfirmatiee die er was, had echter een negatief effect op de tevredenheid in 
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dee follow-up over 'de communicatie' en 'de hulpverlener'. Disconfirmatie over de vorm 

(huiswerkk opdrachten maken, praatbehandeling etc.) en over de inhoud (klachten, verle-

denn etc.) van de behandeling droeg het meest bij aan de voorspelling van de tevredenheid. 

Voorkeursdisconfirmatiee had een negatief effect heeft op het verminderen van de 

klachtenn in de VZ, maar niet in de GGZ. Dit betrof voorkeursdisconfirmatie over de 

focuss van de behandeling. De behandeling in de VZ richtte zich voornamelijk op het 

alcoholgebruikk terwijl een deel van de cliënten ook voor psychische problemen behande-

lingg wilden. 

Tegemoett komen aan behandelvoorkeuren is derhalve van belang voor het ontstaan 

vann tevredenheid in de follow-up over de communicatie en de hulpverlener. Tevreden-

heidd over het behandelresultaat wordt niet bepaald door voorkeursdisconfirmatie. 

DeDe werkrelatie 

Cliëntenn en behandelaars in de GGZ waren minder positief over de werkrelatie dan 

cliëntenn en behandelaars in de VZ. De werkrelatie bleek voorspellend te zijn voor de 

tevredenheidd later in de tijd. Dit betrof tevredenheid over de 'communicatie' en de 'hulp-

verlener'.. De werkrelatie bleek echter niet samen te hangen met de tevredenheid over het 

'behandelresultaat'.. De werkrelatie zoals ervaren door de cliënt heeft dus met name voor-

spellendee waarde voor de tevredenheid over de communicatie en de hulpverlener. De 

werkrelatiee zoals beoordeeld door de hulpverleners bleek cliënttevredenheid nauwelijks te 

voorspellen. . 

BehandelresultaatBehandelresultaat en drop-out 

Dee vraag of verbetering van de klachten leidt tot tevredenheid over de behandeling 

werdd onderzocht voor klinisch significante verbetering (KSV) van de psychische klachten 

inn beide settingen en KSV van de alcoholproblemen in de VZ. KSV van de psychische 

klachten,, gemeten na afloop van de laatste zitting in de gecombineerde groep, bleek voor-

spellendd voor tevredenheid over het behandelresultaat in de follow-up, maar niet voor de 

anderee aspecten van tevredenheid. Ook KSV van de alcoholproblemen, gemeten na af-

loopp van de laatste zitting in de VZ, voorspelde de tevredenheid over het behandelresultaat 

inn de laatste follow-up. In de GGZ bleek de verbetering in de psychische klachten in de 

eerstee follow-up voorspellend voor tevredenheid over het behandelresultaat in de tweede 

follow-up. . 

Dee vraag in omkeerde richting, namelijk of cliëntsatisfactie bijdraagt aan het resultaat 

vann de behandeling kon alleen in de VZ bevestigend worden beantwoord. In deze setting 

bleekk tevredenheid over de hulpverlener en over het behandelresultaat de verbetering van 

dee alcoholproblemen te voorspellen. 

Drop-outt bleek niet voorspellend voor tevredenheid in de follow-up. Evenmin voor-

speldee (on-)tevredenheid, gemeten op t l , of cliënten de behandeling voortijdig zouden 

verlaten. . 
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Behandelresultaatt en de tevredenheid erover blijken niet onafhankelijk van elkaar te 

zijn.. Dit betekent dat tevredenheid over het behandelresultaat een indicatie geeft van de 

kwaliteitt van de behandeling. 

Figuurr 1 a. Factoren die bijdragen aan (on-)tevredenhad ever de 'communicatie' en de 'hulpverlener' 
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Figuurr 1 b. Factoren die bijdragen aan (on-)tevredenheid over het 'behandelresultaat' 
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IntegratieIntegratie van de bevindingen in 2 modellen 

Eenn opvallende bevinding is dat de behandelkenmerken (werkrelatie en 

voorkeursdisconfirmatie)) wel tevredenheid over 'communicatie' en 'hulpverlener' voor-

spellen,, maar niet tevredenheid over 'behandelresultaat', terwijl de laatste wel meermalen 

wordtt bepaald door de klachtvermindering en niet door de behandelkenmerken. Vanwege 

dezee differentiële werking van de voorspellers op verschillende aspecten van tevredenheid 

wordenn twee modellen geconstrueerd; één met betrekking tot de tevredenheid over de 

communicatiee en hulpverlener (figuur la) en één met betrekking tot tevredenheid over 

hett behandelresultaat (figuur lb). De pijlen in de modellen geven in principe de temporele 

samenhangg weer. Dit betekent dat in de tijd gezien, de voorspeller eerder is gemeten dan 

dee afhankelijke variabele en er sprake is van een vorm van causaliteit. 

Uitt de figuren blijkt een centrale betekenis van het toestandsbeeld als confounder van 

dee relatie tussen de voorspellers en cliëntsatisfactie. Bovendien valt op dat ontevreden-

heidd over de behandeling in dit onderzoek geen drop-out bleek te voorspellen. 

Bespreking g 

Belangg van een multidimensionele meting van cliëntsatisfactie 

Dee bevindingen ondersteunen het nut van een multidimensionele meting van de te-

vredenheid.. Met een multidimensionele meting, waarin onderscheid wordt gemaakt tus-

senn behandeling en uitkomst van behandeling ('process' en 'outcome') wordt zinvolle, 

gedifferentieerdee informatie verkregen over beide dimensies. Met een meerdimensionele 

metingg wordt een indruk verkregen van de cliëntgerichtheid van de behandeling en van de 

kwaliteitt van de werkrelatie. Deze onderwerpen kunnen belangrijke aangrijpingspunten 

voorr verbetering zijn en zouden niet aan het licht komen met generieke, eendimensionale 

metingen. . 

Zorg-op-maatt  versus geprotocolleerde behandeling 

Inn een zorg-op-maat, of anderszins cliëntgerichte benadering zoals onder meer is 

neergelegdd in de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst), staan 

overeenstemmingg met de cliënt en de voorkeur van de cliënt voorop in de inrichting van 

hett behandelproces. De behandelingen die tot stand komen vanuit een evidence based 

benadering,, zijn veelal geprotocolleerd en op zijn minst richtlijn gestuurd. Bij de ontwik-

kelingvann protocollen staat kennis, ontleend aan valide wetenschappelijk onderzoek, voorop. 

Dee voorkeuren en wensen van de cliënt en klinische ervaring van de behandelaar worden 

zoo goed mogelijk geïntegreerd in deze benadering (cf. Gezondheidsraad, 2002). Uit dit 

onderzoekk blijkt het belang hiervan. Rekening houden met de voorkeuren van cliënten 
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draagtt bij aan de tevredenheid van cliënten. In de VZ-groep, die grotendeels bestond uit 

deelnemerss die geprotocolleerd werden behandeld, bleek bovendien dat dit eveneens enige 

positievee invloed had op het te behalen behandelresultaat. Dit betekent dat het binnen 

geprotocolleerdee behandelingen mogelijk nog belangrijker is om rekening te houden met 

cliëntvoorkeurenn dan in de niet-geprotocolleerde behandelingen. 

Inn de VZ waren de cliënten beduidend meer tevreden dan in de GGZ, waarbij het 

grootstee verschil in tevredenheid de communicatie betrof, ofwel de informatie en het 

overlegg tijdens de behandeling. Voor een deel kan dit verschil toegeschreven worden aan 

dee ernstiger psychische klachten van de GGZ-groep. Maar dit verklaart waarschijnlijk niet 

alles.. In de VZ-groep bleek tevredenheid over de communicatie nauwelijks te worden 

bepaaldd door deze cliëntkenmerken. Vermoedelijk speelt ook een rol dat de grootste groep 

cliëntenn uit de VZ geprotocolleerd werd behandeld. De kwaliteit en hoeveelheid van de 

informatiee is waarschijnlijk beter gewaarborgd in een geprotocolleerde behandeling dan 

inn een niet-geprotocolleerde behandeling. Dit leidt dan wellicht tot een hogere tevreden-

heidd over de communicatie in de VZ. Dit is van belang omdat de informatie en het over-

legg notoir laag scorende onderwerpen zijn binnen de GGZ en de VZ (Kooi & Donker, 

1991,, Jongerius et al., 1994). Een verbetering op deze terreinen lijk t mogelijk door middel 

vann het gebruik van een richtlijn of protocol. 

Benchmarken n 

Benchmarkenn is het vergelijken van bepaalde prestatie-indicatoren of uitkomstmaten 

vann verschillende teams of instellingen. Doel hiervan is zich te meten met andere teams 

enn ervan te leren indien men niet tot de 'beste' behoort. Vanuit een cliënt- of gebruikers-

perspectieff  zijn cijfers over prestaties van teams of instellingen nuttig om op grond hier-

vann een zorginstelling te kiezen voor de behandeling van een bepaalde aandoening. 

Uitt dit onderzoek komt naar voren dat het ongecorrigeerd vergelijken van cliënt-

satisfactiee in de VZ en de GGZ een zinloze bezigheid is. Cliëntsatisfactie wordt deels 

bepaaldd door persoonlijkheidstrekken en klachtpatronen die verschillend voorkomen in 

eenn VZ of GGZ populatie. Om een vergelijking van cliënttevredenheid betekenis te ge-

venn is correctie voor deze cliëntkenmerken nodig. Bovendien verdient het aanbeveling om 

cliëntsatisfactiemetingnee op eenzelfde ogenblik te laten plaatsvinden. 

Inn andere woorden, benchmarken van cliënttevredenheid krijgt waarde als het verge-

lijkingenn betreft van cliënten die zoveel mogelijk overeenkomen met betrekking tot aard 

enn ernst van de problemen. Het is dan meer waarschijnlijk dat verschillen in tevredenheid 

veroorzaaktt worden door verschillen in de behandeling of werkwijze van teams of instel-

lingenn die onderdeel uitmaken van de vergelijking. Dit neemt echter niet weg, dat ook 

binnenn dezelfde cliëntgroepen gecorrigeerd moet worden voor de ernst van de proble-

men. . 
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Procesverbetering g 

Doordatt de tevredenheid tijdens de behandeling bijdraagt aan het behandelresultaat 

kann het zinvol zijn om tijdens de behandeling te sturen op tevredenheid. In een poging via 

'continuouss quality improvement' op patiëntniveau de kwaliteit van de behandeling te 

verbeterenn stelden Johnson & Shaha (1996) voor om regelmatig de tevredenheid van de 

cliëntt te meten. Dit onderzoek ondersteunt dit voorstel. Het lijk t zinvol om op tevreden-

heidd te sturen omdat het de kans op een goed resultaat vergroot. 

Meerr  uitkomsten 

Uitt dit onderzoek komt naar voren dat aan elkaar verwante eigenschappen als psychi-

schee klachten, neuroticisme en wantrouwendheid de kans op tevredenheid verkleinen. 

Doordatt tevredenheid deels afhankelijk is van dit soort stabiele persoonlijkheidskenmerken 

iss een streven van '100% cliënten tevreden' geen realistisch doel. Ook perfecte behande-

lingenn zullen niet bij iedereen tot tevredenheid leiden, terwijl inadequate behandelingen 

bijj  sommigen gepaard kunnen gaan met tevredenheid. 

Daaromm is van belang om conclusies over de kwaliteit van de behandeling niet uitslui-

tendd te baseren op — multidimensioneel gemeten - cliëntsatisfactiescores. Of in termen 

vann Cleary (1998): 'patient satisfaction may not suffice'. 
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