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7.1.. Inleiding 

I nn dit hoofdstuk zullen de belangrijkste bevindingen uit de voorgaande hoofd-

stukkenn worden samengevat (paragraaf 7.2) en op kritische wijze de revue passe-

renn (paragraaf 7.3). De resultaten uit dit onderzoek zijn verkregen met heel specifieke 

operationalisatiess van de onderzoeksvariabelen. Cliëntsatisfactie werd gedichotomiseerd 

enn behandelresultaat werd geoperationaliseerd als klinisch significante verbetering. Beide 

operationalisatiess waren nuttig in de context van dit onderzoek, maar hebben ook beper-

kingen.. Deze worden besproken in paragraaf 7.3.1 en 7.3.2. Elke onderzoeksopzet heeft 

sterkee en zwakke kanten. Sterke punten van het hier gepresenteerde onderzoek zijn het 

prospectievee design, de verscheidenheid aan onderzoekslocaties, de multidimensionele 

metingg van cliëntsatisfactie en de omvattendheid van de onderzoeksvariabelen met be-

trekkingg tot cliëntkenmerken, behandelkenmerken en resultaatfactoren. Een zwak punt 

vann dit onderzoek, want een bedreiging voor de interne validiteit, betrof de non-respons. 

Inn paragraaf 7.3.3 wordt ingegaan op de betekenissen van de non-respons voor de resul-

tatenn van dit onderzoek. In paragraaf 7.3.4 worden een aantal bijzonderheden van de 

onderzoekslocatiess besproken en hun betekenis voor de externe validiteit van dit onder-

zoek. . 

Opp verschillende plekken in dit proefschrift is het thema 'benchmarken' aan de orde 

gekomenn en werd gewezen op de noodzakelijke aanpassing van cliëntsatisfactie aan 

achtergrondvariabelen.. In paragraaf 7.4 wordt daarom een voorbeeld gegeven van de 

wijzee waarop een dergelijke aanpassing eruit zou kunnen zien. 

Tenslottee worden in paragraaf 7.5 samenvattende conclusies gemaakt over de bete-

keniss van cliëntsatisfactie als indicator van het proces (paragraaf 7.5.1) en van de uit-

komstt van de behandeling (paragraaf 7.5.2). 

7.22 Samenvatting van de bevindingen 

Doell  van het onderzoek was de betekenis van cliëntsatisfactie voor de kwaliteit van 

dee zorg te verhelderen om zodoende meer zicht te krijgen op de praktische waarde van 

cliëntsatisfactiemetingenn in de GGZ en de VZ. Hiertoe werden in een prospectief on-

derzoekk de relaties tussen cliëntsatisfactie, cliëntkenmerken en behandelkenmerken on-

derzocht.. Cliëntsatisfactie werd multidimensioneel gemeten en spitste zich toe op twee 

domeinen:domeinen: tevredenheid over de behandeling ('process'), gemeten als de tevredenheid over 

dee communicatie en de hulpverlener en tevredenheid over de behandeluitkomst 

('outcome'),, gemeten als tevredenheid over het behandelresultaat. Bovendien werden 

tweee functies van cliëntsatisfactie onderzocht: cliëntsatisfactie als procesindicator, dat wil 

zeggenn cliëntsatisfactie heeft een voorspellende waarde voor de behandeling en het 

behandelresultaatt (cliënttevredenheid als 'onafhankelijke' variabele) en cliëntsatisfactie 
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alss uitkomstindicator, dat wil zeggen cliëntsatisfactie wordt verklaard door de behande-

lingg en het behandelresultaat (cliënttevredenheid als afhankelijke variabele). 

Eenn algemene bevinding was dat, in overeenstemming met veel ander onderzoek, 

overwegendd positief werd gescoord op cliëntsatisfactie. Opvallend was echter dat de 

cliënttevredenheidd over beide domeinen (behandeling en behandeluitkomst), op alle 

meetmomenten,, in de GGZ lager was dan in de VZ. 

Inn hoofdstuk 2 werd via een literatuuronderzoek nagegaan welke cliëntkenmerken 

samenhangenn met cliëntsatisfactie. Uit het eigen onderzoek bleek vervolgens dat met 

namee de ernst van de psychische klachten bij aanmelding en de persoonlijkheidstrekken 

neuroticismee en kritische wantrouwendheid een negatief voorspellende waarde hebben 

voorr cliëntsatisfactie. Ook het toestandsbeeld, de psychische klachten op de meet-

momenten,, hing cross-sectioneel negatief samen met cliëntsatisfactie. Sociale wenselijk-

heidd bleek niet samen te hangen met cliëntsatisfactie. Deze bevindingen kwamen voor 

eenn belangrijk deel overeen met de bevindingen uit het literatuuronderzoek. Cliënt-

kenmerkenn bleken het minst samen te hangen met tevredenheid over de communicatie 

enn het meest met tevredenheid over het behandelresultaat. Opvallend was dat de ver-

schillenn in cliëntsatisfactie in de GGZ en de VZ voor een belangrijk deel verklaard 

werdenn door verschillen in de cliëntkenmerken van beide groepen. Beide groepen ble-

kenn namelijk te verschillen in de ernst van de psychische klachten bij aanmelding, 

neuroticismee en kritische wantrouwendheid en het toestandsbeeld, waarbij de ernst van 

dee problemen in de GGZ-groep groter was dan in de VZ-groep. Hieruit bleek dat het 

vergelijkenn van cliëntsatisfactie in de GGZ en de VZ misleidend kan zijn als niet wordt 

gecorrigeerdd voor deze verschillen in cliëntkenmerken. De toepassingswaarde van cliënt-

satisfactiee als procesindicator en als uitkomstindicator wordt door de gevonden samen-

hangg tussen cliëntkenmerken en cliëntsatisfactie enigszins beperkt. 

Inn hoofdstuk 3 werd de relatie tussen cliëntsatisfactie en voorkeursdisconfirmatie 

onderzocht.. Het bleek dat er weinig voorkeursdisconfirmatie was. Er was enige 

disconfirmatiee over de vorm en de inhoud van de behandeling en deze had enige nega-

tieftief voorspellende waarde voor tevredenheid over de communicatie en de hulpverlener. 

Dee totale hoeveelheid disconfirmatie bleek niet samen te hangen met de cliëntsatisfactie 

dimensies.. Hieruit kwam het belang van een multidimensionele meting van zowel 

voorkeursdisconfirmatiee als cliëntsatisfactie naar voren. Uit dit hoofdstuk komt boven-

dienn naar voren dat cliëntsatisfactie als procesindicator en als uitkomstindicator waarde 

heeftt omdat er een positieve relatie is met de voorkeursrealisatie van cliënten en dus met 

dee cliëntgerichtheid van de behandeling. 

Inn hoofdstuk 4 werd de voorspellende waarde van de kwaliteit van de werkrelatie 

voorr cliëntsatisfactie en behandelresultaat onderzocht. Het bleek dat de werkrelatie in de 

VZZ positiever werd beoordeeld dan in de GGZ. De werkrelatie, beoordeeld door cliën-

ten,, voorspelde tevredenheid over de communicatie en de hulpverlener. De werkrelatie 

hadd geen voorspellende waarde voor het behandelresultaat. De werkrelatie, beoordeeld 

doorr de hulpverleners, hing niet samen met cliëntsatisfactie. Hieruit bleek dat cliënt-
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satisfactiescoress die betrekking hebben op de behandelkenmerken enigszins indicatief 

zijnn voor de kwaliteit van het behandelproces, voor zover de kwaliteit van het behandel-

process wordt weerspiegeld in de werkrelatie. Dit geldt niet voor cliëntsatisfactiescores 

diee betrekking hebben op het resultaat van de behandeling. Ook uit dit hoofdstuk bleek 

hett belang van een multidimensionele meting van cliëntsatisfactie. 

Inn hoofdstuk 5 werd de temporele relatie tussen cliëntsatisfactie en behandeluitkomst 

onderzocht.. Het bleek dat cliënttevredenheid enigszins bijdroeg aan de voorspelling van 

verbeteringg van de klachten later in de tijd. Dit gold vooral voor tevredenheid over het 

behandelresultaatt en in mindere mate voor tevredenheid over de hulpverlener. Omge-

keerdd bleek de verbetering in de klachten te voorspellen of cliënten op een later moment 

tevredenn waren over het behandelresultaat en, in mindere mate, over de hulpverlener. 

Drop-outt werd niet voorspeld door ontevredenheid. Hieruit bleek dat cliëntsatisfactie 

waardee heeft als procesindicator omdat cliëntsatisfactie engiszins voorspellend was voor 

behandelresultaat.. Bovendien bleek waarde van cliëntsatisfactie als uitkomstindicator, 

omdatt cliëntsatisfactie in enige mate werd bepaald door de feitelijke klachtreductie. Van-

wegee deze voorspellende en verklarende samenhang tussen klachtvermindering en cliënt-

satisfactiee over het behandelresultaat, en nauwelijks over andere domeinen van cliënt-

satisfactie,, bleek ook in dit hoofdstuk het belang van een multidimensionele meting van 

cliëntsatisfactie. . 

Inn hoofdstuk 6 ten slotte werden de bevindingen geïntegreerd in een model. Van-

wegee de differentiële voorspellende en verklarende werking van enerzijds cliëntsatisfactie 

overr de communicatie en de hulpverlener ('process7) en anderzijds cliëntsatisfactie over 

hett behandelresultaat ('outcome') werden twee varianten van hetzelfde model gepresen-

teerd.. Hiermee werd het belang van de multidimensionele meting van cliëntsatisfactie 

gevisualiseerdd en de belangrijkste bevindingen van de voorgaande hoofdstukken samen-

gevat.. De betekenis van de bevindingen voor 'benchmarken' en voor het gebruik van 

behandelprotocollenn om cüënttevredenheid over de informatie en het overleg te vergro-

tenn werden eveneens in dit hoofdstuk besproken. 

Kortom,, de waarde van cliëntsatisfactie als indicator voor de kwaliteit van de behan-

deling,, in de functie van proces- en ukkomstindicator, wordt beperkt door de samen-

hangg tussen cliëntsatisfactie en cliëntkenmerken. Voor het vergelijken van de tevreden-

heidd van groepen patiënten moet gecorrigeerd worden voor deze kenmerken. 

Dee waarde van ckëntsatis factie als indicator voor kwaliteit van de behandeling wordt 

echterr ondersteund door de negatieve samenhang tussen tevredenheid en 

voorkeursdisconflrmatiee en door de positieve samenhang tussen tevredenheid en de 

werkrelatiee en tussen tevredenheid en klachtvermindering. Als procesindicator en als 

uitkomstindicatorr kan cliëntsatisfactie een functie vervullen doordat tevredenheid, af-

hankelijkk van het meetmoment, in enige mate afhankelijk is van de kwaliteit van de 

behandelingg en in enige mate voorspellend is voor het opvolgend resultaat. 
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7.33 Kanttekeningen 

7.3.11 Dichotomisering van clientsatisfactiescores 

Opp alle meetmomenten werd overwegend (homogeen) positief gescoord op de cliënt-

satisfactieschalen.. Dit betekent dat de variantie van de schaalgemiddelden klein is. Schaal-

gemiddeldenn hebben bovendien als nadeel dat niet duidelijk wordt of op sommige items 

lagerr is gescoord. Lage itemscores verdwijnen uit het zicht doordat ze worden weg-

gemiddeld.. Zo kan bijvoorbeeld een schaalgemiddelde van 5,25 het resultaat zijn van de 

volgendee vier itemscores: 5, 5, 5 en 6 maar ook van de volgende vier itemscores 6, 3, 6 

enn 6. In het laatste geval is het tweede item een duidelijk lager scorend item die onzicht-

baarr wordt in het gepresenteerde schaalgemiddelde. Door de schaalscores te 

dichotomiserenn werd dit verlies aan informatie tegengegaan. Daarvoor werd het vol-

gendee criterium toegepast: Indien op alle items van een schaal een 5 of 6 werd gescoord 

wass de score 'tevreden'. Indien op minstens één item van een schaal 4 (beetje eens) of 

lagerr werd gescoord was de score 'minder tevreden'. Op deze wijze werd de meting 

sensitieverr voor mogelijke probleemgebieden. Er ontstond een beter onderscheid tussen 

positievee en minder positieve onderwerpen en dientengevolge over mogelijke verbeter-

gebieden. . 

Dezee operationalisatie geeft mogelijk een realistischer beeld van de werkelijkheid 

dann schaalgemiddelden omdat een minder gunstig beeld van de beoordeling van cliënten 

naarr voren komt. Dit komt in ieder geval meer overeen met de relatief negatieve beoor-

delingenn van de GGZ en VZ in imago-onderzoek (Nabitz et al. 2001) en in vertrouwens-

onderzoekk met behulp van een consumentenpanel (Friele et al., 2000). 

Dee precieze betekenis van de operationalisatie is echter niet duidelijk. Het blijf t 

nodigg om de betekenis van de likert-schaal en van de operationalisatie in 'tevreden' en 

'minderr tevreden' verder te onderzoeken. Deze betekenis zou samen met cliënten on-

derzochtt kunnen worden door per item de betekenis van de antwoordcategorieën te 

bespreken.. Wat is bijvoorbeeld het verschil in betekenis als men 'eens' of 'geheel eens' 

aankruistt op een stelling zoals 'de hulpverlener bejegende mij met respect'. Vooral voor 

itemss die een kwaliteit inhouden (refereren aan een interne of subjectieve norm of 

waarde)) is dit van belang. Overigens valt op te merken dat recent ontwikkelde vragenlijs-

tenn meer en meer deze interne norm vermijden door vooral naar feiten en gebeurtenis-

senn te vragen (bijvoorbeeld de Perceptions of Care survey, Eisen, 2002, en de Consumer 

Assessmentt of Behavioral Health Survey, CABHS, Eisen et al., 2001). 
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7.3.22 Klinisch significante verbetering als uitkomstmaat 

Behandelresultaatt werd geoperationaliseerd als betrouwbare verbetering (BV) en 

klinischh significante verbetering (KSV). Verbetering wordt hierbij gebaseerd op relatief 

strengee statistische criteria. Dit heeft als voordeel dat een verbetering een betekenisvolle 

verbeteringg is, hoewel dit strikt genomen niet altijd het geval hoeft te zijn. Omgekeerd 

geldtt dat ook een niet klinisch significante verbetering betekenisvol kan zijn. 

Eenn punt van discussie is de vaststelling van de norm voor verbetering. Dit betreft 

zowell  de norm als de gebruikte instrumenten. In dit onderzoek werden twee screeners 

voorr psychopathologie (GHQ) en alcoholproblemen (AUDIT) gebruikt om verandering 

inn psychische klachten respectievelijk alcoholgebruik en -problemen vast te stellen. Er is 

commentaarr mogelijk op deze keuze. Bovendien is een beperking van de klinisch signi-

ficantee verandering methode dat niet wordt gekeken naar het realiseren van de doelen 

vann de behandeling. 

Dee keuze voor relatief korte screeners die goed zijn onderzocht en psychometrisch 

hunn waarde hebben bewezen was vooral pragmatisch. De prijs voor dit pragmatisme is 

datt specifiekere veranderingen binnen het klachtendomein van elke cliënt wellicht onop-

gemerktt zijn gebleven. Zo zijn veranderingen in het gokgedrag van een klein aantal 

gokcliëntenn niet gemeten en zijn specifieke studieproblemen, zoals faalangst, in de 

studentenpopulatiee ook niet opgenomen in de KSV definitie. 

Hett vaststellen van de norm voor verbetering, gerelateerd aan scores uit de alge-

menee populaties, is niet altijd probleemloos. Reden hiervoor is onder meer dat de bete-

keniss van een lage score van een (ex-)patiënt anders is dan de betekenis van een lage 

scoree van iemand die nooit hoog heeft gescoord (Kazdin, 1999). Bovendien hoeft de 

betekeniss van een grote verandering richting de normscore niet te betekenen dat deze 

betekenisvoll  is, als het doel van de behandeling niet gericht was op symptoomreductie 

maarr bijvoorbeeld op het vergroten van het zelfvertrouwen. Dit probleem zal niet ge-

speeldd hebben in de kortdurende geprotocolleerde behandelingen in de VZ, omdat het 

behandeldoell  in termen van vermindering van het alcoholgebruik vooraf wordt afge-

sproken,, maar mogelijk wel in de andere behandelingen. 

Err is empirisch onderzoek nodig naar de betekenis van een statistisch geformu-

leerdee klinisch significante verbetering en de relatie van deze maat tot andere indexen 

zoalss dagelijks functioneren, het realiseren van het doel van de behandeling of de 

inschattingg van de verbetering door belangrijke anderen. Het is vooralsnog van belang 

omm het resultaat van de behandeling niet alleen af te meten aan KSV, zolang deze alleen 

dee verandering in klachten of symptomen betrekt. 
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7.3.33 Non-respons 

Opp verschillende momenten in de dataverzamelingsprocedure kan selectie en non-

responss optreden die van invloed kunnen zijn op de interne validiteit van het onderzoek. 

Inn deze paragraaf worden momenten besproken waarop de non-respons optreedt en 

mogelijkee consequenties ervan. 

Dee doelgroep van het onderzoek was gedefinieerd als cliënten die geïndiceerd wer-

denn voor kortdurende ambulante behandeling. Gezien de aard van de behandelingen die 

opp elke onderzoekslocatie mogelijk waren, werd de doelgroepomschrijving aangepast 

aann elke locatie, en wel als volgt: In één locatie in de VZ (VZ-1) was de doelgroep: 

cliëntenn die geïndiceerd waren voor behandeling waarbij het doel abstinentie of gecon-

troleerdd gebruik was. In de andere VZ-locatie (VZ-2) was de doelgroep: alle cliënten die 

zijnn geïndicideerd voor de vier-gesprekken behandeling. Doel van deze behandeling is 

eveneenss abstinentie of gecontroleerd gebruik. In één van de GGZ-locaties (GGZ-1) 

wass de doelgroep: alle cliënten die zijn geïndiceerd voor het vijf-gesprekken model en in 

dee andere GGZ-locatie (GGZ-2) was de doelgroep: alle cliënten die worden behandeld. 

Eenn algemeen exclusiecriterium was het niet beheersen van de Nederlandse taal. Voor 

deelnamee aan het onderzoek ontvingen deelnemers na het invullen van de eerste follow 

upp en na het invullen van de tweede follow up 12,50 euro. 

Eenn eerste moment waarop selectie kan optreden is bij het recruteren van deelne-

merss aan het onderzoek als er discrepantie ontstaat tussen degenen die in aanmerking 

kwamenn voor deelname en degenen die gevraagd werden deel te nemen aan het onder-

zoek.. De grootte van deze discrepantie varieert per locatie: In VZ-1 werd ongeveer 50% 

vann de doelgroep niet gevraagd voor deelname, in VZ-2 was dit ongeveer 40%, in de 

GGZ-11 locatie was dit 1% en in de GGZ-2 locatie 15%. In de VZ werden van de 

mogelijkee deelnemers dus veel minder mensen gevraagd dan in de GGZ. Dit werd ge-

deeltelijkk veroorzaakt door het feit dat de behandeling al gestart was, voordat een baseline 

metingg ingevuld kon worden, maar mogelijk ook doordat de hulpverleners, wellicht se-

lectief,, vergaten om de cliënt te vragen deel te nemen aan het onderzoek. Veel hulpver-

lenerss hebben de neiging cliënten te beschermen tegen overlast van onderzoek, wellicht 

ookk als ze er zelf niet al te veel heil in zien. Er kan in dit filter van instroom in het 

onderzoekk selectie zijn opgetreden van cliënten met wie het relatief goed ging. 

Hett volgende moment waarop selectie kan optreden is wanneer deelname wordt 

gevraagd.. Dit filter betreft de weigeraars, degenen die wel gevraagd worden voor deel-

name,, maar om allerlei redenen afzien van deelname. Onder de weigeraars worden ook 

degenenn verstaan die 'ja' zeggen tegen deelname, maar vervolgens geen vragenlijsten 

invullen,, de zogenaamde 'passieve weigeraars'. In VZ-1 weigerde ongeveer 30%, in VZ-

22 ongeveer 35%, in GGZ-1 35% en in GGZ-2 weigerde 27% van degenen die werd 

gevraagdd deel te nemen aan het onderzoek. Deze percentages ontlopen elkaar niet veel 

maarr in absolute aantallen gaat het in de VZ-2 bijvoorbeeld om 124 cliënten en in GGZ-

11 om 22 cliënten. De vraag is of er sprake is van selectieve weigering en of dit conse-
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quenüess heeft voor de verkregen bevindingen. De redenen van weigering zijn veelal 

vaagg ('geen tijd') en daar valt niet veel uit af te leiden. Er is daarom een post-hoc analyse 

uitgevoerdd waarin de weigeraars werden vergeleken met de deelnemers op een aantal 

kenmerken:: leeftijd, geslacht, opleiding en behandelervaring. De weigeraars verschilden 

niett van de deelnemers ten aanzien van leeftijd, geslacht en opleiding, maar wel met 

betrekkingg tot behandelervaring. In de VZ-2 locatie bleken de weigeraars meer behandel-

ervaringg te hebben dan de deelnemers. In de GGZ-1 locatie bleken echter juist de deel-

nemerss meer behandelervaring te rapporteren. Deze verschillen kunnen van invloed zijn 

opp de tevredenheidsscores omdat in hoofdstuk 2 bleek dat behandelervaring en tevre-

denheidd samenhangen. Behandelervaring verkleint de kans op tevredenheid over de com-

municatiee op t2 en t4 in de VZ, en vergroot deze voor tevredenheid over de hulpverle-

nerr op t4. In de GGZ verkleint de behandelervaring de kans op tevredenheid over de 

hulpverlenerr op t2. Met andere woorden, doordat deelnemers met behandelervaring in 

dee VZ zijn ondervertegenwoordigd wordt de tevredenheidscore in de VZ mogelijk in 

gunsügee zin beïnvloed. In de GGZ daarentegen leidt de relatieve oververtegenwoordiging 

vann deelnemers met behandelervaring tot het omgekeerde, waardoor het verschil in te-

vredenheidd tussen de GGZ en VZ mogelijk wordt geaccentueerd. 

Hett laatste moment waarop selectie kan optreden is wanneer selectieve uitval in de 

loopp van het onderzoek plaatsvindt. In dit onderzoek kan dit gebeuren op elk meet-

momentt en in de vorige hoofdstukken kwam naar voren dat de non-respons varieerde 

perr meetmoment (30% op t l , 39% op t3 en 40% op t4). Deze responscijfers zijn overi-

genss goed vergelijkbaar met die van andere cliëntsatisfactiesurvey's (Sitiza & Wood, 1998). 

Hett is mogelijk dat non-rcsponders minder tevreden zijn over hun behandeling dan 

responderss (Pekarik, 1992). Locaties met weinig non-respons zijn dan qua tevredenheid 

inn het voordeel ten aanzien van hun kans op een positieve satisfactiescore. Daarom werd 

nagegaann of in de VZ-groep meer non-respons was dan in de GGZ-groep. In de eerste 

metingg tijdens de behandeling (tl) was de non-respons in de VZ hoger dan in de GGZ, 

opp de overige meetmomenten was er geen verschil. Dit betekent dat verschil in tevre-

denheidd tussen de VZ en de GGZ, gemeten tijdens de behandeling, mogelijk is veroor-

zaaktt door de ondervertegenwoordiging van 'ontevreden non-responders' in de VZ. 

Omdatt het in deze studie vooral ging om de samenhang tussen cliëntsatisfactie, 

cliëntkenmerkenn en behandelkenmerken is van belang te weten of de gevonden samen-

hangenn in de onderzochte groep deelnemers overeenkomen met die van de non-

responders.. Zoals in hoofdstuk 2 naar voren kwam scoorden de non-responders iets 

lagerr op de persoonlijkheidstrek 'openheid'. In hoofdstuk 2, tabel 3, bleek dat 'openheid' 

maarr zeer beperkt samenhangt met tevredenheid. Openheid verkleinde de kans op te-

vredenheidd over de hulpverlener in de VZ in de follow-up (t4). Gezien deze beperkte 

samenhangg en het feit dat de non-respons in de GGZ en de VZ op dat meetmoment niet 

vann elkaar verschilt, is het onwaarschijnlijk dat dit verschil tussen responders en non-

responderss veel invloed heeft gehad op de resultaten in deze studie. 

Alss er geen uitval was geweest zou de power van het onderzoek groter zou zijn 
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geweestt en daarmee zou de kans op een type II fout kleiner zijn. Hiermee wordt bedoeld 

datt het mogelijk is dat ten onrechte is vastgesteld dat sommige samenhangen niet be-

staan.. Zo waren er onder de non-responders relatief meer drop-outs. Daardoor was de 

groepp klein bij wie de samenhang tussen dissatisfactie en drop-out kon worden onder-

zochtt hetgeen mogelijk tot een non-significante bevinding heeft geleid. Gezien voor-

gaandee is er niet de indruk dat de richting van de gevonden samenhangen anders zou 

zijn,, als er geen uitval had plaatsgevonden. 

Kortom,, door selectie van deelnemers en door enige selectieve uitval is de 

tevredenheidss score in de VZ in gunstige zin en die in de GGZ in ongunstige beïnvloed. 

Eerderr kwam al naar voren dat door verschillen in cliëntkenmerken in beide settingen de 

tevredenheidsscoress niet zondermeer interpreteerbaar zijn. Selectie van deelnemers voegt 

hierr mogelijk een extra vertekenende factor aan toe. Uit voorgaande blijkt verder dat de 

internee validiteit van het onderzoek mogelijk beperkt wordt door de power. Deze betreft 

waarschijnlijkk niet de richting van de gevonden samenhangen, maar mogelijk wel de 

sterktee en de statische significantie ervan. 

7.3.44 Externe validitei t 

Hett onderzoek speelde zich af in vier locaties van de algemene ambulante VZ en 

GGZ.. Door deze variëteit is de externe validiteit groter dan wanneer de onderzoeks-

resultatenn betrekking zouden hebben op de deelnemers in één locatie. De 

onderzoekslocatiess waren in twee opzichten bijzonder. In de GGZ was een studenten-

groepp geïncludeerd met daarmee samenhangende problemen en kenmerken. In de VZ 

wass een cliëntengroep geïncludeerd met relatief milde alcoholproblemen die werd be-

handeldd met een innovatief geprotocolleerd behandelaanbod. Deze specifieke popula-

tiesties betekenen dat het generaliseren van de resultaten naar de ambulante VZ en GGZ in 

hett algemeen weloverwogen moet gebeuren. Bovendien is van belang dat de bijzondere 

groepenn hoogst waarschijnlijk niet verantwoordelijk zijn voor de geconstateerde ver-

schillenn in de VZ en de GGZ. Beide settingen vergelijken ten aanzien van cliëntsatisfactie 

iss ongecorrigeerd voor achtergrond variabelen niet zinvol, maar ook meer in het alge-

meenn is het de vraag of zeer verschillende cliëntgroepen met specifieke problemen en 

klachtenn en specifieke behandeldoelen op een betekenisvolle wijze met elkaar kunnen 

wordenn vergeleken ten aanzien van cliëntsatisfactie. 

Tenn aanzien van deze studie geldt dat voor ambulante kortdurende behandelingen is 

gekozenn omdat het object van evaluatie relatief omlijnd is. Hierdoor is minder sprake 

vann vermenging met constructen als kwaliteit van leven en ook is het voor cliënten 

makkelijkerr de behandeling te evalueren omdat het duidelijk een tijd, een plaats en een 

behandelaarr betreft. Dit verhoogt de interne validiteit van de bevindingen. Of de gevon-

denn samenhangen ook geldig zijn voor de klinisch setting is niet onwaarschijnlijk, maar 

voorall  ook onderwerp voor nader onderzoek. 
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IAIA Aanpassing van cliëntsatisfactiescores voor achtergrond-
variabelen n 

Eerderr in dit proefschrift is het thema 'benchmarken' aan de orde gekomen en werd 

gewezenn op de noodzakelijke aanpassing van cliëntsatisfactie aan achtergrondvariabelen. 

Inn deze paragraaf wordt daarom een voorbeeld gegeven van hoe een dergelijke aanpas-

singg eruit zou kunnen zien. 

Inn hoofdstuk 2 kwam naar voren dat in de VZ en de GGZ verschillende cliënt-

kenmerkenn op verschillende meetmomenten samenhingen met overwegend verschillende 

cliëntsatisfactiedimensies.. Met andere woorden: correctie van cliëntsatisfactiescores zou 

moetenn plaatsvinden per domein van cliëntsatisfactie en met nadere bepaling van de 

cliëntkenmerkenn waarvoor gecorrigeerd moet worden. Meer in het algemeen geldt dat 

vergelijkingg van cliëntgroepen uit de VZ en de GGZ betekent dat zeer verschillende 

cliëntgroepenn met elkaar worden vergeleken. De vraag is of dat zinvol is omdat de 

grondslagg van de beoordeling en de betekenis van het behandelresultaat zeer verschil-

lendd kan zijn. In de somatische gezondheidszorg wordt vooral belang gehecht aan de 

vergelijkingg van overeenkomende cliëntenpopulaties (Powell et al., 2003). 

Inn deze paragraaf wordt hierom niet een correctie voor cliëntkenmerken getoond 

voorr het vergelijken van de VZ en de GGZ, maar voor het vergelijken van de twee 

onderzoekslocatiess binnen de VZ. De correctie heeft betrekking op de tevredenheid 

overr het behandelresultaat op t4, de tweede follow up. Doordat cliëntsatisfactie in dit 

onderzoekk een dichotome variabele is wordt de voorspelling in elke locatie gebaseerd op 

eenn logistisch regressiemodel De werkwijze is ontleend aan Rahmqvist (2001) die met 

eenn multiple regressie model de tevredenheidscores over medisch specialistische afde-

lingenn corrigeerde voor een aantal demografische kenmerken. 

Uitt tabel 3 in hoofdstuk 2 blijkt dat in de VZ interpersoonlijke afhankelijkheid, 

altruïsmee en psychische klachten op t4 significant bijdroegen aan cliëntsatisfactie over 

hett behandelresultaat. De betreffende b-coëfficiënten van het logistische regressie mo-

dell  staan weergegeven in de appendix bij dit hoofdstuk, evenals de gemiddelde scores op 

interpersoonlijkee afhankelijkheid, altruïsme en psychische klachten op r.4 van elke VZ-

onderzoekslocatie.. De gecorrigeerde kans op tevredenheid in elke locatie wordt bere-

kendd door het invullen van de logische regressie vergelijking. Ren en ander staat uitge-

schrevenn in de appendix (voor ontevredenheid als afhankelijke variabele). 

Ongecorrigeerdd was in de VZ-1 locatie 60% van de cliënten ontevreden, na correc-

tiee is dit 66%. In de VZ-2 locaties was 55% ontevreden over het resultaat, na correctie is 

ditt 57%. Het verschil tussen de VZ-1 en VZ-2 locatie was 5% en wordt 9% na correctie. 

Opp zich is dit geen grote verandering en dit wordt veroorzaakt doordat de gebruikte b-

coëfficiëntenn afkomstig zijn uit beide locaties. Voor toegepaste benchmark activiteiten is 

hett nodig om de populatieparameters (de b-coëfficiënten) te verzamelen door represen-

tatievee steekproeven te trekken uit de betreffende settingen. 
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7.55 Cliëntsatisfactie als indicator van kwaliteit 

Dee waarde van cliëntsatisfactie als indicator voor de kwaliteit van de behandeling, in 

dee functie van proces- en uitkomstindicator, wordt beperkt door de samenhang met 

verschillendee cliëntkenmerken, een en ander variërend met de dimensie en het meet-

momentt van cliëntsatisfactie. Eenvoudige benchmarking tussen instellingen heeft daarom 

dee nodige risico's. Deze risico's worden beperkt door het vergelijken van cliëntsatisfactie 

vann overeenkomende cliëntgroepen en correctie voor verschillen in cliëntkenmerken. 

Dee waarde van cliëntsatisfactie als indicator voor kwaliteit van de behandeling wordt 

echterr ondersteund door de negatieve samenhang tussen tevredenheid en 

voorkeursdiss confirmatie en door de positieve samenhang tussen tevredenheid en de 

werkrelatiee en tussen tevredenheid en klachtvermindering. De betekenis van cliënt-

satisfactiee als indicator komt vooral tot uitdrukking indien multidimensioneel wordt ge-

meten.. Als indicator voor de kwaliteit kan cliëntsatisfactie zowel ten functie vervullen als 

procesindicatorr en als uitkomstindicator. 

7.5.22 Cliëntsatisfactie als procesindicator 

Inn deze studie komt naar voren dat cliëntsatisfactie waarde heeft als procesindicator. 

Cliëntsatisfactiee tijdens de behandeling is niet onafhankelijk van cliëntsatisfactie na de 

behandelingg (Aarsse & Van den Brink, 2000) en niet onafhankelijk van de verbetering 

vann de klachten na de behandeling. Dit betekent dat cliëntsatisfactie een rol kan spelen 

bijj  het te behalen resultaat en cliëntsatisfactie op die manier een vereiste lijk t voor de 

kwaliteitt van de behandeling. Uit recent prospectief onderzoek blijkt bovendien een 

voorspellendee waarde van cliëntsatisfactie voor behandeltrouw (Carlson & Gabriel, 2001). 

Dezee link tussen proces en uitkomst onderstreept het belang van cliëntsatisfactie als 

procesindicatorr (i.e. Crombie & Davies, 1998). Het gebruik van cliëntsatisfactie tijdens 

dee behandeling zou onderdeel kunnen zijn van statusmetingen die recentelijk zijn voor-

gesteldd door Mulder et al. (2000). Zij beschrijven een instrumentarium om de kwaliteit 

vann de zorg te meten aan de hand van symptomen, het sociaal en beroepsmatig functio-

nerenn en de kwaliteit van leven van de cliënt. Het gaat hen om het formuleren van 

hypothesenn voorafgaand aan de behandeling over de te bereiken veranderingen. Door 

terugkoppelenn van de stand van zaken tijdens de behandeling kan gestuurd worden op 

verbetering.. Binnen dit systeem zou cliëntsatisfactie een plek kunnen krijgen om niet 

alleenn de status maar ook de evaluatie van het proces in beeld te krijgen. Dit kan immers 

goedee aanknopingspunten voor verbetering bieden. Een ander recent systeem betreft de 

evaluatiee van een patiëntgerichte inrichting van het behandelproces (Veeninga & 

Hafkenscheid,, 2002). Door regelmatig na te gaan tijdens de behandeling of tegemoet 

wordtt gekomen aan wensen of behoeften van de cliënt wordt de behandeling verder 

afgestemdd op de cliënt. Uit ons onderzoek blijkt dat cliëntsatisfactie als indicator hiervan 
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eenn rol kan vervullen. 

7.5.22 Cliëntsatisfactie als uitkomstindicator 

Symptoomreductiee alleen is niet voldoende om het behandelresultaat aan af te me-

ten,, evenmin is cliëntsatisfactie voldoende als uitkomstmaat. Van beide staat de precieze 

betekeniss niet vast, hoewel uit het onderzoek wel blijkt dat tevredenheid over het behandel-

resultaatt enigszins samenhangt met het feitelijke behandelresultaat en dat tevredenheid 

overr de behandeling (communicatie en hulpverlener) enigszins samenhangt met het 

tegemoetkomenn aan voorkeuren en met de werkrelatie. Dit betekent dat cliëntsatisfactie 

betekeniss toevoegt aan de uitkomstmeting. Cliëntsatisfactie als uitkomstindicator heeft 

toegevoegdee waarde omdat het een indicatie geeft van de kwaliteit van de behandeling. 

Vann belang is cliëntsatisfactie multidimensioneel te meten omdat de waarde niet vast-

staatt van korte ééndimensionele maten. Het onderzoek bevestigt het nut van 

multidimensionelee uitkomstmaten waarvan cliëntsatisfactie deel uitmaakt (i.e. Schippers 

ett al., 2002, Srebnik et al., 1997). 
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Appendixx bij hoofdstuk 7: 

Bijj  wijze van voorbeeld wordt een gecorrigeerde schatting gemaakt van de tevre-

denheidd over het behandelresultaat op t4 in elke VZ-locatie wanneer de cliëntsatisfactie-

scoree is aangepast voor het effect van de interpersoonlijke afhankelijkheid, altruïsme en 

psychischee klachten op t4 in elke locatie. In onderstaande tabel staan voor de hele VZ-

groepp de b-coëfficiënten weergegeven en de gemiddelde scores van de VZ-1 locatie en 

dee VZ-2 locatie. 

Tabell  Appendix, b-coëfficiënten en gemiddelden van cliëntkenmerken 

Constante e 

Afhankelijkheid d 

Altruïsme e 

Toestandsbeeldd t4 

Percentagee ontevreden 

overr het resultaat op t4 

VZ Z 

b b 

-3.69 9 

-.238 8 

.102 2 

.346 6 

p-waarde e 

.084 4 

.020 0 

.037 7 

.002 2 

VZ-11 locatie 

Gem. . 

7.1 1 

40.5 5 

4.7 7 

60% % 

VZ-22 locatie 

Gem. . 

6.9 9 

42.7 7 

3.2 2 

55% % 

Logistischee regressie vergelijking: 

aa + b,x, + b^x 
ee " -

PfiPfi — / \covcmaten}— 
aa + b.x.+fcx 

ll  + e ' ' 2 : 

Toelichting: : 

Dee kans wordt berekend voor Y= l , dit is ontevredenheid. P(Y-1 | covariaten) bete-

kent:: gegeven de gemiddelden van de cliëntkenmerken in de groep, wat is de kans op 

ontevredenheid.. Dit wordt gedaan door de parameters uit de tabel in te vullen in de 

formule: : 

a=00 omdat de constante in het model niet significant is. 

Locatiee VZ-1: a + b ^ + b ^ x̂  0 + (-.238*7,l)+(.102*40,5)+(.346*4,7) 

Locatiee VZ-2: a + b ^ + b . x̂  0 + (-.238*6,9)+(.102*42,7)+(.346*3,2) 

Locatiee VZ-1: P(Y=1 | covariaten)=0,66. 

Locatiee VZ-2: P(Y=1 | covariaten)=0,57. 
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