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Achtergrondd en vraagstelling 

H ett meten van cliëntsatisfactie is sinds een jaar of vijf gemeengoed geworden in 

dee GGZ en de verslavingszorg (VZ). De meeste instellingen in Nederland heb-

benn één of meer malen via een vragenlijst de tevredenheid van hun cliënten gemeten. 

Doell  hiervan is de kwaliteit van de zorg in kaart te brengen, waarbij de gegevens van dit 

soortt onderzoek veelal worden gebruikt om punten ter verbetering in de zorg te identi-

ficeren.ficeren. De waarde van deze meeünspanningen is echter niet op voorhand helder. Over 

hett algemeen wordt aangenomen dat cliëntsatisfactiescores het kwaliteitsniveau van de 

zorgg weerspiegelen. Cliëntsatisfactie wordt dus verondersteld een indicator voor de kwa-

liteitt van de behandeling te zijn. Maar om een goede indicator van kwaliteit te zijn, zou 

cliëntsatisfactiee vooral bepaald moeten worden door kenmerken van de behandeling en 

doorr het behandelresultaat en niet door kenmerken die weinig met de behandeling te 

makenn hebben zoals demografische kenmerken van de cliënt of persoonlijkheids-

kenmerken.. Over de factoren die cliëntsatisfactie bepalen in de GGZ en VZ is echter 

nogg maar weinig bekend. In veel onderzoek naar cliëntsatisfactie wTorden wel één of 

meerr mogelijke factoren onderzocht, maar vaak is dit onderzoek cross-sectioneel van 

opzet.. Daardoor kan de temporele relatie tussen deze factoren en cliëntsatisfactie niet 

wordenn vastgesteld en is nauwelijks bekend of hoge kwaliteit van de zorg leidt tot hoge 

cliëntsatisfactiescores.. Het doel van het onderzoek in dit proefschrift is de betekenis van 

cliëntsatisfactiee als indicator voor kwaliteit van zorg te verhelderen. In dit proefschrift 

wordtt de constructvaliditeit van cliëntsatisfactie nader onderzocht door de relatie te 

onderzoekenn tussen de kwaliteit van de zorg en cliëntsatisfactie. Hiermee ontstaat meer 

zichtt op de praktische waarde van cliëntsatisfactiemetingen middels de vragenlijstmethode. 

Alss indicator voor de kwaliteit van de zorg kan cliëntsatisfactie twee functies heb-

ben,, namelijk een functie van procesindicator en van uitkomstindicator (zie hoofdstuk 

1).. Dit onderscheid is belangrijk omdat cliëntsatisfactie op verschillende manieren kan 

wordenn ingezet en onderzocht. Als procesindicator is cliëntsatisfactie een onafhanke-

lijke,, of mediërende, variabele. Cliëntsatisfactie als procesindicator wordt tijdens de be-

handelingg gemeten en kan worden opgevat als een noodzakelijke voorwaarde voor goede 

zorgg indien cliëntsatisfactie het vervolg van de behandeling of het behandelresultaat 

voorspelt.. Als uitkomstindicator is cliëntsatisfactie een afhankelijke variabele. Cliënt-

satisfactiee als uitkomstindicator wordt aan het eind, of na afloop van de behandeling 

gemetenn en hierbij wordt vaak impliciet aangenomen dat cliëntsatisfactie wordt bepaald 

doorr de kwaliteit van de voorafgaande behandeling. 

Dee waarde van cliëntsatisfactie als procesindicator wordt in dit onderzoek bepaald 

doorr antwoord te vinden op de vraag wat de relatie is tussen cliëntsatisfactie tijdens de 

behandelingg enerzijds en het behandelresultaat en drop-out later in de tijd anderzijds 

(hoofdstukk 5). De waarde van cliëntsatisfactie als uitkomstindicator wrordt bepaald door 

antwoordd te vinden op de vraag in hoeverre voorkeursdisconfirmatie (hoofdstuk 3), de 
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kwaliteitt van de werkrelatie (hoofdstuk 4) en de vermindering van de klachten (hoofd-

stukk 5) voorspellend zijn voor cliëntsatisfactie. 

Inn de hoedanigheid van zowel procesindicator als uitkomstindicator wordt de waarde 

vann cliëntsatisfactie vastgesteld door te onderzoeken in hoeverre cliëntkenmerken zoals 

demografischee kenmerken, persoonlijkheid, psychopathologie en de ernst van de pro-

blemenn cliëntsatisfactie voorspellen (hoofdstuk 2). Cliëntsatisfactie heeft waarde als het 

nietniet hoofdzakelijk door deze cliëntkenmerken wordt bepaald. Uit een overzicht van de 

empirischee onderzoeksliteratuur (hoofdstuk 2) komt een inconsistent beeld naar voren 

vann het effect van demografische kenmerken op cliëntsatisfactie scores, leeftijd lijk t ech-

terr het meest duidelijk met cliëntsatisfactie samen te hangen, hoe ouder hoe meer tevre-

den.. Het onderzoek naar de samenhang tussen sociale wenselijkheid en cliëntsatisfactie 

laatt eveneens een inconsistent beeld zien. Andere persoonlijkheidskenmerken zijn min-

derr vaak onderzocht, maar kenmerken als 'antisocialiteit' lijken een negatief effect op 

cliëntsatisfactiee te hebben. Het mechanisme van dit effect is echter niet helder. 

Opzett en uitvoering van het voorliggende onderzoek 

Teneindee antwoord te vinden op de onderzoeksvragen werd een prospectief onder-

zoekk met 5 meetmomenten in 4 locaties van de ambulante GGZ en verslavingszorg 

uitgevoerd.. Hieraan namen 240 cliënten deel, van wie 157 deelnemers kortdurend wer-

denn behandeld in de VZ met als doel controle over het gebruik of abstinentie van voor-

namelijkk alcohol. De 83 deelnemers in de GGZ werden kortdurend behandeld voor 

psychischee klachten van verschillende aard. In één VZ-locatie en in één GGZ-locatie 

werdd geprotocolleerd en richtlijn-ondersteund behandeld volgens respectievelijk het 4-

enn 5-gesprekken model. In beide andere locaties werd niet geprotocolleerd behandeld. 

Eenderdee van de totale groep (72 cliënten) beëindigde de behandeling voortijdig en van 

henn verschenen er 41 niet meer zonder voorafgaand bericht. De vragenlijstrespons in de 

follow-upp (ca. 60%) was wat kleiner dan gedurende de behandeling (ca. 70%). 

Dee cliëntkenmerken en de behandelvoorkeuren werden voorafgaand aan de behan-

delingg gemeten. De realisatie van behandelvoorkeuren, de werkrelatie, de klachten en 

cliëntsatisfactiee werden vroeg in de behandeling (2c/3e gesprek) gemeten en behalve de 

realisatiee van voorkeuren ook aan het eind van de behandeling. In twee follow-ups (1 

maandd en 3 maanden na het einde van de behandeling) werden eveneens de klachten en 

cliëntsatisfactiee gemeten. 

Cliëntsatisfactiee werd gemeten met de CliëntSatisfactie Monitor-R waarbij de tevre-

denheidd werd gemeten over 'de communicatie' (informatie en overleg), 'de hulpverlener' 

(deskundigheidd en bejegening) en 'het behandelresultaat'. De cliënten werden per schaal 

enn per meetmoment ingedeeld in 'tevreden' en 'minder tevreden'. Psychische en psychia-

trischee problemen werden gemeten met de General Health Questonnaire (GHQ) en 

alcoholproblemenn met de Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT) . Sociale 
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wenselijkheidd werd gemeten met de verkorte versie van de Marlowe Crown Social 

Desirabilityy Scale. Persoonlijkheid werd gemeten met de verkorte versie van de Five 

Factorr Inventory Personality' Inventory. De interpersoonlijke stijl werd in kaart gebracht 

mett de Interpersonal Checklist-Revised. 

Al ss behandelvoorkeuren niet worden gerealiseerd, is sprake van voorkeurs-

disconfirmatie.. Dit werd vastgesteld door voorafgaand aan de behandeling de voorkeu-

renn in kaart te brengen met een aangepaste versie van de 'Itemset voor Persoonlijke 

Behandeltheorie-Vormm voorkeur'. Na de 2e/3e zitting werd de feitelijke behandelsituatie 

gemeten.. Door beide meüngen met elkaar te vergelijken werd de voorkeursdisconfirmarie 

vastgesteldd (hoofdstuk 3). De werkrelatie werd twee keer tijdens de behandeling beoor-

deeldd door zowel de cliënten als de hulpverleners, met de verkorte Werkalüantie Vragen-

lijst. . 

Eenn positief behandelresultaat werd geoperationaliseerd als betrouwbare verbete-

ringg (BV) en klinisch significante verbetering (KSV). BV houdt in dat een verbetering 

groott genoeg moet zijn om betrouwbaar te zijn. Indien bovendien de score tot het ni-

veauu van een normale populatie is gedaald is sprake van KSV. 

Dee onderzoeksvragen werden beantwoord door univariate en multiple logistische 

regressiee analyses uit te voeren. 

Resultaten n 

Opp alle meetmomenten werd in de VZ hoger gescoord op cliënttevredenheid over 

zowell  de 'communicatie', de 'hulpverlener' als het 'behandelresultaat' dan in de GGZ. 

InIn boeverre wordt cliënttevredenheid bepaald door cliëntkenmerken? (hoofdstuk 2) 

Dee deelnemers uit de VZ en de GGZ verschilden significant op een aantal punten. 

Deelnemerss uit de VZ waren gemiddeld ouder (39,6 jaar) dan cliënten uit de GGZ (30,4 

jaar).. Dit werd vooral veroorzaakt doordat in één van de GGZ locaties studenten wer-

denn behandeld. Bovendien waren in de VZ meer mannen dan vrouwen terwijl er meer 

vrouwenn dan mannen waren in de GGZ. De cliënten in de GGZ scoorden hoger op 

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

VZZ waren er — zoals verwacht kon worden - meer alcoholproblemen dan in de GGZ. 

Demografischee kenmerken bleken nauwelijks invloed te hebben op cliëntsatisfactie. 

Vann de verschillende persoonskenmerken bleken vooral de ernst van de psychische klach-

ten,, neuroticisme en kritische wantrouwendheid een negatief effect te hebben op cliënt-

satisfactiee op de verschillende meetmomenten. Dit gold sterker in de GGZ dan in de 

VZ .. Sociale wenselijkheid voorspelde cliëntsatisfactie niet. Cliëntsatisfactie bleek zowel 

prospectieff  als cross-sectioneel afhankelijk van het toestandsbeeld van de psychische 

klachten.. Een deel van de verschillen in de tevredenheid in de VZ en de GGZ kon 

wordenn verklaard door de verschillen in persoonskenmerken. 
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Doordatt in de GGZ de psychische klachten ernstiger waren dan in de VZ, op alle 

meetmomenten,, betekent dit dat cliëntsatisfactie in de GGZ een minder goede indicator 

voorr de kwaliteit van de geboden zorg zal zijn dan in de VZ. Dit betekent bovendien dat 

cliënttevredenheidd waarde heeft als proces- en als uitkomstindicator indien er rekening 

wordtt gehouden met de ernst van de klachten en de mate van neuroticisme. Hierom 

wordtt in de vervolganalyses het toestandsbeeld van de psychische klachten als covariaat 

inn de logistische regressie-analyses opgenomen. 

InIn hoeverre wordt cliënttevredenheid bepaald door voorkeursdisconfirmatie (hoofdstuk 3) 

Gemiddeldd genomen was er weinig voorkeursdisconfirmatie, de voorkeuren van de 

cliëntenn en de realisatie ervan kwamen goeddeels overeen. Toch was er bij 51% van de 

deelnemerss sprake van disconfirmatie op minimaal 2 (van 51) items; de VZ en de GGZ 

deelnemerss verschilden hierin niet. Disconfirmatie op met name de vorm en de inhoud 

vann de behandeling bleek een negatief effect te hebben op cliënttevredenheid over de 

communicatiee en de hulpverlener. Voorkeursdisconfirmatie had geen noemenswaardig 

effectt op tevredenheid over het behandelresultaat. Dit betekent dat cliënttevredenheid 

overr de behandeling (communicatie en hulpverlener) waarde heeft als indicator omdat 

dezee mede bepaald wordt door de mate waarin tegemoet werd gekomen aan voorkeuren 

vann de cliënt. Dit geldt echter niet voor tevredenheid over het behandelresultaat. 

InIn hoeverre wordt cliënttevredenheid bepaald door de kwaliteit van de werkrelatie? (hoofdstuk 4) 

Dee gemiddelde werkrelatiescores van de VZ cliënten waren hoger dan die van de 

GGZZ cliënten , gemeten aan het begin en aan het eind van de behandeling. Hetzelfde 

goldd voor de beoordeling van de werkrelatie door de hulpverleners. De werkrelatie tij-

denss de behandeling bleek tevredenheid over de communicatie en de hulpverlener later 

inn de tijd te voorspellen. Tevredenheid over het behandelresultaat werd echter niet voor-

speldd door de beoordeling van de werkrelatie volgens de cliënt. De kwaliteit van de 

werkrelatiee volgens de hulpverlener leverde geen noemenswaardige bijdrage aan de voor-

spellingg van de tevredenheid volgens de cliënt. Dit betekent dat cliënttevredenheid over 

dee behandeling (communicatie en hulpverlener) als uitkomstindicator waarde heeft om-

datt deze mede bepaald wordt door de kwaliteit van de werkrelatie zoals beoordeeld door 

dee cliënt. Dit geldt echter niet voor tevredenheid over het behandelresultaat. 

InIn hoeverre wordt cliënttevredenheid bepaald door verbetering van klachten? (hoofdstuk 5) 

Vann alle deelnemers is na afloop van de behandeling circa eenderde klinisch signifi-

cantt verbeterd (KSV) op hun psychische klachten (GHQ-12). In de VZ-groep is, in 

termenn van alcoholproblematiek, 47% (einde behandeling) tot 81% (laatste follow-up) 

vann de cliënten klinisch significant verbeterd. Gemeten met een uitgebreide klachtenlijst 

(GHQ-28)) is het percentage KSV in de GGZ-groep bij het eind van de behandeling 6% 

enn in de laatste follow-up 45%. 

Inn de gecombineerde groep bleek een statistisch significante afname van de psychi-
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schee klachten voorspellend te zijn voor de tevredenheid over het behandelresultaat in de 

eerstee follow-up, terwijl een klinisch significante verbetering van de psychische klachten 

geenn tevredenheid voorspelde. In de GGZ-groep voorspelde KSV van de klachten tij -

denss de eerste follow-up, de tevredenheid over de hulpverlener in de laatste follow-up. 

Inn de VZ-groep voorspelde KSV van de alcoholproblemen aan het eind van de behande-

ling,, de tevredenheid over het behandelresultaat in de laatste follow-up. 

Di tt betekent dat cliënttevredenheid over de hulpverlener en cliënttevredenheid over 

hett behandelresultaat enige waarde lijken te hebben als uitkomstindicator. 

InIn hoeverre is cliënttevredenheid voorspellend voor verbetering van de klachten en voor drop-out? 

(hoofdstuk(hoofdstuk 5) 

Inn de gecombineerde groep voorspelde cliënttevredenheid over de hulpverlener een 

betrouwbaree verbetering van de psychische klachten tijdens de eerste follow-up. In de 

VZ-groepp bleken cliënttevredenheid over de hulpverlener en cliënttevredenheid over 

hett behandelresultaat, gemeten na het 2C gesprek, KSV van de alcoholproblemen te 

voorspellenn tijdens zowel de eerste als de tweede follow-up. In de GGZ-groep werden, 

mogelijkk vanwege de kleinere aantallen, geen voorspellend effecten van cliëntwaardering 

opp klachtvermindering geconstateerd. 

Hett overall drop-out percentage was 30%, in de VZ 32% en in de GGZ 25%. 

Cliënttevredenheidd voorspelde niet of deelnemers voortijdig ophielden met de behan-

deling.. Dit betekent dat cliënttevredenheid enige waarde heeft als procesindicator. 

Integratiee en praktische consequenties 

Inn hoofdstuk 6 van het proefschrift werden bovenstaande bevindingen geïntegreerd 

inn twee modellen. Het ene model heeft betrekking op cliënttevredenheid over de com-

municatiee en over de hulpverlener. Deze worden mede bepaald door cliëntkenmerken, 

voorkeurs-disconfirmatiee en kwaliteit van de werkrelatie. Het andere model betreft de 

cliënttevredenheidd over het behandelresultaat. Deze wordt mede bepaald door cliënt-

kenmerkenn en vermindering van de klachten. 

Inn hetzelfde hoofdstuk worden een aantal praktische consequenties van de bevin-

dingenn besproken. De eerste consequentie is dat het zinvol is om cliënttevredenheid op 

eenn meerdimensionele wijze te meten. Een eendimensionele meting geeft minder infor-

matiee over de oorzaken van lage of hoge scores, terwijl de subschaalscores van een 

meerdimensionelee meting indicatief kunnen zijn voor de cliëntgerichtheid (i.e. 

voorkeursconfirmatie)) van de behandeling, de kwaliteit van de werkrelatie en de verbe-

teringg van de klachten. Dit geldt met correctie voor de ernst van de psychische klachten. 

Eenn tweede praktische consequentie is dat het vergelijken van cliënttevredenheid 

vann verschillende cliëntgroepen, instellingen of afdelingen ('benchmarking') op een 

ongecorrigeerdee wijze weinig zinvol is, doordat een deel van de tevredenheid wordt 
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bepaaldd door de ernst van de psychische klachten en de persoonlijkheidstrekken van de 

cliëntengroep. . 

Doordatt cliënttevredenheid enige waarde heeft als procesindicator is een derde prak-

tischee consequentie dat het zinvol kan zijn om gedurende de behandeling cliënt-

tevredenheidd te meten. 

Eenn vierde consequentie is dat het meten van cliënttevredenheid als enige indicator 

onvoldoendee informatie biedt om definitieve conclusies over de kwaliteit van de behan-

delingg te trekken. 

Methodologischee beperkingen 

Dee sterke en zwakke kanten van het onderzoek worden toegelicht in hoofdstuk 7. 

Alss eerste wordt ingegaan op de wijze van operationaliseren van 'tevreden' en 'minder 

tevreden'' cliënten over de verschillende domeinen van de behandeling. Deze 

dichotomotisatiee is waarschijnlijk sensitiever voor een mindere mate van tevredenheid 

enn leidt daarmee waarschijnlijk tot een reëler beeld van de werkelijkheid dan schaal-

gemiddelden.. Een nadeel is echter dat de precieze betekenis van 'tevreden' en 'minder 

tevreden'' of 'eens' en 'oneens' niet helemaal duidelijk is. Meer onderzoek is hier zeker 

gewenst. . 

Alss tweede wordt ingegaan op BV en KSV als uitkomstmaten van de behandeling. 

Dezee operational!saties hebben als sterk punt dat een norm, weliswaar een statistische, 

voorr verbetering wordt gehanteerd en ze zijn daarmee beter dan uitsluitend verschil-

scores.. Maar ook hier geldt dat de betekenis van de operationalisatie voor de individuele 

cliëntt niet altijd duidelijk is. Hoe deze uitkomstmaten zich verhouden tot het behalen 

vann behandeldoelen, verbetering van dagelijks functioneren of de inschatting van verbe-

teringg door belangrijke anderen zou onderwerp van nader onderzoek moeten zijn. 

Hett onderzoek had te kampen met een niet optimale respons. In hoofdstuk 7 ko-

menn mogelijke selectie van deelnemers en mogelijke verschillen tussen responders en 

non-responderss aan de orde. In de VZ is mogelijk enige selectie opgetreden van deelne-

merss met relatief minder ernstige of enkelvoudige problematiek. Dit heeft wellicht bij-

gedragenn aan de hogere tevredenheidsscores in de VZ ten opzichte van de GGZ. Tussen 

dee responders en non-responders waren vrijwel geen verschillen met als uitzondering de 

'openheid'' waarvan waarschijnlijk geen effect op de bevindingen is uitgegaan. In de VZ 

wass meer non-respons dan in de GGZ en de grotere mate van tevredenheid in de VZ 

zouu mogelijk veroorzaakt kunnen zijn door een ondervertegenwoordiging van ontevre-

denn non-responders. Kortom, selectie en non-respons zouden de hogere cliënt-

tevredenheidd in de VZ gedeeltelijk kunnen verklaren. Desondanks zal de richting van de 

gevondenn samenhangen tussen de onderzochte factoren en cliënttevredenheid waar-

schijnlijkk niet anders zijn geworden door de selectie of non-respons. Gezien de geringe 

groottee van de onderzoeksgroepen is het echter mogelijk dat een aantal samenhangen 
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niett significant waren die bij grotere aantallen wel als significant naar voren zouden zijn 

gekomenn . 

Conclusie e 

Ui tt het onderzoek kan geconcludeerd worden dat cliénttevredenheid als 

procesindicatorr waarde heeft omdat het niet onafhankelijk bleek van het latere behandel-

resultaat.. Ook kwam naar voren dat cliénttevredenheid waarde heeft als uitkomstindicator 

omdatt het mede bepaald wordt door voorkeursdisconfirmatie, de kwaliteit van de werk-

relatiee en het behandelresultaat. De waarde van cliénttevredenheid als indicator van kwa-

liteitt wordt echter beperkt door de samenhang met cliëntkenmerken. De betekenis van 

cliëntsatisfactiee als indicator van kwaliteit komt het best tot uitdrukking indien cliént-

tevredenheidd meerdimensioneel wTordt gemeten. Concluderend kan gezegd worden dat 

indienn cliénttevredenheid gecorrigeerd wordt voor de ernst van de psychische klachten 

enn meerdimensioneel wordt gemeten, cliénttevredenheid wel degelijk waarde kan heb-

benn als indicator voor kwaliteit van de zorg. 
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