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Eindd jaren 80 van de vorige eeuw experimenteerden veel hulpverleners van de (voormalige) 
Riaggs122 in Nederland, om verschillende redenen, met kortdurende behandelingen van vijf a zes 
gesprekken.. Ondanks dat er al wel literatuur beschikbaar was over kortdurende behandelingen, 
leekk dit nieuwe kortdurend behandelaanbod (KB) geen kopie van een behandelaanbod dat al 
goedd beschreven en onderzocht was. Desondanks implementeerden eind vorige eeuw steeds 
meerr gespecialiseerde GGZ-instellingen een KB, mede omdat steeds meer patiënten minder 
langdurigg behandeld wensten te worden en bij hulpverleners de belangstelling voor het werken in 
eenn KB toenam. In dit proefschrift worden twee onderzoeken beschreven die als doel hebben 
meerr duidelijkheid te verkrijgen over hoe dit KB is ingebed in de gespecialiseerde GG2, welke 
patiëntenn naar dit behandelaanbod verwezen worden en welke van deze patiënten ook 
daadwerkelijkk baat hebben bij een dergelijk aanbod. 

Hett eerste onderzoek betreft een landelijke enquête waaraan alle 57 (voormalige) Riaggs 
deelnamen.. Met behulp van een telefonisch afgenomen semi-gestructureerd interview werd 
informatiee verzameld over de omvang, plaats en aard van het KB voor volwassenen in deze 
GGZ-instellingen. . 

Medee op basis van de resultaten van deze enquête werd in zes GGZ-instellingen een tweede 
onderzoekk uitgevoerd. In dit onderzoek werden patiënten, die na de intake naar het KB werden 
verwezen,, over een periode van acht maanden gevolgd. Deze patiënten vulden vóór de start van 
hett KB en twee, vier en acht maanden na de start van dit aanbod een vragenlijst in. De 
hulpverlenerss van deze patiënten vulden ook een aantal vragenlijsten in; één vóór de start van 
hett KB, één twee maanden na de start en één na afsluiting van het KB (of na acht maanden als 
dee kortdurende behandeling dan nog niet was afgesloten). Bij de selectie van de zes GGZ-
instellingenn streefden we naar instellingen die een zo groot en heterogeen mogelijke groep 
patiëntenn naar het KB verwijzen (liefst instellingen die in de enquête aangaven zo'n 30 a 35% van 
hunn totale patiëntenpopulatie naar het KB te verwijzen) en naar een goede geografische 
spreidingg over Nederland. 

Inn de algemene inleiding (hoofdstuk 1) wordt, naast het beschrijven van het ontstaan van 
kortdurendee behandelingen, de opzet van het onderzoek in de zes instellingen besproken, het KB 
beschreven,, informatie gegeven over de patiënten die deelnamen, en wordt ook een overzicht 
gegevenn van de vragenlijsten die voor dit onderzoek zijn gebruikt. Tevens wordt in hoofdstuk 1 
eenn toelichting gegeven op de volgende onderzoeksvragen die in dit proefschrift centraal staan: 

Watt is in 1998 de stand van zaken betreffende het kortdurend behandelaanbod in de 
(voormalige)) Riaggs? 
Welkee patiëntkenmerken hangen samen met een verwijzing naar het kortdurend 
behandelaanbod? ? 

Regionalee Instelling Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg. Door de fusies die zij over de afgelopen jaren zijn 
aangegaann met andere GGZ-instellingen zullen we in de rest van dit stuk naar deze (voormalige) RIAGGs verwijzen 
mett de term GGZ-instellingen. 
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Voorr welke patiënten, die zijn verwezen naar het kortdurend behandelaanbod, is dit aanbod 

ookk 'succesvol'? 
Watt is de relatie tussen werkalliantie {tussen de patiënt en hulpverlener) en de uitkomst van 

behandelingg in het kortdurend hulpaanbod? 
Kann het concept 'veranderingsfasen' (stages of change) gebruikt worden om verandering bij 
patiënten,, verwezen naar het kortdurend behandelaanbod, te beschrijven? 

Hoewell er in de literatuur geen consensus bestaat over de precieze bovengrens van het aantal 
hulpverleningscontactenn binnen een KB, bleek uit de landelijke enquête (zie hoofdstuk 2) dat 
menn in de praktijk een aanbod van meer dan zes behandelcontacten vaak niet meer als 
kortdurendd ziet. Op grond van de verkregen gegevens definieerden wij in dit proefschrift een KB 
alss een behandelaanbod dat aan de volgende criteria voldoet: 

Dee hulpverlener streeft ernaar de hulpverlening in maximaal zes contacten af te ronden 
Hett aanbod is als zodanig afgebakend in de instelling en de hulpverleners die erin werken 

vormenn een apart team 
Hett gaat niet om crisisinterventie of een (kortdurende) groepsbehandeling 

Beginn 1998 had ruim tweederde van de (voormalige) Riaggs een KB opgezet en veel van de 
overigee instellingen hadden duidelijke plannen om een dergelijk aanbod op korte termijn op te 
zetten.. Hoewel men binnen een KB duidelijke afspraken maakt over het aantal 
behandelcontacten,, worden er vaak geen afspraken gemaakt over een maximale tijdspanne 
waaroverr de gesprekken gespreid mogen worden. Uit de enquête bleek dat bijna alle GGZ-
instellingenn geen specifieke theorie, werkmethode of protocol hadden waarin het KB goed 
beschrevenn werd. Gedeeltelijk komt dit door de relatieve autonomie van de individuele 
hulpverlenerr in de instellingen, die kan leiden tot een grote verscheidenheid aan werkwijzen. 
Anderzijdss waren er ook weinig geprotocolleerde kortdurende behandelingen van zes of minder 
gesprekkenn voorhanden en waren de meeste trainingen die werden gegeven ook niet duidelijk 
geprotocolleerd.. Werken in het KB lijkt te vragen om hulpverleners met een brede therapeutische 
enn psychotherapeutische scholing en een aantal jaren praktijkervaring wat ze in staat stelt snel, 
flexibell en creatief de juiste interventies en een juist behandelfocus te kiezen en deze focus ook 
tee behouden gedurende de kortdurende behandeling. 

Opp de vraag voor welke patiënten een KB geïndiceerd wordt en of dit voor deze patiënten ook 
eenn goede indicatie is, kon de landelijke enquête slechts beperkt antwoord geven. Dit kwam 
onderr andere omdat selectie van patiënten voor dit aanbod vaak onderhevig is aan talloze 
(instelling-- interne en externe) factoren. Duidelijk lijkt wel dat minimaal zo'n 10% van de totale 
patiëntenpopulatie,, die een behandeling aangeboden krijgt binnen een gespecialiseerde GGZ-
instelling,, in het KB terecht komt. Afhankelijk van de organisatorische inbedding van het KB en de 
aardd van de doelstellingen lijkt dit percentage op te kunnen lopen tot rond de 25 a 35%. 

Omm vast te stellen welke patiënten men nu werkelijk naar het KB verwijst en deze groep te 
vergelijkenn met patiënten die naar een ander (niet gelimiteerd of langer durend) hulpaanbod 
wordenn verwezen, hebben alle patiënten van twee GGZ-instellingen (waarin men gemiddeld 26% 
vann de totale patiëntpopulatie indiceert voor het KB) vóór de start van hun behandeling een 
vragenlijstt ingevuld (zie hoofdstuk 3). 
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Naa univariate analyse bleek de groep patiënten die naar het KB was verwezen (n=71) op een 
aantall variabelen te verschillen (P s 0.05) van de groep die niet naar het KB was verwezen 
(n=145):: patiënten hadden meer kans om verwezen te worden naar het KB wanneer zij ouder 
warenn dan 50 jaar, alleen lagere school (of minder) als opleiding hadden genoten, minder 
vermijdendee copingstrategieën hadden, meer zelfwaardering hadden, de behandeling graag 
wildenn gebruiken om hun gevoelens te uiten, en meer tevreden waren met de emotionele steun 
diee ze kregen, met hun sociaal netwerk en met hun vrije tijd. Tevens werden er een aantal Ui-
vormigee relaties gevonden; een hoge of juist lage score op dagelijkse stress verlaagde de kans 
omm verwezen te worden naar het KB. Hetzelfde gold voor de wens om in behandeling te kunnen 
'biechten'' (te praten over schuldgevoelens), maar het omgekeerde gold voor het aantal sociale 
activiteitenn dat iemand ondernam. Tenslotte bleek dat sommige klachten de kans op een 
verwijzingg naar KB verlaagde, namelijk angst klachten, 'burn-out' problemen en problemen in 
socialee contacten. 

Hett resulterende multiple logistische regressie model bestond (naast leeftijd en geslacht die als 
potentiëlee 'confounders' in het model waren opgenomen) uit de volgende variabelen die 
samenhingenn met de kans naar het KB verwezen te worden: opleiding, aard van de ernstigste 
klacht,, dagelijkse stress, emotionele steun, zelfwaardering, en met betrekking tot de voorkeur 
voorr interventie de wens om te kunnen biechten en steun te krijgen (meer steun willen gaf meer 
kanss om verwezen te worden naar het KB). Bij de toewijzing naar het KB lijken hulpverleners 
derhalvee vooral te letten op de sterke kanten van patiënten, op hun dagelijks functioneren en de 
wensenn rond interventies. Wanneer men richtlijnen wil opzetten voor zorgtoewijzing, komt het 
toewijzenn van patiënten aan het KB op basis van alleen de aard en de ernst van klachten niet 
overeenn met wat hulpverleners in de praktijk doen. 

Inn hoofdstuk 4 wordt onderzocht voor welke patiënten, die verwezen werden naar het KB, deze 
behandelingg ook 'succesvol' was. Voor 47% van de 176 patiënten die aan dit onderzoek 
deelnamenn bleek het KB volgens onze criteria 'succesvol' (dat wil zeggen dat de behandeling in 
zess of minder gesprekken werd afgesloten met een positief behandelresultaat volgens de 
patiënt). . 

Tenn eerste onderzochten we welke patiëntvariabelen verkregen van de patiënt zelf samenhingen 
mett het 'succesvol' afsluiten van een behandeling in het KB (P <. 0.05). In univariate analyse 
blekenn dat de volgende variabelen te zijn: de kans op 'succes' was groter naarmate de patiënten 
jongerr waren (<30 jaar), meer tevreden waren met de emotionele steun die zij ontvingen, ze meer 
actievee copingstrategieën hanteerden, meer 'mastery' ervaarden (het gevoel grip te hebben op 
dingenn die in het leven gebeuren), ze structuur in de behandeling minder belangrijk vonden (dat 
will zeggen dat ze de hulpverlener minder nodig hadden om zichzelf in de hand te houden) en ze 
minderr psychologisch inzicht vroegen als behandel interventie (in het onderbewustzijn en het 
verledenn zoeken om te begrijpen waarom men steeds weer in de problemen komt). Het 
resulterendee multiple logistische regressie model bestond (naast leeftijd en geslacht die als 
potentiëlee 'confounders' in het model waren opgenomen) uit de variabelen 'actieve 
copingstrategieënn hanteren' en 'structuur willen'. 
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Tenn tweede onderzochten we welke patiëntvariabelen verkregen van de hulpverlener 
samenhingenn met het 'succesvol' afsluiten van een behandeling in het KB (P s 0.05). In 
univariatee analyse bleken dat de volgende variabelen te zijn: de kans op 'succes' was groter 
naarmatee de patiënten jonger waren {<30 jaar), beter functioneerden (hogere Global Assessment 
off Functioning -GAF- score hebben), en drie of minder verschillende aanmeldingsklachten 
hadden.. Deze variabelen maakten ook allen deel uit van het resulterende multiple logistische 
regressiee model. 

Hett uiteindelijke regressiemodel op basis van de patiëntgegevens die verkregen zijn van de 
hulpverlenerr kon significant verbeterd worden door het toevoegen van de variabelen uit het 
uiteindelijkee regressiemodel op basis van de gegevens die verkregen zijn van de patiënten zelf. 
Wanneerr hulpverleners twijfelen over een KB-indicatie en de behandeling echt willen afronden in 
zess gesprekken, lijkt het niet verstandig om patiënten naar het KB te verwijzen die meer dan drie 
verschillendee aanmeldingsklachten hebben, die een relatief lage GAF-score hebben, die 
aangevenn dat ze zichzelf moeilijk in de hand kunnen houden (hulpeloos zijn), en die moeite 
hebbenn met het actief aanpakken van problemen. 

Inn hoofdstuk 5 is onderzocht of het 'succes' van het KB ook gerelateerd is aan de werkrelatie 
tussenn de patiënt en zijn hulpverlener. Hiervoor is de Werk Alliantie Vragenlijst twee maanden na 
dee start van het KB afgenomen. Deze lijst onderscheidt de volgende drie schalen: 
doelovereenkomst,, taakove reen komst en de binding tussen patiënt en hulpverlener. Wij vonden 
datt meer overeenstemming (volgens de patiënt) tussen de patiënt en hulpverlener over 'taken' of 
'doelen'' meer kans gaf op een 'succesvolle' behandeling in het KB. De mate van 'binding' tussen 
dee patiënt en hulpverlener (aangegeven door de patiënt) was niet gerelateerd aan het 'succes' 
vann het KB in onze onderzoekspopulatie. Wanneer alle drie de variabelen in een stapsgewijze 
logistischee regressie procedure werden opgenomen bleef alleen de variabele 'taakovereenkomst' 
inn het model over. Deze variabele verbeterde de twee bovengenoemde multiple logistische 
regressiee modellen op basis van baseline patiëntgegevens significant. Het lijkt dus goed om 
hulpverlenerss te wijzen op het feit dat overeenstemming op taken (en doelen) erg belangrijk is in 
hett KB en dat wanneer zij hierop letten het wellicht mogelijk is om meer patiënten 'succesvol' te 
kunnenn helpen in het KB. 

Omdatt de groep patiënten die verwezen wordt naar het KB vaak heterogeen is in termen van 
klachtenn en behandeldoelen en omdat het primaire doel van behandelingen in het KB niet altijd 
symptoomreductiee is, blijkt het lastig om een goede maat voor behandelsucces te vinden. Veel 
hulpverlenerss gaven tijdens de landelijke enquête aan dat een belangrijk doel van het KB is; 
patiëntenn die vastzitten in een veranderingsproces handvaten te bieden om het 
veranderingsprocess weer zelfstandig te kunnen voortzetten. Vanuit een 'fase van verandering' 
perspectieff kan dit omschreven worden als 'de patiënt helpen met het maken van een specifieke 
stapp binnen een veranderingsproces'. In hoofdstuk 6 is onderzocht of het mogelijk is om met 
behulpp van een lijst die 'fase van verandering' beoogt te meten, te komen tot eenvoudig te 
bepalenn profielen (V-profielen) en of deze V-profielen over een periode van acht maanden 
veranderen. . 
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Opp drie meetmomenten (respectievelijk vóór de start van het KB en vier en acht maanden na 
dezee start) kon gemiddeld 92% van de 129 patiënten toegewezen worden aan één van zes V-
profielen.. Op baseline werden de meeste patiënten toegewezen aan de profielen 'patiënten die 
voorall overwegen te veranderen, maar toch ook al wat actie ondernemen' en 'patiënten die vooral 
actiee ondernemen maar ook nog wat twijfelen' (respectievelijk 63 en 26%). Het bleek mogelijk, op 
basiss van deze op de 'fase van verandering' lijst gebaseerde 'V-profiel procedure', verandering bij 
patiëntenn vast te stellen en deze verandering te voorspellen met behulp van baseline variabelen 
alss tevredenheid met emotionele steun die men krijgt en het gevoel grip te hebben op dingen die 
inn het leven gebeuren ('mastery'). Desondanks lijkt de evaluatie van behandeling op basis van 
veranderingg in V-profielen niet zonder problemen. Relaties die werden gevonden tussen 
(veranderingenn in) verschillende uitkomst maten en patiënten die wel versus die niet van V-profiel 
veranderden,, waren moeilijk te interpreteren. Toekomstig onderzoek moet meer duidelijkheid 
gevenn over wat het nu precies betekent als mensen over de tijd vallen onder een zelfde of 
verschillendee V-profielen en hoe dit samenhangt met andere uitkomst maten. 

Inn hoofdstuk 7, de algemene discussie, worden de resultaten van de beide onderzoeken 
nogmaalss kort beschreven en bediscussieerd. Omdat men in de praktijk geen duidelijk KB-
protocoll lijkt te hanteren en men vrij is in het gebruiken van een verscheidenheid van interventies 
lijktt het KB niet gekarakteriseerd te kunnen worden als een bepaalde methode of methodiek, 
maarr meer als een behandeling die gegeven wordt door hulpverleners die allen werken vanuit 
eenn bepaalde 'basis KB-houding'. KB-hulpverleners vinden dat veel patiënten goed in staat zijn 
hunn eigen problemen op te lossen, maar gedemoraliseerd zijn op het moment dat ze bij een 
GGZ-instellingg aankloppen. Het doel van het KB is bijna nooit 'totale genezing', maar vaak om de 
demoralisatiee op te lossen en de patiënt de juiste middelen te geven om het veranderingsproces 
zelfstandigg verder te continueren. Vaak gebruikte interventies zijn: gedachten en gevoelens in 
eenn nieuw perspectief plaatsen, patiënten herinneren aan hun sterke kanten, het stimuleren van 
eenn oplossingsgerichte en actieve werkhouding, en de patiënt geleidelijk verantwoordelijk maken 
voorr het werken aan de eigen problemen. De 'basis KB-houding' en de genoemde interventies 
zijnn niet gebonden aan een bepaalde therapeutische stroming. Sommige KB-hulpverleners 
werkenn mono-methodisch (bijvoorbeeld directief, gedragstherapeutisch) andere werken meer 
eclectisch. . 

Hoewell er in de literatuur wel patiëntvariabelen worden genoemd die samenhangen met het 
kortdurendd behandeleffect, gaat het hier zelden over kortdurende behandelingen voor een 
heterogenee groep patiënten waarbij de hulpverlener de behandeling tracht af te ronden in zes 
gesprekken.. Sommige variabelen uit ons onderzoek die samenhangen met een 'succesvolle' 
behandelingg in het KB, komen overeen met die welke zijn beschreven in de literatuur rond 
kortdurendee behandelingen in het algemeen. De in ons onderzoek gevonden variabelen hebben 
echterr specifiek betrekking op de situatie waarin hulpverleners patiënten moeten verwijzen naar 
eenn KB van zes gesprekken of minder. In ons onderzoek werd ook een nieuwe variabele als 
voorspellerr gevonden ('structuur willen') die in toekomstig onderzoek aandacht behoeft. Verder 
zijnn opvallende bevindingen dat ouderen patiënten minder kans hadden op een 'succesvolle' 
behandelingg in het KB dan jongere patiënten, maar dat oudere patiënten wel meer kans hadden 
omm naar het KB verwezen te worden. Met betrekking tot opleiding werd een trend gevonden dat 
patiëntenn minder kans hadden op een 'succesvolle' behandeling in het KB wanneer hun 
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opleidingsniveauu lager was, maar patiënten die alleen lagere school of minder als opleiding 
hadden,, wel meer kans hadden om verwezen te worden naar het KB. Meer onderzoek is nodig 
omm duidelijkheid te brengen over deze gevonden relaties. 

Dee door ons gebruikte naturalistische onderzoeksopzet heeft zowel voor- als nadelen. Door deze 
onderzoeksopzett waren we in staat te bekijken wat er nu werkelijk gebeurt in het KB en de 
resultatenn zijn, mede door het gebruiken van zes instellingen, goed generaliseerbaar naar de 
behandelpraktijkk in de gespecialiseerde GGZ. Onze onderzoeksopzet brengt echter ook 
methodologischee problemen met zich mee. Deze worden per hoofdstuk besproken, maar nog 
eenss samengevat in hoofdstuk 7. 

Ditt laatste hoofdstuk eindigt met suggesties voor toekomstig onderzoek. Zo kan men in 
toekomstigg onderzoek andere uitkomstmaten gebruiken, voor zowel het resultaat van de 
behandelingg als de grens betreffende het maximale aantal gesprekken. Wellicht is een grens van 
zess gesprekken toch te laag. Onderzoek zal zich ook meer moeten richten op het effect van 
specifiekee interventies binnen het KB (in relatie tot andere behandelingen of geen behandeling) 
voorr verschillende patiëntpopulaties. De vraag is natuurlijk wel in hoeverre een KB 
geprotocolleerdd zou moeten worden en waar het in de instelling moet worden ingebed. Hoe dan 
ook,, naast het feit dat een groep patiënten graag kortdurend geholpen wil worden en 
hulpverlenerss plezier lijken te hebben in het werken binnen een KB, is er een groep patiënten die 
daadwerkelijkk baat heeft bij het KB. Een groep die waarschijnlijk groter kan worden als men de 
effectiviteitt van het KB bekijkt in het kader van een 'stepped care benadering'. 
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