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Aanleiding

In samenwerking met het Expertisecentrum Transculturele Therapie (ETT) en onder begeleiding van 

dr. Peters-Scheffer van de Radboud Universiteit is er een onderzoeksproject uitgevoerd, met als doel het 

ontwikkelen van een Routine Outcome Monitoring (ROM) vragenlijst die geschikt is voor toepassingen 

binnen de transculturele systeembenadering. Het ETT is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg  

gevestigd in Amsterdam, die werkt vanuit een transculturele systeembenadering. De behandelwijze van het 

ETT kenmerkt zich door de ruimte die wordt geboden aan sociale en cross-culturele diversiteit, waaronder 

diversiteit in religie, spiritualiteit en seksualiteit. 

In gesprek met de bestuursleden van het ETT kwam ter sprake dat de huidige ROM-instrumenten 

niet aansluiten bij de werkwijze van de instelling. De bestuursleden gaven aan dat de huidige ROM-

instrumenten niet geschikt zijn voor het ETT aangezien de vragen teveel gericht zijn op de klachten van de 

individuele cliënt en geformuleerd zijn vanuit een westerse, ik-gerichte benadering.  Vanuit het ETT kwam 

de vraag naar de ontwikkeling van een vragenlijst die beter aansluit bij de werkwijze van het ETT. Het 

onderzoeksproject is opgezet om deze vraag te beantwoorden. 

In dit verslag zal om te beginnen kort het doel en het ontstaan van Routine Outcome Monitoring 

worden besproken. Vervolgens zal er een beschrijving volgen van de transculturele systeembenadering en 

de rol van deze therapiebenadering in de hulp aan migranten en vluchtelingen. Tot slot zullen de uitkomsten

van het onderzoek worden besproken en zal de vragenlijst worden gepresenteerd, die is ontwikkeld op basis

van dit onderzoek. 
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Routine Outcome Monitoring 

Routine Outcome Monitoring (ROM) is ontwikkeld door behandelaren om het effect van van de 

behandeling op een cliënt te meten en hiermee het zorgproces in de GGZ te verbeteren. Sinds 2010 is 

Stichting Benchmark GGZ (SBG) opgericht en wordt de ROM ook ingezet door zorgaanbieders en 

verzekeraars, met als hoofddoel het in kaart brengen van de kwaliteit van de GGZ en eventuele verschillen 

tussen zorginstellingen (Van Agthoven et al., 2015). Per 1 januari 2017 is het aanleveren van ROM-gegevens 

voor SBG verplicht binnen de zorgverzekeringswet voor alle aanbieders van basis- en gespecialiseerde GGZ. 

Deze brede invoering van de ROM door SBG heeft als ongewenst neveneffect gehad dat de nadruk erg is 

komen te liggen op het meten van de kwaliteit van zorginstellingen in plaats van het meten van de kwaliteit 

van zorg bij de individuele cliënt (Hafkenscheid & van Os, 2013 zoals geciteerd in Van Agthoven et al., 2015).

Echter, de ROM biedt grote mogelijkheden om de kwaliteit van de zorg te verbeteren wanneer deze zowel 

op individueel niveau als op organisatorisch niveau wordt ingezet (Van Os et al., 2012 zoals geciteerd in Van 

Agthoven et al., 2015). 
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Transculturele Systeemtherapie

De transculturele systeemtherapie is gebaseerd op het idee dat verschillen tussen mensen op basis 

van gender, klasse, cultuur en etniciteit een rol spelen in de klacht en tevens van invloed is op de 

therapeutische relatie. In de transculturele systeemtherapie is er daarom oog voor de familie, de historie en

de cultuur van de cliënt (Rhmaty, 2011) . “Het isoleren van cliënten uit hun familiale, culturele en 

historische context om ze goed te kunnen beoordelen, staat haaks op de principes van de transculturele 

systeemtherapie. De systeemtherapie kijkt altijd naar klachten in relatie tot de context en in wisselwerking 

met de omgeving. De familie, de cultuur en historie van cliënten geven de informatie die nodig is om de 

klachten te begrijpen, te verklaren en helpen om zo te kunnen genezen” (Rhmaty, 2011, p.16). 

In de transculturele systeemtherapie krijgt de therapeutische relatie een centrale rol. Het creëren 

van een veilige ruimte is een belangrijke voorwaarde voor het slagen van de behandeling. Deze veilige 

ruimte tussen de cliënt en de therapeut wordt de 'transitionele ruimte' genoemd (Rhmaty, 2011). Rhmaty 

(2011) stelt dat als je niet vanaf het eerste contactmoment een relatie aangaat met je cliënt, er een grote 

kans bestaat dat de cliënt de behandeling vroegtijdig stopzet. Uit onderzoek blijkt dat een goede 

therapeutische relatie inderdaad drop-out kan voorkomen (De Haan, Boon, De Jong, Geluk & Vermeiren, 

2014; Zack, Castonguay & Boswell, 2007). Bovendien kan een goede therapeutische relatie de uitkomsten 

van de behandeling verbeteren (Castonguay, Constantino & Holtforth, 2006 ; Horvath & Symonds, 1991). 

Rhmaty (2011) stelt dat de interculturele competentie van de therapeut van essentieel belang is om een 

transitionele ruimte te kunnen creëren. Ook is het belangrijk dat de therapeut zichzelf opstelt als 

steunfiguur, zoals een zus of een moeder, zolang er in de omgeving nog geen steunfiguren zijn 

georganiseerd.        

Binnen de transculturele systeemtherapie is er aandacht voor de culturele betekenisgeving van 

cliënten over hun klachten en de manier waarop deze kunnen worden behandeld (Rhmaty, 2011). Als 

hulpverlener is het belangrijk om open te staan voor de verklaring vanuit de cliënt en een behandeling die 

hierbij aansluit (Blom & Hoffer, 2012). Oog voor verklaring van de problematiek vanuit de cliënt is niet 

alleen belangrijk voor een effectieve diagnostiek en behandeling, maar is tevens van groot belang voor de 

therapeutische relatie (Acherrat-Stitou, 2009). 

Binnen het Expertisecentrum Transculturele Therapie wordt gewerkt met het transitie-

behandelmodel. Dit behandelmodel neemt de levensfaseovergangen in het leven van de cliënt en het 

cliëntsysteem als uitgangspunt. Levensfaseovergangen zijn belangrijke gebeurtenissen die zich hebben 

voorgedaan in het leven van de cliënt en het cliëntsysteem, zoals de migratie en de vlucht. Het tekenen van 

een levenslijn met alle levensfaseovergangen is een hulpmiddel om zicht te krijgen op de geschiedenis van 

de cliënt.  Daarnaast wordt het theoretische en methodische model 'Beschermjassen' ingezet binnen het 

ETT. Beschermjassen is de benaming voor krachtbronnen uit de historie, familie en cultuur. Het tekenen van 

een genogram is een hulpmiddel om samen met de cliënt het familiesysteem in kaart te brengen.  Op deze 
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wijze kunnen ook krachtbronnen binnen de familie worden geïdentificeerd en krijgt afwezige familie een 

plek in de therapie. Dit is met name van groot belang voor cliënten uit wij-gerichte systemen (Rhmaty, 

2011). 

Het inzichtelijk maken van de levensfaseovergangen en het familiesysteem voor de cliënt wordt  

'transculturele psycho-educatie' genoemd. Door psycho-educatie gaan cliënten hun klachten begrijpen. 

Vervolgens kan worden gezocht naar beschermjassen. In het begin van de therapie is de therapeut zelf een 

beschermjas. Vervolgens wordt gezocht naar personen in de familie en omgeving die fysiek of indirect 

aanwezig zijn om te helpen. Ook kunnen onder meer culturele- of religieuze gewoonten en gebruiken 

worden ingezet (Rhmaty, 2011). 

Migranten en vluchtelingen in de GGZ 

De transculturele hulpverlening is geschikt voor elke doelgroep, want in zekere zin zijn alle 

ontmoetingen transcultureel (Rhmaty, 2011; Shadid, 2010). Echter, de transculturele systeembenadering 

sluit bijzonder goed aan in de hulpverlening aan migranten en vluchtelingen. 

Verschillende studies wijzen erop dat migranten en vluchtelingen vaker kampen met psychische 

problemen (d'Ardenne, 2013; Hilderink, van 't Land & Smits, 2009). Deze verhoogde kans op psychische 

problematiek hangt samen met zowel gebeurtenissen voorafgaand en tijdens de migratie of vlucht, zoals 

oorlogsgeweld en armoede, als gebeurtenissen in het land van bestemming, zoals discriminatie, lage 

sociaaleconomische status en het ontbreken van een sociaal netwerk (Heredia Montesinos, 2014). Bij deze 

kwetsbare doelgroep is er echter sprake van een hogere drop-out en een minder groot effect van de 

behandeling in de geestelijke gezondheidszorg dan bij cliënten zonder migratie- of vluchtelingenachtergrond

(Hilderink et al., 2009; Rmathy, 2011). Bovendien blijkt uit onderzoek dat cliënten met migratie- of 

vluchtelingenachtergrond minder vaak tevreden zijn over de behandeling. Het ontwikkelen van een 

vragenlijst binnen het ETT kan bijdragen aan het vergroten van de tevredenheid over en effectiviteit van de 

behandeling bij cliënten met een migratie- of vluchtelingenachtergrond. 
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Onderzoeksmethode

Om te beginnen ging de onderzoeker in gesprek met de therapeuten van het ETT, om meer zicht te 

krijgen op hun wensen met betrekking tot de vragenlijst. Uit deze gesprekken kwam een wens naar voren 

om een vragenlijst te ontwikkelen die meet hoe tevreden de cliënten zijn met de behandeling en met name 

de therapeutische relatie. Verder werden verschillende GGZ-instellingen benaderd voor een interview over 

het gebruik van Routine Outcome Monitoring. Uiteindelijk was één GGZ-instelling bereid tot een telefonisch

interview. Daarnaast heeft de onderzoeker op de websites van verschillende GGZ-instellingen gelezen over 

de manier waarop deze instellingen Routine Outcome Monitoring inzetten. Hieruit kwam naar voren dat het

belangrijk is om op drie verschillende domeinen te meten, namelijk op 1) klachten en symptomen, 

2) algemeen functioneren en 3) cliënttevredenheid en therapeutische relatie. 

Vervolgens werd onderzocht welke ROM-instrumenten die meten op deze drie domeinen 

beschikbaar zijn voor gebruik bij Stichting Benchmark GGZ (SBG). Hieruit bleek dat de SBG beschikt over 

voldoende instrumenten voor het meten van klachten. Ook zijn er enkele instrumenten beschikbaar voor 

het meten van het algemeen functioneren of de kwaliteit van leven. Echter, voor het meten van de 

cliënttevredenheid is slechts één instrument beschikbaar. Dit instrument, de CQ-index, gaat slechts zeer 

beperkt in op de therapeutische relatie. Het zou van toegevoegde waarde zijn voor de SBG om over een 

vragenlijst te beschikken die tracht de cliënttevredenheid te meten met betrekking tot de behandeling en 

de behandelrelatie. 

Vervolgens werden er interviews afgenomen met verschillende cliënten in behandeling binnen het 

ETT, om zicht te krijgen op de factoren die bijdragen aan de tevredenheid van cliënten over de behandeling 

en de behandelrelatie. Verschillende cliënten werden benaderd door de therapeuten van het ETT. 

Uiteindelijk hebben er negen gesprekken plaatsgevonden met tien cliënten, die in behandeling waren bij 

vier verschillende therapeuten van het ETT. Een overzicht van de cliënten is weergegeven in Tabel 1. 

Tabel 1

Cliënten: geslacht, leeftijd en culturele achtergrond 

Cliënt Geslacht Leeftijd Culturele achtergrond 
 A  Vrouw  46-55 Surinaams 
 B  Vrouw  36-45 Marokkaans 
 C  Vrouw  18-25 Surinaams-Nederlands 
 D + E  Man en vrouw  26-35 Surinaams
 F  Man  46-55 Australisch 
 G  Vrouw  46-55 Nederlands 
 H  Vrouw  26-35 Eritrees
 I  Man  26-35 Syrisch 
 J  Vrouw  46-55 Nederlands 
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In de interviews werd aan de cliënten gevraagd wat zij als belangrijk en helpend ervaarden binnen 

de behandeling en wat ze hoopten te bereiken met de behandeling. De interviews met de cliënten werden 

opgenomen met behulp van een audiorecorder en vervolgens verbatim getranscribeerd. 

De getranscribeerde interviews zijn vervolgens manueel geanalyseerd en gecodeerd. Dit resulteerde in een 

lijst met thema's die cliënten in de interviews aandroegen als belangrijk voor de behandeling en de 

therapeutische relatie. 

Om tot de ontwikkeling van een nieuwe vragenlijst te komen voor het meten van de 

cliënttevredenheid, besloot de onderzoeker om gebruik te maken van bestaande vragenlijsten die 

betrekking hebben op de cliënttevredenheid en reeds waren onderzocht op factoren als betrouwbaarheid 

en validiteit. Op basis van een artikel van Mundy, Neufeld & Wells (2016) is gekozen voor drie verschillende 

vragenlijsten, namelijk de Werkalliantievragenlijst ([W.A.V.] Vertommen & Vervaeke, 1990), de Consumer-

Based Cultural Competence Survey (Cornelius et al., 2004) en de Client Satisfaction Questionnaire ([CSQ-8] 

Larsen et al., 1979). De Worker Alliance Inventory ([W.A.I., Horvath & Greenberg, 1989) richt zich op het 

meten van de therapeutische relatie. Vertommen en Vervaeke (1990) hebben het instrument vertaald naar 

de Werkalliantievragenlijst (W.A.V.). Dit instrument zou drie nauw verbonden factoren meten, namelijk de 

doelen, de taken en de kwaliteit van de relatie met de therapeut binnen de behandeling. Deze factoren 

worden vaak gebruikt bij het meten van de tevredenheid van de cliënt over de behandeling en zijn ook 

gerelateerd aan cultureel competent gedrag van de therapeut (Mundy et al., 2016). Verder zijn er 

meetinstrumenten ontwikkeld die meer specifiek de culturele competentie van de therapeut meten. In het 

onderzoek van Mundy et al. (2016) werd de Client Cultural Competence Inventory ([CCCI], Switzer et al., 

1998) aangedragen. Echter, in dit onderzoek is gekozen voor een ander meetinstrument voor de culturele 

competentie van de therapeut, namelijk de  Consumer-Based Cultural Competence Survery (Cornelius et al.,

2004). Daarnaast is er de Client Satisfaction Questionnaire ([CSQ], Larsen et al., 1979), die zich richt op het 

meten van de algehele cliënttevredenheid over de behandeling.

Mundy et al. (2016) geven aan dat de kwaliteit van de behandeling in verband staat met de 

tevredenheid van de cliënt over de behandeling (Mundy et al., 2016) en dat het perspectief van de cliënt in 

de evaluatie van de behandeling steeds meer op waarde wordt geschat in de geestelijke gezondheidszorg 

(Mundy, Neufeld & Wells, 2016). Echter, er is een tekort aan goed ontwikkelde instrumenten die 

cliënttevredenheid meten en die voldoen aan de behoeften van de behandelaars (Mundy et al., 2016). 

Volgens Mundy et al. (2016) is er vraag naar een holistisch instrument en zou een dergelijk instrument oog 

moeten hebben voor de relatie tussen cliënt en therapeut, de culturele competentie van de therapeut, de 

kwaliteit van de behandeling en de visie van de cliënt op de uitkomsten van de behandeling. De 

aanbevelingen van Mundy et al. (2016) werden in acht genomen bij het ontwikkelen van de nieuwe 

vragenlijst. Verschillende vragen uit bovengenoemde vragenlijsten hebben als voorbeeld gediend voor de 

nieuwe vragenlijst. 
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De bewoording van sommige vragen werden aangepast om deze meer systemisch te maken of meer

te laten overeenkomen met de onderzoeksresultaten. Indien vragen uit deze vragenlijst niet 

overeenkwamen met de factoren die naar voren waren gekomen op basis van de onderzoeksanalyse, 

werden deze weggelaten. Tevens werden verschillende vragen toegevoegd aan de nieuwe vragenlijst, op 

basis van de onderzoeksbevindingen. 
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Onderzoeksresultaten

Aan de hand van drie van de pijlers van Mundy et al. (2016) zullen de resultaten van het onderzoek 

worden besproken, namelijk de therapeutische relatie, de culturele competentie en de kwaliteit van de 

behandeling. 

De Therapeutische Relatie

De therapeutische relatie werd door de cliënten veelvuldig benoemd als de belangrijkste factor voor

hun tevredenheid over de behandeling bij het ETT. De band die de cliënt ervaarde met de therapeut werd 

gezien als het belangrijkste onderdeel voor het slagen van de behandeling. Cliënt C gaf in het interview aan: 

“Ik heb het gevoel dat iemand gewoon echt een beetje om je geeft. (…) Je bouwt, zeg maar, toch 

wel een beetje een band op en dat had ik eigenlijk nooit met iemand – met een andere therapeut. 

(….) Ze geeft me gewoon heel erg een moederlijk gevoel. (…) Ik weet niet, ze is gewoon heel lief en 

ze komt vertrouwd over en eh – ja, gewoon een heel fijn gevoel krijg ik erbij.” 

Cliënt C gaf aan dat ze een goede band heeft opgebouwd met de therapeut. Ze gaf aan dat de therapeut 

een soort moederfiguur voor haar was en dat ze het gevoel had dat de therapeut oprecht om haar gaf. Dit 

wijst op de rol van de therapeut als steunfiguur in de behandeling. Verder zei de cliënt dat ze een fijn gevoel

krijgt bij het contact met de therapeut en dat er sprake is van een gevoel van vertrouwen. 

Andere cliënten gaven tevens aan de therapeut te zien als een soort moederfiguur of als een vriend(in). Ook

gaven verschillende cliënten aan dat ze een goed gevoel hadden bij de relatie met de therapeut, dat ze het 

gevoel hadden dat de therapeut om hen gaf en dat er sprake was van vertrouwen. 

Cliënt J probeerde te omschrijven waarom de relatie met de therapeut haar een goed gevoel gaf. Ze 

vertelde: 

“Een bepaalde band die warm, respectvol en begripvol is. Vanaf het eerste moment voelde het 

vertrouwd.”

Cliënt J beschrijft de band met begrippen als 'warm', 'respect', 'begrip' en 'vertrouwen'. Deze begrippen 

werden ook door verschillende andere cliënten benoemd in de interviews. Verder gaven veel cliënten aan 

het als erg belangrijk te achten dat er in de behandeling naar hen geluisterd werd en dat ze zich gehoord 

voelden. Cliënt I deelde: 

“The care to listen. (…) They want me to talk, they want to listen to me. Yeah, they want me to 

share. That is what I feel like, I am really blessed with it.” 
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De cliënt gaf aan dat de therapeuten oprecht geïnteresseerd waren in zijn verhaal en dat ze graag wilden 

luisteren. De cliënt gebruikte het woord 'care' vaker in zijn interview, hij zei: “She cares about me. (…) 

She wants to help me so bad. That is what I felt.” Ook cliënt I gaf hier aan dat hij het gevoel had dat de 

therapeut oprecht om hem gaf. Verder benoemde hij dat hij het idee had dat de therapeut hem graag wilde 

helpen. 

Een ander begrip dat door veel verschillende cliënten als zeer belangrijk werd benoemd was 'veiligheid. 

Cliënt G legde uit: 

“Het heeft te maken met veilig voelen, denk ik. Dat is denk ik het kernwoord. Dat je weet dat als je 

iets vertelt dat er geen veroordelingen of geen onbegrip is.” 

Cliënt G legde uit dat het gevoel van veiligheid ervoor zorgde dat zij geen zorgen had over het ervaren van 

onbegrip of vooroordelen vanuit de therapeut. Ook cliënt G zei hiermee dat het begrijpen en respecteren 

van elkaar erg belangrijk was. Cliënt B beschreef veiligheid vooral als het durven te delen van haar verhaal. 

Naast het durven delen van het verhaal, was het voor de cliënten ook erg belangrijk als er ruimte was voor 

hun verhaal. Cliënt A zei: 

“Het is vol hierzo [cliënt wijst naar haar hoofd], dus af en toe ga ik van de hak op de tak. En ze geeft 

me ook de gelegenheid van: 'luister, we praten wanneer we erover praten'. (….) 

Het is gewoon prettig. Het is niet van [praat met strenge stem] 'de vorige keer hadden we het hier 

over en we gaan daar over verder'. Nee het is wat ter tafel komt, eigenlijk.” 

De cliënt gaf aan dat ze het als prettig ervaarde dat ze de gelegenheid kreeg om te vertellen wat in haar 

opkwam. Cliënt A had bij eerdere ervaringen in de GGZ het gevoel dat ze haar verhaal niet kwijt kon. 

Bovendien gaf ze aan dat er geen overeenstemming was met betrekking tot de behandeling. Ze vertelde: 

“De andere specialisten, ze zullen hun kwaliteiten wel hebben, maar het was meer van (…) nou dan 

moet u het zó aanpakken en dan moet u het anders aanpakken. (…) Hier ben ik in gesprek – we 

hebben communicatie. (….) Er wordt naar me geluisterd. (…) [Bij de andere GGZ-instelling], ik werd 

aan de medicijnen gezet door de psychiater. En op een gegeven moment (…) dat ik zoiets had van; 

'weg met die medicijnen'. (…) Maar ik werk mee (…), want ik heb zoiets van; jij bent de deskundige, 

jij adviseert me dat en ik volg het. Maar gaandeweg, als ik merk van; dat is niets van mij. 

Vooral, met name met de medcijnen – dan heb ik zoiets van; nee, ik stop ermee.” 
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Cliënt A geeft aan dat ze zich bij de eerdere hulpverleningsinstantie niet gehoord voelde. Er werd haar 

verteld hoe ze haar probleem moest aanpakken, maar het ontbrak aan samenwerking. Bij het ETT voelt de 

cliënt zich wel gehoord en werd er samen met de therapeut besproken hoe ze haar problemen kunnen 

verminderen. Ook gaf de cliënt aan dat ze het gevoel had dat binnen het ETT haar emoties werden 'gezien' 

en 'benoemd' door de therapeut en dat ze dat als zeer prettig ervaarde.

Verschillende cliënten benoemden verder het belang van gelijkwaardigheid in de relatie. Cliënt D zei: “[We 

zijn] gelijk aan elkaar. We praten op één lijn.” Cliënt I legde de gelijkwaardigheid die hij ervaarde uit aan de 

hand van een mooi metafoor. Hij vertelde dat een cliënt en therapeut niet goed met elkaar kunnen 

communiceren als de cliënt in een dal staat en de therapeut op een berg, ze moeten gelijkwaardige grond 

vinden om met elkaar in contact te komen. 

Cliënt F gaf aan dat hij het belangrijk vond dat de therapeut behulpzaam was en competent. Hij zei: “She is 

helpful, she knows what she is doing – competent”. Cliënt H sprak over het belang van de tijd die de 

therapeut voor haar nam. Cliënt C gaf aan dat ze het ook fijn vond dat ze het gevoel had zichzelf te kunnen 

zijn en serieus genomen te worden. Voor een compleet overzicht van de thema's die naar voren kwamen 

verwijs ik door naar Bijlage 1. 

De Culturele Competentie van de Therapeut

De culturele competentie van de therapeut werd door verschillende cliënten benoemd als een 

andere belangrijke factor voor hun tevredenheid over de behandeling. Cliënt A gaf aan: 

“Mijn achtergrond is ook belangrijk in de therapie en ook de culturele dingen van mijn achtergrond 

die ik naar voren haal. Daar is ook interesse in.” 

De cliënt gaf aan dat het belangrijk voor haar was dat er interesse was voor haar culturele achtergrond 

tijdens de behandeling. Cliënt D vertelde dat het voor hem belangrijk was dat er begrip was voor zowel zijn 

culturele als zijn religieuze achtergrond. Cliënt J vertelde dat spiritualiteit een grote rol had in haar leven. Zij 

vertelde: 

“Alles wordt met respect en interesse bekeken en naar geluisterd. En dat vind ik heel fijn. (…) [De 

therapeut] staat open en wijst niet mijn andere therapie af, bijvoorbeeld. (….) Dat heb ik hier heel 

erg ervaren als ruim [en] open.” 

De cliënt gaf aan dat er respect en interesse was voor, zoals zij het verwoorde, haar manier van leven. Ze gaf

bovendien aan dat de therapeut open stond voor andere vormen van therapie. 

Cliënt H sprak alleen Tigrinya. Zij was in behandeling bij een therapeut van het ETT die deze taal machtig is. 

Echter, bij een vorige instelling was er geen therapeut die haar taal sprak en was er vaak geen mogelijkheid 
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om een tolk in te schakelen. Het spreken van de juiste taal is uiteraard erg belangrijk voor een goede 

behandeling. De cliënten gaven allen aan dat het niet van belang was dat een therapeut dezelfde culturele, 

religieuze of spirituele achtergrond deelde. Het belangrijkste was dat de therapeut respectvol was, interesse

toonde en ruimte gaf aan de culturele, religieuze of spirituele achtergrond van de cliënt in de behandeling.

De Kwaliteit van de Behandeling 

De cliënten gingen minder vaak in op de elementen uit de behandeling die niet te maken hadden 

met de therapeutische relatie of de culturele competentie van de therapeut. Een aantal zaken werken wel 

genoemd door de cliënten met betrekking tot de kwaliteit van de behandeling. 

Cliënt B vertelde dat zij maandenlang slecht had kunnen slapen, omdat zij veel aan haar overleden ouders 

dacht. Ze gaf aan dat ze vervolgens samen met de therapeut haar ouders had 'gesproken' en dat ze nu weer 

kon slapen. De rol van familie en het systeem in de behandeling was voor cliënt B en een aantal andere 

cliënten van grote toegevoegde waarde. 

Verder gaven verschillende cliënten aan dat ze het prettig vonden dat er oog was voor hun levenshistorie. 

Cliënt D legde uit: 

“De methode dat ze hier hebben – de technieken - [zijn] effectief vind ik, naar mijn mening. (...) 

Ze brengen jou in het spel naar voren zeg maar. Dus, een lang blad van twee meter geloof ik, die 

hadden ze helemaal uitgerold en daar moest ik een tijdlijn op maken. Want ik heb dingen 

meegemaakt vanaf mijn kindertijd (…) tot heden. (….) Voor elk hoofdstuk, voor elk punt [uit je leven]

is er aandacht.” 

Cliënt D refereerde naar het maken van een levenslijn. Hij gaf aan dat het voor hem goed werkte dat er in 

de behandeling aandacht was voor zijn levenshistorie, van vroeger tot nu. Cliënt D vertelde tevens: 

“[De psychiater] haalde allerlei talenten in mij naar voren. (….) Dat hij jou toch zeg maar aansterkt 

met; je bent perfect zoals je bent, je bent goed zoals je bent'. (…) Dus die zelfvertrouwen die 

versterkt hij in je.” 

De cliënt vertelde dat hij meer zelfvertrouwen had gekregen en sterker was geworden, doordat de 

psychiater en therapeut hem hadden versterkt in zijn krachten en talenten. De cliënt vertelde dat hij dit als 

zeer nuttig had ervaren. Ook cliënt F deelde iets soortgelijks, hij zei: 

“She says positive, uplifting things to be. Things I didn't think of, you know. Be proud of yourself, 

because you have done this and that.” 
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Over het algemeen gaven verschillende cliënten aan dat er veel aandacht was voor positieve eigenschappen

van de cliënt. Ook was er veel oog voor hoe de cliënt kan omgaan met de problemen en werden adviezen 

zeer gewaardeerd. Cliënt G vertelde: 

“Het helpt wel als je samen een beetje relativeert. Van, oké, het is wel heel naar, maar wat kunnen 

we er mee? En hoe zou je er ook naar kunnen kijken?”

De cliënt gaf aan dat de behandeling erg gericht was op oplossingen en dat ze dat als helpend ervaarde. Er 

was aandacht voor hoe er naar de problemen kon worden gekeken en hoe ermee om te gaan. 

Cliënt I vertelde dat de therapeut en psychiater ook vertrouwen gaven dat verandering mogelijk was, hij zei:

“They start to change me. (….) He [psychiater] showed me that every person can be able to do it,   

everything in the world - but [you] just [have to] know the right key to do it.” 

Tot slot vertelde cliënt J dat ze het erg belangrijk vond dat de behandeling werd afgestemd op haar 

behoeften. Ze zei: 

“Elk mens is anders. Ik denk geen twee mensen op de hele wereld zijn met elkaar te vergelijken. Dus 

als ik al voel van ik word in een kader gezet - nee, dan ga ik gewoon op tilt want dat werkt gewoon 

bij mij niet. Ik vind het belangrijk dat je de mens ziet en daar je behandeling op afstemt.” 

Cliënt J vond het fijn dat ze werd gezien als een uniek individu en niet in een 'kader' werd geplaatsts. De 

behandeling werd afgestemd op haar wensen en behoeften. 
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Analyse Vragenlijsten

Met behulp van de onderzoeksresultaten en de opgestelde lijst met thema's (zie bijlage 1) zijn de 

drie vragenlijsten geanalyseerd op vragen die kunnen dienen als voorbeeld voor het ontwikkelen van vragen

voor de nieuwe cliënttevredenheidsvragenlijst. 

Therapeutische Relatie 

Aan de hand van de onderzoeksresultaten is geanalyseerd welke vragen van de Werkalliantie 

Vragenlijst  als voorbeeld kunnen dienen voor het ontwikkelen van vragen voor de nieuwe 

cliënttevredenheidsvragenlijst. Zie Tabel 2 en Tabel 3 voor een overzicht van de vragen. 

Tabel 2 

Analyse Werkalliantie Vragenlijst (W.A.V.)

Vraag Gebruiken? Ja/nee, want...

1. Ik voel me ongemakkelijk bij _______ Nee, negatief gestelde vraag

2. _______ en ikzelf zijn het eens betreffende wat ik zal moeten doen
in de behandeling om mijn situatie te verbeteren

Nee, geen onderzoeksresultaat

3. Ik ben bezorgd om het resultaat van deze sessies Nee, negatief gestelde vraag

4. Wat ik doe in de behandeling geeft mij een nieuwe kijk op mijn 
probleem

Ja, zie onderzoeksresultaten. 
- De therapie geeft de cliënt inzicht 
op zijn/haar problemen

5. _______ en ikzelf begrijpen elkaar Ja, zie onderzoeksresultaten. 
- De therapeut is begripvol

6. _______ ziet goed wat mijn doelstellingen zijn Nee, geen onderzoeksresultaat

7. Ik vind wat ik in de behandeling doe, verwarrend Nee, negatief gestelde vraag

8. Ik geloof dat _______ mij aardig vindt Nee, geen onderzoeksresultaat

9. Ik zou willen dat_______ en ik het doel van onze sessies zouden 
kunnen verduidelijken

Nee, negatief gestelde vraag

10. Ik ben het niet eens met _______ wat betreft datgene wat ik zou 
moeten verkrijgen uit de behandeling

Nee, negatief gestelde vraag

11. Ik ben van mening dat de tijd die_______ en ik samen 
doorbrengen, niet efficiënt gebruikt wordt

Nee, negatief gestelde vraag

12. _______ begrijpt niet wat ik probeer te bereiken in de 
behandeling

Nee, negatief gestelde vraag

13. Het is voor mij duidelijk welke mijn verantwoordelijkheden zijn in 
de behandeling

Nee, geen onderzoeksresultaat

14. De doelstellingen van deze sessies zijn belangrijk voor mij Nee, geen onderzoeksresultaat

15. Ik vind dat wat_______ en ikzelf in de behandeling doen, niet 
strookt met mijn bekommernissen

Nee, negatief gestelde vraag

16. Ik voel dat de dingen die ik in de behandeling doe, mij zullen 
helpen om de veranderingen die ik wil, te bereiken

Ja, geen direct onderzoeksresultaat,
maar de cliënten spraken wel over 
het vertrouwen in de behandeling 
en de veranderingen als gevolg van 
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de behandeling

17. Ik geloof dat _______ echt bekommerd is om mijn welzijn Ja, zie onderzoeksresultaten. 
- De cliënt heeft het gevoel dat de 
therapeut om hem/haar geeft

18. Het is voor mij duidelijk wat_______ van mij verlangt in deze 
sessies

Nee, geen onderzoeksresultaat

19. _______ en ik respecteren elkaar Ja, zie onderzoeksresultaten. 
- De cliënt en therapeut respecteren 
elkaar

20. Ik voel dat _______ niet helemaal eerlijk is betreffende zijn/haar 
gevoelens ten opzichte van mij

Nee, negatief gestelde vraag

21. Ik heb vertrouwen in de vaardigheden van _______ om mij te 
helpen

Ja, zie onderzoeksresultaten. 
- De cliënt heeft het gevoel dat de 
therapeut competent is en hem/haar 
kan helpen

22. Mijn behandelaar en ik werken naar de doelstellingen die we 
beiden goedkeuren

Nee, geen onderzoeksresultaat

23. Ik voel dat _______ mij apprecieert Nee, geen onderzoeksresultaat

24. Wij zijn het eens over wat voor mij belangrijk is om aan te werken Nee, geen onderzoeksresultaat

25. Een resultaat van deze sessies is dat het voor mij duidelijker is 
hoe ik zou kunnen veranderen

Ja, Ja, geen direct 
onderzoeksresultaat, maar de 
cliënten spraken wel over inzicht in 
problemen en de verandering als 
gevolg van de behandeling

26. _______ en ikzelf vertrouwen elkaar Ja, zie onderzoeksresultaten

27. _______ en ik houden er verschillende ideën op na omtrent 
welke mijn problemen zijn

Nee, negatief gestelde vraag

28. Mijn relatie met _______ is belangrijk voor mij Ja, geen direct onderzoeksresultaat,
maar de cliënten hebben uitgebreid
gepraat over het belang van de 
relatie in de behandeling. Zie ook 
beschrijving cliënten van therapeut 
als steunfiguur. 

29. Ik heb het gevoel dat, wanneer ik de verkeerde dingen zeg of 
doe , _______ niet meer met mij zal samenwerken

Nee, negatief gestelde vraag

30. _______ en ikzelf werken samen bij het bepalen van de 
doelstellingen voor mijn behandeling

Ja, zie onderzoeksresultaten. 
- Er is sprake van samenwerking 
tussen cliënt en therapeut 

31. Ik ben gefrustreerd door de dingen die ik doe  in de behandeling Nee, negatief gestelde vraag

32. We hebben een goed begrip gevormd van het soort 
veranderingen die goed zouden zijn voor mij

Nee, geen onderzoeksresultaat

33. De zaken die_______ mij vraagt te doen zijn zinloos Nee, negatief gestelde vraag

34. Ik weet niet wat ik kan verwachten als resultaat van de 
behandeling

Nee, negatief gestelde vraag
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35. Ik geloof dat de manier waarop we aan mijn probleem werken de
juiste is

Ja, geen direct onderzoeksresultaat,
maar geeft wel het vertrouwen 
weer van de cliënten die zij 
beschreven in de behandeling en de
methodes die werden ingezet (e.g. 
levenslijn, genogram)

36. Ik voel dat_______ om mij geeft, zelfs wanneer ik dingen doe die 
hij/zij niet goedkeurt

Nee, geen onderzoeksresultaat

Tabel 3 

Voorbeeldvragen Werkalliantievragenlijst per schaal 

Therapeutische relatie: Taakschaal • Wat ik doe in de behandeling geeft mij een 
nieuwe kijk op mijn probleem

• Ik voel dat de dingen die ik in de 
behandeling doe, mij zullen helpen om de 
veranderingen die ik wil, te bereiken

• Ik geloof dat de manier waarop we aan mijn 
probleem werken de juiste is

Therapeutische relatie: Doelschaal • Een resultaat van deze sessies is dat het 
voor mij duidelijker is hoe ik zou kunnen 
veranderen

• _______ en ikzelf werken samen bij het 
bepalen van de doelstellingen voor mijn 
behandeling

Therapeutische relatie: Bandschaal • _______ en ikzelf begrijpen elkaar
• Ik geloof dat _______ echt bekommerd is 

om mijn welzijn
• _______ en ik respecteren elkaar
• Ik heb vertrouwen in de vaardigheden van 

_______ om mij te helpen
• _______ en ikzelf vertrouwen elkaar
• Mijn relatie met _______ is belangrijk voor 

mij
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Culturele Competentie van de Therapeut

Aan de hand van de onderzoeksresultaten is geanalyseerd welke vragen van de Consumer-Based 

Cultural Competence Survey als voorbeeld kunnen dienen voor het ontwikkelen van vragen voor de nieuwe 

cliënttevredenheidsvragenlijst. Zie Tabel 4 en Tabel 5 voor een overzicht van de vragen. 

Tabel 4 

Analyse Consumer-Based Cultural Competence Survey 

Vraag Gebruiken? Ja/nee, want...

1. Some of the mental health staff are from my minority group Nee, geen onderzoeksresultaat

2. The staff listen to me and my family when we talk to them Ja, zie onderzoeksresultaten. 
- De therapeut luistert goed naar de 
cliënt (therapeutische relatie)

3. The staff who work directly with me on my mental health needs 
respect my belief in God, a supreme being, or higher power

Ja, zie onderzoeksresultaten.
-De therapeut heeft 
interesse/begrip/respect voor de 
culturele, religieuze en/of spirituele 
achtergrond  van de cliënt 

4. Some of the staff at my agency understand the difference between
their culture and mine

Nee, geen onderzoeksresultaat

5. Staff understand that people of my racial or ethnic group are not 
alike

Nee, geen onderzoeksresultaat

6. It is easy to get information I need about housing, food, clothing, 
and all other services form my mental health agency

Nee, geen onderzoeksresultaat

7. When I first called or came to the agency, it was easy to talk to the 
staff

Nee, geen onderzoeksresultaat

8. Most of the time, I feel I can trust the staff who work with me Ja, onderzoeksresultaat. 
- De cliënt heeft een gevoel van 
vertrouwen bij de therapeut 
(therapeutische relatie)

9. The directions for the medication I take are easy to follow Nee, geen onderzoeksresultaat

10. Staff understand some of the different ideas that I, my family, and
others from my minority group may have about mental illness

Nee, geen onderzoeksresultaat

11. Staff are willing to be flexible and provide alternative approaches 
or services to meet my cultural/ethnic treatment needs

Ja, zie onderzoeksresultaten.
-De therapeut is open/respectvol 
richting andere vormen van 
therapie 

12. Staff understand that I might want to talk to a person from my 
own minority group about getting the mental health help I want

Nee, geen onderzoeksresultaat

13. Staff seem to understand the experience and problems I have in 
my past life

Ja, zie onderzoeksresultaten.
-Er is oog voor de levenshistorie van
de cliënt (kwaliteit van de 
behandeling)
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14. Staff know how to use knowledge of my past experiences and 
problems to help me deal with my current day-to-day needs

Ja, zie onderzoeksresultaten
- Er is oog voor de levenshistorie 
van de cliënt (kwaliteit van de 
behandeling)
- De therapeut helpt de cliënt bij 
het leren omgaan met problemen 
(kwaliteit van de behandeling)

15. Staff who work with me pay attention to what I say about how 
the medications make me feel

Nee, geen onderzoeksresultaat

16. The agency waiting room has pictures or reading material that 
show people from my minority group

Nee, geen onderzoeksresultaat

17. The agency's reading materials and handouts are in other 
languages as well as English

Nee, geen onderzoeksresultaat

18. The agency advertises on TV stations I and/or my family watch, 
radio stations we listen to, or in magazines and/or newspapers we 
read

Nee, geen onderzoeksresultaat

19. The staff think less of me because of the colour of my skin Nee, negatief gestelde vraag

20. Agency staff ask me, my family, or others close to me to fill out 
forms that tell them what we think of the place and services

Nee, geen onderzoeksresultaat

Tabel 5 

Voorbeeldvragen Consumer-Based Cultural Competence Survey 

Culturele competentie • The staff listen to me and my family when 
we talk to them

• The staff who work directly with me on my 
mental health needs respect my belief in 
God, a supreme being, or higher power

• Most of the time, I feel I can trust the staff 
who work with me

• Staff are willing to be flexible and provide 
alternative approaches or services to meet 
my cultural/ethnic treatment needs

• Staff seem to understand the experience 
and problems I have in my past life

• Staff know how to use knowledge of my past
experiences and problems to help me deal 
with my current day-to-day needs
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De Visie van de Cliënt op Uitkomsten van de Behandeling

In de cliënttevredenheidsvragenlijst wil de onderzoeker nog kort de algehele cliënttevredenheid 

meten over de uitkomsten op de behandeling. Het is besloten om dit in slechts twee vragen te doen. 

Onderstaande vragen uit de CSQ-8 zullen worden meegenomen. Zie tabel 6 en 7. 

Tabel 6

Analyse Client Satisfaction Questionnaire (CSQ-8)

Vraag Gebruiken? Ja/nee, want...

1. How would you rate the quality of the service? Ja

2. Did you get the kind of service you wanted? Nee

3. To what extent has our program met your needs? Nee

4. If a friend were in need of similar help, would you recommend our 
program to him or her? 

Nee

5. How satisfied are you with the amount of help you have received? Nee

6. Have the services you received helped you to deal more effectively
with your problems? 

Ja

7. In an overall, general sense, how satisfied are you with the service 
you have received? 

Nee

8. If you were to seek help again, would you come back to our 
program? 

Nee

Tabel 7 

Voorbeeldvragen Client Satisfaction Questionnaire (CSQ-8)

Visie van cliënt op uitkomsten van de behandeling • How would you rate the quality of the 
service?

• Have the services you received helped you 
to deal more effectively with your 
problems?  
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Vragenlijst

De geselecteerde vragen uit de drie vragenlijsten zijn vertaald, hergeformuleerd en er zijn nieuwe 

vragen ontwikkeld. Dit heeft geleid tot het ontwikkelen van de cliënttevredenheidsvragenlijst-32. Voor de 

vragenlijst verwijs ik door naar Bijlage 3. 
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Bijlage 1: Lijst met thema's vanuit onderzoek

De therapeutische relatie

• De cliënt voelt zich gehoord door de therapeut 
• De therapeut luistert goed naar de cliënt
• De cliënt ervaart een goed gevoel bij de therapeut 
• De cliënt en therapeut respecteren elkaar
• De cliënt voelt zich veilig bij de therapeut 
• De cliënt ervaart een warme relatie met therapeut
• De cliënt ervaart ruimte om te praten waarover de cliënt wil praten
• De cliënt en de therapeut zijn het eens over de behandeling
• De emoties van de cliënt worden gezien en benoemd
• Er is sprake van samenwerking tussen cliënt en therapeut 
• De cliënt voelt zich serieus genomen door de therapeut 
• De cliënt heeft een gevoel van vertrouwen bij de therapeut 
• De cliënt heeft het gevoel zichzelf te kunnen zijn bij de therapeut 
• De cliënt heeft het gevoel dat de therapeut om hem/haar geeft
• De cliënt ervaart gelijkwaardigheid met de therapeut 
• De therapeut is betrokken bij de cliënt 
• De therapeut is begripvol
• Er is oprechte interesse in het verhaal van de cliënt 
• De therapeut geeft de cliënt inzicht op zijn/haar problemen
• De cliënt heeft het gevoel dat de therapeut competent is en hem/haar kan helpen
• De cliënt heeft het gevoel dat de therapeut zijn/haar best doet 
• De cliënt heeft het gevoel dat de therapeut hem/haar wil helpen
• Therapeut neemt de tijd voor de cliënt 

De culturele competentie van de therapeut
• De therapeut heeft interesse/begrip/respect voor de culturele, religieuze en/of spirituele achtergrond  

van de cliënt 
• De culturele/religieuze/spirituele achtergrond van de cliënt krijgt een plek in de behandeling
• De therapeut spreekt de taal van de cliënt 
• De therapeut is open/respectvol richting andere vormen van therapie 

NB: Culturele, religieuze en/of spirituele achtergrond van de therapeut maakt niet uit, maar de culturele 
sensitiviteit. 

De kwaliteit van de behandeling
• Het systeem van de cliënt (familie e.d.) wordt betrokken bij de behandeling
• De therapeut heeft oog voor de positieve dingen in het leven van de cliënt 
• De therapeut versterkt de krachten en talenten van de cliënt
• Er is oog voor de levenshistorie van de cliënt 
• De behandeling wordt afgestemd op de wens van de cliënt
• De therapeut helpt de cliënt bij het leren omgaan met problemen
• De therapeut geeft de cliënt vertouwen in verandering 

en helpt positief te kijken naar de toekomst
• De therapie geeft de cliënt advies  hoe te kunnen veranderen
• De cliënt ziet verandering in hoe hij/zij in het leven staat en omgaat met dingen
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Bijlage 2: Cliënttevredenheidsvragenlijst-32 per domein

Therapeutische relatie
Taakschaal
1. Wat we doen in de behandeling geeft mij een nieuwe kijk op de problemen die spelen 
2. Ik voel dat de dingen die we in de behandeling doen, mij zullen helpen om te veranderen 
3. Ik geloof dat de manier waarop we aan de problemen werken de juiste is 
Doelschaal
4. Een resultaat van de behandeling is dat het voor mij duidelijker is hoe ik zou kunnen veranderen
5. De therapeut en ik werken samen bij het bepalen van de doelen voor mijn behandeling
Bandschaal
6. De therapeut en ik begrijpen elkaar 
7. Ik voel dat de therapeut om mij geeft
8. De therapeut en ik respecteren elkaar
9. Ik heb vertrouwen in de vaardigheden van de therapeut om mij te kunnen helpen
10. Ik heb het gevoel dat ik de therapeut kan vertrouwen 
11. Mijn relatie met de therapeut is belangrijk voor mij 
12. De therapeut luistert naar mij met oprechte interesse
13. Ik voel mij serieus genomen door de therapeut
14. Ik het het gevoel dat er ruimte is om mijn verhaal te delen met de therapeut
15. De therapeut neemt voldoende tijd voor mij
16. Ik voel mij veilig bij de therapeut
17. De therapeut behandelt mij als gelijkwaardig 
18. Ik voel mij gehoord door de therapeut 
19. Ik ervaar een goed gevoel bij de relatie met de therapeut 
20. Mijn emoties worden gezien en benoemd
21. Ik heb het gevoel dat de therapeut mij graag wil helpen 

Culturele competentie
22. De therapeut respecteert de culturele, religieuze en/of spirituele achtergrond van mij, mijn familie en 
mijn omgeving 
23. Mijn culturele, religieuze en/of spirituele achtergrond wordt ingezet binnen de behandeling indien hier 
behoefte aan is
24. De therapeut staat open voor andere vormen van therapie of culturele, religieuze en/of spirituele 
geneeswijzen 
25. Indien nodig kan een tolk worden ingezet die de taal van mij en/of mijn familie spreekt 

Kwaliteit van de behandeling
26. De therapeut begrijpt de ervaringen en problemen uit het verleden van mij en mijn naasten 
27. De therapeut zet de kennis van mijn verleden in om te helpen met het omgaan met problemen uit het 
heden 
28. Mijn systeem (familie en andere naasten) krijgen een plek binnen de behandeling 
29. De therapeut heeft oog voor mijn positieve eigenschappen
30. De therapeut helpt mij met het vinden van mijn krachten en talenten

Visie van de cliënt op de uitkomsten van de behandeling 
31. De behandeling helpt mij en mijn omgeving in het omgaan met problemen
32. Welk cijfer zou je de kwaliteit van de behandeling over het geheel genomen geven? 
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Bijlage 3
Cliënttevredenheidsvragenlijst-32    

Onderstaande stellingen hebben betrekking op uw tevredenheid over de behandeling en de therapeut. 
We zijn erg benieuwd naar uw mening en vragen u de vragenlijst eerlijk in te vullen. Omcirkel het antwoord dat 
het meest past bij uw gevoel. 

Indien u het heel erg eens bent met de stelling, omcirkel '+'
Indien u het helemaal niet eens bent met de stelling, omcirkel '-' 
Indien u het niet geheel eens of oneens bent met de stelling, omcirkel '+/-' 
Indien de stelling niet van toepassing is op uw situatie, omcirkel 'nvt' 

      
1. Wat we doen in de behandeling geeft mij een nieuwe kijk 
op de problemen die spelen 

- +/- + nvt

2. De therapeut en ik begrijpen elkaar - +/- + nvt

3.  De therapeut luistert naar mij met oprechte interesse - +/- + nvt

4. De therapeut behandelt mij als gelijkwaardig - +/- + nvt

5. Mijn emoties worden gezien en benoemd - +/- + nvt

6.  De therapeut en ik werken samen bij het bepalen van de doelen 
voor mijn behandeling

- +/- + nvt

7.  Ik voel dat de therapeut om mij geeft - +/- + nvt

8.  De therapeut neemt voldoende tijd voor mij - +/- + nvt

9.  De therapeut en ik respecteren elkaar - +/- + nvt

10. Ik voel dat de dingen die we in de behandeling doen, mij zullen helpen 
om te veranderen 

- +/- + nvt

11. Mijn relatie met de therapeut is belangrijk voor mij - +/- + nvt

12.  Een resultaat van de behandeling is dat het voor mij duidelijker is hoe ik zou 
kunnen veranderen

- +/- + nvt

13.  Ik voel mij veilig bij de therapeut - +/- + nvt

14. Ik heb het gevoel dat de therapeut mij graag wil helpen - +/- + nvt

15.  Ik heb vertrouwen in de vaardigheden van de therapeut om mij te kunnen 
helpen

- +/- + nvt

16.  Ik voel mij serieus genomen door de therapeut - +/- + nvt

17. Ik geloof dat de manier waarop we aan de problemen werken de juiste is - +/- + nvt

18.  Ik heb het gevoel dat ik de therapeut kan vertrouwen - +/- + nvt

19.  Ik het het gevoel dat er ruimte is om mijn verhaal te delen met de therapeut - +/- + nvt

20. Ik voel mij gehoord door de therapeut - +/- + nvt

21. Ik ervaar een goed gevoel bij de relatie met de therapeut - +/- + nvt

22. De therapeut respecteert de culturele, religieuze en/of spirituele achtergrond
van mij, mijn familie en mijn omgeving 

- +/- + nvt

23. Mijn culturele, religieuze en/of spirituele achtergrond wordt ingezet binnen 
de behandeling indien hier behoefte aan is

- +/- + nvt
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24. De therapeut staat open voor andere vormen van therapie of culturele, 
religieuze en/of spirituele geneeswijzen 

- +/- + nvt

25. Indien nodig kan een tolk worden ingezet die de taal van mij en/of mijn 
familie spreekt 

- +/- + nvt

26. De therapeut begrijpt de ervaringen en problemen uit het verleden van mij 
en mijn naasten 

- +/- + nvt

27. De therapeut zet de kennis van mijn verleden in om te helpen met het 
omgaan met problemen uit het heden 

- +/- + nvt

28. Mijn systeem (familie en andere naasten) krijgen een plek binnen de 
behandeling 

- +/- + nvt

29.  De therapeut heeft oog voor mijn positieve eigenschappen - +/- + nvt

30.  De therapeut helpt mij met het vinden van mijn krachten en talenten - +/- + nvt

31. De behandeling helpt mij en mijn omgeving in het omgaan met problemen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

32. Welk cijfer zou je de kwaliteit van de behandeling over het geheel genomen geven? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Bedankt voor het invullen van de vragenlijst
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