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Inleiding en toelichting

In deze rapportage geven we als Coöperatie Expertisecentrum Transculturele Therapie U.A. op hoofdlijnen de 
resultaten weer van de CQ-Index vragenlijst die door onze cliënten zijn ingevuld bij het afsluiten van hun 
behandeldossiers. 

In totaal hebben afgelopen jaar (2018) 62 cliënten een vragenlijst ingevuld, dat is een respons van 50,4% van alle 
afgesloten en door de zorgverzekeraars betaalde zorgtrajecten. De respons wordt beperkt door drie factoren.  
1. Bij SGGZ-dossiers, waarbij de DBC wordt afgesloten, maar de behandeling nog doorloopt, wordt niet altijd een 
vragenlijst afgenomen. Dat is mede afhankelijk van de afspraken die met de cliënt zijn gemaakt m.b.t. de 
evaluatie van de voortgang.  
2. Ons expertisecentrum kent een groot aantal cliënten met een vluchtelingenstatus en/of een andere culturele 
achtergrond. Niet alle cliënten zijn door taalproblemen en beschikbaarheid van middelen in staat of bereid om de 
vragenlijsten in te vullen.  
3. Niet altijd is het mogelijk om de vragenlijst samen met de cliënt in te vullen, omdat expliciet naar het oordeel 
van de cliënt over de kwaliteit van de behandeling wordt gevraagd. Een groot aantal cliënten kiest daarom om 
een anonieme afhandeling van de vragenlijst, hetgeen uiteraard niet mogelijk is, als de vragenlijst mondeling 
moet worden afgenomen. 

De respons heeft betrekking op alle behandelingen die bij ons in 2018 zijn uitgevoerd en afgehandeld. In totaal 
gaat het om 124 cliënten. In 2018 zijn relatief (zeer) weinig GBGGZ  trajecten afgesloten (vijf). De aanloop van 
SGGZ-cliënten was afgelopen jaar zeer groot en dat heeft een zware druk op de capaciteit van ons instituut 
veroorzaakt. Gedurende een groot deel van het jaar hebben we daardoor ook gekampt met een relatief lange 
wachtlijst.  
Onze Coöperatie werkt bovendien met sterk autonome werkende behandelaren met een eigen netwerk waarin 
zij aangesproken worden op hun eigen specialisaties. Een aantal van de behandelaren krijgt daardoor relatief veel 
doorverwijzingen van cliënten met een hoog complexe problematiek. Vaak gaat het om een combinatie van 
traumatische ervaringen en een zeer instabiele en onzekere sociale en culturele omgeving. Vooral bij cliënten 
met een vluchtelingen- of een migrantenachtergrond. 
Voor 2019 is de doelstelling om een meer evenwichtige verhouding tussen GBGGZ- en GSGGZ-cliënten te 
bereiken. 

Resultaten

In deze rapportage gaan we in op enkele belangrijke resultaten van de vragenlijst (gestandaardiseerde CQ-Index) 
zoals deze voor cliënten is opgesteld die GGZ-behandeling (in ons geval: psychotherapie) volgen. De CQ-Index 
staat voor Consumer Quality Index: dat betekent dat de kwaliteit van de zorg, zoals deze door de cliënt wordt 
beleefd, hierin voorop staat.  

De eerste vragen in de vragenlijst hebben betrekking op de bejegening van de cliënten en de bereikbaarheid van 
de therapeut. De tweede groep van vragen gaan over de regie over het zorgproces: is er sprake van “samen 
beslissen”? Daarna staan we stil bij enkele vragen die betrekking hebben op de uitvoering van de behandeling. 
We ronden af met de algemene beoordeling en geven wat algemene achtergronden van onze cliënten over hun 
gezondheid, opleiding en leeftijd. 

Per thema geven we de scores op de vragen en plaatsen de resultaten binnen de context van de aard van ons 
zorgaanbod.  
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Thema 1. Bejegening en bereikbaarheid 

Scores Bejegening    
Serieus genomen   4,9 9,80 
Begrijpelijk uitleggen  4,7 9,32 
Gemakkelijk contact  4,6 9,10 
Gemiddelde bejegening  4,7 9,40 

Hebben uw behandelaar(s) u serieus genomen? 
Centraal in onze benadering staat het streven naar een optimaal begrip van de klachten van de cliënt vanuit zijn of 
haar eigen sociale en culturele context.  
Uit de resultaten van de CQ Index meting wordt de effectiviteit van dat streven in elk geval duidelijk bevestigd: 
slechts in één van de zestig gevallen is er sprake van “regelmatig serieus nemen” in de beleving van de cliënt. 
Maar liefst 92% ervaart “altijd” serieus genomen te worden en 6,5%zegt “meestal” dat te ervaren.  
We vinden dat de vertrouwensrelatie tussen cliënt en therapeut de basis is voor een effectieve behandeling. Dat 
begint met de cliënt serieus nemen binnen de context van zijn/haar eigen sociale en culturele achtergrond. 

! !  

Hebben uw behandelaar(s) u dingen op een begrijpelijke manier uitgelegd? 
Het is soms lastig om bij complexe psychische problemen de vertaling te maken tussen de klinische diagnostiek 
en de sociale en culturele werkelijkheid van de cliënt, zeker als er taalproblemen meespelen. Toch lukt dit aardig, 
zo blijkt uit de antwoorden. Door onze therapeuten wordt veel aandacht besteed aan psycho-educatie waarmee 
de vertaling tussen medische diagnostiek en alledaagse werkelijkheid effectief kan worden gemaakt. Maar 
cruciaal blijft toch het vermogen van de therapeut om de brug te slaan met de culturele achtergrond van de 
cliënt. In 95% van de gevallen scoren onze behandelaren “Altijd” of “Meestal” op het begrijpelijk uitleggen. 

Heeft u makkelijk contact gekregen met uw behandelaar(s)? (Telefonisch, per e-mail of anderszins)? 
De bereikbaarheid en toegankelijkheid van de therapeut zijn belangrijke factoren om de drempel voor het melden 
van acute of urgente problemen laag te houden. Hoewel het inzetten van digitale media nog beperkt is, blijkt het 
doel om goed bereikbaar te zijn voor de cliënt toereikend te zijn, zeker gezien de hoge werkdruk en het feit dat veel 
therapeuten in deeltijd als ZZP-er aan het instituut verboden zijn: 90% van de cliënten antwoord Altijd of meestal. 

!  
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Thema 2: Samen beslissen 

Scores Samen beslissen    
Behandelmogelijkheden   4,5 9,0 
Resultaten besproken   4,2 8,4 
Informatie over zelfhulpprogramma's 2,9 5,7 
Meebeslissen vorm behandeling  4,3 8,6 
Gemiddelde Samen beslissen  3,9 7,9 

Aandachtspunten en Ontwikkeltraject voor dit thema: 
- Ontwikkelen specifieke aanpak voor opzetten steun- en zelfhulpgroepen voor (ouders van) cliënten met een 

migranten- of vluchtelingen achtergrond 
- Bewust zoeken naar bestaande verwijsmogelijkheden of alternatieve trajecten t.b.v. zelfhulpprogramma’s, 

cliëntondersteuning of patiëntenverenigingen. 

Heeft u informatie gekregen over de behandelingsmogelijkheden die er voor uw klachten zijn? 
Ook de mate waarin de informatie wordt verstrekt over de behandelmogelijkheden scoort hoog bij onze 
behandelaren, maar liefst 97% geeft aan altijd of grotendeels goed geïnformeerd te zijn over de 
behandelmogelijkheden. 

!  

Is met u besproken welke resultaten u van de behandeling kunt verwachten? 
De doelstelling van de behandeling wordt standaard vastgelegd in het behandelplan en zou, bij een goede 
communicatie, ook moeten betekenen dat duidelijk is wat verwacht kan worden van de resultaten van de 
behandeling. 
Door een technische storing zijn bij enkele vragen, waaronder de vraag over het bespreken van de resultaten van 
de behandeling, niet alle antwoorden zijn geregistreerd (18 niet).  
Bekijken we de resultaten voor de goed geregistreerde enquêtes, dan is bij 86% van de cliënten sprake van 
helemaal of grotendeels goed besproken verwachtingen. 

!  
Besproken welke resultaten u kunt verwachten: 
Ja, helemaal  18 41,9% 
Grotendeels  19 44,2% 
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Deels   4 9,3% 
Een beetje  1 2,3% 
Nee, helemaal niet 1 2,3% 
Totaal   43 100,0% 

Heeft u informatie gekregen over zelfhulpprogramma's, cliëntondersteuning en/of patiëntenverenigingen? 
De eigen kracht van de cliënt opzoeken en vooral het activeren van het eigen netwerk om zonder de steun van 
een professionele hulpverlener in het leven te staan, heeft hoge prioriteit bij ons Expertisecentrum. Centraal in 
onze benadering staat het bewust worden van de eigen krachtbronnen, het benoemen van het belang van 
steunfiguren uit de eigen geschiedenis en het bewust worden van de kracht van de eigen overlevingsstrategie. 
Het resultaat van de therapeutische methoden wordt zo direct ingebed in het dagelijks leven. Echter, juist van 
wege de achtergrond van onze cliënten, is het niet altijd voor de hand liggend om steun te vinden bij lotgenoten, 
in patiëntenverenigingen, of bij bestaande zelfhulpprogramma’s. Hier vormen culturele barrières en 
taalproblemen vaak een ernstige belemmering. Niet altijd ligt het dan ook voor de hand ons hier actief op te 
richten (42% zegt grotendeel of helemaal). 

Binnen onze instelling wordt wel naar wegen gezocht om cliënten op een natuurlijke manier binnen hun eigen 
(buurtgerichte) netwerk in contact te brengen met lotgenoten en met hen gezamenlijk een eigen steunnetwerk 
op te bouwen. Met name ouders van (meerdere) jeugdige cliënten willen we in 2019 proberen als groep actief bij 
de behandeling te betrekken en zich te organiseren in onderlinge steungroepen. Op basis van deze ervaringen 
kunnen we daarna onderzoeken of ook binnen de GBGGZ een dergelijke benadering mogelijk is. De ruimte 
binnen de Jeugdzorg is echter veel groter om, in aansluiting op de reguliere zorgtrajecten, een dergelijke 
zorgaanbod vorm te geven. Dat is het gevolg van meer resultaatgericht werken toe te staan in combinatie met 
meer ruimte e=voor een eigen aanpak en de mogelijkheden van een wijkgerichte aanpak. 

!  
Niet voor alle cliënten heeft het zin hen te verwijzen naar reguliere zelfhulpprogramma’s. 

Heeft u mee kunnen beslissen over een bepaalde vorm van behandeling? 
In het kwaliteitsstatuut van ons expertisecentrum, het spoorboekje voor onze behandeltrajecten, is vastgelegd 
dat zonder de directe instemming van de cliënt met het behandelplan, de behandeling zelf niet kan beginnen. 
Met de cliënt wordt dan ook altijd het behandelplan besproken en uitgelegd wat verwacht kan worden van de 
behandeling.  
Uit eerdere vragen in deze lijst is duidelijk geworden dat daar door de therapeuten veel aandacht aan wordt 
besteed. In vrijwel alle gevallen is er sprake van een goede uitleg en zijn de verschillende behandelmogelijkheden 
goed uitgelegd.  
De aandacht voor een heldere uitleg en voor het bespreken van de alternatieven voor de behandeling betekent 
echter blijkbaar niet dat iedereen het gevoel heeft zelf medezeggenschap te hebben over de behandeling. Acht 
van de 62 cliënten geven aan slechts deels (5), een beetje (2) of zelfs helemaal geen invloed te hebben gehad op 
de behandeling. De uitdaging ligt er om ook dit deel van onze cliënten, zeker aan het einde van het zorgtraject, 
het besef mee te geven dat een succesvolle behandeling het eerste resultaat is van hun eigen kracht.  
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Uitvoering van de behandeling 

Scores Uitvoering van de behandeling score cijfer   
Naasten betrekken   4,3 8,6 
Juiste aanpak    4,4 8,7 
Naar wens uitgevoerd   4,4 8,8 
Informatie medicijngebruik   3,6 7,2 
Vragenlijsten ingevuld   4,1 8,2 
Gemiddelde Uitvoering van de behandeling 4,2 8,4 

Heeft u de keuze gehad of uw naasten (bijvoorbeeld familie of vrienden) betrokken worden bij de 
behandeling? 
Werken vanuit een transculturele en systemische benadering vraagt gedurende het zorgtraject regelmatig om 
aandacht voor de rol van de relaties met het eigen netwerk bij het ontstaan en het in standhouden van de 
problematiek. Ook de mate van steun die de cliënt krijgt, of in het verleden heeft ondervonden van het eigen 
netwerk, komt regelmatig ter sprake.  
In 83% van de gevallen leidt dat ertoe dat overwogen is om op een of andere manier het eigen netwerk al dan 
niet te betrekken bij de behandeling of bij de nazorg. Vaak gaat het hierbij om een bewuste keuze. 

!  

Is de behandeling naar uw mening de juiste aanpak voor uw klachten geweest? 
Bijna 92% van onze cliënten geeft aan dat naar hun mening de keuze voor de behandeling de juiste was 
(grotendeel of helemaal).  
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Is de behandeling naar uw wens uitgevoerd? 
Een vergelijkbare score vinden we terug bij het oordeel over de vraag of de behandeling naar wens is uitgevoerd. 
In totaal geven 55 van de zestig cliënten aan dat de behandeling grotendeels of helemaal naar wens was.  

!  

Heeft u informatie gekregen over de eventuele (lichamelijke) bijwerkingen van de medicijnen die u 
gebruikt? 
De vraag of informatie is verstrekt over eventuele lichamelijke bijwerkingen van medicijnen is lastig te 
beoordelen. Er wordt terughoudendheid in acht genomen bij het voorschrijven van medicijnen. Het is moeilijk te 
achterhalen hoe antwoorden zich verhouden tot het feitelijk medicijngebruik.  
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!  

In het behandelplan wordt door de regiebehandelaar te allen tijde de afspraak m.b.t. het medicijngebruik 
vastgelegd. Het behandelplan moet altijd met de cliënt worden besproken.  
Om in de toekomst onduidelijkheid over de mate waarin het medicijngebruik inclusief de bijwerkingen ook 
daadwerkelijk met de cliënt wordt besproken, zal dit onderwerp in 2019 in het intervisieoverleg met de 
regiebehandelaren en de eerste geneeskundige worden geagendeerd. 

Voor en misschien tijdens de behandeling heeft u of uw behandelaar(s) één of meerdere vragenlijsten 
ingevuld over hoe het op dat moment met u ging. Zijn de resultaten met u besproken? 

!  

Welk cijfer geeft u aan de behandeling?  
Het gemiddelde cijfer dat de waardering uitspreekt over de behandeling bedraagt 8,2. 
Hierin is verbetering beslist nog mogelijk. 
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Opleidingsniveau van onze cliënten 

!  

Leeftijdsverdeling van onze cliënten 

!  

Verdeling naar gender 

0

5

10

15

20

25

5,0 7,0 7,5 8,0 9,0 10,0

0 2 4 6 8 10 12

Geen	opleiding	(lager	onderwijs	niet	afgemaakt)

Lager	onderwijs	(basisschool ,	speciaal	basisonderwijs)

Middelbaar	algemeen	voortgezet	onderwijs	(zoals	MAVO,…

Hoger	algemeen	en	voorbereidend	wetenschappelijk…

Lager	of	voorbereidend	beroepsonderwijs	(zoals	LTS,	LEAO,…

Middelbaar	beroepsonderwijs	en	beroepsbegeleidend…

Hoger	beroepsonderwijs	(zoals	HBO,	HTS,	HEAO)

HBO-V,	kandidaatswetenschappelijk	onderwijs

Wetenschappelijk	onderwijs

(leeg)

Totaal

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

16	t/m	24	jaar

25	t/m	34	jaar

35	t/m	44	jaar

45	t/m	54	jaar

55	t/m	64	jaar

(leeg)

Totaal

!  8
 



!  0 5 10 15 20 25 30

man

vrouw

(leeg)

Totaal

!  9
 


