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Samenvatting 

Achtergrond. Steeds meer mensen melden zich voor een behandeling in de geestelijke 

gezondheidszorg. Dit is een probleem aangezien de geestelijke gezondheidszorg steeds minder 

middelen ter beschikking heeft en krijgt, in verband met bezuinigingsmaatregelen. Dit heeft tot gevolg 

dat de behandelcapaciteit afneemt. Als men zoveel mogelijk mensen wil helpen, met de beperkte 

middelen die er zijn, dan moeten langdurige behandelingen die niet succesvol (meer) zijn eerder 

stoppen. Deze studie richt zich op de doorstroom van cliënten op de afdeling Angst en Stemming bij 

Dimence te Deventer. Er is onderzocht welke feitelijke cliëntfactoren er volgens behandelaren voor 

zorgen dat cliënten langer dan anderhalf jaar in de zorg blijven op de afdeling Angst en Stemming van 

Dimence te Deventer. Tevens is er onderzocht wat minder feitelijke cliëntfactoren zijn, zoals het 

gedrag van de cliënt tijdens de behandeling. Tot slot is onderzocht wat volgens behandelaren van deze 

afdeling goede oplossingen zijn om tot het tijdig afronden van een behandeling te komen. 

Methode. Er is een semi-gestructureerd interview afgenomen bij zeventien behandelaren die 

werkzaam zijn op de afdeling. Door middel van thema’s uit de literatuur en de pre-test werd er een 

coderingschema opgesteld. De zeventien interviews zijn uitgeschreven en axiaal gecodeerd met 

toevoeging van nieuwe codes wanneer antwoorden die frequent voorkwamen niet corresponderen met 

bestaande codes. Na de codering is er een frequentieanalyse gedaan en vervolgens is de inhoud van de 

antwoorden die behandelaren gaven geanalyseerd.  

Resultaten. Wat betreft de cliëntfactoren geeft het overgrote deel van de behandelaren aan dat 

voornamelijk persoonlijkheidsproblematiek en complexe problematiek een rol spelen in de oorzaak dat 

behandelingen langer dan anderhalf jaar duren. Daarnaast lijken cliënten zich afhankelijk op te stellen 

en zich niet in staat te voelen om op eigen benen te staan. Volgens behandelaren nemen cliënten 

weinig eigenaarschap op zich en hebben ze moeite met het accepteren dat hun problemen niet 

helemaal opgelost zullen worden. Verder blijken cliënten de behandelaar vaak als steunend systeem te 

zien, hebben ze een (vertrouwens)band met de behandelaar opgebouwd en vinden ze het lastig om 

deze te verbreken. Daarnaast hebben cliënten vaak bepaalde (onrealistische) verwachtingen, 

bijvoorbeeld dat ze na de behandeling helemaal klachtenvrij zullen zijn. Wat betreft de oplossingen 

geven behandelaren aan dat de cliënt geïnformeerd moet worden over de behandeling en dat 

verwachtingen moeten worden besproken. Ook geven behandelaren aan dat er goede doelen moeten 

worden opgesteld en dat deze en de behandeling geëvalueerd moeten worden. Tot slot zouden het 

team en steunsysteem ingeschakeld moeten worden bij de behandeling en zou de cliënt voorbereid 

moeten worden op de afronding van de behandeling. Behandelaren geven aan dat ze bovenstaande 

interventies al doen of dat ze dit zouden moeten doen.  

Conclusie. Het onderzoek toont aan dat verschillende cliëntfactoren een rol spelen in de continuering 

van de behandeling. Daarnaast noemen behandelaren verscheidene oplossingen. De belangrijkste 

aanbevelingen uit het onderzoek zijn: in een vroeg stadium duidelijke, concrete en reële en/of volgens 

het SMART-principe geformuleerde doelen opstellen en concrete afspraken maken met cliënt over de 
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duur en frequentie van de behandeling; onderzoeken hoe cliënten met chronische psychologische 

problematiek het best behandeld kunnen worden op de afdeling en onderzoeken of het praktisch 

haalbaar is om een cliënt maximaal een jaar te behandelen en dan af te sluiten of door te verwijzen 

naar een collega.  
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Abstract 

Background. More and more people register for mental healthcare treatment. Due to austerity 

measures, the mental healthcare has fewer resources available, which makes more registrations in the 

mental healthcare a problem. This leads to a decrease of treatment capacity. If the society wants to 

help as many people as possible with the limited resources available, then long-term treatments that 

are unsuccessful should stop earlier. This study focuses on the transition of clients in the department 

Anxiety and Mood at Dimence in Deventer. The study examines which factual client factors, 

according to the therapists, causes clients to stay in care for longer than one and a half year at the 

department Anxiety and Mood. It also examines the less factual client factors, such as the client’s 

behavior during the treatment. Lastly, this study explores what, according to the therapists, could be 

proper solutions for a timely completing of treatments.  

Method. The study draws on data of semi-structured interviews conducted from seventeen therapists 

working at the department of Anxiety and Mood. There was an encryption scheme established, by 

means of topics from the literature and a pre-test. The interviews were transcribed and coded axially. 

New codes were added when frequent answers did not fit into the existing codes. After the encoding, 

there was a frequency analysis and after that there was a content analysis of the therapists’ answers.   

Results. The vast majority of the therapists indicate that, regarding the client factors, mostly 

personality problems and complex problems play a role in the transition of clients. In addition, clients 

seem to position themselves subject to the practitioner and they do not feel able to stand on their own. 

Therapists feel that clients take little ownership and they have trouble accepting that their problems 

won’t be completely solved. Furthermore clients appear to see their practitioners as a support system, 

they have built a (trusting) relationship with the therapist and they find it difficult to end this. Clients 

often have certain (unrealistic) expectations, for instance that they will be free of symptoms once they 

finish the treatment. As regards to the solutions, therapists say that the client should be informed about 

the treatment and that expectations should be discussed. They also indicate that goals should be 

established and that these goals, and the treatment, should be evaluated. Finally, therapists feel that the 

entire team and the support system (of the client) should be involved in the treatment and they feel that 

the client should be prepared for the completion of treatment. Therapists indicate that they carry out 

the above interventions or that they should.  

Conclusion. This study shows there are different client factors that play a role in the continuation of 

treatment. Therapists indicate various solutions. The main recommendations from this study are: to 

make clear, concrete, realistic and/or SMART goals and concrete agreements about the length and 

frequency of the treatment, in an early stage; to investigate how clients with chronic mental health 

problem can best be treated in this department; and lastly to research if it is practically feasible to treat 

a client for maximal one year and then end the treatment or to refer to a colleague.   
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1. Inleiding 

 Dit onderzoek naar de doorstroom van cliënten is in opdracht gedaan van Dimence Deventer, 

afdeling Angst en Stemming. Dimence is een organisatie die geestelijke gezondheidszorg (GGZ) biedt 

aan mensen in Oost-Nederland. Er zijn ruim 60 locaties, waaronder de polikliniek in Deventer waar de 

afdeling Angst en Stemming is gevestigd. Vanuit deze afdeling kwam de onderzoeksvraag: “Welke 

factoren zorgen er voor dat cliënten (te) lang in zorg blijven op onze afdeling?” Op deze afdeling 

bestaat de indruk dat cliënt-, therapeut- en maatschappelijke factoren elkaar beïnvloeden in de 

doorstroom van cliënten. Dit onderzoek richt zich op de invloed van cliëntfactoren op de doorstroom.  

 

Psychische stoornissen komen in Nederland frequent voor. In totaal heeft 43,5 procent van de 

volwassen Nederlanders ooit in het leven een stoornis gehad en op jaarbasis heeft bijna één vijfde van 

de volwassenen (in 2010 waren dat er ongeveer 1.896.700) een psychische stoornis, aldus De Graaf, 

Ten Have en Van Dorsselaer in hun onderzoek (2010). Eén derde van de volwassenen met een 

psychische stoornis ontvangt op jaarbasis enige vorm van hulp.  

Wanneer iemand zich in Nederland aanmeldt voor geestelijke gezondheidszorg kan een 

persoon op een wachtlijst komen te staan. Zogenaamde Treeknormen schrijven maximaal 

aanvaardbare wachttijden voor in de (geestelijke gezondheids)zorg. Op 1 januari 2010 waren er 27.800 

meer wachtenden voor de geestelijke gezondheidszorg dan de Treeknorm voorschrijft. Op 1 januari 

2008 stonden er in totaal 14.600 volwassenen (18-64 jaar) op de wachtlijst, op 1 januari 2010 waren 

dit er 16.700. Het aantal wachtende volwassenen steeg daarmee met 7 procent (GGZ Nederland, 

2009). 

Wanneer men zich aanmeldt bij Dimence Deventer, afdeling Angst & Stemming, moet men op 

peildatum 10 september 2013 één week wachten tot aan het intakegesprek (indicatiestelling) en 

vervolgens vier weken wachten tot de start van de behandeling (Dimence, 2013). Een half jaar later is 

deze wachttijd respectievelijk twee en acht weken (Dimence, 2014). Mogelijk is dit een signaal dat 

ook hier de wachttijd verder oploopt.  

Eén van de oorzaken van de wachtlijsten is het gebrek aan doorstroom van cliënten. In 2009 

was de instroom van nieuwe cliënten in de GGZ in Nederland 8,9 procent meer dan de uitstroom van 

cliënten. Over een langere periode was het aantal cliënten dat instroomt (aantal inschrijvingen) en het 

aantal cliënten dat valt onder het actieve bestand in de periode 2003-2009 toegenomen met 

respectievelijk 39 en 45 procent (Verbeek, Knispel, Nuijten, 2012).) 

Verklaring voor het gebrek aan doorstroom zijn cliënten die langdurig in zorg blijven. Van de 

volwassenen (18-64 jaar) die in de GGZ worden behandeld heeft in 2009 24 procent een behandelduur 

van één jaar of langer (Verbeek, Knispel, Nuijten, 2012). Voor sommige ziektebeelden is een 

langdurige behandeling mogelijk noodzakelijk, bijvoorbeeld het (laag) frequent bezoeken van een 

psychiater bij een stemmingsstoornis, maar uit onderzoek is ook gebleken dat langdurig behandelen 

niet bij voorbaat bij elk ziektebeeld een gewenst effect heeft. Zo bleek uit onderzoek van Durham et al. 
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(2005) naar het lange termijn effect van cognitieve gedragstherapie bij angststoornissen dat het 

onwaarschijnlijk is dat behandelingen langer dan de standaard protocollen van tien sessies in zes 

maanden grote verbetering zullen opleveren. Howard, Kopta, Krause en Orlinsky (1986) geven aan dat 

er bij veel therapieën sprake is van de ‘wet van de verminderde meeropbrengst’: het grootste effect 

van een behandeling wordt behaald in de eerste tien tot twintig zittingen, daarna treedt er nauwelijks 

verbetering op. 50 tot 75 procent van cliënten heeft baat bij een behandeling (Arts & Reinders, 2012). 

Bij de overige cliënten zou een behandeling moeten worden stopgezet, maar dit wordt niet altijd 

gedaan.  

 

Redenen om een behandeling voort te zetten  

Arts en Reinders (2012) benoemen op basis van literatuurstudie enkele redenen waarom 

behandelaren toch door gaan met een behandeling, terwijl een behandeling niets meer oplevert. 

Aangezien dit onderzoek zich niet richt op behandelaarsfactoren, maar op cliëntfactoren, zal hier 

verder niet op worden ingegaan. Er zijn volgens Arts en Reinders (2012) ook redenen voor cliënten 

om langdurig in behandeling te blijven.  

Cliënten hebben klachten, komen in therapie en hebben de verwachting dat zij volledig zullen 

herstellen, terwijl bij het merendeel van cliënten nog sprake is van (rest)klachten bij het beëindigen 

van een behandeling. Deze niet reële verwachting kan tot weerstand tegen ontslag leiden. De cliënt 

heeft daarnaast hoop op verdere verbetering als de behandeling wordt voortgezet, ook als er weinig 

verandert of de cliënt regelmatig afzegt.  

Een andere reden om het behandelcontact niet te beëindigen is dat cliënten zich afhankelijk 

voelen van de behandeling of van de behandelaar. Mensen met trekken van afhankelijkheid of een 

afhankelijke persoonlijkheidsstoornis hebben een buitengewone sterke behoefte aan sturing, 

geruststelling en hulp. Ze melden zich relatief vaak aan voor behandeling, voornamelijk als een 

steunfiguur uit hun sociale omgeving is weggevallen (Vandereycken, Hoogduin, Emmelkamp, 2008). 

Tijdens de behandeling twijfelen ze of het herstel duurzaam is en of ze het zonder behandelcontact 

redden (Arts & Reinders, 2012).  

Tot slot kunnen cliënten in behandeling blijven omdat de behandeling een substitutie is voor 

eenzaamheid en ontbrekende sociale contacten. Ze zien de behandelaar als een persoon met wie ze een 

relatie hebben opgebouwd en bij wie ze steun ervaren. De behandelgesprekken zijn dan geen middel 

voor hulp, maar een doel op zich (Zitman, 1976).  

  

Maatregelen om de behandelduur te verminderen 

Naast redenen benoemen Arts en Reinders (2012) ook maatregelen die men kan treffen om de 

behandelduur te verminderen. Wat betreft maatregelen die voornamelijk vooraf en gedurende de 

behandeling getroffen kunnen worden, spelen vooral het vooraf afspraken maken, de cliënt informeren 

en verwachtingen bespreken, doelen opstellen, evalueren en een therapiepauze inlassen een rol.  
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Vooraf afspraken maken. Een eerste maatregel is het vooraf afspraken maken met de cliënt 

over de duur en frequentie van de behandeling en daarbij het ‘nee, tenzij’ principe hanteren. Dit houdt 

in dat verlenging in principe niet plaats vindt, tenzij daar een goede reden voor is. Wat betreft de 

frequentie vergeleek Zitman (1976) een groep cliënten op een psychiatrische polikliniek, bij wie de 

behandeling binnen een jaar stopte, met een groep cliënten die langer dan een jaar in behandeling was 

binnen deze kliniek. Uit het onderzoek kwam naar voren dat de cliënten die langer dan anderhalf jaar 

in behandeling waren vanaf het begin van de behandeling een lagere frequentie van afspraken hadden 

dan de groep die de behandeling binnen een jaar afsloot. Dit suggereert dat regelmatige, frequent 

opvolgende afspraken ertoe bijdragen dat een behandeling beperkt wordt in tijd. Volgens Koekkoek 

(2010) is een hoge frequentie van behandelingen bij een langdurig begeleidingscontact niet passend, 

tenzij er een acute crisis is. Aan het einde van een behandeling geven laag frequentere sessies de cliënt 

en behandelaar de tijd om te wennen aan de situatie na het afronden van de behandeling (Koekkoek, 

2011).  

Wat betreft het al dan niet verschijnen op afspraken kan de behandelaar aan het begin van de 

behandeling no-show bespreken met de cliënt en tijdens de behandeling een no-show maatregel 

treffen. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat na twee keer afbellen of na twee keer een no-show de 

behandeling wordt stopgezet (Koekkoek, 2011). Eventueel kan een (groeps)inloopspreekuur zinvol 

zijn voor cliënten die alleen in crisis op gemaakte afspraken komen. Dan wordt er geen nieuwe 

behandeling gestart, maar kan de cliënt voor een bepaalde tijd, zonder afspraak, langskomen als de 

persoon hulp bij zijn problemen wil.  

Cliënt informeren en verwachtingen bespreken. Veel cliënten weten niet goed wat hen te 

wachten staat wanneer zij met een behandeling starten. Arts en Reinders (2012) geven als maatregel 

dat goede voorlichting over de mogelijkheden en onmogelijkheden van een behandeling bijdraagt aan 

realistische verwachtingen en deze dragen weer bij aan zowel een snellere beëindiging van de therapie 

als effectievere therapie. Goede voorlichting heeft volgens Greenberg, Constantino en Bruce (2006) 

een gunstig effect op actieve participatie van de cliënt, het verschijnen op gemaakte afspraken en op de 

afname van de klachten van de cliënt. Wat betreft de inhoud van de voorlichting geven Arts en 

Reinders (2012) aan dat behandelaren moeten aangeven dat de behandeling zal stoppen als het 

grootste deel van de klachten is verdwenen en veelal ook zal stoppen als er nog maar weinig 

verbetering optreedt. Ook moet de behandelaar aangeven dat middels therapie geprobeerd wordt de 

cliënt handvaten te geven om met problemen om te gaan. Daarmee wordt het sein afgegeven dat 

behandelingen niet eindeloos door kunnen gaan.  

Doelen opstellen. Volgens Arts en Reinders (2012) geldt dat hoe duidelijker een behandeldoel 

is, hoe sneller een behandeling waarschijnlijk verloopt. In het artikel van Arts en Reinders (2012) 

wordt het onderzoek van Merkies benoemd waaruit bleek dat bij cliënten die langer dan twee jaar in 

behandeling waren behandeldoelen vaak ontbraken of erg vaag, algemeen en onhaalbaar waren. 

Volgens Arts en Reinders (2012) kan de vraag “Wat moet u leren om na tien zittingen weer zelfstandig 
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verder te kunnen?” behulpzaam zijn. Verder moeten doelen niet gekoppeld worden aan klachten, zoals 

“de depressie is over”, wel aan een maximaal aantal zittingen. Door een aantal zittingen aan te geven 

staat de cliënt actiever open voor therapeutische interventies (Stoffer, 2012). De behandelaar kan deze 

respons proberen te handhaven door de cliënt regelmatig te herinneren aan de limiet.  

 Evalueren. Volgens Koekkoek (2011) heeft niet alleen het opstellen van scherpe doelen, maar 

ook de monitoring van doelen invloed op de behandeling. De behandelaar moet met de cliënt bij 

aanvang van de behandeling afspreken hoe vaak en wanneer de doelen geëvalueerd worden (Arts & 

Reinders, 2012). Bij het evalueren kunnen de gegevens die voortkomen uit de Routine Outcome 

Monitoring (ROM) gebruikt worden om eventuele verbetering of verslechtering van de klachten aan te 

tonen.  

  Wanneer bij de evaluatie blijkt dat het doel behaald is kan men de behandeling gaan afronden. 

Een valkuil bij behaalde doelen is volgens Koekkoek (2011) dat men het doel naar boven toe gaat 

bijstellen en de cliënt daardoor langer in behandeling is, terwijl hij volgens het oorspronkelijke doel al 

hersteld is. Wanneer geconstateerd wordt dat een behandeling onvoldoende helpt kan een cliënt 

doorverwezen worden naar een andere hulpvorm. Wanneer deze hulp niet op korte termijn volgt, kan 

de behandelaar een ‘overbruggingscontact’ aanbieden, mits het noodzakelijk is, bijvoorbeeld bij sterk 

crisisgevoelige cliënten (Arts & Reinders, 2012).  

Naast het individueel evalueren met de cliënt zijn ook tussentijdse evaluaties met het 

behandelteam een goede maatregel (Arts & Reinders, 2012). Deze teamevaluaties zorgen er voor dat 

de behandeling adequaat verloopt en er tijdig volgende stappen worden gezet. De behandelaar 

benoemt naar de cliënt toe dat er tussentijdse evaluaties zijn met het behandelteam waarin het team 

kritisch naar de voortgang kijkt en alleen toestemming geeft om de behandeling voort te zetten als er 

sprake is van vooruitgang. Dat kan er voor zorgen dat de cliënt gemotiveerd is om (extra) stappen te 

zetten. Het is op deze manier makkelijker om een behandeling af te ronden, omdat niet alleen de 

behandelaar verantwoordelijk is voor de beslissing om af te ronden, maar ook het team. Het 

behandelen volgens multidisciplinaire richtlijnen is ook belangrijk om behandeltijd te beperken. 

Behandelen volgens deze richtlijnen leidt ertoe dat men de zorg kan evalueren en leidt tot efficiënt 

werken (Sinnema, Franx & Van het Land, 2009).  

Therapiepauze. Bij stagnatie kan de behandelaar een therapiepauze inlassen. Door een 

therapiepauze blijft of krijgt de cliënt hoop op verbetering en vermindert de angst voor terugval, omdat 

de cliënt weet dat hij na een tijd weer nieuwe afspraken kan maken. Volgens Arts en Reinders (2012) 

gaat een cliënt meestal akkoord met zo’n pauze, omdat diegene vaak zelf ook al de stagnatie opmerkt. 

Als geen enkele behandeling helpt kan er naast de therapiepauze ook gekozen worden voor het 

“handicapmodel”, waarbij de cliënt langdurige hulp krijgt in de vorm van steunende gesprekken.  

 

Arts en Reinders (2012) benoemen in hun artikel ook maatregelen die vooral in de laatste fase 

van de behandeling doorgevoerd kunnen worden.  
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  Verspreiden van afspraken of de planning aan de cliënt overlaten. Door deze maatregel 

merken cliënten dat ze het zonder de steun van de behandelaar redden en niet zullen terug vallen. 

Wanneer een cliënt bang is om onderaan de wachtlijst terecht te komen en daarom de behandeling niet 

wil beëindigen kan het helpen om te benoemen dat de cliënt voorrang krijgt bij terugval.  

  Team inschakelen. Een behandelaar die met veel moeite een behandeling beëindigt dient 

gesteund te worden door middel van intervisiemomenten, zijn leidinggevenden en een 

instellingsbeleid omtrent de door- en instroom van cliënten. Het kan helpen om de behandeling over te 

dragen aan een andere behandelaar. Deze behandelaar, die minder binding met de cliënt heeft, krijgt 

dan de opdracht om de behandeling binnen een beperkt aantal zittingen te beëindigen.  

  Eerdergenoemde literatuur geeft aan dat er verschillende redenen en maatregelen zijn die 

betrekking hebben op de behandelduur. Deze lijken echter gevormd op basis van theorie. Het is niet 

inzichtelijk hoe deze theorie zich verhoudt ten opzichte van de praktijk. Onduidelijk is bijvoorbeeld of 

de behandelduur daadwerkelijk vermindert als de cliënt wordt overgedragen aan een andere 

behandelaar. De verwachting is dat behandelaren maatregelen kunnen aangeven die in de praktijk niet 

altijd haalbaar lijken te zijn, bijvoorbeeld vanwege tijdgebrek.   

 

  Vaak realiseren behandelaren zich niet dat het slecht kan zijn om een behandeling te lang 

voort te zetten. Het kan de cliënt (valse) hoop geven op verdere verbetering en het zorgt er voor dat de 

cliënt zijn huidige situatie niet accepteert en op basis daarvan niet verder gaat met zijn leven. Er zijn 

cliënten die het erg vinden om te stoppen met een behandeling, maar in de praktijk blijkt dat cliënten 

vaak goed snappen dat een behandeling niet oneindig duurt en dat niet elke behandeling even 

succesvol is. Veel cliënten waarderen het wanneer een behandelaar de stagnatie van een behandeling 

bespreekbaar maakt. Meestal zien cliënten dat zelf ook in, maar maakten ze het niet bespreekbaar om 

diverse redenen. Bijvoorbeeld door geringe assertiviteit, de behandelaar niet willen teleurstellen of de 

gedachte dat de behandelaar niet voor niets telkens een nieuwe afspraak maakt. Arts en Reinders 

(2012) rapporteren dat veel van hun collega’s die van tevoren opzien tegen een gesprek over het 

beëindigen van een behandeling, aangeven dat de cliënt goed reageerde op het gesprek.  

  

Dit onderzoek    

Uit bovenstaande blijkt dat steeds meer mensen zich melden voor een behandeling in de 

geestelijke gezondheidszorg. Dit is een probleem aangezien de GGZ steeds minder middelen ter 

beschikking heeft en krijgt, omdat verzekeraars en de overheid de financiën voor de GGZ steeds meer 

beperken in verband met bezuinigingsmaatregelen (Arts & Reinders, 2012). De behandelcapaciteit 

neemt dus af. Als men zoveel mogelijk mensen wil helpen, met de beperkte middelen die er zijn, dan 

moeten langdurige behandelingen die niet succesvol (meer) zijn eerder stoppen. 

Uit eerdergenoemde literatuur komen zowel behandelaars- als cliëntfactoren naar voren die een 

rol spelen bij langdurige behandelingen. Dit onderzoek zal zich richten op cliëntfactoren, vanuit de 
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visie van behandelaren. Dit onderzoek naar cliëntfactoren is een deel van een groter onderzoek naar de 

doorstroom van cliënten op de afdeling Angst en Stemming bij Dimence, te Deventer. Het gehele 

onderzoek naar de doorstroom bestaat naast het onderzoek naar cliëntfactoren uit onderzoek naar 

behandelaarsfactoren. Samen met onderzoeker S. van der Ven, die zich richt op de behandelfactoren, 

is er een fieldresearch opgezet en uitgevoerd dat zich op zowel de cliënt- als de behandelaarsfactoren 

richt.  

 

Cliënt gegevens 

  Op de afdeling Angst en Stemming bij Dimence te Deventer worden niet alleen, zoals de naam 

van de afdeling suggereert, angst- en stemmingsstoornissen behandeld. Uit gegevens van de database 

zijn er op 18 december 2013 in totaal 1113 as I en as II diagnoses gesteld op de afdeling. 

Stemmingsstoornissen komen het meest voor (n=506), gevolgd door angststoornissen (n=226) en 

persoonlijkheidsstoornissen (n=136, waarvan cluster a n=1, cluster b n=24 en cluster c n=111). De 

diagnoses slaapstoornissen (n=1) en dissociatieve stoornissen (n=1) zijn het minst gesteld. Bij deze 

aantallen is uitgegaan van hoofddiagnoses, eventuele comorbiditeit is buiten beschouwing gelaten.  

Voor het onderzoek worden cliënten met een bipolaire stoornis uitgesloten, omdat zij vaak 

langdurige zorg behoeven (Vandereycken, Hoogduin, Emmelkamp, 2008). Zou deze groep mee 

worden genomen, dan zou dat een vertekend beeld geven van de onderzoeksgegevens.  

 

Onderzoeksvragen en hypothese 

  Met het onderzoek wordt beoogd antwoord te krijgen op de onderzoeksvraag: “Welke 

cliëntfactoren zorgen er volgens behandelaren voor dat cliënten langer dan anderhalf jaar in zorg 

blijven op de afdeling Angst en Stemming van Dimence te Deventer en wat zijn volgens behandelaren 

van deze afdeling goede oplossingen om tot het tijdig afronden van een behandeling te komen?” Er is 

gekozen voor een tijdsbestek van anderhalf jaar, omdat binnen de geestelijke gezondheidszorg één jaar 

als chronisch (langdurig) wordt beschouwd en om een nog duidelijker onderscheid te maken tussen 

kortere en langdurige behandelingen wordt er boven op dat jaar nog een marge van een half jaar 

gehanteerd (Vandereycken, Hoogduin & Emmelkamp, 2008). Daarnaast zouden de eerste 

behandelstappen van de richtlijnen voor de behandeling van deze cliënten ruimschoots uitgevoerd 

moeten zijn binnen deze anderhalf jaar.  

  De onderzoeksvraag is in drie deelvragen opgesplitst: (a) In hoeverre onderscheiden cliënten 

die langer dan anderhalf jaar in behandeling zijn zich van andere cliënten op de afdeling wat betreft 

diagnose, leeftijd, eerdere behandelingen en attitude ten aanzien van behandeling? Met deze 

deelvraag wordt beoogd te onderzoeken wat feitelijke cliëntfactoren zijn. Er is gekozen voor de 

selectie diagnose, leeftijd, eerdere behandelingen en attitude omdat deze factoren het dichtst bij de 

cliënt liggen en het duidelijkst te onderzoeken zijn. Bij vraag (b) Wat is volgens behandelaren de rol 

van een cliënt in de oorzaak dat een behandeling langer dan anderhalf jaar duurt? wordt er gekeken 
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naar minder feitelijke gegevens, zoals het gedrag van de cliënt en wat zich tijdens de behandeling 

manifesteert. De derde deelvraag is gericht op oplossingen: (c) Wat zien behandelaren als oplossing 

voor cliënten om behandelingen binnen anderhalf jaar te beëindigen?  

Naar verwachting zullen de behandelaren van de afdeling Angst en Stemming te Deventer 

dezelfde redenen en oplossingen noemen als naar voren kwam in bovenstaande literatuur. 

 

2. Methode 

2.1 Deelnemers 

  Het onderzoek is gedaan bij werknemers van de opdrachtgever, Dimence te Deventer, afdeling 

Angst en Stemming. Om deel te nemen aan het onderzoek moest de deelnemer één van de volgende 

functies bekleden op het moment van onderzoek: basispsycholoog, gezondheidspsycholoog (afgekort: 

gz-psychologen), psychotherapeut, klinisch psycholoog, sociaal psychiatrisch verpleegkundige 

(afgekort SPV-er), verpleegkundig specialist. Voor het onderzoek waren medewerkers die in opleiding 

zijn tot basis psycholoog uitgesloten. Voor het onderzoek zijn in totaal zeventien behandelaren 

benaderd, waarvan er uiteindelijk zeventien face to face zijn geïnterviewd. De demografische 

gegevens van de geïnterviewde behandelaren zijn opgenomen in tabel 1. 

 

Tabel 1  

Demografische Gegevens van de Geïnterviewde Behandelaren (n=17) 

Geslacht   

   Man  6 

   Vrouw 11 

Gemiddelde leeftijd  36 

   SD 9.83 

Werkervaring  

   Gemiddeld aantal jaren werkzaam in werkveld 10,76 

   SD 9,22 

   Gemiddeld aantal jaren werkzaam op afdeling Angst en Stemming 2,24 

   SD 1,52 

Functie   

   Basis Psycholoog* 4 

   GZ psycholoog* 7 

   Psychotherapeut 1 

   Klinisch psycholoog 3 

   Sociaal psychiatrisch verpleegkundige 2 

Gemiddelde caseload  25.36 
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   SD 

   Range 

 24.73 

12-120 

Gemiddeld aantal cliënten langdurig in behandeling (>18 maanden) 4 

   SD 

   Range 

6,90 

0-30 

* Hieronder vallen psychologen in opleiding, bijvoorbeeld GZ-psycholoog i.o. tot Klinisch 

psycholoog 

 

2.2. Materialen          

 De data werd in dit onderzoek verzameld door middel van een semi-gestructureerd interview 

(zie bijlage 1). Er is eerst een pre-test uitgevoerd met een behandelaar op de afdeling Angst en 

Stemming. Aan de hand van deze pre-test is het interviewformat aangescherpt.  

 De interviewvragen zijn vooraf opgesteld, maar bieden ruimte om door te vragen. Deze 

methode zorgt voor een hoge validiteit, maar heeft als keerzijde dat de inter-beoordelaars 

berouwbaarheid daalt. Dit is deels ondervangen door de doorvraag mogelijkheden op te nemen in het 

protocol voor interview afname. Om de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van de data te 

waarborgen is het interview opgenomen met audio apparatuur, met toestemming van de deelnemer. De 

audio-opname is gebruikt om het interview uit te schrijven. Na de totstandkoming van de transcriptie 

werd de opname verwijderd.  

  Een week voor het interview hebben de behandelaren per mail de toestemmingsverklaring 

gekregen met de vraag deze voor het interview door te nemen. In deze verklaring staat informatie over 

het onderzoek en het waarborgen van de privacy (zie bijlage 1, de bijlage van het interview). De 

behandelaar kon deze verklaring tekenen voorafgaand aan het interview. Tijdens het interview werd 

gebruik gemaakt van de caseload van de behandelaar. 

  

2.3 Procedure             

 Ongeveer drie maanden voorafgaand aan het onderzoek zijn de behandelaren in een 

vergadering op de hoogte gebracht van het onderzoek dat zou gaan starten naar de doorstroom van 

cliënten. Alvorens het onderzoek daadwerkelijk plaatsvond heeft de Ethische Commissie van de 

Universiteit Twente toestemming gegeven voor het onderzoek. Ongeveer een maand voor het afnemen 

van de interviews is er in een beleidsvergadering van de afdeling Angst en Stemming een korte 

presentatie gegeven over het doel van het onderzoek en het aandeel van de behandelaren hierin.  

 De interviews werden door één van de twee onderzoekers afgenomen op de kamer van de 

behandelaar. Er was een uur voor de afname gereserveerd. De interviews waren verspreid over vier 

dagen, in een tijdsbestek van drie weken.  
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2.4 Analyse 

  2.4.1 Analyse van de interviews.    

  Aan de hand van thema’s uit de literatuur en de pre-test werd het coderingschema in Excel 

opgesteld (zie bijlage 2). Vervolgens zijn alle interviews axiaal gecodeerd en werden er nieuwe codes 

toegevoegd wanneer antwoorden die frequent voorkwamen niet in bestaande codes pasten.  

  Nadat alle interviews waren gecodeerd vond de frequentieanalyse plaats waarin per code werd 

gekeken hoeveel behandelaren een antwoord gaven dat gerelateerd is aan de code (in de Resultaten 

aangegeven met N=). De antwoorden van behandelaren op de interviewvragen konden meerdere 

coderingen bevatten.  

  Vervolgens werd er per code inhoudelijk gekeken naar hoe frequent behandelaren een bepaald 

antwoord gaven. Deze aantallen worden in de Resultaten weergegeven met n=. Binnen een code 

konden behandelaren meerdere toelichtingen geven. 

 

  2.4.2 Inter-beoordelaarsbetrouwbaarheid.  

  Om de inter-beoordelaarsbetrouwbaarheid te waarborgen is één interview door beide 

onderzoekers gecodeerd, alvorens ze de andere interviews gingen coderen. Nadat dit interview is 

gecodeerd zijn de coderingen van beide onderzoekers vergeleken met elkaar en besproken. Op deze 

manier is geprobeerd tot consensus te komen wat betreft het coderen.   

 Vervolgens zijn de overige interviews verdeeld tussen de onderzoekers. Twee interviews (x en 

y) zijn door beide onderzoekers uitgewerkt om het percentage overeenstemming te kunnen beoordelen. 

Dit is gedaan door te kijken hoeveel coderingen van onderzoeker a overeen kwamen met de 

coderingen van onderzoeker b en andersom. In totaal waren er 4 overeenstemmingsmaten, zie tabel 2.  

  Onderzoeker b had een lager gemiddelde dan onderzoeker a. Een verklaring hiervoor is dat 

onderzoeker b meer coderingen gaf dan onderzoeker a. Voornamelijk werd er meer gecodeerd op de 

restcategorie. Doordat er meer coderingen waren dan bij de andere onderzoeker moesten er vaker 0’en 

worden toegekend aan de coderingen van onderzoeker b. Daarnaast moest er door het totaal aantal 

coderingen gedeeld worden om de overeenstemmingsmaat te berekenen. Hoe groter het totaal aantal 

coderingen, hoe kleiner de overeenstemmingsmaat. De impact van de matige overeenstemming is 

naderhand waarschijnlijk verkleind doordat de coderingen op de restcategorie later nog een keer zijn 

beoordeeld. Idealiter had er daarna nog een meting moeten plaatsvinden om te kijken of de 

betrouwbaarheid omhoog is gegaan door de herbeoordeling. Dit was echter niet haalbaar binnen de 

onderzoeksopzet.  

 

2.4.3 Beantwoording onderzoeksvraag en deelvragen.  

  Om de onderzoeksvraag te beantwoorden zijn deelvragen opgesteld. Op basis van deze 

deelvragen en de deelvragen van de andere onderzoeker is het interview ontwikkeld. De deelvragen 
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zijn gekoppeld aan interviewvragen en aan het coderingschema (zie tabel 3 in bijlage 3). Om antwoord 

te krijgen op de deelvragen is er gekeken naar het coderingschema.  

  Bij alle deelvragen zijn de belangrijkste punten bij resultaten benoemd. 

 

Tabel 2  

Overeenstemmingsmaat 

Interview 

Onderzoeker A � Onderzoeker B  Onderzoeker B � Onderzoeker A 

Percentage  Percentage 

X 59  55  

Y 66  51 

Gemiddeld 62,5  53 

 

   

3. Resultaten 

In dit hoofdstuk zijn de resultaten per deelvraag samengevoegd en worden deze geïllustreerd 

door middel van tabellen die zijn vormgegeven op basis van de frequentieanalyse. In de eerste 

paragraaf zullen de wat meer feitelijke onderscheidende kenmerken van cliënten worden beschreven. 

In de tweede paragraaf wordt omschreven wat volgens de behandelaren de rol van de cliënt is in de 

oorzaak voor langdurige behandelingen. Dit zijn gegevens die minder feitelijk zijn. Tot slot wordt er 

gekeken naar oplossingen om de behandeling tijdig af te ronden.  

 

3.1 Onderscheidende 

cliëntkenmerken  
Wat betreft de 

onderscheidende kenmerken van 

cliënten die langdurig in 

behandeling zijn ten opzichte van 

cliënten die minder lang in 

behandeling zijn geeft het overgrote 

merendeel van de behandelaren aan  

dat voornamelijk 

persoonskenmerken (N=14) zorgen 

voor een langdurige behandeling. Vooral as II/ persoonlijkheidsproblematiek (n=7) en de as 

IV/psycho-sociale problematiek van cliënten (n=5) wordt genoemd. Verder werden een 

problematische voorgeschiedenis (n=3), het hebben van (onrealistische) verwachtingen (n=2), 

afhankelijk opstellen (n=2) en van niet-Nederlandse afkomst zijn (n=2) als cliëntenfactoren genoemd. 
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Omgevingsfactoren (N=3), zoals problemen binnen relaties, gezin, familie en werk worden weinig 

gerapporteerd. Zie figuur 1.  

  

Na de open vraag over onderscheidende cliëntfactoren is er toegespitst op verschillende 

factoren: diagnoses, leeftijd, eerdere behandelingen en attitude.  

Diagnoses. Ten aanzien van 

diagnoses valt op dat een 

angststoornis geen enkele keer is 

genoemd als oorzaak voor langdurige 

behandeling. Dat is opvallend 

aangezien het om de afdeling Angst 

en Stemming gaat. Drie behandelaren 

noemen expliciet dat cliënten met een 

angststoornis niet langdurig in 

behandeling zijn. Vier keer worden 

stemmingsstoornissen genoemd (n=4). Het gaat dan vaak om een recidiverende depressie. Wat opvalt 

in de overige antwoorden (n=9) is dat hechtingsproblematiek (n=3) en kwetsbaarheid (n=2) een rol 

kunnen spelen.    

Leeftijd. De leeftijd wordt niet genoemd als onderscheidend kenmerk ten opzichte van 

cliënten die korter in behandeling 

zijn.     

Eerder behandelingen. Zie 

figuur 3. Uit de gegevens komt naar 

voren dat een groot aantal 

behandelaren (n=6) opmerkt dat 

cliënten die langer in behandeling 

zijn vaak eerder behandeld zijn.  

Attitude. Zie figuur 4. Wat 

betreft attitude van de cliënten wordt 

vooral door behandelaren genoemd 

dat cliënten zich afhankelijk 

opstellen (n=6). Daarnaast noemen 

verschillende behandelaren dat 

cliënten weinig eigenaarschap op 

zich nemen (n=5) door hun houding 

of doordat huiswerk niet wordt 

gemaakt of doordat ze weinig 
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veranderingsbereidheid laten zien. Daarnaast wordt genoemd dat cliënten vaak moeite hebben om te 

accepteren dat hun problemen niet helemaal opgelost zullen worden tijdens de behandeling (n=4).  

 

3.2 Rol van de cliënt in de oorzaak  
  Figuur 5 illustreert dat verschillende cliëntfactoren een rol spelen in de oorzaak dat een 

behandeling (te) lang duurt. De factoren zijn geclusterd in vier domeinen: de band met de behandelaar, 

persoonskenmerken, as II/asIV problematiek en overige.  

De band met de behandelaar. Zeven van de behandelaren die het opbouwen/verbreken van 

een band benoemen geven aan dat de cliënt een (vertrouwens)band met de behandelaar heeft (n=7). 

Volgens vier behandelaren speelt hechting of hechtingsproblematiek een rol in het opbouwen of 

verbreken van de band met de behandelaar. Cliënten zien de behandelaar vaak als een steunend 

systeem (n=11, vraag 9), mogelijk omdat cliënt een zwak steunsysteem heeft (n=1, vraag 7a). 

Behandelaren benoemen dat ze als behandelaar vooral steun en structuur bieden aan de cliënt (n=3). 

De cliënt heeft het gevoel te kunnen praten met (een neutraal) iemand (n=2) of dat iemand luistert en 

meedenkt (n=1). 

Persoonskenmerken. Behandelaren zijn van mening dat cliënten de verwachting hebben dat 

ze helemaal klachtenvrij zijn (n=6 benoemen dit bij vraag 9) en dat het “helemaal perfect” gaat 

voordat de behandeling wordt afgerond (n=4 bij vraag 7a). Verder valt op dat er de verwachting is dat 

behandeling alleen bestaat uit praten (n=2, bij vraag 7a) en dat cliënten zich niet lijken te realiseren dat 

het een actieve inspanning vraagt om te herstellen (n=1).  

Zowel bij vraag 7a (n=8) als bij vraag 9 (n=6) wordt benoemd dat het afhankelijk opstellen 

van cliënten een rol speelt in het langer duren van een behandeling. Dit lijkt overeen te komen met wat 

behandelaren bij vraag 9 aangeven, namelijk dat cliënten zich niet in staat voelen om op eigen benen 

te staan (n=8). Dit komt volgens behandelaren mogelijk door onzekerheid of een gebrek aan 

zelfvertrouwen (n=4). Volgens behandelaren kunnen cliënten de overtuiging hebben dat ze het zonder 
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behandeling niet redden of een terugval krijgen (n=3). Dan vinden ze het fijn om het gevoel te hebben 

dat ze ergens op terug kunnen vallen (n=2).  

As II- en IV problematiek. Een aantal behandelaren ziet de as II en as IV problematiek van 

de cliënt als oorzaak van het (te) lang duren van een behandeling. Deze antwoorden zijn verder niet 

toegelicht.  

Overige oorzaken. Wat opvalt bij de overig gegeven antwoorden is dat er door drie 

behandelaren wordt genoemd dat er sprake is van ziektewinst: de cliënt gebruikt de behandeling voor 

financieel gewin, of gebruikt de behandeling als verontschuldiging naar de omgeving dat hij er aan 

werkt en dat de mensen in de omgeving voorzichtig met hem moet doen (n=2). Volgens twee andere 

behandelaren zien cliënten niet in dat er iets verandert door eigen aandeel.  

 

3.3 Oplossingen om de behandeling tijdig af te ronden 
Wat betreft oplossingen voor het terugdringen van de behandelduur wordt er een onderscheid 

gemaakt in wat behandelaren momenteel doen aan stimulering om tijdig tot afronding te komen (zie 

figuur 6) en wat de behandelaren zien als toekomstige oplossingen en maatregelen om een 

behandeling tijdig af te ronden (zie figuur 7). Voornamelijk het informeren van de cliënt en 

verwachtingen bespreken, doelen opstellen, evalueren, het team en steunsysteem inschakelen en de 

cliënt voorbereiden op afronding worden genoemd.  

 

Huidige stimulering 

Wat opvalt is dat 

veel behandelaren spreken 

over vaste 

evaluatiemomenten en veel 

overige stimuleringsmiddelen 

noemen. De andere aantallen 

worden steeds door ongeveer 

vier behandelaren genoemd.  

Een aantal behandelaren geeft aan tussentijds te evalueren (n=6). Wanneer in het proces zij 

evalueren verschilt onderling, een behandelaar geeft aan na drie of zes maanden te evalueren een ander 

geeft aan na tien sessies te evalueren. Een aantal behandelaren geven aan regelmatig terug te komen op 

doelen (n=3). Veel behandelaren geven aan de ROM te gebruiken bij de evaluaties (n=5), om positieve 

veranderingen te laten zien (n=1).  

Met betrekking tot de verantwoordelijkheid bij de cliënt leggen noemen behandelaren dat ze 

de cliënt proberen mede verantwoordelijk te maken voor het behandelproces (n=2) en dat zij zelf 

moeten werken aan het herstel (n=3). Een aantal behandelaren noemt vooraf aan een behandeling, of 

tijdens, hoeveel sessies de cliënt heeft. Een aantal van hen geeft aan dat ze in ieder geval aan het begin 
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vermelden hoeveel sessies de behandeling in beslag zal nemen (n=2). Eén behandelaar geeft letterlijk 

aan dat de behandeling eindig is.  

Wat opvalt bij de overige gegeven antwoorden is dat behandelaren een signalerings-

/terugvalpreventieplan maken (n=3), huiswerk meegeven (n=2) en de zelfredzaamheid van de cliënt 

bevorderen (n=2), onder andere door de cliënt het vertrouwen te geven dat hij het alleen kan.  

 

Toekomstige oplossingen en maatregelen 

  Verwachtingen en informeren van de cliënt. Behandelaren geven aan dat ze de 

(onrealistische) verwachtingen van de cliënt moeten bespreken bij aanvang van een behandeling (n=5) 

en moeten aangeven wat de behandeling inhoudt (psycho-educatie) en wat de verwachtingen naar de 

cliënt toe zijn (bijvoorbeeld dat de cliënten zelf wat moeten doen, onder andere huiswerk) (n=11). Ten 

aanzien van de eindigheid geven behandelaren aan dat er aan het begin van de behandeling moet 

worden stilgestaan bij de eindigheid van de behandeling (n=5) en moet er volgens een aantal 

behandelaren aan het begin van de behandeling een tijdslimiet gesteld worden, mogelijk in de vorm 

van het benoemen van het aantal sessies (n=5). Een aantal behandelaren geven aan dat het no-show 

beleid moet worden benoemd naar de cliënt toe (n=2).  

 Doelgerichte behandeling. Behandelaren geven aan dat doelen duidelijk, concreet en reëel 

(n=4) en SMART (n=3) geformuleerd moeten zijn. Behandelinhoudelijk zou men moeten werken 

volgens richtlijnen en protocollen (n=5) en zou men doelgericht moeten werken (n=5). Behandelaren 

geven aan dat evaluaties gericht moeten zijn op doelen (n=3) en de eindigheid van de behandeling 

(n=2). Hierbij wordt meerdere malen het belang van de ROM genoemd (n=4). Ten aanzien van de 

frequentie van behandelevaluaties noemen behandelaren dat er vaker geëvalueerd moet worden en dat 

dit mogelijk moet worden ingepland (n=8). Hoe vaak dit zou moeten gebeuren in de behandeling 

wordt niet expliciet genoemd.  
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 Inschakelen team, collega of andere hulpvormen. Behandelaren geven aan dat het prettig 

zou zijn als een collega (n=8) en/of het team (n=8) meer betrokken wordt bij de behandelingen. 

Daarbij noemen een aantal behandelaren het belang van intervisie (n=4) en het MDO (n=3). Door het 

team erbij te betrekken wordt er met een ‘frisse blik’ naar het behandelproces gekeken, hebben 

behandelaren minder het gevoel dat ze er alleen voor staan en meer het gevoel dat ze kritisch moeten 

zijn, omdat ze zich moeten kunnen verantwoorden. Behandelaren noemen concrete maatregelen zoals 

elke behandelaar aan een andere behandelaar koppelen die mee kan kijken en het proces kan 

evalueren; en het aanscherpen van de behandelvoorwaarden, zoals het hanteren van een sterker ‘nee, 

tenzij’ principe.  

Wat betreft de overdracht en doorstroom had één behandelaar het idee om bij elke 

behandeling de cliënt maximaal een jaar door dezelfde behandelaar te laten behandelen en daarna de 

behandeling af te sluiten of over te dragen aan een andere behandelaar. Wat betreft de behandeling van 

cliënten met chronische problematiek werkt volgens één behandelaar steunend structurerend contact 

niet en zou er een rehabilitatieprogramma moeten worden opgezet. Twee andere behandelaren geven 

juist aan dat als een behandeling (cure) bij deze groep cliënten niet werkt, je moet overstappen naar 

steunend structurerend contact (care). Tot slot wordt er door een behandelaar genoemd dat er voor 

cliënten met persoonlijkheidsproblematiek eindtermen/criteria moeten komen om te kunnen bekijken 

wanneer een behandeling geslaagd is en men dus af kan sluiten. 

  Voorbereiding van de cliënt op de afronding. Ten aanzien van het voorbereiden van de 

cliënt op afronding geven behandelaren aan dat er al tijdens de behandeling aandacht moet zijn voor 

de zelfredzaamheid van de cliënt (n=2) en moeten er aan het einde van de behandeling documenten, 

zoals een signaleringsplan en een terugvalpreventieplan, worden opgesteld (n=8). Volgens een aantal 

behandelaren moet het steunsysteem van de cliënt bij de behandeling worden ingeschakeld (n=6), 

vooral bij de terugvalpreventie. Een paar behandelaren zien het benoemen dat het einde nadert (n=5) 

als maatregel om de cliënt te stimuleren om tot afronding te komen. Volgens een aantal behandelaren 

moet de frequentie van behandelsessies omlaag wanneer er wordt afgesloten (n=4). Eén van deze 

behandelaren is voor de invoering van een strippenkaart, zodat de cliënt zelf controle houdt over de 

behandelingen en er toch beperkte mogelijkheden worden gegeven.  

  Organisatorische maatregelen. Wat betreft de organisatie is er kritiek op de werkdruk (n=2) 

en op het gebruik van het Elektronisch Cliënten Dossier (afgekort EPD) (n=4). 

 Overige maatregelen. Wat opviel bij de overige maatregelen is dat een aantal behandelaren 

aangeven dat ze een behandelovereenkomst met de cliënt opstellen (n=3).  

4. Conclusie & Discussie 

  In deze studie is onderzoek gedaan naar de doorstroom van cliënten op de afdeling Angst en 

Stemming bij Dimence te Deventer. Er is onderzocht welke cliëntfactoren er volgens behandelaren 

voor zorgen dat cliënten langer dan anderhalf jaar in de zorg blijven op de afdeling Angst en 
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Stemming van Dimence te Deventer en er is onderzocht wat volgens behandelaren van deze afdeling 

goede oplossingen zijn om tot het tijdig afronden van een behandeling te komen.  

 

 Persoonskenmerken spelen vaak een rol bij cliënten die langer dan anderhalf jaar in 

behandeling zijn. Bij doorvraag bleek dat er bij deze cliënten vaak sprake is van 

persoonlijkheidsproblematiek of complexe problematiek. Volgens de literatuur zou 50 procent van 

cliënten met een persoonlijkheidsstoornis maximaal 1,3 jaar psychotherapeutische behandeling nodig 

zijn voordat ze hersteld zijn, 75 procent heeft maximaal 2,2 jaar nodig (Perry, Banon & Ianni, 1999). 

Het lijkt daarom verklaarbaar dat behandelaren benoemen dat veel van de cliënten die langer dan 

anderhalf jaar in behandeling zijn, een persoonlijkheidsstoornis hebben, ze hebben een lange 

behandelduur nodig om te herstellen. Angststoornissen worden niet genoemd en stemmingsstoornissen 

(recidiverende depressie) maar een paar keer.  

  Leeftijd lijkt geen rol te spelen. Vaak hebben cliënten die langer dan anderhalf jaar in 

behandeling zijn eerder behandeling gehad. Cliënten die langer dan anderhalf jaar in behandeling zijn 

lijken weinig eigenaarschap op zich te nemen. Verder noemen behandelaren veel factoren die ook naar 

voren kwamen in de literatuur van de inleiding: cliënten zien de behandelaar vaak als steunend 

systeem, ze hebben een (vertrouwens)band met de behandelaar opgebouwd en vinden het lastig om 

deze te verbreken. Daarnaast stellen cliënten zich afhankelijk op en voelen zich niet in staat om op 

eigen benen te staan. Tot slot hebben cliënten vaak bepaalde (onrealistische) verwachtingen en kunnen 

ze volgens behandelaren moeite hebben met het accepteren dat hun problemen niet helemaal opgelost 

zullen worden tijdens de behandeling. Wat niet wordt genoemd door de behandelaren, maar wel naar 

voren kwam in de literatuur, is dat de cliënt hoop houdt op verdere verbetering als de behandeling 

wordt voortgezet.  

 

 Wat betreft de oplossingen viel het op dat behandelaren voornamelijk dezelfde maatregelen 

noemen als in de literatuurstudie van dit onderzoek al is benoemd, namelijk: de cliënt informeren en 

verwachtingen bespreken, doelen opstellen, evalueren, het team en steunsysteem inschakelen en de 

cliënt voorbereiden op afronding. Behandelaren geven aan dat ze dit al doen of dat ze dit zouden 

moeten doen. Wat niet wordt genoemd door de behandelaren, maar wel naar voren kwam in de 

literatuur is het nemen van een therapiepauze. Onduidelijk is waarom behandelaren dit niet noemen. 

Mogelijk wordt dit niet gezien als oplossing. Volgens de literatuur kan een therapiepauze echter een 

goede interventie zijn wanneer de behandeling stagneert (Arts & Reinders, 2012). De behandelaren 

van de afdeling Angst en Stemming te Deventer zouden deze interventie kunnen toepassen.  

  Opvallend is dat behandelaren bijna geen maatregelen noemen met betrekking tot de 

behandelduur van persoonlijkheidsstoornissen en/of complexe problematiek. Eén behandelaar geeft 

aan dat er voor cliënten met persoonlijkheidsproblematiek eindtermen/criteria moeten komen om te 

kunnen bekijken wanneer een behandeling geslaagd is en men dus kan afsluiten. Het is onduidelijk 
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waarom behandelaren bijna geen maatregelen noemen. Het zou kunnen dat zij zich er bewust van zijn 

dat deze groep cliënten een langere behandelduur nodig heeft voordat ze hersteld zijn.  

  Wat betreft de doorstroom van cliënten met chronische problematiek viel op dat behandelaren 

hier verschillende visies op hadden met betrekking tot de behandeling. Volgens sommigen werkt een 

steunend-structurerende behandeling, door Arts en Reinders (2012) aangeduid met handicapmodel. 

Volgens een andere behandelaar werkt dit niet en moet er een rehabilitatieprogramma opgezet worden. 

Onduidelijk is wat deze behandelaar precies bedoelt met dit rehabilitatieprogramma.  

  Verder onderzoek, bijvoorbeeld in de vorm van teambesprekingen, zou kunnen uitwijzen wat 

verschillende visies zijn ten opzichte van behandelstrategieën en behandelduur van chronische 

problematiek, persoonlijkheidsproblematiek en complexe problematiek. Het bespreken kan volgens 

verschillende technieken. De Delphi techniek is een onderzoeksmethode waarbij het niet nodig is dat 

participanten als groep bij elkaar zijn. Eén persoon is leider en vraagt mondeling of schriftelijk de 

meningen van verschillende personen ten aanzien van een onderwerp waar geen consensus over 

bestaat. Door de antwoorden van de andere personen (anoniem) terug te koppelen wordt in een aantal 

rondes geprobeerd tot consensus te komen. Tijdens de laatste ronde kan het team mogelijk wel bijeen 

komen en kan het onderwerp mondeling worden besproken (Cohen, Manion & Morrison, 2011).  

  Wat betreft het vooraf afspraken maken geven behandelaren vaak aan dat ze zaken wel 

benoemen, maar niet dat er concreet afspraken worden gemaakt. Volgens Arts en Reinders (2012) is 

het echter van groot belang dat er duidelijke afspraken worden gemaakt omtrent de duur en de 

frequentie van de behandeling. Slechts enkele behandelaren geven aan dat ze een 

behandelovereenkomst op stellen met de cliënt. Mogelijk zouden meerdere behandelaren dit kunnen 

doen.  

Doelen zouden volgens behandelaren duidelijker, concreter, reëler en/of volgens het SMART-

principe moeten worden geformuleerd. Het is opvallend dat behandelaren dit noemen. Ze lijken zich er 

bewust van dat het doelen opstellen op een bepaalde manier moet, maar blijkbaar gebeurt het niet of 

niet goed. Onduidelijk is wat de reden is van deze discrepantie. Een mogelijkheid is dat de waan van 

de dag te veel op de voorgrond staat, waardoor men niet toekomt aan het opstellen van (juiste) doelen. 

Of behandelaren stellen verkeerde doelen, bijvoorbeeld doelen die klachtgericht zijn. Verder 

onderzoek, mogelijk door middel van interviews of teambesprekingen, zou kunnen uitwijzen wat de 

reden van de discrepantie is en of behandelaren helemaal geen doelen stellen of dat ze op een 

verkeerde manier doelen stellen. Dit kan mogelijk ook door middel van de eerdergenoemde Delphi 

techniek.  

  Wat volgens behandelaren zou helpen om de behandelduur terug te dringen is dat een collega 

of het team kritisch meekijkt en meedenkt bij een behandeling en de voortgang van de behandeling 

helpt te bewaken. Opvallend is dat behandelaren graag een collega zouden hebben die aan hen 

gekoppeld is en die met hen meedenkt en meekijkt. Daartegenover staat dat deze collega ook te veel 

bij de behandeling betrokken kan raken en mogelijk niet meer objectief is. Behandelaren op de 
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afdeling Angst en Stemming zouden dit “buddy-systeem” eerst kunnen uitproberen alvorens het te 

implementeren in de praktijk. Dit kan gedaan worden door een aantal behandelaren aan elkaar te 

koppelen. Zij hebben met z’n tweeën één uur per week een cliëntenoverleg en kijken mogelijk ook 

mee bij elkaars behandelingen. Na een aantal maanden kan men met het team evalueren hoe deze 

collega’s dit systeem ervaren en of het daadwerkelijk heeft bijgedragen aan het afsluiten van 

behandelingen.  

Wat betreft de overdracht en doorstroom had een behandelaar het idee om bij elke behandeling 

de cliënt maximaal een jaar door dezelfde behandelaar te laten behandelen en daarna de behandeling af 

te sluiten of over te dragen aan een andere behandelaar. Dit komt overeen met wat eerder werd 

genoemd in de literatuur, namelijk dat het goed kan zijn om een cliënt over te dragen aan een andere 

behandelaar. Deze zou minder binding hebben met de cliënt en kan de behandeling mogelijk binnen 

een aantal zittingen beëindigen. Men zou dit systeem bij een aantal behandelaren op de afdeling 

kunnen uitproberen en naderhand (bijvoorbeeld na anderhalf jaar) evalueren of het realistisch en 

praktisch haalbaar is en of behandelaren en cliënten er mee om kunnen gaan.  

Aan het einde van de behandeling moet de cliënt goed voorbereid worden op de afronding van 

de behandeling, bijvoorbeeld door middel van terugvalpreventie. Volgens een aantal behandelaren 

moet het steunsysteem bij de behandeling worden ingeschakeld, voornamelijk bij de 

terugvalpreventie. In overeenstemming met eerdergenoemde literatuur geven sommige behandelaren 

aan dat de frequentie van behandelsessies omlaag moet aan het einde van een behandeling. Arts en 

Reinders (2012) geven aan dat de behandelaar de planning van de laatste gesprekken mogelijk kan 

overlaten aan de cliënt: de cliënt mag binnen een bepaalde termijn bijvoorbeeld nog één tot vijf 

behandelsessies opnemen. Ook een behandelaar noemde deze ‘strippenkaart’ techniek. Belangrijk is te 

vermelden dat er dan wel het risico bestaat dat het kan zijn dat het dan net minder gaat met de cliënt, 

hierdoor is het alsnog lastig om de behandeling af te ronden (Arts & Reinders, 2012). Sommige 

cliënten zijn bang dat zij bij terugval onderaan de wachtlijst terecht komen en dan lang op hulp moeten 

wachten, waardoor ze langer in behandeling blijven. Door te benoemen dat de cliënt voorrang krijgt 

bij een terugval, kan de cliënt de behandeling alsnog beëindigen. 

 

 De onderzoeksvraag van opdrachtgever Dimence Deventer, afdeling Angst en Stemming 

luidde: “Welke factoren zorgen er voor dat cliënten (te) lang in zorg blijven op de afdeling Angst en 

Stemming in Deventer?” De indruk bestond dat cliënt-, therapeut- en maatschappelijke factoren elkaar 

beïnvloeden in de doorstroom van cliënten. Dit onderzoek heeft zich gericht op de visie van de 

behandelaren. Hen is gevraagd welke cliëntfactoren mogelijk een rol spelen in de doorstroom, naar 

wat zij momenteel al doen aan stimulering en naar wat volgens behandelaren oplossingen kunnen zijn. 

Deze zelfrapportage van behandelaren geeft een eendimensionaal beeld van het langdurig behandelen. 

Het zou daarom goed zijn om ook onderzoek te doen bij cliënten zelf: wat is de visie van cliënten op 

langdurige behandeling? Tijdens dit onderzoek bleek dat er ook nog zaken op organisatorisch niveau 
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een rol te spelen met betrekking tot de behandelduur, zoals kritiek op het EPD. Aanbevolen wordt om 

nader onderzoek te doen naar organisatorische factoren, bijvoorbeeld door middel van interviews of 

enquêtes.  

 Bij de eerste twee deelvragen was beoogd een onderscheid te maken tussen meer feitelijke 

cliëntfactoren en minder feitelijke factoren. Echter bleek er tijdens het onderzoek veel overlap te zijn 

tussen deze vragen, voornamelijk wat betreft de attitude. Achteraf hadden de deelvragen anders 

ingedeeld moeten worden en zou attitude bijvoorbeeld beter aansluiten bij de tweede deelvraag dan bij 

de eerste.  

  In het onderzoek zijn behandelaren met verschillende functies geïnterviewd (zie tabel 1). 

Opvallend is dat er grote verschillen zijn in de caseload van de behandelaren en het aantal cliënten dat 

langdurig in behandeling is. Dit zou te maken kunnen hebben met de functie die behandelaren hebben.  

 Zoals in de procedure van dit onderzoek al is aangegeven, zijn de behandelaren een aantal keer 

op de hoogte gebracht van het onderzoek dat zou gaan starten. Ook was de periode waarin de 

interviews werden afgenomen drie weken. Mogelijk hebben behandelaren onderling gesproken over 

de inhoud van de interviews. Daarnaast is een tijd voor het onderzoek het artikel Het afsluiten van 

eindeloze behandelingen van Arts en Reinders (2012) op de afdeling verspreid. In dit artikel staat de 

doorstroom van cliënten centraal en worden maatregelen gegeven hoe behandelaren de doorstroom 

kunnen bevorderen. Zowel het onderling bespreken als het lezen van het artikel kan er toe geleid 

hebben dat behandelaren zich op het interview zijn gaan voorbereiden. Dit kan gunstig zijn, 

bijvoorbeeld doordat ze over de doorstroom gingen nadenken, maar het zou kunnen zijn dat 

behandelaren geprimed zijn en daardoor moeilijker out of the box kunnen denken. De verwachting is 

echter dat de belangrijkste factoren genoemd zijn, aangezien deze steeds door een groot gedeelte van 

de behandelaren werden aangegeven. Het bespreken met collega’s en het lezen van het artikel zal 

daarom waarschijnlijk niet veel invloed hebben gehad op de resultaten.  

 Ondanks het van tevoren bespreken van de codering van een interview die door beide 

onderzoekers is gedaan, was er een lage consensus wat betreft het coderen. Dit bleek uit de meting van 

de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid. Een aspect van de matige consensus is dat één van de 

onderzoekers meer coderingen toekende dan de andere onderzoeker. Hierdoor is de betrouwbaarheid 

lager (zie ook Methode, Inter-beoordelaarsbetrouwbaarheid). Achteraf waren minder categorieën in 

het coderingschema afdoende geweest. Daarnaast zouden er betere afspraken moeten worden gemaakt 

wanneer een antwoord wel of niet zou worden gecodeerd en welke code er zou worden gegeven. 

Mogelijk zouden meerdere interviews samen gecodeerd moeten worden om tot een betere consensus te 

komen wat betreft het coderen.  

   

 Ter afsluiting kan gesteld worden dat uit dit onderzoek is gebleken dat het afsluiten van 

behandelingen lastig kan zijn, maar dat het belangrijk is dat er naar gestreefd wordt om een 

behandeling niet te lang voort te zetten. Het onderzoek heeft aangetoond dat verschillende 
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cliëntfactoren een rol spelen in de continuering van de behandeling. Daarnaast noemen behandelaren 

verscheidene oplossingen. De belangrijkste punten die aangepakt moeten worden zijn: in een vroeg 

stadium duidelijke, concrete, reële en/of volgens het SMART-principe geformuleerde doelen opstellen 

en concrete afspraken maken met cliënt over de duur en frequentie van de behandeling; onderzoeken 

hoe cliënten met persoonlijkheids-, chronische- en/of complexe problematiek het best behandeld 

kunnen worden op de afdeling en onderzoeken of het praktisch haalbaar is om een cliënt maximaal een 

jaar te behandelen en dan af te sluiten of door te verwijzen naar een collega.  

  



 

N.A. Assink   26 

 

Literatuurlijst 

 

Arts, W. & Reinders, M. (2012). Het afsluiten van eindeloze behandelingen. Gedragstherapie, 45, 45-

416 

 

Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. (2011). Research methods in education. London: Routledge 

 

De Graaf, R., Ten Have, M. & Van Dorsselaer, S. (2010). De psychische gezondheid van de 

Nederlandse bevolking. NEMESIS-2: Opzet en eerste resultaten. Utrecht: Trimbos-instituut. 

 

Dimence (2013). Wachttijden. Retrieved from: 

(http://www.dimence.nl/Wachttijden/Pages/default.aspx).   

 

Dimence (2014). Wachttijden. Retrieved from: 

(http://www.dimence.nl/Wachttijden/Pages/default.aspx).   

 

Durham, R.C., Chambers, J.A., Power, K.G., Sharp, D.M. Macdonald, R.R., Major, K.A., Dow, M.G., 

& Gumley, A.L. (2005). Long-term outcome of cognitive behaviour therapy clinical trials in 

central Scotland, Health Technology Assessment, 9, 1-174. 

 

GGZ Nederland (2009). Wachtlijsten in GGZ-instellingen op januari 2009. Amersfoort: GGZ-

Nederland.  

 

Greenberg, R.P., Constantino, M.J. & Bruce, N. (2006). Are patient expectations still relevant for 

psychotherapy process and outcome? Clinical Psychology Review, 26, 657-678. 

 

Howard, K.I., Kopta, S.M., Krause, M.S., & Orlinsky, D.E. (1986). The dose-effect relationship in 

psychotherpay. American Psychologist, 41, 159-164. 

 

Koekkoek, B. (2011). Praktijkboek sociaal-psychiatrische begeleiding. Houten: Bohn Stafleu van 

Loghum.  

 

Nederlands Instituut van Psychologen (2014). Klinisch Psycholoog. Retrieved from:   

http://www.psynip.nl/registratie-en-accreditatie/psychologenregisters-wet-big/klinisch-

psycholoog.html 

 



 

N.A. Assink   27 

 

Perry, J.C., Banon, E., & Ianni, F. (1999). Effectiveness of psychotherapy for personality disorders.  

American Journal of Psychiatry, 156, 1312-1321.  

 

Sinnema, H., Franx, G., & Land, H. van ‘t (2009). Trendrapportage GGZ 2009.  Multidisciplinaire 

Richtlijnen in de GGZ. Utrecht: Trimbos-instituut. 

 

Stoffer, R. (2012). Het vijf-gesprekkenmodel. Een handleiding. Delft: Eburon 

 

Vanderereycken, W., Hoogduin, C.A.L., & Emmelkamp, P.M.G. (2008). Handboek psychopathologie 

deel 1: Basisbegrippen. Houten: Bohn Stafleu van Loghum 

 

Verbeek, M., Knispel, A., Nuijten, J. (2012). GGZ in tabellen 2011. Utrecht: Trimbos Instituut. 

 

Zitman, F.G. (1976). De meerjarige poliklinische cliënt. Tijdschrift voor Psychiatrie, 18, 331-340. 

  



 

N.A. Assink   28 

 

Bijlage 1 Het interview 

 

Interview  
Opdrachtgever: Dimence, te Deventer. Afdeling Angst & Stemming 

Onderzoekers:  Nienke Assink 

    Stefan van der Ven 

Studierichting:  Psychologie – Geestelijke Gezondheidsbevordering 

 

Inhoud: 

- Instructie onderzoeker 

- Interview 

- Toestemmingsverklaring met daarin:  - beschrijving onderzoek 

- opdrachtgever  

- waarborging anonimiteit 

 

 

 

        



 

N.A. Assink   29 

 

Instructie voor de interviewer 

Leesinstructies: 

Vetgedrukt betekent letterlijk voorlezen 

Onderstreept geeft een doorvraag aan.  

 � geeft de aandachtspunten aan bij deze vraag 

Algemene instructies: 

- Naast de doorvragen die er onderstreept staan, vraag steeds door, tot de behandelaar geen 

aanvullingen meer geeft. 

- Toevoegingen dienen pas te worden genoemd wanneer de geïnterviewde zelf geen antwoord geeft 

of wanneer de geïnterviewde geen aanvullingen meer heeft.  

- Aan het eind ruimte voor het opschrijven van opmerkingen. 

Instructies Caseload 

Elke behandelaar krijgt van tevoren zijn/haar caseload (de secretaresse zorgt daar voor). Deze 

caseload neemt de behandelaar mee naar het interview.  

Vooraf een verklaring voor geheimhouding tekenen.  
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Het interview 

Introductie van het interview 
Goedemorgen/middag,  

Begin deze maand heeft Stefan/heb ik een korte presentatie gegeven in de beleidsvergadering 

over ons onderzoek. Een onderzoek naar de doorstroom van cliënten op de afdeling Angst en 

Stemming te Deventer. Wij richten ons in dit interview enerzijds op cliënt factoren die van invloed 

zijn op de behandelduur. Daarnaast richten we ons op oorzaken en mogelijke oplossingen die 

behandelaren zien in het beperken van de behandelduur van cliënten op deze afdeling. Vandaag ga 

ik het interview afnemen. Voordat we daadwerkelijk beginnen wil ik u vragen om het 

toestemmingsformulier door te nemen en te ondertekenen.  

 

Algemene gegevens interview: 
 

Datum van afname:………………………………………………………………………………………. 

Tijd van afname:…………………………………………………………………………………………… 

Interviewer:………………………………………………………………………………………………….. 

 

Algemene gegevens geïnterviewde: 

    
Naam: …………………………………………………………………………………………………..………………………………………….… 

Leeftijd: …………………………………………………………………………………………………..………………………………………….. 

Jaren werkzaam binnen dit werkveld: ……………………………………………………….……………………………………….. 

Jaren werkzaam op deze afdeling bij Dimence:…………………………………………….…………………………………….. 

Functie: .………………………………………………………………………………………………..…………………………………………… 

 

Aantal cliënten in huidige caseload: ……………………………………………………………………..………………….…………. 

Aantal cliënten dat langer dan 18 maanden (1,5 jaar) in behandeling is (startdatum van 

behandelingen voor juni 2012): ……………………………………. 
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Wij zijn in ons onderzoek nieuwsgierig naar langdurige behandelingen. Hiermee bedoelen we 

behandelingen van 1,5 jaar of langer. Wij hanteren dit tijdsbestek, omdat binnen de geestelijke 

gezondheidszorg één jaar als chronisch (langdurig) wordt beschouwd1 en om een nog duidelijker 

onderscheid te maken tussen kortere en langdurige behandelingen hanteren we boven op dat jaar 

nog een marge van een half jaar. Daarnaast zouden de eerste behandelstappen van de richtlijnen 

voor de behandeling van deze cliënten ruimschoots uitgevoerd moeten zijn. 

Dan gaan we nu verder met de open vragen.  

Gemeenschappelijke cliënt kenmerken  
1. Als u kijkt naar de cliënten die 1,5 jaar of langer in de behandeling zijn, wat ziet u dan als 

gemeenschappelijke kenmerken van deze cliënten t.o.v. andere cliënten op deze afdeling? 

1a.  Doorvragen: - diagnose 

1b.   - leeftijd 

1c.    - eerdere behandelingen 

1d.   - attitudes ten aanzien van behandeling 

 

Ten aanzien van de behandeling         
2. Is er een richtlijn omtrent behandelduur bij behandelingen? 

3. Wordt er aan het begin van de behandeling samen met de cliënt vastgesteld hoelang de 

behandeling zal duren?     

3a.�(indien nee) Vindt u dat er een maximale behandelduur zou moeten zijn?  

   ����vraag toelichting 

3b.�(indien ja)   Hoe wordt die richtlijn voor behandelduur gehanteerd? 

� (Denk aan ‘nee tenzij – principe’) 

3c.�(Indien verlengen): Hoe ziet die verlenging er uit?  

 

DoelenDoelenDoelenDoelen 

4. Worden er vooraf doelen opgesteld?  

    

5. Wat betreft cliënten die langer dan 1,5 jaar in behandeling zijn: in hoeverre bestaat er 

verwachting dat door doorbehandelen doelen worden behaald?  

 

Stimulering 
6. Op welke wijze stimuleert u de cliënt om tijdig tot het afronden van de behandeling te komen?  

� (indien behandelaar aangeeft dit niet te doen): (6a) Hoe zou u de cliënt kunnen stimuleren?  

 

Oorzaak 
7. Wat ziet u als behandelaar als mogelijke oorzaak dat behandelingen van bepaalde cliënten op 

de afdeling Angst & Stemming langer dan anderhalf jaar duren? 

7a. Doorvraag: m.b.t. cliënt: welke rol heeft de cliënt in de oorzaak dat de behandeling langer dan 

1,5 jaar duurt?   (denk bijvoorbeeld aan verwachtingen) 

7b. Doorvraag: m.b.t. behandelaar: welke oorzaak ziet u bij uzelf als mogelijke oorzaak dat de 

behandeling langer dan anderhalf jaar duurt? 

 

                                                           
1 Vanderereycken, W., Hoogduin, C.A.L., & Emmelkamp, P.M.G. (2008). Handboek psychopathologie deel 1: 

Basisbegrippen. Houten: Bohn Stafleu van Loghum 
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Belemmeringen 
8. Stel… U heeft een cliënt langer dan 1,5 jaar in behandeling en u zou deze behandeling moeten 

stoppen. Wat zou het voor u als behandelaar lastig maken om deze behandeling te 

beëindigen?  

�let op: het gaat hier om zaken die de behandelaar persoonlijk lastig vindt 

Doorvragen:  (verdiepend) kunt u daar iets meer over vertellen? 

  (verdiepend) zijn  er ook indicaties die u weerhouden om de behandeling te  

   beëindigen? 

(verbredend) zijn er nog meer zaken die het lastig maken? 

 

9. Wat maakt het voor cliënten moeilijk om een behandeling te beëindigen?  

Doorvragen:  (verdiepend) kunt u daar iets meer over vertellen? 

(verbredend) zijn er nog meer zaken die het lastig maken? 

 

Oplossing 

10. Stel behandelingen zou binnen anderhalf jaar moeten worden gestopt, wat zou dan voor deze 

cliënten de oplossing zijn om dit te kunnen realiseren? 

11. Wat ziet u als oplossing om de behandeling van cliënten binnen anderhalf jaar te stoppen?  

����let op: sluit dit aan bij de antwoorden die gegeven zijn bij belemmeringen?  

 11a. � (indien nee)  Doorvraag: u gaf net aan dat ….belemmeringen waren, ziet u daarvoor ook 

oplossingen?  

(indien ja)   Doorgaan naar vraag 12.  

 

 

Maatregelen 

12. Welke maatregelen zouden moeten worden genomen om het tijdig afsluiten van 

behandelingen te bevorderen? 

�let op: deze vraag heeft meerdere niveaus, alle niveaus uitvragen! 

 

Doorvragen: 

12a. Welke maatregelen voor u zelf als behandelaar  1. In een vroeg stadium 

12b.       2. Tijdens de behandeling 

12c.       3. Aan het einde van de behandeling 

 

 

Afronding 

Dat was de laatste vraag van dit interview… Hebt u nog vragen/opmerkingen?  

In februari hopen we ons onderzoek naar de doorstroom van cliënten af te ronden en zullen we de 

resultaten aan het team presenteren. Ook zult u informatie ontvangen als u uw mailadres heeft 

achtergelaten op de Toestemmingsverklaring. Ik wil u nogmaals bedanken voor het meewerken 

aan het onderzoek. 

 

 

Ruimte om vragen/opmerkingen te noteren:  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

Bijlage Toestemmingsverklaring 

 

Beste meneer/mevrouw, 

Bedankt dat u aan ons onderzoek wil deelnemen. Dit is een onderzoek in opdracht van Dimence te 

Deventer, afdeling Angst en Stemming. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met de 

universiteit Twente, de faculteit gedragswetenschappen, psychologie. Het doel van het onderzoek is 

inzicht verkrijgen in de doorstroom van cliënten op de afdeling Angst en Stemming. Het doel van het 

interview is om inzicht te krijgen in de behandelduur van cliënten en de overwegingen die 

behandelaren met betrekking tot de behandelduur maken. 

Voor dit interview is het van belang dat u zo nauwkeurig mogelijk antwoord geeft. We zijn daarbij 

geïnteresseerd in uw persoonlijke mening/opvatting. Voor het interview hebben we 60 minuten 

gereserveerd. Allereerst zullen er een aantal gesloten vragen worden gesteld gevolgd door een 

aantal open vragen. 

Dit interview zal worden opgenomen. Na verwerking van de audio gegevens zullen deze worden 

verwijderd en de verwerkte gegevens zullen verder anoniem worden verwerkt. Waar nodig worden 

persoonlijke gegevens aangepast om herkenning te voorkomen.  

 

Mocht u geïnteresseerd zijn naar de uitkomsten van het onderzoek, dan verzoeken wij u om uw e-

mail adres hier te vermelden. …………………………………………………………………. 

  

Uw handtekening ter bevestiging van het gebruiken van dit interview voor wetenschappelijk 

onderzoek: 

 

 ----------------------------------------------------------------------------- 

Bedankt, 

Nienke Assink en Stefan van der Ven 
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Bijlage 2 Codeerschema 

 

onderzoeks

-vraag 1: 

  Onderscheiden cliënten die langer dan anderhalf jaar in 

behandeling zijn zich ten opzichte van andere cliënten op 

de afdeling wat betreft diagnose, leeftijd, eerdere 

behandelingen en attitude?  

    

1   cliëntfactoren algemeen:   nienke stefan 

  1 omgevingsfactoren zoals weinig steunsysteem 1.1   

  2 persoonskenmerken  1.2   

  3 behandelings kenmerken (zoals komen vaak niet 

opdagen) 

1.3   

  88 anders 1.88   

          

1a   diagnostiek:     

  1 complexe problematiek 1a.1   

  2 depressieve symptomen/stemmingsstoornis  1a.2   

  3 persoonlijkheidsstoornis (cluster C) 1a.3   

  4 as IV - psychosociale problematiek 1a.4   

  5 angst/paniekstoornis  1a.5   

  77 geen bijzonderheden 1a.77   

  88 anders 1a.88   

          

1b   leeftijd     

  1 hogere leeftijd (>30 jaar) 1b.1   

  2 lagere leeftijd (<30 jaar) 1b.2   

  3   1b.3   

  77 geen bijzonderheden 1b.77   

  88 anders 1b.88   

          

1c   behandeling     

  1 eerdere behandeling(en) gehad 1c.1   

  2 er lopen nu meerdere behandelingen 1c.2   

  3 geen eerdere behandeling(en) gehad 1c.3   

  4   1c.4   

  77 geen bijzonderheden 1c.77   

  88 anders 1c.88   

          

1d   attitude     

  1 wantrouwender 1d.1   

  2 afhankelijker 1d.2   

  3 achter over zitten/weinig eigenaarschap 1d.3   
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  4 niet opkomen dagen 1d.4   

  5 moeite met acceptatie 1d.5   

  6 weinig veranderingsbereidheid 1d.6   

  77 geen bijzonderheden 1d.77   

  88 anders 1d.88   

onderzoeks

-vraag 2  Wat zien behandelaren als oorzaak, dat behandelingen 

van bepaalde cliënten op de afdeling Angst & Stemming  

langer dan anderhalf jaar duren? 

vraag:2,3

,3a,3b,3c,

4,5,7,7b,

8 

  

    a.     In zijn algemeenheid in de behandeling     

    b.     (5)Wat weerhoudt de behandelaar persoonlijk in het 

beeindigen van de behandeling 

    

2a.1   bestaat er een richtlijn? vraag 2   

  1 ja  2a.1.1   

  2 nee 2a.1.2   

  88 anders 2a.1.88   

2a.2   wordt vooraf met cliënt vastgesteld hoelang 

behandeling duurt? 

vraag 3   

  1 ja  2a.2.1   

  2 nee 2a.2.2   

  88 anders 2a.2.88   

2a.3   zou er een maximale behandelduur moeten zijn? vraag 3a   

  1 ja  2a.3.1   

  2 nee 2a.3.2   

  88 anders 2a.3.88   

2a.3

b 

  hoe wordt de richtlijn voor behandelduur nu 

gehanteerd? 

vraag 3b   

  1 betreft behandeldoel 2a.3b.1   

  2 betreft evaluaties cliënt 2a.3b.2   

  3 betreft evaluatie team (MDO intervisie) 2a.3b.3   

  4 betreft voorwaarden voor verlenging/afronding 2a.3b.4   

  5   2a.3b.5   

  6   2a.3b.6   

  7   2a.3b.7   

  88 anders 2a.3b.88   

2a.3

c 

  indien een behandeling wordt verlengd, voor hoelang 

wordt hij verlengd? 

vraag 3c   

  1 verlengd voor bepaalde tijd <jaar 2a.3c.1   

  2 verlengd voor bepaalde tijd >jaar 2a.3c.2   

  3 verlengd voor onbepaalde tijd 2a.3c.3   

  88 anders 2a.3c.88   

2a.4   worden er vooraf doelen opgesteld? vraag 4   

  1 ja 2a.4.1   

  2 nee 2a.4.2   

  88 anders 2a.4.88   

2a.5   verwacht je dat door door te behandelen doelen alsnog 

worden behaald? 

vraag 5   

  1 ja 2a.5.1   

  2 nee 2a.5.2   

  88 anders 2a.5.88    
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2a.6   wat is de oorzaak dat een behandeling langer dan 

anderhalf jaar duren? 

pri. 

reactie 

sec 

reactie 

vraag 7 

  1 cliënt gerelateerd 2a.6.1a 2a.6.1b   

  2 behandelaar/behandeling gerelateerd 2a.6.2a 2a.6.2b   

  3 organisatie gerelateerd (ontoereikend 

zorgaanbod/behandeling sluit niet aan/communicatie 

andere behandelaren slecht 

2a.6.3a 2a.6.3b   

  88 anders 2a.6.88a 2a.6.88b   

            

2n   welke rol heeft de client in de oorzaak dat een 

behandeling langer dan anderhalf jaar duurt? 

vraag 7a     

  1 ontbreken/zwak steunsysteem   2n.1     

  2 afhankelijk opstellen                     2n.2     

  3 onrealistische verwachtingen    2n.3     

  4 de as II problematiek van de client          2n.4     

  5 ingrijpende life-events               2n.5     

  6 as IV problematiek                           - 2n.6     

  88 anders 2n.88     

            

2a.7   welke factoren zien behandelaren bij zichzelf als 

oorzaak dat behandelingen langer dan anderhalf jaar 

duren? Omtrent…. 

vraag 7b     

  

1 

behandeldoel opstellen (haalbaarheid, concreetheid, 

etc.) 

2a.7.1     

  

2 

doelgerichte werkmethode 

(steunendstructurerend/beperkt werken aan 

behandeldoel 

2a.7.2   

  3 behandelrelatie cliënt (moeite loslaten, etc) 2a.7.3   

  4   2a.7.4   

  5   2a.7.5   

  6   2a.7.6   

  7   2a.7.7   

  88 anders 2a.7.88   

          

Onderzoeks

-vraag 3: 

Wat kan het volgens behandelaren moeilijk maken voor 

cliënten om een behandeling binnen anderhalf jaar af te 

sluiten?  

    

3n   wat maakt het voor cliënten moeilijk om een 

behandeling te beëindigen? 

  vraag: 9  

  1 weet niet 3n.1   

  2 afhankelijkheid (al dan niet toegelicht) 3n.2   

  3 zich niet in staat voelen om op eigen benen te staan 3n.3   

  4 (nog) niet klachtenvrij zijn 3n.4   

  5 moeite om (vertrouwens)band te verbreken/opbouwen 3n.5   

  6 behandelaar functioneert als (steunend) systeem 3n.6   

  88 anders 3n.88   

2b.

1   

wat weerhoudt de behandelaar persoonlijk in het 

afronden van de behandeling? 

    

  1 cliënt niet willen telleurstellen 2b.1.1   

  

2 

lastig om toe te geven dat de therapie niet werkt/het 

idee dat er nog verbetering mogelijk is door behandeling 

voort te zetten 

2b.1.2   
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  3 vrezen het appel dat cliënten op hen doen (dreigen) 2b.1.3   

  4 het team zit er niet genoeg bovenop 2b.1.4   

  5 het duurt lang om te zien of een behandeling effectief is. 2b.1.5   

  6 onduidelijke behandelingsalternatieven 2b.1.6   

  7 gevoel van verantwoordelijkheid 2b.1.7   

  8 vrezen voor de gevolgen 2b.1.8   

  88 anders 2b.1.88   

onderzoeks

-vraag 3 
Wat zien behandelaren als oplossing om behandelingen 

korter dan anderhalf jaar te laten duren?  

      

3.1 

  

 Hoe stimuleren behandelaren cliënten om tot 

afronding te komen? 

doen 

(3.1a) 

zou ik 

meer 

moeten 

doen… 

(3.1b) 

vraag: 6,6a 

  1 door te noemen hoeveel sessies er nog zijn 3.1a.1 3.1b.1   

  2 evaluatie momenten 3.1a.2 3.1b.2   

  3 >> vervangen door 3.3.3 3.1a.3 3.1b.3   

  4 telkens terug komen op de doelen 3.1a.4 3.1b.4   

  5 verantwoordelijkheid bij de client te leggen 3.1a.5 3.1b.5   

  6 SMART doelen opstellen 3.1a.6 3.1b.6   

  7 positieve verandering benoemen 3.1a.7 3.1b.7   

  88 anders 3.1a.88 3.1b.88   

3.2 

  

Welke maatregelen zouden in een vroeg 

stadium/preventief, volgens behandelaren het tijdig 

afronden van behandelingen bevorderen? 

vraag:10, 

11,12 

  

          

  1 betreft de verwachtingen/informering van de cliënt 3.2.1   

  2 betreft de doelen 3.2.2   

  3 betreft de eindigheid van behandeling 3.2.3   

  4 betreft inschakelen van het team 3.2.4   

  5   3.2.5   

  6   3.2.6   

  7   3.2.7   

  88 anders 3.2.88   

          

3.3 

  

Welke maatregelen zouden tijdens de behandeling, 

volgens behandelaren het tijdig afronden van 

behandelingen bevorderen? 

    

  1 betreft frequentie van evalueren 3.3.1   

  2 betreft de inhoud van evaluaties 3.3.2   

  

3 

betreft inschakelen van het team/een andere 

behandelaar 

3.3.3   

  

4 

betreft behandel inhoudelijk (bijv. 

geprotocolleerd/planmatig werken) 

3.3.4   

  

5 

betreft behandelvoorwaarden aanscherpen (2 keer no 

show/behandeling stopzetten) 

3.3.5   

  

6 

betreft organisatorisch (dbc's niet autmatisch verlengen) 3.3.6   

  7 steunsysteem inschakelen 3.3.7   

  8 doelgericht werken 3.3.8   

  9   3.3.9   
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  88 anders 3.3.88   

3.4 

  

Welke maatregelen zouden bij het afsluiten van de 

behandeling, volgens behandelaren het tijdig afronden 

van behandelingen bevorderen? 

    

  1 betreft team/andere behandelaar 3.4.1   

  2 betreft de overdracht/doorstroom van cliënten 3.4.2   

  

3 

betreft de voorbereiding van cliënt op afronding (outtake 

team, terugvalpreventie) 

3.4.3   

  4 betreft voorwaarden voor verlenging van behandeling 3.4.4   

  5 betreft behandeling (frequentie vn behandeling) 3.4.5   

  6   3.4.6   

  7   3.4.7   

  8   3.4.8   

  9   3.4.9   

  88 anders 3.4.88   
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Bijlage 3 Koppeling onderzoeksvragen aan interview en coderingschema 

 

Tabel 3 

Koppeling Onderzoeksvragen aan Interview en Coderingschema 

Deelvraag Interviewvraag Codes die 

beginnen 

met 

Inhoud code 

A:  

Omtrent 

onderscheidende 

cliëntkenmerken 

1. over gemeenschappelijke 

kenmerken 

1 Cliëntfactoren algemeen 

1a Diagnostiek 

1b Leeftijd 

1c Behandeling 

1d attitude 

    

B:  

Omtrent de rol van 

de cliënt in de 

oorzaak dat een 

behandeling langer 

dan anderhalf jaar 

duurt 

7a. over de rol van de cliënt in 

de oorzaak 

2n Rol cliënt oorzaak 

9. over moeilijkheden die 

cliënten kunnen ervaren bij het 

beëindigen van een behandeling  

3n Moeilijkheden 

    

C:  

Oplossing volgens 

behandelaren 

6. Huidige stimulering om tijdig 

tot afronding te komen 

3.1a Wat wordt er al gedaan 

aan stimulering 

3.1b Wat zou er meer moeten 

worden gedaan 

10. Oplossingen en maatregelen 

in een beginstadium om een 

behandeling tijdig af te ronden.  

3.2 Oplossingen vroeg 

stadium 

11. Oplossingen en maatregelen 

tijdens de behandeling om een 

behandeling tijdig af te ronden. 

3.3 Oplossingen tijdens 

behandeling 

12. Oplossingen en maatregelen 

aan het einde van de 

behandeling om een behandeling 

tijdig af te ronden. 

3.4 Oplossingen aan het einde 

van de behandeling 

 

 


