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SummarySummary in Dutch

Samenvatting g
Hett belangrijkste doel van de in dit proefschrift gerapporteerde studies was het ontwikkelen en
uittestenn van een instrument voor het meten van satisfactie bij kankerpatiënten: Comprehensive
Assessmentt of Satisfaction with Care (CASC).
Err is reeds veel onderzoek gedaan naar de tevredenheid van patiënten met de gezondheidszorg. Een
aantall methodologische problemen doet echter twijfels rijzen omtrent de geloofwaardigheid van een
deell van de onderzoeksresultaten. De volgende beperkingen worden vaak genoemd: 1) er is weinig
bekendd over de psychometrische kwaliteit van de gebruikte instrumenten; 2) de procedure bij
dataverzamelingg leidt tot een laag responspercentage; 3) een hoge mate van tevredenheid bij de patiënt
staatt in contrast tot een meer objectieve rapportage over eventueel gebrekkige zorgverlening.
Bijj de ontwikkeling en het uittesten van de CASC is rekening gehouden met deze methodologische
valkuilen.. Het onderzoek naar de psychometrische kwaliteiten van het instrument heeft daarom
prioriteitt gekregen. Dit is van belang omdat het aangeeft in welke mate de vragenlijst relevante
variabelenn op valide wijze kan meten.
HoofdstukHoofdstuk 1 geeft een overzicht van de literatuur betreffende het meten van de satisfactie van
patiënten.. Dit satisfactieondcrzoek wordt geplaatst in de context van klinisch onderzoek en van de
beoordelingg van de kwaliteit van de gezondheidszorg. De volgende onderwerpen worden besproken:
1)) de redenen om de tevredenheid van patiënten te meten; 2) het doel van deze meting; 3) de betekenis
diee wordt gegeven aan tevredenheid van patiënten; en 4) de componenten waaruit dergelijke metingen
bestaan.. Dit hoofdstuk eindigt met argumenten om een nieuwe vragenlijst over tevredenheid te
ontwikkelenn voor patiënten met kanker.
Verschillendee motieven liggen ten grondslag aan het onderzoek naar tevredenheid van patiënten.
Dee noodzaak om, vanuit het perspectief van de patiënt, effectieve gezondheidsinterventies te
identificerenn wordt benadrukt. Daarnaast worden patiënten en organisaties van patiënten steeds
aktieverr in het eisen van een kwalitatief hoogwaardig zorgsysteem.
Onderliggendee doelstellingen voor de beoordeling van de tevredenheid van patiënten zijn: 1) het
beoordelenn van de aanvaardbaarheid van de behandeling door de patiënt; 2) het identificeren van
enerzijdss redenen van ontevredenheid en anderzijds van motieven om de therapie niet te volgen; 3) het
opstellenn van een gegevensbank voor vergelijkend onderzoek. De resultaten zijn nuttig om
behandelingenn en zorgmodellen te evalueren, alsook de manieren waarop zorg wordt gegeven. Deze
resultatenn kunnen werkers en managers in de gezondheidszorg belangrijke informatie leveren om hun
prestatiess effectief te verbeteren.
Dee betekenis van tevredenheid van patiënten is nog vaak niet helder omschreven en de interpretatie
vann resultaten blijft daardoor soms verwarrend. Verschillende theoretische modellen zijn voorgesteld,
zoalss die met betrekking tot verwachtingen en waarden. Desondanks werd er, gezien de hoge positieve
scoress gerapporteerd in de meeste onderzoeken, gesuggereerd dat ontevredenheid enkel voorkomt na
extreemm negatieve gebeurtenissen.
Verschillendee conceptuele modellen zijn uitgewerkt voor het meten van patiëntensatisfactie: deze
zijnn afhankelijk van de context en het doel van het onderzoek. Er bestaat consensus over het feit dat
eenn meetinstrument moet bestaan uit verschillende items omdat een multi-dimensionele aanpak een
groteree variabiliteit in de resultaten oplevert en meer aanwijzingen geeft voor het stellen van
prioriteitenn bij het verbeteren van de zorg. De items moeten eveneens relevant zijn voor de patiënt.
Binnenn verschillende culturen en zorgsystemen is het belang van de interactie tussen zorgverlener en
patiëntt onderstreept.
Hett identificeren van ontevredenheid en niet beantwoorde zorgbehoeften in de oncologie
ondersteuntt de noodzaak om de zorg voor deze patiënten te verbeteren. Inspanningen daartoe moeten
wordenn vervolgd en beoordeeld. We vonden echter geen gestandaardiseerde en omvattende vragenlijst
omm de tevredenheid van oncologische patiënten te meten.
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HoofdstukHoofdstuk 2 handelt over de oorspronkelijke ontwikkeling van een omvattende vragenlijst voor
metenn van de kwaliteit van zorg in een oncologische kliniek vanuit het perspectief van patiënten
(CASC).. De voorlopige versie van de CASC bevat 61 items die in de eerste plaats de technische en
communicatievee vaardigheden van artsen en verplegend personeel meten, en hun interpersoonlijke
kwaliteitenn en beschikbaarheid. De vragenlijst onderzoekt eveneens de ziekenhuis omgeving,
behandelingsplanningg en algemene tevredenheid. De meeste items betreffen een aspect van zorg dat
wordtt beoordeeld op een Likert-schaal met 5 antwoordmogelijkheden die lopen van 'slecht' tot
'uitstekend'.. Deze schaal levert volgens de literatuur de grootste variatie in antwoorden op. Daarnaast
werdd elk aspect van de zorg beoordeeld met een vraag met een dichotome antwoordmogelijkheid
(ja/nee)) om de wens van de patiënt om al of niet verbetering te bevorderen, na te gaan.
Dezee vragenlijst was het resultaat van een aantal opeenvolgende pilot studies uitgevoerd tussen
aprill 1994 tot september 1995. Wijzigingen van CASC items werden aangebracht op grond van
commentarenn van patiënten, gebleken omissies en gevonden variatie in de antwoordverdelingen. Items
mett een relatief lage score en/of acceptabele verdeling van antwoorden werden geschikt geacht om
opgenomenn te worden in de herziene vragenlijst.
Inn Hoofdstuk 3 worden de resultaten beschreven van een onderzoek naar de structuur van de
herzienee CASC, de interne consistentie van de schalen, en de convergente en discriminante validiteit
daarvan. .
Aann 395 opeenvolgende patiënten, ontslagen uit een oncologisch centrum in Italië, werd gevraagd
omm de toegestuurde CASC in te vullen en in een aan afzender geadresseerde enveloppe terug te
zenden.. Twee procent van de patiënten weigerde meteen mee te werken en 25% stuurde geen
vragenlijstt terug. Uit afzonderlijke factoranalyses van de CASC-subschalen kwamen de volgende
factorenn naar voren: de waargenomen mate van beschikbaarheid van artsen en verplegend personeel,
coördinatiee van de zorg, intermenselijke kwaliteit, technische kwaliteit, het verlenen van
psychosocialee zorg, informatieverschaffing, evenals de algemene tevredenheid van de patiënt en diens
beoordelingg van de zorgorganisatie, de toegankelijkheid en de mate van comfort. Multi-traitschaalanalysess zijn uitgevoerd op de uit de factoranalyses naar voren gekomen subschalen. De
gevondenn interne consistenties en convergente validiteit zijn hoog, maar de discriminante validiteit
zouu kunnen worden verbeterd.
UitUit dit psychometrisch onderzoek van de CASC komen gunstige eigenschappen naar voren. Deze
dienenn te worden bevestigd door het onderzoek te herhalen in een crossculturele context.
HoofdstukHoofdstuk 4 betreft de crossculturele vergelijking van de psychometrische kwaliteiten van
CASC.. In het gerapporteerde onderzoek is vastgesteld of bij kankerpatiënten in Franse, Poolse en
Zweedsee oncologische klinieken soortgelijke schaalkenmerken kunnen worden gevonden als in de
eerderr beschreven Italiaanse setting.
Inn totaal zijn 140, 186 en 133 nieuwe oncologische patiënten benaderd in respectievelijk Frankrijk,
Polenn en Zweden.
Multi-trait-schaalanalyse,, gebaseerd op een groepering van de items die voortkwam uit eerdere
analysee van de samengenomen Franse, Italiaanse, Poolse en Zweedse populaties, resulteert in
uitstekendee interne consistenties en convergente validiteits-schattingen. Discriminante validiteit blijkt
bevredigendd voor de meeste CASC schalen.
Uitt psychometrische analyse van de CASC in vier Europese landen blijkt dus dat patiënten
vergelijkbaree dimensies van zorg onderscheiden. Deze kunnen op gevalideerde wijze worden gemeten
mett de herziene CASC.

HoofdstukHoofdstuk 5 behandelt de crossculturele vergelijking van de CASC-antwoordschalen. W
onderzochtenn welk deel van patiënten uit oncologische afdelingen in Frankrijk, Italië, Polen en
Zwedenn een verbetering van de zorg wenst, gegeven eenzelfde mate van tevredenheid. Eveneens is
onderzochtt in welke mate leeftijd, geslacht, opleidingsniveau en de aard van het onderwerp deze wens
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beïnvloeden.. Patiënten is gevraagd verschillende aspecten van de zorg te ordenen en te vermelden
voorr elk aspect of verbeteringen gewenst waren.
Honderdd veertig, 395, 186 en 133 oncologische patiënten werden benaderd in respectievelijk
Frankrijk,, Italië, Polen en Zweden.
Inn elk land wilde een toenemend aantal patiënten zorgverbetering als hun niveau van tevredenheid
afnam.. Echter, in vergelijking met andere landen, wenst in Frankrijk bij hoge tevredenheids-scores een
groterr aantal patiënten zorgverbetering. In vergelijking met de andere landen wensen Poolse patiënten
pass verbetering bij een relatief lage satisfactie. Leeftijd en opleiding hebben vergelijkbare effecten in
dee verschillende landen: oudere patiënten en patiënten met een lagere opleiding wensen minder vaak
eenn verbetering van de zorg.
Hett relateren van niveaus van tevredenheid aan de wens de zorg te verbeteren blijkt daarmee een
zinvollee manier om de verschillen in implicaties van tevredenheidsmeting bij kankerpatiënten uh
verschillendee landen duidelijk te maken. Zowel linguïstische als sociaal-culturele verschillen worden
genoemdd als mogelijke verklaring voor de gevonden discrepanties.
Inn hoofdstuk 6 wordt een studie beschreven die tot doel heeft de haalbaarheid van het meten van de
tevredenheidd van patiënten in de oncologische centra te evalueren als de CASC door de patiënt thuis
wordtt ingevuld.
Sociaaldemografischee en klinische gegevens werden verzameld van 133 opeenvolgende patiënten.
Aann de patiënten werd gevraagd om kort voor hun ontslag in het ziekenhuis de European Organisation
forr Research and Treatment of Cancer QLQ-C30 (version 2.0) in te vullen en twee weken na het
ontslagg thuis de CASC.
Respondentenn (73% van de benaderde patiënten) waren jonger en korter opgenomen geweest dan
niet-respondenten.. Ook hadden die minder last van verlies van eetlust, van misselijkheid en van
braken,, en een betere lichamelijke conditie dan de niet-respondenten. Ten aanzien van het geven van
medischee informatie vonden patiënten verbetering het meest belangrijk. Uit multivariate analyse komt
naarr voren dat een langere opnameduur samengaat met meer tevredenheid over alle aspecten van zorg.
Ditt onverwacht gevonden verband tussen tevreden zijn met de zorg en de opnameduur, is
waarschijnlijkk te verklaren doordat in het instituut waar deze studie is uitgevoerd, ontslagen patiënten
niett verzekerd zijn van continuïteit in hun zorg en er daar een tekort bestaat aan informatie omtrent
thuiszorg.. Een betere kwaliteit van leven is geassocieerd met meer tevredenheid op alle aspecten van
zorg. .
Onzee conclusie is dat onderzoek naar tevredenheid onder oncologische patiënten haalbaar is, maar
naderr onderzoek is nodig naar de tevredenheid van patiënten met een slechtere gezondheidstoestand.
Hett meten van de tevredenheid van de patiënt geeft een aantal aanwijzingen om de zorg te verbeteren
specifiekk voor het ziekenhuis waar dit onderzoek is uitgevoerd. Zodoende zouden de resultaten elders
moetenn worden gerepliceerd en zou volgend onderzoek ook kunnen leiden tot nieuwe conclusies.
Inn hoofdstuk 7 wordt een onderzoek behandeld naar de relatie tussen de uitkomsten van de CASC
enn het tijdstip van het invullen van de vragenlijst. Er zijn vergelijkingen gemaakt ten aanzien van: 1)
volledigheidd en representativiteit van de data (aantal ontbrekende vragenlijsten, aantal ontbrekende
antwoorden,, representativiteit van de respondenten); 2) aanvaardbaarheid van de vragenlijst voor de
respondentenn (tijd nodig om in te vullen en de mate van moeilijkheid van de lijst; 3) de
betrouwbaarheidd van de vragenlijst; en 4) de variabiliteit van de scores.
Honderdd tien opeenvolgende patiënten met borstkanker zijn op random basis toegekend aan twee
onderzoeksgroepen:: een groep kreeg de CASC toegestuurd 2 weken na ontslag uit het ziekenhuis
(T2W)) en een groep kreeg de CASC 3 maanden (T3M) na ontslag. De tijd nodig om de CASC in te
vullenn is korter bij T3M dan bij T2W en het gemiddelde percentage vergeten items is lager bij T3M
(1.68)) dan bij T2W (3.82). Het responspercentage is echter veel hoger bij T2W (87%) dan bij T3M
(66%),, waardoor het verschil in aantal missende items niet significant is. Op beide momenten heeft
eenn relatief grote groep patiënten die een beperkte operatie onderging de vragenlijst ingevuld
teruggestuurd.. Bovendien vertoonden alle schalen van de CASC, behalve de algemene
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satisfactieschaall op T3M, acceptabele interne consistenties en een redelijk symmetrische
antwoordverdeling. .
Geconcludeerdd wordt dat een hoge respons op de vragenlijst prioriteit moet worden gegeven. Het
toedienenn van de CASC kort na ontslag uit het hospitaal lijkt daarom de beste optie te zijn. Onze
resultatenn benadrukken dat de perceptie van de zorg door oncologische patiënten kan variëren binnen
eenn tijdsduur van 6 weken. Daarom moet het moment waarop de vragenlijst is voorgelegd aan
patiënten,, steeds worden vermeld in dergelijk onderzoek.
Dee hier gerapporteerde studies hadden tot doel het ontwikkelen en testen van een vragenlijst om de
evaluatiee van de gegeven zorg te nieten bij oncologische patiënten in verschillende culturele
omstandigheden.. Het doel van dit werk is om organisaties in de oncologie die hun zorg willen
verbeteren,, een goed gevalideerd psychometrisch instrument te verschaffen om de tevredenheid van
patiëntenn te volgen. Het is dan ook onze hoop dat het gebruik van de CASC in de toekomst zal
bijdragenn aan de verbetering van de zorg voor kankerpatiënten.
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