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Voorwoord 

Omdat onze interesse uit ging naar een onderzoek met een maatschappelijk relevant karakter, waren 

wij bij kennisname onmiddellijk enthousiast. De mogelijkheid om bij Altrecht ons afstudeeronderzoek 

te doen binnen de marges van een langlopend, overkoepelend onderzoek van Altrecht voldeed precies 

aan onze wensen.  

  

De afgelopen maanden waren intensief en hebben bij tijd en wijle veel van onze doorzettingsvermogen 

gevraagd. Toch zijn wij gedurende de hele onderzoeksperiode enthousiast, positief en leergierig 

gebleven. In ons achterhoofd hielden wij: datgene wat veel moeite kost, levert ook vaak veel op. In 

ons geval is dit waar gebleken.  

 

In deze periode hebben wij de gelegenheid gekregen om verschillende vaardigheden te oefenen. Op 

academisch gebied, het schrijven van een wetenschappelijke verhandeling en wat daar nog meer bij 

komt kijken, op administratief gebied, b.v. het opstellen van de correspondentie voor de interviews. 

Het aannemen van een professionele houding bij het afnemen van de interviews met vaak belangrijke 

sleutelfiguren. Het oefenen van geduld en doorzettingsvermogen bij tegenslagen, het hebben van een 

constructieve en zelfstandige houding in de samenwerking met verschillende personen. 

 

Kortom, het afstudeeronderzoek is een leerzame afsluiting van het academische gedeelte van onze 

studie Psychologie gebleken. Voor de daarbij ontvangen hulp bedanken wij Melanie Appels, 

onderzoeksbegeleider Universiteit Utrecht en Wilma Swildens, senior-onderzoeker van Altrecht 

divisie Willem Arntsz. 

 

Emma van den Berg en Miriam van den Berg
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Samenvatting 
 
Dit onderzoek bekijkt de invloed van zorgbehoeften op de kwaliteit van leven. Om de onderzochte 

concepten te operationaliseren is gebruik gemaakt van twee vragenlijsten. Het niveau van 

zorgbehoeften is vastgesteld door de CANSAS-Camberwell Assessment of Need Short Appraisal 

Schedule en de kwaliteit van leven door de MANSA-Manchester Short Assessment of Quality of Life. 

De aselecte gestratificeerde steekproef bestaat uit 133 mannen, gemiddelde leeftijd  43.4 jaar 

(SD=10.9) en 69 vrouwen, gemiddelde leeftijd  46.7 jaar (SD=11.2). Er is gebruik gemaakt van een 

multipele regressieanalyse om te bepalen of een afname in onvervulde zorgbehoefte en een toename in 

vervulde en ‘geen’ zorgbehoeften voorspellend is voor een betere kwaliteit van leven. Een vermindering 

van onvervulde zorgbehoeften is van positieve invloed op de kwaliteit van leven en in tegenstelling tot 

de verwachting blijkt dat een vermeerdering van vervulde geen invloed uitoefent op kwaliteit van 

leven. Het aantal geen behoeften bleek niet toegenomen te zijn.  

 

Abstract 

The focus of this study was to examine the influence of need on the quality of life. Two questionnaires 

have been used to investigate these concepts. The level of need was assessed by the CANSAS-

Camberwell Assessment of Need Short Appraisal Schedule and the quality of life was assessed by the 

MANSA-Manchester Short Assessment of Quality of Life. The random-stratificated sample consisted 

out of 133 men and 69 women with respectively a mean age of 43.4 year (SD=10.9) and 46.7 year 

(SD=11.2). The data have been analyzed with a multiple regression analysis to investigate if a 

decrease in unmet needs, an increase in met needs and in no needs can predict a better quality of life. 

A decrease in unmet needs has a positive influence on the quality of life and in contrary to our 

expectations an increase of met needs has no influence. The amount of no needs did not increase.  
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Inleiding 

Een maatschappelijk steunsysteem 

Het concept maatschappelijk steunsysteem (MSS), afkomstig uit de Verenigde Staten, is gericht op 

ondersteuning van chronische patiënten (Van Weeghel & Kroon, 2000). Dit begrip kwam voor het 

eerst op aan het eind van de jaren zeventig van de vorige eeuw (Anthony & Blanc, 1989. In: Swildens, 

van Audenhove & Van Weeghel, 2003). Het Nederlandse equivalent van het MSS vloeit voort uit het 

streven naar de ambulantisering van de GGZ (Swildens, et al., 2003) en kan gedefinieerd worden als 

een gecoördineerd netwerk van personen, diensten en voorzieningen, waarvan mensen met ernstige 

psychische stoornissen zelf deel uitmaken, en dat hen ondersteund in hun pogingen om in de 

samenleving te participeren (Van Weeghel & Kroon, 2000).  

In 1999 is het initiatief genomen om een MSS op te bouwen voor mensen met ernstige 

psychische problemen in de stad Utrecht (Beenackers, Swildens & Van Rooijen, 2001). Het MSS in 

Utrecht is een samenwerking van initiatiefnemers Altrecht divisie stad Utrecht, de Stichting 

Beschermende Woonvormen Utrecht (SBWU), het Trimbos-instituut, Centrum Maliebaan en de 

gemeente Utrecht (GG en GD, SOZAWE en Welzijn, Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling)1 

(Project Maatschappelijk SteunSysteem GGZ Utrecht, 2005).  

In toenemende mate staat in de Utrechtse Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) de vraag 

centraal welke ondersteuning patiënten nodig hebben om in de samenleving te kunnen functioneren 

(Beenackers, et al., 2001). Het gaat om de groep chronisch psychiatrische patiënten met langdurig 

bestaande psychische stoornissen en beperkingen, die zich zonder hulp niet in redelijke mate staande 

kunnen houden in de samenleving (Kroon, Theunissen, Van Busschbach, Raven & Wiersma, 1998; 

Van Wel, 1994; Taskforce Vermaatschappelijking geestelijke gezondheidszorg, 2002). Het aanbod 

van de voorzieningen van de GGZ is voor cliënten vaak ondoorzichtig en te weinig toegankelijk 

(Swildens, de Graaff, Blom & Van Weeghel, 2008). Om te kunnen onderzoeken welke ondersteuning 

nodig is, zijn er bij aanvang van het MSS vijf speerpunten2 vastgesteld die volgens cliënten en 

sleutelfiguren de eerste prioriteit moeten hebben bij de ontwikkeling (Beenackers, et al., 2001).  

Om praktische redenen (de projectduur en de beschikbare menskracht) is er bij de 

behoeftepeiling gekozen om de doelgroep van het project beperkt te houden tot cliënten uit de GGZ 

met langdurige psychiatrische problemen. Concreet bestaat de doelgroep van het MSS Utrecht uit 

                                                
1 Verdere participanten zijn: medewerkers van de cliëntenraden van Altrecht stad Utrecht en de SBWU, het Platform GGz 
Utrecht, Steunpunt GGz Utrecht, het UMCU, St. Wegwijs, het zorgcoördinatieteam, RIDA MWU, het ROC, 
wijkwelzijnsorganisaties Cumulus,Portes en Zuid-West, de Vrijwilligerscentrale Utrecht met de vrijwilligersvacaturebank, 
Kliq arbeidsintegratie, woningcorporatie Stichting BO-Ex ’91, 2e kansbeleid Woningnet, Aveant, Huis Vaartserijn, Adelante, 
politie en zorgkantoor Agis. 
2 De vijf speerpunten zijn: (1) laagdrempelige ontmoetingsmogelijkheden en projecten rond relatievorming en 
vriendschappelijke contacten, (2) gevarieerde woonmogelijkheden met ambulante ondersteuning, (3) begeleid leren en 
begeleid (vrijwilligers)werk, (4) Op herstel, ervaring en rehabilitatie gerichte hulpverlening, en (5) een informatiecentrum. 
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cliënten in een intramurale setting (1) cliënten die beschermd of begeleid wonen (2) en ambulante 

cliënten die langdurig op zorg aangewezen zijn (3).  

Zorgbehoeften 

Met de benoemde speerpunten van het MSS zou tegemoet gekomen moeten worden aan de behoeften 

aan zorg en ondersteuning van cliënten met langdurige psychiatrische problematiek (Beenackers, et 

al., 2001). Een behoefte aan zorg past binnen een kader van zorg dat gericht is op het zo veel mogelijk 

reduceren van symptomen en van ongemak, en op het verschaffen van vaardigheden voor een zo 

zelfstandig mogelijk leven in de maatschappij (Brewin, Wing & Mangen, 1987; 1989; Brugha & 

McCarthy, 1987. In: Wiersma, Giel, de Jong, Nienhuis & Slooff, 1995). Behoeften kunnen 

gedifferentieerd worden in onvervulde zorgbehoeften (huidige ernstige problemen waaraan geen of 

onvoldoende hulp wordt gegeven) en vervulde zorgbehoeften (geen of matige problemen doordat er 

hulp wordt gegeven) (Phelan, Slade, Dunn, Holloway, Strathdee, Thornicroft  & Wykes, 1995). 

 Wiersma en Van Busschbach (2001) vonden dat de prevalentie van vervulde en onvervulde 

behoeften, gerapporteerd door cliënten, afhankelijk is van de diagnose en cognitief functioneren. 

Zorgbehoeften zijn voor een groot deel gecorreleerd met overeenstemmende niveaus van zorg: Hoe meer 

intensief en geïnstitutionaliseerd de behandelsetting, hoe hoger het aantal totale zorgbehoeften (vervulde en 

onvervulde zorgbehoeften samen) (Wiersma & Van Busschbach, 2001). In een onderzoek naar een 

subjectieve maat van behoefte en hulp van schizofreniepatiënten door Middelboe, et al. (2001) werd 

geconcludeerd dat de ernst van symptomen en mate van functioneren significante voorspellers waren van 

zorgbehoeften. 

De cliëntenpopulatie van Utrecht kan onderscheiden worden naar de mate van institutionalisering 

en de behandelsetting. Categorieën die geassocieerd worden met institutionalisering en intensief gebruik 

van professionele zorg hebben meer kans op onvervulde zorgbehoeften (Bijl & Ravelli, 2000). Uit 

onderzoek blijkt een onderscheid in zorgbehoeften van cliënten die opgenomen zijn in een intramurale 

setting en cliënten die gebruik maken van extramurale zorg (Drukker, Bak, Driessen, van Os & Delespaul, 

2007). Cliënten met gemiddelde of hoge zorgbehoeften maakten meer gebruik van intramurale zorg in het 

jaar daarop dan degenen met lage zorgbehoeften. Deze relatie werd gevonden voor zowel de ‘totale 

zorgbehoefte’ (de som van de onvervulde en vervulde zorgbehoeften) als de ‘onvervulde zorgbehoefte’. Bij 

extramurale zorg bleek de relatie andersom te zijn: Cliënten met een gemiddelde of een hoge ‘totale 

zorgbehoefte’ bleken minder extramurale zorg te gebruiken in het jaar na afname van de CAN3 dan cliënten 

met een lage zorgbehoefte. Een hogere zorgbehoefte bleek een voorspeller voor het gebruik van meer 

intramurale zorg en minder extramurale zorg (Drukker, et al., 2007). Dit onderzoek laat met name zien dat 

de CAN een goede voorspeller van zorggebruik kan zijn. 

De resultaten van het onderzoek door Geelen en Mensink (2003), uitgevoerd in opdracht van het 

College voor zorgverzekeringen met betrekking tot informele zorg en psychische problemen en 
                                                
3 Camberwell Assessment of Need; een vragenlijst om de zorgbehoeften van cliënten in kaart te brengen (Phelan et al., 1995) 
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verslavingen, waren betreffende intramurale zorg overeenstemmend met het onderzoek van Drukker et al. 

(2007). Zij vonden dat de meeste onvervulde zorgbehoeften voorkomen bij intramurale cliënten en dat de 

ambulante zorggroep de intramurale groep volgt met betrekking tot onvervulde zorgbehoeften. Cliënten die 

beschermd/begeleid wonen hebben de minste onvervulde zorgbehoeften. Ten opzichte van de intramurale 

en de ambulante groep. 

Uit een T0 (vóór de behandeling) en T1-studie (ná de behandeling) van Leese, et al., (1998) bleek een 

toename in vervulde zorgbehoeften in de intensieve sector. In de ambulante sector vond een afname 

plaats in onvervulde zorgbehoeften. Het onderzoek van Leese, et al., (1998) verschilt met het huidige 

onderzoek in het eerste meetmoment. Dit is in het huidige onderzoek tijdens de behandeling. Toch wordt op 

basis van het verschil tussen de groepen (intramuraal, ambulant en begeleid/beschermd wonen) verwacht 

dat de verandering het grootst is voor de groep cliënten die gebruik maken van een intensieve vorm van 

zorg. Zij ontvangen immers standaard hulp bij basisbehoeften als maaltijden en accommodatie en zijn in de 

gelegenheid om meerdere vormen van hulp te ontvangen die hen helpt zorgbehoeften op te heffen of te 

vervullen. Daarnaast hebben de cliënten van de intramurale setting om te beginnen ernstiger klachten 

(Geelen & Mensink, 2003; Drukker, et al., 2007; Bijl & Ravelli, 2000; Wiersma & Van Busschbach, 2001) 

en dus meer ruimte voor verbetering. Dit betekent dat de intramurale groep de meeste verandering in 

zorgbehoeften laat zien, met daaropvolgend de ambulante zorggroep en tenslotte de begeleid/beschermd 

wonen groep. 

Kwaliteit van leven en zorgbehoeften 

Het doel van het MSS is een bijdrage leveren aan de integratie van mensen met psychische problemen 

in de samenleving (Giesen & van Rooijen, 2004). Onduidelijk is of een positieve verandering in 

zorgbehoeften, zoals een afname van (onvervulde) zorgbehoeften, ook positief uitwerkt voor de 

kwaliteit van leven van deze cliëntengroep. Om te bepalen of het MSS direct dan wel indirect invloed 

uitoefent op het leven van cliënten kan gekeken worden naar de kwaliteit hiervan. Kwaliteit van leven 

wordt omschreven als “de rijkheid van een persoonlijke beleving van een individu met zijn of haar 

sociale, beroepsmatige en interpersoonlijk functioneren daar bij inbegrepen” (Bow-Thomas, Velligan, 

Miller & Olsen, 1999. In: Fujii, Wylie & Nathan, 2004) en de individuele perceptie van iemands 

positie in het leven in de context van cultuur en het waardesysteem waarin iemand leeft, met 

betrekking tot iemands doelen, verwachtingen, standaarden en onzekerheden (WHOQOL, 1995). Het 

construct kwaliteit van leven omvat dus ook de subjectieve voldoening met iemands leven (Lehman, 

Kernan & Postrado, 1995. In: Fujii, et al., 2004).  

Uit de literatuur blijkt een verband tussen kwaliteit van leven en zorgbehoeften. Slade, Leese, 

Cahill, Thornicroft en Kuipers (2005) vonden dat vermindering van de onvervulde zorgbehoeften4 van 

                                                
4 gemeten door middel van de Camberwell Assessment of Need Short Appraisal Schedule CANSAS; Slade, Leese, Cahill, 
Thornicroft & Kuipers (2005). 
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invloed is op de verbetering in de subjectieve kwaliteit van leven5. Dit is vergelijkbaar met onderzoek van 

Wiersma en Van Busschbach (2001) waarin zij stelden dat bevrediging met zorg significant verband hield 

met het aantal onvervulde zorgbehoeften. Uit onderzoek van de UK700 Group (1999) werd gevonden dat 

meer onvervulde zorgbehoeften leidde tot een minder grote kwaliteit van leven. Uit onderzoek van 

Hansson, Sandlund, Bengtsson-Tops, et al. (2003. In: Slade, et al., 2005) onder cliënten met schizofrenie 

bleek dat een toename van onvervulde zorgbehoeften geassocieerd is met een afname in de kwaliteit van 

leven. Tot slot bleek dat de aanwezigheid van zorgbehoeften geassocieerd wordt met minder kwaliteit van 

leven, maar ook dat het vervullen van zorgbehoeften kwaliteit van leven verbeterd (Skinner, Steinwachs, 

Handley, Lehman, Fahey & Lyles, 1999).  

Controlevariabelen  

Uit onderzoek van Atkinson, Zibin en Chuang (1997) blijkt dat cliënten met depressie significant lager 

scoorden op een kwaliteit van leven-vragenlijst in vergelijking met cliënten met schizofrenie en in 

vergelijking met groepen met een minder ernstige mentale aandoening. Bijl en Ravelli (2000) vonden dat 

mensen met stemmingsstoornissen significant meer onvervulde zorgbehoeften hebben dan mensen met 

andere stoornissen.  

 Een andere factor met een mogelijke invloed op kwaliteit van leven is psychose. 

Schizofreniepatiënten haalden bijna gelijke scores op een subjectieve kwaliteit van leven-vragenlijst als de 

groep van mensen met fysieke ziekten. Bij de objectieve indicatoren van kwaliteit van leven maakten 

schizofreniepatiënten meer objectieve aversieve omstandigheden mee dan de groep met 

stemmingsstoornissen, maar ervoeren dit niet als zodanig dat dit hun subjectieve kwaliteit van leven 

verminderde. (Atkinson, et al., 1997). Schizofreniepatiënten en personen met ernstige cognitieve 

beperkingen hebben een hoger aantal objectieve behoeften dan de groep met stemmingsstoornissen, maar 

niet meer onvervulde zorgbehoeften (Wiersma & Van Busschbach, 2001). Sommige cliënten kunnen 

beïnvloedt zijn door medicatie of hun mentale toestand (Jenkins, 1992. In: Wiersma & Van Busschbach, 

2001 ). Er moet dus voorzichtigheid betracht worden bij het gebruik van subjectieve zelf rapportage 

metingen (Atkinson et al., 1997). Controle voor depressie en psychose  is wenselijk om de invloed van een 

eventuele verslechtering bij depressie en verbetering bij psychose op de kwaliteit van leven uit te sluiten. 

Tot slot zijn leeftijd en geslacht belangrijke controlevariabelen. Uit onderzoek van Ruggeri, Leese, 

Slade, Bonizatto, Fontecedro en Tansella (2003) bleek dat mannen hogere niveaus van zorgbehoeften 

hadden dan vrouwen. Lehman, Rachuba en Postrado (1995 In: Skinner, et al., 1999) vonden bescheiden 

associaties met leeftijd en geslacht, waarbij hogere scores op onvervulde zorgbehoeften werden gegeven 

door mannen. Caron, Mercier, Diaz en Martin (2005) rapporteerden bij vrouwen een hogere kwaliteit 

van leven betreffende hun dagelijkse activiteiten en vonden dat geslacht een goede voorspeller is van 

de algemene kwaliteit van leven.  

                                                
5 gemeten met de vragenlijst; Manchester Short Assessment of Quality of Life (MANSA; Priebe, Huxley, Knight & Evans, 1999) 
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Vraagstelingen en hypothesen 

In de laatste decennia heerst er een groeiende consensus dat gezondheidszorg gericht moet zijn op de 

behoeften van de cliënten met als doel de kwaliteit van leven te verbeteren. (Thornicroft & Tansella, 

1999; Priebe, Huxley, Knight, & Evans, 1999; Slade, 2002). Om vast te stellen of het MSS tegemoet 

komt aan deze behoeften in zijn huidige vorm is het van belang om te onderzoeken of een verbetering heeft 

plaatsgevonden op het gebied van zorgbehoeften en of dit daadwerkelijk van invloed is op de kwaliteit van 

leven, het primaire doel van dit onderzoek. Als dit bevestigd wordt, betekent dit dat de GGZ de 

zorgbehoeften beoordeeld en tegemoetkomt om de kwaliteit van leven van cliënten te verbeteren. Op deze 

manier kan dit onderzoek een bijdrage leveren aan het vraagstuk of het zorgaanbod in zijn huidige vorm 

praktisch relevant is. Het vaststellen van een basislijn die weergeeft welke zorggroep bij de eerste meting 

de meeste onvervulde, vervulde en geen zorgbehoeften heeft, is van belang omdat een eventuele 

verbetering toe te wijzen kan zijn aan een laag basisniveau. Dit heeft geleid tot de eerste vraag van dit 

onderzoek: 

1. Zijn er verschillen in gemiddelden van de zorgbehoeften (onvervuld, vervuld en geen) tussen de drie 

groepen die gebruik maken van zorg; intramurale zorg, begeleid/beschermd wonen en ambulante zorg?  

Er wordt een verschil in gemiddelde van zorgbehoeften verwacht waarbij de intramurale zorg de meeste 

behoeften heeft en ambulante groep de minste. Vervolgens is de tweede vraag gesteld om te bepalen of de 

cliëntengroepen van dit onderzoek daadwerkelijk verbetering laat zien met betrekking tot zorgbehoeften:  

2. Is er een verbetering in onvervulde zorgbehoeften, vervulde zorgbehoeften en geen zorgbehoeften op 

het tweede meetmoment (na de start van het MSS) voor de totale cliëntengroep en specifiek voor de 

drie zorggroepen?  

Verwacht wordt dat een afname in onvervulde zorgbehoeften en een toename in vervulde zorgbehoeften en 

geen zorgbehoeften heeft plaatsgevonden voor de totale cliëntengroep en specifiek voor de drie 

zorggroepen. Tot slot wordt de invloed van het MSS en de invloed van zorgbehoeften op de kwaliteit 

van leven onderzocht en luidt de hoofdvraag van dit onderzoek als volgt: 

3. Is een afname in onvervulde zorgbehoeften en een toename in vervulde zorgbehoeften en een toename 

in geen zorgbehoeften voorspellend voor een betere kwaliteit van leven voor de drie zorggroepen?  

De verwachting is dat een afname in onvervulde zorgbehoeften, een toename in vervulde zorgbehoeften en 

een toename in geen zorgbehoeften voorspellend is voor een betere kwaliteit van leven voor de drie 

zorggroepen. 
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Methodendeel  

Design 
Het huidige onderzoek is een onderdeel van een langlopende cohortstudie bij cliënten naar leefsituatie, 

zorggebruik, deelname aan voorzieningen van het Maatschappelijk Steunsysteem, sociale steun, 

kwaliteit van leven en zorgbehoeften. Naast ambulante psychiatrische begeleiding vormen begeleiding 

bij wonen, arbeidsrehabilitatie en dagbesteding centrale onderdelen van het aanbod. Cliënten die 

deelnemen aan het MSS kregen vóór het eerste meetmoment al hulp bij één of meer zorginstellingen 

(GGZ en/of verslavingszorg). De eerste meting heeft plaatsgevonden bij aanvang van het MSS en 

gemiddeld na 1,7 jaar vond de tweede meting plaats. Daarnaast wordt er kwalitatief onderzoek 

uitgevoerd naar het MSS en dit omvat onder andere interviews met sleutelpersonen met betrekking tot 

hun ervaringen met het MSS.  

De focus van dit onderzoek is de intramurale klinische cliëntengroep, de ambulante 

psychiatrische cliëntengroep en de groep cliënten die gebruik maakt van beschermd/begeleid wonen. 

De resultaten zullen weergeven of een afname in onvervulde zorgbehoeften en een toename in 

vervulde en geen zorgbehoeften bij deze cliëntengroepen een verbetering in de kwaliteit van leven 

teweeg zullen brengen op het tweede meetmoment.  

Participanten 

Tot de doelgroep van het project behoren alle cliënten in de gemeente Utrecht die intensieve ondersteuning 

buiten het psychiatrisch ziekenhuis nodig hebben om in de samenleving te kunnen functioneren. Tot deze 

groep wordt gerekend de cliënten die in de afgelopen twee jaar vanwege langdurige psychiatrische 

problemen in aanmerking kwamen voor GGZ-zorg (Beenackers, et al., 2001). 

Voor het onderzoek zijn met behulp van een aselecte gestratificeerde steekproef 455 langdurig 

zorgafhankelijke cliënten benaderd waarvan bij de eerste meting (T0) er 229 hebben deelgenomen. Bij de 

tweede meting (T1) zijn de 229 participanten van T0 benaderd, waarvan er 202 (een geringE drop-out van 

10%) hebben deelgenomen aan het T1 onderzoek. In de analyses zijn alleen de cliënten opgenomen 

waarvan op beide meetmomenten gegevens beschikbaar waren. Deze steekproef bestaat uit 133 mannen 

met een gemiddelde leeftijd van 43.4 jaar (SD=10.9) en 69 vrouwen met een gemiddelde leeftijd van 46.7 

jaar (SD=11.2). 59 % van de proefpersonen heeft schizofrenie of een andere psychotische stoornis 

(N=204). 7,4 % van de participanten heeft een depressieve stoornis (N=204) 
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Meetinstrumenten 

Vragenlijsten voor de cliënten 

In de vragenlijstbatterij6 wordt eerst algemene informatie verzameld met betrekking tot sociodemografische 

gegevens van de cliënten. Voor specifieke informatie zijn de Camberwell Assessment of Need Short 

Appraisal Schedule (CANSAS) (Slade, Thornicroft, Loftus, Phelan & Wykes, 1999) en de Manchester 

Short Assessment of Quality of Life (MANSA) (Priebe, et al., 1999) opgenomen. 

CANSAS-Camberwell Assessment of Need Short Appraisal Schedule  

Om de subjectieve zorgbehoeften vast te stellen is gebruik gemaakt van de CANSAS7 (Slade, et al., 1999), 

de verkorte versie van de Nederlandse vertaling van de Camberwell Assesment of Need (CAN) (Phelan, et 

al., 1995). Het doel van de vragenlijst is om de zorgbehoeften te meten (need/no need) en om vast stellen of 

er aan die behoefte wordt voldaan (unmet/met need). 

Er wordt gebruik gemaakt van de cliëntenversie CANSAS-P. Deze versie bestaat uit 22 items. Voor 

elk domein wordt er gescoord op 0= er is geen behoefte aan hulp, 1= er is behoefte aan hulp, maar er wordt 

wel adequate hulp gegeven (vervulde zorgbehoefte) en 2= er is behoefte aan hulp, maar er is geen, of geen 

adequate hulp (onvervulde zorgbehoefte). De interviewer formuleert voor ieder levensgebied de vragen om 

de zorgbehoeften te achterhalen. Dit geeft de cliënt de gelegenheid om de mate van verkregen of benodigde 

hup op een ieder levensgebied aan te geven. Aan score 1 en 2 wordt 1 punt toegekend, zodat de maximale 

score op de CANSAS 22 is, waarbij een lagere score een indicatie is voor minder zorgbehoefte. Een 

voorbeeldvraag met betrekking tot gezondheid is: Hoe goed voelt u zich lichamelijk?  

Cronbach’s  zijn 0.48, 0.58 en 0.64 voor respectievelijk de totale, vervulde en onvervulde 

behoeften, en de test hertest betrouwbaarheid is 0.85 voor de totale behoeften, 0.69 voor de vervulde en  

0.78 voor de onvervulde behoeften.(McCrone, et al., 2000). De Cronbach’s  in dit onderzoek voor de 

totale behoeften is 0.75. 

MANSA-Manchester Short Assessment of Quality of Life  

Voor het vaststellen van de kwaliteit van leven is gebruik gemaakt van de MANSA (Priebe, et al., 1999), 

een verkorte versie van de LQLP, de Lancashire Quality of Life Profile (Oliver, Huxley, Priebe & Kaiser, 

1997). Deze meet de subjectieve kwaliteit van leven aan de hand van 12 vragen op een 7 punt-likertschaal 

(1= zeer ontevreden, 7 = zeer tevreden), waarbij een hogere score een indicatie is voor meer tevredenheid. 

Deze vragen hebben betrekking op bijvoorbeeld woonsituatie, dagbesteding en sociale contacten. Een 

voorbeeldvraag met betrekking tot financiën is: ‘Hoe tevreden bent u met uw financiële situatie?’ De vier 
                                                
6 CANSAS (clientenversie) (Slade, et al., 1999), MANSA (Priebe, et al., 1999),  delen Social Functioning scale op dimensie 
arbeidsfunctioneren (Birchwood,  Smith, Cochrane, Wetton & Copestake, 1990), LUNST skalen (budowski ea., 2001, i.v.m. 
sociale steun), Woonwensenvragenlijst (Kroon., 2003), delen ISMI (Ritsher, Otilingam & Grajales, 2003) i.v.m. ervaring  
met stigmatisering. 
 
7 Nederlandse vertaling: disciplinegroep Psychiatrie van de RUG in samenwerking met de vakgroep Psychiatrie UVA. 
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overige vragen zijn objectief te beantwoorden met ja of nee en geven achtergrond informatie. Deze worden 

niet meegenomen in de analyse, maar zijn bedoeld als aanvullende en eventueel verklarende informatie. 

Volgens Priebe, et al., (1999) heeft de MANSA een goede betrouwbaarheid en een Cronbach’s  0.74. De 

Cronbach’s  in dit onderzoek is 0.76. 

Procedure 

Cliënteninterview 

De cliënten zijn telefonisch of schriftelijk door Altrecht benaderd voor een afspraak nadat zij aan hun 

hulpverlener of begeleider toestemming hadden gegeven. De getrainde interviewers namen de vragenlijsten 

af bij de instelling, of bij de cliënten thuis. De duur van het interview was maximaal een uur. In ruil 

daarvoor ontvingen de participanten een cadeaubon ter waarde van 10 euro. Na de afname is toestemming 

gevraagd voor een tweede interview, ongeveer anderhalf jaar later. De procedure voor deze tweede meting 

verliep op dezelfde manier als de eerste meting. 

Begeleiderinterview 

De hulpverlener/begeleiders zijn binnen een maand van de afname van het cliënteninterview door de 

onderzoekers benaderd en geïnterviewd. Dit interview8 nam ongeveer 20 minuten in beslag. 

Analyse 

Voor het analyseren van de data is gebruik gemaakt van het software programma Statistical Package for the 

Social Sciences, (SPSS versie 15.0). 

Eerst zijn frequentietabellen opgesteld om eventuele opvallende of opmerkelijke gegevens te 

achterhalen. Vervolgens is gebruik gemaakt van een MANOVA om de verschillen in gemiddelden van de 

zorgbehoeften (onvervuld, vervuld en geen) voor de drie zorggroepen die gebruik maken van intramurale 

zorg, begeleid/beschermd wonen en ambulante zorg vast te stellen (hypothese 1). De drie afhankelijke 

variabelen zijn hierbij de onvervulde, vervulde en geen zorgbehoefte. De onafhankelijke variabele is de 

zorggroep met drie categorieën. Bij significante resultaten wordt een post hoc toets uitgevoerd. 

Om eventuele verbetering vast te stellen in onvervulde, vervulde en geen zorgbehoeften na 

deelname aan het MSS voor de totale cliëntengroep en specifiek voor de bovengenoemde drie zorggroepen 

is gebruik gemaakt van een Repeated Measures analyse waarbij de covariabelen geslacht, leeftijd en 

diagnose (psychotisch/niet psychotisch) zijn meegenomen. Depressie wordt hier, in tegenstelling tot de 

derde vraagstelling, niet opgenomen als controlevariabele, daar er niet wordt verwacht dat deze variabele 

een belangrijke invloed uitoefent op de verbetering van zorgbehoeften. 

                                                
8 Hierin is de health of the nation outcome  scales (HoNOS) opgenomen (Mulder et al., 2004). Tevens werden de psychiatrische 
hoofddiagnoses van clienten (volgens DSM IV) vastgesteld. Tot slot werd informatie verzameld over het zorggebruik van clienten 
op basis van de CSSRIEU (The client sociodemographic and service receipt inventory) (Crisholm, et al.,2000). 
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Tot slot is voor de belangrijkste hypothese gebruik gemaakt van een multipele regressieanalyse om te 

bepalen of een afname in onvervulde zorgbehoefte, een toename in vervulde zorgbehoeften en een toename 

in geen zorgbehoeften voorspellend is voor een betere kwaliteit van leven voor de drie zorggroepen. Hierbij 

is rekening gehouden met de volgende controlevariabelen die mogelijke een storende invloed hebben: 

 Blok 1: Geslacht, psychose/geen psychose, depressie, leeftijd en zorggroep. 

In dit blok is depressie opgenomen als controlevariabele, omdat verwacht wordt dat het de kwaliteit 

van leven sterk kan beïnvloeden. Dit geldt eveneens voor psychose/geen psychose, leeftijd, geslacht en 

de zorggroep waarin men bevindt. 

De belangrijkste voorspellende variabelen zijn: 

 Blok 2: Kwaliteit van leven op T0.  Verschilscores in zorgbehoeften (vervuld, onvervuld en geen). 

Belangrijk op te merken is dat de zorgbehoeften niet tegelijk zijn ingevoerd in de regressieanalyse. 

Er zullen in totaal drie analyses uitgevoerd worden met als enige verschil de zorgbehoeften, 

ingevoerd in het tweede blok.  
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Resultaten 
 
In tabel 1 zijn de gemiddelde zorgbehoeften van de gehele cliëntengroep en per zorggroep 

opgenomen.  

Tabel 1: Gemiddelde verandering in zorgbehoeften (T0-T1), gemeten met de CANSAS voor de gehele 

cliëntengroep en voor de zorggroepen specifiek. N=202 

 M 

zorgbehoeftenT0 

MzorgbehoeftenT1 Verandering in 

zorgbehoeften 

Sig. 

Onvervulde 

behoefte 

2.63 1.82 -.81 .016 

Intramuraal 3.08¹ 2.54 -.63 .649 

BW 2.03² 1.52 -.51 .176 

Ambulant 2.69³ 1.77 -.92 .017 

Vervulde behoefte 4.66 5.43 .77 .003 

Intramuraal 5.88 6.13 .25 .089 

BW 5.70 6.94 1.24 .534 

Ambulant 4.23 4.94 .71 .039 

Geen behoefte 14.59 14.71 .12 .883 

Intramuraal 12.96 13.33 .37 .666 

BW 14.03 13.48 -.55 .398 

Ambulant 14.99 15.10 .11 .348 

BW= Begeleid/Beschermd wonen. ¹N=24. ²N=33. ³N=145.  
 
Tabel 2: Verschillen in gemiddelden (M) van zorgbehoeften tussen de zorggroepen, gemeten met de 

CANSAS. N=202. 

 (x) Verblijf (y) Verblijf M-verschil (x-y) Sig. 
Vervulde behoefte Intramuraal¹ BW .18 1.000 
  Ambulant 1.65* .005 
 BW² Intramuraal -.18 1.000 
  Ambulant 1.47* .004 
 Ambulant³ Intramuraal -1.65* .005 
  BW -1.47* .004 
Onvervulde behoefte Intramuraal BW 1.05 .499 
  Ambulant .39 1.000 
 BW Intramuraal -1.05 .499 
  Ambulant -.66 .683 
 Ambulant Intramuraal -.39 1.000 
  BW .66 .683 
Geen behoefte Intramuraal BW -1.07 .644 
  Ambulant -2.03* .014 
 BW Intramuraal 1.07 .644 
  Ambulant -.96 .373 
 Ambulant Intramuraal 2.03* .014 
  BW .96 .373 
*p<.05.  BW=Begeleid/Beschermd Wonen.¹N= 24. ²N=33. ³N=145. 



 15 

 

Verschillen in zorgbehoeften tussen de zorggroepen 

 Uit de multivariate variantieanalyse blijkt dat er verschillen zijn in het gemiddelde aantal zorgbehoeften 

tussen de zorggroepen (F(4.000)= .888, p<.001). In tabel 2 is te zien dat met betrekking tot onvervulde 

zorgbehoeften er geen verschil gevonden is tussen de groepen. De intramurale en de ambulante groep 

verschillen wel significant van elkaar als het gaat om de gemiddelde score van de zorggroepen op geen 

behoefte. De meeste significante verschillen tussen de groepen komen voor bij vervulde zorgbehoeften, 

alleen tussen intramuraal en begeleid/beschermd wonen worden geen verschillen gevonden in vervulde 

zorgbehoeften.  

Verandering in zorgbehoeften 

Uit de analyse blijkt dat voor de totale cliëntengroep voor alle drie de zorgbehoeften een positieve 

verandering te zien is, waarvan twee veranderingen significant zijn gebleken (zie tabel 1). Zo zijn de 

onvervulde zorgbehoeften significant verminderd (F(5,949)= .971, p<.05) en zijn de vervulde 

zorgbehoeften in significante mate toegenomen (F(8,838)=.957, p<.05). De verandering in onvervulde 

zorgbehoeften voor de gehele patiëntengroep is (m2-m1) -.81 (SD= 2.89) (zie tabel 1). De verandering 

die is opgetreden houdt een verbetering in. De onvervulde zorgbehoeften zijn afgenomen. De 

gemiddelde verandering in vervulde zorgbehoeften van de gehele patiëntengroep is (m2-m1) .77 

(SD=2.63). De vervulde zorgbehoeften zijn toegenomen en er is dus een positieve verandering 

opgetreden. De gemiddelde verandering in geen behoefte van de gehele patiëntengroep is (m2-m1) .12 

(SD=3.12), wat ook een toename, dus een positieve verandering, inhoudt, maar deze is niet significant 

gebleken (F(.259)=.999, p=.883).  

Tabel 1 laat ook de gemiddelden in zorgbehoeften en bijbehorende significantieniveau zien 

per zorggroep. De ambulante groep laat op het gebied van onvervulde en vervulde zorgbehoeften een 

significante verbetering zien. De onvervulde zorgbehoeften voor deze groep zijn afgenomen met (m2-

m1) .92 (F(5.824)=.960, p<.05) en de vervulde zorgbehoeften zijn toegenomen met (m2-m1) .71 

(F(4.324)=.970,p<.05) 

Verbetering in zorgbehoeften en kwaliteit van leven 

Met behulp van een multipele lineaire regressieanalyse is gekeken of een afname van onvervulde 

zorgbehoeften en een toename van vervulde en geen zorgbehoeften voorspellend is voor een betere 

kwaliteit van leven voor de drie zorggroepen.  
 De variabelen ingevoerd in het eerste blok van de lineaire regressieanalyse (geslacht, 

psychose/geen psychose, depressie/geen depressie, leeftijd en zorggroep (intramuraal, 

begeleid/beschermd wonen en ambulant)) verklaren geen significante variantie op kwaliteit van leven 

op het tweede meetmoment (F(1.558)=8.264, p=.162). In het tweede blok zijn de kwaliteit van leven 
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op het eerste meetmoment en de zorgbehoeften, namelijk onvervulde en vervulde behoefte9 

toegevoegd en de invloed van deze variabelen zorgt wel voor een significante invloed op kwaliteit van 

leven op het tweede meetmoment (resp. F(26.27)=93.97, p<.05 en F(20.63)=83.12, p<.05). 
Zoals eerder beschreven is de gemiddelde verandering van de patiënten op onvervulde 

zorgbehoeften (m2-m1) -.81 en deze verbetering heeft een significante invloed op de verandering van 

kwaliteit van leven tussen het eerste en het tweede meetmoment (zie tabel 4 voor een overzicht van de 

regressiecoëfficiënten met bijbehorende significaties). De gemiddelde verbetering voor vervulde 

zorgbehoeften is zoals te zien is in tabel 1 (m2-m1) .77, echter uit de analyse blijkt dat de 

regressiecoëfficiënt van vervulde zorgbehoeften (zie tabel 4) geen significante invloed heeft op de 

afhankelijke variabele kwaliteit van leven. 

 

Tabel 4: De regressiecoëfficiënten (B) van onvervulde en vervulde behoeften en de kwaliteit van leven 
op het eerste meetmoment op de kwaliteit van leven op het tweede meetmoment. N=202.   
 B T Sig 
Onvervulde behoefte -.088 -5.20 .000 
Kwaliteit van leven T0* .711 13.60 .000 
Vervulde behoefte .030 1.57 .118 
Kwaliteit van leven T0 .665 12.18 .000 
*T0= eerste meetmoment

                                                
9 Zoals in de methoden is verteld, zijn de zorgbehoeften niet in één en dezelfde multipele regressieanalyse 
ingevoerd. In totaal zijn er drie regressieanalyses gedaan. 
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Discussie 

Conclusie 

 
Verschillen in zorgbehoeften tussen de zorggroepen 

De eerste vraag was of er verschillen zijn in gemiddelden van de zorgbehoeften op het eerste 

meetmoment tussen de drie groepen. Verwacht werd dat er verschillen gevonden worden tussen de 

groepen en dat de intramurale groep de meeste behoeften heeft en de ambulante groep de minste. Deze 

hypothese kan worden aangenomen.  

Uit de analyse bleek dat de groepen significant van elkaar verschillen in zorgbehoeften. De verschillen 

op vervulde behoeften waren gevonden tussen de ambulante en de intramurale zorggroep en tussen 

begeleid/beschermd wonen groep en de ambulante groep. Dit wil zeggen dat de intramurale zorggroep 

(5.88) en de mensen die gebruik maken van begeleid/beschermd wonen (5.70) meer vervulde 

behoeften hadden op het eerste meetmoment dan de ambulante zorggroep (4.23). Het feit dat de 

ambulante groep de minste vervulde zorgbehoeften heeft kan worden verklaard uit het feit dat ze op 

minder levensgebieden problemen ervaren waarvoor ze hulp nodig hebben (en daarmee ook minder  

(vervulde en onvervulde) zorgbehoeften hebben). 

 zoals werd verwacht. Aangezien deze laatste groep de minste vervulde zorgbehoeften heeft, is 

een eventuele verbetering voor deze groep deels toe te schrijven zijn aan een laag basisniveau. Hier zal 

rekening mee worden gehouden bij de volgende analyse. 

Met betrekking tot geen zorgbehoeften zijn de enige verschillen gevonden tussen de 

ambulante zorggroep (14.99) en de intramurale zorggroep (12.96), wat betekent dat de intramurale 

zorggroep significant meer zorgbehoeften heeft. Indien gekeken wordt naar eventuele verbeteringen 

zal hier ook rekening gehouden worden met het feit dat deze twee groepen erg verschillen in hun 

basisniveau van geen zorgbehoeften. De intramurale zorggroep heeft de meeste vervulde 

zorgbehoeften, wat positief lijkt, echter, zij hebben waarschijnlijk dus meer behoeften in totaal, met als 

gevolg dat er ook meer vervuld kunnen zijn. Dit blijkt in overeenstemming met het aantal ‘geen 

behoefte’, deze zijn het laagst in deze groep. Indien gekeken wordt naar onvervulde zorgbehoeften is 

tussen de groepen geen significant verschil gevonden op het eerste meetmoment, wat inhoudt dat deze 

ongeveer even groot zijn voor alle cliënten in de steekproef, ongeacht in welke groep ze zitten.  

 

Verandering in zorgbehoeften 

De tweede vraagstelling was of er een verbetering is in het aantal onvervulde zorgbehoeften, vervulde 

zorgbehoeften en geen zorgbehoeften op het tweede meetmoment voor de totale cliëntengroep en 

specifiek voor de drie groepen. Verwacht werd dat op de tweede meting een afname in onvervulde 

behoeften en een toename in vervulde en geen behoeften heeft plaatsgevonden voor de totale groep en 

voor de drie zorggroepen specifiek. Bij de analyse werd gecontroleerd voor geslacht, leeftijd en de 
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aanwezigheid van een psychotische stoornis. De controle hiervoor blijkt geen invloed te hebben op de 

resultaten. De hypothese kan gedeeltelijk worden aangenomen, de verbetering geldt alleen voor de 

totale groep cliënten en dan alleen voor vervulde en onvervulde zorgbehoeften. De veranderingen zijn 

positief en zoals verwacht zijn de onvervulde zorgbehoeften afgenomen met .81 (m2-m1) en deze 

afname blijkt significant. De vervulde zorgbehoeften zijn, ook volgens verwachting, in significante 

mate toegenomen met .77 (m2-m1). Dit betekent dat onvervulde behoeften vervuld zijn geworden. Er 

heeft geen toename plaatsgevonden in ‘geen’ behoeften.  

Voor de drie zorggroepen specifiek zijn er voor de mensen die gebruik maken van ambulante 

zorg significante verschillen gevonden tussen het eerste en het tweede meetmoment. Waarschijnlijk is 

deze groep dus de factor die zorgt voor het verschil tussen de twee meetmoment voor de totale 

zorggroep. Hierbij moet wel vermeld worden dat de ambulante groep het grootst is (N=145) en 

hierdoor is er wellicht een vertekening ontstaan. Bij de eerste is een basislijn vastgesteld. Opvallend is 

dat de ambulante zorggroep in vervulde zorgbehoeften van alle andere groepen verschilde op de eerste 

meting, daar deze groep de minste vervulde behoeften had. Het verschil tussen het eerste en het 

tweede meetmoment kan dus ook te wijten zijn aan het lage startpunt. Van belang is om hier nog een 

keer te benadrukken dat de ambulante zorggroep de minste zorgbehoeften heeft en dat dit dus de 

verklaring is voor het feit dat zijn de minste vervulde zorgbehoeften hebben. Opvallend is dat de 

grootste toename in vervulde zorgbehoeften zichtbaar is bij de groep begeleid/beschermd wonen 

(1.24), maar dat deze toename niet significant is als gecontroleerd wordt voor de aanwezigheid van 

een psychose, leeftijd en geslacht. Het effect was echter wel significant als niet gecontroleerd werd 

voor deze variabelen. Wellicht betekent dit dat het verschil wordt bepaald door de leeftijd, het geslacht 

of de aanwezigheid van psychotische stoornis. 

 

Verbetering in zorgbehoeften en kwaliteit van leven 

Bij de derde analyse is gekeken of deze veranderingen ook zorgen voor een betere kwaliteit van leven. 

De vraagstelling luidde; Is een afname in onvervulde zorgbehoeften, een toename in vervulde- en geen 

zorgbehoeften voorspellend voor een betere kwaliteit van leven voor de drie zorggroepen? Verwacht 

werd dat een afname in onvervulde zorgbehoeften en een toename is vervulde- en geen zorgbehoeften 

voorspellend zijn voor een betere kwaliteit van leven. Aangezien geen behoefte niet significant 

veranderde, en omdat een verbetering in kwaliteit van leven op het tweede meetmoment dus niet toe te 

schrijven kan zijn aan een verandering van deze variabele, is deze niet meegenomen in de analyses.   

De controlevariabelen geslacht, aanwezigheid van een psychose, depressie, leeftijd en de 

zorggroep waarin men zich bevindt, hebben geen invloed op de kwaliteit van leven op het tweede 

meetmoment. De variabele kwaliteit van leven op het eerste meemoment (t-0) verklaart in beide 

analyses een hoge mate van variantie. Hoe hoger de kwaliteit van leven op t-0, hoe hoger de kwaliteit 

van leven op het tweede meetmoment (t-1). Deze variabele en de onvervulde en vervulde 

zorgbehoeften samen hadden een significante invloed op kwaliteit van leven. Hoewel naast de 
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kwaliteit van leven t-0 de verbetering in onvervulde zorgbehoeften een significante proportie 

verklaarde variantie uitoefent op t-1 (zoals verwacht) is dit niet het geval bij een verbetering in 

vervulde zorgbehoeften. De hypothese dat een verbetering in onvervulde, vervulde en geen 

zorgbehoeften samen een betere kwaliteit van leven teweegbrengt kan dus niet worden aangenomen. 

Echter, uit de resultaten blijkt een effect voor de onvervulde zorgbehoeften, congruent met de meeste 

literatuur omtrent kwaliteit van leven en zorgbehoeften (Slade, et al., 2005;  UK700 Group, 1999;  

Hansson, Sandlund, Bengtsson-Tops, et al., 2003. In: Slade et al., 2005). Een vermindering in onvervulde 

zorgbehoeften is van positieve invloed voor de  kwaliteit van leven op het tweede meetmoment. Een 

duidelijke vermeerdering van vervulde behoeften laat dit effect niet zien, in tegenstelling tot de 

literatuur (Steinwachs, Handley, Lehman, Fahey & Lyles, 1999). 

Kanttekeningen 

Cliënten met ernstige problematiek en behoefte aan intensieve hulpverlening maken dikwijls gebruik van 

meerdere vormen van hulpverlening. Om die reden was een onderverdeling op zorgvorm problematisch 

omdat er overlap tussen de groepen bestaat. Het is hierdoor niet mogelijk om tot eenduidige resultaten te 

komen, omdat niet duidelijk is of de invloed afkomstig is uit de ambulante, intramurale of 

begeleid/beschermd wonen groep.  Daarom zijn de participanten onderverdeeld in groepen aan de hand van 

hun woonsituatie, want tussen deze groepen is geen overlap.  

Daarnaast maakten de cliënten tijdens het eerste meetmoment (T-0) al gebruik van de 

hulpverlening. Gegevens van vóór de behandeling zijn beschikbaar, maar zijn niet meegenomen in het 

huidige onderzoek, dus eventuele veranderingen kunnen dan ook toe te schrijven zijn aan de behandeling 

vóór het eerste meetmoment.. Een controlegroep, zoals langdurige psychiatrische patiënten uit een 

vergelijkbare stad als Utrecht zonder Maatschappelijk SteunSysteem kan hierover meer uitsluitsel kunnen 

geven. Ook kan in vervolgonderzoek gecontroleerd worden voor hulpverlening vóór het eerste 

meetmoment. 

Een ander punt dat aandacht verdient is het gebruik van de CANSAS. Deze vragenlijst is gevoelig voor 

interpretatie en dit heeft invloed op de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid (Mc Crone et al., 2000), ondanks 

het feit dat de interviewers getraind zijn en onder supervisie de vragenlijsten hebben afgenomen. Positief 

aan het gebruik van zelfrapportages is het zicht dat geboden wordt op de functionele beperkingen zoals 

die door de betrokkene worden ervaren. Daarnaast kan een gestandaardiseerde vragenlijst helpen om 

vage klachten te concretiseren en te kwantificeren.  

Een laatste aandachtspunt betreft de vervulde zorgbehoeften. De toename van vervulde 

zorgbehoeften in de intensieve sector zou een indicatie kunnen zijn voor de bewustwording van 

zorgbehoefte. Door de opname kunnen verborgen behoeften blootgelegd worden en vervuld worden. Denk 

hierbij aan basisbehoeften als maaltijden en accommodatie. Dit effect is echter tijdelijk, na het ontslag zijn 

deze behoeften weer onvervuld (Leese, et al., 1998).  
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Het brede MSS onderzoek concentreert zich op veel aspecten die in het huidige onderzoek niet 

meegenomen zijn. Zo is er niet gekeken naar bijvoorbeeld stigmatisering terwijl deze variabele van 

invloed kan zijn op de kwaliteit van leven van patiënten. Tevens is er in het huidige onderzoek slechts 

gecontroleerd voor leeftijd, geslacht, psychose/geen psychose, depressie en de zorggroep waarin men 

zich bevindt, echter er zijn meerdere variabelen die van invloed kunnen zijn op de kwaliteit van leven, 

zoals bijvoorbeeld of iemand een (betaalde) baan heeft of niet. Naar voren komt, dat het voor een 

breed perspectief belangrijk is om de factoren die opgenomen zijn in het bredere MSS onderzoek te 

onderzoeken.  

Implicaties voor het MSS 

Het MSS heeft uiteindelijk als einddoel om de kwaliteit van leven van de cliëntengroep te verhogen. 

Zoals is besproken zijn de onvervulde zorgbehoeften van invloed op de kwaliteit van leven voor deze 

cliëntengroep. Deze factor is in tegenstelling tot de andere zorgbehoeften die verbetering laten zien, 

voorspellend voor een betere kwaliteit van leven op het tweede meetmoment. Deze conclusie 

ondersteund vele andere onderzoeken en dit benadrukt het belang van het MSS om zich voornamelijk 

te concentreren op zorg en voorzieningen om deze onvervulde zorgbehoeften te verminderen.  

Uit onderzoek blijkt wel een verbetering op de deelgebieden van kwaliteit van leven, maar 

geen overall effect op kwaliteit van leven (Skinner, Steinwachs, Handley, Lehman, Fahey & Lyles, 

1999). Vervolgonderzoek naar de oorzaak hiervan en naar de verbetering van de algemene kwaliteit 

van leven is wellicht een interessante aanvulling. Ook het gebruik van een meer objectieve 

klachtenlijst, of een meer objectieve manier van scoren van kwaliteit van leven of zorgbehoeften is 

relevant bij vervolgonderzoek. 

Met het huidige onderzoek is een opening geboden in het onderzoek naar de kwaliteit van 

leven van langdurig psychiatrische patiënten. Van belang is dat doormiddel van statistische analyses die 

controleren op meerdere aspecten van de gehele testbatterij of eventueel nieuw onderzoek een 

vollediger licht geworpen wordt op factoren die hierin een rol kunnen spelen. 
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