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Samenvatting.  

Inleiding : Via een gedetailleerd verslag over de ervaringen van volwassen patiënten, die 

voor een behandeling op een spoedeisende hulp afdeling (SEH) zijn geweest, wordt het  

inzichtelijk waar er concrete verbeteringen in de behandeling mogelijk zijn. De Emergency 

Department Questionnaire (EDQ) is vertaald naar het Nederlands. Momenteel zijn er geen 

gegevens bekend over de inhoudsvaliditeit van de Nederlandstalige versie van de EDQ. 

Doel en onderzoeksvraag : Dit artikel beantwoord de vraag: “Wat is de inhoudsvaliditeit van 

de Nederlandstalige versie van de EDQ?”. Het doel is het ontwikkelen van een valide 

meetinstrument naar patiëntenervaringen op een SEH in een Nederlands ziekenhuis. 

Methode : Het betreft een kwalitatief fenomenologisch onderzoek. Er is gewerkt met drie 

focusgroepen. De onderzoekers hebben volwassen patiënten geselecteerd die over rijke 

informatie beschikken voor wat betreft ervaringen over de behandeling op een SEH. De 

patiënten hebben een behandeling, op de SEH van een academisch ziekenhuis, ondergaan 

in de maanden maart en april 2009. 

Resultaten : Het onderwerp overdracht is door de patiënten en onderzoekers belangrijk 

gevonden om toe te voegen aan de Nederlandstalige versie van de EDQ. Alle patiënten 

hadden de Nederlandse nationaliteit en geen van de patiënten had een rode kleurcode 

gekregen bij binnenkomst op de SEH. 

Conclusie : De huidige versie van de Nederlandse vertaling van de EDQ moet aangepast 

worden door het onderwerp overdracht toe te voegen. De kracht van dit onderzoek ligt in het 

gebruik van drie focus groepen. 

Aanbeveling :  Onderzoek naar culturele aspecten en mensen die een rode kleurcode 

ontvingen bij aankomst op de SEH, kan nog aanvullende informatie opleveren. Wanneer er 

een nieuw concept van de Nederlandstalige versie van de EDQ is, moeten er member 

checks (belangrijkheidstudie) uitgevoerd worden gevolgd door een betrouwbaarheidsstudie. 

Trefwoorden : patiëntenervaringen, kwaliteit, tevredenheid, spoedeisende hulp afdeling, 

fenomenologie. 
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Patient experiences at the accident & emergency dep artment.  

Abstract  

Background : A report with details over the experiences of adult patients, about the care 

received at an Accident and Emergency department (A&E department), gives insight 

information about possible quality improvements. The Emergency Department Questionnaire 

(EDQ) is translated into Dutch. At this moment there is no information known about the 

content validity of the Dutch version of the EDQ. 

Objectives:  This study gives an answer to the question:”What’s the content validity of the 

Dutch version of the Emergency Department Questionnaire (EDQ)”. The aim is  to develop a 

valid questionnaire about  patients experiences on an A&E department in a Dutch hospital. 

Methods : A qualitative phenomenological study comparing three focus groups. Patients who 

had rich information about the experiences on the A&E department are specifically selected 

by the researchers. The patients went for treatment to an A&E department, of an academic 

hospital, in the months  March and April 2009. 

Results : The patients and researchers decided that, the Dutch version of the EDQ, needs an 

extension. This extension contains a core question about transfer. All the people in the focus 

groups had the Dutch nationality en no one had a code red assigned at the arrival at the A&E 

department. 

Conclusions : The current version of the Dutch translation of the EDQ needs adjustment. 

The core questions must be extended by transfer. The power of this study is the use of three 

focus groups.  

Recommendations : More research is needed to look at the implications of cultural aspects 

and patients who have had a code red assigned. When there is a new concept of the Dutch 

translation of the EDQ, the next step should be member checks (importance study) followed 

by a reliability study. 

Keywords : patient experiences, quality, satisfaction, accident & emergency department, 

phenomenology. 
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Inleiding 

Om transparantie en kwaliteitsverbeteringen van de geleverde behandeling op een 

spoedeisende hulp afdeling (SEH) te bewerkstelligen, is het belangrijk om onderzoek te doen 

naar de ervaringen van patiënten die behandeld zijn op de SEH. Door onder andere de 

ervaringen van patiënten over de verpleegkundige zorg te analyseren, wordt het mogelijk om 

de kwaliteit van de te leveren verpleegkundige zorg te verbeteren. Het is mede in het belang 

van de verpleegkundige praktijk om over een meetinstrument te beschikken die de kwaliteit 

van de verpleegkundige zorg inzichtelijk maakt. 

Momenteel is er nog weinig bekend over  de ervaringen van patiënten. Tevens is het 

onduidelijk of de criteria, definities en interpretaties van patiënten over wat kwaliteit inhoudt 

wel stabiel zijn en of de inspanningen die geleverd worden door de zorgaanbieders, 

overheid, verzekeraars, de verwachtingen van patiënten beïnvloeden.[1] Wanneer de focus 

gericht wordt op de patiënt, dan leidt dit tot grotere verantwoordelijkheid en transparantie bij 

de zorgaanbieders en beleidsbepalers in de gezondheidszorg.[1] Via een gedetailleerd 

verslag over de ervaringen van de patiënten, wordt het inzichtelijk waar er concrete 

verbeteringen in de behandeling mogelijk zijn. De ervaringen van patiënten spelen een 

belangrijke rol in de interpretatie van de patiënten over de kwaliteit van de geleverde 

behandeling, zoals figuur 1 (Figuur 1: conceptueel model van de ontwikkeling over de 

interpretatie van kwaliteit door patiënten) aangeeft. (hier figuur 1) [1] Het Picker instituut, uit 

Engeland, en de Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ), uit Amerika, hebben 

verschillende vragenlijsten ontwikkeld op het gebied van patiëntenervaringen. Het Picker 

instituut en de AHRQ zijn uit onderzoek tot de volgende onderwerpen (met betrekking tot 

patiëntenervaringen) gekomen: patiëntgerichte zorg, beschikbaarheid van het personeel, 

informatie en communicatie, psychosociale begeleiding, efficiëntie en effectiviteit, 

deskundigheid van de professionals en faciliteiten.[1] Aan deze onderwerpen liggen de 

concepten: theorieën over verwachtingen, uitkomsten van verschillende metingen en de 

economie ten grondslag.[1]  

Momenteel is er geen Nederlands meetinstrument om de ervaringen van volwassen 

patiënten, die een behandeling hebben ondergaan op een SEH van een Nederlands 

ziekenhuis, te meten. In Groot-Brittannië  is wel een meetinstrument beschikbaar, de 

Emergency Department Questionnaire (EDQ, zie appendix 1: Emergency Departement 

Questionnaire). De EDQ is ontwikkeld door het Picker instituut en wordt door de National 

Health Service (NHS) al een aantal jaar gebruikt in grote nationale onderzoeken.[2] Tot op 

heden is er in Groot-Brittannië geen onderzoek gedaan naar de psychometrische 

eigenschappen van de EDQ.[3]  Onderzoekers in Canada hebben de EDQ gebruikt voor 
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onderzoek op de SEH in Canadese ziekenhuizen.[4] Het resultaat was dat de EDQ 

aangepast is met items die voortkomen uit het Canadese gezondheidszorgsysteem.[4] Het 

Canadese meetinstrument heet de Emergency Department Patient Experience Survey. 

Vanuit het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde 

hebben twee onderzoekers de EDQ vertaald in het Nederlands. Om de Nederlandstalige 

versie van de EDQ te kunnen gebruiken, moet er eerst onderzoek gedaan worden naar de 

validiteit van het meetinstrument. 

Probleemstelling 

Bij validiteit gaat het om de vraag: “Meet het instrument wat het hoort te meten?”.[5, 6] In dit 

onderzoek wordt er nagegaan of inderdaad alle belangrijke aspecten van 

patiëntenervaringen opgenomen zijn in de Nederlandstalige versie van de EDQ. Deze vorm 

van validiteit wordt de inhoudsvaliditeit (of content validiteit) genoemd.[5] Bij het bepalen van 

de inhoudsvaliditeit wordt er gebruik gemaakt van literatuuronderzoek, empirisch onderzoek 

en het raadplegen van deskundigen.[5] Het bepalen van de inhoudsvaliditeit moet 

garanderen dat de geselecteerde onderwerpen voor de Nederlandstalige versie van de EDQ, 

een representatieve weergave zijn van het te meten construct. De Nederlandstalige versie 

van de EDQ richt zich net als de EDQ in Groot-Brittannië op de SEH. Voordat de 

Nederlandstalige versie van de EDQ als meetinstrument gebruikt kan worden, is het 

belangrijk om inzicht te hebben in de inhoudsvaliditeit. Op dit moment ontbreken deze 

gegevens. 

Doelstelling 

Dit artikel beschrijft het proces van het bepalen van de inhoudsvaliditeit van de 

Nederlandstalige versie van de EDQ. Primair gaat het hier om kennisverwerving. Bijkomend 

voordeel is dat er een bijdrage geleverd wordt aan theorievorming over patiëntenervaringen 

in relatie tot de behandeling op een SEH. De kennisverwerving en theorievorming moeten 

leiden tot het gestelde doel, namelijk een Nederlandstalig valide meetinstrument naar 

patiëntenervaringen op een SEH van een Nederlands ziekenhuis. 

Vraagstelling 

Om te onderzoeken welke onderwerpen voor een Nederlands meetinstrument belangrijk zijn, 

moet er onderzoek gedaan worden naar de inhoudsvaliditeit van de Nederlandstalige versie 

van de EDQ. De vraagstelling van dit onderzoek luidt: “Wat is de inhoudsvaliditeit van de 

Nederlandstalige versie van de EDQ?”. 
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Deze vraagstelling is onderverdeeld in twee subvragen: 

1. Welke onderwerpen worden door Nederlandse volwassen patiënten belangrijk 

gevonden om de patiëntenervaringen op de SEH van een Nederlands ziekenhuis te 

kunnen meten? 

2. In hoeverre zijn de onderwerpen, die door Nederlandse volwassen patiënten 

belangrijk worden gevonden om patiëntenervaringen op de SEH van een Nederlands 

ziekenhuis te kunnen meten, opgenomen in de Nederlandstalige versie van de EDQ? 

Methode 

De reden om de EDQ te laten vertalen, door twee onderzoekers van het Julius Centrum voor 

Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, lag in het feit dat er met een 

origineel instrument kon worden gewerkt en niet met een aangepaste versie, zoals het 

Canadese meetinstrument. Een derde onderzoeker heeft van de twee vertalingen, één 

vertaalde versie gemaakt. De vertaalde versie van de EDQ is door een “native speaker” 

terugvertaald naar het Engels. De terugvertaling is vergeleken met de originele Engelstalige 

versie. De geconstateerde verschillen zijn besproken en hebben tot aanpassingen geleid. 

Het uiteindelijke resultaat was een Nederlandstalig meetinstrument (zie appendix 2: 

Nederlandstalige versie van de EDQ).  

Om de inhoudsvaliditeit te bepalen is er gekozen voor een kwalitatief design, beschreven 

vanuit de fenomenologische stroming.[7]. De reden hiervoor is dat het in dit onderzoek gaat 

over de exploratie van de ervaringen van patiënten. Er is geprobeerd om het emic 

perspective [8, 9], de leefwereld van de patiënt te doorgronden.[10] Er is specifiek voor de 

Dusquesne school gekozen, omdat in deze school vooral het beschrijven van de 

patiëntenervaringen centraal staat.[7] Om het proces van het bepalen van de 

inhoudsvaliditeit te beschrijven is er gebruik gemaakt van het zeven stappen model van 

Colaizzi [7] en het houden van drie focusgroepen. De stappen van Colaizzi zijn: 

- het lezen van beschrijvingen van de patiënten en protocollen om een beeld te 

vormen. De onderzoekers hebben alle beschrijvingen van de patiënten die 

deelnamen aan de focusgroepen gelezen. De ervaringen van de patiënten kwamen 

uit de verbatim uitgeschreven teksten van de focusgroepen, 

- hieruit wordt de belangrijkste informatie gedistilleerd. De onderzoekers hebben 

middels aantekeningen, die gemaakt zijn tijdens de focusgroepen, en de verbatim 

uitgeschreven teksten, de belangrijkste informatie eruit gefilterd en besproken, 
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- over deze informatie wordt een mening gevormd. Vanuit het emic perspective en het 

etic perspective [7, 9], oftewel vanuit het perspectief van de onderzoekers die 

gestoeld is op een theoretische invalshoek en de ervaringen van één van de 

onderzoekers, is er een mening gevormd over de gevonden gedistilleerde informatie.  

- vervolgens wordt de informatie in onderwerpen ingedeeld. Voor de uitwerking van de 

focusgroepen is de EDQ als leidraad genomen. Hierbij is er gekeken of alle 

onderwerpen van de Nederlandstalige versie van de EDQ, ook door de patiënten uit 

de focusgroepen belangrijk gevonden werden en of er nieuwe onderwerpen uit de 

focusgroepen zijn ontstaan. Alle informatie is met computerondersteuning gecodeerd 

en verwerkt, 

- de resultaten worden uitvoerig beschreven. De gevonden resultaten zijn beschreven 

en met een derde onderzoeker doorgesproken, 

- in deze beschrijving wordt geprobeerd om structuur te brengen in het te meten 

construct. Vanuit de resultaten van het onderzoek en de literatuur werd er een 

voorstel voor een structuur beschreven voor de onderwerpen van de 

Nederlandstalige versie van de EDQ, 

-  uiteindelijk vindt er validering plaats.[7] De inhoud van de Nederlandstalige versie 

van de EDQ ondergaat een verdere validering door het houden van member checks.  

Voor het bepalen van de inhoudsvaliditeit is er met drie focusgroepen gewerkt. Er is gebruik 

gemaakt van een kwalitatief interview.[11, 12] Het houden van een focusgroep is een vorm 

van informatieverzameling, waarbij een aantal patiënten bevraagt zijn op grond van een 

onderzoeksvraagstelling. Daarbij is er ruimte aan de patiënten geboden voor uitwijding (in 

eigen woorden) over de door hen ervaren feiten, hun beleving, betekenisverlening en 

nuanceringen met betrekking tot de ervaringen op de SEH en eventuele effecten daarvan op 

het leven van de patiënten. De redenen om voor een focusgroep te kiezen waren: het 

verkrijgen van informatie (in de diepte en de breedte), het biedt inzicht in de bronnen van 

complex gedrag en de consensus en dissensus rond patiëntenervaringen worden door de 

groepsdynamiek inzichtelijker.[13] De focusgroep geeft weer wat de patiënt belangrijk vindt, 

alsook de taal waarin er over de belangrijke punten wordt gesproken. De taal geeft een 

richtlijn van hoe de vragen opgesteld moeten worden in een vragenlijst.[14] De verkregen 

informatie vanuit de literatuur en de onderwerpen uit de EDQ werden gebundeld en leidde tot 

een topiclist voor de focusgroepen (zie appendix 3: topiclist focusgroepen). Bij het 

beschrijven van de methode en resultaten van de focusgroep, is er gebruik gemaakt van een 

checklist voor interviews en focusgroepen.[15] 
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Het laatste stuk van de validering gaat gebeuren via member checks in de vorm van een 

cognitieve test. Dit wordt ook wel een importance study genoemd. Hiervoor hebben de 

patiënten van de focusgroep en formulier ondertekent waarin ze zich bereid verklaarden om 

de concept versie van de Nederlandstalige versie van de EDQ van feedback te voorzien. Het 

gaat dan om het feit dat de patiënten de vragen die in de Nederlandstalige versie van de 

EDQ beoordelen op hun belangrijkheid en of de vragen op de juiste manier, met het correcte 

taalgebruik zijn opgesteld. 

Omdat er in dit onderzoek met patiënten en patiëntengegevens is gewerkt, werd dit 

onderzoek ter beoordeling aangeboden aan de Medisch-ethisch Toetsings Commissie 

(MeTC) van het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU). Het MeTC van het UMCU 

heeft op 12 maart 2009, onder nummer 09/057, zijn toestemming verleend aan dit 

onderzoek. De patiëntengegevens komen uit het planbord van de SEH en uit het Ziekenhuis 

Informatie Systeem (ZIS) van het UMCU.  

Onderzoekspopulatie 

De doelpopulatie betreft alle volwassen patiënten die zich melden bij een SEH in Nederland. 

Tot de onderzoekspopulatie in dit onderzoek behoren volwassen patiënten die een 

behandeling hebben ondergaan op de SEH van het UMCU. De reden om voor het UMCU te 

kiezen is zuiver pragmatisch en het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en 

Eerstelijns Geneeskunde is gelieerd aan het UMCU. Er is gebruik gemaakt van een 

doelgerichte steekproef (purposive sampling).[15, 16] De samenstelling van een focusgroep 

bestaat uit minimaal vier en maximaal twaalf patiënten en minimaal twee onderzoekers. De 

focusgroep is zorgvuldig bepaald op grond van de doel- en vraagstelling van het 

onderzoek.[13, 15] Er is geselecteerd op de volgende kenmerken van patiënten: woonplaats, 

leeftijd, volledige Naam, Adres en Woonplaats (NAW) gegevens. Er is geprobeerd om een 

zo heterogeen mogelijke groep samen te stellen, zodat er zoveel als mogelijk verschillende 

meningen van patiënten kunnen worden onderzocht. Er is tevens rekening gehouden met de 

manier van binnenkomst op de SEH, zorgzwaarte, urgentie van de hulp (uitgedrukt in een 

kleurcode:rood = acuut, oranje = zeer urgent, geel = urgent, groen = standaard en blauw = 

niet urgent)[17] en de aard van de klachten.  

Werving van participanten 

In de wachtruimte en de triageruimte van de SEH werden posters opgehangen en flyers 

neergelegd waarin dit onderzoek aangekondigd werd. Op de posters en in de flyers werd 

informatie gegeven over de reden en de manier van dit onderzoek. De informatie over dit 

onderzoek is via een patiënteninformatiebrief naar de patiënten, binnen een week na 
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behandeling op de SEH, opgestuurd. Een paar dagen na het versturen van de 

patiënteninformatiebrief werd er telefonisch contact met de patiënt opgenomen om te vragen 

of de patiënt mee wilde doen aan de focusgroep. Wanneer de patiënt mee wilde doen met 

de focusgroep, werd zijn/haar naam op een lijst met mogelijke kandidaten gezet. Tevens 

werd er naar een voorkeursdatum gevraagd. De data voor het houden van een focusgroep 

waren van tevoren vastgelegd. Er werden tijdstippen voor in de middag en in de avond 

gepland. 

Voorafgaand aan de focusgroep werden alle deelnemers wederom telefonisch benaderd ter 

herinnering en bevestiging van de focusgroep. 

Steekproefgrootte  

Er zijn vanuit de SEH twee lijsten met data opgestuurd naar het onderzoeksteam. De eerste 

lijst betrof de periode 26-03-2009 t/m 04-04-2009. Deze lijst bevatte 1074 patiënten. De 

tweede lijst betrof de periode 05-04-2009 t/m 15-04-2009. Deze lijst bevatte 1215 patiënten. 

Nadat beide lijsten opgeschoond waren (dubbelingen werden uit de lijsten verwijderd, 

onvolledige NAW gegevens), werden de eerste 100 patiënten die op dat moment bovenaan 

de lijsten stonden aangeschreven met het verzoek om mee te doen aan dit onderzoek. De 

reden om de eerste 100 patiënten te nemen lag in het feit dat de kans op herstel bij deze 

patiënten het grootst was. Na een tweede controle van de lijst van de periode 26-03-2009 

t/m 04-04-2009 bleken er 13 patiënten te ver weg te wonen. Na een tweede controle van de 

lijst van de periode 05-04-2009 t/m 15-04-2009 bleken er 22 patiënten te jong te zijn om aan 

dit onderzoek mee te mogen doen. In totaal zijn er 165 patiënten aangeschreven. Het 

resultaat was dat er drie focusgroepen gehouden konden worden De redenen om niet mee 

te doen waren: geen zin, men ziet er de noodzaak niet van in, afstand, niet in te passen in de 

agenda, begrepen niet wat de bedoeling was 

Setting  

De drie focusgroepen werden gehouden in één van de vergaderzalen binnen het UMCU. Dit 

gebeurde in de maanden april en mei 2009. Tijdens het interview waren alleen de 

deelnemers en de onderzoekers aanwezig. In tabel 1 (Tabel 1: Achtergrondkenmerken 

patiënten focusgroep 1), tabel 2 (Tabel 2: Achtergrondkenmerken patiënten focusgroep 2) en 

tabel 3 (Tabel 3: Achtergrondkenmerken patiënten focusgroep 3) wordt een overzicht 

gegeven van de achtergrondkenmerken van de deelnemers. (hier de tabellen 1, 2 en 3). 
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Dataverzameling 

Voordat de drie focusgroepen gehouden werden, werd er een topiclist (zie Appendix 3: 

Topiclist focusgroep) opgesteld. [12] De topiclist bestond uit 3 delen, te weten: deel 1 

Introductie. In dit gedeelte stonden het doel van het onderzoek, opbouw van het gesprek, de 

informed consent met de digitale opname, rol van de onderzoekers, wat een focusgroep is 

en hoe dit verloopt en een kennismakingsronde kort beschreven. In deel 2 Groepsgesprek 

werd er ingegaan op het eigenlijke interview. In dit gedeelte stonden topics opgesomd waar 

de deelnemers een antwoord op moesten geven en met elkaar in discussie konden gaan. In 

deel 3 Afronding stond beschreven hoe het verder gaat met de gegevens van dit onderzoek. 

Verder werd de administratieve afwikkeling beschreven. Het werken met een topiclist zorgde 

dat er structuur aanwezig was tijdens het houden van de focusgroepen. De topiclist was voor 

elke focusgroep anders. Dit kwam doordat de topiclist aangepast werd door de bevindingen 

vanuit de vorige focusgroep en de literatuur. Door de topiclist aan te passen, werd het voor 

de onderzoekers mogelijk om de voorgaande resultaten, bij de deelnemers van de 

focusgroep, te controleren en te bevragen op belangrijkheid. De inhoud (discussie in de 

focusgroep) werd digitaal opgenomen en na afloop verbatim uitgeschreven. Voor het werken 

met digitale opname apparatuur is vooraf toestemming gevraagd. Alle deelnemers hebben 

een informed consent formulier hiervoor getekend. Tijdens het interview zijn er notities 

gemaakt welke door de onderzoekers zijn besproken. Onderzoekertriangulatie zorgde ervoor 

dat de kwaliteit van de dataverzameling werd verhoogd. Het interview duurde anderhalf uur. 

De deelnemers werden na afloop bedankt en kregen een reiskostenvergoeding, een 

uitrijkaart van de parkeergarage van het UMCU en een VVV bon ter compensatie 

aangeboden.  

Objectiveringtechnieken 

Er is gebruik gemaakt van verschillende controleprocedures die de methodische 

verantwoording duidelijk maakten. Een adequate beschrijving van het onderzoeksproces 

maakt een virtuele replicatie mogelijk. [9] De controleprocedures waren: 

• Het onderzoeksteam: de onderzoekers die bij de focusgroepen aanwezig waren, 

waren een laatste jaars student verplegingswetenschap en een ervaren 

onderzoekster (drs.) vanuit het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en 

Eerstelijns Geneeskunde. De onderzoekers stonden onder toezicht van een 

epidemioloog vanuit het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en 

Eerstelijns Geneeskunde. De laatste jaars student verplegingswetenschap leidde de 

focusgroepen, terwijl de andere onderzoekster tijdens de interviews aantekeningen 

maakte. De laatste jaars student verplegingswetenschap heeft 15 jaar ervaring als 
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ambulanceverpleegkundige en 5 jaar ervaring als spoedeisende eerste hulp 

verpleegkundige en voert dit onderzoek uit als afstudeeropdracht en heeft vanuit zijn 

etic perspective [7, 9] bijgedragen aan de interpretatie van de resultaten. Geen van 

de leden van het onderzoeksteam heeft van te voren een interviewtraining gevolgd. 

• replicatie: er is geprobeerd om via herhaalde waarneming tot dezelfde conclusies te 

komen. Dit gebeurde door de onderwerpen van de Nederlandstalige versie van de 

EDQ te exploreren en inhoudelijk te vergelijken met de originele versie van de EDQ; 

• onderzoekertriangulatie: onderzoekers becommentarieerden elkaars aantekeningen 

om de kwaliteit van de dataverzameling te vergroten. Peer debriefing maakt hier deel 

van uit. Onderzoekertriangulatie werd gedaan om de 

interbeoordelaarbetrouwbaarheid te vergroten 

• literatuuronderzoek: er is literatuuronderzoek gedaan naar de verschillende 

meetinstrumenten en het verduidelijken van begrippen; 

• computerondersteuning: voor het coderen van de verbatim uitgeschreven teksten 

werd het softwarepakket NVivo 8 van QSR International Pty Ltd 2008 gebruikt. Het 

proces van coderen bleef doorgaan totdat de belangrijkste onderwerpen overbleven. 

Voor het coderen zijn de onderwerpen van de Nederlandstalige versie van de EDQ 

als structuur gebruikt. De reden hiervoor was dat de onderzoekers op zoek waren 

naar eventuele andere (nieuwe) onderwerpen. Van de tekst die niet gecodeerd kon 

worden volgens de opgezette structuur, is gekeken of dit moet leiden tot een nieuw 

onderwerp. Bij het coderen werd er een codeboom opgezet, zie figuur 2 (Figuur 2: 

Codeboom focusgroep). (hier figuur 2).Met NVivo 8 is geprobeerd om systematiek 

aan te brengen in het onderzoek. De navolgbaarheid van de onderzoeksprocedures 

is door computerondersteuning vergroot[18]; 

• systematische reflectie: de reflectie heeft betrekking op de uitkomsten van 

waarnemingen of analyse op de relevantie van de onderzoeksvraag en de 

gehanteerde begrippen. Deze reflectie werd genoteerd in memo’s en een logboek. 

Resultaat 

Er zijn drie focusgroepen gehouden. Focusgroep één bestond uit 5 patiënten (hierbij moet 

aangetekend worden dat er 1 persoon deelnam die niet als patiënt gezien is op de SEH, 

maar haar echtgenoot vertegenwoordigde), focusgroep twee uit 5 patiënten en focusgroep 

drie uit 7 patiënten. Iedere focusgroep werd begeleid door 2 onderzoekers. Alle patiënten 

hadden de Nederlandse nationaliteit en niemand had een rode kleurcode.  
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Uit de gedistilleerde informatie en de discussie tussen de onderzoekers werd er besloten om 

een onderwerp overdracht toe te voegen aan de Nederlandstalige versie van de EDQ. De 

reden hiervoor was dat er meerdere overdrachtsmomenten voorkomen op de SEH. Voor de 

patiënten uit de focusgroepen blijkt dit ook belangrijk te zijn. Wanneer de overdracht niet 

goed is gedaan, dan moeten de patiënten vaak meerdere keren hun verhaal vertellen. Dit 

werd door de patiënten als onplezierig ervaren.[zie fragment 1 uit focusgroep twee en 

fragment 2 uit focusgroep drie] 

“6 Vond u het belangrijk dat u dat ze hier in het ziekenhuis al wisten dat u eraan kwam. 

Zodat ze hier gelijk verder met u konden gaan? 2 Ik denk dat, dat heel belangrijk is. Ja. 

Ja. 6 Waarom vind u dat zo belangrijk? 2 Nou. Je hebt tijdwinst.”[fragment 1 uit 

focusgroep twee] 

“6 Ja en u vertelde dat u de overdracht niet helemaal kon begrijpen vanwege de 

Latijnse termen? 2 Ja. 6 Vond u dat vervelend, dat u dat stukje dat ze met elkaar 

stonden te praten niet kon begrijpen of volgen? 2 Nee want ze deden niet stiekem. 3 Ik 

vind het vaak wel nadelig hoor. Want ik heb geen me dische achtergrond. En ook bij de 

spoedeisende hulp, dan nemen ze wat dingen door. En  dan moet je telkens vragen wat 

zeg je nou. Dat vind ik zelf wel onplezierig.”[frag ment 2 uit focusgroep drie] 

De resultaten uit de focusgroepen lieten zien dat de onderwerpen die door de onderzoekers 

waren opgenomen in de topiclist, de juiste waren. De vergelijking van de onderwerpen van 

de topiclist, die gebaseerd was op de Nederlandstalige versie van de EDQ, en de 

groeperingen van de patiëntenervaringen uit de kwalitatieve data-analyse, liet zien dat beide 

indelingen goed met elkaar overeenkwamen. De onderwerpen die door patiënten als 

belangrijk werden gevonden om deel te laten uitmaken van een nieuw te ontwikkelen 

vragenlijst zijn: Aankomst spoedeisende hulp, algemeen, ambulancevervoer, artsen en 

verpleegkundigen, balie SEH, geneesmiddelen, gezondheidstoestand, informatie, 

onderzoeken, overdracht, pijn, vertrek SEH, verzorging en behandeling, wachttijd en 

ziekenhuisomgeving en faciliteiten. Dit betekent dat aan de bestaande onderwerpen van de 

Nederlandstalige versie van de EDQ één onderwerp werd toegevoegd. Dit is het onderwerp 

overdracht.  

De twee belangrijkste onderwerpen zijn: verzorging en behandeling (met 55 referenties, zie 

figuur 2: Codeboom focusgroepen), artsen en verpleegkundigen (met 38 referenties, zie 

figuur 2: Codeboom focusgroepen). 

Het onderwerp verzorging en behandeling gaat in op de manier van werken op de SEH. 

Belangrijk, volgens de leden van de focusgroep, hierbij zijn: de gegeven informatie, de 
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privacy, de inspraak  in de verzorging en/of behandeling en samenwerking. Ook aandacht, 

geruststellen [zie fragment 3 uit focusgroep twee] en de hoeveelheid tijd die aan de patiënt 

wordt besteed zijn onderdeel van dit onderwerp.  

“Dus technisch gezien staat het eigenlijk op nummer  1. Maar zelf denk ik dat als ze 

iets meer aandacht aan de persoon zouden besteden, van meneer hoe voelt u zich en  

even de tijd hebben of van mijn part even 5 minuten  naast je zitten, dan zou het veel 

beter overkomen. 6 Dat zou voor u heel belangrijk zijn? 2 Nou ik denk voor iedereen. 

Want dat stelt ….. Ze moeten je in feite een beetje  proberen om je op je gemak te 

stellen. 6 Hebben de anderen ook dat gevoel? 4 Ja.”[fragment 3 uit focusgroep twee] 

Bij het onderwerp artsen en verpleegkundigen gaat het vooral over houdingsaspecten, 

waarbij het vertrouwen (zie fragment 3 uit de focusgroep één) van de patiënt in de arts en of 

verpleegkundige belangrijk is. 

“Ik vind het vertrouwen belangrijk. Dat de verpleeg kundigen echt weten wat ze ….. Dat 

ze echt een duidelijke opdracht hebben. Ook al kan een chirurg, of zoals in mijn geval 

in andere gevallen op een spoedeisende hulp een lon garts, niet direct komen. Dan 

vind ik het heel belangrijk dat ik het vertrouwen h eb. Dat de verpleegkundige precies 

weet wat hij of zij moet doen. En ja dat is ….. Ik heb in andere gevallen meegemaakt 

dat het niet altijd het geval was. En dan voel ik m e absoluut niet op mijn 

gemak.”[fragment 3 uit focusgroep één]. 

De onderwerpen algemeen (4 referenties, zie figuur 2: Codeboom focusgroepen) en 

medicijnen (8 referenties, zie figuur 2: Codeboom focusgroepen) werden als minst belangrijk 

ervaren door de patiënten uit de focusgroepen. Wat verder opvalt bij het onderwerp 

algemeen, is dat dit onderwerp maar door 2 focusgroepen als belangrijk werd ervaren (2 

bronnen, zie figuur 2: Codeboom focusgroepen). In dit onderwerp werden er in de EDQ 

vragen gesteld over een respectvolle benadering van het personeel, over de waardering van 

de patiënt over de ontvangen behandeling en over het feit of de reden van de komst naar de 

SEH met tevredenheid is afgehandeld.  

De onderwerpen over uzelf en etniciteit zoals vermeld in de EDQ zijn niet als zodanig 

bevraagd aan de patiënten van de focusgroepen. De gegevens van de patiënten zijn voor dit 

onderzoek verkregen doordat de patiënten de achtergrondkenmerken van hun eigen 

persoon in een formulier hebben ingevuld. Deze onderwerpen ontbreken dan ook in de 

codeboom.  

Vanuit de eerste focusgroep kwam er een punt naar voren die nog niet opgenomen is in de 

Nederlandstalige versie van de EDQ. Dit betrof de mogelijkheid tot heropname wanneer een 
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patiënt net uit het ziekenhuis was ontslagen en zich weer met klachten presenteerde op de 

SEH. Dit punt werd in de tweede focusgroep als niet belangrijk ervaren. In de derde 

focusgroep werd het wel als belangrijk ervaren, maar dan als een service van het ziekenhuis 

en niet specifiek een punt wat bij de SEH thuishoorde. Gezien deze bevindingen en het 

resultaat van de onderzoekertriangulatie werd besloten om dit punt niet op te nemen in de 

Nederlandstalige versie van de EDQ. De gevonden en beoordeelde data zijn voorgelegd aan 

een derde onderzoeker die de getrokken conclusies heeft gecontroleerd op juistheid.  

Discussie 

Dit onderzoek toont aan dat de onderwerpen in de Nederlandstalige versie van de EDQ, met 

een kleine aanpassing, dezelfde kunnen blijven. De aanpassing betreft het toevoegen van 

het onderwerp overdracht.  

De onderwerpen die door de drie focusgroepen als belangrijkste werden aangemerkt waren: 

verzorging en behandeling, artsen en verpleegkundigen. Het onderwerp die de drie 

focusgroepen als minst belangrijk aanmerkten was het onderwerp algemeen. In twee van de 

drie focusgroepen werd dit punt als belangrijk ervaren. Vanuit het etic perspective is de 

mening van de patiënten in de focusgroepen mogelijk te verklaren. De vragen die in dit 

onderwerp worden behandeld hebben allemaal een raakvlak met het onderwerp verzorging 

en behandeling en kunnen zodoende bij dit onderwerp worden ondergebracht 

Een ander punt ter overweging is om het onderwerp medicijnen onder te brengen bij het 

onderwerp vertrek van de SEH. Vanuit de drie focusgroepen werden er 8 referenties 

gecodeerd over dit onderwerp. Hiermee staat het onderwerp medicijnen op de een na laatste 

plaats (zie figuur 2: Codeboom focusgroepen). Vanuit het etic perspective is dit mogelijk te 

verklaren. Wanneer een patiënt vertrekt van de SEH, dan volgt er altijd nog een soort 

ontslaggesprek. In dit gesprek wordt er onder andere ingegaan op het medicijngebruik. De 

nieuw meegekregen medicijnen worden toegelicht (doel, hoe te gebruiken, bijwerkingen, 

combinatie met al, door de patiënt, gebruikte medicijnen) en de al gebruikte medicijnen 

worden bespreekbaar gemaakt.  

Vanuit het theoretisch kader waarop de EDQ gebaseerd is,blijkt dat het theoretisch kader 

ook opgaat voor de Nederlandse context. Vragenlijsten die ontwikkeld worden en die gaan 

over de ervaringen van patiënten dienen te gaan over patiëntgerichte zorg, beschikbaarheid 

van het personeel, informatie en communicatie, psychosociale begeleiding, efficiëntie en 

effectiviteit, deskundigheid van de professionals en faciliteiten.[1] De EDQ is een vragenlijst 

die uitgaat van deze onderwerpen. De Nederlandstalige versie van de EDQ is gebaseerd op 

de EDQ.  
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Dit onderzoek naar patiëntenervaringen moet aan de rechter kant van het conceptueel model 

(zie Figuur 1: Conceptueel model van de ontwikkeling over de interpretatie van kwaliteit door 

patiënten) geplaatst worden. Tot op heden is er weinig onderzoek gedaan naar hoe 

patiënten kwaliteit van zorg definiëren.[1] In onderzoek naar patiëntenervaringen, wordt er 

geprobeerd om inzichtelijk te maken hoe patiënten hun ervaringen interpreteren. De 

interpretatie van patiëntenervaringen wordt mede bepaald door de verwachtingen die de 

patiënten hebben. Wat er allemaal aan de verwachtingen van patiënten bijdraagt wordt 

besproken in het linker gedeelte van het conceptuele model. Onderzoek naar culturele 

aspecten als naar kennis over wat patiënten mogen en kunnen verwachten is weinig 

uitgevoerd.[1] Wat betreft de culturele aspecten is er in dit onderzoek geprobeerd om 

patiënten met een buitenlandse nationaliteit te betrekken. Echter de patiënten reageerden 

niet op de patiëntenbrief en vertelden aan de telefoon niet te kunnen, niet te willen of niet te 

begrijpen wat dit voor een onderzoek was. De verwachtingen van patiënten is in dit 

onderzoek impliciet aan de orde gekomen, omdat de patiënten die in de focusgroepen zaten, 

werden bevraagd op wat voor hun belangrijk was. De verwachtingen zijn alleen uitgesproken 

over de behandeling op de SEH en niet over de gezondheidszorg in zijn totaliteit. Het is wel 

belangrijk om onderzoek te verrichten naar de verwachtingen van patiënten. Als patiënten 

andere verwachtingen hebben dan wat de hulpverleners in de gezondheidszorg (of specifiek 

op een SEH) hebben, kunnen de hulpverleners nooit goede patiëntgerichte zorg verlenen. 

De beperkingen van dit onderzoek liggen in het feit dat de patiënten die deel hebben 

genomen aan de drie focusgroepen allen de Nederlandse nationaliteit hadden. Hierdoor is er 

op dit moment geen inzicht in de betrouwbaarheid en validiteit, van de nog te valideren 

Nederlandstalige versie van de EDQ, bij patiënten die niet de Nederlandse nationaliteit 

hebben. Van de patiënten die deel namen aan de focusgroepen had niemand een rode 

kleurcode gekregen. Dit betekent dat er in de drie focusgroepen niet gesproken is over de 

ervaringen van patiënten die acuut geholpen werden.  

Conclusie 

De onderwerpen die door volwassen Nederlandse patiënten belangrijk gevonden worden om 

patiëntenervaringen te meten op een SEH van een Nederlands ziekenhuis zijn: Aankomst 

spoedeisende hulp, algemeen, ambulancevervoer, artsen en verpleegkundigen, balie SEH, 

geneesmiddelen, gezondheidstoestand, informatie, onderzoeken, overdracht, pijn, vertrek 

SEH, verzorging en behandeling, wachttijd en ziekenhuisomgeving en faciliteiten. De huidige 

versie van de, nog niet gevalideerde, Nederlandstalige versie van de EDQ behoeft een 

kleine aanpassing. Dit betreft het toevoegen van het onderwerp overdracht. 
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De meerwaarde van dit onderzoek ligt in de kracht de toegepaste methodologie. Voor de drie 

focusgroepen is gebruik gemaakt van specifiek geselecteerde patiënten die de onderzoekers 

van rijke informatie konden voorzien.[13] Hierdoor werd het mogelijk om de ervaringen en de 

leefwereld van de patiënten te doorgronden, net zolang totdat er geen nieuwe informatie 

meer naar voren kwam. De concepten die aan de EDQ ten grondslag liggen en de daaruit 

voortkomende onderwerpen, zijn een goede basis voor de, nog te valideren, 

Nederlandstalige versie van de EDQ. Dit blijkt uit het feit dat er met een kleine aanpassing 

geen nieuwe informatie uit de drie focusgroepen naar voren is gekomen. 

Aanbevelingen 

Om de Nederlandstalige versie van de EDQ te valideren is het raadzaam om onderzoek te 

doen naar culturele aspecten en de ervaringen van patiënten die een rode kleurcode hebben 

gekregen op de SEH. De nieuw ontstane versie van de Nederlandstalige versie van de EDQ 

kan dan naar de deelnemers van de drie focusgroepen worden opgestuurd voor een 

member check. Het houden van member checks heeft vooral betrekking op de volledigheid 

van de verzamelde gegevens en op de wijze waarop de gegevens zijn geordend en 

benoemd. [14]. Het gaat dan om een cognitieve test in de vorm van een importance study.. 

Wanneer de cognitieve test uitgevoerd is behoort de volgende stap te zijn het meten van de 

betrouwbaarheid van de Nederlandstalige versie van de EDQ. 
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Geslacht Leeftijd Verwijzing Vervoer Reden bezoek SEH Kleur Geholpen binnen Opleiding Nationaliteit 

         

Man 20 Zelf Eigen 

vervoer 

Verdenking botbreuk 

hand 

Blauw 240 minuten Hoger 

beroepsonderwijs 

Nederlandse 

Vrouw 31 Zelf Eigen 

vervoer 

Erg last van de rug 

en kortademigheid 

Blauw 240 minuten Lager of voorbereidend 

beroepsonderwijs 

Nederlandse 

Vrouw 68 Huisarts Eigen 

vervoer 

Pijn onder de borst Geel 60 minuten Middelbaar algemeen 

voortgezet onderwijs 

Nederlandse 

Vrouw 51 Zelf Eigen 

vervoer 

Fietsongeluk Geel 60 minuten Lager of voorbereidend 

beroepsonderwijs 

Nederlandse 

Vrouw * 61 Huisarts Ambulance Vreselijke buikpijn 

na galoperatie 

Geel 60 minuten ? Nederlandse 

Man ** 29 ? ? Branderig gevoel 

onderbuik 

Groen 120 minuten ? ? 

Vrouw *** 60 ? ? Pneumonie Geel 60 minuten ? ? 

Vrouw**** 27 ? ? Buikklachten Groen 120 minuten ? ? 

*  Is echtgenote van man die opgenomen in het UMCU is. Beantwoord de vragen voor haar man. 

** Persoon is niet komen opdagen, ondanks telefonische toezegging. 

*** Persoon belde af voor de focusgroep. Reden: dame was nog te ziek om te komen. Antibiotica sloeg onvoldoende aan. 

**** Persoon belde af. Reden: moet werken. 

 

Tabel 1: Achtergrondkenmerken patiënten focusgroep 1. 
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Geslacht Leeftijd Verwijzing Vervoer Reden bezoek SEH Kleur Maximaal Opleiding Nationaliteit 

         

Man 23 Zelf Eigen 

vervoer 

Schouderluxatie Geel 60 minuten Hoger algemeen en 

voorbereidend 

wetenschappelijk onderwijs 

Nederlandse 

Man 51 Huisarts Ambulance Verdenking Acuut 

Myocard Infarct 

Geel 60 minuten Middelbaar algemeen 

voortgezet onderwijs 

Nederlandse 

Man 48 Zelf Taxi Schouderluxatie Groen 120 minuten Wetenschappelijk onderwijs Nederlandse 

Man 53 Huisarts Eigen 

vervoer 

Infectie vinger na 

beet 

Groen 120 minuten Hoger beroepsonderwijs Nederlandse 

Man 58 Ambulance Ambulance Inhalatietrauma,  Oranje 10 minuten Lager onderwijs Nederlandse 

Man* 40 ? ? SVT / ritmestoornis Oranje 10 minuten ? ? 

Vrouw* 28 ? ? Diepe veneuze 

trombose 

Geel 60 minuten ? ? 

Vrouw** 68 ? ? Hoge lithiumspiegel Geel 60 minuten ? ? 

Man** 60 ? ? Malaria Geel 60 minuten ? ? 

Man*** 78 ? ? Wond hand Geel 60 minuten ? ? 

* Personen zijn niet komen opdagen, ondanks telefonische toezeggingen. 

** Personen belden af voor de focusgroep. Reden: onbekend.  

*** Persoon belde af voor de focusgroep. Reden: teveel last van Herpes Zoster. 

 

Tabel 2: Achtergrondkenmerken patiënten focusgroep 2. 
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Geslacht Leeftijd Verwijzing Vervoer Reden bezoek SEH Kleur Maximaal Opleiding Nationaliteit 

         

man 67 huisarts Eigen vervoer Onwel / buikpijn geel 60 minuten HTS Nederlandse 

man 44 huisarts ambulance Pijn op de borst geel 60 minuten Lager of voorbereidend 

beroepsonderwijs 

Nederlandse 

vrouw 23 Zelf Eigen vervoer Vinger #? blauw 240 minuten Hoger beroepsonderwijs Nederlandse 

man 76 huisarts Openbaar 

vervoer 

Dec. cordis geel 60 minuten ? ? 

vrouw 22 Zelf Eigen vervoer Pols # groen 120 minuten Hoger beroepsonderwijs Nederlandse 

vrouw 26 huisarts Eigen vervoer Trauma enkel groen 120 minuten Hoger beroepsonderwijs Nederlandse 

man 71 huisarts Eigen vervoer Pijn op de borst oranje 10 minuten HBS Nederlandse 

Vrouw* 52 ? ? Pijn op de borst geel 60 minuten ? ? 

Vrouw** 60 ? ? pneumonie geel 60 minuten ? ? 

Vrouw*** 25 ? ? Rechter enkel blauw 240 minuten ? ? 

Vrouw*** 27 ? ? buikklachten groen 120 minuten ? ? 

* Persoon is niet komen opdagen, ondanks telefonische toezegging. 

** Persoon belde af voor de focusgroep. Reden: nog te ziek om deel te nemen aan de focusgroep. 

*** Personen belden af voor de focusgroep. Reden: onbekend. 

 

 

Tabel 3: Achtergrondkenmerken patiënten focusgroep 3. 



23 
3 juli 2009 

Patiëntenervaringen op de afdeling spoedeisende hulp,  

 

Figuur 1: Conceptueel model van de ontwikkeling ove r de interpretatie van kwaliteit door patiënten. 
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Figuur 2: Codeboom focusgroepen. 
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Appendix 1: Emergency Department Questionnaire (EDQ ). 
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Appendix 2: Nederlandstalige versie van de EDQ. 
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Appendix 3: Topiclist focusgroep 
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