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 Voorwoord

In 2008 kwam binnen het lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg van Hogeschool Leiden het idee op om een 
CQ-Index Antroposofische Gezondheidszorg (AG) te ontwikkelen en te valideren. In een tijd waarin de positie van de pa-
tiënt in de gezondheidszorg steeds belangrijker wordt, er steeds meer behoefte is aan objectieve, wetenschappelijke en 
toegankelijke informatie over de kwaliteit van de zorg, en er tevens een toenemende vraag naar wetenschappelijke ver-
antwoording van de antroposofische gezondheidszorg in het algemeen is, lag het voor de hand dit project te initiëren.

Het doel van het project was dan ook om een CQ-Index te ontwikkelen en te valideren, waarmee zowel de klanterva-
ringen met de algemene aspecten van de zorg als met de specifieke aspecten van de antroposofische gezondheidszorg 
gemeten konden worden. Met behulp van deze informatie kunnen de klantervaringen met de antroposofische eerste-
lijnszorg als geheel, met de afzonderlijke zorginstellingen en met de verschillende zorgprofessionals gemeten worden. 
Indien gewenst kan tevens een vergelijking in klantervaringen tussen zorginstellingen onderzocht worden. Aangezien 
er reeds de gevalideerde CQ-Index Huisartsenzorg Overdag was, werd besloten om deze als uitgangspunt te nemen 
en deze aan te vullen met vragen die de klantervaringen met de specifieke aspecten van de antroposofische gezond-
heidszorg in kaart konden brengen. Nadat de financiering rond was, ging in 2008 het project van start. Met input van de 
wetenschappelijke ontwikkelgroep (WOG) en wetenschappelijk adviesraad (WAR) van het Centrum Klantervaring Zorg 
(CKZ) en samen met afgevaardigden van de diverse stakeholders uit de antroposofische gezondheidszorg is in de afgelo-
pen vier jaar intensief aan dit project gewerkt. 

Eind 2012 is er veel bereikt. Het empirisch onderzoek is afgerond en de definitieve CQ-Index AG is vastgesteld. Evi 
Koster, de centrale onderzoeker in dit project, is gestart met haar promotieonderzoek met als thema ‘de bijdrage van de 
antroposofische gezondheidszorg aan de invulling van het concept patiëntencompetentie en aan de individuele health 
promotion van patiënten’. De voorgenomen wetenschappelijke publicaties over de CQ-Index  zullen onderdeel gaan 
uitmaken van het proefschrift. 

Met de gevalideerde CQ-Index AG kunnen in de komende jaren metingen verricht worden naar klantervaringen met 
eerstelijns AG zorginstellingen en met zelfstandige beroepsbeoefenaren. Deze kunnen hiermee verantwoording afleg-
gen van de kwaliteit van de door hen geboden zorg aan patiënten.

Dankzegging
Een project met een omvang als dit kan alleen door middel van bijdragen van veel verschillende personen en organisa-
ties gerealiseerd worden. Al deze personen en organisaties willen we bij deze heel hartelijk bedanken voor hun bijdrage.

Als eerste gaat onze dank uit naar onze partner in dit onderzoek, Antroposana, en daarbij in het bijzonder naar Lauri-
ne van Hoëvell en Lia Kemerink die beiden als directeur van Antroposana mede aan de basis hebben gestaan van dit on-
derzoek. Ten tweede gaat onze dank uit naar de medewerkers van alle betrokken huisartspraktijken en de patiënten van 
deze huisartspraktijken die de vragenlijst hebben ingevuld, zonder wiens medewerking dit onderzoek niet uitgevoerd 
had kunnen worden. In het bijzonder gaat onze dank uit naar huisarts Christof Zwart. Zijn inzet is onmisbaar geweest bij 
het extraheren van de benodigde gegevens uit de verschillende HuisartsInformatieSystemen. 

Onze dank gaat ook uit naar de leden van de focus- en projectgroepen,(in alfabetische volgorde): Petra Alkema, Cia 
ten Brinke, Gerard Bunnik, Monique Collee, Maria Dudink, Lars van Hall, Laurine van Hoëvell, Carry Hümmels, Lia Keme-
rink, Henk Verboom, Atty van der Voet en Madeleen Winkler voor alle betrokkenheid, feedback en het dragen van de 
beslissingen rondom het vormgeven van het vragenlijst. Gerard Bunnik willen we hierbij nog apart bedanken voor het 
werk dat hij verricht heeft bij de analyses van de open vragen. 

Daarnaast gaat onze dank uit naar alle besturen en betrokken zorgverleners van de beroepsverenigingen, de 
Nederlandse Vereniging van Antroposofische Artsen, de Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnige Therapieën op 
antroposofische grondslag, de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Fysiotherapeuten, de Verpleegkundigen en 
Verzorgenden Nederland, afdeling Antroposofische Zorg, de Nederlandse Vereniging voor Diëtisten werkzaam vanuit de 
Antroposofie, de Nederlandse Vereniging voor Euritmietherapie, de Nederlandse Vereniging ter bevordering van Antro-
posofische Psychotherapie, en de Beroepsgemeenschap van Psychosociale Hulpverleners vanuit de Antroposofie, voor 
alle geleverde feedback op de vragenlijst.
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Ook willen wij op deze plek het Centrum Klantervaring Zorg en hun Wetenschappelijke Adviesraad bedanken voor 
alle medewerking en feedback bij de ontwikkeling van deze CQ-Index AG. Ook Stichting Miletus en hun Huisartsen Werk-
groep willen we graag bedanken voor hun bijdrage aan de ontwikkeling van deze vragenlijst.

Als laatste gaat onze grote dank uit naar alle financiers die, naast deelfinanciering vanuit het lectoraat Antroposo-
fische Gezondheidszorg zelf, dit project mede mogelijk hebben gemaakt: Antroposana, de Iona Stichting, het Bernard 
Lievegoed Fonds, Laurine van Hoëvell en de voormalige patiëntenvereniging Hesperis.   

December 2012
Dr. Erik W. Baars, projectleider
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 Samenvatting

Achtergrond en doel van het onderzoek
De achtergrond van deze studie is de landelijke ontwikkeling met betrekking tot de monitoring en het verantwoording 
afleggen van de kwaliteit van de gezondheidszorg en het toenemende belang hierbij van het perspectief van patiën-
ten. Dit geldt dus ook voor de antroposofische gezondheidszorg (AG), waar naar schatting ongeveer 200.000 mensen in 
Nederland jaarlijks gebruik van maken,

Het doel van de studie is om een gestandaardiseerd instrument te ontwikkelen voor het meten van de kwaliteit van 
prestaties van de antroposofische eerstelijnszorg vanuit het perspectief van de zorggebruiker. Hiertoe is aangesloten bij 
de CQ-index systematiek (Sixma et al., 2008).

In de periode 2008-2012 is de CQ-Index Antroposofische Gezondheidszorg (AG) ontwikkeld en getest. De CQ-Index 
AG bestaat uit een Ervaringenvragenlijst waarmee naar de ervaringen met de zorg gevraagd wordt en een Belangvra-
genlijst, waarmee naar het belang van de vragen voor patiënten wordt gevraagd. Dit rapport beschrijft het traject dat 
is afgelegd om tot een gestandaardiseerde en gevalideerde vragenlijst te komen. Aan bod komen achtereenvolgens 
de constructie van het meetinstrument, de validatiemeting, de resultaten van het onderzoek naar de psychometrische 
eigenschappen en het discriminerend vermogen, en een procesbeschrijving van hoe de resultaten van het onderzoek 
geleid hebben tot de vormgeving van de definitieve vragenlijst, met aanbevelingen voor vervolgonderzoek.  

Constructie van de vragenlijst
De CQ-Index AG is ontwikkeld op basis van de bestaande CQ-Index Huisartsenzorg Overdag, aangevuld met vragen die 
specifiek betrekking hebben op de antroposofische zorg. De specifieke antroposofische aspecten zijn onderzocht door 
middel van literatuuronderzoek, bestaande vragenlijsten in de AG en besproken in focusgroepen bestaande uit patiën-
ten en zorgverleners. 

De conceptvragenlijst op basis waarvan het verdere onderzoek heeft plaats gevonden, is opgebouwd uit twee de-
len. Deel 1 betreft de huisartsenzorg en bestaat uit drie bestaande modules (1-3) waarbij bij modules één en twee enkele 
vragen zijn toegevoegd, en drie nieuwe modules (4-6). Er zijn in totaal zes modules, namelijk:
1 contact met de huisartsenpraktijk;
2 zorg verleend door de huisarts;
3 zorg verleend door een andere zorgverlener binnen de huisartsenpraktijk (bijvoorbeeld de praktijkondersteuner);
4 de behandeling;
5 de antroposofische visie van de arts op ziekte, gezondheid en behandeling;
6 het ervaren effect van de behandeling.

Deel 2 betreft de zorg van antroposofische therapeuten of overige behandelaars en bestaat uit zes modules, namelijk:
1 behandelpraktijk;
2 samenwerking;
3 zorg van de behandelaar;
4 de behandeling;
5 de antroposofische visie van de behandelaar op ziekte, gezondheid en behandeling;
6 het ervaren effect van de behandeling.

Via selectievragen worden de respondenten verwezen naar de modules met vragen die voor de betreffende respon-
dent van toepassing zijn. Tot slot zijn er in lijn met de CQ-Index Huisartsenzorg een aantal vragen naar de achtergrond-
kenmerken van de respondent.

Validatiemeting
De validatiemeting vond plaats door middel van een veldtest bij 22 huisartsenpraktijken. De vragenlijst is hierbij getest 
op bruikbaarheid, interne validiteit, interne consistentie en discriminerend vermogen. Daarnaast is gekeken hoe mensen 
de zorg ervaren, welke aspecten de mensen het belangrijkst vonden, en wat verbeterprioriteiten zijn vanuit patiënten-
perspectief. In iedere praktijk is uit het patiëntenbestand een aselecte steekproef van 250-525 patiënten getrokken. Er 
werd voor gezorgd dat per adres niet meer dan één persoon getrokken werd. Bij 20 huisartsenpraktijken werden van 
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deze mensen er 50 verzocht een belangvragenlijst in te vullen. Het overige aantal werd verzocht om een ervaringenvra-
genlijst in te vullen. Dit verzoek werd gedaan via de Dillman methode, in een brief van de huisarts op het briefpapier of 
met het logo van de praktijk. In totaal zijn er netto 6.733 mensen aangeschreven. 

De respons
2.099 Mensen vulden de ervaringenvragenlijst in. De netto respons is hiermee 31,2%. 315 Mensen vulden de belang-
vragenlijst in. De netto respons van deze lijst is hiermee 32,2%. De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 54,5 jaar 
(sd=15,4). De respondenten zijn gemiddeld hoog opgeleid. De grootste groep respondenten (37,1%) heeft een diploma 
in het hoger beroepsonderwijs. De tweede grootste groep (18,2%) heeft een universitaire studie afgerond. 13,4% van 
de respondenten heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de vragenlijst op papier in te vullen. Dit zijn over het 
algemeen ouderen. Ook vrouwen hebben significant meer van deze mogelijkheid gebruik gemaakt dan mannen.  

Schaalconstructie, interne consistentie en discriminerend vermogen
Door middel van factoranalyses zijn er zowel in deel 1 als in deel 2 van de vragenlijst twee nieuwe schalen gevonden, 
AGAttitudeHuisarts, AGBehandelingHuisarts, AGAttitudeTherapeut en AGBehandelingTherapeut. In beide delen heeft 
een schaal betrekking op de attitude van de arts of therapeut en de therapeutische relatie. De andere schaal heeft 
betrekking op de antroposofische behandeling. Alle schalen zijn voldoende intern consistent (Cronbach’s alpha > 0,7). 
De samenhangen tussen de nieuwe en oude schalen verschillen sterk. De hoogste correlatie voor beide nieuwe schalen 
is gevonden met de schaal ZorgopMaatHA (AGBehandelingHA: r=0,56; AGAttitudeHA: r=0,76). De schaal AGbehande-
lingHA heeft hiermee over de gehele linie een lage tot matige correlatie met de andere schalen. De correlatie tussen de 
twee nieuwe huisarts-schalen onderling is r=0,50. De correlatie tussen de twee nieuwe therapeut-schalen onderling is 
vrij hoog (r=0,698).

Omdat de steekproef via de huisartsenpraktijken is getrokken, kon het discriminerend vermogen alleen worden 
vastgesteld voor de huisarts-schalen. De ICC waarden (AGAttitudeHA: ICC=5,7; AGBehandelingHA: ICC=4,2) demonstre-
ren dat deze schalen in staat zijn tot het vaststellen van kleine, maar statistisch significante verschillen tussen huisartsen-
praktijken.

Waardering
Het gemiddelde algemene waarderingscijfer van de huisartsen op een schaal van 0 (slechtste) tot 10 (beste) is 8,4 
(sd=1,2). Het gemiddelde waarderingscijfer van de therapeuten is 8,3 (sd=1,5). De gemiddelde schaalscores (1 (nooit) - 4 
(altijd)) zijn Toegankelijkheid: 3,2; Assistente: 3,6; BejegeningHuisarts (HA): 3,8; CommunicatieHA: 3,7; ZorgopMaatHA: 
3,3; SamenwerkingAndereZorgverlener (AZ): 3,6; BejegeningAZ: 3,7; ZorgopMaatAZ: 3,3; AGAttitudeHA:3,6; AGBehande-
lingHA: 3,1; AGAttitudeTherapeut (Th): 3,7; AGBehandelingTh: 3,4. Hiermee mee laten zij met alle aspecten van de zorg 
– regulier en antroposofisch – goede ervaringen zien. 

Verbeterscores
De belangscores zijn mede gebruikt om verbeterprioriteiten te kunnen vaststellen. De items met de hoogste verbeterpri-
oriteit met betrekking tot de huisarts zijn:
– Informatie over mogelijke bijwerkingen van de voorgeschreven geneesmiddelen.
– Hulp bij het voorkómen van ziekten of bij het verbeteren van uw gezondheid. 
– De toegankelijkheid voor kinderwagens en mensen met een lichamelijke handicap.

De items met de hoogste verbeterprioriteit met betrekking tot de therapeut zijn:
– Toegankelijkheid voor kinderwagens en mensen met een lichamelijke beperking.
– Afstemming tussen verschillende behandelaars ten aanzien van hulpvraag. 
– Aanspreken op mijn eigen verantwoordelijkheid voor de keuzes die ik maak met betrekking tot mijn gezondheid.

Vaststelling definitieve meetinstrument
Voor de vaststelling van het definitieve meetinstrument zijn de resultaten van de analyses teruggekoppeld aan de be-
trokken partijen in het veld. In overleg met de vertegenwoordigers van patiëntenvereniging Antroposana en de betrok-
ken beroepsverenigingen is het definitieve meetinstrument vastgesteld (zie voor een samenvattend overzicht van de 
aanpassingen aan de vragenlijst: paragraaf 8.4). Er zijn in totaal 47 items opgenomen in het definitieve meetinstrument, 
20 items zijn verwijderd, en 4 items dienen bij de volgende meting geherformuleerd te worden.
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Aanbevelingen
De aanbevelingen van dit onderzoek zijn:

- Er moet nader onderzoek naar het discriminerend vermogen van de CQ-Index AG gedaan worden.
- Er moet in de definitieve versie bij de selectievragen eenduidig zijn welke zorgverlener bedoeld wordt.
- Gezien het belang van de nieuwe schalen voor de gehele gezondheidszorg wordt aanbevolen deze ook te gebruiken 

bij onderzoek naar patiëntenpopulaties buiten de AG. 
- De schalen AGAttitudeTherapeut en AGBehandelingTherapeut kunnen ingezet worden bij onderzoek naar klanter-

varingen bij de verschillende afzonderlijke AG beroepsgroepen, om ook hier verantwoording af te leggen van de 
kwaliteit van de zorg vanuit patiëntenperspectief.

- Een regelmatige meting met de CQ-Index AG bij patiënten van alle AG beroepsgroepen is geïndiceerd, zodat alle 
beroepsgroepen regelmatig verantwoording kunnen afleggen over de kwaliteit van de geleverde zorg.

- De theorievorming rondom klantervaringen moet uitgebreid worden met enerzijds klantervaringen met de coa-
chende rol van de zorgprofessional bij zelfmanagement en health promotion en anderzijds met de verschillende 
aspecten van het met aandacht aanwezig zijn in het contact met de patiënt.
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1  Inleiding

Het lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg (AG) wil in samenwerking met Antroposana, de Nederlandse Vereniging 
van Antroposofische Artsen (NVAA) en andere stakeholders ingaan op de toegenomen vraag naar verantwoording van 
kwaliteit van zorg door het ontwikkelen van de CQ-Index Antroposofische Gezondheidszorg (CQ-Index AG). In lijn met 
de landelijke ontwikkelingen met betrekking tot monitoring en verantwoording van de kwaliteit van zorg is het doel 
van deze studie om een gestandaardiseerd instrument te ontwikkelen voor het meten van de kwaliteit van de prestaties 
van de antroposofische eerstelijnszorg, gezien door de ogen van de zorggebruiker. Hiertoe zal aangesloten worden bij 
de criteria en werkwijze van de CQ-Index, zoals beschreven in het Handboek CQI Ontwikkeling (Sixma et al. 2008). Het 
onderzoek bestaat uit twee fasen. In de eerste fase is de vragenlijst ontwikkeld. In de tweede fase is de vragenlijst voor 
een veldtest uitgezet bij 21 huisartsenpraktijken in Nederland en een in België.

In dit rapport wordt verslag gedaan van de ontwikkeling en het testen van de CQ-Index AG. Aan bod komen de 
ontwikkeling van het meetinstrument, de beschrijving van de validatiemeting, de resultaten van het onderzoek naar 
de psychometrische eigenschappen en het discriminerend vermogen, en de beschrijving van hoe de resultaten geleid 
hebben tot de definitieve vragenlijst met aanbevelingen voor vervolgonderzoek.

Het onderzoek is in de jaren 2008-2012 uitgevoerd door het lectoraat AG en patiëntenvereniging Antroposana als ini-
tiatiefnemers. Samenwerking vond plaats met de betreffende huisartsenpraktijken, de NVAA, het Centrum Klantervaring 
Zorg (CKZ) en met de beroepsorganisaties aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbie-
ders (NVAZ). De zorgverzekeraars zijn in het ontwikkelproces vertegenwoordigd door Miletus.

Met de komst van de CQ-Index AG kunnen patiëntervaringen met betrekking tot de kwaliteit van de antroposofische 
zorgverleners systematisch in kaart worden gebracht. De ontwikkeling van een CQ-Index AG stelt de AG in staat om te 
kunnen voldoen aan de toekomstige landelijke eisen die worden gesteld met betrekking tot het monitoren en waarbor-
gen van kwaliteit van de gezondheidszorg vanuit het perspectief van de gebruiker.

1.1 Achtergrond

De AG is een integratieve gezondheidszorg die zich baseert op alle reguliere geneeskundige kennis en deze integreert 
met inzichten uit de antroposofische geesteswetenschap en menskunde. De AG bestaat uit meerdere sectoren: de 
huisartsgeneeskunde en zelfstandige therapeuten (eerste lijn), consultatiebureaus, bedrijfsgeneeskundige diensten en 
schoolartsendiensten en daarnaast een rijkgeschakeerde tweedelijnszorg. De huisartsen werken in zelfstandige praktij-
ken of in zogeheten therapeutica (multidisciplinaire gezondheidscentra) samen met verschillende andere disciplines. Er 
zijn zo’n 160 praktiserende antroposofische (huis)artsen en specialisten in Nederland. Daarnaast zijn er 15 consultatie-
bureaus voor zuigelingen en kleine kinderen tot vier jaar, deels ingebed in regionale instituties. Naar schatting maken 
ongeveer 200.000 cliënten gebruik van deze diensten.

In 2007 is aan de Hogeschool Leiden het lectoraat AG van start gegaan. Een van de algemene doelstellingen van het 
lectoraat AG is het monitoren van diverse aspecten met betrekking tot de kwaliteit en effectiviteit van de AG. Aanleiding 
voor het initiëren van dit onderzoek is de landelijke ontwikkeling met betrekking tot transparantie en verantwoording 
van kwaliteit van de gezondheidszorg. Ook binnen de AG ziet men de noodzaak om verantwoording af te leggen over 
de kwaliteit van de geleverde zorg. De kwaliteit zoals ervaren door de gebruikers is een belangrijk aspect van de kwaliteit 
van de zorg. De ontwikkeling van de CQ-Index AG biedt de AG een mogelijkheid om een gestandaardiseerd instrument 
te ontwikkelen waarmee de kwaliteit van de AG vanuit het perspectief van de zorggebruiker op een objectieve manier 
gemeten kan worden. De kwaliteit van geleverde zorg wordt daarmee inzichtelijk gemaakt en transparanter; zorgpraktij-
ken kunnen met elkaar vergeleken worden en indien nodig kunnen er verbetertrajecten ingezet worden.

De patiëntenvereniging Antroposana ziet binnen haar leden veel goede ervaringen met antroposofische zorg. Zij er-
varen dat deze vorm van geïntegreerde zorg een meerwaarde heeft ten opzichte van reguliere gezondheidszorg alleen. 
Dit sluit aan bij de positieve resultaten in de wetenschappelijke literatuur met betrekking tot de goede klantervaringen 
en de ervaren meerwaarde (Kiene, Kienle en Albonico, 2006, 2011; Baars en Koster, 2011). Met een CQ-Index meetin-
strument wordt het mogelijk deze ervaringen te meten en volgens landelijke normen wetenschappelijk vast te stellen 
en aansluitend transparant te communiceren. Het onderzoek draagt op deze manier bij aan een gedegen wetenschap-
pelijke verantwoording van de kwaliteit van de AG vanuit patiëntenperspectief en daarmee aan de verbetering van de 
kwaliteit van de zorg. Daarnaast zal door dit onderzoek beter zichtbaar worden wat de precieze ervaringen van patiën-
ten met AG zijn. De resultaten hiervan zullen kunnen bijdragen aan de legitimiteit van de AG en de verantwoording van 
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de zorg naar onder andere overheid, politiek en zorgverzekeraars. De ontwikkeling van een CQ-Index voor de AG zal op 
deze manier de gebruikers van de zorg ten goede komen.

1.2 De vragenlijst: inhoud en gebruik

De CQ-Index AG is op dezelfde wijze ontwikkeld als de gestandaardiseerde meetinstrumenten die het Nivel heeft ont-
wikkeld onder de naam CQ-Index. Dit instrument is zo vormgegeven dat verschillende deelgebieden binnen de gezond-
heidszorg op een eenduidige manier de ervaringen van hun zorggebruikers kunnen meten, zodat deze ervaringen met 
elkaar te vergelijken zijn (Sixma et al. 2008).

De CQ-Index AG bestaat uit de bestaande CQ-Index Huisartsenzorg Overdag1 (Nivel, 2008), aangevuld met vragen 
over klantervaringen met de specifieke aspecten van de AG. De basis CQ-Index Huisartsenzorg maakt het mogelijk om 
de resultaten te vergelijken met andere huisartsen. De aanvullende vragen maken het mogelijk om de ervaringen met 
de antroposofische aspecten van de zorg te meten. De CQ-Index AG bestaat uit twee delen. Deel 1 gaat over zorg binnen 
de huisartsenpraktijk. Deel 2 gaat over zorg ontvangen van een therapeut of andere antroposofische zorgverlener.

De vragenlijst kan gebruikt worden door (huis)artsen, therapeuten en andere zorgverleners in de eerste lijn. De 
vragenlijst kan in de toekomst ook gebruikt worden om antroposofische beroepsgroepen en zorginstellingen met elkaar 
te vergelijken.

De reikwijdte van de CQ-Index AG betreft de patiënten van alle antroposofische zorgverleners binnen de eerstelijns 
gezondheidszorg. De metingen worden gericht op de kwaliteit van de individuele of specifieke behandelaar en behan-
deling. De patiënt geeft zelf aan om welke behandelaar en behandeling het gaat en hoe lang de behandeling heeft ge-
duurd (bijvoorbeeld huisarts, fysiotherapeut, kunstzinnig therapeut, euritmietherapeut). De vragen betreffen de gehele 
behandeling (voor zover deze heeft plaatsgevonden binnen de laatste twaalf maanden) of de behandeling tot nu toe. 
Hiermee bevindt het meetinstrument zich zowel op sectorniveau (beroepsgroepen en zorginstellingen) als op aanbie-
derniveau (huisarts of therapeut). Deze combinatie is mogelijk doordat de te ontwikkelen vragenlijst aanvullend is en 
een generiek karakter heeft. De vragenlijst is toepasbaar bij alle verschillende antroposofische zorgverleners. De nieuwe 
vragenlijst richt zich binnen de CQ-Index systematiek op:
– Een breed publiek van zorggebruikers, zonder specifieke zorgvraag met betrekking tot een bepaalde aandoening.
– Kwaliteitsdimensies die een rol spelen binnen de AG als geheel, voor zover deze geen onderdeel zijn binnen de 

bestaande CQI-vragenlijst Huisartsenzorg
– Prestaties van de individuele/specifieke zorgaanbieder (bijvoorbeeld fysiotherapeut, huisarts, diëtist, kunstzinnig 

therapeut, psychotherapeut)

De resultaten die door middel van de CQ-Index AG worden verkregen, leveren inzicht op in de kwaliteit en de moge-
lijkheden van de AG. De (toepassing van) CQ-Index vragenlijsten zijn geschikt voor meerdere doeleinden en moeten 
resulteren in informatie op verschillende niveaus en voor verschillende partijen. Dit betekent:
– Keuze-informatie voor patiënten, cliënten en consumenten. Bekendheid met AG zal meer consumenten informeren 

over de aanvullende mogelijkheden van de AG. Dit vergroot de keuzemogelijkheden voor consumenten om voor 
zichzelf passende zorg te vinden.

– Verbeterinformatie voor behandelaars.
– Monitorinformatie voor onder andere onderzoekers, overheid, inspectie en patiëntenorganisaties.
– Belangenbehartiginginformatie voor patiëntenorganisaties en beroepsverenigingen.
– Zorginkoopinformatie voor zorgverzekeraars.
– Verantwoordingsinformatie naar onder andere overheid, politiek en zorgverzekeraars.

De CQ-Index AG zal bijdragen aan een wetenschappelijke onderbouwing van de kwaliteit van AG zorg en daarmee bij-
dragen aan een betere integratie van de AG binnen de gezondheidszorg als geheel.

1.3 Doelstelling van het onderzoek

Het doel van dit onderzoek is om een instrument te ontwikkelen dat de kwaliteit van zorg in de antroposofische huis-
artsen- en therapeutenpraktijk vanuit het perspectief van de zorggebruiker in kaart kan brengen. Met de informatie die 
dit zal opleveren kan de kwaliteit van de zorg steeds opnieuw verbeterd worden. Tevens kan hiermee verantwoording 

1 Omwille van de leesbaarheid zal in dit rapport CQ-Index Huisartsenzorg Overdag worden ingekort tot CQ-Index Huisartsenzorg.
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afgelegd worden van de kwaliteit en de legitimiteit van de zorg naar bijvoorbeeld overheid, politiek, consumenten en 
reguliere en/of collega-behandelaars.

De initiatiefnemers zinitiatiefnemersijn voornemens op structurele wijze de ervaringen vast te stellen van patiënten 
met de behandeling of de zorg die zij (hebben) ontvangen van een antroposofisch werkend arts, therapeut of anderszins 
professioneel antroposofisch werkende zorgverlener. Hiermee willen de initiatiefnemers de patiëntervaringen moni-
toren met betrekking tot de antroposofische aspecten van de behandelingen. Het meten van patiëntervaringen met 
een CQI-meetinstrument biedt de mogelijkheid voor het genereren van concrete en gestandaardiseerde – en daardoor 
vergelijkbare – feedback van patiënten over de kwaliteit van de zorg die zij (hebben) ontvangen.

Naast de algemene en verplichte vragen binnen de CQI systematiek, moet de CQ-Index AG vragen kunnen beant-
woorden over ervaringen met de specifieke, aanvullende aspecten van de AG. Dit betreft zowel de huisartsenzorg als 
de zorg van de verschillende therapeutische disciplines. Voor enkele van deze disciplines bestaat er reeds een CQ-Index, 
bijvoorbeeld voor fysiotherapie: CQ-Index fysiotherapie (CKZ, IQ Healthcare en Nivel, 2009) of voor psychologische hulp: 
CQ-Index Kortdurende ambulante GGZ (CKZ en Trimbos 2011). Voor andere disciplines, zoals kunstzinnige therapie of 
euritmietherapie, zal de CQ-Index AG het enige gestandaardiseerde alternatief zijn. Voor alle zorgdisciplines geldt dat de 
CQ-Index AG het mogelijk maakt om de antroposofische zorg te meten. Dit instrument moet vragen kunnen beantwoor-
den als: ‘wat zijn de ervaringen met zorg in de antroposofische behandelpraktijk?’, ‘aan welke specifiek antroposofische 
aspecten van zorg wordt een groot belang gehecht door de zorggebruikers?’ en ‘welke aspecten van de zorg kunnen 
verbeterd worden?’.

Onderzoeksvragen
De onderzoeksvragen waarop dit rapport een antwoord wil geven zijn:
– Op welke manier kunnen de patiëntervaringen binnen de antroposofische gezondheidszorg op een gestandaardi-

seerde manier gemeten worden zonder dat afbreuk wordt gedaan aan het individuele karakter van de zorgmetho-
diek?

– Welke domeinen binnen een vragenlijst zijn van specifiek belang voor het meten van patiëntervaringen binnen de 
AG?

– Welke specifieke items zijn binnen deze domeinen van belang voor het meten van patiëntervaringen binnen de AG?
– Op welke manier kan er een zoveel mogelijk eenduidige vragenlijst ontwikkeld worden die bruikbaar is voor het 

gehele eerstelijns AG veld?
– Wat zijn de psychometrische eigenschappen van het concept van de CQ-Index AG?
– Wat is het discriminerend vermogen van de verschillende schalen van het instrument? Dient er een aparte schaal te 

komen voor de aanvullende antroposofische vragen of dienen de bestaande schalen uitgebreid te worden met de 
aanvullende vragen over de antroposofische zorg?

– Hoe oordelen mensen over de kwaliteit van de eerstelijns antroposofische zorg?
– Hoe kan de vragenlijst inclusief aanvullende vragen worden geoptimaliseerd?

1.4 Operationalisering en fasering van het onderzoek

Voor de ontwikkeling van het meetinstrument zijn de richtlijnen en eisen van het CKZ gevolgd zoals deze zijn opge-
nomen in het Handboek CQI Ontwikkeling (Sixma et al. 2008). Er zijn twee vragenlijsten geconstrueerd: een ervaringen-
vragenlijst en een belangvragenlijst. De ervaringenvragenlijst vraagt naar de frequentie van de ervaringen. De belang-
vragenlijst heeft tot doel het belang dat zorggebruikers hechten aan de verschillende aspecten van zorg te meten. De 
belangscores dragen op die manier bij aan de beslissing over het vormgeven van het uiteindelijke meetinstrument, de 
ervaringenvragenlijst.

Er zijn meerdere fasen in de ontwikkeling van het instrument:
1 de constructie van de vragenlijst;
2 de validatiemeting, bestaande uit een veldtest en statistische analyse;
3 de beslissing over de vormgeving van het definitieve instrument;
4 de rapportage.

De nieuw te ontwikkelen vragenlijst heeft als basis de CQ-Index Huisartsenzorg. Het aanvullende gedeelte met vra-
gen over de aanvullende specifieke aspecten van de antroposofische zorg is geconstrueerd met behulp van focusgroep 
gesprekken. Alle nieuwe ervaringsvragen zijn tevens als belangvragen opgenomen in de belangvragenlijst. In de tweede 
fase is het concept van de ervaringenvragenlijst uitgezet bij een eerste aselecte steekproef van 150-250 patiënten per 
huisartsenpraktijk en een tweede aselecte steekproef van 60-250 patiënten per huisartsenpraktijk, in totaal in 22 praktij-
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ken. Door middel van een psychometrische analyse is de interne validiteit van de vragenlijst geanalyseerd. Door middel 
van het onderzoek naar het discriminerend vermogen is vastgesteld of de vragenlijst geschikt is om de huisartsenpraktij-
ken met elkaar te vergelijken. Er is hierbij gecorrigeerd voor de patiëntkenmerken leeftijd en geslacht.

Voor deel 1 (de Huisarts) van de vragenlijst kon het discriminerend vermogen worden vastgesteld. Voor deel 2 (de 
Therapeut) was dit niet mogelijk, enerzijds omdat hiervoor per verschillende zorgverlener te weinig mensen deze vra-
genlijst hebben ingevuld. Anderzijds omdat voor de steekproef uitgegaan is van de huisartsenpraktijken als analyse-een-
heid. Deze analyse-eenheden zijn daarom niet van toepassing op overige behandelaars.

De vragenlijst is uitgezet via internet. Via de post hebben mensen een brief gekregen met een link en een inlogcode. 
Voor mensen die liever de vragenlijst op papier wilden invullen, bestond de mogelijkheid een papieren versie aan te vra-
gen. De grote voordelen van de digitale dataverzameling waren de kostenreductie van de dataverzameling en -verwer-
king. Door de inrichting van de digitale vragenlijst werden er geen fouten gemaakt met verwijs- en selectievragen.

1.5 Verwachte resultaten en toepassingen

De analyses naar aanleiding van de validatiemeting moeten uiteindelijk leiden tot een gedegen oordeel over de kwali-
teit van het meetinstrument en dienen als fundament om de lijst op de juiste manier in te korten en te optimaliseren. Er 
wordt gestreefd naar een zo kort mogelijke lijst met goede psychometrische eigenschappen en voldoende discrimine-
rend vermogen.

Daarnaast biedt de steekproef een vergaand inzicht in de ervaringen van gebruikers met de antroposofische zorg, 
de verschillen tussen de huisartsenpraktijken en de factoren die mogelijk van invloed zijn op de gemeten verschillen. 
Tevens zijn met betrekking tot de gedeelde vragen de uitkomsten vergelijkbaar met de uitkomsten van de meting bij de 
reguliere huisartsenpraktijken.

1.6 Opbouw van dit rapport

Dit rapport is opgebouwd uit de volgende onderdelen. Hoofdstuk 2 beschrijft de constructie van het concept van de 
vragenlijst. De validatiemeting is verdeeld over de hoofdstukken 3 en 4, waarbij hoofdstuk 3 de steekproeftrekking en 
dataverzameling beschrijft en hoofdstuk 4 de opschoning en respons. In hoofdstuk 5 wordt de psychometrische test, 
bestaande uit de itemanalyses en de factoranalyses, besproken. In hoofdstuk 6 staan de resultaten van de ervaringenvra-
genlijst. Hoofdstuk 7 bespreekt het discriminerend vermogen van deel 1, de vragen over de zorg in de huisartsenprak-
tijken. In hoofdstuk 8 wordt het voorstel gedaan voor de definitieve vragenlijst. Hoofdstuk 9 is een afrondend hoofdstuk 
met conclusies, discussie en aanbevelingen voor vervolgonderzoek.
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2  Constructie van de vragenlijst

2.1 Inleiding

Voor de constructie van de concept-vragenlijst zijn de richtlijnen uit het Handboek CQI Ontwikkeling (Sixma et al. 2008) 
gevolgd. De constructie bestond uit de volgende trajectonderdelen:
– Het verzamelen van relevante bestaande vragenlijsten.
– Het houden van twee focusgroep bijeenkomsten.
– Het construeren van de concepten van de ervaringenvragenlijst en de belangvragenlijst op basis van de bestaande 

lijsten en focusgroepdiscussies.
– Het uittesten van en feedback geven op dit meetinstrument door alle regionale vertegenwoordigers van patiënten-

vereniging Antroposana.
– Het ontvangen en verwerken van feedback van belangrijke partijen (bestuur Antroposana, bestuur NVAA en WOG/

WAR van CKZ) op dit meetinstrument.

In dit hoofdstuk volgt eerst een verslag van de constructie van het concept van de ervaringenvragenlijst. Daarna zal de 
constructie van de belangvragenlijst worden besproken.

2.2 Constructie concept ervaringenvragenlijst

De constructie van de vragenlijst is gebaseerd op de uitkomsten van literatuurstudie en focusgroepbijeenkomsten. Aan 
de hand van de CQ-Index richtlijnen en de bestaande CQ-Index Huisartsenzorg is eerst vastgesteld welke modules en 
vragen opgenomen dienen te worden in het nieuwe instrument. Deze items hoefden daarom niet meer in de discussie 
te worden betrokken.

Vervolgens is binnen de focusgroep besproken welke aspecten uit de antroposofische behandelpraktijk men vond 
ontbreken en of hierin verschillende themagebieden waren te onderscheiden. Binnen de module huisarts betrof dit 
voornamelijk de arts-patiëntrelatie en de aandacht van de arts voor zaken die op de achtergrond van het (medische) 
probleem meespelen. Daarnaast zijn er een aantal themagebieden naar voren gekomen die niet direct onder te brengen 
waren binnen de bestaande modules. Hiervoor zijn nieuwe modules geconstrueerd. Het betreft hier voornamelijk de 
omgang van de arts met de antroposofische behandelmethode en de visie op de samenhang tussen gezondheidspro-
bleem en individu.

Er is speciaal gezocht naar manieren om de specifieke aspecten van het antroposofische deel van de zorg treffend 
en eenduidig te verwoorden in de vraagstelling. Patiënten en zorgverleners benoemen dit op hun eigen wijze. Er is veel 
overleg geweest, zowel binnen de focusgroep als met de WOG van het CKZ, over juiste formuleringen die enerzijds de 
‘lading dekken’ van het zorgaspect en anderzijds voldoen aan de criteria van en manier van vragen stellen binnen de 
CQ-Index systematiek.

2.2.1 Literatuurstudie
Binnen de literatuurstudie zijn de volgende onderzoeksvragen leidend geweest:
– Welke theoretische uitgangspunten liggen ten grondslag aan het kwaliteitsonderzoek binnen de AG en het ontwik-

kelen van een CQ-Index meetinstrument voor de AG in het bijzonder?
– Hoe wordt in algemene en specifieke zin invulling gegeven aan het begrip kwaliteit van zorg vanuit het perspectief 

van de AG gebruikers? Welke concrete kwaliteitsdimensies en -aspecten komen naar voren uit ‘state of the art’ onder-
zoek naar AG?

– Welke reeds ontwikkelde CQ-Indexen en andere gevalideerde vragenlijsten zijn geschikt voor het in kaart brengen 
van de patiëntervaringen in de antroposofische eerstelijns gezondheidszorg?

– Welke concrete kwaliteitsdimensies en -aspecten worden in de praktijk gebruikt om de geleverde zorg te evalueren? 
Het in kaart brengen van in de AG reeds gebruikte vragenlijsten naar patiëntervaringen.
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Theoretische uitgangspunten
De AG is aan het begin van de twintigste eeuw ontstaan als een verruiming van de bestaande geneeskunde. Een belang-
rijke rol hierin speelde de Nederlandse arts Ita Wegman. In 1921 richtte zij vlak bij Basel het eerste antroposofische zie-
kenhuis op. Zij werd in dit initiatief van harte gesteund door Rudolf Steiner, filosoof en grondlegger van de antroposofie. 
Steiner verzorgde in die beginjaren de eerste lezingen over de verbinding van de antroposofische geesteswetenschap 
met de reguliere geneeskunde en daaruit ontwikkelde zich het begin van de AG. De biologisch-dynamische landbouw 
en de vrijescholen zijn twee voorbeelden van andere maatschappelijke terreinen waar de antroposofische geesteswe-
tenschap vruchtbaar geïntegreerd is met gangbare kennis.

De AG baseert zich op alle reguliere geneeskundige kennis over ziekte en gezondheid, aangevuld met inzichten uit 
de antroposofische geesteswetenschap en menskunde en maakt dit op geïntegreerde wijze vruchtbaar voor de gezond-
heidszorgpraktijk. Dit maakt AG een integratieve gezondheidszorg.

Voor vrijwel alle beroepsgroepen geldt dat de zorgverleners in eerste instantie regulier opgeleid zijn en daarnaast 
een aanvullende antroposofische, erkende beroepsopleiding hebben gevolgd. Concreet betekent dit dat in de AG 
praktijk naast de reguliere veelal ziektebestrijdende behandelingen ook gezondheidsbevorderende therapieën (kunnen) 
worden ingezet, naast algemene diagnoses ook individugeoriënteerde diagnoses (kunnen) worden gesteld, en naast 
het feit dat behandelingen volgens protocol of richtlijn (kunnen) worden uitgevoerd, ook interventies op maat worden 
gemaakt (Baars en Van der Bie, 2008).

De AG hanteert in de praktijk een individugeoriënteerde benadering waarbij de verschillende aspecten van de mens 
en zijn omgeving in samenhang met elkaar behandeld of ondersteund worden. Zo is er aandacht voor leefstijl, omge-
vingsfactoren, de samenhang tussen lichaam, ziel en geest en zingevingsvraagstukken. Andere kenmerken van de AG 
zijn het ondersteunen en actief stimuleren van het zelfregulerend en zelfherstellend vermogen van de mens, het ontwik-
kelen en gebruik van natuurlijke medicijnen en een terughoudend gebruik van reguliere, synthetische medicijnen. Ook 
wordt de patiënt aangesproken op zijn eigen verantwoordelijkheid met betrekking tot ziekte en gezondheid en worden 
de autonomie en de eigen regie van het individu gestimuleerd en ondersteund, juist ook bij ziekte. De individugerichte 
benadering uit zich daarnaast in de spreekkamer in een gelijkwaardige relatie tussen patiënt en zorgverlener en in tijd 
en aandacht die afgestemd worden op de behoefte van de patiënt.

Kwaliteitsdimensies binnen de antroposofische gezondheidszorg
Het Patiënten Platform Antroposofische Gezondheidszorg (PPAG) heeft in 2002 kwaliteitscriteria voor de AG vastgesteld. 
Deze zijn opgesteld in samenspraak met de leden van het PPAG en onderverdeeld in de volgende domeinen:
– Autonomie: zelfredzaamheid en eigen regie, keuzevrijheid, gevoel van eigenwaarde
– Bejegening: respect, balans tussen afstand en betrokkenheid, afstemming op individu, openheid, eerlijkheid
– Steun: veiligheid en vertrouwdheid, goede overdracht en nazorg, goede informatieverstrekking
– Therapie: preventie, flexibel behandelplan, goede afstemming, persoonlijke ontwikkeling patiënt.
– Vakbekwaamheid: kennis en vaardigheden, bewustzijn grenzen van eigen deskundigheid
– Informatie: adequate dossiervorming, privacy
– Accommodatie: goede toegankelijkheid, hygiëne, privacy
– Organisatie: klacht en inspraakprocedures
– Beroepsvereisten en verantwoordelijkheden

Relevante gevalideerde vragenlijsten
De volgende gevalideerde vragenlijsten zijn gebruikt bij de constructie van de concept vragenlijst:
– Nivel en CKZ, 2008, CQ-Index Huisartsenzorg Overdag
– CKZ en Trimbos, 2011, CQ-Index Kortdurende ambulante GGZ, versie 2.0, 2007
– Antonovsky, 1987, Vragenlijst levenshouding (SOC schaal)
– Debats, 1996, Levensvisie vragenlijst, RUG Klinische Psychologie
– Vertommen en Vervaeke, 1990, Werkalliantie vragenlijst (W.A.V.)
– Hoekman e.a. 2001, IDQOL-16
– GGZ, 2005, Vragenlijst Jeugdthermometer

Bestaande klantervaring vragenlijsten binnen de AG
Binnen de AG worden diverse, vaak door organisaties zelf ontwikkelde patiëntenvragenlijsten reeds gebruikt binnen de 
verschillende beroepsgroepen en gezondheidscentra. Alle beroepsgroepen en gezondheidscentra zijn daarom aange-
schreven met de vraag of zij patiëntenvragenlijsten gebruiken en deze ter beschikking wilden stellen aan het onderzoek. 
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Deze oproep heeft de volgende vragenlijsten opgeleverd:
– Patiëntenvragenlijst Kindertherapeuticum Zeist, 2004
– Patiëntenvragenlijst Antroposofisch Therapeuticum Leiden
– Patiëntenvragenlijst Therapeuticum Calendula, Gouda

2.2.2 De focusgroep
De focusgroep bestond uit twee artsen, één kunstzinnig therapeut, twee patiënten, een lid van een antroposofische 
patiëntenvereniging en één bureaumanager van een therapeuticum. De deelnemers van de focusgroep zijn geworven 
onder de leden van patiëntenvereniging Antroposana en de beroepsverenigingen aangesloten bij de NVAZ.

Er hebben drie bijeenkomsten plaatsgevonden in de periode 16 september tot en met 20 november 2008.

1e bijeenkomst: 16 september 2008
Het doel van de eerste focusgroep bijeenkomst was het in kaart brengen van domeinen van patiëntervaringen binnen de 
AG. De belangrijkste vragen om antwoord op te krijgen tijdens deze bijeenkomst waren: waar gaat het om bij antroposo-
fische zorg? Wat zijn specifieke eigenschappen van de AG vanuit patiëntperspectief? Waar gaat het voor u als patiënt om 
als u antroposofische zorg ontvangt, welke specifieke zorg biedt de AG die u als patiënt belangrijk vindt? Aan de zorg-
verleners werden de volgende vragen voorgelegd: welke zorg vindt u belangrijk om als antroposofisch behandelaar te 
bieden (naast eventueel de reguliere zorg), welke eigenschappen van de AG dragen bij aan de kwaliteit van de zorg die u 
biedt?

De bespreking is vastgelegd op audio-cd, post-it stickers en schriftelijke notulen in de vorm van domeinen en items. 
Aan de hand van deze eerste bijeenkomst is een eerste conceptvragenlijst gemaakt die de specifieke aspecten van de AG 
in kaart brengt (Bijlage 1). Deze is vervolgens weer aan de focusgroep ter beoordeling voorgelegd.

2e bijeenkomst: 6-17 november 2008
Het doel van de tweede focusgroep bijeenkomst was het verzamelen van feedback op de eerste conceptvragenlijst van 
leden van de verschillende beroepsgroepen en van meerdere patiënten. Tijdens de tweede ronde van de focusgroep is 
de vragenlijst samen met een beoordelingsformulier ter beoordeling voorgelegd aan de focusgroep. Daarnaast is deze 
voorgelegd aan (1) een aantal afgevaardigden van afdelingen van patiëntenvereniging Antroposana en (2) een zo groot 
en heterogeen mogelijke groep antroposofische zorgverleners.

In deze ronde zijn de volgende mensen aangeschreven:
– 4 artsen
– 1 fysiotherapeut
– 2 kunstzinnig therapeuten beeldend
– 1 kunstzinnig therapeut muziek
– 1 kunstzinnig therapeut spraak
– 1 actief beeldend therapeut (speltherapeut)
– 1 psychotherapeut
– 1 euritmietherapeut
– 1 chirofonethiek therapeut
– 1 diëtist
– 1 psychosociaal hulpverlener
– 1 verpleegkundige
– 8 patiënten
– 1 manager van een therapeuticum

De bovenstaande mensen is gevraagd de conceptvragen te prioriteren op mate van belangrijkheid en te beoordelen of 
de betreffende beroepsgroep waartoe de zorgverlener behoorde op voldoende wijze vertegenwoordigd is in de vraag-
stelling. Ook is gekeken of het taalgebruik van de vraagstelling aansluit bij de verschillende patiënten van de zorgver-
leners. Om praktische redenen heeft deze dataverzameling plaatsgevonden via de email. Van alle emailberichten en 
meegestuurde bijlagen is een hard copy bewaard. De uitkomsten hiervan zijn besproken in de derde bijeenkomst van de 
focusgroep.



20    CQ-Index Antroposofische Gezondheidszorg

3e bijeenkomst: 20 november 2008
Het doel van de derde focusgroep bijeenkomst was het bespreken van de discussiepunten die voortvloeiden uit de feed-
backronde van de tweede bijeenkomst. Deze betroffen met name de specifiekere formulering van verschillende items 
om tot zo min mogelijk vragen te komen die de ‘lading dekken’. Vastlegging van de bijeenkomst is schriftelijk gebeurd, 
opmerkingen en suggesties per vraag of item.

2.2.3 Input van zorgverzekeraars
De vertegenwoordiging van de zorgverzekeraars liep in dit project via Stichting Miletus. Met Miletus is besproken op 
welke manier de zorgverzekeraars het beste konden worden betrokken in dit project. Afgesproken is dat Miletus de 
concept-vragenlijst aan haar Werkgroep Huisartsen zou voorleggen. De commentaren van deze feedbackronde zijn 
meegenomen in de constructie van de vragenlijst. Daarnaast heeft Miletus via haar deelname aan de Wetenschappelijke 
Ontwikkelgroep (WOG) van het CKZ haar bijdrage geleverd.

2.2.4 De inhoudelijke discussie
In de focusgroep discussie zijn de volgende kwaliteitsdomeinen geformuleerd: Praktijk, Samenwerking tussen zorg-
verleners, Levensvisie en spiritualiteit, Therapeutische relatie, Zelfherstellend vermogen, Eigen regie, Individugerichte 
zorg, Effect van de behandeling, Deskundigheid en inzicht, Structuur van de behandeling en Behandelomgeving. Deze 
domeinen komen overeen met de theoretische uitgangspunten van de AG en de kwaliteitsdimensies zoals deze door 
het PPAG zijn verwoord in 2002. De theoretische domeinen zijn geoperationaliseerd in 27 aanvullende items, verdeeld 
over verschillende modules in de vragenlijst. Voor Deel 1 van de vragenlijst (de Huisarts) geldt dat de bestaande mo-
dules Huisartsenpraktijk en Huisarts zijn uitgebreid met aanvullende items. Daarnaast zijn er de modules Behandeling, 
Autonomie en eigen verantwoordelijkheid en Effect van de Behandeling toegevoegd. Voor deel 2 van de vragenlijst (de 
Therapeut) is grotendeels dezelfde modulestructuur gehanteerd als voor deel 1 (de Huisarts). De modules betreffen: 
Introductie, Behandelpraktijk, Samenwerking en afstemming behandelaars, Behandelaar, Behandeling, Autonomie en 
eigen verantwoordelijkheid en Effect van de behandeling. Deel 2 (de Therapeut) bestaat in totaal uit 47 vragen.

De conceptvragenlijst is in december 2008 voorgelegd aan de Wetenschappelijke Ontwikkelgroep (WOG) van het 
CKZ en op 3 februari 2009 door de Wetenschappelijke adviesraad (WAR) van het CKZ beoordeeld. De aanbevelingen 
van de WOG en de WAR zijn voor het grootste deel overgenomen. Daar waar de aanbevelingen niet zijn overgenomen 
is dit gemotiveerd en onderbouwd. Speciale aandacht hebben daarbij de vragen met betrekking tot de antroposofische 
behandelvisie, verwoord in de module Autonomie en eigen verantwoordelijkheid (vragen 74-80 en vragen 125-131). De 
meningen over deze vragen lopen uiteen, zowel bij de leden van de WOG en de WAR als bij de zorggebruikers. Hieronder 
volgt een korte inhoudelijke weergave van de discussie die gevoerd is. De verschillen in mening betreffen: (1) de relevan-
tie van de kwaliteitsaspecten, (2) de betekenis van de begrippen handeling en prestatie, (3) de interpretatie en objecti-
veerbaarheid van het begrip ‘ervaren’ ten opzichte van het begrip ‘beleven’ en (4) de begrijpelijkheid van de vraagstelling.

Ten aanzien van de relevantie van de kwaliteitsaspecten zijn de uitkomsten van de focusgroep en de grondslag van 
de AG leidend geweest. In het kader van de doelstelling van de ontwikkeling van een CQ-Index voor de AG gaat het om 
het in kaart brengen van met name ook de specifieke kwaliteitsaspecten van deze vorm van gezondheidszorg. De experti-
se van zorgverleners en patiënten staat daarbij voorop.

Over de begrippen handeling en prestatie is een zeer ontologische discussie gevoerd. De discussie betrof de vraag 
of prestatie gelijk is aan slechts de handeling of interventie van de arts of dat er bij de prestatie van de arts ook andere 
zaken relevant kunnen zijn, zoals bijvoorbeeld begrip hebben voor de klacht of de patiënt op zijn gemak stellen. Dit zijn 
kwaliteitsaspecten die te maken hebben met de attitude van de arts en die door patiënten binnen de AG hoog wor-
den gewaardeerd. Terecht spraken de WOG en de WAR hun zorg uit over de objectiveerbaarheid van items waarbij de 
gevoelens van patiënten een rol spelen. Dit heeft te maken met de CQ-Index systematiek. Hierbinnen is expliciet geko-
zen voor het meten van klantervaringen en niet voor klanttevredenheid, omdat ervaringen beter geobjectiveerd kunnen 
worden (Sixma et al. 2008). Om dezelfde reden spreekt de WOG/WAR liever over ervaringen dan over belevingen. Er is 
er uiteindelijk voor gekozen om deze vragen wel op te nemen in de conceptvragenlijst, omdat het hier om aspecten 
van zorg gaat waarvan de gebruikers (en zorgverleners) duidelijk hebben aangegeven dat zij dit kwaliteitsaspecten van 
de antroposofische zorg te vinden. In navolging van het commentaar van de WOG/WAR zijn de items zoveel mogelijk 
geformuleerd naar het handelen van de arts en de ervaring van de patiënt. Dit bleek goed mogelijk zonder de strekking 
van de items te veranderen.

Daarnaast zijn de onderzoekers, in navolging van de focusgroep, van mening dat de prestatie van de arts of behan-
delaar niet alléén handelingen (of interventies) betreffen, maar ook het feit dat hij/zij met volle aandacht aanwezig is bij 
zijn/haar patiënt, de zogenoemde presentie (Baart, 2005). Dit is niet slechts een persoonlijk gevoel van de patiënt, maar 
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kan ook als objectiveerbare ervaring worden geëvalueerd (Baars en Van der Meij 2011). Ook binnen de maatschappelijke 
discussie over de kwaliteit van het beroepsmatig handelen is er aandacht voor de presentie. Baart (2005) noemt in dit 
kader de interventie en de presentie naast elkaar als aspecten van het beroepsmatig handelen.

De vragen binnen het voormalige domein ‘Autonomie en eigen verantwoordelijkheid’ (vraag 74-80 en vraag 125-131) 
zijn vragen die betrekking hebben op de antroposofische benaderingswijze die de arts hanteert. Het gaat hier om brede-
re gezichtspunten die een rol spelen bij de behandeling, het genezingsproces en de houding of attitude van de arts ten 
opzichte van de patiënt en zijn/haar genezing. De informatie die door deze vragen gegenereerd zal worden, zal volgens 
de onderzoekers en de focusgroep zeker bijdragen aan het bevorderen van de transparantie over de prestaties van de 
zorgaanbieder. De WOG/WAR uit hier zijn zorg over de begrijpelijkheid van de vraagstelling. Enerzijds heeft de WOG/
WAR hier een punt, omdat de vragen gaan over een aanvullende visie op ziekte en gezondheid, die niet breed maat-
schappelijk gehanteerd wordt. Anderzijds is de specifieke aard van deze items een belangrijke reden voor de ontwikke-
ling van de CQ-Index AG. Om daar waar mogelijk de aanbevelingen van de WAR zoveel mogelijk over te nemen, zijn hier 
de vragen zoveel mogelijk vereenvoudigd en ook hier naar de prestatie/handeling van de zorgverlener geformuleerd. 
Daarnaast is de titel van dit domein aangepast.

Omdat binnen de systematiek van de CQ-Index de mogelijkheid bestaat om vragen voor de testfasen op te nemen in 
de vragenlijst, hebben de onderzoekers besloten de vragen in eerste instantie te handhaven en op basis van de resulta-
ten van de eerste en tweede test in overleg met betrokken partijen een definitieve beslissing over inclusie of exclusie van 
de vragen te nemen.

2.2.5 Cognitieve test
De nieuwe vragen in het concept van de ervaringenvragenlijst zijn schriftelijk voorgelegd aan 13 patiënten die door 
patiëntenvereniging Antroposana zijn geworven. Gevraagd werd of de vragen zodanig geformuleerd waren dat zij be-
grijpelijk zijn, of de opbouw van de vragenlijst klopte en of er wellicht belangrijke vragen of kwaliteitsaspecten ontbra-
ken. De uitkomst van de cognitieve test was dat slechts op enkele details de vragen aangepast moesten worden om de 
begrijpelijkheid te verbeteren. Er waren geen verbeteringen gewenst met betrekking tot de opbouw van de vragenlijst. 
Evenmin werden er vragen of kwaliteitsaspecten gemist. Na de verwerking van de kritiekpunten van de patiënten is het 
definitieve concept van de vragenlijst vastgesteld (Bijlage 2).

2.2.6 Het definitieve concept van de ervaringenvragenlijst
Het definitieve concept van de ervaringenvragenlijst bestaat uit de bestaande CQ-Index Huisartsenzorg, aangevuld met 
vragen die specifiek betrekking hebben op de antroposofische zorg. De nieuwe vragenlijst omvat 152 vragen verdeeld 
over twee delen: deel 1 voor de huisarts en deel 2 voor de therapeut/overige behandelaar. Binnen de delen zijn er de 
volgende modules: praktijk, huisarts (in deel 2 is dit: behandelaar), andere zorgverlener (in deel 2 vervalt deze module), 
behandeling, antroposofische visie, effect van de behandeling, algemene waardering en achtergrondkenmerken.

De ervaringenvragenlijst vraagt naar de frequentie van de ervaringen. De vragen zijn zo gesteld dat zoveel mogelijk 
de antwoordcategorieën ‘nooit’, ‘soms’, ‘meestal’ en ‘altijd’ kunnen worden gebruikt. In enkele gevallen volstaat de keuze 
tussen ‘ja’ en ‘nee’. De lijst die gebruikt is voor de testmeting staat in bijlage 2.

2.3 Belangvragenlijst

In lijn met de CQ-Index systematiek is een belangvragenlijst afgeleid van de ervaringenvragenlijst. De data verkregen 
met de belangvragenlijst leiden tot:
– Inzicht in welke kwaliteitsaspecten mensen belangrijk vinden en welke vragen behouden dienen te blijven en welke 

verwijderd kunnen worden uit het meetinstrument.
– Verbeterscores en koesterpunten voor de verschillende praktijken (hoog belang en negatieve ervaring, respectieve-

lijk hoog belang en positieve ervaring).
– Factoranalyse en constructie van statistische domeinen.

Voor de constructie van de belangvragenlijst zijn de items over de ervaringen opnieuw geformuleerd in belangitems. 
Omdat het niet nodig was dit opnieuw te doen voor de bestaande huisartsenlijst, zijn in de belangvragenlijst alleen de 
nieuwe items uit de ervaringenvragenlijst opgenomen. Hiervoor zijn de op dat moment nieuwste taalrichtlijnen ge-
volgd: ‘De huisarts/behandelaar moet…’. De antwoordcategorieën zijn als volgt: ‘niet belangrijk’, ‘eigenlijk wel belangrijk’, 
‘belangrijk’, ‘van het allergrootste belang’. Alleen de vragen over het algemene oordeel zijn uit de belangvragenlijst huis-
artsenzorg overgenomen. Deze laatste gegevens zijn niet geanalyseerd.
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In lijn met de validatiemeting van de CQ-Index Huisartsenzorg is er ook binnen dit onderzoek voor gekozen om de 
belangvragenlijst naar een aparte steekproef te sturen en niet als inlegvel bij de ervaringenvragenlijst toe te voegen, om 
op die manier niet onnodig een negatieve respons te genereren.

De voor de validatie gebruikte belangvragenlijst is weergegeven in bijlage 3.
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3 Validatiemeting: steekproeftrekking  
en dataverzameling

De volgende fase in het ontwikkeltraject betrof de validatiemeting. Voor deze fase zijn de richtlijnen uit het handboek 
CQI metingen 2009, versie 3.0 gebruikt.

Het concept van de ervaringenvragenlijst is uitgezet bij 6.810 mensen, onder 22 huisartsenpraktijken, 21 praktijken 
verspreid over heel Nederland en één in België. De praktijken zijn geworven onder leden van de NVAA. De belangvra-
genlijst is uitgezet bij 980 mensen, onder 20 van de 22 huisartsenpraktijken. Alle 20 zijn Nederlandse praktijken.

Er zijn in totaal twee steekproeven getrokken. De respons op de eerste steekproef bleef achter ten opzichte van wat 
verwacht en benodigd was. Op basis van de werkelijke responspercentages van deze steekproef is bij 15 huisartsenprak-
tijken nog een aanvullende steekproef getrokken.

3.1 Beveiliging

– De beveiliging van de patiëntgegevens is verzorgd en gewaarborgd met behulp van de volgende afspraken en voor-
zieningen:

– Projectcontracten en bewerkersovereenkomsten tussen het lectoraat AG (Hogeschool Leiden) en de deelnemende 
huisartsen. Hierin zijn de projecthandelingen en de privacywaarborging van de patiënten vastgelegd.

– Twee afzonderlijk beveiligde digitale omgevingen voor (1) de steekproef en verzendbestanden en (2) de inschrijfbe-
standen (File Vault beveiliging).

– Aangepaste bewerkersovereenkomst (geheimhoudingsverklaring) tussen het lectoraat AG (Hogeschool Leiden) en 
het Universitair Facilitair Bedrijf (Rijksuniversiteit Leiden) ten behoeve van het printen en verzenden van de uitnodi-
gingen.

– Beveiligde online digitale omgeving waar patiënten de vragenlijst kunnen invullen.

3.2 Steekproeftrekking

De steekproeftrekking heeft als volgt plaatsgevonden:
 Per Huisarts Informatie Systeem (HIS) is er een query geschreven om de juiste mensen (doelpopulatie) in het HIS te 

kunnen selecteren. Van deze mensen zijn de voor de steekproef benodigde gegevens geëxtraheerd.
– De doelpopulatie bestaat uit patiënten van 18 jaar of ouder, die het afgelopen jaar contact hebben gehad met de 

huisarts. In het HIS zijn deze mensen geadministreerd met consult, telefonisch consult of huisbezoek.
– De extracten uit de verschillende HISsen zijn omgezet naar Excel- en SPSS-bestanden.
– De steekproeven zijn per praktijk, met behulp van een syntax in SPSS, aselect en van de gewenste omvang getrok-

ken.
– De steekproeftrekking heeft plaatsgevonden in twee delen. Dit was nodig omdat na de eerste steekproef nog niet 

voldoende respondenten de ervaringenlijst hadden beantwoord om het discriminerend vermogen te kunnen vast-
stellen.

– Voor de ervaringenlijst bestond de eerste steekproef uit 250 mensen per praktijk en de tweede steekproef uit 60-225 
mensen per praktijk. De grootte van de tweede steekproef hing per praktijk af van het nog benodigde aantal respon-
denten.

– Voor de belangvragenlijst bestond de steekproef uit 50 mensen per praktijk. Hier was maar één steekproef nodig.
– Per steekproef is ervoor gezorgd dat slechts één persoon per adres werd aangeschreven.

3.3 Dataverzameling

De dataverzameling heeft plaatsgevonden volgens de richtlijnen uit het Handboek CQI Ontwikkeling (Sixma et al. 2008). 
Vanwege de grote organisatorische en financiële voordelen is bewust gekozen voor een digitale dataverzameling. Dit 
sluit tevens aan bij de aanbeveling uit het rapport van de CQ-Index Huisartsenzorg (2006) om bij vervolgonderzoek de 
mogelijkheid van het vergroten van de internetrespons te onderzoeken.
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De patiënten in de steekproef hebben uit naam van hun huisarts een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan 
het onderzoek en de vragenlijst online in te vullen. In de uitnodiging stond ook de mogelijkheid om een papieren versie 
van de vragenlijst aan te vragen. Via een uniek enquêtenummer kon de ingevulde vragenlijst ten behoeve van de herin-
nering en de (non)respons-analyse met behoud van privacy worden gekoppeld aan de juiste respondent.

Het versturen van de uitnodigingen is volgens de CQI-richtlijnen en de Dillman-methode gebeurd. In lijn met de 
dataverzameling van de reguliere huisartsenlijst is het aantal reminders teruggebracht naar twee, om irritatie bij respon-
denten te voorkomen. Het verzendingsschema was als volgt:

Week 1: uitnodigingsbrief naar gehele steekproef
Week 3: bedankkaartje/herinnering naar gehele steekproef
Week 5: herinneringsbrief naar de non-responders

De uitnodigingen zijn verstuurd op briefpapier of met het logo van de eigen huisarts en ondertekend door de huisarts. 
De bedankkaart was universeel en hierop stonden alle logo’s van de deelnemende praktijken.

In de brief waren de volgende belangrijke onderwerpen opgenomen:
– Het lectoraat AG (Hogeschool Leiden) en Antroposana als initiatiefnemers
– Samenwerkende partijen
– Maatschappelijke inbedding
– Doel en belang van het onderzoek
– Privacy-waarborging van alle aangeschrevenen
– Bereikbaarheid en telefoonnummer van de onderzoeker voor vragen, afmeldingen en dergelijke.

De volledige tekst van de uitnodiging is opgenomen in bijlage 8. Bij de uitnodiging was een supplement toegevoegd 
waarop in het Nederlands, Engels, Turks en Marokkaans/Arabisch kort stond omschreven waar de uitnodiging over ging. 
De verzending is voor het grootste deel uitgevoerd door het lectoraat AG. Het vermenigvuldigen en versturen van de 
uitnodigingen is uitbesteed aan het facilitair bedrijf van de Universiteit Leiden.
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4  Validatiemeting: opschoning en respons

Dit hoofdstuk geeft inzicht in de opschoning van de databestanden. Daarna wordt de respons- en non-responsanalyse 
behandeld aan de hand van leeftijd en geslacht. Tot slot geeft het hoofdstuk inzicht in een aantal achtergrondkenmer-
ken van de respondenten.

4.1 Selectie van respondenten: opschoning

De controle en opschoning van de databestanden heeft plaatsgevonden volgens de richtlijnen uit het handboek CQI 
Metingen, deel 2. Dit geldt zowel voor de ervaringen- als voor de belangvragenlijst.

Controle data-invoer
Door de bewuste inrichting van de digitale vragenlijst waren hier geen systematische of incidentele invoerfouten aan-
wezig. Bij de steekproefsgewijze controle van de ingevoerde papieren vragenlijsten werden geen systematische fouten 
ontdekt. Verder is volgens de richtlijnen gecontroleerd op dubbel ingevoerde lijsten. Twee respondenten hadden zowel 
de papieren als de digitale versie ingevuld.

Verder is gecheckt voor: 2

– Overledenen en mensen die te kennen hebben gegeven niet te willen deelnemen (n=4).
– Onbestelbaar retour: er is helaas geen zicht op het aantal uitnodigingen dat onbesteld retour is gekomen. Omdat 

de huisarts de afzender op de brieven is, zijn de onbestelbare brieven retour gegaan naar de verschillende praktij-
ken, buiten het zicht van de onderzoekers om. Vanwege het grote aantal doktersassistenten in de praktijken is hier 
binnen de praktijken niet altijd op dezelfde wijze mee omgegaan. De onderzoekers hebben verzocht de onbestel-
bare brieven aan de onderzoeksorganisatie te retourneren, maar dat is niet altijd gebeurd. Daarom kan hier geen 
betrouwbare uitspraak over worden gedaan.

– Onverwachte buiten de doelgroep vallende respondenten (n=177).
– Blanco cases (schatting: n<5).
– Respondenten die de vragen niet over zichzelf hebben (laten) beantwoord(en) (schatting: n<5).
– Foutieve screenervragen (schatting: n<10).
– Onvoldoende beantwoorde vragen en afhakers van de digitale lijst (n=283).
– Variabelen in verband met de casemix adjustment.

4.2 Respons Ervaringenvragenlijst

Bruto en netto steekproef
Er zijn in totaal 6.910 uitnodigingen verstuurd. Van het totaal aantal benaderde mensen worden de volgende groepen 
afgetrokken:
– Mensen die niet bij de betreffende huisarts waren ingeschreven (n=100) (Dit betrof onder andere een technische 

fout in de extractie van de gegevens uit het HIS van een duopraktijk van een van de huisartsen, waardoor ook pati-
enten van een collega aangeschreven werden).

– Mensen die het afgelopen jaar niet bij de huisarts geweest zijn (vraag 1=4) (n=75).
– Mensen van wie achteraf bleek dat zij jonger waren dan 18 jaar (n=2).
Het aantal netto verstuurde vragenlijsten komt daarmee op 6.733.

2 Voor de exacte definitie van de hieronder geschreven categorieën wordt verwezen naar Handboek CQI Metingen, Sixma et al., 2008
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Bruto respons
Voor de bepaling van de bruto respons zijn de volgende groepen mensen van het totaal aantal aangeschreven mensen 
afgetrokken:
– Non-responders met kennisgeving: de mensen die hebben aangegeven niet te willen deelnemen (n=23) en de men-

sen die recent zijn overleden (n=4).
– Non-responders zonder kennisgeving: mensen die geen reactie hebben gegeven (n=4.322).

N %

Totaal netto aangeschreven 6.733 100 %

Totaal non-responders 4.349 64,6 %

Totaal bruto-responders 2.384 35,4 %

Dit maakt de bruto respons op N=2.384 (35,4%).

Netto respons
Voor de netto respons zijn daar nog eens de volgende respondenten van afgetrokken:
– De mensen die wel zijn begonnen aan de digitale vragenlijst maar deze niet hebben afgemaakt (n=281).
– De mensen die bij de papieren versie minder dan 50% van de verplichte vragen (sleutelvragen) hebben beantwoord 

(n=2).

Dit maakt de netto respons op N=2.099. Dit is 31,2% van het totaal netto aangeschreven mensen.
Van deze 2.099 respondenten hebben 570 respondenten ook de vragen over de andere zorgverlener beantwoord en 561 
respondenten hebben deel 2 (de Therapeut) van de vragenlijst ingevuld.

Het aantal respondenten op de ervaringenvragenlijst per huisartspraktijk varieert tussen 90 en 113. Drie praktijken 
vormen hierop een uitzondering. Bij deze praktijken was het aantal respondenten respectievelijk 48, 75 en 80.

4.3 Respons Belangvragenlijst

Bruto en netto steekproef
Er zijn in totaal 1.000 uitnodigingen verstuurd. Van het totaal aantal benaderde mensen worden de volgende groepen 
afgetrokken:
– Mensen die niet bij de betreffende huisarts waren ingeschreven (n=20) (Dit betrof onder andere een technische fout 

in de extractie van de gegevens uit het HIS van een duopraktijk van een van de huisartsen, waardoor ook patiënten 
van een collega aangeschreven werden).

– Een persoon van wie achteraf bleek dat deze jonger was dan 18 jaar (n=1).
– Mensen die het afgelopen jaar niet bij de huisarts geweest zijn (vraag 1=4) zijn hier niet van afgetrokken omdat hun 

inzichten voor de belangscores niet minder belangrijk zijn.
– Het aantal netto verstuurde vragenlijsten komt daarmee op 979.

Bruto respons
Voor de bepaling van de bruto respons zijn de volgende groepen mensen van het totaal aantal aangeschreven mensen 
afgetrokken:
– Non-responders met kennisgeving: de mensen die hebben aangegeven niet te willen deelnemen en de mensen die 

recent zijn overleden (n=9).
– Non-responders zonder kennisgeving: mensen die geen reactie hebben gegeven (n=625).

N %

Totaal netto aangeschreven 979 100 %

Totaal non-responders 634 64,8%

Totaal bruto-responders 345 35,2%

Dit maakt de bruto respons op N=345 (35,2%).
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Netto respons
Voor de netto respons zijn daar nog eens de volgende respondenten van afgetrokken:
– De mensen die wel zijn begonnen aan de digitale vragenlijst maar deze niet hebben afgemaakt (n=26).
– De respondenten die de vragen niet over zichzelf hebben beantwoord (vraag 97=5)(n=4).

Dit maakt de netto respons op N=315. Dit is 32,2% van het totaal netto aangeschreven mensen.
Het aantal respondenten op de belangvragenlijst per huisartspraktijk varieert tussen 10 en 21. 

4.4 Non-respons analyse

Om de representativiteit van de responsgroep te kunnen beoordelen zijn we nagegaan of er een verschil bestond tussen 
de responders en de non-responders. Deze groepen zijn vergeleken op leeftijd en geslacht. Daarbij zijn wij uitgegaan 
van de gegevens zoals die in het HIS aanwezig waren.

Tabel 4.1a Steekproef naar leeftijd en geslacht (ervaring)
Steekproef

N % 

Leeftijdscategorie

1. 18–24 655 9,7

2. 25-34 965 14,3

3. 35-44 1127 16,7

4. 45-54 1407 20,9

5. 55-64 1307 19,4

6. 65-74 742 11,0

7. 75 of ouder 530 7,9

Geslacht

Vrouw 4116 61,1

Man 2617 38,9

Totaal 6733 100

Tabel 4.1b Respondenten (netto) en non-respondenten naar leeftijd en geslacht (ervaring)
Respondenten Non-respondenten Steekproef

N % N % N % 

Leeftijdscategorie

1. 18–24 82 12,5 573 87,5 655 100

2. 25-34 175 18,1 790 81,9 965 100

3. 35-44 267 23,7 860 76,3 1127 100

4. 45-54 591 34,9 916 65,1 1407 100

5. 55-64 687 44,9 720 55,1 1307 100

6. 65-74 311 41,9 431 58,1 742 100

7. 75 of ouder 186 35,1 344 64,9 530 100

Geslacht

Vrouw 1364 33,1 2752 66,9 4116 100

Man 735 28,1 1882 71,9 2617 100

Totaal 2099 31,2 4634 68,8 6733 100
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Tabel 4.2a Steekproef naar leeftijd en geslacht (belang)
Steekproef

N %

Leeftijdscategorie

1. 18–24 94 9,6

2. 25-34 144 14,7

3. 35-44 145 14,8

4. 45-54 218 22,3

5. 55-64 193 19,7

6. 65-74 115 11,7

7. 75 of ouder 70 7,2

Geslacht

Vrouw 606 61,9

Man 373 38,1

Totaal 979 100

Tabel 4.2b Respondenten (netto) en non-respondenten naar leeftijd en geslacht (belang)
Respondenten Non-respondenten Steekproef

N % N % N %

Leeftijdscategorie

1. 18–24 12 12,8 82 87,2 94 100

2. 25-34 24 16,7 120 83,3 144 100

3. 35-44 41 28,3 104 71,7 145 100

4. 45-54 78 35,8 140 64,2 218 100

5. 55-64 87 45,1 106 54,9 193 100

6. 65-74 50 43,5 65 56,5 115 100

7. 75 of ouder 23 32,9 47 67,1 70 100

Geslacht

Vrouw 201 33,2 405 66,8 606 100

Man 114 30,6 259 69,4 373 100

Totaal 315 32,2 664 67,8 979 100

Om de significantie van de resultaten in tabellen 4.1 en 4.2 te toetsen is gebruik gemaakt van een Chi kwadraat toets. 
Bij de ervaringenvragenlijst reageren vrouwen significant vaker dan mannen (p<,000) en mensen van 45 jaar en ouder 
reageren significant vaker dan mensen onder de 45 jaar (p<,000).

Bij de belangvragenlijst is er geen significant verschil in respons tussen mannen en vrouwen. Wel reageren ook hier 
mensen van 45 jaar en ouder significant vaker dan mensen onder de 45 jaar (p<,000).

4.5 Achtergrondkenmerken van de respondenten

Deze paragraaf geeft inzicht in de achtergrondkenmerken van de respondenten van wie de vragenlijst gebruikt is voor 
de verdere analyse. Hiervoor zijn de gegevens van de netto respons gebruikt (n=2.099) (Tabel 4.3).

De groep respondenten bestond uit 1.365 vrouwen (65%) en 736 mannen (35%). De gemiddelde leeftijd is 54,5 jaar 
(sd=15,4). De respondenten zijn gemiddeld hoog opgeleid. De grootste groep respondenten (37,1%) heeft een diploma 
in het hoger beroepsonderwijs. De groep met alleen basisonderwijs of geen opleiding maakt slechts 3,3% uit van het ge-
heel. De respondenten is gevraagd naar hun ervaren algemene en geestelijke gezondheid. 78,3% vond zijn gezondheid 
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goed tot uitstekend, 21,7% matig tot slecht. Voor de ervaren geestelijke gezondheid gold dat 84,3% zijn gezondheid 
goed tot uitstekend vond en 15,7% matig tot slecht.

Slechts 13,4% van de respondenten heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de vragenlijst op papier in te 
vullen (Tabel 4.4). Deze mensen zijn over het algemeen ouderen. Alleen binnen de groep van 75 jaar en ouder (8,9% van 
het totaal) heeft meer dan de helft (58,1%) van de mensen de vragenlijst op papier ingevuld. In alle andere leeftijdscate-
gorieën bleef dit percentage daar ver onder. Zelfs in de groep daar direct onder, 65-74 jaar, betrof het slechts 25% en in 
de groep 55-64 jaar betrof dit 10%. In de overige groepen lag het percentage beneden de 5%.

Om de significantie van de resultaten in tabel 4.4 te toetsen is gebruik gemaakt van een Chi kwadraat toets. Mensen 
van 45 jaar en ouder hebben significant vaker de vragenlijst op papier ingevuld dan mensen onder de 45 jaar (p<,000). 
Ook vrouwen hebben significant vaker gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de vragenlijst op papier in te vullen 
(p<,01).

Tabel 4.3 achtergrond kenmerken respondenten (netto)
Variabele N %

Leeftijdscategorie

1. 18–24 82 3,9

2. 25-34 175 8,3

3. 35-44 267 12,7

4. 45-54 491 23,4

5. 55-64 587 28,0

6. 65-74 311 14,8

7. 75 of ouder 186 8,9

Geslacht

Vrouw 1364 65,0

Man 735 35,0

Opleiding

Geen 18 0,9

Basis 51 2,5

Lager/voorbereideind beroepsonderwijs 104 5,0

Middelbaar voortgezet onderwijs 219 10,5

Middelbaar beroepsonderwijs 247 11,9

Hoger/voortgezet onderwijs 231 11,1

Hoger beroepsonderwijs 772 37,1

Universiteit 378 18,2

Anders 59 2,8

Algemene gezondheid

1. slecht 39 1,9

2. matig 413 19,8

3. goed 1187 57,0

4. zeer goed 336 16,1

5. uitstekend 106 5,1
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Variabele N %

Geestelijke gezondheid

1. slecht 37 1,8

2. matig 290 13,9

3. goed 1112 53,4

4. zeer goed 455 21,9

5. uitstekend 187 9,0

Manier van invullen

Papier 281 13,4

Digitaal 1818 86,6

Bewuste keuze antroposofische zorg

Nee 447 21,8

Ja 1607 78,2

Totaal 2099 100

Tabel 4.4 Online en papier naar leeftijd en geslacht
Online Papier

Leeftijdscategorie N % N %

1. 18–24 80 97,6% 2 2,4%

2. 25-34 171 97,7% 4 2,3%

3. 35-44 263 98,5% 4 1,5%

4. 45-54 467 95,1% 24 4,9%

5. 55-64 527 89,8% 60 10,2%

6. 65-74 232 74,6% 79 25,4%

7. 75 of ouder 78 41,9% 108 58,1%

Geslacht

Vrouw 1162 85,2% 202 14,8%

Man 656 89,3% 80 10,7%

Totaal 1818 86,6% 281 13,4%

Tabel 4.3 achtergrond kenmerken respondenten (netto) (vervolg)
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5  Resultaten psychometrische analyses

5.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt verslag gedaan van de psychometrische analyses. De psychometrische analyses dienen om de 
interne structuur en kwaliteit van het meetinstrument vast te stellen en waar nodig te verbeteren. De psychometrische 
analyses bestaan enerzijds uit itemanalyses en anderzijds uit factoranalyses en schaalconstructies. De itemanalyse be-
paalt of een item geïncludeerd wordt in de factoranalyse die erop volgt. Deel 1 (de Huisarts) en deel 2 (de Therapeut) van 
de vragenlijst worden in dit hoofdstuk apart besproken, omdat zij betrekking hebben op verschillende zorgverleners en 
ook afzonderlijk kunnen worden ingevuld.

Met betrekking tot deel 1 is een belangrijke vraag of de aanvullende antroposofische items in samenhang met elkaar 
een afzonderlijke schaal vormen die toegevoegd kan worden aan de bestaande schalen van de CQ-Index Huisartsenzorg. 
Met betrekking tot deel 2 wordt gekeken of de items in samenhang met elkaar betrouwbare schalen kunnen vormen die 
de verschillende domeinen van de zorg in kaart brengen.

5.2 Itemanalyse Deel 1 De Huisarts

De afzonderlijke items in de ervaringenvragenlijst zijn beoordeeld op de volgende drie aspecten:
– Het onderscheidend vermogen per item. Daartoe is gekeken naar de scheefheid van de verdeling van de ervarings-

vragen.
– Het begrip van het item door de respondenten. Daartoe is gekeken naar de non-respons, dat wil zeggen de missing 

values, en/of weet ik niet op de ervaringsvragen.
– De mate waarin een item uitvalt door de antwoordcategorie niet van toepassing. Niet van toepassing kan theoretisch 

een valide antwoord zijn maar statistisch is het een missende waarde.
– Het belang van het item. Daartoe is gekeken naar de antwoorden op de belangvragen.
Een samenvatting van de bevindingen is te vinden in tabel 5.2.

Scheve verdeling
Een extreem scheve verdeling (nooit of altijd>90%) werd alleen gevonden bij 3 items van de bestaande vragenlijst 
huisartsenzorg (items 7, 21 en 38). Item 21 (95%=nooit) heeft ook in de eerdere meting (Meuwissen en de Bakker 2008) 
een scheve verdeling en is vanwege het belang van het item gehandhaafd. De scheefheid van items 7 (92,8%=ja) en 38 
(94,6%=altijd) is groter in vergelijking met de meting in 2008 (Meuwissen en de Bakker, 2008). De items worden gehand-
haafd om de oorspronkelijke lijst intact te laten. Bij de aanvullende items is geen scheve verdeling gevonden. Daarom 
komt de kolom scheve verdeling niet voor in tabel 5.2.

Missende waarden
Per item is het aantal missende waarden onderzocht door te kijken naar de percentages missing values en de percenta-
ges weet ik niet en niet van toepassing.

Er is een relatief klein aantal missing values (0,1-0,6%), omdat het grootse deel van de respondenten de vragen-
lijst via internet heeft ingevuld. Zonder een antwoord in te vullen kon men niet verder naar de volgende vraag. Om 
te voorkomen dat dit tot onbetrouwbare antwoorden zou leiden, is voor vragen waarbij twijfel bestond over het 
begrip ervan de antwoordcategorie weet ik niet opgenomen. Weet ik niet kan echter ook ingevuld zijn als men met 
begrip van de vraag het antwoord schuldig moet blijven. In dit laatste geval is weet ik niet een valide antwoord. Het 
verschil tussen weet ik niet als wel en geen valide antwoord en de consequentie voor inclusie binnen de factorana-
lyse is per item besproken. Ook de antwoordcategorie niet van toepassing kan een valide antwoord zijn. Ook hier is 
per item bekeken wat wel en geen valide antwoordcategorie is. In het rapport van Meuwissen & de Bakker (2008) is 
voor inclusie binnen een factoranalyse destijds de grens van minder dan 60% niet van toepassing gehanteerd, om 
te voorkomen dat er te veel respondenten uit zouden vallen. Het hoogste percentage niet van toepassing binnen de 
huidige meting is 50,5% (item 46). Er zijn daarom geen items die alleen op basis van een te hoog percentage niet 
van toepassing buiten de factoranalyse zijn gelaten. Voor inclusie in de factoranalyse is daarom gekozen voor het 
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criterium <10% missende waarden, tenzij er sprake is van weet ik niet of niet van toepassing als valide antwoordcate-
gorie (Tabel 5.2).

Belangscores
Voor de belangscores is gekeken naar het rekenkundig gemiddelde. Dit is ook de waarde die gehanteerd wordt in het 
rapport van Meuwissen & de Bakker (2008) en die gebruikt wordt voor de berekening van de verbeterscores. In de 
belangvragenlijst zijn alleen de aanvullende items opgenomen. Hiervan hebben twaalf items een gemiddelde score 
hoger dan 3,0. De richtlijnen schrijven voor uit te gaan van een top 10 belangscores. Omdat er geen groot verschil in be-
langscore is tussen de top tien en de top twaalf – dit verschil betreft honderdsten of duizendsten – is gekozen voor een 
top 12. Voor inclusie binnen de factoranalyse komt dit overeen met het hanteren van het criterium van een belangscore 
>3,0 (Tabel 5.1).

Tabel 5.1 Top 12 belangscores Huisarts AG (scores > 3,0)
Item belang score

44. De huisarts moet voldoende begrip voor mijn klacht of aandoening hebben. 3,39

48. De huisarts moet mij de zorg bieden die ik op dat moment nodig heb. 3,36

45. De huisarts moet mij inzicht geven over de achtergrond en mogelijke oorzaken van mijn klacht of aandoening. 3,36

73. De huisarts moet de behandeling (ook) richten op het ondersteunen van de eigen herstelkrachten van mijn 
lichaam.

3,17

49. De huisarts moet een goede balans hebben tussen betrokkenheid en professionele afstand. 3,15

43. De huisarts moet mij op mijn gemak stellen. 3,11

76. De aanvullende benadering moet mij motiveren om zelf actief aan mijn gezondheidstoestand bij te dragen. 3,08

84. De behandeling moet de kwaliteit van mijn leven op een positieve manier beïnvloeden. 3,08

69. De huisarts moet mij vrij laten in de keuze voor een reguliere en/of antroposofische behandeling. 3,07

70. De huisarts moet mij vrij laten in de keuze voor chemische of natuurlijke medicatie 3,07

71. De huisarts en ik moeten het eens over zijn over hoe mijn klacht of aandoening te behandelen. 3,07

75. De huisarts moet mij aanspreken in mijn eigen verantwoordelijkheid voor de keuzes die ik maak met betrekking 
tot mijn gezondheid.

3,04

Inter-itemanalyse
Voor de inter-itemanalyse is per schaal gekeken naar de correlaties tussen de bestaande en de aanvullende items. Er zijn 
geen hoge correlaties (>0,7) gevonden tussen bestaande en aanvullende items. Er zijn 5 paren van aanvullende items 
gevonden met een hoge correlatie (>0,7) (Tabel 5.2). Een hoge inter-itemcorrelatie is als enige aspect van de itemanalyse 
geen criterium geweest bij de includering van items voor de factoranalyse. Dit aspect speelt wel een rol bij de itemreduc-
tie in de definitieve vaststelling van het meetinstrument 

Itemselectie
Op basis van de hiervoor beschreven criteria zijn de items geïncludeerd voor de factoranalyse. Voor inclusie in de facto-
ranalyse is gekozen voor het criterium <10% missende waarden. Daarnaast zijn alle items met een belangscore >3,0 ook 
meegenomen. De items die niet aan de criteria voldoen komen in aanmerking om verwijderd te worden uit het meetin-
strument.
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Tabel 5.2 Criteria itemselectie Deel 1 De huisarts
Weet ik 

niet
(%)

Niet van 
toepas-

sing
(%)

Totaal 
missende 
waarden

(%)

Hoge 
inter-item 
correlatie

[item]

Belang 
(>3,0):+
of <2,5:-

Factor 
analyse

Praktijk

22. Ervoer u de inrichting van de wacht-, spreek/
behandelkamer als positief op uw welzijn?

10,1 12,2 - -

Huisarts

43. Stelde uw huisarts u op uw gemak? 2,2 + +

44. Had uw huisarts voldoende begrip voor uw 
klacht of aandoening?

2,1 + +

45. Gaf uw huisarts u inzicht over de achtergrond 
en mogelijke oorzaken van uw klacht of 
aandoening?

2,5 [46] + +

46. Hielp uw huisarts u omgaan met de ongemak-
ken en beperkingen die de klacht/aandoe-
ning met zich meebrengt?

6,8 50,5 59,2 [45,47] +

47. Had uw huisarts aandacht voor de eventuele 
gevolgen van uw klacht/aandoening voor uw 
sociale leven?

3,5 [46] +

48. Bood uw huisarts u de zorg die u op dat mo-
ment nodig had?

2,3 + +

49. Had uw huisarts een goede balans tussen 
betrokkenheid en professionele afstand? 

10,4 12,5 + +

Behandeling

68. Bent u door uw huisarts goed geïnformeerd 
over de antroposofische behandelingsmoge-
lijkheden?

4,0 +

69. Heeft uw huisarts u vrij gelaten in de keuze 
voor een reguliere en/of antroposofische 
behandeling?

25,5 28,9 [70] + +

70. Heeft uw huisarts u vrij gelaten in de keuze 
voor chemische of natuurlijke medicatie? 

21,2 24,6 [69] + +

71. Waren u en uw huisarts het eens over hoe uw 
klacht of aandoening te behandelen?

9,7 12,7 + +

73. Richtte uw huisarts de behandeling (ook) op 
het ondersteunen van de eigen herstelkrach-
ten van uw lichaam? 

24,6 27,8 + +

Antroposofische visie van huisarts

74. Kon u door de antroposofische benadering 
beter begrijpen wat er met u aan de hand 
was?

27,6 31,2 [78] -

75. Werd u door uw huisarts aangesproken in uw 
eigen verantwoordelijkheid voor de keuzes 
die u maakt met betrekking tot uw gezond-
heid? 

15,7 19,4 + +

76. Motiveerde de aanvullende benadering u om 
zelf actief aan uw gezondheidstoestand bij te 
dragen?

17,6 21,3 + +

77. Ondersteunde de arts u hierbij op voor u 
belangrijke momenten?

5,7 39,7 48,6 +

78. Kon u door de antroposofische benadering uw 
klacht/aandoening betekenis geven binnen 
de samenhang van uw leven en functione-
ren?

11,2 36,8 51,2 [74,79] -
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79. Ondersteunde de antroposofische benadering 
u in uw persoonlijke ontwikkeling als mens?

11,0 38,4 52,3 [78] -

80. Bood de antroposofische benadering u hand-
vatten (of inspiratie) om uw klacht/aandoe-
ning een spirituele betekenis te geven?

10,5 40,5 54,1 - -

Effect van de behandeling

83. Waren er bijwerkingen van de behandeling? 21,4 25,7 +

84. Beïnvloedde de behandeling de kwaliteit van 
uw leven op een positieve manier? 

24,0 28,2 + +

5.3 Factoranalyse en schaalconstructie Deel 1 de Huisarts

Om de onderliggende structuur van de vragenlijst te kunnen vaststellen zijn factoranalyses uitgevoerd op de resultaten 
van het onderzoek met de ervaringenvragenlijst. Deze analyses zijn ook gebruikt om te beoordelen hoe de aanvullende 
vragen zich verhouden tot de bestaande vragenlijst en of er een aparte schalen onderscheiden kunnen worden met 
alleen antroposofische items.

De factoranalyses zijn uitgevoerd volgens de richtlijnen van het Handboek CQI Ontwikkeling (Sixma et al. 2008), dat wil 
zeggen met Varimax rotatie, factorlading minimaal 0,40, Eigenvalue >1, de KMO >0,60 en een significante Barlett’s test of 
Sphericity (p<0,05).

De factoranalyse is uitgevoerd in drie delen. Ten eerste is er een confirmatieve factoranalyse gedaan met alleen de 
oorspronkelijke items waarbij er bekeken is of de bestaande schalen ook bij deze meting naar voren en of de items vol-
doende laden binnen hun bestaande schaal.

Ten tweede is een exploratieve factoranalyse gedaan met alleen de aanvullende items. Deze analyse is twee keer 
uitgevoerd. Een keer met alle aanvullende items en een keer met alleen de geselecteerde items op basis van de criteria.

Ten derde is een factoranalyse uitgevoerd waarbij per bestaande schaal is gekeken welke van de aanvullende items 
binnen deze schaal voldoende laden.

5.3.1 Confirmatieve factoranalyse
In tabel 5.3 is te zien in hoeverre de componenten uit de factoranalyse van de huidige steekproef overeenkomen met de 
bestaande schaalindeling.

Tabel 5.3 Overzicht bestaande schalen in vergelijking met componenten nieuwe meting
Bestaande schaal HA Bijbehorende items Component nieuwe meting Bijbehorende items

Toegankelijkheid 8-12-14-15-23 Component 3 12-13-14-15

Assistente 6-9-10-11-16-17 Component 2 6-9-10-11-14-16-17

Bejegening HA 24-26-38-39 Component 4 24-36-38-39

Communicatie HA 25-27-28-29-41 Component 1 6-24 t/m 42

Zorg op maat 30-31-32-33-34-35-36-37-40 Component 1 6-24 t/m 42

Component 5 29

Component 6 19-23

Component 7 20-21

Zichtbaar is dat bij de nieuwe factoranalyse drie componenten grotendeels overeenkomen met de bestaande 
schalen. De schalen CommunicatieHA en ZorgopMaat worden in de nieuwe analyse echter niet herkend als afzondelijke 
schalen maar vallen binnen één component (1). Ook met de huidige steekproef blijven de bestaande schalen voldoende 
intern consistent (Tabel 5.4) en laden de items voldoende binnen hun bestaande schaal (factorlading: 0,571-0,862).
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Tabel 5.4 Overzicht interne consistentie per schaal
Schaal Cronbach’s Alpha

Toegankelijkheid ,686

Assistente ,782

Bejegening huisarts ,759

Communicatie huisarts ,826

Zorg op maat ,870

5.3.2 Exploratieve factoranalyse aanvullende items
De exploratieve factoranalyse met de aanvullende items is in twee varianten uitgevoerd. In de eerste variant zijn alleen de 
aanvullende items gebruikt. In de tweede variant is gekeken naar de combinatie met de bestaande items. Hierbij is de vraag: 
wanneer alle items worden meegenomen in de factoranalyse, komen er dan componenten naar voren die uitsluitend uit aan-
vullende items bestaan? Dit laat zien of er statistisch een aparte ‘antroposofische factor’ bestaat die een toegevoegde waarde 
heeft ten opzichte van de bestaande vragenlijst.

De twee varianten leveren de volgende aanvullende componenten op:

1. Uit de exploratieve analyse met alle aanvullende items die aan de selectiecriteria voldoen komen de volgende drie 
componenten (met de bijbehorende items) naar voren:
– Component 1: 43,44,45,46,47,48,49,71,77
– Component 2: 68,73,75,76,77,84
– Component 3: 68,69,70,83

2. Uit de tweede variant – de analyse in combinatie met bestaande items – komt één component naar voren die uitslui-
tend uit aanvullende items bestaat.
– Component 2: 68-73-75-76-77-84

De exploratieve factoranalyse laat in beide varianten zien dat er ten minste één aanvullende antroposofische component 
in de vragenlijst aanwezig is. Deze omvat de items 68-73-75-76-77-84. De andere items vormen componenten in combi-
natie met bestaande items. Hierdoor ontstaat er ruimte voor discussie of deze items inhoudelijk iets toevoegen of binnen 
een zorgdomein vallen dat in de bestaande vragenlijst al voldoende wordt uitgevraagd. De ruimte tot discussie wordt 
verder zichtbaar in de derde factoranalyse. Hierin wordt zichtbaar hoe verschillende aanvullende items, met name uit de 
eerste component, zich verspreiden over verschillende bestaande schalen.

5.3.3 Factoranalyse per bestaande schaal
In de derde factoranalyse is bekeken welke van de geselecteerde aanvullende items voldoende laden binnen de be-
staande schalen, of de aanvullende items statistisch van toegevoegde waarde zijn en of deze van invloed zijn op de 
interne consistentie van de schaal. Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van de factorlading en wordt Chronbach’s alpha 
berekend (Tabel 5.5).

Schaal drie (Tabel 5.5) bleef na toevoeging van de aanvullende items niet consistent, maar de items verdeelden zich 
over twee componenten, waarbij item 31 in zijn geheel onvoldoende laadde. De clustering van de aanvullende items 
kwam grotendeels overeen met de eerder waargenomen clustering. Voor de schalen vier en vijf geldt dat verwijdering 
van de aanvullende items niet zorgt voor een toename van de Cronbach’s alpha.
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Tabel 5.5 Vergelijking aanvullende items met bestaande schalen
         Schaal Cronbachs Alpha oud Aanvullende items die  

voldoende laden
Cronbach’s alpha nieuw

1. Toegankelijkheid ,686 geen -

2. Assistente ,782 geen -

4. Bejegening huisarts ,759 43 ,919

5. Communicatie huisarts ,826 43 t/m 49-68-71-77 ,930

3. Zorg op maat ,870 geen -

3. Zorg op maat,
 items 30-35-36-37-40

- 43 t/m 49-71 ,942

3. Zorg op maat,
items 30-32-33-34-37

- 45-46 ,942

5.4 Interne consistentie

De interne consistentie van de gevonden schalen is geanalyseerd met behulp van Cronbach’s alpha (α). Een schaal is 
voldoende intern consistent bij een waarde α>0,7.

Van de drie gevonden componenten in de exploratieve factoranalyse zijn de eerste twee componenten voldoende 
intern consistent en de derde component net niet (α=0,670). Onderdeel van de analyse naar de interne consistentie is de 
α if item deleted (Bijlage 7a). Bij een verhoging van de α-waarde bij verwijdering van het betreffende item komt het item 
in aanmerking verwijderd te worden uit de schaal. Dit is het geval bij item 83 uit de derde component. Om te bepalen in 
welke mate een item correleert met de component als geheel is gekeken naar de item-totaal-correlatie (ITC) (Bijlage 7b). 
Het criterium voor voldoende samenhang is ITC >0,4.

De uitkomsten van de item- en factoranalyse zijn teruggekoppeld aan de artsenvertegenwoordiging, bestaande uit het 
bestuur van de NVAA en de patiëntenvertegenwoordiging, bestaande uit de directeur van Antroposana en twee actieve 
leden. In overleg met deze partijen is tot een definitief voorstel tot samenstelling van de schalen en losse items in de 
ervaringenvragenlijst gekomen. Hierbij zijn twee componenten uit de factoranalyse behouden als nieuwe schalen. Voor 
de bespreking en argumentatie verwijzen de onderzoekers naar hoofdstuk 8. De definitieve schalen worden in paragraaf 
5.5 en hoofdstuk 6 en 7 reeds gebruikt voor verdere analyse. Een overzicht hiervan is te vinden in Tabel 5.6.

5.5 Samenhang tussen de schalen

De samenhang van de schalen is beoordeeld door de interfactorcorrelaties te berekenen (Tabel 5.7). Hierbij is de Pear-
son’s correlatie berekend tussen de somscores van de schalen. Het criterium voor voldoende onafhankelijke schalen is 
een correlatie van r=<0,7 Handboek CQI Ontwikkeling (Sixma et al. 2008). In dat geval meet de schaal een statistisch te 
onderscheiden dimensie.

De samenhang tussen de schalen laat grote verschillen zien. De kleinste correlatie bestaat tussen BejegeningAn-
dereZorgverlener en AGBehandelingHuisarts (r=0,08) en de grootse correlatie bestaat tussen ZorgOpMaatHuisarts en 
AGAttitudeHuisarts (r=0,76).

Ook de schalen Communicatie Huisarts en Bejegening Huisarts (r=0,71), Samenwerking andere zorgverlener en Bejege-
ning andere zorgverlener (r=0,71), AGAttitudeHuisarts met CommunicatieHuisarts (r=0,75) en AGAttitudeHuisarts met 
BejegeningHuisarts (r=0,70) laten een grote samenhang zien. De schaal AGBehandelingHuisarts laat met alle andere 
schalen een geringe tot matige correlatie zien (r>0,08 en r<0,56). De hoogste correlatie van deze schaal bestaat met de 
schaal ZorgOpMaatHuisarts
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Tabel 5.6 Overzicht aanvullende schalen Deel 1 De Huisarts
Schaal AG Behandeling Huisarts
Alpha = 0,832
N=612

Factor 
lading

ITC Alpha if 
item 

deleted

68. Bent u door uw huisarts goed geïnformeerd over de antroposofische behandelings-
mogelijkheden?

0,727 0,631 0,802

69. Heeft uw huisarts u vrij gelaten in de keuze voor een reguliere en/of antroposofische 
behandeling?

0,599 0,491 0,821

73. Richtte uw huisarts de behandeling (ook) op het ondersteunen van de eigen herstel-
krachten van uw lichaam? 

0,779 0,674 0,797

75. Werd u door uw huisarts aangesproken in uw eigen verantwoordelijkheid voor de 
keuzes die u maakt met betrekking tot uw gezondheid? 

0,702 0,544 0,817

76. Motiveerde de aanvullende benadering u om zelf actief aan uw gezondheidstoe-
stand bij te dragen?

0,835 0,732 0,789

78. Kon u door de aanvullende benadering uw klacht/aandoening betekenis geven 
binnen de samenhang van uw leven en functioneren?

0,811 0,688 0,795

84. Beïnvloedde de behandeling de kwaliteit van uw leven op een positieve manier? 0,685 0,582 0,809

Schaal AG Attitude Huisarts
Alpha = 0,810
N=1822

43. Stelde uw huisarts u op uw gemak? 0,789 0,639 0,762

44. Had uw huisarts voldoende begrip voor uw klacht of aandoening? 0,824 0,686 0,753

45. Gaf uw huisarts u inzicht over de achtergrond en mogelijke oorzaken van uw klacht 
of aandoening?

0,722 0,569 0,802

48. Bood uw huisarts u de zorg die u op dat moment nodig had? 0,777 0,627 0,764

49. Had uw huisarts een goede balans tussen betrokkenheid en professionele afstand? 0,721 0,554 0,789

Tabel 5.7 Pearson’s correlaties tussen de schalen van Deel 1 De Huisarts
Toegank Assistente Bejeg 

HA
Comm 

HA
OpMaat 

HA
Samen 

AZ
Bejeg 

AZ
Opmaat 

Az
AG Attitu-

de HA
Toegankelijkheid 1

Assistente ,51* 1

BejegeningHuisarts ,29* ,37* 1

Communicatie
Huisarts

,32* ,36* ,71* 1

ZorgOpMaatHuisarts ,37* ,38* ,60* ,73 1

SamenwerkingAZ ,14* ,25* ,22* ,23* ,25* 1

BejegeningAZ ,09* ,21* ,18* ,13* ,17* ,71* 1

ZorgOpMaatAZ ,16* ,23* ,23* ,21* ,34* ,65* ,65* 1

AGAttitudeHuisarts ,32* ,38* ,70* ,75* ,76* ,22* ,18* ,29* 1

AGBehandelingHuisarts ,24* ,26* ,36* ,41* ,56* ,17* ,08* ,27* ,50*
*  p<0.05

5.6 Itemanalyse Deel 2 De Therapeut

De afzonderlijke items in de ervaringenvragenlijst zijn beoordeeld op de volgende drie aspecten:
– Het onderscheidend vermogen per item. Daartoe is gekeken naar de scheefheid van de verdeling van de ervarings-

vragen.
– Het begrip van het item door de respondenten. Daartoe is op dezelfde manier als bij Deel 1 (De Huisarts) gekeken 

naar de non-respons, dat wil zeggen de missing values, en/of weet ik niet op de ervaringsvragen.
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– De mate waarin een item uitvalt door de antwoordcategorie niet van toepassing. Niet van toepassing kan theoretisch 
een valide antwoord zijn maar is statistisch een missende waarde.

– Het belang van het item. Daartoe is gekeken naar de antwoorden op de belangvragen

Scheefheid
Een extreem scheve verdeling (nooit/altijd>90%) werd aangetroffen bij de items 96, 105, 107. Deze items komen daarom 
in aanmerking verwijderd te worden. 96 Is echter inhoudelijk een belangrijk item om controle op de houden, in verband 
met de toegankelijkheid van de zorg. 105 Komt in aanmerking verwijderd te worden. 107 Is verplicht volgens de CQI-sys-
tematiek.

Missende waarden
Per item is het aantal missende waarden onderzocht door de percentages missing values en de percentages weet ik niet 
en niet van toepassing te berekenen.

Er is een relatief klein aantal missing values (0,4-4,8%) omdat het grootse deel van de respondenten de vragenlijst via 
internet, met verplichting tot beantwoorden, heeft ingevuld. Om te voorkomen dat dit tot onbetrouwbare antwoorden 
zou leiden is voor vragen waarbij twijfel bestond over het begrip ervan de antwoordcategorie weet ik niet opgenomen. 
Weet ik niet kan echter ook ingevuld zijn als men met begrip van de vraag het antwoord schuldig moet blijven. In dit laat-
ste geval is weet ik niet een valide antwoord. Het verschil tussen weet is niet als wel en geen valide antwoord en de con-
sequentie voor inclusie binnen de factoranalyse is per item besproken. Dit heeft geresulteerd in het excluderen van de 
items die een percentage weet ik niet >30% hebben. Voor de antwoordcategorie niet van toepassing geldt ook dat dit een 
valide antwoord kan zijn. Hier is eveneens per item bekeken wat wel en geen valide antwoordcategorie is. Zoals eerder 
beschreven is in het rapport CQ-Index Huisartsenzorg (Meuwissen en de Bakker, 2008) voor inclusie binnen een factora-
nalyse destijds de grens van minder dan 60% niet van toepassing gehanteerd, om te voorkomen dat er te veel responden-
ten uit zouden vallen. In lijn hiermee zijn de items 102, 104 en 119 uitgesloten bij de factoranalyse. Ook het item 128 (niet 
van toepassing=25,8%) is uitgesloten omdat bleek dat bij inclusie van dit item te veel respondenten zouden uitvallen.

Voor inclusie binnen de factoranalyse is gekozen om hetzelfde afkappunt te hanteren als bij Deel 1 (De Huisarts); 
dat betekent een criterium van minder dan 10% missende waarden, tenzij er sprake is van niet van toepassing als valide 
antwoordcategorie (Tabel 5.5).

Belangscores
De belangscores liggen relatief dicht bij elkaar (2,43-3,61). Er zijn relatief weinig scores boven de 3,5 (item 60) en weinig 
onder de 2,5 (items 42 en 78). In de onderstaande tabellen zijn de top 10 hoogste en laagste scores weer gegeven. In lijn 
met het deel over de huisartsenzorg wordt ook hier gekozen om items met een belangscore >3,0 mee te nemen in de 
factoranalyse. Omdat de scores zo dicht bij elkaar liggen reikt het aantal van deze items verder dan de top 10, namelijk 
23 items.

Tabel 5.8 Top 10 hoogste belangscores Therapeut
Item Belangscore

60. Ik moet vertrouwen hebben in de deskundigheid van mijn behandelaar. 3,61

54. De behandelaar moet mij serieus nemen. 3,50

53. De behandelaar moet aandachtig naar mij luisteren. 3,41

64. De behandelaar moet mij de zorg bieden die ik op dat moment nodig heb. 3,39

70. De behandelaar moet de behandeling (ook) richten op het ondersteunen van de eigen herstelkrachten van mijn lichaam. 3,34

55. De behandelaar moet genoeg tijd hebben voor mij. 3,32

45. De praktijk moet schoon zijn. 3,30

57. De behandelaar moet mij dingen op een begrijpelijke manier uitleggen. 3,30

74. De aanvullende benadering moet mij motiveren om zelf actief aan mijn gezondheidstoestand bij te dragen. 3,27

59. De behandelaar moet voldoende begrip hebben voor mijn klacht of aandoening. 3,26
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Tabel 5.9 Top 10 laagste belangscores Therapeut
Item Belangscore

78. De aanvullende benadering moet mij handvatten (of inspiratie) bieden om mijn klacht of aandoening een spiritu-
ele betekenis te geven.

2,43

42. Ik moet geïnformeerd worden over het feit dat de antroposofische benadering afwijkt van de gebruikelijke regu-
liere behandeling voor mijn aandoening.

2,49

48. Ik moet goed geïnformeerd worden over de organisatie en mogelijkheden binnen het therapeuticum. 2,53

80. Ik moet binnen korte termijn positief effect van de behandeling ervaren. 2,56

49. Indien er in het therapeuticum meerdere behandelaars van één discipline zijn, moet ik kunnen kiezen wie mijn 
behandelaar is.

2,66

69. Er moet een behandelplan opgesteld worden. 2,67

81. De behandeling moet geen bijwerkingen hebben. 2,73

46. De inrichting van de wacht- en behandelruimte moet ik als positief op mijn welzijn ervaren. 2,76

67. Er moet een hulpvraag geformuleerd worden. 2,83

77. De aanvullende benadering moet mij ondersteunen in mijn persoonlijke ontwikkeling als mens. 2,84

Inter-itemanalyse
Voor de inter-itemanalyse is gekeken naar de correlaties tussen de items. Er zijn negen items gevonden die een hoge 
correlatie (>0,7) hebben met een of meerdere andere items. Er zijn zes items gevonden die een correlatie hebben van 
>0,680 met een of meerdere andere items (Tabel 5.10). Een hoge inter-item correlatie is geen criterium bij het includeren 
van items voor de factoranalyse. Dit aspect speelt wel een rol bij de itemreductie in de definitieve vaststelling van het 
meetinstrument (Hoofdstuk 8).

Itemselectie

Tabel 5.10 Criteria itemselectie Deel 2 De Therapeut
Weet ik 

niet
(%)

Niet van 
toepassing

(%)

Totaal 
missende 
waarden

%

Hoge 
inter-item 
correlatie

[item]

Belang 
(>3,0):+
of <2,5:-

factor 
analyse

Behandelpraktijk

93. Heeft u bewust gekozen voor een antroposofi-
sche behandelaar?

-

95. Bent u geïnformeerd over het feit dat de antro-
posofische benadering verschilt ten opzichte 
van de gebruikelijke reguliere behandeling voor 
uw aandoening?

24,6 26,0 - -

96. Kreeg u binnen een redelijke termijn de eerste 
afspraak?

-

97. Is de praktijk goed toegankelijk voor kinderwa-
gens en mensen met een lichamelijke beper-
king?

34,2 36,0 -

98. Was de praktijk schoon? + x

99. Ervoer u de inrichting van de wacht- en behan-
delruimte als positief op uw welzijn?

9,8 11,1 -

Afstemming meerdere zorgverleners

101. Bent u goed geïnformeerd over de organisatie 
en mogelijkheden binnen het therapeuticum?

3,0 (38,0)** -

102. Indien er in het therapeuticum meerdere be-
handelaars van één discipline zijn, kon u kiezen 
wie uw behandelaar is?

25,8 (60,6) -
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104. Hebben de verschillende behandelaars hun 
behandeling ten aanzien van uw hulpvraag op 
elkaar afgestemd?

5,2 4,6 (80,2) + -

Behandelaar

105. Was de behandelaar beleefd tegen u? [107] +*** -

106. Luisterde de behandelaar aandachtig naar u? [107]
[119]

+ x

107. Nam de behandelaar u serieus? [105] [106] + x

108. Had de behandelaar genoeg tijd voor u? + x

109. Stelde de behandelaar u op uw gemak? [112]*
[119]

+ x

110. Legde de behandelaar u dingen op een begrij-
pelijke manier uit?

+ x

111. Gaf de behandelaar u inzicht over de achter-
grond en mogelijke oorzaken van uw klacht/
aandoening?

+ x

112. Had de behandelaar voldoende begrip voor 
uw klacht of aandoening?

[109]*
[119]

+ x

113. Had u vertrouwen in de deskundigheid van 
uw behandelaar?

[119] + x

114. Hielp de behandelaar u omgaan met de 
ongemakken en beperkingen die de klacht of 
aandoening met zich meebrengt?

3,0 27,8 32,3 + x

115. Had de behandelaar aandacht voor mogelijke 
emotionele problemen die te maken hebben 
met uw gezondheid?

[116] + x

116. Had de behandelaar aandacht voor de even-
tuele gevolgen van uw klacht of aandoening 
voor uw sociale leven?

[115] x

117. Bood uw behandelaar u de zorg die u op dat 
moment nodig had?

+ x

118. Had de behandelaar een goede balans tussen 
betrokkenheid en professionele afstand?

7,1 + x

119. Was uw behandelaar bereid met u te praten 
over zaken die, naar uw mening, niet goed zijn 
gegaan?

62,4 63,6 [106]
[109]
[112]
[113]

+ -

Behandeling

120. Is er een hulpvraag geformuleerd? 35,3 36,7 -

121. Waren u en uw behandelaar het eens over 
uw klacht of aandoening?

+ x

122. Is er een behandelplan opgesteld? 35,7 37,3 -

123. Richtte de behandelaar de behandeling (ook) 
op het ondersteunen van de eigen herstel-
krachten van uw lichaam?

16,8 18,0 + x

124. Is de behandeling geëvalueerd? 11,4 28,9 41,5

Antroposofische visie

125. Kon u door de aanvullende benadering beter 
begrijpen wat er met u aan de hand was?

13,4 15,9 [129]* + X
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126. Werd u door de behandelaar aangesproken 
in uw eigen verantwoordelijkheid voor de 
keuzes die u maakt met betrekking tot uw 
gezondheid?

9,6 12,3 + x

127. Motiveerde de aanvullende benadering u om 
zelf actief aan uw gezondheidstoestand bij te 
dragen?

7,1 + x

128. Ondersteunde de behandelaar u hierbij op 
voor u belangrijke momenten?

3,9 25,8 31,4 [129]* + -

129. Kon u door de aanvullende benadering 
uw klacht of aandoening betekenis geven 
binnen de samenhang van uw leven en 
functioneren?

9,6 20,3 31,9 [125]*
[128]*
[130]*

-

130. Ondersteunde de aanvullende benadering u 
in uw persoonlijke ontwikkeling als mens?

8,6 20,9 31,4 [129]* -

131. Bood de aanvullende benadering u handvat-
ten (of inspiratie) om uw klacht/aandoening 
een spirituele betekenis te geven?

10,2 24,6 36,5 - -

Effect van de behandeling

132. Heeft de antroposofische manier van behan-
delen u verwachtingen gegeven ten aanzien 
van het verbeteren van uw gezondheidstoe-
stand?

-

134. Waren er bijwerkingen van de behandeling? 10,7 11,9 x

135. Beïnvloedde de behandeling de kwaliteit van 
uw leven op een positieve manier?

8,7 10,0 + x

*  correlatie >.680
**  de percentages tussen haakjes hebben betrekking op het feit dat door een voorgaande selectievraag een aantal respondenten deze 

vraag kon overslaan. Dit aantal is echter wel als missing value gecodeerd en heeft als zodanig invloed op de factoranalyse.
*** geen verplicht item meer

5.7 Factoranalyse en schaalconstructie Deel 2 De Therapeut

Om de onderliggende structuur van de vragenlijst te kunnen vaststellen zijn factoranalyses uitgevoerd op de resultaten 
van het onderzoek met de ervaringenvragenlijst. De factoranalyse van Deel 2 (de Therapeut) is losstaand van Deel 1 (de 
Huisarts) uitgevoerd.

De factoranalyse is ook hier uitgevoerd volgens de richtlijnen van het Handboek CQI Ontwikkeling (Sixma et al. 2008) 
Dat wil zeggen met Varimax rotatie, factorlading minimaal 0,40, Eigenvalue >1, de KMO >0,60 en een significante Barlet-
t’s test of Sphericity (p<0,05).

Uit de factoranalyse met de items die aan de criteria voldoen komen de volgende componenten naar voren:
– Component 1: (98)-106-107-108-109-110-112-113-(115-116)-117-118-(121-123)
– Component 2: (109-110)-111-(112-113)-114-115-116-(117)-121-123-125-126-127-135
– Component 3: 134

5.8 Interne consistentie

De interne consistentie van de gevonden schalen is geanalyseerd door de Cronbach’s alpha van de schalen te berekenen. 
Een schaal is voldoende intern consistent als de α-waarde >0,7.

De twee gevonden schalen zijn intern voldoende consistent. Onderdeel van de analyse naar de interne consistentie is 
de α if item deleted (Bijlage 7b). Bij een verhoging van de α-waarde bij verwijdering van het betreffende item komt het 
item in aanmerking verwijderd te worden uit de schaal. Dit is het geval bij item 98 uit de eerste schaal. Om te bepalen in 
welke mate een item correleert met de schaal als geheel is gekeken naar de item-totaal-correlatie (ITC) (Bijlage 7b). Het 
criterium voor voldoende samenhang is ITC >0,4.
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De uitkomsten van de item- en factoranalyse zijn teruggekoppeld aan de betreffende beroepsverenigingen van de 
betrokken therapeuten en overige behandelaars en de patiëntenvertegenwoordiging, bestaande uit de directie van Antro-
posana en twee actieve leden. In overleg met deze partijen is tot een definitief voorstel tot samenstelling van de schalen 
en losse items in de ervaringenvragenlijst gekomen. Voor de bespreking en argumentatie verwijzen de onderzoekers naar 
hoofdstuk 8. De definitieve schalen worden in de rest van dit hoofdstuk en hoofdstuk 6 reeds gebruikt voor verdere analy-
se. Een overzicht hiervan is te vinden in Tabel 5.11.

Tabel 5.11 Overzicht schalen Deel 2 De Therapeut
factorlading ITC Alpha if item 

deleted

Schaal AG Attitude Therapeut
Alpha = 0,941
N=202

106. Luisterde de behandelaar aandachtig naar u? 0,815 0,757 0,936

109. Stelde de behandelaar u op uw gemak? 0,891 0,847 0,930

110. Legde de behandelaar u dingen op een begrijpelijke manier uit? 0,852 0,800 0,933

112. Had de behandelaar voldoende begrip voor uw klacht of aandoening? 0,877 0,830 0,931

113. Had u vertrouwen in de deskundigheid van uw behandelaar? 0,850 0,805 0,932

117. Bood uw behandelaar u de zorg die u op dat moment nodig had? 0,814 0,757 0,937

118. Had de behandelaar een goede balans tussen betrokkenheid en professione-
le afstand?

0,815 0,758 0,936

119. Was uw behandelaar bereid met u te praten over zaken die, naar uw mening, 
niet goed zijn gegaan?

0,848 0,796 0,934

Schaal AG Behandeling Therapeut
Alpha = ,932
N=238

111. Gaf de behandelaar u inzicht over de achtergrond en mogelijke oorzaken van 
uw klacht/aandoening?

0,766 0,709 0,926

114. Hielp de behandelaar u omgaan met de ongemakken en beperkingen die de 
klacht of aandoening met zich meebrengt?

0,808 0,758 0,924

115. Had de behandelaar aandacht voor mogelijke emotionele problemen die te 
maken hebben met uw gezondheid?

0,691 0,626 0,930

121. Waren u en uw behandelaar het eens over uw klacht of aandoening? 0,739 0,679 0,927

123. Richtte de behandelaar de behandeling (ook) op het ondersteunen van de 
eigen herstelkrachten van uw lichaam?

0,777 0,725 0,925

125. Kon u door de aanvullende benadering beter begrijpen wat er met u aan de 
hand was?

0,822 0,773 0,923

126. Werd u door de behandelaar aangesproken in uw eigen verantwoordelijk-
heid voor de keuzes die u maakt met betrekking tot uw gezondheid?

0,720 0,658 0,929

127. Motiveerde de aanvullende benadering u om zelf actief aan uw gezond-
heidstoestand bij te dragen?

0,798 0,745 0,924

129. Kon u door de aanvullende benadering uw klacht of aandoening betekenis 
geven binnen uw leven en functioneren?

0,862 0,824 0,921

130. Ondersteunde de aanvullende benadering u in uw persoonlijke ontwikkeling 
als mens?

0,817 0,770 0,923

135. Beïnvloedde de behandeling de kwaliteit van uw leven op een positieve 
manier?

0,706 0,645 0,929
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5.9 Samenhang tussen de schalen

De samenhang tussen de twee schalen is, in lijn met de aanpak van Deel 1 (de Huisarts), beoordeeld door de interfactor-
correlaties te berekenen. Het criterium voor voldoende onafhankelijke schalen is een correlatie van r=<0,7 (Sixma et al. 
2008) . De interfactorcorrelatie tussen de schalen is r=0,698, (p<0,00). Dit is opvallend omdat de schalen gebaseerd zijn 
op de twee toegevoegde schalen in Deel 1 (de Huisarts). De schalen in deel 1 vertonen een correlatie van r=0,50. Met een 
waarde van r=0,698 is het de vraag of de schalen in deel 2 (de Therapeut) statistisch een voldoende te onderscheiden 
dimensie meten ten opzichte van elkaar.
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6  Ervaringen van patiënten met de huisarts en de 
therapeut

In dit hoofdstuk wordt de kwaliteit van de zorgverleners besproken. De resultaten worden getoond in de vorm van waar-
deringscijfers, ervaringsscores en verbeterscores. Daarnaast wordt de invloed van enkele achtergrondkenmerken op de 
ervaringsscores besproken.

In dit rapport staan de gemiddelde waarden van alle huisartsen samen. De deelnemende praktijken hebben elk 
afzonderlijk een individueel rapport gekregen waarin hun eigen scores vergeleken zijn met de gemiddelde scores van 
alle praktijken.

De resultaten worden voor de huisartsen en therapeuten apart weergegeven. In bijlagen 4a en 4b staat een volledig 
overzicht van de percentages van alle gegeven antwoorden.

6.1 Waarderingscijfers

Het gemiddelde algemene waarderingscijfer van de huisartsen op een schaal van 0 (slechtste) tot 10 (beste) is 8,4 
(sd=1,2). Het overgrote deel is zeer tevreden over de zorg in de huisartsenpraktijk. Slechts 0,8% geeft zijn huisarts een 
onvoldoende (0-4) en 82,4% gaf een 8 of hoger. 45,2% gaf zelfs een 9 of hoger.

Het gemiddelde waarderingscijfer van de therapeuten is 8,3 (sd=1,5). 2,0% gaf een onvoldoende en 80,9% gaf een 8 
of hoger. 46,9 % gaf een 9 of hoger.

Fig. 6.1 Verdeling algemeen waarderingscijfer huisarts

Fig. 6.2 Verdeling algemeen waarderingscijfer therapeut
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6.2 Ervaringsscores

In bijlage 4a en 4b zijn de percentages van alle antwoorden weergegeven. De categorieën nooit (nee) en soms zijn in lijn 
met het rapport CQ-Index Huisartsenzorg (Meuwissen en de Bakker 2008) samengenomen en gepresenteerd naast de 
categorieën meestal en altijd (ja).

Fig. 6.3 Verdeling antwoordcategorieën per schaal in percentages

Tabel 6.1 Gemiddelde schaalscores
Gem. Nooit/soms 

(%)*
Meestal  

(%)*
Altijd
(%)*

Toegankelijkheid 3,2 8,0 55,3 36,7

Assistente 3,6 1,7 18,9 79,4

Bejegening huisarts 3,8 0,6 8,6 90,8

Communicatie huisarts 3,7 2,8 16,7 80,5

Zorg op maat 3,3 9,0 42,6 48,4

Samenwerking andere zorgverlener 3,6 4,9 20,3 74,8

Bejegening andere zorgverlener 3,7 2,3 12,8 84,9

Zorg op maat andere zorgverlener 3,3 13,6 27,1 59,3

AG attitude huisarts 3,6 4,0 25,9 70,1

AG behandeling huisarts 3,1 16,5 43,2 40,3

AG attitude therapeut 3,7 2,0 14,3 83,7

AG behandeling therapeut 3,4 6,9 43,0 50,1
*  Bij de berekening van de gemiddelde schaalscores blijven de oorspronkelijke hele waarden per antwoordcategorie niet intact. Im-

mers, in een schaal zijn meerdere items opgenomen. Voor de berekening van de percentageverdeling per schaal zijn de afkappunten 
gelegd bij respectievelijk de gemiddelde schaalscores van 2,5 en 3,5 punten.

 Alle gemiddelde schaalscores komen overeen met de categorieën meestal of altijd. Dit geeft over alle schalen een positief oordeel 
van de huisartsenzorg.
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Tabel 6.2a Antwoorden op de vraag: als u iets zou kunnen veranderen aan de zorg die u kreeg van deze huisart-
senpraktijk, wat zou dat dan zijn? Geordend naar categorieën en verdeeld in hoofdgroepen.

Antwoordcategorie Frequentie Percentage

Niet ingevuld 516 24,6%

Geen verandering/prima zo 336 16,0%

Weet niet/geen oordeel 245 11,7%

Overige, niet passend in een categorie 31 1,5%

Hoofdgroep: algemeen 1128 53,8%

Telefonische bereikbaarheid verbeteren 150 7,1%

Minder wachttijd voor consult/behandeling 148 7,1%

Verruiming openingstijden 37 1,8%

Geen, te weinig/meer tijd 27 1,3%

Verbetering behandeling huisartsenpost 23 1,1%

Behandeling door vaste huisarts/persoon 22 1,0%

Antroposofische vervanger van de antroposofische arts* 22 1,0%

Sneller bij huisarts terecht voor een afspraak 17 0,8%

Inloopspreekuur 12 0,6%

Huisbezoek/visite 4 0,2%

Niet eerst probleem aan assistente behoeven te vertellen 2 0,1%

Antroposofisch arts dichter bij huis* 23 1,1%

Hoofdgroep: organisatie van de praktijk 487 23,2%

Meer inspraak/diepgang in diagnose/therapie* 162 7,7%

Betere balans antroposofisch – regulier* 38 1,8%

Regie in eigen hand van de patiënt* 17 0,8%

Meer preventieve controle/check ups 11 0,5%

Meer antroposofische medicijnen* 6 0,3%

Kennis over specialisten en kwaliteiten elders in Europa* 8 0,4%

Verwijs: te laat doorsturen 6 0,3%

Voorschrijfgedrag 2 0,1%

Hoofdgroep: kwaliteit van de zorg 250 11,9%

Warmere betrokkenheid assistente/arts* 66 3,1%

Onbeleefd/te weinig aandacht/onpersoonlijk/niet serieus 52 2,5%

Hoofdgroep: professionele houding 118 5,6%

Verbetering praktijkinrichting 94 4,5%

Parkeergelegenheid 6 0,3%

Hoofdgroep: ruimtelijk/gebouw 100 4,8%

Lagere extra kosten en tijdige beschikbaarheid medicijnen* 16 0,8%

Hoofdgroep: bekostiging 16 0,8%

Totaal 2099 100%
*  Toegevoegde antwoordcategorie ten opzichte van het rapport Huisartsenzorg (Meuwissen en de Bakker, 2008).

De analyse van item 88 (Tabel 6.2a) laat zien dat de grootste groep respondenten geen punten noemt waarvan hij/zij 
vindt dat ze zouden moeten veranderen binnen de huisartsenpraktijk. In totaal gaf 47,7% van de respondenten hun 
huisartsenpraktijk een feedbackpunt mee. De meeste feedbackpunten gaan over de organisatie van de praktijk (23,2%) 
gevolgd door de hoofdgroep kwaliteit van zorg (11,9%).
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Tabel 6.2b Antwoorden op de vraag: als u iets zou kunnen veranderen aan de zorg die u kreeg van deze  
behandelaar, wat zou dat dan zijn? Geordend naar categorieën en verdeeld in hoofdgroepen

Antwoord categorie Frequentie Percentage 

niet ingevuld 257 45,8

geen veranderingen, niet van toepassing, prima zo 151 26,9

Hoofdgroep: algemeen 408 72,7

Grotere beschikbaarheid, tijd, bereikbaarheid 28 5,0

Betere bewaking van de tijd 10 1,8

Anders, bijv. muziekinstrument therapie uitlenen aan patiënt 9 1,6

Afspraak beter nakomen 2 0,4

Betere administratieve ondersteuning 1 0,2

Hoofdgroep organisatie van de praktijk 50 8,9

Meer aandacht en vraaggericht 39 7,0

Meer uitleg over behandeling 12 2,1

Beperkt, nog geen resultaat 10 1,8

Afstemming met de arts, andere therapeut 9 1,6

Onvoldoende antroposofisch 3 0,5

Geen proefkonijn willen zijn 1 0,2

Natuurlijke medicatie 1 0,2

Hoofdgroep: kwaliteit van de zorg 75 13,4

Niet te veel meningen geven 8 1,4

Hoofdgroep: professionele houding

De ruimte geeft overlast, is vies 14 2,5

Hoofdgroep: ruimtelijke/gebouw

Betere vergoeding therapie 6 1,1

Hoofdgroep: bekostiging

Totaal 561 100

De analyse van item 139 (Tabel 6.2b) laat zien dat de grootste groep respondenten geen punten noemt waarvan hij/zij 
vindt dat ze zouden moeten veranderen met betrekking tot de zorg van zijn/haar behandelaar. In totaal gaf 27,3% van 
de respondenten hun behandelaar een feedbackpunt mee. De meeste feedbackpunten gaan over de kwaliteit van zorg 
(13,4%) gevolgd door de hoofdgroep organisatie van de praktijk (8,9%).

6.3 Kwaliteit van leven

In navolging van vraag 84/135 Beïnvloedde de behandeling de kwaliteit van uw leven op een positieve manier? is de respon-
denten in een open vraag gevraagd of zij kunnen konden aangeven of omschrijven op welke manier de behandeling 
de kwaliteit van hun leven beïnvloedde. Deze vraag valt buiten de scope van het CQ-Index meetinstrument en is als 
extra vraag toegevoegd. Ook de analyse van deze vraag vraagt een andere methode dan de gebruikelijke validering en 
verwerking van de CQ-Index. Er is daarom besloten de analyse van deze vraag niet op te nemen in dit rapport, maar later 
apart en/of in combinatie met ander kwalitatief onderzoek te publiceren.   
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6.4 De invloed van patiëntkenmerken op de ervaringsscores

Tabel 6.2 geeft de gemiddelde ervaringsscores per schaal per respondentkenmerk binnen verschillende categorieën 
weer. De gemiddelde schaalscores liggen alle tussen de 3,14 en de 3,94. Dit komt overeen met de antwoordcategorieën 
meestal (3) en altijd (4). Het gemiddelde algemene waarderingscijfer voor de huisartsenpraktijk als geheel ligt tussen de 
8,12 en de 8,94.

Tabel 6.3a De invloed van patiëntkenmerken op de ervaringsscores van de bestaande schalen en het algemene 
waarderingscijfer

Toegan-
kelijk-
heid

Assistente Zorg op 
maat HA

Bejege-
ning HA

Comm. 
HA

Samenw. 
AZ

Bejeg. AZ Zorg op 
maat AZ

Alg. 
Waard.
Cijfer**

Leeftijd

18-24 3,16 3,62 3,22 3,75 3,61 3,41 3,70 3,36 8,14

25-34 3,27 3,66 3,29 3,80 3,65 3,53 3,74 3,28 8,17

35-44 3,25 3,70 3,36 3,85 3,73 3,64 3,71 3,40 8,45

45-54 3,23 3,68 3,31 3,83 3,70 3,53 3,75 3,23 8,32

55-64 3,23 3,66 3,37 3,84 3,73 3,64 3,75 3,37 8,35

65-74 3,28 3,72 3,34 3,86 3,72 3,70 3,80 3,45 8,35

75+ 3,31 3,73 3,38 3,86 3,75 3,67 3,73 3,31 8,68

Geslacht

Vrouw 3,22 3,68 3,31 3,82 3,70 3,62 3,76 3,32 8,38

Man 3,29 3,69 3,39 3,85 3,74 3,60 3,74 3,38 8,41

Opleiding

Geen 3,34 3,74 3,57 3,94 3,88 3,25 3,50 3,28 8,94*

Lager 3,28 3,72 3,39 3,88 3,73 3,77 3,82 3,51 8,79*

Middelbaar 3,24 3,68 3,35 3,83 3,72 3,64 3,74 3,37 8,45*

Hoger 3,24 3,68 3,33 3,83 3,71 3,60 3,77 3,32 8,29*

Invullen

Online 3,24 3,68 3,34 3,84 3,72 3,61 3,76 3,34 8,38

Papier 3,28 3,70 3,31 3,82 3,68 3,61 3,69 3,35 8,47

Frequentie zorggebruik

1-4 keer 3,25 3,68 3,34 3,84 3,72 3,61 3,77 3,36 8,33*

5 of meer 3,24 3,69 3,33 3,82 3,69 3,62 3,73 3,32 8,52*

Lichamelijke gezondheid

Slecht-matig 3,19 3,64 3,21 3,77 3,63 3,55 3,71 3,28 8,36

Goed-uitstekend 3,26 3,70 3,37 3,85 3,73 3,64 3,77 3,37 8,40

Geestelijke gezondheid

Slecht-matig 3,14 3,62 3,18 3,76 3,60 3,59 3,72 3,31 8,30

Goed-uitstekend 3,27 3,69 3,37 3,85 3,73 3,62 3,76 3,35 8,41

Bewuste keuze antroposofische zorg

Nee 3,19 3,62 3,19 3,78 3,62 3,61 3,72 3,23 8,12*

Ja 3,26 3,70 3,38 3,85 3,74 3,61 3,76 3,37 8,46*
*  Deze verschillen zijn significant (p<,05).
**  Alleen de verschillen met betrekking tot het algemene waarderingscijfer zijn getoetst.
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Tabel 6.3b De invloed van patiëntkenmerken op de ervaringsscores van de antroposofische schalen
AG Attitude HA AG Behande-

ling HA
Alg. Waard.
cijfer Huis-

arts**

AG Attitude 
therapeut

AG 
Behandeling 

Therapeut

Alg. Waard.
cijfer  

Therapeut**

Leeftijd

18-24 3,56 3,19 8,14 3,62 3,29 8,00

25-34 3,58 3,14 8,17 3,74 3,45 8,08

35-44 3,64 3,22 8,45 3,74 3,42 8,45

45-54 3,58 3,08 8,32 3,79 3,43 8,44

55-64 3,61 3,23 8,35 3,80 3,42 8,48

65-74 3,61 3,08 8,35 3,77 3,34 8,35

75+ 3,62 3,08 8,68 3,53 3,05 7,67

Geslacht

Vrouw 3,58 3,14 8,38 3,75 3,35 8,38

Man 3,64 3,16 8,41 3,75 3,42 8,21

Opleiding

Geen *** 3,77 3,21 8,94* 2,68 2,48 4,71*

Lager 3,62 3,16 8,79* 3,72 3,33 8,26*

Middelbaar 3,61 3,11 8,45* 3,72 3,29 8,16*

Hoger 3,60 3,16 8,29* 3,77 3,42 8,43*

Invullen

Online 3,61 3,16 8,38 3,78 3,42 8,41*

Papier 3,65 3,07 8,47 3,60 3,15 7,94*

Frequentie zorggebruik

1-4 keer 3,62 3,14 8,33* 3,74 3,38 8,29

5 of meer 3,57 3,18 8,52* 3,74 3,35 8,33

Lichamelijke gezondheid

Slecht-matig 3,49 3,03 8,36 3,65 3,23 8,16

Goed-uitstekend 3,63 3,18 8,40 3,79 3,43 8,40

Geestelijke gezondheid

Slecht-matig 3,47 3,04 8,30 3,61 3,23 7,91*

Goed-uitstekend 3,63 3,17 8,41 3,78 3,41 8,44*

Bewuste keuze antroposofische zorg

Nee 3,52 2,80 8,12* 3,61 3,18 7,78*

Ja 3,63 3,25 8,46* 3,79 3,43 8,38*
*  Deze verschillen zijn significant (p<,05).
**  Alleen de verschillen met betrekking tot het algemene waarderingscijfer zijn getoetst.
***  Voor Geen opleiding geldt in deel 1 de Huisarts n=18 en in deel 2 de Therapeut n=7.

Uit tabel 6.3a en b worden een aantal verschillen zichtbaar. Enkele belangrijke zijn:
– Lager opgeleiden en mensen zonder opleiding waarderen de zorg van hun huisartsenpraktijk hoger dan middelbaar 

en hoger opgeleiden. Daarentegen waarderen mensen met een middelbare of hoge opleiding de zorg van hun thera-
peut hoger.

– Mensen met een hoog zorggebruik waarderen de ontvangen zorg hoger dan mensen met een laag zorggebruik.
– Mensen die bewust voor antroposofische zorg – huisarts en therapeut – hebben gekozen waarderen de zorg hoger 
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dan mensen die er niet bewust voor hebben gekozen.
– Mensen die de vragenlijst via internet hebben ingevuld waarderen de zorg van hun therapeut hoger dan mensen die 

de vragenlijst op papier hebben ingevuld.
– Mensen met een betere geestelijke gezondheid waarderen de zorg van hun therapeut hoger dan mensen met een 

slechtere geestelijke gezondheid.

Ook is er gekeken naar de invloed van opleiding op het wel of niet bewust kiezen voor antroposofische zorg. Eerder 
onderzoek (Kienle, Kiene en Albonico, 2006) wijst uit dat mensen die gebruik maken van de AG relatief hoog opgeleid 
zijn. Dit wordt bevestigd door de huidige meting (Tabel 6.4). Hoger opgeleiden kiezen relatief vaker bewust voor een 
antroposofische huisarts of therapeut dan mensen met een lage opleiding (p<0,00).

Tabel 6.4 Bewuste keuze voor antroposofische zorg naar opleiding
Bewuste keuze 

antroposofische 
huisarts (%)

Niet bewust antro-
posofische huisarts 

(%)

Bewuste keuze 
antroposofische 

therapeut (%)

Niet bewust 
antroposofische 

therapeut (%)

Opleiding

Geen 83,3 16,7 71,4 28,6

Lager 52,4 47,6 57,1 42,9

Middelbaar 72,8 27,2 72,1 27,9

Hoger 84,6 15,4 83,9 16,1

6.5 Verbeterscores en koesterpunten

Een van de doelen van de CQ-Index is het genereren van ‘verbeterinformatie’. Deze informatie is in eerste instantie 
belangrijk voor de medewerkers van de huisartsenpraktijken en zelfstandige therapeuten. Deze krijgen hiermee concre-
te verbeterpunten in handen waarmee de zorg binnen de eigen praktijk kan worden verbeterd. Deze informatie zal in 
afzonderlijke rapportages per praktijk worden gecommuniceerd.

Daarnaast bieden de verbeterpunten algemene informatie voor bijvoorbeeld patiëntenverenigingen, overheid en 
zorgverzekeraars over welke knelpunten patiënten in de huisartsenzorg ervaren.

De verbeterscores (V) zijn berekend door de negatieve ervaring op een kwaliteitsaspect (x) te wegen met de be-
langscore voor het kwaliteitsaspect (b) (V = xb/100). Hoe hoger de verbeterscore des te meer het kwaliteitsaspect in 
aanmerking komt voor verbetering. Een rangschikking van deze uitkomsten levert aan de ene kant verbeterpunten op 
(Tabellen 6.5 en 6.7) en aan de andere kant aspecten van de huisartsenzorg die goed gaan én een hoge belangscore 
hebben, de zogenaamde koesterpunten (Tabellen 6.6 en 6.8).
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Tabel 6.5 Top10 Verbeterscores Huisarts
Item Belang-

score
%Nooit/ 

soms/
nee

Verbe-
terscore 

Verbeter
HA 2008

80. Bood de antroposofische benadering u handvatten (of inspiratie) om uw klacht/aan-
doening een spirituele betekenis te geven?* 

2,1 49,1 1,03

32. Informeerde uw huisarts u over mogelijke bijwerkingen van de voorgeschreven 
geneesmiddelen? 

3,2 27,5 0,88 1,05

37. Bood uw huisarts u hulp aan bij het voorkómen van ziekten of bij het verbeteren 
van uw gezondheid (bijvoorbeeld door controle van gewicht of bloeddruk, het 
geven van adviezen over voeding of leefstijl)?

2,8 30,9 0,87 1,16

18. Is uw huisartsenpraktijk goed toegankelijk voor kinderwagens en mensen met een 
lichamelijke handicap?**

3,3 25,8 0,85 0,34

68. Bent u door uw huisarts goed geïnformeerd over de antroposofische behandelings-
mogelijkheden?

2,9 28,0 0,81

75. Werd u door uw huisarts aangesproken in uw eigen verantwoordelijkheid voor de 
keuzes die u maakt met betrekking tot uw gezondheid?

3,0 26,6 0,80

45. Gaf uw huisarts u inzicht over de achtergrond en mogelijke oorzaken van uw klacht 
of aandoening?

3,4 22,3 0,76

23. Hielp uw huisarts u binnen 15 minuten na de afgesproken tijd? 2,5 26,6 0,67 1,03

46. Hielp uw huisarts u omgaan met de ongemakken en beperkingen die de klacht/aan-
doening met zich meebrengt?

3,0 22,3 0,67

47. Had uw huisarts aandacht voor de eventuele gevolgen van uw klacht/aandoening 
voor uw sociale leven?

2,8 23,8 0,67

* Dit item scoort hoog als verbeterpunt doordat er een hoog percentage nooit/soms geantwoord heeft. Echter de belangscore is erg 
laag. Daarmee heeft dit verbeterpunt uiteindelijk een lage prioriteit.

**  In de nabespreking van de analyses met de stakeholders kwam naar voren dat er huisartsenpraktijken zijn waarbij mensen die minder 
mobiel zijn, wanneer nodig, beneden kunnen worden behandeld. Omdat dit individueel geregeld wordt hebben mensen die wel 
mobiel zijn vaak geen weet van deze mogelijkheid. Dit kan daarom een vertekening van de resultaten geven.

Tabel 6.6 Top 10 Koesterpunten huisarts 
Item Belang

score
%Nooit/ 

soms/
nee

Verbe-
terscore

Verbeter
HA 2008

21. Kunnen mensen in de wachtkamer horen of zien wat er in de spreek- of onderzoeks-
kamer gebeurt?

3,6 0,4 0,01 0,02

38. Behandelde uw huisarts u met respect? 3,3 0,6 0,02 0,09

19. Was de huisartsenpraktijk schoon? 3,2 0,7 0,02 0,04

6.   Vond u de artsen en andere medewerkers van uw huisartsenpraktijk behulpzaam? 3,2 1,9 0,06 0,17

24. Luisterde uw huisarts aandachtig naar u? 3,4 1,7 0,06 0,10

26. Nam uw huisarts u serieus? 3,5 2,3 0,08 0,14

29. Legde uw huisarts u dingen op een begrijpelijke manier uit? 3,3 2,9 0,09 0,15

49. Had uw huisarts een goede balans tussen betrokkenheid en professionele afstand? 3,2 2,9 0,09

16. Behandelde de assistente u met respect? 3,2 3,1 0,10 0,21

39. Had uw huisarts voldoende tijd voor u? 3,2 3,5 0,11 0,16

Item 45 (Tabel 6.5) komt nauw overeen met een van de open antwoordcategorieën op de vraag: Als u een ding zou kun-
nen veranderen… huisartsenpraktijk? (Tabel 6.2), namelijk de categorie: meer inspraak/diepgang in de diagnose/thera-
pie (n=160, 7,6%). Ook minder wachttijd wordt genoemd (n=149, 7,1%) (Tabel 6.2). Dit kwaliteitsaspect staat in de top 10 
verbeterscores. Echter de belangscore van dit item is relatief laag (2,5), daarmee is de prioriteit om dit punt te verbeteren 
op het niveau van alle huisartsenpraktijken laag.

Opvallend aan de koesterpunten is dat deze op zes punten – hoewel in een andere volgorde – overeenkomen met de 
koesterpunten uit het rapport CQ-Index Huisartsenzorg (Meuwissen en De Bakker, 2008) (Tabel 6.6). In beide metingen 
staat de privacy in de spreekkamer als koesterpunt bovenaan. 
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Tabel 6.7 Top 10 Verbeterscores Therapeut
Belang %Nooit/

soms/
nee

Verbe-
terscore

44. De praktijk moet goed toegankelijk zijn voor kinderwagens en mensen met een lichamelijke 
beperking.

3,00 29,2 0,88

78. De aanvullende benadering moet mij handvatten (of inspiratie) bieden om mijn klacht of aan-
doening een spirituele betekenis te geven.

2,43 34,0 0,83

69. Er moet een behandelplan opgesteld worden. 2,67 28,1 0,75

71. De behandeling moet geëvalueerd worden. 2,88 22,9 0,66

51. Verschillende behandelaars moeten hun behandeling ten aanzien van mijn hulpvraag op elkaar 
afstemmen.

3,24 20,0 0,65

73. De behandelaar moet mij aanspreken in mijn eigen verantwoordelijkheid voor de keuzes die ik 
maak met betrekking tot mijn gezondheid.

3,02 18,7 0,56

58. De behandelaar moet mij inzicht geven over de achtergrond en mogelijke oorzaken van mijn 
klacht of aandoening.

3,24 16,3 0,53

49. Indien er in het therapeuticum meerdere behandelaars van één discipline zijn, moet ik kunnen 
kiezen wie mijn behandelaar is.

2,66 19,5 0,52

82. De behandeling moet de kwaliteit van mijn leven op een positieve manier beïnvloeden. 3,16 15,6 0,49

63. De behandelaar moet aandacht hebben voor de eventuele gevolgen van mijn klacht of aandoe-
ning voor mijn sociale leven.

2,88 17,1 0,49

Tabel 6.8 Top 10 Koesterpunten Therapeut 
Belang %Nooit/

soms/
nee

Verbe-
terscore

52. De behandelaar moet beleefd zijn tegen mij. 3,02 1,1 0,03

54. De behandelaar moet mij serieus nemen. 3,50 1,4 0,05

43. Ik moet binnen een redelijke termijn de eerste afspraak krijgen. 2,96 2,0 0,06

53. De behandelaar moet aandachtig naar mij luisteren. 3,41 2,2 0,08

55. De behandelaar moet genoeg tijd hebben voor mij. 3,32 2,3 0,08

45. De praktijk moet schoon zijn 3,30 2,5 0,08

65. De behandelaar moet een goede balans hebben tussen betrokkenheid en professionele 
afstand.

3,17 2,5 0,08

57. De behandelaar moet mij dingen op een begrijpelijke manier uit leggen. 3,30 3,4 0,11

59. De behandelaar moet voldoende begrip hebben voor mijn klacht of aandoening. 3,26 3,4 0,11

56. De behandelaar moet mij op mijn gemak stellen. 3,09 3,4 0,11
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7  Discriminerend vermogen

7.1 Inleiding

Met behulp van multilevel analyses is onderzocht of de antroposofische vragen en schalen verschillen tussen huisart-
senpraktijken kunnen meten en of de ervaringen van patiënten met 22 huisartsenpraktijken, na correctie voor achter-
grondkenmerken (case-mix adjusters), ook nog verschillen laten zien. De analyses zijn hierbij uitgevoerd met gegevens 
van 2.099 patiënten van 22 huisartsenpraktijken. De analyses kennen daarbij twee niveaus: (1) de patiënten, en (2) de 
praktijken.

In de analyse wordt gekeken welk deel van de verschillen tussen de responders wordt veroorzaakt door patiëntken-
merken, zoals leeftijd en geslacht, en welk deel door praktijkkenmerken. De ICC in tabel 7.1 geeft aan welk percentage 
van de verschillen verklaard kan worden door variatie tussen praktijken. De bijbehorende p-waarde geeft aan in hoever-
re de gevonden varianties op toeval kunnen berusten.

In de analyses is stapsgewijs gecorrigeerd voor mogelijk relevante achtergrondkenmerken van patiënten, zodat met 
deze resultaten ook enig inzicht geboden kan worden in hoeverre case-mix adjusters ertoe doen om tot een eerlijke 
vergelijking tussen huisartsenpraktijken te komen. Daarbij zijn twee modellen met elkaar vergeleken:
– Model 0: het ongecorrigeerde model, waarbij naar verschillen tussen praktijken wordt gekeken zonder dat daarbij 

rekening wordt gehouden met mogelijke verschillen in patiëntkenmerken.
– Model B: een model waarbij gecorrigeerd is voor leeftijd, geslacht, opleiding en gezondheid.

Volgens de CQ-Index richtlijnen moeten de scores gepresenteerd worden na correctie voor gezondheidstoestand, 
leeftijd en opleidingsniveau. De onderzoekers hebben daar geslacht aan toegevoegd, omdat dit in de analyse van de 
CQ-Index Huisartsenzorg ook zo gedaan was. Hierdoor is een vergelijking tussen de resultaten van de CQ-Index Huisart-
senzorg en de CQ-Index AG zo optimaal mogelijk.

7.2 Multilevel analyses

De ICC’s van model B (Tabel 7.1) laten zien dat er zowel op het gebied van de schaal ‘Antroposofische huisarts’ als de 
schaal ‘Antroposofische behandeling’ verschillen zijn tussen praktijken, al zijn deze niet opvallend groot. De grootste ver-
schillen bestaan ten aanzien van de schaal met de huisarts-items. Deze schaal bevat items die ook voor andere huisart-
sen van toepassing zijn. Het is niet duidelijk hoe groot het discriminerend vermogen van deze schaal wordt als ze in een 
bredere populatie gebruikt gaat worden dan de antroposofische setting waarin deze nu is getest. Het zou best kunnen 
dat als reguliere artsen gaan meedoen er meer verschillen tussen praktijken blijken te ontstaan.

Ook diverse afzonderlijke items van die schalen laten een kleine tot matige invloed zien op de verschillen tussen de 
praktijken. Opvallend hierbij is het discriminerend vermogen van de vraag ‘Bent u door uw huisarts goed geïnformeerd 
over de antroposofische behandelingsmogelijkheden?’  Terwijl de overige items van de schaal niet veel verschillen tussen 
de praktijken laten zien, doet deze dat heel duidelijk wel.

Door de waarden uit model 0 te vergelijken met model B, is de invloed van de case-mix variabelen op alle schalen te 
onderzoeken. Correctie voor de case-mix variabelen is belangrijk, aangezien deze de scores kunnen beïnvloeden, zoals 
ook blijkt uit het feit dat sommige ICC’s na correctie voor deze achtergrondkenmerken (leeftijd, geslacht, opleiding, ge-
zondheid) iets veranderen. Deze veranderingen blijken echter zeer gering. Als er veranderingen zijn, dan is er sprake van 
een lichte stijging, maar deze is nooit groter dan 0,3%.

Samenvattend kan worden gesteld dat praktijken het meest verschillen in de items gerelateerd aan de schaal ‘AGAttitu-
deHuisarts’. Het meest opvallende verschil tussen de praktijken komt echter naar voren op een vraag uit de schaal AGBe-
handelingHA, namelijk ‘Bent u door uw huisarts goed geïnformeerd over de antroposofische behandelingsmogelijkheden?’ 
De gevonden verschillen worden maar voor een zeer gering gedeelte bepaald door verschillen in samenstelling van de 
patiëntenpopulatie van de praktijken.
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Tabel 7.1 Resultaten van multilevel analyses voor de antroposofische schalen gebaseerd op de ervaringen van 
patiënten (Nmax=2.099) met de zorg in 22 huisartsenpraktijken

Item ICC (%) 
Model 0

P ICC (%) 
Model B

P

Schaal: AGAttitudeHuisarts   5,7 **   5,8 **

43. Stelde uw huisarts u op uw gemak?   5,9 **   6,0 **

44. Had uw huisarts voldoende begrip voor uw klacht of aandoening?   4,5 **   4,6 **

45. Gaf uw huisarts u inzicht over de achtergrond en mogelijke oorzaken van uw 
klacht of aandoening?

  5,0 **   5,0 **

48. Bood uw huisarts u de zorg die u op dat moment nodig had?   1,8 *   1,9 *

49. Had uw huisarts een goede balans tussen betrokkenheid en professionele 
afstand? 

  1,6 NS   1,9 *

Schaal : AGBehandelingHuisarts   4,2 **   4,2 **

68. Bent u door uw huisarts goed geïnformeerd over de antroposofische behan-
delingsmogelijkheden?

  6,8 **   6,8 **

69. Heeft uw huisarts u vrij gelaten in de keuze voor een reguliere en/of antropo-
sofische behandeling?

  1,1 NS   1,1 NS

73. Richtte uw huisarts de behandeling (ook) op het ondersteunen van de eigen 
herstelkrachten van uw lichaam? 

  3,6 *   3,6 *

75. Werd u door uw huisarts aangesproken in uw eigen verantwoordelijkheid 
voor de keuzes die u maakt met betrekking tot uw gezondheid? 

  3,2 *   3,4 *

76. Motiveerde de aanvullende benadering u om zelf actief aan uw gezondheids-
toestand bij te dragen?

  1,1 NS   1,1 NS

78. Kon u door de antroposofische benadering uw klacht/aandoening betekenis 
geven binnen de samenhang van uw leven en functioneren?

  2,2 NS   2,3 NS

84. Beïnvloedde de behandeling de kwaliteit van uw leven op een positieve 
manier? 

 0,2 NS   0,4 NS

Model 0 = ongecorrigeerd
Model B = gecorrigeerd voor leeftijd, geslacht, opleiding, algemene gezondheid, psychische gezondheid
P = waarde over de kans dat variance door intercept (= item) > 0
*** = < 0,001
**   = < 0,01
*     = < 0,05
NS = > 0,05 (Niet Significant)
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8  Voorstel tot aanpassen van de vragenlijst

8.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt een voorstel gedaan voor het aanpassen van de CQ-Index AG. Dit voorstel is ter beoordeling 
voorgelegd aan de Wetenschappelijke Adviesraad van het CKZ. De doelstellingen hierbij zijn het selecteren van items die 
de kwaliteitsaspecten van de antroposofische zorg op een zinvolle en adequate manier meten en daar waar mogelijk het 
inkorten van de vragenlijst om een hanteerbaar meetinstrument te creëren.

Ten eerste volgt een overzicht van de statistische argumenten per item (Tabel 8.1 en 8.2). Vervolgens wordt per 
module besproken welke items worden behouden en verwijderd en welke argumenten daarbij een rol gespeeld hebben. 
Deze argumenten zijn besproken in een projectgroep met de vertegenwoordigers van de betrokken partijen.

8.2 Argumenten voor verwijderen of handhaven van items

Tabel 8.1 Selectiecriteria handhaving/verwijdering items

A: item-analyse: 1: missende waarde >10%, (1): nvt >10%, 2: scheve verdeling
B: belangscore >3,0 (B+) of <2,5 (B-)
C: hoge inter-itemcorrelatie [correlerend item]
D: verbeterpunten (V) en koesterpunten (K)
E: ICC
F: onderdeel van betrouwbare schaal: Ja:+, Nee:-, x: niet meegenomen in factoranalyse in verband met afwijkende antwoordcategorie.
G: item statistisch handhaven (+), of verwijderen (-)

A B C D E F G

Deel 1 De Huisarts

Huisartsenpraktijk 

22. Ervoer u de inrichting van de wacht- spreek/behandelkamer 
als positief op uw welzijn?

1 B- - -

Huisarts

43. Stelde uw huisarts u op uw gemak? B+ 6,0 + +

44. Had uw huisarts voldoende begrip voor uw klacht of aan-
doening?

B+ + +

45. Gaf uw huisarts u inzicht over de achtergrond en mogelijke 
oorzaken van uw klacht of aandoening?

B+ [46] V 5,0 + +

46. Hielp uw huisarts u omgaan met de ongemakken en beper-
kingen die de klacht/aandoening met zich meebrengt?

(1) [45,47] V + +

47. Had uw huisarts aandacht voor de eventuele gevolgen van 
uw klacht/aandoening voor uw sociale leven?

[46] V + +

48. Bood uw huisarts u de zorg die u op dat moment nodig had? B+ 1,9 + +

49. Had uw huisarts een goede balans tussen betrokkenheid en 
professionele afstand? 

1 B+ K 1,9 + +

Behandeling

67. Wat is de belangrijkste klacht of aandoening waarvoor u de 
afgelopen 12 maanden in behandeling bent geweest?

x

68. Bent u door uw huisarts goed geïnformeerd over de antro-
posofische behandelingsmogelijkheden?

V 6,8 + +

69. Heeft uw huisarts u vrij gelaten in de keuze voor een regu-
liere en/of antroposofische behandeling?

(1) B+ [70] 1,1 + +
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A B C D E F G

70. Heeft uw huisarts u vrij gelaten in de keuze voor chemische 
of natuurlijke medicatie? 

(1) B+ [69] + +

71. Waren u en uw huisarts het eens over hoe uw klacht of 
aandoening te behandelen?

B+ + +

72. Hoe bent u behandeld? x

73. Richtte uw huisarts de behandeling (ook) op het ondersteu-
nen van de eigen herstelkrachten van uw lichaam? 

(1) B+ 3,6 + +

Antroposofische visie van huisarts

74. Kon u door de antroposofische benadering beter begrijpen 
wat er met u aan de hand was?

1 [78] - -

75. Werd u door uw huisarts aangesproken in uw eigen verant-
woordelijkheid voor de keuzes die u maakt met betrekking 
tot uw gezondheid? 

1 B+ V 3,4 + +

76. Motiveerde de aanvullende benadering u om zelf actief aan 
uw gezondheidstoestand bij te dragen?

1 B+ 1,1 + +

77. Ondersteunde de arts u hierbij op voor u belangrijke mo-
menten?

(1) + +

78. Kon u door de antroposofische benadering uw klacht/
aandoening betekenis geven binnen de samenhang van uw 
leven en functioneren?

1 [74,79] 2,3 + +

79. Ondersteunde de antroposofische benadering u in uw per-
soonlijke ontwikkeling als mens?

1 [78] - -

80. Bood de antroposofische benadering u handvatten (of inspi-
ratie) om uw klacht/aandoening een spirituele betekenis te 
geven?

1 B- V - -

Effect van de behandeling

81. Heeft de antroposofische benadering u verwachtingen 
gegeven ten aanzien van het verbeteren van uw gezond-
heidstoestand?

1 x

82. Binnen welke termijn heeft u positief effect van de behande-
ling ervaren?

x

83. Waren er bijwerkingen van de behandeling? -/+ -/+

84. Beïnvloedde de behandeling de kwaliteit van uw leven op 
een positieve manier? 

1 B+ 0,4 + +

85. Kunt u aangeven waarom? x

Deel 2 De Therapeut

Behandelpraktijk

93. Heeft u bewust gekozen voor een antroposofische behande-
laar?

x

95. Bent u geïnformeerd over het feit dat de antroposofische be-
nadering verschilt ten opzichte van de gebruikelijke reguliere 
behandeling voor uw aandoening?

(1) x

96. Kreeg u binnen een redelijke termijn de eerste afspraak? 2 K x

97. Is de praktijk goed toegankelijk voor kinderwagens en men-
sen met een lichamelijke beperking?

1 V x

98. Was de praktijk schoon? B+ K - -/+

99. Ervoer u de inrichting van de wacht- en behandelruimte als 
positief op uw welzijn?

1

Afstemming meerdere zorgverleners

101. Bent u goed geïnformeerd over de organisatie en mogelijk-
heden binnen het therapeuticum?

x
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A B C D E F G

102. Indien er in het therapeuticum meerdere behandelaars van 
één discipline zijn, kon u kiezen wie uw behandelaar is?

(1) V

104. Hebben de verschillende behandelaars hun behandeling 
ten aanzien van uw hulpvraag op elkaar afgestemd?

1 B+ V

Behandelaar

105. Was de behandelaar beleefd tegen u? 2 B+ [107] K x ***

106. Luisterde de behandelaar aandachtig naar u? B+ [107]
[119]

K + +

107. Nam de behandelaar u serieus? 2 B+ [105] 
[106]

K + +

108. Had de behandelaar genoeg tijd voor u? B+ K + +

109. Stelde de behandelaar u op uw gemak? B+ [112]*
[119]

K + +

110. Legde de behandelaar u dingen op een begrijpelijke manier 
uit?

B+ K + +

111. Gaf de behandelaar u inzicht over de achtergrond en moge-
lijke oorzaken van uw klacht/aandoening?

B+ V + +

112. Had de behandelaar voldoende begrip voor uw klacht of 
aandoening?

B+ [109]*
[119]

K + +

113. Had u vertrouwen in de deskundigheid van uw behande-
laar?

B+ [119] + +

114. Hielp de behandelaar u omgaan met de ongemakken en 
beperkingen die de klacht of aandoening met zich mee-
brengt?

(1) B+ + +

115. Had de behandelaar aandacht voor mogelijke emotionele 
problemen die te maken hebben met uw gezondheid?

B+ [116] + +

116. Had de behandelaar aandacht voor de eventuele gevolgen 
van uw klacht of aandoening voor uw sociale leven?

[115] V + +

117. Bood uw behandelaar u de zorg die u op dat moment nodig 
had?

B+ + +

118. Had de behandelaar een goede balans tussen betrokken-
heid en professionele afstand?

8,2 B+ K + +

119. Was uw behandelaar bereid met u te praten over zaken 
die, naar uw mening, niet goed zijn gegaan?

(1) B+ [106]
[109]
[112]
[113]

Behandeling

120. Is er een hulpvraag geformuleerd? 1 x

121. Waren u en uw behandelaar het eens over uw klacht of 
aandoening?

B+ + +

122. Is er een behandelplan opgesteld? 1 V x

123. Richtte de behandelaar de behandeling (ook) op het onder-
steunen van de eigen herstelkrachten van uw lichaam?

1 B+ + +

124. Is de behandeling geëvalueerd? 1(1) V x

Antroposofische visie

125. Kon u door de aanvullende benadering beter begrijpen wat 
er met u aan de hand was?

1 B+ [129]* + +

126. Werd u door de behandelaar aangesproken in uw eigen 
verantwoordelijkheid voor de keuzes die u maakt met be-
trekking tot uw gezondheid?

1 V + +
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A B C D E F G

127. Motiveerde de aanvullende benadering u om zelf actief aan 
uw gezondheidstoestand bij te dragen?

8,9 B+ + +

128. Ondersteunde de behandelaar u hierbij op voor u belangrij-
ke momenten?

(1) [129]*

129. Kon u door de aanvullende benadering uw klacht of 
aandoening betekenis geven binnen de samenhang van uw 
leven en functioneren?

1 (1) [125]*
[128]*
[130]*

130. Ondersteunde de aanvullende benadering u in uw persoon-
lijke ontwikkeling als mens?

1 (1) [129]*

131. Bood de aanvullende benadering u handvatten (of inspi-
ratie) om uw klacht/aandoening een spirituele betekenis te 
geven?

1 (1) V

Effect van de behandeling

132. Heeft de antroposofische manier van behandelen u ver-
wachtingen gegeven ten aanzien van het verbeteren van uw 
gezondheidstoestand?

x

134. Waren er bijwerkingen van de behandeling? 1 +/- +/-

135. Beïnvloedde de behandeling de kwaliteit van uw leven op 
een positieve manier?

1 B+ V + +

*  correlatie >.680
*** niet meer verplicht

8.3 Uitkomsten per module

8.3.1 Deel 1 De Huisarts

Module 1: Eerste contact met huisartsenpraktijk
Toegevoegd item: 22
Het enige item dat toegevoegd is aan deze module is item 22. Dit item bleek een hoog percentage missende waarde te 
hebben en geen hoge belangscore. Dit item wordt daarom verwijderd. De relevantie van dit kwaliteitsaspect wordt wel 
onderschreven door de projectgroep, omdat het aansluit bij het concept ‘healing environment’ in de gezondheidszorg. 
Opgemerkt wordt dat dit kwaliteitsaspect zo nodig ook naar voren komt uit vraag 88. Bij vervolgonderzoek komt dit item 
in aanmerking voor herformulering.

Module 2: Contact met de huisarts
Toegevoegde items: 43-49
De items 43, 44, 45, 46, 47, 48 en 49 vormen in de factoranalyse samen met item 71 en 77 een goede schaalcomponent. 
In de analyse in combinatie met de reguliere items laden items 43 t/m 49 voldoende binnen schaal 5 en item 43 laadt 
ook voldoende binnen schaal 4. Opvallend is dat de vragen 71 en 77 die in de module Behandeling zijn opgenomen, 
statistisch thuishoren in de schaalcomponent samen met de items over de huisarts. Besproken is om de items 43, 44, 45, 
48 en 49 te behouden en 46 en 47 te verwijderen omwille van itemreductie, de hoge correlatie van 46 met 45 en een 
enigszins hoge correlatie (r=0.60) tussen 47 en het bestaande item 36.

Module 4: Behandeling
Toegevoegde items: 67-73
De items 68, 69 en 70 kunnen samen met item 83 een goede schaalcomponent vormen. Item 68 laadt ook voldoende 
binnen een andere schaalcomponent en binnen de bestaande schaal 5. De items 69 en 70 vertonen een hoge correlatie 
met elkaar. De items 67 en 72 zijn vanwege hun antwoordcategorieën niet meegenomen in de factoranalyse. Items 71 
en 73 vallen statistisch in twee andere schalen. Item 71 laadt ook voldoende binnen de bestaande schalen 3 en 5.

Besloten is om item 67 te verwijderen. Redenen hiervoor zijn de wens tot itemreductie in combinatie met het feit dat 
deze vraag niet verplicht is, waardoor deze geen consistente informatie oplevert. De items 68 en 69 worden gehandhaafd 
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om inhoudelijke en medisch-ethische gronden. Item 70 wordt verwijderd vanwege de hoge correlatie met item 69.
Item 71 wordt verwijderd. De projectgroep neemt vanwege itemreductie genoegen met het bestaande item 31.
Item 72 wordt gehandhaafd vanwege de vergelijkbaarheid tussen antroposofische en reguliere behandelingen en 

item 73 kan zowel inhoudelijk als statistisch gehandhaafd blijven.

Module 5: Antroposofische visie
Toegevoegde items: 74-80
De items 75, 76 en 77 kunnen samen met items 68, 73 en 84 een goede schaalcomponent vormen. De items 75 en 76 
hebben daarbij beide een hoge belangscore. De items 74, 78, 79 en 80 vertonen hoge missende waarden en geen hoge 
belangscore. Item 77 laadt ook voldoende binnen de bestaande schaal 5. Item 74 wordt verwijderd. Items 75 en 76 wor-
den gehandhaafd.

De projectgroep merkte daarbij op dat deze items, gezien de huidige ontwikkelingen in de gezondheidszorg met 
betrekking tot zelfmanagement, zeer relevant en actueel zijn. De aanbeveling daarbij is om ‘aanvullende benadering’ te 
vervangen door ‘arts’. Dit ligt meer in lijn met de CQ-Index systematiek en zorgt ervoor dat item 77 zonder inhoudelijk 
verlies verwijderd kan worden.

Item 78 is in eerste instantie niet betrokken in de factoranalyse wegens een te groot percentage weet ik niet. In over-
leg met de projectgroep wordt dit item op inhoudelijke gronden gehandhaafd, als belangrijk kenmerk van de AG. Er is 
gecheckt of dit item voldoende laadt binnen de schaal AGBehandelingHuisarts. Ook de correlatie met de schaal (ITC) en 
de alpha if item deleted zijn berekend (Tabel 5.6). Op basis hiervan kan dit item ook statistisch worden gehandhaafd. De 
items 79 en 80 worden verwijderd.

Module 6: Effect van de behandeling
Toegevoegde items: 81-85
Item 81 heeft een hoge missende waarde. De belangscore kon door de aard van de vraag niet gemeten worden. Van-
wege het wetenschappelijk belang wordt dit item gehandhaafd. Wel doet de projectgroep een aanbeveling om dit item 
scherper te formuleren.

Item 82 heeft geen hoge missende waarden, maar kon vanwege de afwijkende antwoordcategorieën niet worden 
meegenomen in de factoranalyse. De informatie uit dit item is alleen van waarde in combinatie met item 67, en kan daar-
om eveneens worden verwijderd. De projectgroep doet een aanbeveling om het item te herformuleren naar de kwaliteit 
van het effect.

Item 83 past matig binnen een schaalcomponent. De factorlading is net voldoende maar de Cronbach’s alpha van de 
schaal stijgt bij verwijdering van dit item. Vanwege het grote theoretische en wetenschappelijk belang voor de AG wordt 
dit item gehandhaafd.

Item 84 past in een goede schaalcomponent en heeft een hoge belangscore. Dit item wordt gehandhaafd.
Item 85 is een open, verkennende vraag. De theoretische relevantie van de antwoorden voor de AG is groot en daar-

om wordt dit item gehandhaafd.

8.3.2 Deel 2 De Therapeut

Introductie
Toegevoegde items: 90-95
De items worden vanwege de achtergrondinformatie alle gehandhaafd.

Items 93 en 94 worden gehandhaafd omwille van consistentie met deel 1 (de Huisarts).
Item 95 wordt gehandhaafd vanwege het medisch-ethisch belang met betrekking tot vrijheid van therapiekeuze, 

bewust kiezen, informatievoorziening en transparantie.

Module 7: Behandelpraktijk
Toegevoegde items: 93-99
Item 98 is het enige item van deze module dat in de factoranalyse is opgenomen. Dat is waarschijnlijk de reden dat deze 
niet goed past binnen een schaal. Items 97 en 98 worden gehandhaafd omwille van consistentie met Deel 1 (de Huis-
arts). Item 96 wordt gehandhaafd vanwege het kwaliteitsbelang als dit item vaak negatief beantwoord wordt. Item 99 
wordt in lijn met Deel 1 (de Huisarts) verwijderd, met de aanbeveling om bij vervolgonderzoek de formulering te herzien.
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Module 8: Afstemming zorgverleners
Toegevoegde items: 102, 102 en 104
Deze gehele module wordt verwijderd vanwege de verhouding tussen de relevantie van de vragen en de aantallen res-
pondenten. De module geeft informatie over een te klein aantal respondenten.

Module 9: Behandelaar
Toegevoegde items: 105-119
Item 105 heeft een scheve verdeling, een hoge correlatie met item 106 en is niet meer verplicht binnen de CQ-Index 
systematiek. Dit item wordt verwijderd.

De items 106, 109, 110-115, 117 en 118 passen allemaal in een goede schaal en worden gehandhaafd.
Item 107 heeft een scheve verdeling en een hoge correlatie met 106. Dit item wordt verwijderd.
Item 108 word verwijderd vanwege itemreductie. Daarnaast acht de projectgroep dat item 117 belangrijker en rele-

vanter is dan item 108. Als aan item 117 is voldaan, is ook aan item 108 voldaan.
Item 116 wordt verwijderd in verband met een hoge correlatie met item 115.
Item 119 is niet meegenomen in de factoranalyse vanwege het hoge percentage missende waarden. Toch wordt dit 

item gehandhaafd omdat het ethisch gezien van groot belang is te weten wanneer dit kwaliteitsaspect onder de maat is.

Module 10: Behandeling
Toegevoegde items: 120-124
Alle items worden gehandhaafd omdat het hier items betreft die ten minste thuishoren bij een basale verantwoording 
over een gegeven behandeling. Item 123 pas goed binnen een schaalcomponent en wordt mede omwille van consisten-
tie met deel 1 (de Huisarts) gehandhaafd.

Module 11: Antroposofische visie
Toegevoegde items: 125-131
De items 125-127 passen goed binnen een schaal en worden gehandhaafd, waarbij in lijn met deel 1 (de Huisarts) de 
projectgroep een aanbeveling doet voor herformulering van vraag 127, waarbij ‘aanvullende benadering’ wordt vervan-
gen door ‘arts’. Item 128 kan dan verwijderd worden.

De items 129 en 130 worden omwille van hun theoretische relevantie voor de AG gehandhaafd.

Module 12: Effect van de behandeling
Toegevoegde items: 132-136
In lijn met deel 1 (de Huisarts) en omwille van consistentie worden de items 132, 134, 135 en 136 gehandhaafd en item 
133 wordt verwijderd.

8.4 Samenvattend overzicht aanpassingen vragenlijst

Te verwijderen items
22.  Ervoer u de inrichting van de wacht- en behandelkamer als positief op uw welzijn?
46.  Hielp uw huisarts u omgaan met de ongemakken en beperkingen die de klacht/aandoening met zich meebrengt?
47.  Had uw huisarts aandacht voor de eventuele gevolgen van uw klacht/aandoening voor uw sociale leven?
67.  Wat is de belangrijkste klacht of aandoening waarvoor u de afgelopen 12 maanden in behandeling bent geweest?
70.  Heeft uw huisarts u vrij gelaten in de keuze voor chemische of natuurlijke medicatie?
71.  Waren u en uw huisarts het eens over hoe uw klacht of aandoening te behandelen?
74.  Kon u door de antroposofische benadering beter begrijpen wat er met u aan de hand was?
77.  Ondersteunde de arts u hierbij op voor u belangrijke momenten?
79.  Ondersteunde de antroposofische benadering u in uw persoonlijke ontwikkeling als mens?
80.  Bood de antroposofische benadering u handvatten (of inspiratie) om uw klacht/aandoening een spirituele betekenis 

te geven?
82.  Binnen welke termijn heeft u positief effect van de behandeling ervaren?
99.  Ervoer u de inrichting van de wacht- en behandelruimte als positief op uw welzijn?
101. Bent u goed geïnformeerd over de organisatie en mogelijkheden binnen het therapeuticum?
102. Indien er in het therapeuticum meerdere behandelaars van één discipline zijn, kon u kiezen wie uw behandelaar is?



Constructie en validering   63

104. Hebben de verschillende behandelaars hun behandeling ten aanzien van uw hulpvraag op elkaar afgestemd?
105. Was de behandelaar beleefd tegen u?
106. Luisterde de behandelaar aandachtig naar u?
116. Had de behandelaar aandacht voor de eventuele gevolgen van uw klacht of aandoening voor uw sociale leven?
128. Ondersteunde de behandelaar u hierbij op voor u belangrijke momenten?
131. Bood de aanvullende benadering u handvatten (of inspiratie) om uw klacht/aandoening een spirituele betekenis te 

geven?

Te herformuleren items bij een volgende test
76. Motiveerde de aanvullende benadering u om zelf actief aan uw gezondheidstoestand bij te dragen?
82. Binnen welke termijn heeft u positief effect van de behandeling ervaren?
99. Ervoer u de inrichting van de wacht- en behandelruimte als positief op uw welzijn?
127. Motiveerde de aanvullende benadering u om zelf actief aan uw gezondheidstoestand bij te dragen?

Te behouden items
43. Stelde uw huisarts u op uw gemak?
44. Had uw huisarts voldoende begrip voor uw klacht of aandoening?
45. Gaf uw huisarts u inzicht over de achtergrond en mogelijke oorzaken van uw klacht of aandoening?
48. Bood uw huisarts u de zorg die u op dat moment nodig had?
49. Had uw huisarts een goede balans tussen betrokkenheid en professionele afstand? 
68. Bent u door uw huisarts goed geïnformeerd over de antroposofische behandelingsmogelijkheden?
69. Heeft uw huisarts u vrij gelaten in de keuze voor een reguliere en/of antroposofische behandeling?
72. Hoe bent u behandeld?
73. Richtte uw huisarts de behandeling (ook) op het ondersteunen van de eigen herstelkrachten van uw lichaam? 
75. Werd u door uw huisarts aangesproken in uw eigen verantwoordelijkheid voor de keuzes die u maakt met betrekking 

tot uw gezondheid?
76. Motiveerde de aanvullende benadering u om zelf actief aan uw gezondheidstoestand bij te dragen?
78. Kon u door de antroposofische benadering uw klacht/aandoening betekenis geven binnen de samenhang van uw 

leven en functioneren?
81. Heeft de antroposofische benadering u verwachtingen gegeven ten aanzien van het verbeteren van uw gezondheids-

toestand?
83. Waren er bijwerkingen van de behandeling?
84. Beïnvloedde de behandeling de kwaliteit van uw leven op een positieve manier? 
85. Kunt u aangeven waarom?
93. Heeft u bewust gekozen voor een antroposofische behandelaar?
95. Bent u geïnformeerd over het feit dat de antroposofische benadering verschilt ten opzichte van de gebruikelijke regu-

liere behandeling voor uw aandoening?
96. Kreeg u binnen een redelijke termijn de eerste afspraak?
97. Is de praktijk goed toegankelijk voor kinderwagens en mensen met een lichamelijke beperking?
98. Was de praktijk schoon? 
107. Nam de behandelaar u serieus?
108. Had de behandelaar genoeg tijd voor u?
109. Stelde de behandelaar u op uw gemak?
110. Legde de behandelaar u dingen op een begrijpelijke manier uit?
111. Gaf de behandelaar u inzicht over de achtergrond en mogelijke oorzaken van uw klacht/aandoening?
112. Had de behandelaar voldoende begrip voor uw klacht of aandoening?
113. Had u vertrouwen in de deskundigheid van uw behandelaar?
114. Hielp de behandelaar u omgaan met de ongemakken en beperkingen die de klacht of aandoening met zich mee-

brengt?
115. Had de behandelaar aandacht voor mogelijke emotionele problemen die te maken hebben met uw gezondheid?
117. Bood uw behandelaar u de zorg die u op dat moment nodig had?
118. Had de behandelaar een goede balans tussen betrokkenheid en professionele afstand?
119. Was uw behandelaar bereid met u te praten over zaken die, naar uw mening, niet goed zijn gegaan?
120. Is er een hulpvraag geformuleerd?
121. Waren u en uw behandelaar het eens over uw klacht of aandoening?
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122. Is er een behandelplan opgesteld?
123. Richtte de behandelaar de behandeling (ook) op het ondersteunen van de eigen herstelkrachten van uw lichaam?
124. Is de behandeling geëvalueerd?
125. Kon u door de aanvullende benadering beter begrijpen wat er met u aan de hand was?
126. Werd u door de behandelaar aangesproken in uw eigen verantwoordelijkheid voor de keuzes die u maakt met betrek-

king tot uw gezondheid?
127. Motiveerde de aanvullende benadering u om zelf actief aan uw gezondheidstoestand bij te dragen?
129. Kon u door de aanvullende benadering uw klacht of aandoening betekenis geven binnen de samenhang van uw leven 

en functioneren?
130. Ondersteunde de aanvullende benadering u in uw persoonlijke ontwikkeling als mens?
132. Heeft de antroposofische manier van behandelen u verwachtingen gegeven ten aanzien van het verbeteren van uw 

gezondheidstoestand?
134. Waren er bijwerkingen van de behandeling?
135. Beïnvloedde de behandeling de kwaliteit van uw leven op een positieve manier?
136. Kunt u aangeven waarom?
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9 Discussie en aanbevelingen

9.1 Discussie

In dit onderzoek is een CQ-Index Antroposofische Gezondheidszorg (AG) geconstrueerd en bij 2.099 patiënten in 22 
huisartsenpraktijken getest. Op basis van de resultaten is een definitieve vragenlijst vastgesteld. De CQ-Index AG omvat 
de gehele CQ-Index Huisartsenzorg, twee nieuwe schalen voor de huisarts (AGAttitudeHA en AGBehandelingHA), twee 
nieuwe schalen voor de therapeuten en andere behandelaars (AGAttitudeTherapeut en AGBehandelingTherapeut) en 
een aantal niet bij een schaal ondergebrachte losse vragen. 

De interne consistentie van alle schalen is voldoende. De twee schalen van de huisartsen zijn in staat tot het vaststel-
len van kleine, maar statistisch significante verschillen. Door de kleine verschillen in dit onderzoek is het niet mogelijk 
om een definitieve uitspraak over het discriminerend vermogen van de schalen te doen. 

De resultaten van de pilotmeting met de CQ-index AG zijn positief. De antroposofische huisartsen praktijken worden 
gemiddeld met een 8,4 beoordeeld. De gemiddelde schaalscores laten met alle aspecten van de zorg – regulier en an-
troposofisch - goede ervaringen zien. De gemiddelde scores van de kwaliteitscriteria zijn  over het algemeen meestal tot 
altijd aanwezig. De antroposofische therapeuten en overige behandelaars worden gemiddeld met een 8,3 beoordeeld. 
De gemiddelde schaal scores laten ook hier over de gehele linie goede resultaten zien. 

De uitkomsten van de veldtest laten in combinatie met de uitkomsten van de focusgroep en het overleg met be-
trokken partijen met betrekking tot de kwaliteitscriteria van de AG iets opvallends zien. Over het algemeen wordt er 
door patiënten vooral belang gehecht aan de attitude van de arts of behandelaar en de therapeutische relatie, terwijl de 
artsen en andere zorgverleners meer de nadruk leggen op de inhoudelijke aspecten van de AG en de visie op ziekte en 
gezondheid. Theoretisch is dit echter goed te begrijpen. De antroposofische visie drukt zich zowel uit in de inhoudelijke 
aspecten van de AG als in de attitude naar patiënten. De patiënten zullen vooral de attitude aspecten ervaren, terwijl de 
aanwezige inhoudelijke kennis over AG in veel gevallen impliciet blijft voor de ervaring van patiënten. 

De algemene bruto respons van het onderzoek was lager dan verwacht. Dit heeft er toe geleid dat er een aanvullen-
de steekproef getrokken moest worden. In vergelijking met de uiteindelijke bruto respons (35,4%) is de netto respons 
hoog (31,2%) omdat dankzij de digitale opzet van de dataverzameling veruit de meeste ingevulde vragenlijsten bruik-
baar waren voor analyse. Het ligt voor de hand om te denken dat de lage respons te maken heeft met de lengte van de 
vragenlijst of de begrijpelijkheid van de aanvullende vragen. Dit blijkt echter niet uit de aantallen mensen die wel aan de 
vragenlijst zijn begonnen, maar deze niet afgemaakt hebben. Ook is er nauwelijks tot geen verschil in responspercenta-
ge tussen de relatief lange ervaringenvragenlijst en de relatief korte belangvragenlijst. 

De aanbeveling uit het rapport CQ-index Huisartsenzorg om alleen de mensen aan te schrijven die het afgelopen 
jaar (volgens de HIS-administratie) contact hebben gehad met de huisarts heeft in dit geval niet geleid tot een hogere 
respons dan tijdens de validatiemeting van dit eerdere rapport. Ook de aanbeveling om alleen mensen ouder dan 18 
jaar aan te schrijven is voor deze validatiemeting overgenomen. Het blijft daarom gissen naar de oorzaak van de lage 
respons. 

Wellicht heeft het te maken met een combinatie van twee kenmerken van de onderzoeksgroep. Uit eerder onderzoek 
(Kiene, Kienle en Albonico, 2006) is gebleken dat gebruikers van antroposofische zorg relatief hoog zijn opgeleid en dat 
daarnaast relatief veel vrouwen van deze zorg gebruik maken. Dit wordt bevestigd door de uitkomsten van de respons 
analyse. Van deze groep mensen – hoger opgeleide vrouwen - is algemeen bekend dat zij het erg druk hebben, omdat zij 
vaak een baan en zorgtaken met elkaar combineren. Het feit dat een groot deel van de responders aan deze kenmerken 
voldoet, sluit niet uit dat deze kenmerken een rol zouden kunnen spelen met betrekking tot de lage algemene respons.

Een tweede mogelijke oorzaak van de lage respons zou kunnen liggen in het feit dat vrijwel alle huisartsen ook 
patiënten hebben die niet speciaal vragen om of weet hebben van antroposofische zorg. Hoewel expliciet is vermeld dat 
men geen weet hoeft de hebben van antroposofische zorg, is het moeilijk om in te schatten in hoeverre deze mensen 
zich aangesproken hebben gevoeld om mee te doen aan het onderzoek. Een derde mogelijke oorzaak is wellicht dat 
mensen “enquêtemoe” zijn.

Een ander probleem dat is opgetreden betreft het verschil tussen de module Andere zorgverlener binnen de huisart-
senpraktijk en deel 2 dat gaat over antroposofische therapeuten. Hoewel er bij de constructie van de vragenlijst gepro-
beerd is zo zorgvuldig mogelijk het verschil tussen deze modules aan te geven, is er bij het invullen van deze vragen 
regelmatig verwarring geweest over welke zorgverlener bedoeld werd. Dit is zichtbaar aan de antwoorden op de open 
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vraag naar met welke andere zorgverlener men contact gehad heeft. Veel mensen hebben hier een antroposofische 
zorgverlener genoemd die verbonden is aan het gezondheidscentrum waar ook de huisarts zijn praktijk heeft. Daarbij 
komt dat in sommige gevallen de praktijkverpleegkundige van de huisartsenpraktijk in hetzelfde gebouw ook haar 
zelfstandige verpleegkundige praktijk heeft. Er is dus voor de patiënten in deze gevallen weinig zichtbaar verschil tussen 
zorgverleners van de huisartsenpraktijk en zorgverleners binnen het grotere gezondheidscentrum. Dit zou kunnen wor-
den opgelost door de vraagstelling en antwoord mogelijkheden aan het begin van de module Andere Zorgverlener aan 
te passen, maar dat zou een aanpassing van de bestaande vragenlijst betekenen. En daar is omwille van vergelijkbaar-
heid niet voor gekozen. 

Het toevoegen van de twee nieuwe schalen binnen de CQ-Index AG heeft consequenties voor de theorievorming 
over klantervaringen met de zorg. Een CQ-Index richt zich namelijk in het algemeen op het meten van de objectieve 
prestatie van de zorgprofessional. In de twee nieuwe schalen zijn echter vragen opgenomen die enerzijds betrekking 
hebben op de activiteit van de zorgprofessional die gericht is op het aanspreken van de eigen verantwoordelijkheid, het 
zelfherstellend vermogen van het lichaam van de patiënt en diens actieve bijdragen aan de eigen gezondheid, en ander-
zijds betrekking hebben op de therapeutische relatie en de attitude van de zorgprofessional. Binnen de WOG en de WAR 
van het CKZ werd voorafgaand aan het testen van de vragenlijst de discussie gevoerd of dit type vragen wel of geen deel 
zou moeten uitmaken van een CQ-Index. De discussie betrof enerzijds de vraag of vragen over zelfmanagement behoren 
tot de evaluatie van de arts en anderzijds de vraag of prestatie gelijk is aan slechts de handeling of interventie van de arts 
of dat er bij de prestatie van de arts ook andere zaken relevant kunnen zijn, zoals bijvoorbeeld begrip hebben voor de 
klacht of de patiënt op zijn gemak stellen. 

Het toevoegen van de twee schalen is ons inziens echter theoretisch en methodologisch goed te verdedigen. Theo-
retisch sluiten de vragen aan bij de maatschappelijke discussie over het stimuleren van zelfmanagement en health pro-
motion door zorgprofessionals (bv. Kerngroep Zelfmanagement, 2012). Zelfmanagement en health promotion nemen 
een steeds grotere plaats in binnen de gezondheidszorg en de kwaliteit van de zorgverleners wordt mede bepaald door 
de mate waarin zij in staat zijn hun cliënten hierbij te coachen. Het meten van de klantervaringen met de prestaties van 
de zorgprofessional in deze coachende rol is derhalve theoretisch goed verdedigbaar. De vragen met betrekking tot de 
attitude van de arts zijn theoretisch goed te verdedigen op basis van de presentietheorie, die stelt dat zowel de inter-
ventie als de presentie, het met aandacht aanwezig zijn in het contact met de patiënt, gelijkwaardige aspecten van het 
beroepsmatig handelen zijn (Baart, 2005). 

Methodologisch zijn de vragen goed te verdedigen omdat het resultaat van de factoranalyse laat zien dat de vragen 
met betrekking tot zelfmanagement samen met andere vragen over de antroposofische behandeling een goede onaf-
hankelijke schaal (AGBehandelingHA) vormen. De correlatie van deze schaal met andere schalen is klein tot matig. De 
hoogste correlatie heeft deze schaal met de schaal ZorgopMaatHA (r=0,56; p<0,05). De schaal AGAttitudeHA vertoont 
wel een hogere correlatie met enkele andere schalen, te weten BejegeningHA, CommunicatieHA en ZorgopMaatHA, 
waarbij de hoogste correlatie wederom te vinden is met de schaal ZorgopMaat (r=0,76 en p<0,05). De resultaten laten 
hiermee zien dat de aspecten van de antroposofische benadering in relatief hoge mate zijn gerelateerd op individueel 
op maat gemaakte zorg, waarbij ook de attitude van de arts sterk gericht is op de individuele mens. Juist deze attitude 
wordt door de respondenten in hoge mate belangrijk gevonden voor de kwaliteit van de zorg. Dit sluit aan bij een eerder 
aspect binnen de discussie waarbij naar voren komt dat de patiënten vooral de attitude aspecten van de AG ervaren, als 
uiting van de aanwezige inhoudelijke kennis over AG bij de zorgprofessional. Dit is een van de belangrijke redenen waar-
om ervoor gekozen is om ondanks de hoge correlatie met enkele andere schalen de specifieke items binnen de schaal 
AGAttitudeHuisarts als aparte schaal naast de schaal AGBehandelingHuisarts te handhaven.  

De CQ-Index AG zal in de toekomst nog verder wetenschappelijk onderzocht moeten worden. Met name is verder 
onderzoek naar het discriminerend vermogen van de twee nieuwe huisartsenschalen noodzakelijk. Mogelijk is het 
onderscheidend vermogen groter wanneer ook reguliere huisartsenpraktijken of huisartsenpraktijken met een andere 
vorm van integratieve of complementaire zorg in de steekproef worden betrokken. Tevens is het interessant om de twee 
nieuwe huisartsenschalen ook in te zetten bij reguliere huisartsen en eventuele overeenkomsten en verschillen tussen 
reguliere en antroposofische huisartsenpraktijken in kaart te brengen. Echter, omdat in sommige vragen gesproken 
wordt over ‘aanvullende benadering’ zullen de vragen dan op dit punt enigszins aangepast dienen te worden.  

Het realiseren van een gevalideerd meetinstrument waarmee de klantervaringen binnen de gehele eerstelijns AG 
methodologisch verantwoord en systematisch gemeten kunnen worden, betekent een grote mijlpaal voor de AG. Met 
behulp van dit instrument kan, in lijn met de maatschappelijke ontwikkelingen, regelmatig (bv. elke twee jaar) metingen 
verricht worden. Met de resultaten kan op transparante wijze aan diverse stakeholders (zorgverzekeraars, overheden, pa-
tiëntenorganisaties, etc.) verantwoording afgelegd worden over de kwaliteit van de geboden zorg vanuit het perspectief 
van de gebruiker. Deze resultaten kunnen tevens gebruikt worden voor het kwaliteitsbeleid van zorginstellingen en voor 
benchmarking tussen zorginstellingen. 
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Naast het realiseren van een gevalideerde vragenlijst voor de (nabije) toekomst heeft de validatiemeting er ook voor 
gezorgd dat de klantervaringen met 22 AG huisartsenpraktijken reeds systematisch in kaart gebracht zijn. 

Een beperking van dit onderzoek is dat er geen vergelijkbare reguliere huisartsenpraktijken in de steekproef zijn 
meegenomen. Hierdoor is het onduidelijk of er verschillen zijn tussen reguliere en antroposofische huisartsen praktij-
ken. Dit betreft zowel de resultaten met ‘oude’  schalen van de CQ-Index Huisartsenzorg als de resultaten met de nieuwe 
schaal AG Attitude Huisarts. De enige vergelijking die nu gemaakt kon worden is die met de resultaten van het algemene 
waarderingscijfer (Nivel en CKZ, 2008). Hieruit blijkt dat de gemiddelde beoordeling van AG huisartsen (8,4) iets hoger 
ligt dan die van de reguliere huisartsen (8,2). Maar of dit significant is op dit moment niet te toetsen. Hetzelfde geldt voor 
de gemiddelde schaalscores. Deze liggen in de huidige meting over het algemeen gemiddeld iets (0–0,2 punten) hoger 
dan in de eerdere meting in de reguliere huisartsenpraktijken (Nivel en CKZ, 2008). Maar ook hiervan is de significatie op 
dit moment niet te toetsen. Het is de wens van de onderzoekers om in vervolgonderzoek een vergelijking te kunnen ma-
ken tussen de resultaten van het huidige onderzoek en het onderzoek naar de constructie en validering van de CQ-Index 
Huisartsenzorg in 2008, om op die manier in meer detail de overeenkomsten en verschillen tussen de ervaringen van pa-
tiënten met reguliere en antroposofische huisartsen in kaart te kunnen brengen. De plannen hiervoor worden inmiddels 
verder uitgewerkt in het kader van het promotieonderzoek van Evi Koster.

9.2 Aanbevelingen

– Er moet nader onderzoek naar het discriminerend vermogen van de CQ-Index AG gedaan worden.
– Er moet in de definitieve versie bij de selectievragen eenduidig zijn welke zorgverlener bedoeld wordt.
– Gezien het belang van de nieuwe schalen voor de gehele gezondheidszorg wordt aanbevolen deze ook te gebrui-

ken bij onderzoek naar patiëntenpopulaties buiten de AG. Voor een klein aantal vragen zal hiervoor de vraagstelling 
enigszins moeten worden aangepast.

– De schalen AGAttitudeTherapeut en AGBehandelingTherapeut kunnen ingezet worden bij onderzoek naar klanter-
varingen bij de verschillende afzonderlijke AG beroepsgroepen, om ook hier verantwoording af te leggen van de 
kwaliteit van de zorg vanuit patiëntenperspectief.

- Een regelmatige meting met de CQ-Index AG bij patiënten van alle AG beroepsgroepen is geïndiceerd, zodat alle 
beroepsgroepen regelmatig verantwoording kunnen afleggen over de kwaliteit van de geleverde zorg.

- De theorievorming rondom klantervaringen moet uitgebreid worden met enerzijds klantervaringen met de coa-
chende rol van de zorgprofessional bij zelfmanagement en health promotion en anderzijds met de verschillende 
aspecten van het met aandacht aanwezig zijn in het contact met de patiënt.
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Bijlage 1 Uitkomsten focusgroep: domeinen en 
items

Praktijk
- Duidelijkheid mbt praktijk organisatie

Samenwerking zorgverleners
- Contact tussen verschillende zorgverleners
- Doorverwijzen en onderling uitwisselen tussen arts en therapeut
- Welke aandoening en welke behandeling is daarbij ingezet?

Levensvisie en spiritualiteit
- Spirituele voeding
- Wil, karma
- Aard van de interventie, past de interventie bij mijn mensbeeld, levensovertuiging, levensvisie?

Therapeutische relatie
- Samenspraak tussen behandelaar en client
- Balans proceskant 
- Genoeg tijd voor de patient
- Aandacht voor de patient
- Aandacht voor betrouwbaarheid therapeutische relatie
- Communicatie proceskant
- Bejegening als mens met lichaam, ziel en geest
- (Therapeutische) veiligheid 

Zelfherstellend vermogen
- Aanspreken zelfherstellend vermogen
- Aansluiten bij zelfherstellend vermogen
- Minder verstoring van natuurlijke levensprocessen

Eigen regie van de patient
- Aandacht van arts voor autonomie van patient
- Bewustwordingsproces voor eigenverantoordelijkheid
- Keuze mogelijkheid tussen regulier of antroposofisch
- Bewuste keuze voor antroposofische behandeling

Individugerichte zorg
- Aandacht voor individuele persoonlijke aspecten
- Unieke individu
- Als wezen erkend en gezien worden

Effect van behandeling
- Bijwerkingen medicijnen
- Subtiliteit van de werking
- Onderscheid in effect tussen antroposofisch of regulier medicijn voor dezelfde kwaal.
- Ervaren effect van therapie
- Heb je er baat bij gehad?
- Geen symtoombestrijding
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Deskundigheid en inzicht
- Inzicht in de achtergronden en oorzaken van de aandoening
- Tot de kern van het problem doordringen, zoekproces naar knelpunt
- Deskundigheid zorgverlener
- Goede diagnose, tegengaan van onzekerheid
- Goede informatie

Structuur van de behandeling
- Hulpvraag
- Behandelplan
- Evaluatie
- Tijdsperspectief

Behandelomgeving
- Materiaal en kleuren inrichting
- Gezondmakende omgeving
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Bijlage 2 CQI AG ervaringen

 
lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vragenlijst 

 

Ervaringen met de kwaliteit van de 

antroposofische gezondheidszorg 

 

 

Consumer Quality-index 

Antroposofische Gezondheidszorg eerste lijn 

 

Versie 3.0 juni 2010 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Deze vragenlijst is gebaseerd op de CQ-index huisartsenzorg overdag, aangevuld met vragen over 

antroposofische aspecten van de behandeling. Deze vragenlijst is ontwikkeld door het lectoraat 

Antroposofische Gezondheidszorg, Hogeschool Leiden en patiëntenvereniging Antroposana, in 

samenwerking met het beroepsveld, waaronder de Nederlandse Vereniging van Antroposofische 

Artsen (NVAA) en andere antroposofische beroepsverenigingen en het CKZ. 

 

 

 Code --- 
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Introductie 

Deze vragenlijst heeft tot doel de kwaliteit van de eerstelijns antroposofische 

gezondheidszorg te meten zoals die door patiënten ervaren wordt. Zo kan de zorg beter 

afgestemd worden op de wensen van patiënten en kan de kwaliteit van de 

antroposofische zorg beter verantwoord worden naar onder andere zorgverzekeraars, 

overheid en politiek. De vragenlijst bestaat uit de CQI vragenlijst over de reguliere 

huisartsenzorg aangevuld met vragen over de antroposofische aspecten van de 

behandeling. Het invullen van de lijst duurt ongeveer 30 minuten. 

 

Voordat u begint met het invullen van deze vragenlijst verzoeken wij u de 

instructies op pagina 3  zorgvuldig te lezen 

 

De vragenlijst wordt anoniem verwerkt. Dit betekent dat niemand ooit zal weten wie 

welke antwoorden heeft gegeven. Invullen is geheel vrijwillig en heeft geen enkel gevolg 

voor de zorg die u krijgt.  

Heeft u vragen, dan kunt u bellen met Evi Koster, telefoonnummer 071-5188621. Ook 

kunt u een email sturen naar koster.e@hsleiden.nl  

 

 

 

Ter extra informatie:  

 

Wat is antroposofische geneeskunde?  

Antroposofische geneeskunde is een uitbreiding op de reguliere geneeskunde. Binnen de 

antroposofische geneeskunde wordt er naast de reguliere mogelijkheden, gebruik 

gemaakt van aanvullende antroposofische diagnostiek, en antroposofische 

geneesmiddelen en therapieën. Binnen de antroposofische geneeskunde wordt veel 

aandacht geschonken aan de samenhang tussen lichaam, ziel en geest in relatie tot 

ziekte en gezondheid. Ook is er hierbij veel aandacht voor leefstijl, zingeving en 

omgevingsfactoren. Veelgenoemde en gewaardeerde kenmerken van de antroposofische 

geneeskunde zijn het ondersteunen en actief stimuleren van het zelfgenezend vermogen 

van de mens, een gelijkwaardige relatie tussen patiënt en zorgverlener, meer tijd en 

aandacht voor de patiënt, het ontwikkelen van natuurlijke medicijnen en een 

terughoudend gebruik van reguliere medicijnen. Antroposofische geneeskunde werkt 

even goed bij mensen die daar niets van weten. 
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Instructies voor het invullen van deze vragenlijst 

Het is de bedoeling dat de vragenlijst wordt ingevuld door de persoon aan wie deze 

vragenlijst is gestuurd. Het is dus niet de bedoeling om de vragenlijst aan iemand anders 

door te geven. Als u te ziek bent om de vragenlijst in te vullen, hopen wij dat iemand kan 

helpen met het invullen van deze vragenlijst. Dit kan ook als die persoon de Nederlandse 

taal niet goed begrijpt. Het is de bedoeling dat de ervaring van de aangeschreven 

persoon wordt ingevuld. 

 

Deze vragenlijst bestaat uit 2 delen.  

Deel 1 betreft de zorg die u van uw huisarts en evt. andere praktijkmedewerkers binnen 

de huisartsenpraktijk heeft ontvangen.  

Deel 2 betreft de zorg die u van een therapeut of andere antroposofische behandelaar 

binnen of buiten een therapeuticum/gezondheidscentrum heeft ontvangen.  

De allereerste vraag van deze vragenlijst is een selectievraag om u te verwijzen naar de 

juiste delen die voor u van toepassing zijn.  

Als u zowel contact hebt gehad met uw huisarts als met een andere antroposofische 

behandelaar zijn beide delen van de vragenlijst voor u van toepassing. Als u beide delen 

invult zult u enkele dubbele vragen tegenkomen. Dit komt omdat de wij soms dezelfde 

informatie willen weten over de huisarts en over andere behandelaars.  

 

Beantwoord alle vragen door een kruisje te zetten in het vakje dat links van uw antwoord 

staat. Sommige vragen zijn misschien niet op u van toepassing, omdat ze in het 

afgelopen jaar niet zijn voorgevallen. U kunt dan ‘niet van toepassing’ aankruisen. Wij 

willen graag weten hoe vaak of in welke mate u iets heeft ervaren. Als u in de afgelopen 

12 maanden maar één keer contact heeft gehad met de huisartsenpraktijk of uw 

behandelaar, gaan de vragen over dat ene contact. Heeft u meerdere keren contact 

gehad, dan gaan de vragen over al deze keren. Indien van toepassing kunt u in plaats 

van huisarts ook consultatief arts lezen. 

Heeft u een antwoord ingevuld, maar wilt u dat nog veranderen, zet dan het ingevulde 

hokje tussen haakjes en kruis een ander antwoord aan, op de volgende manier:  

 

(  )ja  
 nee 
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1.  Met welke zorgverlener(s) heeft u de afgelopen 12 maanden contact gehad? 

 Huisarts en/of praktijkmedewerkers binnen de huisartsenpraktijk  beantwoord alleen het 

gedeelte over de huisartsenpraktijk, begin bij vraag 2 

 Therapeut of andere zelfstandig behandelaar (binnen of buiten een gezondheidscentrum) 

beantwoord alleen het gedeelte over de therapeut of andere zelfstandig behandelaar, begin 

bij vraag 90 

 Huisarts én therapeut of zelfstandig behandelaar (binnen of buiten een 

gezondheidscentrum) beantwoord zowel het gedeelte over de huisartsen praktijk als het 

gedeelte over de therapeut of andere zelfstandig behandelaar, begin bij vraag 2 

 Geen van allen  dan is deze vragenlijst niet voor u bedoeld. Wilt u zo vriendelijk zijn de 

lijst terug te sturen? 

 

 

Deel 1 Huisartsenzorg overdag 
 

Introductie 

 

 

2.  Bij welke antroposofische 

huisarts(praktijk) bent u 

ingeschreven?  

 

naam huisarts/praktijk 

 

........................................................... 

 

plaats 

 

.......................................................... 

 

3.  Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 

maanden contact gehad met de 

huisarts(praktijk)? 

 1 keer 

 2-4 keer 

 5-9 keer 

 10 keer of meer 

 

 

4.  Heeft u bewust gekozen voor een 

antroposofische huisarts(praktijk)? 

 Nee, ga door naar vraag 6 

 Ja 

 

 

5.  Zo ja, wat is daarvan de reden? 

Meerdere antwoorden mogelijk. 

 Advies van familie of vrienden 

 Belangstelling antroposofische  

gezondheidszorg 

 Toegevoegde waarde van de  

antroposofische gezondheidszorg 

 Elders uitbehandeld 

 Anders, nl....................................... 

 

 

 

 

Huisartspraktijk 

De volgende vragen gaan over de contacten (spreekuur, huisbezoek, en telefonisch contact) die u in 

de afgelopen 12 maanden met uw huisartspraktijk heeft gehad.  

 

6.  Vond u de artsen en andere mede 

werkers van uw huisartspraktijk 

behulpzaam? 

 Nooit 

 Soms 

 Meestal 

 Altijd 
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7.  Weet u voldoende over de organisatie 

van uw huisartspraktijk 

(spreekuurtijden, spoed-

telefoonnummers, 

weekenddienstregeling enz.)? 

 Nee 

 Ja 

 

 

8.  Kreeg u binnen 2 minuten iemand aan  

de telefoon als u overdag de 

huisartspraktijk belde?  

 Nooit 

 Soms 

 Meestal 

 Altijd 

 Niet van toepassing (ik heb niet 

geprobeerd overdag te bellen) 

 

 

9.  Als u overdag met de huisartspraktijk  

belde, werd u dan goed geholpen?  

 Nooit 

 Soms 

 Meestal 

 Altijd  

 Niet van toepassing (ik heb niet 

geprobeerd overdag te bellen) 

 

 

10. Heeft u het als een probleem ervaren  

dat u eerst uw verhaal aan de 

assistente moest vertellen, voordat u 

in contact kon komen met uw 

huisarts? 

 Nooit 

 Soms 

 Meestal 

 Altijd 

 Niet van toepassing (ik hoefde niets 

te vertellen) 

 

 

11. Beoordeelde de assistente goed dat u  

 een afspraak nodig had met de arts? 

 Nooit 

 Soms 

 Meestal 

 Altijd  

 

 

12. Kon u als u het nodig vond binnen 24  

 uur op het spreekuur terecht?  

 Nooit 

 Soms 

 Meestal 

 Altijd 

 Niet van toepassing (heb ik nooit 

nodig gehad) 

 

  

13. Was de huisartspraktijk open op  

 tijdstippen die voor u gunstig waren? 

 Nooit 

 Soms 

 Meestal 

 Altijd  

 

 

14. Heeft u te veel moeite moeten doen  

om snel op het spreekuur terecht te 

kunnen? 

 Nooit 

 Soms 

 Meestal 

 Altijd 

 Niet van toepassing (heb ik nooit 

geprobeerd)  

 

 

15. Was het mogelijk om op redelijke  

termijn een afspraak te krijgen met 

uw eigen huisarts?  

 Nooit 

 Soms 

 Meestal 

 Altijd  

 

 

16. Behandelde de assistente u met  

respect?  

 Nooit 

 Soms 

 Meestal 

 Altijd  
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17. Had de assistente voldoende tijd voor  

 u?  

 Nooit 

 Soms 

 Meestal 

 Altijd  

 

 

18. Is uw huisartspraktijk goed  

toegankelijk voor kinderwagens en 

mensen met een lichamelijke 

handicap?  

 Nee 

 Ja  

 Weet ik niet 

 

 

19. Was de huisartspraktijk schoon?  

 Nooit 

 Soms 

 Meestal 

 Altijd 

 Niet van toepassing (alleen 

telefonisch contact gehad)  

 

 

20. Kunnen mensen in de wachtkamer  

horen wat er aan de balie wordt 

besproken? 

 Nooit 

 Soms 

 Meestal 

 Altijd 

 Niet van toepassing (alleen 

telefonisch contact gehad) 

 

21. Kunnen mensen in de wachtkamer  

horen of zien wat er in de spreek- of 

onderzoekskamer gebeurt?  

 Nooit 

 Soms 

 Meestal 

 Altijd 

 Niet van toepassing (alleen 

telefonisch contact gehad)  

 

 

22. Ervoer u de inrichting van de wacht-  

en spreek-/behandelruimte als 

positief op uw welzijn? 

 Nooit 

 Soms 

 Meestal 

 Altijd 

 Weet ik niet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huisarts 

De volgende vragen gaan over contacten die u in de afgelopen 12 maanden heeft gehad met uw 

huisarts (spreekuur, huisbezoek of telefonisch consult). 

 

23. Hielp uw huisarts u binnen 15  

minuten na de afgesproken tijd?  

 Nooit 

 Soms 

 Meestal 

 Altijd  

 

 

 

 

24. Luisterde uw huisarts aandachtig  

naar u?  

 Nooit 

 Soms 

 Meestal 

 Altijd  
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25. Toonde uw huisarts belangstelling  

voor uw persoonlijke situatie?  

 Nooit 

 Soms 

 Meestal 

 Altijd  

 

 

26. Nam uw huisarts u serieus? 

 Nooit 

 Soms 

 Meestal 

 Altijd  

 

 

27. Gaf uw huisarts u begrijpelijke uitleg  

over de resultaten van onderzoek 

(bijvoorbeeld een lichamelijk onder-

zoek, laboratorium-onderzoek, 

röntgenfoto of hartfilmpje)? 

 Nooit 

 Soms 

 Meestal 

 Altijd 

 Niet van toepassing (er is geen 

onderzoek geweest) 

 

 

28. Vertelde uw huisarts u wat u wilde  

weten over uw klacht/gezondheids-

probleem?  

 Nooit 

 Soms 

 Meestal 

 Altijd  

 

 

29. Legde uw huisarts u dingen op een  

begrijpelijke manier uit? 

 Nooit 

 Soms 

 Meestal 

 Altijd  

 

 

 

 

 

 

 

 

30. Werd u door uw huisarts goed  

geïnformeerd over de verschillende 

behandelingsmogelijkheden voor uw 

gezondheidsklachten?  

 Nooit 

 Soms 

 Meestal 

 Altijd  

 

 

31. Kon u meebeslissen over de  

behandeling of hulp die u kreeg?  

 Nooit 

 Soms 

 Meestal 

 Altijd  

 

 

32. Informeerde uw huisarts u over  

mogelijke bijwerkingen van de 

voorgeschreven geneesmiddelen?  

 Nooit 

 Soms 

 Meestal 

 Altijd 

 Niet van toepassing (ik heb geen 

geneesmiddelen voorgeschreven 

gekregen) 

 

 

33. Maakte uw huisarts u duidelijk  

waarom het belangrijk was zijn/haar 

instructies/ advies op te volgen? 

 Nooit 

 Soms 

 Meestal 

 Altijd  

 

 

34. Kreeg u voldoende hulp bij het  

‘vinden van de weg’ in de 

gezondheidszorg (zoals informatie 

over behandelaars, ziekenhuizen, 

wachtlijsten, het maken van een 

afspraak en dergelijke)? 

 Nooit 

 Soms 

 Meestal 

 Altijd 

 Niet van toepassing (heb ik nooit 

nodig gehad) 
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35. Werkte uw huisarts goed samen met  

uw andere zorgverleners (zoals de 

praktijkverpleegkundige, 

fysiotherapeut, thuiszorg, 

wijkverpleegkundige, specialist etc.)?  

 Nooit 

 Soms 

 Meestal 

 Altijd 

 Niet van toepassing (ik ben niet bij 

een andere zorgverlener geweest) 

 

 

36. Had uw huisarts aandacht voor  

mogelijke emotionele problemen die 

te maken hebben met uw 

gezondheid?  

 Nooit 

 Soms 

 Meestal 

 Altijd  

 

 

37. Bood uw huisarts u hulp aan bij het  

voorkómen van ziekten of bij het 

verbeteren van uw gezondheid 

(bijvoorbeeld door controle van 

gewicht of bloeddruk, het geven van 

adviezen over voeding of leefstijl)? 

 Nooit 

 Soms 

 Meestal 

 Altijd  

 

 

38. Behandelde uw huisarts u met  

respect?  

 Nooit 

 Soms 

 Meestal 

 Altijd  

 

 

39. Had uw huisarts voldoende tijd voor  

u?  

 Nooit 

 Soms 

 Meestal 

 Altijd  

 

 

40. Zorgde de behandeling van uw  

huisarts ervoor dat uw 

gezondheidsproblemen 

verminderden?  

 Nooit 

 Soms 

 Meestal 

 Altijd  

 

 

41. Had u vertrouwen in de  

deskundigheid van uw huisarts?  

 Nooit 

 Soms 

 Meestal 

 Altijd  

 

 

42. Was uw huisarts bereid met u te  

praten over fouten of over zaken die, 

naar uw mening, niet goed zijn 

gegaan?  

 Nooit 

 Soms 

 Meestal 

 Altijd 

 Niet van toepassing (er zijn geen 

dingen geweest die niet goed zijn 

gegaan) 

 

 

43. Stelde uw huisarts u op uw gemak? 

 Nooit 

 Soms 

 Meestal 

 Altijd 

 

 

44. Had uw huisarts voldoende begrip  

voor uw klacht of aandoening? 

 Nooit 

 Soms 

 Meestal 

 Altijd 
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45. Gaf uw huisarts u inzicht over de 

achtergrond en mogelijke oorzaken van 

uw klacht of aandoening? 

 Nooit 

 Soms 

 Meestal 

 Altijd 

 

 

46. Hielp uw huisarts u omgaan met de  

ongemakken en beperkingen die de 

klacht of aandoening met zich 

meebrengt? 

 Nooit 

 Soms 

 Meestal 

 Altijd 

 Niet van toepassing (bijv. omdat het 

niet nodig was) 

 Weet ik niet 

 

 

47. Had uw huisarts aandacht voor de  

eventuele gevolgen van uw 

klacht/aandoening voor uw sociale 

leven? 

 Nooit 

 Soms 

 Meestal 

 Altijd 

 

48. Bood uw huisarts u de zorg die u op  

dat moment nodig had? 

 Nooit 

 Soms 

 Meestal 

 Altijd 

 

 

49. Had uw huisarts een goede balans  

tussen betrokkenheid en professionele 

afstand? 

 Nooit 

 Soms 

 Meestal 

 Altijd 

 Weet ik niet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De volgende vragen (50 – 66) hebben betrekking op zorgverleners die de arts assisteren bij de 

werkzaamheden in de huisartsenpraktijk, bijvoorbeeld de praktijkverpleegkundige. Het betreft hier 

niet de verschillende therapeuten die werkzaam zijn binnen een eventueel gezondheidscentrum. 

Voor therapeuten (en andere zelfstandig antroposofische behandelaars) binnen en buiten een 

gezondheidscentrum is speciaal deel 2 van deze vragenlijst ontworpen.  

 

 

50. Heeft u de afgelopen 12 maanden in de praktijk met een andere zorgverlener dan de 

huisarts of assistente een afspraak gehad? Meerdere antwoorden mogelijk. 

 Nee, ga door naar vraag 67, p.12 

 ja, met de (gespecialiseerd) verpleegkundige 

 ja, met de diabetesverpleegkundige 

 ja, met de praktijkondersteuner 

 anders, namelijk...................................................... 
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Andere zorgverleners in de huisartsenpraktijk 

 

51. De volgende vragen gaan over consulten in de huisartsenpraktijk die u in de afgelopen 12 

maanden heeft gehad met een ándere zorgverlener dan de huisarts of de assistente.  

Ik vul de volgende vragen in over: 

 de (gespecialiseerd) verpleegkundige  

 de diabetesverpleegkundige  

 de praktijkondersteuner  

 anders, namelijk ……………………………. 

 

 

52. Had u de indruk dat deze  

zorgverlener goede informatie had 

over uw ziektegeschiedenis?  

 Nee 

 Ja  

 

 

53. Luisterde deze zorgverlener  

aandachtig naar u?  

 Nooit 

 Soms 

 Meestal 

 Altijd 

 

 

54. Nam deze zorgverlener u serieus? 

 Nooit 

 Soms 

 Meestal 

 Altijd 

 

 

55. Legde deze zorgverlener u dingen op  

een begrijpelijke manier uit?  

 Nooit 

 Soms 

 Meestal 

 Altijd 

 

 

56. Gaf deze zorgverlener u de ruimte  

om mee te beslissen over de 

behandeling of hulp die u kreeg?  

 Nooit 

 Soms 

 Meestal 

 Altijd 

 

 

 

57. Had deze zorgverlener voldoende tijd  

voor u? 

 Nooit 

 Soms 

 Meestal 

 Altijd 

 

 

58. Had u vertrouwen in de  

deskundigheid van deze 

zorgverlener?  

 Nooit 

 Soms 

 Meestal 

 Altijd 

 

 

59. Had u er vertrouwen in dat deze  

zorgverlener u op tijd naar de 

huisarts verwijst als dat nodig is?  

 Nooit 

 Soms 

 Meestal 

 Altijd 

 

 

60. Bood deze zorgverlener u hulp aan  

bij het voorkómen van ziekten of het 

verbeteren van uw gezondheid?  

 Nooit 

 Soms 

 Meestal 

 Altijd 
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61. Maakte deze zorgverlener u duidelijk  

waarom het belangrijk was zijn/haar 

instructies/advies op te volgen?  

 Nooit 

 Soms 

 Meestal 

 Altijd 

 

 

62. Had deze zorgverlener aandacht voor  

mogelijke emotionele problemen die 

te maken hebben met uw 

gezondheidstoestand? 

 Nooit 

 Soms 

 Meestal 

 Altijd 

 

 

63. Behandelde deze zorgverlener u met  

respect?  

 Nooit 

 Soms 

 Meestal 

 Altijd 

 

64. Werkte deze zorgverlener goed  

samen met uw huisarts?  

 Nooit 

 Soms 

 Meestal 

 Altijd 

 Weet ik niet 

 

 

65. Kreeg u van verschillende  

zorgverleners binnen deze praktijk 

tegenstrijdige informatie?  

 Nooit 

 Soms 

 Meestal 

 Altijd 

 

 

66. Had u liever geholpen willen worden  

door de huisarts dan door deze zorg-

verlener?  

 Nee 

 Ja 

 

 

Behandeling 

 

67. Wat is de belangrijkste klacht of  

aandoening waarvoor u de afgelopen 

12 maanden in behandeling bent 

geweest? De volgende vragen (68-85) 

hebben betrekking op (de behandeling 

van) de klacht/aandoening die u hier 

noemt. 

......................................................... 

 

Dit is een: 

 chronische klacht/aandoening 

 niet-chronische klacht/aandoening 

 weet ik niet 

 

 

68. Bent u door uw huisarts goed  

geïnformeerd over de antroposofische 

behandelingsmogelijkheden? 

 Nooit 

 Soms 

 Meestal 

 Altijd 

 

69. Heeft uw huisarts u vrij gelaten in de  

keuze voor een reguliere en/of 

antroposofische behandeling? 

 Nooit 

 Soms 

 Meestal 

 Altijd 

 Niet van toepassing (er was maar 

één mogelijkheid of geen 

behandeling nodig ) 

 

70. Heeft uw huisarts u vrij gelaten in de  

keuze voor chemische of natuurlijke 

medicatie? 

 Nooit 

 Soms 

 Meestal 

 Altijd 

 Niet van toepassing (ik heb geen 

medicatie gekregen) 
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71. Waren u en uw huisarts het eens over  

hoe uw klacht of aandoening te 

behandelen? 

 Nooit 

 Soms 

 Meestal 

 Altijd 

 Niet van toepassing 

 

72. Hoe bent u behandeld? 

 Alleen reguliere behandeling 

 Alleen antroposofische behandeling 

 Regulier aangevuld met 

antroposofische behandeling  

 Niet van toepassing/geen 

behandeling 

73. Richtte uw huisarts de behandeling  

(ook) op het ondersteunen van de 

eigen herstelkrachten van uw 

lichaam? 

 Nooit 

 Soms 

 Meestal 

 Altijd 

 Weet ik niet 

 

 

 

 

 

 

Antroposofische visie van uw arts op ziekte, gezondheid en behandeling 

De volgende vragen (74 -80) gaan over de antroposofische visie waarmee de huisarts u en uw 

probleem eventueel aanvullend heeft benaderd. 

 

74. Kon u door de aanvullende  

benadering beter begrijpen wat er 

met u aan de hand was? 

 Nooit 

 Soms 

 Meestal 

 Altijd 

 Weet ik niet 

 

 

75. Werd u door uw huisarts  

aangesproken in uw eigen 

verantwoordelijkheid voor de keuzes 

die u maakt met betrekking tot uw 

gezondheid? 

 Nooit  

 Soms  

 Meestal 

 Altijd 

 Weet ik niet 

 

 

76. Motiveerde de aanvullende  

benadering u om zelf actief aan uw 

gezondheidstoestand bij te dragen? 

 Nooit  

 Soms  

 Meestal 

 Altijd 

 Weet ik niet 

77. Ondersteunde de arts u hierbij op  

voor u belangrijke momenten?  

 Nooit  

 Soms  

 Meestal 

 Altijd  

 Niet van toepassing (bijv. als u geen 

ondersteuning nodig had) 

 Weet ik niet 

 

 

78. Kon u door de aanvullende  

benadering uw klacht of aandoening 

betekenis geven binnen de 

samenhang van uw leven en 

functioneren? 

 Nooit  

 Soms  

 Meestal 

 Altijd 

 Niet van toepassing (ik had alleen 

een praktische oplossing nodig) 

 Weet ik niet 
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79. Ondersteunde de aanvullende  

benadering u in uw persoonlijke 

ontwikkeling als mens? 

 Nooit  

 Soms  

 Meestal 

 Altijd  

 Niet van toepassing (ik had alleen 

een praktische oplossing nodig) 

 Weet ik niet 

 

 

80. Bood de aanvullende benadering u  

handvatten (of inspiratie) om uw 

klacht of aandoening een spirituele 

betekenis te geven? 

 Nooit  

 Soms  

 Meestal 

 Altijd 

 Niet van toepassing (ik had alleen 

een praktische oplossing nodig) 

 Weet ik niet 

 

 

Effect van de behandeling 

De volgende vragen gaan over het effect van de behandeling die u gehad heeft. 

 

81. Heeft de antroposofische benadering  

u verwachtingen gegeven ten aanzien 

van het verbeteren van uw 

gezondheidstoestand? 

 Nee 

 Ja 

 Niet van toepassing (ik heb niet 

voor een antroposofische 

behandeling hebt gekozen) 

 

 

82. Binnen welke termijn heeft u positief  

effect van de behandeling ervaren?  

 Binnen één week 

 1 -2 weken 

 2 – 4 weken 

 3 maanden 

 3 – 6 maanden 

 langer dan 6 maanden 

 geen effect 

 

 

83. Waren er bijwerkingen van de  

behandeling?  

 Nooit  

 Soms  

 Meestal  

 Altijd  

 Weet ik niet 

 

84. Beïnvloedde de behandeling de  

kwaliteit van uw leven op een 

positieve manier?  

 Nooit  

 Soms  

 Meestal  

 Altijd 

 Weet ik niet 

 

 

 

85. Kunt u aangeven waarom? 

 Nee 

 Ja, ik ervaar dit aan 

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..................................................... 
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Algemene waardering 

 

86. Welk cijfer geeft u aan de  

huisartsenpraktijk? Een 0 betekent: 

heel erg slecht. Een 10 betekent 

uitstekend.  

 0 heel erg slechte praktijk 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 uitstekende huisartspraktijk 

 

 

87. Zou u uw huisartspraktijk bij uw  

vrienden en familie aanbevelen?  

 beslist niet 

 waarschijnlijk niet 

 waarschijnlijk wel 

 beslist wel 
 

 

88. Als u één ding zou kunnen  

veranderen aan de zorg die u kreeg 

 van deze huisartsenpraktijk, wat zou  

 dat dan zijn? 

...............................................................

...............................................................

............................................................... 

 

 

89. Heeft u in de afgelopen 12 maanden  

een behandeling ontvangen van een 

antroposofisch therapeut of 

behandelaar anders dan de huisarts 

of huisarts-assisterende 

zorgverleners? 

 Nee  ⇒ ga naar vraag 140 

 Ja  ⇒ ga verder met deel 2 van deze 

vragenlijst, ga door naar vraag 90. 

 

 

 

 

 

 

Deel 2 Therapeut en overige behandelaars 
 

De volgende vragen hebben betrekking therapeuten en andere antroposofische behandelaars. Er 

wordt gevraagd naar uw ervaring in de laatste 12 maanden, tenzij anders staat vermeld. 

 

Introductie 

 

90. Bij welke behandelaar bent u geweest? (de vragen in deze vragenlijst hebben betrekking op 

de behandelaar die u hier noemt. Als u meerdere behandelaars heeft gehad, kiest u voor de 

belangrijkste) 

 Fysiotherapeut 

 Kunstzinnig therapeut beeldend 

 Kunstzinnig therapeut muziek 

 Kunstzinnig therapeut spraak 

 Eurithmietherapeut 

 Psychotherapeut 

 Psycho-sociaal hulpverlener 

 Verpleegkundige 

 Diëtist 

 Actief beeldend therapeut 

 Chirofonethiek therapeut 

 Anders, nl....................................... 
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91. Wat is de belangrijkste  

klacht of aandoening waarvoor u de 

afgelopen 12 maanden in 

behandeling bent geweest? (de 

vragen in deze vragenlijst hebben 

betrekking op de behandeling van de 

klacht/aandoening die u hier noemt)  

 

 ............................................................... 

 

Dit is een...  

 chronische klacht/aandoening 

 niet chronische klacht/aandoening 

 weet ik niet 

 

 

92. Hoe lang zat er tussen de aanvang  

van de klachten en de start van de 

behandeling? 

 korter dan een week 

 tussen 1- 4 weken 

 tussen 1-3 maanden  

 tussen 3 – 6 maanden 

 tussen 6 – 12 maanden 

 langer dan een jaar 

 

 

93. Heeft u bewust gekozen voor een  

antroposofische behandelaar?  

 nee, ga verder met vraag 95 

 ja  

 

94. Zo ja, wat is daarvan de reden? 

 Advies van familie of vrienden 

 Belangstelling antroposofische 

gezondheidszorg 

 Toegevoegde waarde van de 

antroposofische gezondheidszorg 

 Elders uitbehandeld 

 Anders, nl..................................  

 

 

95. Bent u geïnformeerd over het feit dat  

de antroposofische benadering 

verschilt ten opzichte van de 

gebruikelijke reguliere behandeling 

voor uw aandoening? 

 Nee 

 Ja 

 Niet van toepassing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Behandelpraktijk 

 

96. Kreeg u binnen een redelijke termijn  

de eerste afspraak? 

 nee 

 ja 

 

 

97. Is de praktijk goed toegankelijk voor  

kinderwagens en mensen met een 

lichamelijke beperking? 

 Nee 

 Ja 

 Weet ik niet 

 

 

 

 

 

98. Was de praktijk schoon? 

 Nooit 

 Soms 

 Meestal 

 Altijd 

 

 

99. Ervoer u de inrichting van de wacht-  

en behandelruimte als positief op uw 

welzijn? 

 Nooit 

 Soms 

 Meestal 

 Altijd 

 Weet ik niet 
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Samenwerking en afstemming tussen behandelaars 

 

100. Bent u in behandeling binnen een  

therapeuticum?    

   Nee, ga verder naar vraag 103 

   Ja  

 

 

101. Bent u goed geïnformeerd over de  

organisatie en mogelijkheden 

binnen het therapeuticum? 

   Nee 

   Eigenlijk niet 

   Eigenlijk wel 

   Ja 

   Niet van toepassing 

 

 

102. Indien er in het therapeuticum  

meerdere behandelaars van één 

discipline zijn, kon u kiezen wie uw 

behandelaar is? 

   Nooit 

   Soms 

   Meestal 

   Altijd 

   Niet van toepassing 

 

103. Was u onder behandeling van  

meerdere behandelaars?   

   Nee ⇒ ga verder naar vraag 105 

   Ja  

 

 

104. Hebben de verschillende  

behandelaars hun behandeling ten 

aanzien van uw hulpvraag op elkaar 

afgestemd? 

   Nooit 

   Soms 

   Meestal 

   Altijd 

   Niet van toepassing 

   Weet ik niet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Behandelaar 

 

De volgende vragen (105 - 119) hebben betrekking op de behandelaar die u eerder hebt genoemd 

bij vraag 90. 

 

 

105. Was de behandelaar beleefd tegen  

u?  

   Nooit 

   Soms 

   Meestal 

   Altijd 

 

 

106. Luisterde de behandelaar  

aandachtig naar u?  

  Nooit 

   Soms 

   Meestal 

   Altijd 

 

 

107. Nam de behandelaar u serieus? 

  Nooit 

   Soms 

   Meestal 

   Altijd 

 

 

108. Had de behandelaar genoeg tijd  

voor u?  

  Nooit 

   Soms 

   Meestal 

   Altijd 
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109. Stelde de behandelaar u op uw  

gemak?  

  Nooit 

   Soms 

   Meestal 

   Altijd 

 

 

110. Legde de behandelaar u dingen op  

een begrijpelijke manier uit?  

  Nooit 

   Soms 

   Meestal 

   Altijd 

 

 

111. Gaf de behandelaar u inzicht over  

de achtergrond en mogelijke 

oorzaken van uw 

klacht/aandoening? 

  Nooit 

   Soms 

   Meestal 

   Altijd 

 

 

112. Had de behandelaar voldoende  

begrip voor uw klacht of 

aandoening? 

  Nooit 

   Soms 

   Meestal 

   Altijd 

 

 

113. Had u vertrouwen in de  

deskundigheid van uw behandelaar? 

  Nooit 

   Soms 

   Meestal 

   Altijd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

114. Hielp de behandelaar u omgaan met  

de ongemakken en beperkingen die 

de klacht of aandoening met zich 

meebrengt? 

  Nooit 

   Soms 

   Meestal 

   Altijd 

   Niet van toepassing (bijv. omdat 

het niet nodig was) 

   Weet ik niet 

 

 

115. Had de behandelaar aandacht voor  

mogelijke emotionele problemen die 

te maken hebben met uw 

gezondheid? 

  Nooit 

   Soms 

   Meestal 

   Altijd 

 

 

116. Had de behandelaar aandacht voor  

de eventuele gevolgen van uw klacht 

of aandoening voor uw sociale 

leven? 

  Nooit 

   Soms 

   Meestal 

   Altijd 

 

 

117. Bood uw behandelaar u de zorg die  

u op dat moment nodig had?  

  Nooit 

   Soms 

   Meestal 

   Altijd 

 

 

118. Had de behandelaar een goede  

balans tussen betrokkenheid en 

professionele afstand? 

  Nooit 

   Soms 

   Meestal 

   Altijd 

   Weet ik niet 
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119. Was uw behandelaar bereid met u te  

praten over zaken die, naar uw 

mening, niet goed zijn gegaan? 

  Nooit 

   Soms 

   Meestal 

   Altijd 

   Niet van toepassing (er zijn geen 

dingen geweest die niet goed zijn 

gegaan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Behandeling  

De volgende vragen (120 - 124) hebben betrekking op de behandeling van de klacht of aandoening 

die u eerder hebt genoemd bij vraag 91 

 

120. Is er een hulpvraag geformuleerd? 

   Nee  

   Ja 

   Weet ik niet  

 

 

121. Waren u en uw behandelaar het  

eens over hoe uw klacht of 

aandoening te behandelen? 

  Nooit 

   Soms 

   Meestal 

   Altijd 

 

 

122. Is er een behandelplan opgesteld? 

  Nee  

   Ja 

   Weet ik niet  

 

123. Richtte de behandelaar de  

behandeling (ook) op het 

ondersteunen van de eigen 

herstelkrachten van uw lichaam? 

  Nooit 

   Soms 

   Meestal 

   Altijd 

   Weet ik niet 

 

 

124. Is de behandeling geëvalueerd? 

   Nee 

   Ja 

   Niet van toepassing (dit was niet 

nodig) 

   Weet ik niet 

 

 

Antroposofische visie van uw behandelaar op ziekte, gezondheid en behandeling 

De volgende vragen (125 - 131) gaan over de antroposofische visie waarmee uw behandelaar u en 

uw probleem eventueel aanvullend heeft benaderd. 

 

125. Kon u door de aanvullende  

benadering beter begrijpen wat er 

met u aan de hand was? 

  Nooit 

   Soms 

   Meestal 

   Altijd 

   Weet ik niet 

 

 

126. Werd u door de behandelaar  

aangesproken in uw eigen 

verantwoordelijkheid voor de 

keuzes die u maakt met betrekking 

tot uw gezondheid? 

  Nooit 

   Soms 

   Meestal 

   Altijd 

  Weet ik niet 
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127. Motiveerde de aanvullende  

benadering u om zelf actief aan uw 

gezondheidstoestand bij te dragen? 

  Nooit 

   Soms 

   Meestal 

   Altijd 

   Weet ik niet 

 

 

128. Ondersteunde de behandelaar u  

hierbij op voor u belangrijke 

momenten? 

  Nooit 

   Soms 

   Meestal 

   Altijd 

   Niet van toepassing (bijv. als u 

geen ondersteuning nodig had) 

   Weet ik niet 

 

 

129. Kon u door de aanvullende  

benadering uw klacht of aandoening 

betekenis geven binnen de 

samenhang van uw leven en 

functioneren? 

  Nooit 

   Soms 

   Meestal 

   Altijd 

   Niet van toepassing (ik had alleen 

een praktische oplossing nodig) 

   Weet ik niet 

 

130. Ondersteunde de aanvullende  

benadering u in uw persoonlijke 

ontwikkeling als mens? 

  Nooit 

   Soms 

   Meestal 

   Altijd 

   Niet van toepassing (ik had alleen 

een praktische oplossing nodig) 

   Weet ik niet 

 

 

131. Bood de aanvullende benadering u  

handvatten (of inspiratie) om uw 

klacht/aandoening een spirituele 

betekenis te geven? 

  Nooit 

   Soms 

   Meestal 

   Altijd 

   Niet van toepassing (ik had alleen 

een praktische oplossing nodig) 

   Weet ik niet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effect van de behandeling 

De volgende vragen gaat over het effect van de behandeling die u gehad heeft.  

 

132. Heeft de antroposofische manier van  

behandelen u verwachtingen 

gegeven ten aanzien van het 

verbeteren van uw 

gezondheidstoestand? 

   Nee  

   Ja  

 

 

 

 

 

133. Binnen welke termijn heeft u effect  

van de behandeling ervaren?  

   Binnen één week 

   1 -2 weken 

   2 – 4 weken 

   3 maanden 

   3 – 6 maanden 

   langer dan 6 maanden 

   geen effect 
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134. Waren er bijwerkingen van de  

behandeling?  

  Nooit 

   Soms 

   Meestal 

   Altijd 

   Weet ik niet 

 

 

135. Beïnvloedde de behandeling de  

kwaliteit van uw leven op een 

positieve manier?  

  Nooit 

   Soms 

   Meestal 

   Altijd 

   Weet ik niet 

 

136. Kunt u aangeven waarom? 

  Nee 

   Ja, ik ervaar dit aan................ 

................................................ 

................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9 Algemene waardering 

 

137. Welk cijfer geeft u de behandelaar? 

Een 0 betekent heel erg slecht. Een 10 

betekent uitstekend 

  0 heel erg slechte behandelaar  

   1 

   2 

   3 

   4  

   5 

   6  

   7  

   8 

   9 

   10 uitstekende behandelaar 

 

138. Zou u deze behandelaar bij uw  

vrienden en/of familie aanbevelen? 

  Beslist niet 

   Waarschijnlijk niet 

   Waarschijnlijk wel 

   Beslist wel 

 

 

139. Als er één ding is wat u zou kunnen  

veranderen aan de zorg die u kreeg 

van deze behandelaar, wat zou dat 

dan zijn?............................................... 

...............................................................

...............................................................

...............................................................

 

Over uzelf 

De volgende vragen gaan over de persoon aan wie deze vragenlijst is gestuurd. Dus als u iemand 

helpt met het invullen van de vragenlijst, vermeld dan alstublieft de gegevens van die persoon.  

 

140. Wat is uw leeftijd? 

   12 t/m 17 jaar 

   18 t/m 24 jaar 

   25 t/m 34 jaar 

   35 t/m 44 jaar 

   45 t/m 54 jaar 

   55 t/m 64 jaar 

   65 t/m 74 jaar 

   75 jaar of ouder 

 

141. Bent u een vrouw of een man?  

   vrouw 

   man 
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142. Wat is uw hoogst voltooide  

opleiding? (een opleiding afgerond 

met diploma of voldoende 

getuigschrift) 

   geen opleiding (lagere school niet 

afgemaakt) 

   lager onderwijs (basisschool, 

speciaal basisonderwijs) 

   lager of voorbereidend beroeps-

onderwijs (zoals LTS, LEAO, 

LHNO, VMBO) 

   middelbaar algemeen voortgezet 

onderwijs (zoals MAVO, 

(M)ULO, MBO-kort, VMBO-t) 

   middelbaar broepsonderwijs en 

beroepsbegeleidend onderwijs 

(zoals MBO-lang, MTS, MEAO, 

BOL, BBL, INAS) 

   hoger algemeen en voorbereidend 

wetenschappelijk onderwijs (zoals 

HAVO, VWO, Atheneum, 

Gymnasium, HBS, MMS) 

   hoger beroepsonderwijs (zoals 

HBO, HTS, HEAO, HBO-V, 

kandidaats wetenschappelijk 

onderwijs) 

   wetenschappelijk onderwijs 

(universiteit) 

   anders, namelijk ………………. 

(a.u.b. in blokletters) 

 

 

143. Wat is het geboorteland van uzelf? 

   Nederland 

   Indonesië 

   Suriname  

   Marokko 

   Turkije 

   Duitsland 

   Nederlandse Antillen 

   Aruba 

   Anders, namelijk ....................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

144. Wat is het geboorteland van uw  

vader?  

  Nederland 

   Indonesië 

   Suriname  

   Marokko 

   Turkije 

   Duitsland 

   Nederlandse Antillen 

   Aruba 

   Anders, namelijk........................ 

 

 

145.Wat is het geboorteland van uw  

moeder?  

  Nederland 

   Indonesië 

   Suriname  

   Marokko 

   Turkije 

   Duitsland 

   Nederlandse Antillen 

   Aruba 

   Anders, namelijk............................ 

 

 

146. In welke taal praat u thuis het  

meest?  

   Nederlands 

   Fries  

   Nederlands dialect  

   Indonesisch  

   (Sraran) Surinaams 

   Marokkaans-Arabisch 

   Turks 

   Duits 

   Papiamento (Nederlandse 

Antillen) 

   Anders, namelijk.......................... 

 

 

147. Hoe zou u over het algemeen uw  

gezondheid noemen?  

   slecht  

   matig  

   goed 

   zeer goed 

   uitstekend 
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148. Hoe zou u over het algemeen uw  

geestelijke/psychische gezondheid 

noemen? 

  slecht  

   matig  

   goed 

   zeer goed 

   uitstekend 

 

 

149. Heeft iemand u geholpen bij het  

invullen van deze vragenlijst? 

   Nee, ga verder naar vraag 151 

   Ja 

 

 

150. Hoe heeft die persoon u geholpen?  

U mag meer dan één vakje aankruisen.  

   heeft de vragen voorgelezen 

   heeft mijn antwoorden 

opgeschreven 

   heeft de vragen in mijn taal 

vertaald  

   heeft de vragen voor mij 

beantwoord omdat ik een kind ben 

   heeft de vragen in mijn plaats 

beantwoord  

   heeft op een andere manier 

geholpen, namelijk......................... 

........................................................ 

 

151. Bent u op de hoogte van de  

klachtenregeling (IKBC) van de 

antroposofische zorgaanbieders? 

   Nee 

   Ja 

 

 

152. Wat ik verder nog wilde 

zeggen:……………………………………

…………………………..............................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

...................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hartelijk dank voor het invullen van de vragenlijst. 

 Code --- 
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Bijlage 3  CQI AG belang

 
lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg 

 

 

 

 

 

 

 

Vragenlijst 

 

Belang van de kwaliteit van de 

antroposofische gezondheidszorg 
 

 

Consumer Quality-index 

Antroposofische Gezondheidszorg eerste lijn 

 

Versie 4.0 juli 2010 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze vragenlijst is gebaseerd op de CQ-index huisartsenzorg overdag, aangevuld met vragen over 

antroposofische aspecten van de behandeling. Deze vragenlijst is ontwikkeld door het lectoraat 

Antroposofische Gezondheidszorg, Hogeschool Leiden en patiëntenvereniging Antroposana, in 

samenwerking met het beroepsveld, waaronder de Nederlandse Vereniging van Antroposofische 

Artsen (NVAA) en andere antroposofische beroepsverenigingen en het CKZ. 
 

 

 Code --- 
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Introductie 

Deze vragenlijst heeft tot doel de kwaliteit van de eerstelijns antroposofische 

gezondheidszorg te meten zoals die door patiënten ervaren wordt. Zo kan de zorg beter 

afgestemd worden op de wensen van patiënten en kan de kwaliteit van de 

antroposofische zorg beter verantwoord worden naar onder andere zorgverzekeraars, 

overheid en politiek. U wordt gevraagd van verschillend aspecten aan te geven hoe 

belangrijk u die vindt. Het invullen van de lijst duurt ongeveer 20 - 30 minuten. 

 

Voordat u begint met het invullen van deze vragenlijst verzoeken wij u de 

instructies op pagina 3  zorgvuldig te lezen 

 

De vragenlijst wordt anoniem verwerkt. Dit betekent dat niemand ooit zal weten wie 

welke antwoorden heeft gegeven. Invullen is geheel vrijwillig en heeft geen enkel gevolg 

voor de zorg die u krijgt.  

Heeft u vragen, dan kunt u bellen met Evi Koster, telefoonnummer 071-5188621. Ook 

kunt u een email sturen naar koster.e@hsleiden.nl  

 

 

 

Ter extra informatie:  

 

Wat is antroposofische geneeskunde?  

Antroposofische geneeskunde is een uitbreiding op de reguliere geneeskunde. Binnen de 

antroposofische geneeskunde wordt er naast de reguliere mogelijkheden, gebruik 

gemaakt van aanvullende antroposofische diagnostiek, en antroposofische 

geneesmiddelen en therapieën. Binnen de antroposofische geneeskunde wordt veel 

aandacht geschonken aan de samenhang tussen lichaam, ziel en geest in relatie tot 

ziekte en gezondheid. Ook is er hierbij veel aandacht voor leefstijl, zingeving en 

omgevingsfactoren. Veelgenoemde en gewaardeerde kenmerken van de antroposofische 

geneeskunde zijn het ondersteunen en actief stimuleren van het zelfgenezend vermogen 

van de mens, een gelijkwaardige relatie tussen patiënt en zorgverlener, meer tijd en 

aandacht voor de patiënt, het ontwikkelen van natuurlijke medicijnen en een 

terughoudend gebruik van reguliere medicijnen. Antroposofische geneeskunde werkt 

even goed bij mensen die daar niets van weten. 
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Instructies voor het invullen van deze vragenlijst 

Het is de bedoeling dat de vragenlijst wordt ingevuld door de persoon aan wie deze 

vragenlijst is gestuurd. Het is dus niet de bedoeling om de vragenlijst aan iemand anders 

door te geven. Als u te ziek bent om de vragenlijst in te vullen, hopen wij dat iemand kan 

helpen met het invullen van deze vragenlijst. Dit kan ook als u de Nederlandse taal niet 

goed begrijpt. Het is de bedoeling dat de ervaring van de aangeschreven persoon wordt 

ingevuld. 

 

Deze vragenlijst bestaat uit 2 delen.  

Deel 1 betreft de zorg die u van uw huisarts heeft ontvangen.  

Deel 2 betreft de zorg die u van een therapeut of andere antroposofische behandelaar 

heeft ontvangen.  

De allereerste vraag van deze vragenlijst is een selectievraag om u te verwijzen naar de 

juiste delen die voor u van toepassing zijn.  

Als u zowel contact hebt gehad met uw huisarts als met een andere antroposofisch 

behandelaar zijn beide delen van de vragenlijst voor u van toepassing. Als u beide delen 

invult zult u enkele dubbele vragen tegenkomen. Dit komt omdat de onderzoekers soms 

dezelfde informatie willen weten over de huisarts en over andere behandelaars.  

 

Beantwoord alle vragen door een kruisje te zetten in het vakje dat links van uw antwoord 

staat. Sommige vragen zijn misschien niet op u van toepassing, omdat ze in het 

afgelopen jaar niet zijn voorgevallen. U kunt dan ‘niet van toepassing’ aankruisen. Wij 

willen graag weten hoe belangrijk u bepaalde aspecten vindt. Als u in de afgelopen 12 

maanden maar één keer contact heeft gehad met de huisartsenpraktijk of uw 

behandelaar, gaan de vragen over dat ene contact. Heeft u meerdere keren contact 

gehad, dan gaan de vragen over al deze keren. Indien van toepassing kunt u in plaats 

van huisarts ook consultatief arts lezen. 

Heeft u een antwoord ingevuld, maar wilt u dat nog veranderen, zet dan het ingevulde 

hokje tussen haakjes en kruis een ander antwoord aan, op de volgende manier:  

 

(  )ja  
 nee 
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1.  Met welke zorgverlener(s) heeft u de afgelopen 12 maanden contact gehad? 

 Huisarts en/of praktijkmedewerkers binnen de huisartsenpraktijk  beantwoord alleen het 

gedeelte over de huisartsenpraktijk, begin bij vraag 2 

 Therapeut of andere zelfstandige behandelaar (binnen of buiten een gezondheidscentrum) 

beantwoord alleen het gedeelte over de therapeut of zelfstandige behandelaar, begin bij 

vraag 37 

 Huisarts én therapeut of zelfstandige behandelaar (binnen of buiten een 

gezondheidscentrum) beantwoord zowel het gedeelte over de huisartsen praktijk als het 

gedeelte over de therapeut of zelfstandige behandelaar, beging bij vraag 2 

 Geen van allen  dan is deze vragenlijst niet voor u bedoeld. Wilt u zo vriendelijk zijn de 

lijst terug te sturen? 

 

 

Deel 1 Huisartsenzorg overdag 
 

 

Introductie 

 

 

2.  Bij welke antroposofische 

huisarts(praktijk) bent u 

ingeschreven?  

 

naam huisarts/praktijk 

 

........................................................... 

 

plaats 

 

.......................................................... 

 

3.  Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 

maanden contact gehad met de 

huisarts(praktijk)? 

 1 keer 

 2-4 keer 

 5-9 keer 

 10 keer of meer 

 

 

4.  Heeft u bewust gekozen voor een 

antroposofische huisarts(praktijk)? 

 Nee, ga door naar vraag 6 

 Ja 

 

 

5.  Zo ja, wat is daarvan de reden? 

Meerdere antwoorden mogelijk. 

 Advies van familie of vrienden 

 Belangstelling antroposofische  

gezondheidszorg 

 Toegevoegde waarde van de  

antroposofische gezondheidszorg 

 Elders uitbehandeld 

 Anders, nl....................................... 

 

 

 

Huisartspraktijk 

De volgende vraag gaan over uw huisartspraktijk. 

  

6. De inrichting van de wacht-  

en spreek-/behandelruimte moet ik als 

positief op mijn welzijn kunnen 

ervaren. 

 Niet belangrijk 

 Eigenlijk wel belangrijk 

 Belangrijk 

 Van het allergrootste belang 
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Huisarts 

De volgende vragen gaan over contacten die u in de afgelopen 12 maanden heeft gehad met uw 

huisarts (spreekuur, huisbezoek of telefonisch consult). 

 

7. De huisarts moet mij op mijn gemak  

stellen. 

 Niet belangrijk 

 Eigenlijk wel belangrijk 

 Belangrijk 

 Van het allergrootste belang 

 

 

8. De huisarts moet voldoende begrip  

voor mijn klacht of aandoening 

hebben. 

 Niet belangrijk 

 Eigenlijk wel belangrijk 

 Belangrijk 

 Van het allergrootste belang 

 

 

9. De huisarts moet mij inzicht geven  

over de achtergrond en mogelijke 

oorzaken van mijn klacht of 

aandoening. 

 Niet belangrijk 

 Eigenlijk wel belangrijk 

 Belangrijk 

 Van het allergrootste belang 

 

 

10. De huisarts moet mij helpen omgaan  

met de ongemakken en beperkingen 

die mijn klacht of aandoening met 

zich meebrengt. 

 Niet belangrijk 

 Eigenlijk wel belangrijk 

 Belangrijk 

 Van het allergrootste belang 

 

 

11. De huisarts moet aandacht hebben  

voor de eventuele gevolgen van mijn 

klacht of aandoening voor mijn 

sociale leven? 

 Niet belangrijk 

 Eigenlijk wel belangrijk 

 Belangrijk 

 Van het allergrootste belang 

 

 

12. De huisarts moet mij de zorg bieden  

die ik op dat moment nodig heb. 

 Niet belangrijk 

 Eigenlijk wel belangrijk 

 Belangrijk 

 Van het allergrootste belang 

 

 

13. De huisarts moet een goede balans  

hebben tussen betrokkenheid en 

professionele afstand. 

 Niet belangrijk 

 Eigenlijk wel belangrijk 

 Belangrijk 

 Van het allergrootste belang 
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Behandeling 

 

 

14. Wat is de belangrijkste 

klacht/aandoening waarvoor u de 

afgelopen 12 maanden in behandeling 

bent geweest? De volgende vragen ( 15-

20) hebben betrekking op (de behandeling 

van) de klacht/aandoening die u hier noemt. 

 

......................................................... 

 

Dit is een: 

 Chronische klacht/aandoening 

 Niet-chronische klacht/aandoening 

 Weet ik niet 

 

 

15. De huisarts moet mij goed  

informeren over de antroposofische 

behandelingsmogelijkheden. 

 Niet belangrijk 

 Eigenlijk wel belangrijk 

 Belangrijk 

 Van het allergrootste belang 

 

 

16. De huisarts moet mij vrij laten in de  

keuze voor een reguliere en/of 

antroposofische behandeling. 

 Niet belangrijk 

 Eigenlijk wel belangrijk 

 Belangrijk 

 Van het allergrootste belang 

 

 

 

 

17. De huisarts moet mij vrij laten in de  

keuze voor chemische of natuurlijke 

medicatie 

 Niet belangrijk 

 Eigenlijk wel belangrijk 

 Belangrijk 

 Van het allergrootste belang 

 

 

18. De huisarts en ik moeten het eens  

over zijn over hoe mijn klacht of 

aandoening te behandelen. 

 Niet belangrijk 

 Eigenlijk wel belangrijk 

 Belangrijk 

 Van het allergrootste belang 

 

 

19. Hoe bent u behandeld? 

 Alleen reguliere behandeling 

 Alleen antroposofische behandeling 

 Regulier aangevuld met 

antroposofische behandeling 

 Niet van toepassing/geen 

behandeling  

 

 

20. De huisarts moet de behandeling  

(ook) richten op het ondersteunen 

van de eigen herstelkrachten van 

mijn lichaam. 

 Niet belangrijk 

 Eigenlijk wel belangrijk 

 Belangrijk 

 Van het allergrootste belang

 

Antroposofische visie van uw arts op ziekte, gezondheid en behandeling 

De volgende vragen (21 -27) gaan over de antroposofische visie waarmee de huisarts u en uw 

probleem eventueel aanvullend heeft benaderd. 

 

21. Ik moet door de aanvullende  

benadering beter kunnen begrijpen 

wat er met mij aan de hand is. 

 Niet belangrijk 

 Eigenlijk wel belangrijk 

 Belangrijk 

 Van het allergrootste belang 
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22. De huisarts moet mij aanspreken  

in mijn eigen verantwoordelijkheid 

voor de keuzes die ik maak met 

betrekking tot mijn gezondheid. 

 Niet belangrijk 

 Eigenlijk wel belangrijk 

 Belangrijk 

 Van het allergrootste belang 

 

 

23. De aanvullende benadering moet mij  

motiveren om zelf actief aan mijn 

gezondheidstoestand bij te dragen. 

 Niet belangrijk 

 Eigenlijk wel belangrijk 

 Belangrijk 

 Van het allergrootste belang 

 

 

24. De arts moet mij hierbij op  

voor mij belangrijke momenten 

ondersteunen.  

 Niet belangrijk 

 Eigenlijk wel belangrijk 

 Belangrijk 

 Van het allergrootste belang 

 

 

 

25. Ik moet door de aanvullende  

benadering mijn klacht of 

aandoening betekenis kunnen geven 

binnen de samenhang van mijn leven 

en functioneren. 

 Niet belangrijk 

 Eigenlijk wel belangrijk 

 Belangrijk 

 Van het allergrootste belang 

 

 

26. De aanvullende benadering moet mij  

ondersteunen in mijn persoonlijke 

ontwikkeling als mens 

 Niet belangrijk 

 Eigenlijk wel belangrijk 

 Belangrijk 

 Van het allergrootste belang 

 

 

27. De aanvullende benadering moet mij  

handvatten (of inspiratie) bieden om 

mijn klacht of aandoening een 

spirituele betekenis te geven. 

 Niet belangrijk 

 Eigenlijk wel belangrijk 

 Belangrijk 

 Van het allergrootste belang 

 

 

Effect van de behandeling 

De volgende vragen gaan over het effect van de behandeling die u gehad heeft. 

 

28. Heeft de antroposofische benadering  

u verwachtingen gegeven ten aanzien 

van het verbeteren van uw 

gezondheidstoestand? 

 Nee 

 Ja 

 Niet van toepassing (ik heb niet 

voor een antroposofische 

behandeling hebt gekozen) 

 

29. Ik moet binnen korte termijn positief  

effect van de behandeling ervaren.  

 Niet belangrijk 

 Eigenlijk wel belangrijk 

 Belangrijk 

 Van het allergrootste belang 

 

 

30. De behandeling moet geen  

bijwerkingen hebben.  

 Niet belangrijk 

 Eigenlijk wel belangrijk 

 Belangrijk 

 Van het allergrootste belang 

 

 

31. De behandeling moet de  

kwaliteit van mijn leven op een 

positieve manier beïnvloeden.  

 Niet belangrijk 

 Eigenlijk wel belangrijk 

 Belangrijk 

 Van het allergrootste belang 

 

 

 



102    CQ-Index Antroposofische Gezondheidszorg

 8 

32. Ik moet dit kunnen ervaren aan  

bijvoorbeeld..................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

 

 

 

 

  

 

 

Algemene waardering 

 

33. Welk cijfer geeft u aan de  

huisartsenpraktijk? Een 0 betekent: 

heel erg slecht. Een 10 betekent 

uitstekend.  

 0 heel erg slechte praktijk 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 uitstekende huisartspraktijk 

 

 

34. Zou u uw huisartspraktijk bij uw  

vrienden en familie aanbevelen?  

 beslist niet 

 waarschijnlijk niet 

 waarschijnlijk wel 

 beslist wel 
 

 

35. Als u een ding zou kunnen  

veranderen aan de zorg die u kreeg 

 van deze huisartsenpraktijk, wat zou  

 dat dan zijn? 

...............................................................

...............................................................

............................................................... 

 

 

36. Heeft u in de afgelopen 12 maanden  

een behandeling ontvangen van een 

antroposofisch behandelaar anders 

dan de huisarts of huisarts-

assisterende zorgverleners? 

 Nee  ⇒ ga naar vraag 87 

 Ja  ⇒ ga verder met deel 2 van deze 

vragenlijst, ga verder met vraag 37. 
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Deel 2 Therapeut en overige behandelaars 
 

De volgende vragen hebben betrekking therapeuten en andere antroposofische behandelaars. De 

vragen hebben betrekking op de laatste 12 maanden, tenzij anders staat vermeld. 

 

Introductie 

 

37. Bij welke behandelaar bent u geweest? (de vragen in deze vragenlijst hebben betrekking op 

de behandelaar die u hier noemt. Als u meerdere behandelaars heeft gehad, kiest u voor de 

belangrijkste) 

 Fysiotherapeut 

 Kunstzinnig therapeut beeldend 

 Kunstzinnig therapeut muziek 

 Kunstzinnig therapeut spraak 

 Eurithmietherapeut 

 Psychotherapeut 

 Psycho-sociaal hulpverlener 

 Verpleegkundige 

 Diëtist 

 Actief beeldend therapeut 

 Chirofonethiek therapeut 

 Anders, nl........................................  

 

 

 

38. Wat is de belangrijkste  

klacht/aandoening waarvoor u de 

afgelopen 12 maanden in 

behandeling bent geweest? (de 

vragen in deze vragenlijst hebben 

betrekking op de behandeling van de 

klacht/aandoening die u hier noemt)  

 

 ............................................................... 

 

Dit is een...  

 Chronische klacht/aandoening 

 Niet chronische klacht/aandoening 

 Weet ik niet 

 

39. Hoeveel tijd zat er tussen de aanvang  

van de klachten en de start van de 

behandeling? 

 korter dan een week 

 tussen 1- 4 weken 

 tussen 1-3 maanden  

 tussen 3 – 6 maanden 

 tussen 6 – 12 maanden 

 langer dan een jaar 

 

40. Heeft u bewust gekozen voor een  

antroposofische behandelaar?  

 nee, ga verder met vraag 42 

 ja  

 

 

41. Zo ja, wat is daarvan de reden? 

 Advies van familie of vrienden 

 Belangstelling antroposofische 

gezondheidszorg 

 Toegevoegde waarde van de 

antroposofische gezondheidszorg 

 Elders uitbehandeld 

 Anders, nl...................................  

 

 

42. Ik moet geïnformeerd worden over  

het feit dat de antroposofische 

benadering afwijkt van de 

gebruikelijke reguliere behandeling 

voor mijn aandoening. 

 Niet belangrijk 

 Eigenlijk wel belangrijk 

 Belangrijk 

 Van het allergrootste belang
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Behandelpraktijk 

 

43. Ik moet binnen een redelijke termijn  

de eerste afspraak krijgen. 

 Niet belangrijk 

 Eigenlijk wel belangrijk 

 Belangrijk 

 Van het allergrootste belang 

 

 

44. De praktijk moet goed toegankelijk  

zijn voor kinderwagens en mensen 

met een lichamelijke beperking. 

 Niet belangrijk 

 Eigenlijk wel belangrijk 

 Belangrijk 

 Van het allergrootste belang 

 

 

45. De praktijk moet schoon zijn  

 Niet belangrijk 

 Eigenlijk wel belangrijk 

 Belangrijk 

 Van het allergrootste belang 

 

 

46. De inrichting van de wacht-  

en behandelruimte moet ik als 

positief op mijn welzijn ervaren. 

 Niet belangrijk 

 Eigenlijk wel belangrijk 

 Belangrijk 

 Van het allergrootste belang 

 

Samenwerking en afstemming tussen behandelaars 

 

47. Bent u in behandeling binnen een  

therapeuticum?    

   Nee, ga verder naar vraag 50 

   Ja  

 

 

48. Ik moet goed geïnformeerd worden   

over de organisatie en mogelijkheden 

binnen het therapeuticum. 

 Niet belangrijk 

 Eigenlijk wel belangrijk 

 Belangrijk 

 Van het allergrootste belang 

 

 

49. Indien er in het therapeuticum  

meerdere behandelaars van één 

discipline zijn, moet ik kunnen kiezen 

wie mijn behandelaar is. 

 Niet belangrijk 

 Eigenlijk wel belangrijk 

 Belangrijk 

 Van het allergrootste belang 

50. Kreeg u hulp van meerdere  

behandelaars?  

   Nee 

   Ja  

 

 

51. Verschillende behandelaars moeten  

hun behandeling ten aanzien van 

mijn hulpvraag op elkaar afstemmen. 

 Niet belangrijk 

 Eigenlijk wel belangrijk 

 Belangrijk 

 Van het allergrootste belang 
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Behandelaar 

De volgende vragen (52 - 66) hebben betrekking op de behandelaar die u eerder hebt genoemd bij 

vraag 37. 

 

 

52. De behandelaar moet beleefd zijn  

tegen mij.  

 Niet belangrijk 

 Eigenlijk wel belangrijk 

 Belangrijk 

 Van het allergrootste belang 

 

 

53. De behandelaar moet  

aandachtig naar mij luisteren.   

 Niet belangrijk 

 Eigenlijk wel belangrijk 

 Belangrijk 

 Van het allergrootste belang 

 

 

54. De behandelaar moet mij serieus  

nemen.  

 Niet belangrijk 

 Eigenlijk wel belangrijk 

 Belangrijk 

 Van het allergrootste belang 

 

 

55. De behandelaar moet genoeg tijd  

hebben voor mij.   

 Niet belangrijk 

 Eigenlijk wel belangrijk 

 Belangrijk 

 Van het allergrootste belang 

 

 

56. De behandelaar moet mij op mijn  

gemak stellen.  

 Niet belangrijk 

 Eigenlijk wel belangrijk 

 Belangrijk 

 Van het allergrootste belang 

 

 

57. De behandelaar moet mij dingen op  

een begrijpelijke manier uit leggen?  

 Niet belangrijk 

 Eigenlijk wel belangrijk 

 Belangrijk 

 Van het allergrootste belang 

58. De behandelaar moet mij inzicht  

geven over de achtergrond en 

mogelijke oorzaken van mijn klacht 

of aandoening. 

 Niet belangrijk 

 Eigenlijk wel belangrijk 

 Belangrijk 

 Van het allergrootste belang 

 

 

59. De behandelaar moet voldoende  

begrip hebben voor mijn klacht of  

aandoening. 

 Niet belangrijk 

 Eigenlijk wel belangrijk 

 Belangrijk 

 Van het allergrootste belang 

 

 

60. Ik moet vertrouwen hebben in de  

deskundigheid van mijn behandelaar. 

 Niet belangrijk 

 Eigenlijk wel belangrijk 

 Belangrijk 

 Van het allergrootste belang 

 

 

61. De behandelaar moet mij helpen  

 omgaan met de ongemakken en 

 beperkingen die de klacht of 

 aandoening met zich meebrengt.  

 Niet belangrijk 

 Eigenlijk wel belangrijk 

 Belangrijk 

 Van het allergrootste belang 

 

 

62. De behandelaar moet aandacht  

hebben voor mogelijke emotionele 

problemen die te maken hebben met 

mijn gezondheid. 

 Niet belangrijk 

 Eigenlijk wel belangrijk 

 Belangrijk 

 Van het allergrootste belang 
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63. De behandelaar moet aandacht  

hebben voor de eventuele gevolgen 

van mijn klacht of aandoening voor 

mijn sociale leven. 

 Niet belangrijk 

 Eigenlijk wel belangrijk 

 Belangrijk 

 Van het allergrootste belang 

 

 

64. De behandelaar moet mij de zorg  

bieden die ik op dat moment nodig 

heb.  

 Niet belangrijk 

 Eigenlijk wel belangrijk 

 Belangrijk 

 Van het allergrootste belang 

65. De behandelaar moet een goede  

balans hebben tussen betrokkenheid 

en professionele afstand. 

 Niet belangrijk 

 Eigenlijk wel belangrijk 

 Belangrijk 

 Van het allergrootste belang 

 

 

66. De behandelaar moet bereid zijn met  

mij te praten over zaken die, naar 

mijn mening, niet goed zijn gegaan. 

 Niet belangrijk 

 Eigenlijk wel belangrijk 

 Belangrijk 

 Van het allergrootste belang 

 

Behandeling  

De volgende vragen (67 - 71) hebben betrekking op de behandeling van de klacht of aandoening die 

u eerder hebt genoemd bij vraag 38 

 

67. Er moet een hulpvraag geformuleerd  

worden.  

 Niet belangrijk 

 Eigenlijk wel belangrijk 

 Belangrijk 

 Van het allergrootste belang 

 

 

68. Mijn behandelaar en ik moeten het  

eens zijn over hoe mijn klacht of 

aandoening te behandelen. 

 Niet belangrijk 

 Eigenlijk wel belangrijk 

 Belangrijk 

 Van het allergrootste belang 

 

 

69. Er moet een behandelplan opgesteld  

worden.  

 Niet belangrijk 

 Eigenlijk wel belangrijk 

 Belangrijk 

 Van het allergrootste belang 

70. De behandelaar moet de  

behandeling (ook) richten op het 

ondersteunen van de eigen 

herstelkrachten van mijn lichaam. 

 Niet belangrijk 

 Eigenlijk wel belangrijk 

 Belangrijk 

 Van het allergrootste belang 

 

 

71. De behandeling moet geëvalueerd   

worden. 

 Niet belangrijk 

 Eigenlijk wel belangrijk 

 Belangrijk 

 Van het allergrootste belang 
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Antroposofische visie van uw behandelaar op ziekte, gezondheid en behandeling 

De volgende vragen (72 - 78 ) gaan over de antroposofische visie waarmee uw behandelaar u en uw 

probleem eventueel aanvullend heeft benaderd. 

 

72. Ik moet door de aanvullende  

benadering beter kunnen begrijpen 

wat er met mij aan de hand is. 

 Niet belangrijk 

 Eigenlijk wel belangrijk 

 Belangrijk 

 Van het allergrootste belang 

 

 

73. De behandelaar moet mij aanspreken   

in mijn eigen verantwoordelijkheid 

voor de keuzes die ik maak met 

betrekking tot mijn gezondheid. 

 Niet belangrijk 

 Eigenlijk wel belangrijk 

 Belangrijk 

 Van het allergrootste belang 

 

 

74. De aanvullende benadering moet mij  

motiveren om zelf actief aan mijn 

gezondheidstoestand bij te dragen. 

 Niet belangrijk 

 Eigenlijk wel belangrijk 

 Belangrijk 

 Van het allergrootste belang 

 

 

75. De behandelaar moet mij  

hierbij op voor mij belangrijke 

momenten ondersteunen. 

 Niet belangrijk 

 Eigenlijk wel belangrijk 

 Belangrijk 

 Van het allergrootste belang 

 

 

76. Ik moet door de aanvullende  

benadering mijn klacht of 

aandoening betekenis kunnen geven 

binnen de samenhang van mijn leven 

en functioneren. 

 Niet belangrijk 

 Eigenlijk wel belangrijk 

 Belangrijk 

 Van het allergrootste belang 

 

 

77. De aanvullende benadering moet mij  

ondersteunen in mijn persoonlijke 

ontwikkeling als mens 

 Niet belangrijk 

 Eigenlijk wel belangrijk 

 Belangrijk 

 Van het allergrootste belang 

 

 

78. De aanvullende benadering moet mij  

handvatten (of inspiratie) bieden om 

mijn klacht of aandoening een 

spirituele betekenis te geven. 

 Niet belangrijk 

 Eigenlijk wel belangrijk 

 Belangrijk 

 Van het allergrootste belang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effect van de behandeling 

De volgende vragen gaat over het effect van de behandeling die u gehad heeft.  

 

79. Heeft de antroposofische manier van 

 behandelen u verwachtingen gegeven  

ten aanzien van het verbeteren van 

uw gezondheidstoestand? 

 

   Nee  

   Ja  
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80. Ik moet binnen korte termijn positief  

effect van de behandeling ervaren.  

 Niet belangrijk 

 Eigenlijk wel belangrijk 

 Belangrijk 

 Van het allergrootste belang 

 

 

81. De behandeling moet geen  

bijwerkingen hebben.  

 Niet belangrijk 

 Eigenlijk wel belangrijk 

 Belangrijk 

 Van het allergrootste belang 

 

 

 

82. De behandeling moet de  

kwaliteit van mijn leven op een 

positieve manier beïnvloeden.  

 Niet belangrijk 

 Eigenlijk wel belangrijk 

 Belangrijk 

 Van het allergrootste belang 

 

 

83. Ik moet dit kunnen ervaren aan  

 bijvoorbeeld................................ 

 ...................................................... 

 ...................................................... 

 ...................................................... 

 

 

 

2.9 Algemene waardering 

 

84. Welk cijfer geeft u de behandelaar? 

Een 0 betekent heel erg slecht. Een 10 

betekent uitstekend 

  0 heel erg slechte behandelaar  

   1 

   2 

   3 

   4  

   5 

   6  

   7  

   8 

   9 

   10 uitstekende behandelaar 

 

85. Zou u deze behandelaar bij uw  

vrienden en/of  familie aanbevelen? 

  Beslist niet 

   Waarschijnlijk niet 

   Waarschijnlijk wel 

   Beslist wel 

 

 

86. Als er één ding is wat u zou kunnen  

veranderen aan de zorg die u kreeg 

van deze behandelaar, wat zou dat 

dan zijn?............................................... 

...............................................................

...............................................................

...............................................................

 

Over uzelf 

De volgende vragen gaan over de persoon aan wie deze vragenlijst is gestuurd. Dus als u iemand 

helpt met het invullen van de vragenlijst, vermeld dan alstublieft de gegevens van die persoon.  

 

87. Wat is uw leeftijd? 

   12 t/m 17 jaar 

   18 t/m 24 jaar 

   25 t/m 34 jaar 

   35 t/m 44 jaar 

   45 t/m 54 jaar 

   55 t/m 64 jaar 

   65 t/m 74 jaar 

   75 jaar of ouder 

 

 

 88. Bent u een vrouw of een man?  

   vrouw 

   man 
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89. Wat is uw hoogst voltooide  

opleiding? (een opleiding afgerond 

met diploma of voldoende 

getuigschrift) 

   geen opleiding (lagere school niet 

afgemaakt) 

   lager onderwijs (basisschool, 

speciaal basisonderwijs) 

   lager of voorbereidend beroeps-

onderwijs (zoals LTS, LEAO, 

LHNO, VMBO) 

   middelbaar algemeen voortgezet 

onderwijs (zoals MAVO, 

(M)ULO, MBO-kort, VMBO-t) 

   middelbaar broepsonderwijs en 

beroepsbegeleidend onderwijs 

(zoals MBO-lang, MTS, MEAO, 

BOL, BBL, INAS) 

   hoger algemeen en voorbereidend 

wetenschappelijk onderwijs (zoals 

HAVO, VWO, Atheneum, 

Gymnasium, HBS, MMS) 

   hoger beroepsonderwijs (zoals 

HBO, HTS, HEAO, HBO-V, 

kandidaats wetenschappelijk 

onderwijs) 

   wetenschappelijk onderwijs 

(universiteit) 

   anders, namelijk ………………. 

(a.u.b. in blokletters) 

 

 

 90. Wat is het geboorteland van uzelf? 

   Nederland 

   Indonesië 

   Suriname  

   Marokko 

   Turkije 

   Duitsland 

   Nederlandse Antillen 

   Aruba 

   Anders, namelijk........................ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 91. Wat is het geboorteland van uw  

vader?  

  Nederland 

   Indonesië 

   Suriname  

   Marokko 

   Turkije 

   Duitsland 

   Nederlandse Antillen 

   Aruba 

   Anders, namelijk.......................... 

 

 

 92.Wat is het geboorteland van uw  

moeder?  

  Nederland 

   Indonesië 

   Suriname  

   Marokko 

   Turkije 

   Duitsland 

   Nederlandse Antillen 

   Aruba 

   Anders, namelijk........................

  

 

 93. In welke taal praat u thuis het  

meest?  

   Nederlands 

   Fries  

   Nederlands dialect  

   Indonesisch  

   (Sraran) Surinaams 

   Marokkaans-Arabisch 

   Turks 

   Duits 

   Papiamento (Nederlandse 

Antillen) 

   Anders, namelijk………................ 

 

 

 94. Hoe zou u over het algemeen uw  

gezondheid noemen?  

   slecht  

   matig  

   goed 

   zeer goed 

   uitstekend 
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 95. Hoe zou u over het algemeen uw  

geestelijke/psychische gezondheid 

noemen? 

  slecht  

   matig  

   goed 

   zeer goed 

   uitstekend 

 

 

 96. Heeft iemand u geholpen bij het  

invullen van deze vragenlijst? 

   Nee, ga verder naar vraag 98 

   Ja 

 

 

 97. Hoe heeft die persoon u geholpen?  

U mag meer dan één vakje aankruisen.  

   heeft de vragen voorgelezen 

   heeft mijn antwoorden 

opgeschreven 

   heeft de vragen in mijn taal 

vertaald  

   heeft de vragen voor mij 

beantwoord omdat ik een kind ben 

   heeft de vragen in mijn plaats 

beantwoord  

   heeft op een andere manier 

geholpen, namelijk......................... 

........................................................ 

 

 98. Bent u op de hoogte van de  

klachtenregeling (IKBC) van de 

antroposofische zorgaanbieders? 

   Nee 

   Ja 

 

 

 99. Wat ik verder nog wilde 

zeggen:…………………………………

……………………………........................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

.................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hartelijk dank voor het invullen van de vragenlijst. 

 

 Code --- 
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Bijlage 4a Antwoorden op items en schalen  
Deel 1 de Huisarts

Eerste contact  Nooit/
soms/nee

(%)

 Meestal 
(%)

 Altijd/ja
(%)

1. Toegankelijkheid (N=2060)

8. Kreeg u binnen 2 minuten iemand aan de telefoon als u overdag de huisartspraktijk 
belde?

24,0 49,9 26,0

12 Kon u als u het nodig vond  binnen 24 uur op het spreekuur terecht? 15,2 38,1 46,7

14 Heeft u te veel moeite moeten doen om snel op het spreekuur terecht te kunnen? 4,9 21,4 73,6

15 Was het mogelijk om op redelijke termijn een afspraak te krijgen met uw eigen huis-
arts?

9,3 37,3 53,4

23 Hielp uw huisarts u binnen 15 minuten na de afgesproken tijd? 26,6 47,2 26,2

2. Assistente (N=2060)

6. Vond u de artsen en andere mede¬werkers van uw huisartspraktijk behulpzaam? 1,9 19,0 79,1

9. Als u overdag met de huisartspraktijk belde, werd u dan goed geholpen? 3,6 23,2 73,2

10. Heeft u het als een probleem ervaren dat u eerst uw verhaal aan de assistente moest 
vertellen, voordat u in contact kon komen met uw huisarts?

7,5 29,5 63,0

11. Beoordeelde de assistente goed dat u een afspraak nodig had met de arts? 6,4 23,7 69,9

16. Behandelde de assistente u met respect? 3,1 10,7 86,3

17. Had de assistente voldoende tijd voor u? 4,4 25,6 69,9

Losse items bij Eerste contact

7. Weet u voldoende over de organisatie van uw huisartspraktijk (spreekuurtijden, 
spoed-telefoonnummers, weekenddienstregeling enz.)?

7,2 92,8

13. Was de huisartspraktijk open op tijd¬stippen die voor u gunstig waren? 9,6 42,5 47,9

18. Is uw huisartspraktijk goed toe¬gankelijk voor kinderwagens en mensen met een licha-
melijke handicap? (weet ik niet = 44,3%)

25,8 74,2

19. Was de huisartspraktijk schoon? 0,7 13,5 85,8

20. Kunnen mensen in de wachtkamer horen wat er aan de balie wordt besproken? 27,4 35,4 37,2

21. Kunnen mensen in de wachtkamer horen of zien wat er in de spreek- of onderzoekska-
mer gebeurt? 

0,4 4,6 95,0

Aanvullend bij Eerste contact

22. Ervoer u de inrichting van de wacht- spreek/behandelkamer als positief op uw welzijn 8,8 30,6 60,5

Huisarts

Bejegening huisarts (N=2060)

24. Luisterde uw huisarts aandachtig naar u? 1,7 13,6 84,8

26. Nam uw huisarts u serieus? 2,3 11,3 86,4

38. Behandelde uw huisarts u met respect? 0,6 4,8 94,6

39. Had uw huisarts voldoende tijd voor u? 3,5 19,6 76,8

Communicatie huisarts (N=2060)

25. Toonde uw huisarts belangstelling voor uw persoonlijke situatie? 6,9 16,2 76,9

27. Gaf uw huisarts u begrijpelijke uitleg over de resultaten van onderzoek (bijvoorbeeld 
een lichamelijk onderzoek, laboratorium-onderzoek, röntgenfoto of hartfilmpje)?

4,5 14,7 80,8
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Nooit/
soms/ nee 

(%)

Meestal (%) Altijd/ja (%)

28. Vertelde uw huisarts u wat u wilde weten over uw klacht/gezondheidsprobleem? 5,1 22,1 72,8

29. Legde uw huisarts u dingen op een begrijpelijke manier uit? 2,9 14,6 82,5

42. Was uw huisarts bereid met u te praten over fouten of over zaken die, naar uw me-
ning, niet goed zijn gegaan? (nvt=69,1%)

16,7 21,6 61,7

Zorg op maat (N=2060)

30. Werd u door uw huisarts goed geïnformeerd over de verschillende behandelingsmoge-
lijkheden voor uw gezondheidsklachten? 

10,2 30,2 59,6

31. Kon u meebeslissen over de behandeling of hulp die u kreeg? 6,1 20,5 73,5

32. Informeerde uw huisarts u over mogelijke bijwerkingen van de voorgeschreven ge-
neesmiddelen? (nvt =22,3%)

27,5 28,5 44,0

33. Maakte uw huisarts u duidelijk waarom het belangrijk was zijn/haar instructies/ advies 
op te volgen

18,4 29,1 52,5

34. Kreeg u voldoende hulp bij het ‘vinden van de weg’ in de gezondheidszorg (zoals infor-
matie over behandelaars, ziekenhuizen, wachtlijsten, het maken van een afspraak en 
dergelijke)? (nvt =28,7%)

11,3 27,5 61,2

35. Werkte uw huisarts goed samen met uw andere zorgverleners (zoals de praktijkver-
pleegkundige, fysiotherapeut, thuiszorg, wijkverpleegkundige, specialist etc.)?  (nvt = 
34,5%)

8,5 25,0 66,5

36. Had uw huisarts aandacht voor mogelijke emotionele problemen die te maken hebben 
met uw gezondheid? 

12,5 22.3 65.2

37. Bood uw huisarts u hulp aan bij het voorkómen van ziekten of bij het verbeteren van 
uw gezondheid (bijvoorbeeld door controle van gewicht of bloeddruk, het geven van 
adviezen over voeding of leefstijl)?

30,9 26,3 42,8

40. Zorgde de behandeling van uw huisarts ervoor dat uw gezondheidsproblemen vermin-
derden? 

13,3 56,3 30,4

Losse items bij Huisarts

41. Had u vertrouwen in de deskundigheid van uw huisarts? 4,2 23,6 72,3

Andere zorgverlener (AZ) binnen huisartspraktijk

Samenwerking en deskundigheid AZ (N= 571)

52. Had u de indruk dat deze zorgverlener goede informatie had over uw ziektegeschiede-
nis? 

16,2 83,8

55. Legde deze zorgverlener u dingen op een begrijpelijke manier uit? 5,6 19,1 75,3

58. Had u vertrouwen in de deskundigheid van deze zorgverlener? 8,4 24,4 67,2

59. Had u er vertrouwen in dat deze zorgverlener u op tijd naar de huisarts verwijst als dat 
nodig is? 

5,8 17,7 76,5

Bejegening AZ (N= 571)

53. Luisterde deze zorgverlener aandachtig naar u? 5,3 20,0 74,7

54. Nam deze zorgverlener u serieus? 3,9 13,5 82,6

57. Had deze zorgverlener voldoende tijd voor u? 4,4 17,7 77,9

63. Behandelde deze zorgverlener u met respect? 3,7 8,5 87,9

Losse items AZ

64. Werkte deze zorgverlener goed samen  met uw huisarts? (weet ik niet = 11,2%) 6,6 13,8 79,6

65. Kreeg u van verschillende zorgverleners binnen deze praktijk tegenstrijdige informatie? 96,3 2,3 1,4

66. Had u liever geholpen willen worden door de huisarts dan door deze zorgverlener? 19,5 80,5
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Nooit/
soms/ nee 

(%)

Meestal (%) Altijd/ja (%)

Huisarts aanvullend

43. Stelde uw huisarts u op uw gemak? 5,3 20,4 74,3

44. Had uw huisarts voldoende begrip voor uw klacht of aandoening? 3,8 19,5 76,7

45. Gaf uw huisarts u inzicht over de achtergrond en mogelijke oorzaken van uw klacht of 
aandoening?

22,3 35,2 42,5

46. Hielp uw huisarts u omgaan met de ongemakken en beperkingen die de klacht/aan-
doening met zich meebrengt? (nvt=50,5)(weet ik niet =6,8%)

22,3 35,2 42,5

47. Had uw huisarts aandacht voor de eventuele gevolgen van uw klacht/aandoening voor 
uw sociale leven?

23,8 32,2 44,0

48. Bood uw huisarts u de zorg die u op dat moment nodig had? 6,4 30,2 63,4

49. Had uw huisarts een goede balans tussen betrokkenheid en professionele afstand? 
(weet ik niet =10,4%)

2,9 14,8 82,3

Behandeling

68. Bent u door uw huisarts goed geïnformeerd over de antroposofische behandelingsmo-
gelijkheden?

28,0 24,8 47,2

69. Heeft uw huisarts u vrij gelaten in de keuze voor een reguliere en/of antroposofische 
behandeling? (Nvt=25,5%)

9,6 12,1 78,3

70. Heeft uw huisarts u vrij gelaten in de keuze voor chemische of natuurlijke medicatie? 
(Nvt=21,2%)

13,1 17,0 69,9

71. Waren u en uw huisarts het eens over hoe uw klacht of aandoening te behandelen? 5,2 25,2 69,5

72. Hoe bent u behandeld? Regulier Antrop. Reg-antr

31,8 21,5 46,7

73. Richtte uw huisarts de behandeling (ook) op het ondersteunen van de eigen herstel-
krachten van uw lichaam? (weet ik niet = 24,6%)

15,8 29,4 54,8

Antroposofische visie van huisarts

74. Kon u door de antroposofische benadering beter begrijpen wat er met u aan de hand 
was? (weet ik niet = 27,6%)

19,8 38,6 41,6

75. Werd u door uw huisarts aangesproken in uw eigen verantwoordelijkheid voor de 
keuzes die u maakt met betrekking tot uw gezondheid? (weet ik niet = 15,7%)

26,6 24,7 48,7

76. Motiveerde de antroposofische benadering u om zelf actief aan uw gezondheidstoe-
stand bij te dragen? (weet ik niet = 17,6%)

15,9 32,9 51,2

77. Ondersteunde de arts u hierbij op voor u belangrijke momenten? (nvt=39,7%)(weet ik 
niet = 5,7%)

14,0 27,5 58,5

78. Kon u door de antroposofische benadering uw klacht/aandoening betekenis geven 
binnen de samenhang van uw leven en functioneren? (Nvt=36,8)(weet ik niet = 11,2%)

19,1 44,8 36,0

79. Ondersteunde de antroposofische benadering u in uw persoonlijke ontwikkeling als 
mens? (weet ik niet = 11,0%, nvt = 38,4%)

22,5 35,0 42,6

80. Bood de antroposofische benadering u handvatten (of inspiratie) om uw klachten/aan-
doening een spirituele betekenis te geven? (Nvt=40,5) (weet ik niet= 10,5)

49,1 26,4 24,5

Effect van de behandeling

81. Heeft de antroposofische benadering u verwachtingen gegeven ten aanzien van het 
verbeteren van uw gezondheidstoestand? (nvt = 34,7%)

19,4 80,6

82.Binnen welke termijn heeft u positief effect van de behandeling ervaren? (geen effect = 
10,2%)

Lange 
termijn

Midden 
termijn

Korte  
termijn

29,8 25,8 34,2

83. Waren er bijwerkingen van de behandeling? (Weet ik niet=21,4%) 6,0 21,4 72,6

84. Beïnvloedde de behandeling de kwaliteit van uw leven op een positieve manier ? 
(weet ik niet = 24,0%)

20,8 43,7 35,5
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Nooit/
soms/ nee 

(%)

Meestal (%) Altijd/ja (%)

85. Kunt u aangeven waarom? 48,0 52,0

Algemeen oordeel

86. Welk cijfer geeft u aan de huisartsenpraktijk? Een 0 betekent: heel erg slecht. Een 10 
betekent uitstekend. 

0-5 6-7 8-10

1,9 15,7 82,4

87. Zou u uw huisartspraktijk bij uw vrienden en familie aanbevelen? 5,8 34,0 60,2
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Bijlage 4b  Antwoorden op items  
Deel 2 de Therapeut

% Nooit/
soms /nee

% Meestal % Altijd/ja % Weet ik 
niet 

% N.v.t. 

Behandelpraktijk

93. Heeft u bewust gekozen voor een antroposofische 
behandelaar?

20,1 79,9

95. Bent u geïnformeerd over het feit dat de antroposofische 
benadering verschilt ten opzichte van de gebruikelijke 
reguliere behandeling voor uw aandoening?

14,7 85,3 24,6

96. Kreeg u binnen een redelijke termijn de eerste afspraak? 2,0 98,0

97. Is de praktijk goed toegankelijk voor kinderwagens en 
mensen met een lichamelijke beperking?

29,2 70,8 34,2

98. Was de praktijk schoon? 2,5 19,7 77,8

99. Ervoer u de inrichting van de wacht- en behandelruimte 
als positief op uw welzijn?

11,0 28,5 60,5 9,8

Afstemming meerdere zorgverleners

101. Bent u goed geïnformeerd over de organisatie en mo-
gelijkheden binnen het therapeuticum?

14,4 13,8 71,8 3,0

102. Indien er in het therapeuticum meerdere behandelaars 
van één discipline zijn, kon u kiezen wie uw behandelaar 
is?

19,5 19,9 60,6 25,8

104. Hebben de verschillende behandelaars hun behande-
ling ten aanzien van uw hulpvraag op elkaar afgestemd?

20,0 21,0 59,0 5,2

Behandelaar

105. Was de behandelaar beleefd tegen u? 1,1 3,6 95,3

106. Luisterde de behandelaar aandachtig naar u? 2,2 12,8 87,2

107. Nam de behandelaar u serieus? 1,4 8,5 91,5

108. Had de behandelaar genoeg tijd voor u? 2,3 17,3 80,4

109. Stelde de behandelaar u op uw gemak? 3,4 15,0 81,6

110. Legde de behandelaar u dingen op een begrijpelijke 
manier uit?

3,4 16,2 80,4

111. Gaf de behandelaar u inzicht over de achtergrond en 
mogelijke oorzaken van uw klacht/aandoening?

16,3 23,0 60,6

112. Had de behandelaar voldoende begrip voor uw klacht 
of aandoening?

3,4 12,1 84,5

113. Had u vertrouwen in de deskundigheid van uw behan-
delaar?

4,7 20,9 74,4

114. Hielp de behandelaar u omgaan met de ongemakken 
en beperkingen die de klacht of aandoening met zich 
meebrengt?

12,6 26,8 60,5 3,0 27,8

115. Had de behandelaar aandacht voor mogelijke emotio-
nele problemen die te maken hebben met uw gezond-
heid?

15,7 20,3 64,1

116. Had de behandelaar aandacht voor de eventuele gevol-
gen van uw klacht of aandoening voor uw sociale leven?

17,1 27,5 55,4



116    CQ-Index Antroposofische Gezondheidszorg

% Nooit/
soms /nee

% Meestal % Altijd/ja % Weet ik 
niet

% N.v.t.

117. Bood uw behandelaar u de zorg die u op dat moment 
nodig had?

5,4 24,4 70,2

118. Had de behandelaar een goede balans tussen betrok-
kenheid en professionele afstand?

2,5 11,7 85,8 7,1

119. Was uw behandelaar bereid met u te praten over zaken 
die, naar uw mening, niet goed zijn gegaan?

11,3 23,5 65,2 62,4

Behandeling

120. Is er een hulpvraag geformuleerd? 15,8 84,2 35,3

121. Waren u en uw behandelaar het eens over hoe uw 
klacht of aandoening?

4,5 28,4 67,1

122. Is er een behandelplan opgesteld? 28,1 71,9 35,7

123. Richtte de behandelaar de behandeling (ook) op het 
ondersteunen van de eigen herstelkrachten van uw 
lichaam?

4,6 21,1 74,3 16,8

124. Is de behandeling geëvalueerd? 22,9 77,1 11,4 28,9

Antroposofische visie

125. Kon u door de aanvullende benadering beter begrijpen 
wat er met u aan de hand was?

15,0 40,3 44,7 13,4

126. Werd u door de behandelaar aangesproken in uw eigen 
verantwoordelijkheid voor de keuzes die u maakt met 
betrekking tot uw gezondheid?

18,7 28,9 52,4 9,6

127. Motiveerde de aanvullende benadering u om zelf actief 
aan uw gezondheidstoestand bij te dragen?

10,0 32,9 57,1 7,1

128. Ondersteunde de behandelaar u hierbij op voor u 
belangrijke momenten?

11,2 30,6 58,2 3,9 25,8

129. Kon u door de aanvullende benadering uw klacht of 
aandoening betekenis geven binnen de samenhang van 
uw leven en functioneren?

13,9 42,9 43,2 9,6 20,3

130. Ondersteunde de aanvullende benadering u in uw 
persoonlijke ontwikkeling als mens?

15,8 30,4 53,8 8,6 20,9

131. Bood de aanvullende benadering u handvatten (of 
inspiratie) om uw klacht/aandoening een spirituele 
betekenis te geven?

34,0 30,3 35,7 10,2 24,6

Effect van de behandeling

132. Heeft de antroposofische manier van behandelen u 
verwachtingen gegeven ten aanzien van het verbeteren 
van uw gezondheidstoestand?

15,9 84,1

134. Waren er bijwerkingen van de behandeling? 5,7 25,7 68,6 10,7

135. Beïnvloedde de behandeling de kwaliteit van uw leven 
op een positieve manier?

15,6 42,2 42,2 8,7
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Bijlage 5a Belangscores Huisarts Aanvullend

8. De huisarts moet voldoende begrip voor mijn klacht of aandoening hebben. 3,39

12. De huisarts moet mij de zorg bieden die ik op dat moment nodig heb. 3,36

9. De huisarts moet mij inzicht geven over de achtergrond en mogelijke oorzaken van mijn klacht of aandoening. 3,36

20. De huisarts moet de behandeling (ook) richten op het ondersteunen van de eigen herstelkrachten van mijn 
lichaam.

3,17

13. De huisarts moet een goede balans hebben tussen betrokkenheid en professionele afstand. 3,15

7. De huisarts moet mij op mijn gemak stellen. 3,11

23. De aanvullende benadering moet mij motiveren om zelf actief aan mijn gezondheidstoestand bij te dragen. 3,08

31. De behandeling moet de kwaliteit van mijn leven op een positieve manier beïnvloeden. 3,08

16. De huisarts moet mij vrij laten in de keuze voor een reguliere en/of antroposofische behandeling. 3,07

17. De huisarts moet mij vrij laten in de keuze voor chemische of natuurlijke medicatie 3,07

18. De huisarts en ik moeten het eens over zijn over hoe mijn klacht of aandoening te behandelen. 3,07

22. De huisarts moet mij aanspreken in mijn eigen verantwoordelijkheid voor de keuzes die ik maak met betrekking tot 
mijn gezondheid.

3,04

21. Ik moet door de aanvullende benadering beter kunnen begrijpen wat er met mij aan de hand is. 2,98

10. De huisarts moet mij helpen omgaan met de ongemakken en beperkingen die mijn klacht of aandoening met zich 
meebrengt.

2,96

15. De huisarts moet mij goed informeren over de antroposofische behandelingsmogelijkheden. 2,89

25. Ik moet door de aanvullende benadering mijn klacht of aandoening betekenis kunnen geven binnen de samenhang 
van mijn leven en functioneren.

2,87

24. De arts moet mij hierbij op voor mij belangrijke momenten ondersteunen. 2,85

11. De huisarts moet aandacht hebben voor de eventuele gevolgen van mijn klacht of aandoening voor mijn sociale 
leven?

2,83

26. De aanvullende benadering moet mij ondersteunen in mijn persoonlijke ontwikkeling als mens 2,74

30. De behandeling moet geen bijwerkingen hebben. 2,65

6. De inrichting van de wacht- en spreek-/behandelruimte moet ik als positief op mijn welzijn kunnen ervaren. 2,46

29. Ik moet binnen korte termijn positief effect van de behandeling ervaren. 2,39

27. De aanvullende benadering moet mij handvatten (of inspiratie) bieden om mijn klacht of aandoening een spirituele 
betekenis te geven.

2,12
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Bijlage 5b  Belangscores Therapeut

60. Ik moet vertrouwen hebben in de deskundigheid van mijn behandelaar. 3,61

54. De behandelaar moet mij serieus nemen. 3,50

53. De behandelaar moet aandachtig naar mij luisteren.  3,41

64. De behandelaar moet mij de zorg bieden die ik op dat moment nodig heb. 3,39

70. De behandelaar moet de behandeling (ook) richten op het ondersteunen van de eigen herstelkrachten van mijn 
lichaam.

3,34

55. De behandelaar moet genoeg tijd hebben voor mij.  3,32

45. De praktijk moet schoon zijn 3,30

57. De behandelaar moet mij dingen op een begrijpelijke manier uit leggen? 3,30

74. De aanvullende benadering moet mij motiveren om zelf actief aan mijn gezondheidstoestand bij te dragen. 3,27

59. De behandelaar moet voldoende begrip hebben voor mijn klacht of aandoening. 3,26

51. Verschillende behandelaars moeten hun behandeling ten aanzien van mijn hulpvraag op elkaar afstemmen. 3,24

58. De behandelaar moet mij inzicht geven over de achtergrond en mogelijke oorzaken van mijn klacht of aandoening. 3,24

66. De behandelaar moet bereid zijn met mij te praten over zaken die, naar mijn mening, niet goed zijn gegaan. 3,22

65. De behandelaar moet een goede balans hebben tussen betrokkenheid en professionele afstand. 3,17

82. De behandeling moet de kwaliteit van mijn leven op een positieve manier beïnvloeden. 3,16

68. Mijn behandelaar en ik moeten het eens zijn over hoe mijn klacht of aandoening te behandelen. 3,15

56. De behandelaar moet mij op mijn gemak stellen. 3,09

61. De behandelaar moet mij helpen omgaan met de ongemakken en beperkingen die de klacht of aandoening met 
zich meebrengt. 

3,05

62. De behandelaar moet aandacht hebben voor mogelijke emotionele problemen die te maken hebben met mijn 
gezondheid.

3,04

72. Ik moet door de aanvullende benadering beter kunnen begrijpen wat er met mij aan de hand is. 3,03

52. De behandelaar moet beleefd zijn tegen mij. 3,02

73. De behandelaar moet mij aanspreken in mijn eigen verantwoordelijkheid voor de keuzes die ik maak met betrek-
king tot mijn gezondheid.

3,02

75. De behandelaar moet mij hierbij (74) op voor mij belangrijke momenten ondersteunen. 3,01

44. De praktijk moet goed toegankelijk zijn voor kinderwagens en mensen met een lichamelijke beperking. 3,00

43. Ik moet binnen een redelijke termijn de eerste afspraak krijgen. 2,96

76. Ik moet door de aanvullende benadering mijn klacht of aandoening betekenis kunnen geven binnen de samenhang 
van mijn leven en functioneren.

2,95

63. De behandelaar moet aandacht hebben voor de eventuele gevolgen van mijn klacht of aandoening voor mijn 
sociale leven.

2,88

71. De behandeling moet geëvalueerd  worden. 2,88

77. De aanvullende benadering moet mij ondersteunen in mijn persoonlijke ontwikkeling als mens 2,84

67. Er moet een hulpvraag geformuleerd worden. 2,83

46. De inrichting van de wacht- en behandelruimte moet ik als positief op mijn welzijn ervaren. 2,76

81. De behandeling moet geen bijwerkingen hebben. 2,73

69. Er moet een behandelplan opgesteld worden. 2,67

49. Indien er in het therapeuticum meerdere behandelaars van één discipline zijn, moet ik kunnen kiezen wie mijn 
behandelaar is.

2,66

80. Ik moet binnen korte termijn positief effect van de behandeling ervaren. 2,56

48. Ik moet goed geïnformeerd worden  over de organisatie en mogelijkheden binnen het therapeuticum. 2,53

42. Ik moet geïnformeerd worden over het feit dat de antroposofische benadering afwijkt van de gebruikelijke regulie-
re behandeling voor mijn aandoening.

2,49

78. De aanvullende benadering moet mij handvatten (of inspiratie) bieden om mijn klacht of aandoening een spirituele 
betekenis te geven.

2,43
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Bijlage 6a  Verbeterscores Huisarts

Eerste contact Belang 
score

% Nooit/ 
soms/nee

Verbeter-
score

Verbeter
HA 2008

1. Toegankelijkheid (N=2060)

8. Kreeg u binnen 2 minuten iemand aan de telefoon als u overdag de huis-
artspraktijk belde?

2,7 24,0 0,65 1,41

12. Kon u als u het nodig vond  binnen 24 uur op het spreekuur terecht? 3,2 15,2 0,49 0,65

14. Heeft u te veel moeite moeten doen om snel op het spreekuur terecht 
te kunnen?

2,9 4,9 0,14 0,23

15. Was het mogelijk om op redelijke termijn een afspraak te krijgen met 
uw eigen huisarts?

3,1 9,3 0,29 0,46

23. Hielp uw huisarts u binnen 15 minuten na de afgesproken tijd? 2,5 26,6 0,67 1,03

2. Assistente (N=2060)

6. Vond u de artsen en andere mede¬werkers van uw huisartspraktijk 
behulpzaam?

3,2 1,9 0,06 0,17

9. Als u overdag met de huisartspraktijk belde, werd u dan goed geholpen? 3,2 3,6 0,12 0,21

10. Heeft u het als een probleem ervaren dat u eerst uw verhaal aan de 
assistente moest vertellen, voordat u in contact kon komen met uw 
huisarts?

2,4 7,5 0,18 0,50

11. Beoordeelde de assistente goed dat u een afspraak nodig had met de 
arts?

3,3 6,4 0,21 0,62

16. Behandelde de assistente u met respect? 3,2 3,1 0,10 0,21

17. Had de assistente voldoende tijd voor u? 2,8 4,4 0,12 0,19

Losse items bij Eerste contact

7. Weet u voldoende over de organisatie van uw huisartspraktijk (spreek-
uurtijden, spoed¬telefoonnummers, weekenddienstregeling enz.)?

3,1 7,2 0,22 0,49

13. Was de huisartspraktijk open op tijd¬stippen die voor u gunstig waren? 2,3 9,6 0,22 0,27

18. Is uw huisartspraktijk goed toe¬gankelijk voor kinderwagens en mensen 
met een lichamelijke handicap?

3,3 25,8 0,85 0,34

19. Was de huisartspraktijk schoon? 3,2 0,7 0,02 0,04

20. Kunnen mensen in de wachtkamer horen wat er aan de balie wordt 
besproken?

3,0 27,4 0,82 0,81

21. Kunnen mensen in de wachtkamer horen of zien wat er in de spreek- of 
onderzoekskamer gebeurt? 

3,6 0,4 0,01 0,02

Aanvullend bij Eerste contact

22. Ervoer u de inrichting van de wacht- spreek/behandelkamer als positief 
op uw welzijn

2,5 8,8 0,22

Huisarts

Bejegening huisarts (N=2060)

24. Luisterde uw huisarts aandachtig naar u? 3,4 1,7 0,06 0,10

26. Nam uw huisarts u serieus? 3,5 2,3 0,08 0,14

38. Behandelde uw huisarts u met respect? 3,3 0,6 0,02 0,09

39. Had uw huisarts voldoende tijd voor u? 3,2 3,5 0,11 0,16

43. Stelde uw huisarts u op uw gemak? 3,1 5,3 0,16

44. Had uw huisarts voldoende begrip voor uw klacht of aandoening? 3,4 3,8 0,13
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Belang score % Nooit/ 
soms/nee

Verbeter-
score

Verbeter
HA 2008

49. Had uw huisarts een goede balans tussen betrokkenheid en professio-
nele afstand? 

3,2 2,9 0,09

Communicatie huisarts (N=2060)

25. Toonde uw huisarts belangstelling voor uw persoonlijke situatie? 3,1 6,9 0,21 0,41

27. Gaf uw huisarts u begrijpelijke uitleg over de resultaten van onderzoek 
(bijvoorbeeld een lichamelijk onderzoek, laboratorium-onderzoek, 
röntgenfoto of hartfilmpje)?

3,5 4,5 0,16 0,31

28. Vertelde uw huisarts u wat u wilde weten over uw klacht/gezondheids¬-
probleem? 

3,4 5,1 0,17 0,23

29. Legde uw huisarts u dingen op een begrijpelijke manier uit? 3,3 2,9 0,09 0,15

42. Was uw huisarts bereid met u te praten over fouten of over zaken die, 
naar uw mening, niet goed zijn gegaan? 

3,2 16,7 0,53 1,05

Zorg op maat (N=2060)

30. Werd u door uw huisarts goed geïnformeerd over de verschillende 
behandelingsmogelijkheden voor uw gezondheidsklachten? 

3,4 10,2 0,35 0,41

31. Kon u meebeslissen over de behandeling of hulp die u kreeg? 3,2 6,1 0,20 0,49

32. Informeerde uw huisarts u over mogelijke bijwerkingen van de voorge-
schreven geneesmiddelen?

3,2 27,5 0,88 1,05

33. Maakte uw huisarts u duidelijk waarom het belangrijk was zijn/haar 
instructies/ advies op te volgen

3,1 18,4 0,57 0,41

34. Kreeg u voldoende hulp bij het ‘vinden van de weg’ in de gezondheids-
zorg (zoals informatie over behandelaars, ziekenhuizen, wachtlijsten, 
het maken van een afspraak en dergelijke)?

3,0 11,3 0,34 0,40

35. Werkte uw huisarts goed samen met uw andere zorgverleners (zoals de 
praktijkverpleegkundige, fysiotherapeut, thuiszorg, wijkverpleegkundi-
ge, specialist etc.)? 

3,1 8,5 0,26 0,39

36. Had uw huisarts aandacht voor mogelijke emotionele problemen die te 
maken hebben met uw gezondheid? 

3,0 12,5 0,38 0,67

37. Bood uw huisarts u hulp aan bij het voorkómen van ziekten of bij het 
verbeteren van uw gezondheid (bijvoorbeeld door controle van gewicht 
of bloeddruk, het geven van adviezen over voeding of leefstijl)?

2,8 30,9 0,87 1,16

40. Zorgde de behandeling van uw huisarts ervoor dat uw gezondheidspro-
blemen verminderden? 

3,2 13,3 0,43 0,42

Losse items bij Huisarts

41. Had u vertrouwen in de deskundigheid van uw huisarts? 3,7 4,2 0,16 0,21

Andere zorgverlener (AZ) binnen huisartspraktijk

Samenwerking en deskundigheid AZ (N= 571)

52. Had u de indruk dat deze zorgverlener goede informatie had over uw 
ziektegeschiedenis? 

2,8 16,2 0,45 0,29

55. Legde deze zorgverlener u dingen op een begrijpelijke manier uit? 3,1 5,6 0,17 0,20

58. Had u vertrouwen in de deskundigheid van deze zorgverlener? 3,3 8,4 0,28 0,24

59. Had u er vertrouwen in dat deze zorg¬verlener u op tijd naar de huisarts 
verwijst als dat nodig is? 

3,5 5,8 0,20 0,23

Bejegening AZ (N= 571)

53. Luisterde deze zorgverlener aandachtig naar u? 3,1 5,3 0,16 0,15

54. Nam deze zorgverlener u serieus? 3,3 3,9 0,13 0,14
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Belang score % Nooit/ 
soms/nee

Verbeter-
score

Verbeter
HA 2008

57. Had deze zorgverlener voldoende tijd voor u? 3,0 4,4 0,13 0,14

63. Behandelde deze zorgverlener u met respect? 3,2 3,7 0,12 0,10

Losse items bij AZ

64. Werkte deze zorgverlener goed samen  met uw huisarts? 3,5 6,6 0,23 0,19

65. Kreeg u van verschillende zorgverleners binnen deze praktijk tegenstrij-
dige informatie? 

3,5 3,7 0,13 0,13

66. Had u liever geholpen willen worden door de huisarts dan door deze 
zorgverlener?

2,4 80,5 0,47 0,59

Huisarts aanvullend

43. Stelde uw huisarts u op uw gemak? 3,1 5,3 0,16

44. Had uw huisarts voldoende begrip voor uw klacht of aandoening? 3,4 3,8 0,13

45. Gaf uw huisarts u inzicht over de achtergrond en mogelijke oorzaken 
van uw klacht of aandoening?

3,4 22,3 0,76

46. Hielp uw huisarts u omgaan met de ongemakken en beperkingen die de 
klacht/aandoening met zich meebrengt? 

3,0 22,3 0,67

47.. Had uw huisarts aandacht voor de eventuele gevolgen van uw klacht/
aandoening voor uw sociale leven?

2,8 23,8 0,67

48. Bood uw huisarts u de zorg die u op dat moment nodig had? 3,4 6,4 0,22

49. Had uw huisarts een goede balans tussen betrokkenheid en professio-
nele afstand? 

3,2 2,9 0,09

Behandeling

68. Bent u door uw huisarts goed geïnformeerd over de antroposofische 
behandelingsmogelijkheden?

2,9 28,0 0,81

69. Heeft uw huisarts u vrij gelaten in de keuze voor een reguliere en/of 
antroposofische behandeling?

3,1 9,6 0,30

70. Heeft uw huisarts u vrij gelaten in de keuze voor chemische of natuurlij-
ke medicatie? 

3,1 13,1 0,41

71. Waren u en uw huisarts het eens over hoe uw klacht of aandoening te 
behandelen?

3,1 5,2 0,16

73. Richtte uw huisarts de behandeling (ook) op het ondersteunen van de 
eigen herstelkrachten van uw lichaam? 

3,2 15,8 0,51

Antroposofische visie van huisarts

74. Kon u door de antroposofische benadering beter begrijpen wat er met u 
aan de hand was?

3,0 19,8 0,59

75. Werd u door uw huisarts aangesproken in uw eigen verantwoordelijk-
heid voor de keuzes die u maakt met betrekking tot uw gezondheid? 

3,0 26,6 0,80

76. Motiveerde de antroposofische benadering u om zelf actief aan uw 
gezondheidstoestand bij te dragen?

3,1 15,9 0,49

77. Ondersteunde de arts u hierbij op voor u belangrijke momenten? 2,9 14,0 0,41

78. Kon u door de antroposofische benadering uw klacht/aandoening bete-
kenis geven binnen de samenhang van uw leven en functioneren? 

2,9 19,1 0,55

79. Ondersteunde de antroposofische benadering u in uw persoonlijke 
ontwikkeling als mens? 

2,7 22,5 0,61

80. Bood de antroposofische benadering u handvatten (of inspiratie) om uw 
klachten/aandoening een spirituele betekenis te geven? 

2,1 49,1 1,03
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Belang score % Nooit/ 
soms/nee

Verbeter-
score

Verbeter
HA 2008

Effect van de behandeling

83. Waren er bijwerkingen van de behandeling? 2,7

84. Beïnvloedde de behandeling de kwaliteit van uw leven op een positieve 
manier ? 

3,1 20,8 0,64
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Bijlage 6b  Verbeterscores Therapeut

Belang %nooit/
soms/nee

Verb.

60. Ik moet vertrouwen hebben in de deskundigheid van mijn behandelaar. 3,61 4,7 0,17

54. De behandelaar moet mij serieus nemen. 3,50 1,4 0,05

53. De behandelaar moet aandachtig naar mij luisteren.  3,41 2,2 0,08 

64. De behandelaar moet mij de zorg bieden die ik op dat moment nodig heb. 3,39 5,4 0,18

70. De behandelaar moet de behandeling (ook) richten op het ondersteunen van de eigen 
herstelkrachten van mijn lichaam.

3,34 4,6 0,15

55. De behandelaar moet genoeg tijd hebben voor mij.  3,32 2,3 0,08

45. De praktijk moet schoon zijn 3,30 2,5 0,08

57. De behandelaar moet mij dingen op een begrijpelijke manier uit leggen? 3,30 3,4 0,11

74. De aanvullende benadering moet mij motiveren om zelf actief aan mijn gezondheids-
toestand bij te dragen.

3,27 10,0 0,33

59. De behandelaar moet voldoende begrip hebben voor mijn klacht of aandoening. 3,26 3,4 0,11

51. Verschillende behandelaars moeten hun behandeling ten aanzien van mijn hulpvraag 
op elkaar afstemmen.

3,24 20,0 0,65

58. De behandelaar moet mij inzicht geven over de achtergrond en mogelijke oorzaken 
van mijn klacht of aandoening.

3,24 16,3 0,53

66. De behandelaar moet bereid zijn met mij te praten over zaken die, naar mijn mening, 
niet goed zijn gegaan.

3,22 11,3 0,36

65. De behandelaar moet een goede balans hebben tussen betrokkenheid en professione-
le afstand.

3,17 2,5 0,08

82. De behandeling moet de kwaliteit van mijn leven op een positieve manier beïnvloe-
den. 

3,16 15,6 0,49

68. Mijn behandelaar en ik moeten het eens zijn over hoe mijn klacht of aandoening te 
behandelen.

3,15 4,5 0,14

56. De behandelaar moet mij op mijn gemak stellen. 3,09 3,4 0,11

61. De behandelaar moet mij helpen omgaan met de ongemakken en beperkingen die de 
klacht of aandoening met zich meebrengt. 

3,05 12,6 0,38

62. De behandelaar moet aandacht hebben voor mogelijke emotionele problemen die te 
maken hebben met mijn gezondheid.

3,04 15,7 0,48

72. Ik moet door de aanvullende benadering beter kunnen begrijpen wat er met mij aan 
de hand is.

3,03 15,0 0,45

52. De behandelaar moet beleefd zijn tegen mij. 3,02 1,1 0,03

73. De behandelaar moet mij aanspreken in mijn eigen verantwoordelijkheid voor de 
keuzes die ik maak met betrekking tot mijn gezondheid.

3,02 18,7 0,56

75. De behandelaar moet mij hierbij (74) op voor mij belangrijke momenten ondersteu-
nen.

3,01 11,2 0,34

44. De praktijk moet goed toegankelijk zijn voor kinderwagens en mensen met een licha-
melijke beperking.

3,00 29,2 0,88

43. Ik moet binnen een redelijke termijn de eerste afspraak krijgen. 2,96 2,0 0,06

76. Ik moet door de aanvullende benadering mijn klacht of aandoening betekenis kunnen 
geven binnen de samenhang van mijn leven en functioneren.

2,95 13,9 0,41

63. De behandelaar moet aandacht hebben voor de eventuele gevolgen van mijn klacht of 
aandoening voor mijn sociale leven.

2,88 17,1 0,49

71. De behandeling moet geëvalueerd  worden. 2,88 22,9 0,66

77. De aanvullende benadering moet mij ondersteunen in mijn persoonlijke ontwikkeling 
als mens.

2,84 15,8 0,45

67. Er moet een hulpvraag geformuleerd worden. 2,83 15,8 0,45
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Belang %nooit/
soms/nee

Verb

46. De inrichting van de wacht- en behandelruimte moet ik als positief op mijn welzijn 
ervaren.

2,76 11,0 0,30

81. De behandeling moet geen bijwerkingen hebben. 2,73

69. Er moet een behandelplan opgesteld worden. 2,67 28,1 0,75

49. Indien er in het therapeuticum meerdere behandelaars van één discipline zijn, moet ik 
kunnen kiezen wie mijn behandelaar is.

2,66 19,5 0,52

80. Ik moet binnen korte termijn positief effect van de behandeling ervaren. 2,56

48. Ik moet goed geïnformeerd worden  over de organisatie en mogelijkheden binnen het 
therapeuticum.

2,53 14,4 0,36

42. Ik moet geïnformeerd worden over het feit dat de antroposofische benadering afwijkt 
van de gebruikelijke reguliere behandeling voor mijn aandoening.

2,49 14,7 0,37

78. De aanvullende benadering moet mij handvatten (of inspiratie) bieden om mijn klacht 
of aandoening een spirituele betekenis te geven.

2,43 34,0 0,83
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Bijlage 7a   Overzicht schalen factoranalyse  
Deel 1 de Huisarts 
aanvullende items 

Antroposofische visie van huisarts 
Alpha = 0,844
N=724

Factor 
lading

ITC Alpha if 
item dele-

ted

68. Bent u door uw huisarts goed geïnformeerd over de antroposofische behandelingsmo-
gelijkheden?

0,421 0,548 0,835

73. Richtte uw huisarts de behandeling (ook) op het ondersteunen van de eigen herstel-
krachten van uw lichaam? 

0,625 0,655 0,813

75. Werd u door uw huisarts aangesproken in uw eigen verantwoordelijkheid voor de 
keuzes die u maakt met betrekking tot uw gezondheid? 

0,749 0,586 0,827

76. Motiveerde de aanvullende benadering u om zelf actief aan uw gezondheidstoestand 
bij te dragen?

0,829 0,706 0,804

77. Ondersteunde de arts u hierbij op voor u belangrijke momenten? 0,729 0,710 0,802

84. Beïnvloedde de behandeling de kwaliteit van uw leven op een positieve manier ? 0,663 0,567 0,829

Huisarts attitude 
Alpha = 0,916
N=567

43. Stelde uw huisarts u op uw gemak? 0,746 0,711 0,907

44. Had uw huisarts voldoende begrip voor uw klacht of aandoening? 0,782 0,764 0,905

45. Gaf uw huisarts u inzicht over de achtergrond en mogelijke oorzaken van uw klacht of 
aandoening?

0,743 0,724 0,906

46. Hielp uw huisarts u omgaan met de ongemakken en beperkingen die de klacht/aan-
doening met zich meebrengt?

0,718 0,766 0,902

47. Had uw huisarts aandacht voor de eventuele gevolgen van uw klacht/aandoening voor 
uw sociale leven?

0,756 0,777 0,902

48. Bood uw huisarts u de zorg die u op dat moment nodig had? 0,783 0,776 0,902

49. Had uw huisarts een goede balans tussen betrokkenheid en professionele afstand? 0,690 0,611 0,913

71. Waren u en uw huisarts het eens over hoe uw klacht of aandoening te behandelen? 0,611 0,631 0,911

77. Ondersteunde de arts u hierbij op voor u belangrijke momenten? 0,423 0,669 0,910

Behandeling 
Alpha = 0,670 
N=1088
68. Bent u door uw huisarts goed geïnformeerd over de antroposofische behandelingsmo-

gelijkheden?
0,472 0,470 0,597

69. Heeft uw huisarts u vrij gelaten in de keuze voor een reguliere en/of antroposofische 
behandeling?

0,844 0,626 0,487

70. Heeft uw huisarts u vrij gelaten in de keuze voor chemische of natuurlijke medicatie? 0,863 0,620 0,484

83. Waren er bijwerkingen van de behandeling? 0,436 0,141 0,767



128    CQ-Index Antroposofische Gezondheidszorg



Constructie en validering   129

Bijlage 7b  Overzicht schalen factoranalyse  
Deel 2 de Therapeut

Factor-
lading

ITC Alpha if 
item dele-

ted 

Schaal AG Attitude Therapeut 
Alpha = ,899 
N=553

98. Was de praktijk schoon? ,403 ,255 ,913

106. Luisterde de behandelaar aandachtig naar u? ,857 ,720 ,885

107. Nam de behandelaar u serieus? ,842 ,738 ,886

108. Had de behandelaar genoeg tijd voor u? ,689 ,655 ,888

109. Stelde de behandelaar u op uw gemak? ,717 ,773 ,880

110. Legde de behandelaar u dingen op een begrijpelijke manier uit? ,650 ,700 ,885

112. Had de behandelaar voldoende begrip voor uw klacht of aandoening? ,716 ,753 ,882

113. Had u vertrouwen in de deskundigheid van uw behandelaar? ,702 ,708 ,885

117. Bood uw behandelaar u de zorg die u op dat moment nodig had? ,607 ,654 ,889

118. Had de behandelaar een goede balans tussen betrokkenheid en professionele af-
stand?

,745 ,618 ,891

Schaal AG Behandeling Therapeut 
Alpha = ,914 
N=294

111. Gaf de behandelaar u inzicht over de achtergrond en mogelijke oorzaken van uw 
klacht/aandoening?

,652 ,686 ,905

114. Hielp de behandelaar u omgaan met de ongemakken en beperkingen die de klacht of 
aandoening met zich meebrengt?

,725 ,751 ,901

115. Had de behandelaar aandacht voor mogelijke emotionele problemen die te maken 
hebben met uw gezondheid?

,566 ,656 ,907

116. Had de behandelaar aandacht voor de eventuele gevolgen van uw klacht of aandoe-
ning voor uw sociale leven?

,603 ,711 ,903

121. Waren u en uw behandelaar het eens over hoe uw klacht of aandoening? ,581 ,701 ,905

123. Richtte de behandelaar de behandeling (ook) op het ondersteunen van de eigen 
herstelkrachten van uw lichaam?

,623 ,697 ,905

125. Kon u door de aanvullende benadering beter begrijpen wat er met u aan de hand 
was?

,809 ,718 ,903

126. Werd u door de behandelaar aangesproken in uw eigen verantwoordelijkheid voor de 
keuzes die u maakt met betrekking tot uw gezondheid?

,717 ,645 ,908

127. Motiveerde de aanvullende benadering u om zelf actief aan uw gezondheidstoestand 
bij te dragen?

,698 ,697 ,904

135. Beïnvloedde de behandeling de kwaliteit van uw leven op een positieve manier? ,691 ,610 ,910
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Bijlage 8  Uitnodiging deelname

 
Onze brief ref.:  
Datum: 24 maart 2011 
Betreft: verzoek deelname patiëntenonderzoek CQ-index AG 
 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Het lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg aan de Hogeschool Leiden doet 
onderzoek naar patiëntervaringen binnen de gezondheidszorg. De ervaringen van 
patiënten of cliënten zijn van groot belang als het gaat om het vaststellen van de 
kwaliteit van zorg. Voor het meten van deze ervaringen is landelijk een aantal 
vragenlijsten ontwikkeld onder de naam ‘Consumer Quality Index’ (CQI vragenlijst). 
Voor de antroposofische gezondheidszorg is nu ook zo’n CQI vragenlijst beschikbaar. 
Hiermee kunnen de ervaringen van mensen worden gemeten met de zorg die zij 
hebben ontvangen van hun huisarts en andere antroposofische behandelaars binnen en 
buiten het therapeuticum.  
De resultaten van de meting zullen een belangrijke bijdrage leveren aan de 
wetenschappelijke verantwoording van de kwaliteit van de antroposofische 
gezondheidszorg. Door de hoge eisen die er aan dit onderzoek gesteld zijn, zullen de 
meetresultaten erkend worden door onder andere de overheid, de politiek en 
zorgverzekeraars.  
 
Als antroposofisch huisarts vind ik het van belang dat u uw mening kunt geven over uw 
ervaringen met mijn praktijk en eventuele andere antroposofische behandelaars binnen 
en buiten het therapeuticum. Voor het slagen van het onderzoek is het van groot 
belang dat de vragenlijst door zoveel mogelijk mensen wordt ingevuld. Ook uw mening 
is van grote waarde. Daarom zou ik u willen vragen deel te nemen aan dit onderzoek.  
 
Het onderzoek is opgezet door het lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg, in 
samenwerking met patiëntenvereniging Antroposana en het antroposofisch medische 
beroepsveld, waaronder de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Artsen (NVAA) 
en andere antroposofische beroepsverenigingen. Deze eerste meting zal worden 
gebruikt om de vragenlijst verder te ontwikkelen en om de zorg binnen de praktijken te 
verbeteren.  
 
Wilt u ook een bijdrage leveren aan het onderzoek naar de kwaliteit van 
antroposofische gezondheidszorg? Vul dan deze week of komende week de vragenlijst 
in via de volgende link: 
 
http://www.cqi-ag.nl/32 
 
inlogcode:  
 
(U dient het adres in te typen in de bovenbalk van uw eigen internet programma. 
Zoeken via Google werkt helaas niet. Bij problemen verzoeken wij u contact op te 
nemen met de onderzoeksassistent.)
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Meedoen aan dit onderzoek is geheel vrijwillig en heeft geen enkel gevolg voor de zorg 
die u ontvangt. Het lectoraat zal het onderzoek uitvoeren en er zorg voor dragen dat 
alle onderzoeksgegevens anoniem en strikt vertrouwelijk worden behandeld. Deelname 
zal ongeveer 20-25 minuten van uw tijd vragen. 
 
Mocht u liever de vragenlijst op papier invullen, dan kunt u die vertrouwelijk telefonisch 
aanvragen bij de onderzoeksassistent, telefoon: 071-5188255,  
email: lectoraat.ag@hsleiden.nl. Hier kunt u ook terecht als u vragen heeft over de 
vragenlijst of over het onderzoek.  
  
 
Wij danken u bij voorbaat hartelijk voor uw medewerking.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
 
C.A. Zwart E. Baars 
Huisarts Lector Antroposofische Gezondheidszorg 
 Hogeschool Leiden 
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Bijlage 9 Begrippenlijst

AG: Antroposofische Gezondheidszorg.

Analyse-eenheden: Organisatie-eenheden op basis waarvan de steekproef getrokken is. In dit geval zijn dat de huisart-
senpraktijken.

Belangvragenlijst: Vragenlijst waarin gevraagd wordt naar de mate waarin patiënten belang hechten aan verschillende 
kwaliteitsaspecten (items).

Casemix-adjustment: De correctie op achtergrondkenmerken van de respondenten die nodig is voor de vergelijkende 
analyses.

CQ-Index AG: Het nieuw te ontwikkelen meetinstrument, dat bestaat uit de reeds ontwikkelde en gevalideerde CQ-Index 
Huisartsenzorg en aanvullende vragen.

CQ-Index Huisartsenzorg: Het oorspronkelijke meetinstrument.

Discriminerend vermogen: De mate waarin de vragenlijst in staat is tot het meten van verschillen tussen de verschillende 
analyse-eenheden.

Ervaringenvragenlijst: Vragenlijst waarin gevraagd wordt naar de mate waarin kwaliteitsaspecten in de ogen van de 
zorggebruiker aanwezig zijn binnen de ontvangen zorg.

Factoranalyse: Statistische analyse waarbij de structuur van het meetinstrument zichtbaar word in (schaal)componenten.

Focusgroep(discussie): Groepsinterview.

HIS: Huisarts Informatie Systeem.

Item: Afzonderlijke kwaliteitsaspect, geformuleerd volgens de CQI-systematiek.

Koesterpunten: Zie verbeterscores.

Missende waarde: Een antwoord dat niet meegenomen kan worden in de statische analyses.

Missing value: Geen antwoord, een ontbrekende waarde.

Module: Deel van de vragenlijst met vragen over hetzelfde onderdeel van de zorg.

Schaal: Combinatie van statistische bij elkaar horende items, vastgelegd met een naam.

(Schaal)component of factor: Items die statistische een clustering vormen bij een factoranalyse.

Screenervraag: Selectievraag, die de doorverwijzing naar de volgende vraag bepaalt.

Sleutelvragen: Alle vragen die voor alle respondenten verplicht zijn.  Wanneer een vraag conform een voorafgaande 
screenervraag mag worden overgeslagen is dit geen sleutelvraag.

Therapeuticum: Multidisciplinair gezondheidscentrum met een of meerdere huisartsen, therapeuten en verpleegkundi-
gen.

Validatiemeting: Testmeting die bedoeld is om een nieuw ontwikkeld meetinstrument volgens gestandaardiseerd metho-
de te beoordelen en te verbeteren.

Verbeterscores: De verbeterscores zijn berekend door het percentage negatieve ervaring te vermenigvuldigen met de 
belangscore van het betreffende item en dit te delen door 100.  De hoogste scores leveren de verbeterprioriteiten en 
de laagste scores leveren de koesterpunten.

Verbeterprioriteiten: Zie verbeterscores.
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