
CLIENTERVARINGEN 

Review cliënt I. (september 2018) 

 

“Ik vond het onwijs prettig om op deze manier aan de slag te gaan en heb ook gemerkt dat ik met al 

het geschrijf, de feedback en de videogesprekken een stuk verder ben gekomen. Het heeft me echt 

heel goed geholpen. 

Online aan het werk is me echt heel goed bevallen. Schrijven is ook echt wel mijn ding, dat maakt het 

wellicht gemakkelijker. Maar ik kon hiermee ook veel meer mijn eigen tempo, mijn eigen proces 

volgen. Ik had het veel meer zelf in de hand dan bij een vorm van therapie met alleen maar 

gesprekken. Het is ook prettig om dingen van jezelf en van de feedback terug te kunnen lezen en 

soms al wat vooruit te kijken. Kan je er nog eens over nadenken en komt het meer binnen. Met 

alleen maar gesprekken, dat heb ik ook gehad, zat ik achteraf vaak met vragen en had ik dingen soms 

anders willen zeggen.” 

 

Review cliënt N. (juni 2017) 

“Heel goede behandeling gehad met goede resultaten. Ik ben erg dankbaar hiervoor.” 

 

Metingen 

Bij psychologiepraktijk Helmink worden effecten en cliëntervaringen gemeten met de SQ-48 en de 

CQI. Een samenvatting van de klachtenlijst SQ-48 wordt eens per jaar op deze site geplaatst. Deze 

data gaan over groepen en zeggen iets over het behandeleffect van cliënten binnen 

psychologiepraktijk Helmink. De gegevens zijn niet te herleiden tot individuele cliënten. Het gaat dus 

over de zorg binnen de praktijk, hoe de groep cliënten die ervaart.  

Behandeleffect januari 2017 - december 2018    

Het behandeleffect is gemeten met de SQ-48. Men kan op de 48 vragen die gaan over klachten als 

angst, vijandigheid, depressie en somatische klachten scoren van 0 - 148. Hoe lager de score, hoe 

minder klachten men ervaart. In de periode van januari 2017 tot december van 2018 vulden 39 

cliënten de voormeting in. Daaruit kwam een gemiddelde score 74. 36 clienten vulden de nameting 

in. Dit aantal ligt lager, onder andere omdat bij sommige cliënten de behandeling nog niet is 

afgerond. De gemiddelde score in de nameting was 55. De uitkomst is dat de totaalscore veranderde 

van 74 naar 55. Dit betekent dat er bij de groep cliënten een duidelijke afname van klachten heeft 

plaatsgevonden. 

 

Datum laatste update: 10-1-2019. De eerstvolgende samenvatting wordt op deze site gepubliceerd in januari 2020.  


