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1 Inleiding 

De Vereniging van Integraal Therapeuten, de VIT, is een beroepsvereniging 

van gekwalificeerde therapeuten die werkzaam zijn in de geestelijke 

gezondheidszorg. Zij hebben minimaal een hbo-vooropleiding en hebben voor 

het vak dat zij uitoefenen een door de VIT erkende beroepsopleiding met een 

diploma afgerond. Ze beschikken over verschillende interventies, technieken 

en methodes die ze naar inzicht op een flexibele manier en in samenspraak 

met de cliënt kunnen toepassen. Uitgangspunt is dat wordt aangesloten bij 

wat de cliënt in de therapie nodig heeft.  

Drie uitgangspunten van de VIT in het werken met cliënten komen overeen 

met de uitgangspunten van Het Centrum Integrale Psychiatrie in Groningen 

dat in 2020 het TOPGGZ keurmerk kreeg. Namelijk: 

1    het optimaliseren van de therapeutische relatie;  

2    het bevorderen van gezondheid en welzijn;  

3    de begeleiding vindt plaats op een respectvolle en op de persoon     

      afgestemde benadering vanuit een holistische visie.  

 

De VIT stelt kwaliteitseisen aan haar leden, bewaakt de eisen en ondersteunt 

haar leden in hun professionele doorontwikkeling.  

De VIT is als organisatie ISO gecertificeerd. Elk jaar moet zij zich 

verantwoorden voor haar Kwaliteitsmanagement Systeem en elk drie jaar 

moet worden vastgesteld of het ISO-certificaat kan worden verstrekt.  

 

De VIT realiseert zich dat deze aandacht geconcentreerd is op de leden.  

Zij stelde zich de vraag: wat merken cliënten hiervan? Zijn zij tevreden over 

de hulp of begeleiding die onze therapeuten bieden? Wat is hun oordeel over 

de praktijk en de organisatie van onze therapeuten? Wat vinden zij belangrijk?  

Om daar duidelijkheid over te krijgen heeft de VIT in 2005 een pilotstudie 

uitgevoerd, waarvan in 2006 de publicatie Alles naar wens verscheen. Op 

basis van de pilotstudie is besloten een continu online-onderzoek uit te voeren 

naar de resultaten van de therapie en de waardering hiervan door cliënten. 

 

De VIT heeft twee groepen leden: therapeuten die met kinderen of jongeren 

werken, de kinder- en jongerentherapeuten en therapeuten die met volwassen 

cliënten werken.  



 
VIT CO volwassen cliënten 2021:  “Dat het zoveel zinvoller is als de normale GGZ-zorg”                4 

Voor u ligt de rapportage van het cliëntenonderzoek over het jaar 2021 onder 

volwassen cliënten 

Van het onderzoek onder ouders en kindcliënten is een aparte rapportage 

verschenen. 

1.1 Opzet rapportage  

In het volgende hoofdstuk beschrijven we de wijze waarop het onderzoek is 

uitgevoerd en in hoofdstuk drie geven we een beeld van de respondenten.  

In hoofdstuk vier gaan we in op het resultaat dat de therapie voor mensen 

had. Met welke klachten kwamen ze en wat waren hun doelen met de 

therapie? Hebben zij deze ook bereikt? Zien zij dat de therapie effect heeft 

gehad?  

In hoofdstuk vijf komt hun waardering van de therapeutische begeleiding aan 

de orde. Was deze hulp een goede keuze en met welk cijfer waarderen zij de 

therapie? Wat zorgde ervoor dat de therapie een goede keuze was? 

We vervolgen in hoofdstuk zes met hun waardering van de praktijkruimte, de 

bereikbaarheid van de therapeut en van de informatieverstrekking door de 

therapeut.   

In hoofdstuk zeven geven respondenten aan of zij bewust ervoor gekozen 

hebben om hulp in de complementaire zorg te zoeken en hoe ze de praktijk of 

therapeut hebben gevonden.  

Ten slotte vindt u in hoofdstuk acht een overzicht van de resultaten en de 

conclusies. 

De genoemde percentages in dit rapport zijn bij 0,5 en hoger naar boven 

afgerond en bij 0,4 of minder naar beneden. Daardoor kan het totale 

percentage soms net boven of net onder 100% uitkomen. Wanneer in een 

tabel meerkeuzevragen worden weergegeven zijn de afzonderlijke percentages 

niet tot een totaal van 100% op te tellen. Zij vormen op zichzelf een totaal. 

De weergegeven tekst van de antwoorden van respondenten bij open vragen 

is, indien nodig, op typefouten gecorrigeerd. Bij aaneengeschreven tekst zijn 

voor de leesbaarheid komma’s en punten ingevoegd. Als aan de respondent 

wordt gerefereerd, wordt de hij-vorm gebruikt, omdat dit gebruikelijk is bij het 

neutraal houden van de tekst. Het duidt er dus niet op dat het antwoord door 

een mannelijke respondent is geschreven.  

Wanneer respondent in een eigen geformuleerd antwoord de naam van de 

therapeut heeft genoemd, is deze vervangen door de eerste letter van de 

naam. 
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2 Onderzoeksverantwoording 

In dit hoofdstuk zetten we uiteen hoe het onderzoek is uitgevoerd. Wat is het 

doel van het onderzoek en waarover zijn vragen gesteld? Welke methode is 

gebruikt en hoe zijn respondenten geworven?  

2.1 Doel  

Het onderzoek is opgezet om te achterhalen wat de mening van cliënten is 

over de hulp die zij van VIT-therapeuten hebben ontvangen. Met de 

uitkomsten stelt het bestuur van de VIT het kwaliteitsbeleid van de vereniging 

bij of scherpt het aan. Daarnaast krijgen de therapeuten de feedback van hun 

cliënten toegestuurd, indien respondenten de naam van de praktijk of 

therapeut hebben vermeld. Zij kunnen op grond hiervan zien wat goed 

verloopt en waaraan zij in hun werk (extra) aandacht moeten geven.  

 

We zien dat zorgverzekeraars zekerheid willen over het scholingsniveau van 

therapeuten in de zogeheten niet-reguliere hulp. Immers veel cliënten met 

een aanvullend pakket krijgen sessies van deze therapeuten (voor een deel) 

vergoed. Men wil er zeker van zijn dat er goede hulp wordt geboden en dat de 

therapeut met zijn scholing in staat is de grenzen van zijn eigen kunnen in het 

contact met cliënten aan te voelen, het zogenaamde pluis-/niet-pluisgevoel. 

Voor dit laatste is gesteld dat de therapeut in het bezit moet zijn van 

psychosociale- en/of medische basiskennis. 

 

Met dit onderzoek geven we inzicht in de kwaliteit van ons werk. We staan 

open voor feedback van de cliënt. Uiteindelijk is het de cliënt die voor ons 

centraal staat. Dit is terug te zien in de drie uitgangspunten van ons werk.  

2.2 De vragenlijst en centrale thema’s 

Met de resultaatmeting van de therapie wilden we ook aansluiten bij 

bestaande onderzoeken van andere hulpverleningsvormen. Daarom zijn de 

vragenlijsten die door andere hulpverleningsinstellingen worden gebruikt 

bezien. Zoals: Zinvol Rommen LSC; de GGZ-Thermometer voor waardering 

door cliënten; Vragenlijst Ervaringen met de kortdurende ambulante 

geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg, CQ-index  Kortdurende 

ambulante GGZ Versie 4.1. Deze specifieke vragenlijst is gebaseerd op de 

CAHPS® vragenlijst en ontwikkeld door het Trimbos instituut. Het 
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basisontwerp van de CQI meetinstrumenten is ontwikkeld door het NIVEL in 

samenwerking met de afdeling Sociale Geneeskunde van het AMC. Verder is 

bezien: de Richtlijnen voor metingen met de CQI Kortdurende ambulante GGZ 

in het kader van de Jaarlijkse Maatschappelijke Verantwoording, Verslagjaar 

2011; Kernset prestatie-indicatoren 2012 Geestelijke gezondheidszorg en 

verslavingszorg; Handboek Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg, Verpleging 

Verzorging & Thuiszorg Het meten van Verantwoorde Zorg in de VV&T; en 

Health of the Nations Outcomes Scales Scoreformulier (HoNOS). 

Ook is de wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg en andere wetten in 

verband met de taken en bevoegdheden op het gebied van de kwaliteit van 

zorg bezien.   

 

De relevante informatie die hieruit naar voren kwam is, naast de eigen criteria 

en vragen die de beroepsvereniging van belang vindt, gebruikt voor het 

opstellen van de vragenlijst.  

 

In de vragenlijst geven we cliënten ook ruimte voor het toevoegen van 

opmerkingen. Uit deze opmerkingen kwam bij het cliëntenonderzoek naar 

voren dat een aantal vragen uit de gestandaardiseerde vragenlijsten niet 

aansloten bij de beleving van cliënten die meededen aan ons onderzoek. 

Daarom zijn de vragen aangepast. Ook vinden we het belangrijk dat cliënten 

hun eigen punten en zienswijze naar voren kunnen brengen. Daarvoor is 

ruimte gemaakt in de vragenlijst. 

 

De vragen voor volwassen cliënten zijn gecentreerd rond de thema’s: 

resultaat, beoordeling en waardering van de therapie; informatieverstrekking 

en bejegening door de therapeut; organisatie van de praktijk.  

2.3 Methode 

De cliënten van de therapeuten zijn bevraagd aan de hand van een online 

half-gestructureerde vragenlijst. Half-gestructureerd betekent dat er naast 

gesloten vragen, dit zijn vragen waarop de antwoordmogelijkheden zijn 

aangegeven, er vaak de mogelijkheid is om een antwoord te formuleren dat 

niet terug te zien is in de antwoordmogelijkheden. Vaak blijkt dat een door de 

cliënt geschreven antwoord ook bij een antwoordmogelijkheid geplaatst had 

kunnen worden. Hierin zien we dat mensen ook graag hun eigen beleving in 

de feedback willen uiten.  

Ook zijn in de vragenlijst een aantal open vragen opgenomen. 
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De gegevens zijn verwerkt en geanalyseerd met het statistisch 

programmapakket SPSS (Statistical Package for the Social Science). 

2.3.1 Selectie cliënten 

Cliënten die in 2021 hun therapie hebben afgerond zijn per e-mail door de 

onderzoeker uitgenodigd de online-vragenlijst te beantwoorden. De e-

mailadressen zijn zonder naam door de therapeuten aan de onderzoeker 

doorgegeven, mits de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven via de 

behandelovereenkomst. 

 

Therapeuten zijn verplicht in de behandelovereenkomst de cliënt hiervoor 

toestemming te vragen. Als voorbeeldvraag is gesteld: 

Vindt u het goed dat uw e-mailadres na afloop van de therapie voor het 

cliënttevredenheidonderzoek wordt doorgegeven aan de beroepsvereniging 

waarbij ik als therapeut ben aangesloten? Ja □ nee □. 

Indien ja:  U weet dat u dan na beëindiging van de therapie een e-mail krijgt 

met de vraag of u de online-vragenlijst wilt invullen.  

Cliënten bepalen dus zelf of zij mee willen doen aan het onderzoek. Als ze ja 

hebben aangegeven, krijgen ze per mail een verzoek de online-vragenlijst in 

te vullen. Maar ook op dat moment kunnen ze zelf besluiten of ze aan dit 

verzoek gehoor geven. 

2.4 Tijd en organisatie 

Het cliënttevredenheidonderzoek is een continu onderzoek. De gegevens in 

deze rapportage betreffen cliënten die in de periode februari 2021 tot en met 

januari 2022 de vragenlijst hebben ingevuld. De afronding van de therapie 

heeft in de regel niet langer dan drie maanden geleden plaatsgevonden.  
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3 Beeld van respondenten  

In dit hoofdstuk geven we een beschrijving van de cliënten die aan het 

onderzoek hebben meegedaan. 

3.1 Respons  

In totaal hebben 145 mensen die de therapie bij een VIT-therapeut hebben 

afgerond per e-mail een uitnodiging gekregen aan het onderzoek mee te doen. 

Daar hebben 53 mensen gehoor aan gegeven. Dit is 37%. Zij hebben de 

online-vragenlijst ingevuld. 

3.2 Achtergrondkenmerken  

Het aantal vrouwen dat de vragenlijst heeft ingevuld, is hoger dan het aantal 

mannen. De verdeling is: 23% man en 77% vrouw.  

 

Drie leeftijdsgroepen zijn met 21% vertegenwoordigd, namelijk tussen 30 en 

40 jaar; tussen 40 en 50 jaar; en tussen 50 en 60 jaar.  

De twee leeftijdsgroepen tussen 20 en 30 jaar en tussen 60 en 70 jaar zijn 

ieder vertegenwoordigd met 15%. Eén respondent is 70 jaar of ouder.  

 

Kijken we naar de gezinssituatie dan is de groep alleenwonende respondenten 

iets groter dan de groep samenwonend. Namelijk 47% tegenover 43% 

samenwonenden.  

Van deze 47% woont 8% met kinderen, 12% heeft een LAT relatie, 2% woont 

in een studentenwoning en 2% woont met een huisgenoot.  

De groep mensen die zijn gehuwd, of samenwonen is 43%. De helft van hen 

heeft kinderen, 22%.  

 

Voor de meeste respondenten ligt de hoogst genoten opleiding op WO-niveau, 

39%, gevolgd door het hbo-niveau, 29%. Het mbo-niveau geldt voor 17%, 

gevolgd door 10% die een opleiding op havo-/vwo-niveau hebben gedaan en 

voor 2% van de respondenten is dit een opleiding op vmbo niveau. 4% geeft 

aan basisonderwijs te hebben gevolgd.  
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Zie ook tabel 1 voor de achtergrondkenmerken van de respondenten. 

 
 
Tabel 1: Achtergrondkenmerken van respondenten 
  

Achtergrondkenmerken    (N=52) 

Geslacht  

Man 23% 

Vrouw 77% 

  

Leeftijd  

Jonger dan 20 jaar 4% 

20-30 jaar 15% 

30-40 jaar 21% 

40-50 jaar 21% 

50-60 jaar 21% 

60-70 jaar 15% 

70 jaar of ouder                                                                                                                              2% 

  

Gezinssituatie  

Gehuwd/samenwonend/ geregistreerd partnerschap 

- met kinderen 

- samengesteld gezin 

43% 

22% 

 

Alleenstaand 

- met kinderen 

- LAT relatie 

47% 

8% 

12% 

- met huisgenoot 

- studentenhuis 

2% 

2% 

  

Hoogst genoten opleiding  

Basisonderwijs 4% 

Vmbo (Mavo, Mulo, Ulo, Leerlingwezen) Mbo1, Avo onderbouw  2% 

Mbo (Meao, MTS, Politieschool, verpleegopleiding) 17% 

Havo/Vwo (MMS, HBS, Athenaeum, Gymnasium) 10% 

Hbo Bachelor (HTS, Heao, Sociale Academie) 29% 

WO (Universiteit) 39% 
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4 Uitkomst door de therapie 

Om zicht te krijgen op het resultaat van de therapie hebben we cliënten 

gevraagd welke doelen zij zich met de therapie stelden en of zij deze ook 

hebben bereikt met het volgen van de therapie.   

4.1 Doelen 

De meeste mensen volgden de therapie om traumatische ervaring(en) te 

verwerken, om bevrijd te zijn van drukkende last/nare gevoelens, om met hun 

situatie om te kunnen gaan, om inzicht te krijgen in oorzaak van de klacht of 

het probleem,  of om tevreden te zijn met wie ze zijn. Ook zelfvertrouwen 

ontwikkelen om voor zichzelf op te kunnen komen, of grenzen te kunnen 

stellen en (weer) plezier in het leven te voelen of contact met gevoel te 

maken, waren doelen voor respondenten.   

Zie voor een volledig overzicht tabel 2. 

Anders   

Er waren drie respondenten die bij de antwoordmogelijkheid anders ook zelf 

hebben geformuleerd wat hun doel was met de therapie. Namelijk:  

Afkomen van mijn snoepverslaving; bevrijden van emotionele ballast; gedachtes 

ordenen in verband met de scheiding.  

4.2 Resultaat    
En hebben mensen hun doelen ook bereikt?  

Op een doel na hebben cliënten hierop bevestigend geantwoord. De 

bevestigingsmogelijkheden waren: ja; ja voldoende om verder te kunnen; ja 

het is in proces. Zie eveneens tabel 2. 

 

Eén respondent heeft een van de vijf aangegeven doelen met de therapie niet 

bereikt. Het ging om het doel de partnerschapsrelatie te verbeteren. 

Op de vraag: Wilt u toelichten waardoor u dit doel niet hebt bereikt met de therapie? 

is het antwoord:  

- Omdat mijn situatie niet zo makkelijk op te lossen is. 

4.3 Andere veranderingen   

In de vragenlijst konden respondenten aangeven of ze naast wat zij wilden 

bereiken met de therapie ook andere veranderingen als gevolg van de 



 
VIT CO volwassen cliënten 2021:  “Dat het zoveel zinvoller is als de normale GGZ-zorg”                11 

therapie hebben ervaren. 40% van de respondenten geeft aan dan dit het 

geval is.  

We geven hun antwoorden weer: 

- Je komt voor 1 of een paar aspecten, maar uiteindelijk heeft het zijn weerslag op 

meerdere aspecten van je leven. 

- Dat praten met een extern iemand andere gesprekken oplevert, afstand is heilzaam. 

- Inzicht in het gedrag van anderen.  

- Meer zelfinzicht. 

- Voel me weer sterker. 

- Meer zelfvertrouwen en positiever in t leven staan. Stoppen met anti depressivum. 

- Mijn dromen/paniekaanvallen ‘s nachts zijn verholpen. 

- Ben nu liever voor mezelf.  

- Dichter bij mezelf.  

- Ik weet duidelijker wat ik zelf wil 

- Beter contact met mijn gevoelens, zelfacceptatie. 

- Nog net even stapje verder. Acceptatie. 

- Beter slapen, meer nu ervaren. 

- De kijk op het leven is een klein beetje veranderd. 

- Er is een proces in gang gezet mbt het ontvangen van liefde en verbeteren relatie 

met mijn moeder. 

- Hulp bij stress door mijn studie. 

- Ik ben veel meer extravert geworden, terwijl ik door angst juist meer introvert was. 

- Methodieken toepassen op andere onwenselijke gevoelens.  

- Partnerrelatie verbeterd. 

- Reflecteren op ervaringen. 

- Verwachtingen van anderen loslaten. 
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Tabel 2: Doelen en realisatie (Men kon meerdere doelen aangeven) 
 

 Doelen 
therapie 
(N=53) 

Is dit bereikt met de therapie? 
in aantal  

ja Ja 
voldoende 
om verder 
te kunnen 

Ja,  
het is  

in 
proces 

nee 

Verwerken van traumatische ervaring(en)  36% n=19 9 7 3 -- 

Bevrijd zijn van drukkende last/nare gevoelens  36% n=19 8 5 6 -- 

Met mijn situatie om kunnen gaan  32% n=17 10 4 3 -- 

Inzicht krijgen in oorzaak klacht/probleem  28% n=15 11 4 -- -- 

Tevreden zijn met wie ik ben  28% n=15 3 8 4 -- 

Zelfvertrouwen ontwikkelen, voor mezelf op kunnen 

komen  

23% n=12 4 6 2 -- 

Grenzen kunnen stellen  21% n=11 4 3 4 -- 

(Weer) plezier in het leven voelen  21% n=11 4 3 4 -- 

(Weer) contact met gevoel maken  19% n=10 4 3 3 -- 

Mijn partnerschapsrelatie verbeteren   19% n=10 6 1 2 1 

Kunnen ontspannen, (weer) contact met lichaam 

maken  

17% n= 9 2 4 3 -- 

Geen angst en/of paniekaanvallen meer krijgen of 

leren hiermee om te gaan  

15% n= 8 4 3 1 -- 

Weer goed kunnen slapen  11% n=6 1 3 2 -- 

Verwerken van verlieservaring  9%     n=5 2 1 2 -- 

Binnen mijn werk kunnen functioneren  9% n=5 1 3 1 -- 

Oplossen van mijn burn-out, of deze voorkomen 9% n=5 3 2 -- -- 

Omgaan met of oplossen lichamelijke klachten 

waarvan oorzaak onduidelijk is (SOLK)  

4% n=2 -- 1 1 -- 

Beter voelen in mijn ouderschap  2% n=1 -- -- 1 -- 

Oplossen van andere lichamelijke klachten, 

bijvoorbeeld migraine  

2% n=1 -- 1 -- -- 

Anders  6%          n=3 2 -- 3 -- 

Van darmklachten af zijn  --  -- -- -- -- -- 

Afvallen, streefgewicht halen  --  -- -- -- -- -- 

Stoppen met roken -- --   -- -- -- -- 
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5 Waardering therapeutische begeleiding 

Terugkijkend op de therapie, welk waarderingscijfer geven cliënten voor het 

nut dat de therapie voor hen had? En wat waren volgens hen de redenen voor 

het slagen van de therapie? 

5.1 Beoordeling therapie   

Het overgrote deel van de cliënten beoordeelt het nut van de therapie met een 

acht of hoger, 93%. Zo geeft 23% een tien, 38% een negen en 32% een acht. 

8% geeft een zeven.  

Gemiddeld is een 8,8 gegeven voor het nut van de gevolgde therapie.  

 
Figuur 1: Cijferwaardering van de therapie (N=53) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

5.2 Redenen voor slagen therapie  

Wat zien cliënten als redenen voor het slagen van de therapie? Zij konden uit 

negen factoren er vier kiezen die voor hen het belangrijkst waren.  

 

De deskundigheid van de therapeut wordt het meest aangegeven als 

belangrijkste factor voor het slagen van de therapie. Bijna driekwart van de 

mensen heeft deze genoemd, 74%. Het inlevingsvermogen van de therapeut 

is de tweede belangrijkste factor, 64%, gevolgd door de respectvolle houding 

van de therapeut, 47% en op de vierde plaats staat met 40% de reden 

gebruikte methodiek en interventies. 

Zie tabel 3. 

8%

32%

38%

23%

waardering therapie 
gemiddeld een 8,8 

7 8 9 10
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Tabel 3: De vier belangrijkste factoren voor het slagen van de therapie  

 

4 belangrijkste factoren voor slagen van therapie 

(N=53) 

Deskundigheid van therapeut 74% 

Inlevingsvermogen van therapeut 64% 

Respectvolle houding van therapeut 47% 

Gebruikte methodiek en interventies 40% 

Zienswijze op oorzaak probleem 38% 

Mijn vertrouwen in de therapeut 34% 

Zienswijze op aanpak probleem 30% 

Ruimte voor mijn inbreng 30% 

Gezien te worden als persoon en niet als 

probleem 
19% 

 

Eén respondent heeft nog een opmerking toegevoegd aan de factoren die van 

invloed waren op het slagen van de therapie:  

- De manier waarop ze duidelijk en to the point feedback geeft en zaken benoemt. 

5.3 Waardering omschreven   

Aan het einde van de vragenlijst kregen mensen de mogelijkheid opmerkingen 

te maken die ze bij voorgaande vragen niet kwijt konden. Zestien 

respondenten hebben hier gebruik van gemaakt. We geven alle opmerkingen 

weer. Wanneer in het citaat de naam van de therapeut is genoemd, is deze 

vervangen door de eerste letter van de naam.  

 

- Dat het zoveel zinvoller is als de normale GGZ zorg en deze zorg alleen aanvullend 

verzekerd wordt. 

- De GGZ informeren over deze geneeswijze. 

- Ik kon ongelofelijk snel bij O. terecht - ik geloof zelfs binnen een week - en dat was 

erg waardevol. 

- De therapeut heeft haar aanpak steeds goed laten aansluiten bij mijn behoefte, 

persoonlijkheid en vraagstelling; bewoog daar professioneel gezien goed in mee. 
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- Ik heb de manier waarop de behandelstrategie wordt aangepast op de behoefte van 

het moment als heel prettig ervaren. 

- De therapie was snel en effectief. Ik zal C. zeker aanraden bij anderen. 

- Geweldig goed geholpen! Petje af! 

- Deze vorm van therapie was wennen voor mij, toch had ik er snel vertrouwen in. 

Dit omdat M. mij inzicht kon geven waar mijn pijnpunten zaten. Het was fijn te 

ervaren daar iets mee te kunnen, ik ben me sterker, zelfverzekerder gaan voelen. 

Hoop dit vast te houden, voel me beter bestand. 

- Therapeut had respect voor mijn soms wat sceptische houding, kon relativeren, had 

humor en kon ook soms even over iets anders praten en was niet te scherp met de 

tijd van een uur. Het bleef echter wel steeds zakelijk. 

- Vriendelijke vrouw die weet wat ze aan het doen is. Ze is rustig, begripvol en weet 

op de juiste plek te komen. 

- Zeer begrijpelijk, groot inlevingsvermogen en veel geduld als het nodig was. 

- Zeer deskundige prettige therapeute! 

- Zeer goede en aangename therapeut.  

- Zeer veel ruimte voor eigen inbreng! Erg goede therapeute. 

- Menselijke liefdevolle en ook professionele therapeute. 

- Superfijne therapeut: deskundig en persoonlijk. 
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6 Waardering organisatie en praktijk  

Mensen hebben, zo blijkt uit het cliëntenonderzoek van voorgaande jaren, in 

de regel gekozen voor een praktijk waarover zij goede geluiden hebben 

gehoord of een goed gevoel hadden na het lezen van de website. Sommigen 

zijn naar de praktijk verwezen.  

Hoe zijn nu hun ervaringen met de organisatie en de sfeer van de praktijk? Is 

de praktijk bereikbaar? Moesten zij lang wachten voordat ze terecht konden? 

Hoe beoordelen cliënten de praktijkruimte? En zijn zij door hun therapeut 

voldoende geïnformeerd? 

6.1 Tijdsduur aanmelding en intake 

Eenmaal de stap gezet iemand te benaderen voor hulp, willen mensen vaak 

ook het liefst zo snel mogelijk aan de slag. Hoe beoordelen cliënten de tijd 

tussen aanmelding en het intakegesprek? 

Vrijwel iedereen kon snel terecht (93%).  
 
 

Tabel 4:  Mening over tijdsduur aanmelding en intake 
 

Na aanmelding snel terecht 

voor intakegesprek 

 

Volwassen 

cliënten 

(N=53) 

ja 93% 

nee 6% 

geen mening / weet ik niet meer 2% 

 

 

De drie mensen die niet snel terecht konden, geven aan hoeveel weken ze 

hebben moeten wachten en wat ze daarvan vonden. 

- Een paar weken. Was okay want er werd meteen aangegeven dat er een wachtlijst 

was. 

- Paar maanden moeten wachten, maar dat was geen bezwaar. 

- Vele weken. Vond ik lastig.  
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6.2 Bereikbaarheid therapeut   

De praktijken van de therapeuten zijn in de regel eenmanspraktijken. Er is 

dan geen secretaresse of receptioniste om de telefoon aan te nemen wanneer 

de therapeut een sessie met een cliënt heeft. Is dit van invloed op de 

bereikbaarheid? We hebben cliënten gevraagd hoe zij de bereikbaarheid van 

hun therapeut hebben ervaren. Het gaat om bereikbaarheid per telefoon (vast, 

mobiel), of per mail. 

Alle respondenten waarderen de bereikbaarheid van de therapeut als goed, 

100%, waarvan bij een dit het tussendoor contact met de secretaresse van de 

praktijk was. 

6.3 Bereikbaarheid praktijk 

De respondenten vinden de bereikbaarheid van de praktijk goed, 93%. De 

anderen hebben geen ervaring hiermee, omdat zij via zoommeeting sessies 

hebben gehad.  

6.4 Waardering praktijkruimte 

De respondenten die de praktijk bezochten, ervoeren het als een prettige/fijne 

ruimte. Eén respondent merkt op dat de stoel niet zo comfortabel zat.    

6.5 Informatieverstrekking 

Volgens de Wkkgz en de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst 

(Wgbo) moet de cliënt door de behandelaar geïnformeerd worden over de 

werkwijze en over de voor- en nadelen van een behandeling.  

Het overgrote deel van de respondenten geeft te kennen dat zij door de 

therapeut voldoende zijn geïnformeerd, 93%. De overige respondenten weten 

dit niet meer.  

 

 

  



 
VIT CO volwassen cliënten 2021:  “Dat het zoveel zinvoller is als de normale GGZ-zorg”                18 

Tabel 5: Mening over bereikbaarheid, praktijkruimte en informatie 
 

Bereikbaarheid therapeut 

 

Volwassen cliënten 

(N=53) 

Goed 100% 

Bereikbaarheid praktijk                      (N=49)* 

Goed bereikbaar 100% 

Waardering praktijkruimte                 (N=49)* 

Prettige/fijne ruimte 98% 

Niet zo’n prettige ruimte 2% 

Voldoende info gekregen                    (N=53) 

over werkwijze     

Ja 93% 

Weet ik niet meer 7% 

 
* Vier respondenten hebben de praktijk niet bezocht, maar online sessies gehad. 
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7 De weg naar niet-reguliere hulp 

De VIT-therapeuten zijn werkzaam in de niet-reguliere geestelijke 

gezondheidszorg en uitgesloten van BIG-registratie, tenzij zij gekwalificeerd 

zijn voor een (para-)medisch beroep in de reguliere zorg. Hun werk komt 

daarom niet in aanmerking voor vergoeding uit het basispakket van de 

zorgverzekeraar.  

Zorgverzekeraars die klantgericht willen werken, hebben sommige vormen van 

niet-reguliere zorg in een aanvullend pakket opgenomen, waarvoor hun 

klanten kunnen kiezen.  

Hebben cliënten bewust gekozen voor deze vorm van hulp? En hoe hebben zij 

hun therapeut gevonden?   

7.1 Bewuste keuze  

Ruim de helft van de respondenten, 60%, heeft bewust voor gekozen voor 

deze vorm van hulp. En 40% heeft hier niet bewust voor gekozen. 

De reden om voor complementaire zorg te kiezen konden mensen zelf 

aangeven. Wij geven hier de antwoorden weer. 

- Eerdere 'standaard' therapie zoals cognitieve gedragstherapie had geen blijvend 

positief effect. 

- Eerdere therapievormen sloegen niet aan. 

- Gewone therapie heeft me niet voldoende geholpen. 

- Ik heb eerder cognitieve gedragstherapie bij de GGZ gehad, maar deze werkte 

uiteindelijk niet zo goed dus ben ik op zoek gegaan naar een andere aanpak. 

- Het slikken van antidepressiva en het ondergaan van ect hebben niet geholpen bij 

mijn klachten. 

- Huisartsenpost psych was waardeloos. 

- In het verleden bij psycholoog behandeld. Over die behandeling ben ik niet 

enthousiast. 

- Geen vertrouwen in de reguliere zorg. 

- Ik werd vooralsnog niet zodanig door belemmerd in mijn persoonlijke leven dat ik 

via de huisarts een traject in zou moeten. Op deze manier kon ik sneller terecht en 

kon ik zelf mijn therapeut uitkiezen. 

- Wilde niet in een ingewikkeld intake traject terecht komen. 

- Traditionele praktijken hebben vaak een lange wachtlijst en ik had direct hulp 

nodig. 

- Geloof in de methodiek. 

- Omdat ik ervan overtuigd was dat dit behulpzaam zou kunnen zijn. 

- Mijn vertrouwen in deze vorm van therapie.  
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- Er wordt niet in hokjes gedacht. 

- Dat het persoonlijk is. 

- Ik zocht een spirituele aanpak waarbij de persoon centraal staat. 

- Bredere hulp nodig dan alleen cognitieve benadering, er is ook gevoel en onbewust 

reageren. 

- Omdat ik naar het onbewuste moest; praten helpt niet. 

- Zowel lichamelijke als mentale stuk samen aangepakt wordt. 

- Ik wilde emdr. 

- Voorkeur voor emdr. 

7.2 De weg naar de praktijk  

Omdat de niet-reguliere hulp buiten de geëigende gezondheidszorgkaders valt, 

zijn we benieuwd hoe mensen de hulp geboden door VIT-therapeuten vinden.  

Bijna de helft van de respondenten is door mensen uit hun netwerk, zoals 

vrienden, familie, en kennissen, die positieve ervaringen hebben, op de 

praktijk geattendeerd, 46%. 

Ook heeft een deel van de respondenten de praktijk via internet gevonden, 

28%.  

Een aantal respondenten zijn door een hulpverlener in de reguliere zorg, zoals 

psychiater, psycholoog, of maatschappelijk werker, naar de praktijk verwezen, 

4%. Eveneens 4% is door de huisarts of medisch specialist naar de praktijk 

verwezen. En een respondent is op de praktijk geattendeerd door een 

organisatie, zoals een Arbodienst, UWV, of werkgever. 

Negen respondenten formuleerden een eigen antwoord. Men had in de regel 

een eerdere ervaring met de praktijk, of had de therapeut in een andere 

context eens ontmoet.  

Zie ook tabel 6. 

 
  



 
VIT CO volwassen cliënten 2021:  “Dat het zoveel zinvoller is als de normale GGZ-zorg”                21 

Tabel 6: Hoe praktijk - therapievorm gevonden   
 

Hoe praktijk - therapievorm gevonden 
 

   (N=53) 

Door positieve verhalen over praktijk/therapeut 
in mijn sociale omgeving 

45% 

Website en/of internet informatie 28% 

Verwezen door hulpverlener uit reguliere zorg 
(bv psychiater, psycholoog, maatschappelijk 
werker) 

4% 

Verwezen door huisarts en/of medisch specialist 4% 

Verwezen door organisatie (bv Arbodienst, UWV, 
werkgever) 

2% 

Anders  17% 
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8 Samenvatting en conclusie  

De Vereniging van Integraal Therapeuten heeft een continu onderzoek onder 

cliënten van de bij haar aangesloten leden om na te gaan wat hun mening is 

over de hulp die zij hebben gekregen. Elk jaar verschijnt over het voorgaande 

kalenderjaar een rapportage. Aan de hand van de uitkomsten wil de 

vereniging graag, waar dat nodig is, de kwaliteit van de hulpverlening 

verbeteren. Het eerste onderzoek was over het jaar 2005. Deze rapportage 

betreft het jaar 2021 en geeft de mening van volwassen cliënten over de 

hulpverlening weer.  

De VIT-therapeuten zijn uitgenodigd door het jaar heen de e-mailadressen van 

cliënten die de therapie hebben afgerond door te geven aan de onderzoeker. 

Dit betreft cliënten die hiervoor toestemming hebben gegeven via de 

behandelovereenkomst. Therapeuten zijn verplicht in de 

behandelovereenkomst de cliënt toestemming te vragen het e-mailadres voor 

onderzoek door te mogen geven. Deze cliënten hebben na afronding van de 

therapie van de onderzoeker per e-mail een verzoek gekregen de online-

vragenlijst in te vullen. Op dat moment kunnen zij altijd besluiten alsnog niet 

mee te doen. 

 

In totaal hebben 145 mensen die de therapie bij een VIT-therapeut hebben 

afgerond per e-mail een uitnodiging gekregen aan het onderzoek mee te doen. 

Daar hebben 53 mensen gehoor aan gegeven. Dat is 37%. Zij hebben de 

online-vragenlijst ingevuld.  

Vrouwen zijn met 77% ruim vertegenwoordigd. Bij de mannen is dit 23%.  

Drie leeftijdscategorieën zijn ieder met 21% vertegenwoordigd, namelijk 

tussen 30-40 jaar, tussen 40-50 jaar en tussen 50-60 jaar.  

De leeftijdscategorieën tussen 20-30 jaar en tussen 60-70 jaar, hebben ieder 

15% van de respondenten. Een respondent valt in de categorie 70 jaar of 

ouder.  

 

De groep respondenten die valt onder alleenstaand is 47%. Voor gehuwd/ 

samenwonend is dit 43%. Verder zien we dat de meeste respondenten WO of 

hbo geschoold zijn, 39% en 29%. Mbo geschoold is 17%.  

 

Ruim de helft van de respondenten heeft bewust voor deze niet-reguliere 

hulpvorm gekozen, namelijk 60%. Bijna de helft van de respondenten, 45%, 

is op de praktijk geattendeerd door positieve verhalen over praktijk/therapeut 
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in de sociale omgeving. Zo’n 28% van de respondenten heeft de praktijk via 

internet gevonden. Ook reguliere hulpverleners verwijzen mensen door. Dit 

was bij 8% van de respondenten het geval.  

8.1 Resultaat voor cliënten 

Op de vraag of de doelen met de therapie zijn gerealiseerd, kunnen, op een 

na, alle respondenten voor al hun doelen bevestigend antwoorden. Dit kan 

zijn: ja helemaal opgelost, of voldoende om verder te kunnen, of dat het nog 

in proces is.  

Eén respondent van de 53 respondenten heeft op één van zijn vijf aangegeven 

doelen geen effect bemerkt.  

8.2 Beoordeling nut therapie en reden hiervoor 

Voor het nut van de therapie hebben respondenten een cijfer kunnen geven 

van 1 tot en met 10, zoals in het onderwijs ook wordt gebruikt om resultaat te 

beoordelen.  

Gemiddeld is voor het nut van de therapie een 8,8 gegeven.  

De vier belangrijkste redenen die ervoor zorgden dat de therapie een goed 

resultaat gaf, waren voor cliënten die aan het onderzoek hebben meegedaan:  

1 de deskundigheid van de therapeut;  

2 het inlevingsvermogen van de therapeut; 

3 de respectvolle houding van de therapeut; 

4 de gebruikte methodiek en interventies. 

8.3 Beoordeling informatieverstrekking 

Het overgrote deel van de respondenten vindt dat zij door de therapeut 

voldoende is geïnformeerd, 93%. De overige respondenten kunnen zich dit 

niet meer herinneren. 

8.4 Bereikbaarheid therapeut en praktijk 

Iedereen waardeert de bereikbaarheid van de therapeut als goed, 100%. Dit is 

bereikbaarheid per telefoon (vast, mobiel), of per mail. Hetzelfde geldt voor de 

bereikbaarheid van de praktijk.  

8.5 Conclusie  

De respons van de cliënten die hadden aangegeven aan het onderzoek mee te 

doen, is 37%. Dit is aan de lage kant, evenals in 2020. Toen was het 35%. De 
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respons is in de Coronatijd gezakt. Maar het aantal mensen dat meedoet aan 

het cliëntenonderzoek is sowieso niet hoog te noemen. Het is een tijd waarin 

mensen om elk wissewasje worden gevraagd hun mening te geven. In 2019 

was de respons 40%. 

  

Er is een hoge waardering van de respondenten voor het nut dat de therapie 

voor hen had. In een cijfer uitgedrukt is gemiddeld hiervoor een 8,8 gegeven.  

Cliënten zien de deskundigheid van de therapeut en het inlevingsvermogen 

van de therapeut als de twee belangrijkste redenen voor het slagen van de 

therapie. Dit wordt gevolgd door de twee factoren: de respectvolle houding 

van therapeut en de gebruikte methodiek en interventies. Dit is gelijk aan de 

uitkomsten van het onderzoek over 2020.  

 

De uitkomsten van de terugblik van cliënten op de gevolgde therapie laten 

zien dat deze hulpvorm voor het overgrote deel van de mensen waardevol is 

en bijdraagt aan de kwaliteit van hun leven.  

Opvallend is ook dat de ervaring met de reguliere zorg genoemd wordt als 

reden om naar een therapie binnen de complementaire hulpverlening te 

zoeken.  

De deskundigheid van de therapeut speelt een rol bij het slagen van de 

therapie. Maar ook het inlevingsvermogen en de respectvolle houding van de 

therapeut. 

De uitkomsten van het onderzoek sluiten aan op de drie uitgangspunten van 

de VIT in het werken met cliënten die overeenkomen met Het Centrum 

Integrale Psychiatrie in Groningen die in 2020 het TOPGGZ keurmerk kreeg. 

Namelijk: 

1    het optimaliseren van de therapeutische relatie;  

Terug te zien in de toegevoegde antwoorden van cliënten en de factoren die 

een belangrijke rol spelen bij het slagen, het nut van de therapie. 

2    het bevorderen van gezondheid en welzijn;  

Terug te zien in de waardering van de therapie met een 8,8 

3    de begeleiding vindt plaats op een respectvolle en op de persoon     

      afgestemde benadering vanuit een holistische visie.  

Dit is terug te zien in de factoren die respondenten hebben aangegeven als 

zijnde belangrijk voor het slagen van de therapie. Te weten: het 

inlevingsvermogen en de respectvolle houding van de therapeut.  

Het is ook terug te zien in de zelf geformuleerde antwoorden van 

respondenten waarom zij buiten de regulier zorg zochten naar therapie. 
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Kortweg gezegd werd aangegeven: een mens bestaat uit meer dan denken en 

gedrag.  

 

De uitkomsten van het cliëntenonderzoek sluiten ook aan bij de 

toelatingscriteria van de VIT, namelijk een op hbo niveau volwaardige drie- of 

vierjarige therapeutische beroepsopleiding met daarin als onderdeel het 

persoonlijke professioneel ontwikkelingsproces van therapeuten. 

 

De uitkomsten van het onderzoek verdienen aandacht om het aanbod van 

VIT-therapeuten voor het voetlicht te brengen. Immers het nut van de 

therapie bij een VIT-therapeut wordt door volwassen cliënten gewaardeerd 

met gemiddeld een 8,8. We kunnen de conclusie trekken, mede op basis van 

de uitkomsten in voorgaande jaren, dat het bijdraagt aan de geestelijke 

gezondheid van mensen die hier op zeker moment in hun leven ondersteuning 

bij nodig hebben. Meer mensen zouden van het aanbod profijt kunnen hebben.  
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