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Summary 
 
Patient satisfaction depends on the one hand on the effectiveness of the operation. On the 
other hand, patient education and counselling determine the evaluation of the health care 
intervention. From a scientific and a practical point of view, the important questions to ask 
are: what are the determinants of patient satisfaction, and what can we do to improve the 
quality of care related to cataract surgery? The aim of this thesis is to analyse which factors 
are related to patient satisfaction after cataract surgery. Apart from relating satisfaction 
scores to objective and subjective outcome measures, a new questionnaire was developed 
and validated to assess the process and structure related quality of care.  
 
This thesis starts with a theoretical and methodological overview of satisfaction studies in 
Chapter 1. The original motivation of studying satisfaction within the health care setting 
was to introduce the concept of consumerism in health care settings and to introduce an 
indicator of the quality of care. Because different satisfaction studies are conducted in very 
specific contexts any standard classification of patient satisfaction never seems entirely 
appropriate. Because of the lack of consistency in defining the concept of satisfaction, 
reliability and validity of the measurement instruments is ambivalent. Up to now satisfaction 
studies among cataract patients were limited to objective and subjective outcome measures. 
A 3-dimensional model is suggested that includes outcome, process, and structure related 
quality of care aspects, which influence each other and ultimately patient satisfaction. 
 
In Chapter 2 the determinants of satisfaction and postoperative visual functioning after 
cataract surgery are analysed in three different settings in the Netherlands. In general, 
patients were very satisfied. Patient satisfaction with regard to hospital care had a stronger 
correlation with overall satisfaction than patient satisfaction with regard to the medical 
outcome. This emphasizes the relevance of patient education and counselling by hospital 
staff in cataract surgery. 
 
Valid assessments of quality of care should not only focus on objective and subjective 
outcome parameters, but should also measure the process and structure of care. Chapter 
3a describes the potential of a newly developed QUOTE-cataract questionnaire that 
measures the quality of care from the perspective of cataract patients. Aspects concerning 
patient education were scored as the most important quality aspects by the patients. The 
QUOTE-cataract is a useful instrument to measure quality of care in cataract surgery at 
different hospital settings and provides practical information for quality assurance 
programs.  
 
Chapter 3b assesses the reliability and validity of the QUOTE-cataract. The QUOTE-
cataract was tested in a multicentre study. A strong internal consistency coefficient and high 
repeatability demonstrated good reliability of the questionnaire. Content validity was 
assured by involvement of patients in the development of the questionnaire. Factor analysis 
confirmed an underlying taxonomy of generic and disease-specific items.  
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Since surgery-related fear may have a negative influence on the patient evaluations with 
respect to quality of care Chapter 4a identifies factors that are related to fear among 
patients who need to undergo cataract surgery. Fear was experienced during pre- and 
postoperative stages. A model that represents the factors related to fear in patients awaiting 
cataract surgery was developed, which emphasizes the importance of a good doctor-patient 
relationship and the need for patient education that is tailored to the individual patients.  
 
Chapter 4b was initiated to analyse the determinants of anxiety and reassurance in 
patients who need to undergo cataract surgery in a quantitative way. In general, patients 
reported little anxiety. The level of anxiety was the highest before surgery, decreased 
immediately after surgery, and finally increased again after the postoperative visit. Women 
and patients with higher trait anxiety were more likely to experience higher levels of state 
anxiety. Patient education and a good doctor-patient relationship may decrease anxiety. 
 
Since multifocal intraocular lenses (IOLs) used in cataract surgery may treat both cataract 
and presbyopia, the clinical outcome and patient satisfaction after implantation of 
monofocal and multifocal IOLs were analysed in Chapter 5. Seventy-five patients with 
monofocal and seventy-eight patients with multifocal IOLs were followed in a randomised 
trial. Multifocal IOLs showed better uncorrected near visual acuity, higher quality ratings of 
unaided near vision over time, and reduced spectacle dependence. Monofocal IOLs showed 
less bother from cataract symptom scores. Overall patient satisfaction did not differ 
between the two groups of mono-and multifocal IOLs. Independent of eagerness for 
spectacle independence or neuroticism scores, success of both IOLs depends on 
preoperative expectations and postoperative quality of aided near vision.   
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Samenvatting 
 
Patiëntensatisfactie hangt aan de ene kant af van de effectiviteit van de operatie, aan de 
andere kant bepalen patiëntenvoorlichting en begeleiding de evaluatie van de medische 
interventie. Vanuit een wetenschappelijk en praktisch oogpunt zijn de belangrijke te stellen 
vragen: Wat zijn de determinanten van patiëntentevredenheid en hoe kan de kwaliteit van 
zorg verbeterd worden? De doelstelling van dit proefschrift is om te analyseren welke 
factoren gerelateerd zijn aan patiëntentevredenheid na een staaroperatie. Naast 
tevredenheid te relateren aan objectieve en subjectieve uitkomstmaten, is een nieuwe 
vragenlijst ontwikkeld en gevalideerd die de aan proces en structuur gerelateerde zorg in 
kaart brengt.     
 
Dit proefschrift begint met een theoretisch en methodologisch overzicht van satisfactie-
studies in Hoofdstuk 1. De aanvankelijke motivatie voor tevredenheidsonderzoek in de 
gezondheidszorg was het concept 'consumentisme' in te voeren in gezondheids-
zorginstellingen en een indicator voor kwaliteit van zorg te introduceren. Omdat 
verschillende tevredenheidstudies in verschillende contexten worden uitgevoerd, lijkt een 
standaard classificatie van patiëntensatisfactie nooit geheel adequaat. Door het gebrek aan 
consistentie in de definitie van tevredenheid is de betrouwbaarheid en validiteit van de 
bestaande meetinstrumenten discutabel. Tot nu toe beperkten satisfactiestudies bij 
staarpatiënten zich tot objectieve en subjectieve uitkomstmaten. Een driedimensionaal 
model is voorgesteld dat uitkomst, proces en structuur gerelateerde kwaliteit van zorg 
aspecten bevat. Deze beïnvloeden elkaar en uiteindelijk de patiëntentevredenheid.  
 
In Hoofdstuk 2 zijn de determinanten van tevredenheid en postoperatief visueel 
functioneren na een staaroperatie geanalyseerd in drie verschillende zorginstellingen in 
Nederland. Over het algemeen zijn patiënten heel tevreden. Patiëntentevredenheid met 
betrekking tot de zorg in het ziekenhuis toonde een sterker verband met tevredenheid dan 
de medische uitkomst. Dit benadrukt de relevantie van patiëntenvoorlichting en -begeleiding 
door ziekenhuispersoneel bij staaroperaties.  
 
Valide metingen van kwaliteit van zorg zouden zich niet alleen moeten richten op objectieve 
en subjectieve uitkomstparameters, maar ook op proces en structuur gerelateerde zorg. 
Hoofdstuk 3a beschrijft het potentieel van een nieuw ontwikkelde QUOTE-staar 
vragenlijst die de kwaliteit van zorg meet vanuit het patiëntenperspectief. Aspecten 
betreffende patiëntenvoorlichting zijn als meest belangrijke aspecten van zorg naar voren 
gebracht door de patiënten. De QUOTE-staar is een effectief instrument om de kwaliteit 
van zorg te meten rondom cataract chirurgie in verschillende ziekenhuisinstellingen en geeft 
praktische informatie voor kwaliteitsbewakingprogramma's.  
 



Summary/Samenvatting 

 143 

Hoofdstuk 3b analyseert de betrouwbaarheid en validiteit van de QUOTE-staar. De 
QUOTE-staar is getest in een multicenter studie. Een hoge interne consistentie en een 
grote samenhang tussen herhaalde metingen demonstreerden een goede betrouwbaarheid 
van de vragenlijst. De inhoudsvaliditeit werd verzekerd door patiënten te betrekken bij de  
ontwikkeling van de vragenlijst. Factoranalyse bevestigde een onderliggende taxonomie van 
generieke en ziektespecifieke items.  
 
Omdat operatie gerelateerde angst een negatieve invloed kan hebben op de patiënten-
evaluaties met betrekking tot kwaliteit van zorg, identificeert Hoofdstuk 4a factoren die 
gerelateerd zijn aan angst bij staarpatiënten die een operatie dienen te ondergaan. Angst 
werd ervaren in pre- en postoperatieve fasen. Een model, dat factoren die gerelateerd zijn 
aan angst bij patiënten die op een staaroperatie wachtten in kaart brengt, is voorgesteld. 
Deze benadrukt het belang van een goede arts-patiënt relatie en de noodzaak patiënten-
voorlichting op maat te maken voor individuele patiënten.  
 
Hoofdstuk 4b werd geïnitieerd om de determinanten van angst en geruststelling op een 
kwantitatieve manier te analyseren in patiënten die een staaroperatie moeten ondergaan. 
Over het algemeen rapporteerden de staarpatiënten weinig angst. Het angstniveau was het 
hoogste voor de operatie, verminderde meteen na de operatie en verhoogde uiteindelijk 
weer na het postoperatieve consult. Vrouwen en patiënten met hogere angst- predispositie 
vertoonden meer angst. Patiëntenvoorlichting en een goede arts-patiënt relatie kunnen de 
angst verminderen. 
 
Omdat multifocale intraoculaire lenzen (IOLs) een mogelijke oplossing bieden voor grijze 
staar en ouderdomsverziendheid, zijn medische uitkomst en patiëntensatisfactie na 
implantatie van monofocale en multifocale IOLs in Hoofdstuk 5 vergeleken. 
Vijfenzeventig patiënten met monofocale en achtenzeventig patiënten met multifocale IOLs 
zijn gevolgd in een gerandomiseerd experiment. Multifocale IOLs vertoonden een beter 
ongecorrigeerd gezichtsvermogen voor dichtbij, hogere kwaliteit van ongecorrigeerd zien 
van dichtbij en een gereduceerde bril afhankelijkheid. Monofocale IOLs vertoonden minder 
last van cataract symptoom scores. Patiëntsatisfactie verschilde in het algemeen niet tussen 
de twee groepen van mono- en multifocale IOLs. Onafhankelijk van preoperatieve wens 
voor brilonafhankelijkheid en neuroticisme score hangt het succes van beide IOLs af van 
preoperatieve verwachtingen en postoperatieve kwaliteit van dichtbij zien met leesbril.   
 
 
 
 


