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Voorwoord

Met veel genoegen bieden wij u de rapportage aan van de cliëntenraadpleging die in organisatie Zorgcentrum 

St. Jozef heeft plaatsgevonden in het voorjaar van 2013. De cliëntenraadpleging is uitgevoerd in het voorjaar 

van 2013 met de CQ-index VV&T voor vertegenwoordigers van bewoners  (met psychogeriatrische 

aandoening) van een verpleeg- of verzorgingshuis (VV-PG). PwC heeft deze meting in uw opdracht 

uitgevoerd volgens de richtlijnen van het Centrum Klantervaring Zorg (CKZ), dat sinds 1 januari 2013 

overgegaan is naar  het College voor Zorgverzekeringen (CVZ).

Er is gewerkt met de meest recente vragenlijst (versie 4.1) conform het Kwaliteitskader 2012. Deze is sedert 

augustus 2012 sterk ingekort ten opzichte van de vorige versie (Kwaliteitskader 2010). Nagenoeg alle 

indicatoren zijn nieuw of samengesteld uit andere onderliggende vragen. Een 1-op-1 trendanalyse tussen 

deze twee verschillende kwaliteitskaders is niet mogelijk.

Deze rapportage richt zich op de resultaten van de vragenlijsten die zijn verstuurd naar de 

vertegenwoordigers van cliënten die bewoners zijn van uw organisatie. De resultaten van het onderzoek 

geven u inzicht in de ervaringen van cliënten met de door uw organisatie geleverde zorg. Tevens bieden de 

onderzoeksresultaten u handvatten om de zorg- en dienstverlening verder te verbeteren.

Hoofdstuk 1 bevat de achtergrond van de cliëntenraadpleging met de CQ-index. Hoofdstuk 2 beschrijft de 

wijze waarop wij de CQ-metingen voor u hebben uitgevoerd. In hoofdstuk 3 leest u uw uitkomsten van de 

raadpleging en de frequentieverdeling van de antwoorden. In de bijlage vindt u de antwoorden van cliënten 

op open vragen. 

 Voor de goede orde wijzen we u nog op het volgende:

• Dit rapport is uitsluitend voor u als opdrachtgever opgesteld, in overeenstemming met de 

gegeven opdrachtbevestiging. Wij geven u en derde partijen niet het recht om dit rapport voor een 

ander doel te gebruiken.

• Wij accepteren richting geen enkele andere partij aansprakelijkheid of zorgplicht op basis van de 

inhoud van dit document. 

Als u nog vragen heeft, neemt u dan gerust contact op met projectleider Gertjan Postma op telefoonnummer 

088 792 64 00.  

PwC

Drs. Robbert-Jan Poerstamper MBA, partner

Amsterdam, 7 mei 2013
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1.

1.1. Doel 

01

1.2. Kader

02

03

1.

2.

3.

04

05

  Het Centrum voor Klantervaringen Zorg (CKZ) te Utrecht (thans opgegaan in het College voor Zorgverzekeringen, CVZ) draagt zorg 

voor accreditatie van CQI-meetbureaus. Het CKZ werd opgericht in 2006 en draagt zorg voor een instrumentarium en methodiek 

waarmee de ervaringen van consumenten in de gezondheidszorg systematisch en verglijkbaar in kaart worden gebracht. Dat vraagt 

om gestandaardiseerde instrumenten en een betrouwbare wijze van meting en publicatie.

Indicator-ID Indicator

1.1. Ervaringen met maaltijden

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Er zijn binnen de VV&T drie typen vragenlijsten die op verschillende manieren worden toegepast:

De cliëntenraadpleging waarop deze rapportage betrekking heeft, is de cliëntenraadpleging die behoort bij de 

sector VV&T, specifiek gericht op vertegenwoordigers van bewoners (met psychogeriatrische aandoening) 

van verpleeg- of verzorgingshuizen. De cliëntgebonden indicatoren van deze vragenlijst zijn gebaseerd op het 

Kwaliteitskader 2012 Verantwoorde Zorg voor de Verpleging Verzorging en Thuiszorg.

De CQI-vragenlijst voor vertegenwoordigers van (psychogeriatrische) bewoners van een verpleeg- of 

verzorgingshuis bestaat uit 12 indicatoren:

Er is een vragenlijst Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis bestemd voor 

interviews met bewoners van een verpleeg- of verzorgingshuis

Er is een vragenlijst Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis bestemd voor 

vertegenwoordigers van de bewoners van een verpleeg- of verzorgingshuis

Ten slotte is er een vragenlijst Ervaringen met de zorg thuis, bestemd voor thuiswonende cliënten 

van thuiszorgorganisaties of zorginstellingen

Omgang met elkaar

Gastvrijheid: Ervaringen met schoonmaken

Gastvrijheid: Ervaringen met inrichting

Gastvrijheid: Ervaren privacy

Achtergrond bij het CQI-
meetinstrument

Het doel van de cliëntenraadpleging is het verkrijgen van inzicht in de ervaringen die de vertegenwoordigers 

van uw cliënten hebben opgedaan met de zorg- en dienstverlening van uw organisatie. Het specifieke doel 

van de meting waarop deze rapportage betrekking heeft, is het opleveren van kwaliteitsinformatie om de 

zorgverlening te kunnen verbeteren. 

Minimaal eens per twee jaar dienen zorgorganisaties, onderverdeeld in zogenoemde ‘organisatorische 

eenheden’ of OE’s, te meten hoe cliënten (of in dit geval vertegenwoordigers van cliënten) de kwaliteit van 

zorg ervaren die aan hen geleverd wordt. De meting, moet daarbij uitgevoerd worden door een 

geaccrediteerd meetbureau en gebaseerd zijn op de vragenlijst die door het Centrum voor Klantervaringen 

Zorg is vastgesteld, de zogeheten CQ-index.
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1.3. Toelichting op instrument

06

07

08

1.4. Verantwoording

09

·                Het gebruiken van een meting en een rapportage met het CKZ-keurmerk;

·                Een check op de noodzaak om de meting te melden bij het College bescherming persoonsgegevens;

·                Een door het CKZ-CVZ vastgesteld onderzoeksplan;

·                Een meetverantwoording die aan de eisen van het CKZ-CVZ voldoet;

·                De informatieplicht op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens;

·                De richtlijnen ten aanzien van de steekproeftrekking.

De CQI VV&T voor vertegenwoordigers van psychogeriatische bewoners bestaat uit 35 vragen. De vragenlijst 

begint met enkele vragen over de vertegenwoordiger zelf. Vervolgens komen de verschillende thema’s over 

de ervaringen met de zorg aan bod en de vraag of de vertegenwoordiger van de cliënt de OE zou aanbevelen 

bij anderen. De lijst eindigt met enkele vragen naar de achtergrond van de cliënt zelf. 

Bij uitvoering van uw cliëntenraadpleging hebben wij, als per mei 2012 geaccrediteerde meetorganisatie, alle 

daarop betrekking hebbende eisen zoals deze door het CKZ-CVZ gesteld worden, toegepast. Daartoe behoren 

(niet-limitatief):

6.1. Ervaren inspraak

6.2. Ervaren informatie 

6.3. Aanbevelingsvraag

De CQI voor de Verpleging Verzorging &Thuiszorg (VV&T) is ontwikkeld door het NIVEL in overleg met de 

Stuurgroep Verantwoorde Zorg. De meting die we voor u hebben uitgevoerd is gebaseerd op de meest 

recente vragenlijst, versie 4.1 uitgebracht in augustus 2012. Deze versie is ten opzichte van de vorige versie 

uit 2010 sterk ingekort. Verschillende indicatoren zijn (in hun samenstelling van onderliggende vragen) 

gewijzigd. Sommige indicatoren zijn nieuw. 

De CQI VV&T voor vertegenwoordigers van (psychogeriatrische) bewoners is bedoeld om de kwaliteit van de 

zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis te meten vanuit het perspectief van de (vertegenwoordiger van de) 

cliënt. De vragenlijst wordt gebruikt om binnen zorginstellingen in kaart te brengen op welke punten 

cliënten goede ervaringen hebben en waar nog verbetering mogelijk is. Daarnaast is de vragenlijst bedoeld 

om vergelijkend onderzoek te doen naar de prestaties van verschillende OE’s. 

3.1. Zinvolle dag

4.3. Ervaren bejegening

5.1. Ervaren beschikbaarheid personeel

5.4. Ervaren kwaliteit personeel
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2. Aanpak

2.1. Uw deelname aan de cliëntenraadpleging 

10

2.1.1. Steekproeftrekking

11

12

·         Cliënten die vooraf hebben aangegeven niet mee te willen doen aan onderzoek; 

·         Cliënten die korter dan één maand in het verpleeg- of verzorgingshuis verblijven;

·         Bewoner heeft geen naaste/familielid, maar alleen een wettelijke vertegenwoordiger; 

·         Er is sprake van kortdurend verblijf: probeerverblijf, respijtzorg of intervalopname; 

·         Er is sprake van terminale zorg en/of verblijf op palliatieve zorgunit; 

·         Cliënten die in de voorgaande 12 maanden al zijn aangeschreven voor een andere CQI meting; 

·         Andere zwaarwegende redenen.

2.1.2. Communicatie

13

14

15

Samen met uw contactpersoon hebben we vooraf een set van werkafspraken gemaakt. Op basis van die 

afspraken hebben wij een gedetailleerde planning gemaakt en deze (volgens de vereisten van het CVZ) in een 

logboek gedocumenteerd. 

Alle vertegenwoordigers van psychogeriatrische bewoners van Zorgcentrum St. Jozef die in de steekproef 

zijn gevallen, kregen een brief met daarin een uitnodiging voor de cliëntenraadpleging en de vragenlijst. In 

totaal hebben de vertegenwoordigers vier maal een brief ontvangen met daarin het verzoek om de vragenlijst 

in te vullen. In de uitnodigingsbrief werd nadrukkelijk vermeld dat de antwoorden op de vragen 

vertrouwelijk worden behandeld en verwerkt.

Ook uw cliëntenraad en uw medewerkers zijn vooraf geïnformeerd over het onderzoek en de wijze waarop dit 

zou worden uitgevoerd. 

Om te komen tot deze rapportage zijn verschillende stappen uitgevoerd die hieronder nader worden 

beschreven.

De doelgroep voor deze cliëntenraadpleging door middel van schriftelijke vragenlijsten werd gevormd door 

alle (vertegenwoordigers van) psychogeriatrische bewoners van uw organisatie. Voor de landelijke meting 

waarbij prestaties van verschillende OE’s met elkaar worden vergeleken, moeten 70 vertegenwoordigers van 

cliënten aangeschreven worden per OE. Het CKZ gaat ervan uit dat bij een verwachte respons van 78% het 

aantal respondenten dat benodigd is om verschillen tussen OE’s te kunnen aantonen voor de meeste 

indicatoren ruimschoots gehaald zal worden. Bij voorkeur zorgt de OE voor de steekproef van 70 cliënten.

Indien uw  populatie bestaat uit meer dan 70 cliënten is een steekproef getrokken onder de cliënten. Deze 

steekproef is door ons op representativiteit gecontroleerd.

Bepaalde cliëntengroepen dienen uitgesloten te worden van deelname, het gaat daarbij om de volgende 

exclusiecriteria: 
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2.2. De vragen

16

17

18

Nee Ja

Nee Ja

Nooit Soms

Nooit Soms

Nooit Soms

Nooit Soms

Slecht Matig

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

19

20

2.3. De data schoning

21

22

Goed Zeer goed Uitstekend

De antwoordmogelijkheid ‘niet van toepassing’ is bedoeld voor het geval dat een respondent een situatie niet 

kan beoordelen; bijvoorbeeld in die gevallen dat de vertegenwoordiger van de cliënt deze situatie niet heeft 

meegemaakt of de cliënt bepaalde zorg niet heeft ontvangen. 

Indien de vraag wel van toepassing is maar de respondent een antwoord echt niet weet, kan het antwoord 

‘weet niet’ aangekruist worden of de vraag overgeslagen worden. Alle grafieken en resultaatoverzichten geven 

aan hoeveel respondenten deze antwoordmogelijkheden hebben gebruikt. 

Voordat we begonnen met het analyseren van de data hebben we de data geschoond. Dit betekent dat 

cliëntcodes die twee keer in de database staan, ontdubbeld zijn. 

We hebben de respondenten verwijderd die minder dan 5 ervaringsvragen (vragen over de thema’s) of 

minder dan de helft van de sleutelvragen (vragen over de cliënt zelf) hebben ingevuld.

Meestal

Meestal

Meestal

Meestal

Altijd

Altijd

Altijd

Altijd

Niet van toepassing / weet ik niet

Niet van toepassing / niet nodig

Weet ik niet / geen ervaring mee

Voor dit onderzoek maakten we gebruik van de vragenlijst: CQI VV&T (VV–PG) versie 4.1., augustus 2012. 

Samen bespraken we de mogelijkheid en wenselijkheid om extra vragen aan de meting toe te voegen. U koos 

ervoor om geen vragen toe te voegen. 

Per vraag konden respondenten het antwoord kiezen dat het meest op hun ervaringen van toepassing was. 

Voor verschillende vragen worden verschillende antwoordcategorieën gebruikt. De meest voorkomende 

antwoordcategorieën zijn: 

Niet van toepassing
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2.4. De data analyse

23

2.5. Uw rapportage toegelicht

24

2.5.1. Figuren

25

26

27

·                     Nooit – soms – meestal – altijd;

·                     Ja – nee;

·                     Specifieke antwoordcategorie zoals leeftijdsgroepen of opleidingsniveau.

28

Op de geschoonde dataset zijn vervolgens berekeningen gedaan conform het Handboek Eisen en Werkwijzen 

CQI-metingen PRO 07 en WIS 07.01. Zo hebben we per vraag en per indicator (ook wel schaal of 

kwaliteitsdimensie genoemd) CQI scores berekend die in deze rapportage worden weergegeven. 

In deze rapportage worden de resultaten van uw cliëntenraadpleging gepresenteerd met behulp van een 

aantal figuren en tabellen. De figuren laten per vraag zien welke antwoorden uw cliënten (de respondenten) 

gegeven hebben. 

De CQ vragenlijst VVT voor vertegenwoordigers van psychogeriatrische bewoners van verpleeg- en 

verzorgingshuizen is opgebouwd uit thema’s waarover één of meerdere vragen zijn gesteld.  

De vragenlijst richt zich op de ervaringen van (vertegenwoordigers van) bewoners met de zorg van het 

verpleeg-/verzorgingshuis in de afgelopen 12 maanden. Daarbij gaat het over diverse onderwerpen en 

kwaliteitsaspecten voor verantwoorde zorg in verpleeg- en verzorgingshuizen.

Vertegenwoordigers van bewoners hebben hun antwoorden op de vragen gegeven in de volgende 

categorieën:

De achtergrondkenmerken van uw respondenten worden in tabellen weergegeven.

De staafdiagrammen van de ervaringsvragen worden als volgt weergegeven: 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Gaan de bewoners prettig met elkaar om?
nooit/ soms

vaak

altijd
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29

In de staven staat het percentage respondenten dat het betreffende antwoord heeft gegeven. Daarnaast is 

rechts aangegeven hoeveel respondenten de vraag hebben beantwoord (N=). Sommige vragen hebben ook de 

antwoordmogelijkheden ‘weet niet’ of ‘niet van toepassing’. Deze worden in dezelfde figuur vermeld. 

Een lege grafiek is ook mogelijk. Wanneer er op een vraag minder dan vijf respondenten een antwoord 

hebben gegeven dan mogen wij de resultaten niet weergeven. De anonimiteit van de respondenten moet 

immers gewaarborgd blijven. 
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3. Uw resultaten
30

31

3.1. Uw respons en de kenmerken van uw respondenten

32

33

100%

0%

4%

0%

4%

0%

0%

Totaal 24

1

0

1

0

0

voor herstel of revalidatie

vanwege zintuiglijke handicap(s)

vanwege verstandelijke beperkingen of handicap(s)

vanwege psychosociale problemen

vanwege een terminale fase van een ziekte of aandoening

anders

0%

0%

0%

0

10

1

3

0

0

0

N

8

9

2

1

12

percentage

33%

100%

vanwege ernstige geheugenproblemen of dementie

vanwege gedragsproblemen

vanwege lichamelijke beperkingen of handicap(s)

vanwege chronische ziekte(n)

na een ziekenhuisopname of operatie

na een ongeval

familie, anders dan partner of kind

anders, geen familie

Totaal

Waarom woont de bewoner in dit huis?

omdat hij/zij niet meer zelfstandig kunt wonen

42%

4%

13%

15

Aantal respondenten na 

schoning
12

Respons-

percentage
80%

Dit hoofdstuk begint met een overzicht van de respons en met enkele tabellen waarin de frequentieverdeling wordt 

weergegeven van de antwoorden die uw respondenten hebben gegeven op achtergrondvragen. Vervolgens ziet u uw 

resultaten. U krijgt eerst een overzicht van de scores per indicator; vervolgens wordt per indicator ingezoomd op de 

vraagscores die eronder liggen. 

Er kunnen verschillen bestaan tussen de ruwe scores in deze rapportage en die van de landelijke analyse. Hier worden 

iets strengere schoningsregels toegepast, omdat sommige variabelen verplicht gevuld moeten zijn t.b.v. de casemix 

correctie. De strengere schoningsregels kunnen leiden tot (kleine) verschillen in de ruwe scores.

Onderstaande tabel geeft weer hoeveel cliënten uitgenodigd zijn voor dit onderzoek en op hoeveel respondenten (na 

schoning) uw resultaten gebaseerd zijn.

Naam OE

Zorgcentrum St. Jozef

Aantal uitgenodigde cliënten

percentage

0%

75%

17%

8%

Onderstaande frequentietabellen geven de antwoorden weer op de achtergrondvragen.

Wat is uw relatie met de bewoner?

echtgeno(o)t(e)/partner

zoon/dochter

N

0
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uitstekend 2 18%

Totaal 11 100%

goed 5 45%

zeer goed 2 18%

slecht 0 0%

matig 2 18%

Totaal 11 100%

Hoe zou u over het algemeen uw gezondheid noemen? N percentage

71 tot 80 1 9%

81 of ouder 0 0%

51 tot 60 5 45%

61 tot 70 3 27%

0 tot 40 0 0%

41 tot 50 2 18%

Totaal 11 100%

Wat is uw leeftijd? N percentage

wetenschappelijk onderwijs 0 0%

anders 0 0%

hoger algemeen en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs 2 18%

hoger beroepsonderwijs 2 18%

middelbaar algemeen voortgezet onderwijs 3 27%

middelbaar beroepsonderwijs en beroepsbegeleidend onderwijs 2 18%

lager onderwijs 2 18%

lager of voorbereidend beroepsonderwijs 0 0%

Wat is uw hoogst voltooide opleiding? N percentage

geen opleiding 0 0%

8 80%

1 10%

Totaal 10 100%

71 tot 80

81 tot 90

91 of ouder

0 0%

0 0%

0 0%

1

0 tot 20 0 0%

21 tot 40

41 tot 60 

61 tot 70

10%

50%

20%

100%

Wat is zijn/haar leeftijd? N percentage

2 tot 5 jaar

meer dan 5 jaar

Totaal

1

0

2

5

2

10

Hoe lang woont de bewoner nu in de zorginstelling? N percentage

minder dan een half jaar

6 maanden tot minder dan een jaar

1 tot 2 jaar

10%

0%

20%
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3.2. Overzicht van uw scores

34

nr Score 

op 4

1.1

2.1 2,8

2.2 3,2

2.3 3,8

2.4 3,7

3.1 3,0

4.3 3,2

5.1 2,8

5.4 3,6

6.1 3,2

6.2 3,5

6.3 3,2

*de score op de aanbevelingsvraag is gebaseerd op een schaal van 0-10

3.3. Ervaringen met maaltijden

35

1.1

De vertegenwoordigers van cliënten hebben aangegeven hoe zij de maaltijden ervaren. De gemiddelde vraagscores zijn 

weergegeven op een schaal van 1 tot 10. Op basis hiervan kunt u zien over welk onderdeel van de indicator uw cliënten 

meer of minder tevreden zijn.

Aanbevelingsvraag(*)

Ervaren informatie

12

12

12

12

12

127,6

6,5

8,8

7,7

8,5

7,7

9,3 12

n=8

Zien de maaltijden er verzorgd uit?

Is er genoeg tijd om te eten?

Is er genoeg hulp bij het eten?

Ervaringen met maaltijden

n=9

n=9

Ervaren inspraak

Ervaren kwaliteit personeel

Ervaren beschikbaarheid personeel

Ervaren bejegening

Zinvolle dag

Gastvrijheid: Ervaren privacy

Gastvrijheid: Ervaringen met inrichting

9,0 12

7,1 11

Gastvrijheid: Ervaringen met schoonmaken

Ervaringen met maaltijden

Indicatornaam

Omgang met elkaar

Score op 10 n

9

6,5 12

7,5 12

In de tabel hieronder vindt u een overzicht van de indicatoren en daarop uw score op een schaal van 1 tot 4 en een 

schaal van 1 tot 10.
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36

3.4. Omgang met elkaar

37

2.1

38 De scores zijn gebaseerd op onderstaande frequentieverdeling van de antwoorden.

Omgang met elkaar

Gaan de bewoners prettig met elkaar om?

Uw scores zijn gebaseerd op onderstaande frequentieverdeling van de antwoorden.

De vertegenwoordigers van cliënten hebben aangegeven hoe zij de omgang met elkaar ervaren. Op basis van die 

ervaring krijgt u de volgende score op een schaal van 1 tot 10. 

6,5

6,5 n=12

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Zien de maaltijden er verzorgd uit?

Is er genoeg tijd om te eten?

Is er genoeg hulp bij het eten?

nooit/ soms

vaak

altijd

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

Gaan de bewoners prettig met elkaar om?
nooit / soms

vaak

altijd
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3.5. Ervaringen met schoonmaken

39

2.2

40

39

3.6. Ervaringen met inrichting

41

2.3

De vertegenwoordigers van cliënten hebben aangegeven hoe zij het schoonmaken ervaren. Op basis van die ervaring 

krijgt u de volgende score op een schaal van 1 tot 10. 

Gastvrijheid: Ervaringen met schoonmaken 7,5

Wordt de woonruimte goed schoongehouden? Denk hierbij aan 

de woonkamer, de slaapkamer, het toilet en de badkamer

7,5 n=12

Uw score is gebaseerd op onderstaande frequentieverdeling van de antwoorden.

De vertegenwoordigers van cliënten hebben aangegeven hoe zij de inrichting ervaren. Op basis van die 

ervaring krijgt u de volgende score op een schaal van 1 tot 10.

Gastvrijheid: Ervaringen met inrichting 9,3

Kan de bewoner zelf bepalen hoe hij / zij de eigen kamer of 

woonruimte inricht? (met eigen spullen, enzovoorts)

9,3 n=12

0% 10%20% 30%40% 50% 60% 70%80% 90%100%

Wordt de woonruimte goed schoongehouden?
Denk hierbij aan de woonkamer, de slaapkamer,

het toilet en de badkamer

nooit / soms

vaak

altijd
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3.7. Ervaren privacy

43

2.4

44

40

Uw score is gebaseerd op onderstaande frequentieverdeling van de antwoorden.

De vertegenwoordigers van cliënten hebben aangegeven hoe zij de ervaren privacy ervaren. Op basis van die 

ervaring krijgt u de volgende score op een schaal van 1 tot 10.

Gastvrijheid: Ervaren privacy 9,0

Kan de bewoner zich met bezoek op een rustige plek 

terugtrekken?

9,0 n=12

Uw score is gebaseerd op onderstaande frequentieverdeling van de antwoorden.

86% 88% 90% 92% 94% 96% 98% 100%

Kan de bewoner zelf bepalen hoe hij / zij de eigen
kamer of woonruimte inricht? (met eigen spullen,

enzovoorts)

ja

nee

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

Kan de bewoner zich met bezoek op een rustige
plek terugtrekken?

nooit / soms

vaak

altijd
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3.8. Zinvolle dag

45

3.1

46

3.9. Ervaren bejegening

47

4.3

De vertegenwoordigers van cliënten hebben aangegeven of zij een zinvolle dagbesteding ervaren. De 

gemiddelde vraagscores zijn weergegeven op een schaal van 1 tot 10. Op basis hiervan kunt u zien over welk 

onderdeel van de indicator uw cliënten meer of minder tevreden zijn.

Zinvolle dag 7,1

Biedt het huis gezelligheid en contact met anderen? 8,0 n=12

Organiseert het huis genoeg activiteiten? 7,3 n=11

Sluiten de georganiseerde activiteiten aan op wat de bewoner 

leuk vindt?

6,1 n=10

Uw score is gebaseerd op onderstaande frequentieverdeling van de antwoorden.

De vertegenwoordigers van cliënten hebben aangegeven hoe zij de bejegening ervaren. De gemiddelde 

vraagscores zijn weergegeven op een schaal van 1 tot 10. Op basis hiervan kunt u zien over welk onderdeel 

van de indicator uw cliënten meer of minder tevreden zijn.

Ervaren bejegening 7,6

Hebben de zorgverleners genoeg tijd voor de bewoner? 6,8 n=12

Hebben de zorgverleners genoeg aandacht voor hoe het met de 

bewoner gaat?

8,5 n=12

Geven de zorgverleners goed antwoord op uw vragen? 7,5 n=12

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

Biedt het huis gezelligheid en contact met
anderen?

Organiseert het huis genoeg activiteiten?

Sluiten de georganiseerde activiteiten aan op
wat de bewoner leuk vindt?

nooit/ soms

vaak

altijd

15 van 21    



48

3.10. Ervaren beschikbaarheid personeel

49

5.1

50

Uw scores zijn gebaseerd op onderstaande frequentieverdeling van de antwoorden.

De vertegenwoordigers van cliënten hebben aangegeven hoe zij de beschikbaarheid van personeel ervaren. 

Op basis van die ervaring krijgt u de volgende score op een schaal van 1 tot 10. 

Ervaren beschikbaarheid personeel 6,5

Is er genoeg personeel in huis? 6,5 n=12

Uw score is gebaseerd op onderstaande frequentieverdeling van de antwoorden.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

Hebben de zorgverleners genoeg tijd voor de
bewoner?

Hebben de zorgverleners genoeg aandacht voor
hoe het met de bewoner gaat?

Geven de zorgverleners goed antwoord op uw
vragen?

nooit/ soms

vaak

altijd

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Is er genoeg personeel in huis?
nooit / soms

vaak

altijd
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3.11. Ervaren kwaliteit personeel

51

5.4

52

3.12. Ervaren inspraak

53

6.1

De vertegenwoordigers van cliënten hebben aangegeven hoe zij de kwaliteit van personeel ervaren. De 

gemiddelde vraagscores zijn weergegeven op een schaal van 1 tot 10. Op basis hiervan kunt u zien over welk 

onderdeel van de indicator uw cliënten meer of minder tevreden zijn.

Ervaren kwaliteit personeel 8,8

Kunnen de zorgverleners goed omgaan met de bewoners? 8,8 n=12

Nemen de zorgverleners de gezondheidsklachten van de bewoner 

serieus? Denk hierbij aan verzorgenden, verpleegkundigen, arts, 

fysiotherapeut, enz.

9,5 n=11

Werken de zorgverleners vakkundig? 8,4 n=11

Uw scores zijn gebaseerd op onderstaande frequentieverdeling van de antwoorden.

De vertegenwoordigers van cliënten hebben aangegeven hoe zij de inspraak ervaren. De gemiddelde 

vraagscores zijn weergegeven op een schaal van 1 tot 10. Op basis hiervan kunt u zien over welk onderdeel 

van de indicator uw cliënten meer of minder tevreden zijn.

Ervaren inspraak 7,7

Kunt u meebeslissen over wat voor zorg of hulp de bewoner 

krijgt?

7,0 n=12

Komt de zorginstelling de afspraken over de verzorging en 

behandeling van de bewoner goed na?

8,3 n=12

Staat de zorginstelling open voor uw wensen? 7,8 n=11

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

Kunnen de zorgverleners goed omgaan met de
bewoners?

Nemen de zorgverleners de
gezondheidsklachten van de bewoner serieus?

Denk hierbij aan verzorgenden,
verpleegkundigen, arts, fysiotherapeut, enz.

Werken de zorgverleners vakkundig?

nooit/ soms

vaak

altijd
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26

30

3.13. Ervaren informatie

55

6.2

56

Uw scores zijn gebaseerd op onderstaande frequentieverdeling van de antwoorden.

De vertegenwoordigers van cliënten hebben aangegeven hoe zij de informatie ervaren. De gemiddelde 

vraagscores zijn weergegeven op een schaal van 1 tot 10. Op basis hiervan kunt u zien over welk onderdeel 

van de indicator uw cliënten meer of minder tevreden zijn.

Ervaren informatie 8,5

Weet u bij wie u terecht kunt met vragen en problemen ? 8,5 n=12

Kunt u de leidinggevende of uw contactpersoon telefonisch en/of 

per e-mail makkelijk bereiken?

8,8 n=12

Als er iets met de bewoner aan de hand is, wordt u dan snel op de 

hoogte gesteld?

8,5 n=12

Reageert de leiding of directie goed op uw vragen en suggesties? 8,4 n=11

Uw scores zijn gebaseerd op onderstaande frequentieverdeling van de antwoorden.

0% 10% 20%30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

Kunt u meebeslissen over wat voor zorg of hulp
de bewoner krijgt?

Komt de zorginstelling de afspraken over de
verzorging en behandeling van de bewoner goed

na?

Staat de zorginstelling open voor uw wensen?

nooit/ soms

vaak

altijd

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

Weet u bij wie u terecht kunt met vragen en
problemen ?

Kunt u de leidinggevende of uw contactpersoon
telefonisch en/of per e-mail makkelijk bereiken?

Als er iets met de bewoner aan de hand is, wordt
u dan snel op de hoogte gesteld?

Reageert de leiding of directie goed op uw
vragen en suggesties?

nooit/ soms

vaak

altijd
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3.14. Aanbeveling

57

6.3

58

59

NPS 25          

De aanbevelingsvraag “Zou de organisatie bij uw vrienden en familie aanbevelen?” is in de CQ-meting voor 

de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg Kwaliteitskader 2012 voor het eerst opgenomen. Deze vraag wordt 

gebruikt om de zogenaamde Net Promotor Score (NPS) te berekenen. Het antwoord op de vraag geeft aan in 

hoeverre de vertegenwoordiger van de cliënt echt positief is en bij wijze van spreken optreedt als een 

ambassadeur van de organisatie. De NPS wordt meestal weergegeven als het percentage van de 

(vertegenwoordigers van de) cliënten dat zeer positief is minus het percentage dat de zorg beneden de maat 

vindt; vandaar de term netto score.

De NPS-score wordt dus berekend als het percentage (vertegenwoordigers van) cliënten dat voor de zorg een 

9 of een 10 geeft, minus het percentage dat een zes of lager geeft.

Percentage cliënten dat een 9 of een 10 geeft voor de 

zorg minus het percentage dat een 6 of lager geeft

De vertegenwoordigers van cliënten hebben aangegeven of zij de organisatie zouden aanbevelen aan 

vrienden of familie. Op basis van die ervaring krijgt u de volgende score op een schaal van 1 tot 10.

Aanbevelingsvraag(*) 7,7

Zou u de organisatie bij uw vrienden en familie aanbevelen? 7,7 n=12

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Zou u deze instelling bij uw vrienden en familie
aanbevelen?

0-5

6-7-8

9-10
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Meer activiteiten buiten vooral voor bewoners die weinig of geen bezoek krijgen en hierdoor weinig buiten komen. 

Misschien meer vrijwilligers of stagiares hiervoor aanstellen. De medewerkers doen hier wel hun best voor maar zijn 

ook bezig met hun eigen werkzaamheden.

Prachtig gebouw, liefdevolle verpleging/zorg, aandacht. Niet alleen de verpleging, ook de huiskamerassistenten en 

recreatieteam.

Wat zou u willen veranderen aan de zorg die de bewoner nu krijgt?
De huiskamer gezelliger en huiskamer gevoel geven (een thuis).

Er zijn 2 huiskamerbegeleiders 's avonds. Eén gaat om 20:00u naar huis, de ander om 21:00u. Er wordt vanuit gegaan 

dat de mensen dan maar naar bed gaan. De 2 verzorgenden delen om 19:30u de medicijnen uit en brengen de mensen al 

naar bed. Er is behalve de tv niets. Mensen krijgen buiten de koffie en drankje, weinig tot geen aandacht. Veel mensen 

zeggen 'er is niets aan hier'.

Het gaat goed zoals het nu gaat. Lieve verzorging. Wij gaan met een goed gevoel weg nu mijn moeder een veilige plek 

heeft waar ze goed wordt verzorgd.

Het is goed.

Ik zou graag wat meer gekwalificeerd personeel hebben.

Waar bent u (zeer) tevreden over als het gaat om de zorg die de bewoner nu krijgt?
Alles.

Dat de medewerkers, verplegende en verzorgende, hun uiterste best doen het de bewoners naar hun zin te maken.

Dat ze op de goede plaats zit, en dat wij de zorg samen met zorgcentrum St. Jozef kunnen delen. Op haar afd. kennen wij 

al mensen die daar zitten.

De aandacht en respect waarmee het personeel omgaat met de bewoners. Wat ze proberen zo goed mogelijk te 

functioneren om toch alles voor de mensen voor elkaar te krijgen.

De zorg en aandacht van alle medewerkers (zorg en woningassistenten en vrijwilligers) aan bewoners en de uitstekende 

(woon)sfeer binnen St. Jozef is prima in orde. Ook zijn ze alert op het moment dat een bewoner iets mankeert. Vooral zo 

door gaan en ook de gezelligheid zo houden.

Ik zou graag geïnformeerd worden hoe alles in zijn werk gaat bij overlijden van bewoners. Ik denk dat daar protocollen 

voor zijn en die zou ik graag kennen.

Ja, ik ben tevreden.

Mijn moeder krijgt veel persoonlijke, liefdevolle aandacht. Dat doet haar goed.

Bijlage : antwoorden op open 
vragen

De vragenlijst eindigt met twee open vragen: “Wat zou u willen veranderen aan de zorg die de bewoner nu 

krijgt?” en “Waar bent u (zeer) tevreden over als het gaat om de zorg die de bewoner nu krijgt?” 

Vertegenwoordigers van cliënten kunnen op deze vragen in hun eigen bewoordingen een antwoord geven. In 

onderstaand overzicht leest u deze antwoorden.
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Mijn man en ik *** gaan 2x per week bij ***, dat is mijn zus. Maar mijn zus is altijd vrijgezel gebleven. Ze is nog goed bij 

verstand, maar is heel stil en praat niet uit haarzelf. Ik kan goed met haar praten. Jammer dat de mensen heel goed voor 

haar zorgen, maar kan heel opstandig worden en is het 'nee' wordt het nooit 'ja'. Ik ken haar en ga nergens tegenin. 

Maar als ze bijv. andere pillen in moet nemen dat ze iets heeft, dan worden wij wel eens gebeld en ik praten, maar ze 

zegt dan niets. Andere dag gaan wij naar haar toe, en dan had ze toch de pillen ingenomen. Oud worden wij allemaal. 

Mijn man en ik kunnen gelukkig nog veel ouderen blij maken. Al 50 jaar lang doen wij veel vrijwilligerswerk.

Niets.

Op dit moment wordt ma prima verzorgd. Persoonlijk vind ik dat er na 21u 's avonds bij calamiteiten, bezetting te 

weinig is.

Zoals het nu gaat, gaat het prima. Misschien meer personeel, maar dat is een andere discussie.

Wat zou u willen veranderen aan de zorg die de bewoner nu krijgt?
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