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Voorwoord 
Cliënttevredenheid staat bij Azora hoog in het vaandel. Om die reden heeft Azora altijd meegedaan 
aan de tweejaarlijkse landelijke onderzoeken naar cliëntervaringen in de VV&T sector (CQ-index). 
Met ingang van 2016 werden er geen landelijke CQ metingen meer verricht. Azora heeft er toen voor 
gekozen om zelf onderzoek te doen naar cliëntervaringen, aan de hand van de thema’s zoals 
benoemd in het nieuwe concept kwaliteitskader, opgesteld vanuit de Taskforce Waardigheid en 
Trots. Aan de hand van deze thema’s zijn vragenlijsten samengesteld. Deze vragenlijsten bevatten 
deels bestaande vragen uit de CQ index, deels vragen uit andere bestaande vragenlijsten omtrent 
cliëntervaringen en een beperkt aantal eigen gemaakte vragen. De NPS (Net Promotor Scale), als 
ook een tweetal open vragen vormden de afsluitende vragen. Dit jaar is er voor gekozen om per 
locatie een verslag te maken zodat de resultaten makkelijker geborgd kunnen worden, per locatie.  
 
Het onderzoek werd uitgevoerd door een tweetal medewerkers van Azora, waarvan beide een tijdelijk 
dienstverband kregen in verband met het onderzoek: 
 

 Janneke Legters 

 Lottie van Dulmen 
 

De medewerkers werden ondersteund door de manager P&O en de manager Advies-en 
Behandelcentrum van Azora. 
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Inleiding 

1.1 Onderzoeksmethoden 
Om cliëntervaringen te kunnen meten is gebruik gemaakt van een vragenlijst. Vanuit de Taskforce 
Waardigheid en Trots is er recent een consultatiedocument verschenen Kwaliteit in Dialoog, waarin 
een nieuw concept kwaliteitskader is verwoord. Aan de hand van dit document is de vragenlijst 
opgesteld. De vragenlijst bestaat, afhankelijk van de vorm van zorg, uit 13 tot 21 vragen die 
onderverdeeld kunnen worden in de volgende thema’s: 
1. Kwaliteit van leven / Welbevinden; 
2. Prettige en veilige woonomgeving; 
3. Gezondheids (zorg) / Risico’s; 
4. Informatie en communicatie; 
5. Aanbevelen.  
 
De cliëntvertegenwoordigers van alle cliënten op psychogeriatrische afdelingen (PG cliënten) hebben 
in oktober 2017 een vragenlijst met begeleidende brief toegestuurd gekregen (zie bijlage 1). Bij de 
cliënten binnen de verzorgingshuizen en verpleeghuizen somatiek inclusief Wonen met zorg (zie 
bijlage 2) en de cliënten in de thuiszorg (zie bijlage 3) is de vragenlijst, indien mogelijk, bij ongeveer 
30% van de cliënten in interviewvorm afgenomen. Aan de desbetreffende teammanagers is gevraagd 
om een representatieve steekproef van cliënten die goed in staat zijn om mee te werken aan het 
onderzoek.  
 

1.2 De interviews 
Bij de cliënten binnen de verzorgingshuizen en verpleeghuizen somatiek vond het interview op de 
kamer van de cliënt plaats. Voorafgaand aan de interviews is er contact opgenomen met de 
teammanagers van de verschillende locaties. Zij hebben in overleg met de cliënten data en 
tijdstippen afgesproken. Bij de thuiszorg cliënten vond het interview bij de cliënt thuis plaats. Ook hier 
is voorafgaand aan de interviews contact opgenomen met de teammanagers. Zij gaven een lijst met 
namen van cliënten die bereid waren mee te werken aan het onderzoek Met deze cliënten is 
vervolgens persoonlijk contact opgenomen om een afspraak te maken voor het interview. De cliënten 
wisten voorafgaand aan het interview niet altijd meer waarvoor wij kwamen. Hoewel een enkeling na 
een korte toelichting niet meer wilde meewerken, gaf de meerderheid van de cliënten aan het 
belangrijk te vinden dat het onderzoek wordt uitgevoerd. Niet alle vragen waren direct duidelijk voor 
de cliënten waardoor herhaling en aanvullende uitleg nodig was. De antwoorden van de cliënten 
waren vaak uitgebreid en niet altijd relevant met betrekking tot de vraag. Hierdoor was het soms 
nodig om het gesprek weer actief naar de vraag te brengen. De duur van de interviews was 
gemiddeld ongeveer 30 minuten.  
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1.3 Steekproefgroottes 

 
In totaal zijn er 274 cliëntvertegenwoordigers van PG cliënten aangeschreven om deel te nemen aan 
het onderzoek. Daarvan zijn 127 vragenlijsten ingevuld retour gezonden. In de volgende tabellen zijn 
de respons percentages per locatie weergegeven. 
 
Tabel 1.1 Respons cliëntvertegenwoordigers PG Cliënten 

Locatie Aantal cliënten 
aangeschreven 

Totaal ingevuld 
retour 

Respons percentage 

Antonia 65 27 42% 

Den Es 128 52 41% 

Debbeshoek 20 9 45% 

Gertrudis 34 18 53% 

Hof van Varwijk 8 5 63% 

Schuylenburgh 31 16 52% 

 
In totaal zijn er 105 cliënten binnen verzorgingshuizen en verpleeghuizen somatiek geïnterviewd. In 
tabel 1.2 zijn de steekproefpercentages per locatie weergegeven. 
 
Tabel 1.2 Steekproefpercentages verzorgingshuizen en verpleeghuizen somatiek 

Locatie Aantal cliënten  Totaal geïnterviewd Respons percentage 

Antonia 48 28 58% 

Bettekamp 59 21 36% 

Debbeshoek 49 13 27% 

Gertrudis 34 15 44% 

Hof van Varwijk 16 8 50% 

MMP 39 13 33% 

Schuylenburgh 29 7 24% 

 
In totaal zijn 25 wonen met zorg cliënten geïnterviewd. In tabel 1.3 zijn de steekproefpercentages per 
locatie weergegeven. 
 
Tabel 1.3 Steekproefpercentages wonen met zorg 

Locatie Aantal cliënten Totaal geïnterviewd Respons percentage 

Bettekamp 22 11 50% 

Debbeshoek 8 4 50% 

Gertrudis 13 6 46% 

MMP 10 4 40% 
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In totaal zijn er 146 cliënten binnen de thuiszorg geïnterviewd. In tabel 1.4 zijn de 
steekproefpercentages per locatie weergegeven.  
 
Tabel 1.4 Steekproefpercentages thuiszorg 

Locatie Aantal cliënten  Totaal geïnterviewd Respons 
percentage 

Debbeshoek 203 50 25% 

Gertrudis 121 35 29% 

Schuylenburgh/Bettekamp 172 61 36% 
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Maria Magdalena Postel: Verzorgingshuis en Verpleeghuis/Somatiek 
 

 

Totaal aantal uitvoerde metingen van  

Vragenlijst Cliënttevredenheidsonderzoek 2017 Verzorgingshuis en Verpleeghuis/Somatiek 

Periode Organisatiedeel Aantal metingen 

2017 Maria Magdalena Postel 13 

Totaal aantal metingen 13 
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De meting bestaat uit de volgende vragen en / of berekende velden 

Nr. Vraag Vraagtype 

1 Welke locatie woont de cliënt? zelfgedefinieerd 

2 Welke woonvorm/zorg is van toepassing? zelfgedefinieerd 

3 Hebben de zorgverleners voldoende aandacht voor hoe 

het met u gaat? 

nooit - altijd, weet ik niet 

4 Voelt u zich correct bejegend en benaderd? nooit - altijd, weet ik niet 

5 Kunt u deelnemen aan activiteiten die binnen uw 

interesse vallen? 

nooit - altijd, weet ik niet 

6 Vindt u de maaltijden lekker? nooit - altijd, weet ik niet 

7 Is de sfeer tijdens het eten goed? nooit - altijd, weet ik niet 

8 Voelt u zich thuis op uw afdeling? nooit - altijd, weet ik niet 

9 Wordt uw kamer goed schoon gehouden? nooit - altijd, weet ik niet 

10 Wordt uw privacy gerespecteerd? nooit - altijd, weet ik niet 

11 Voelt u zich veilig op de afdeling? nooit - altijd, weet ik niet 

12 Wordt er tijdig gereageerd als u hulp inroept? nooit - altijd, weet ik niet 

13 Krijgt u de hulp en verzorging die bij u past?  nooit - altijd, weet ik niet 

14 Zijn uw zorgverleners goed op de hoogte van uw 

ziekte(n) of gezondheidsproblemen? 

nooit - altijd, weet ik niet 

15 Wordt uw behandeling met u besproken? nooit - altijd, weet ik niet 

16 Wordt uw zorgplan in samenspraak met u opgesteld? nooit - altijd, weet ik niet 

17 Komen de zorgverleners de afspraken uit uw zorgplan 

na? 

nooit - altijd, weet ik niet 

18 Wordt uw zorgplan samen met u geëvalueerd en zo 

nodig aangepast (bijvoorbeeld tijdens 

zorgplanbespreking)? 

nooit - altijd, weet ik niet 

19 Geven de medewerkers u genoeg informatie over de 

mogelijkheden van het wonen, de zorg, activiteiten enz.? 

nooit - altijd, weet ik niet 

20 Geeft de instelling u genoeg informatie over uw rechten 

(bijvoorbeeld dat u mag meebeslissen over de zorg en 

behandelingen, inzage in uw dossier)? 

nooit - altijd, weet ik niet 

21 Zou u deze afdeling/locatie bij uw vrienden en familie 

aanbevelen? 

NPS 
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Algemene informatie 

1. Welke locatie woont de cliënt? 

 

Periode Antwoord Frequentie 

2017 MMP 13 
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2. Welke woonvorm/zorg is van toepassing? 

 

Periode Antwoord Frequentie 

2017 Verzorgingshuiszorg 13 
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Thema Kwaliteit van leven / Welbevinden 

3. Hebben de zorgverleners voldoende aandacht voor hoe het met u gaat? 

 

Periode Antwoord Frequentie 

2017 altijd 9 

2017 meestal 4 
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4. Voelt u zich correct bejegend en benaderd? 

 

Periode Antwoord Frequentie 

2017 altijd 10 

2017 meestal 3 
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5. Kunt u deelnemen aan activiteiten die binnen uw interesse vallen? 

 

Periode Antwoord Frequentie 

2017 altijd 8 

2017 meestal 4 

2017 soms 1 
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6. Vindt u de maaltijden lekker? 

 

Periode Antwoord Frequentie 

2017 altijd 5 

2017 meestal 7 

2017 soms 1 
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7. Is de sfeer tijdens het eten goed? 

 

Periode Antwoord Frequentie 

2017 altijd 6 

2017 meestal 5 

2017 soms 1 

2017 weet ik niet 1 
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Thema Prettige en veilige woonomgeving 

8. Voelt u zich thuis op uw afdeling? 

 

Periode Antwoord Frequentie 

2017 altijd 12 

2017 meestal 1 
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9. Wordt uw kamer goed schoon gehouden? 

 

Periode Antwoord Frequentie 

2017 altijd 12 

2017 meestal 1 

  



 

  

Pagina 17 van 46 

10. Wordt uw privacy gerespecteerd? 

 

Periode Antwoord Frequentie 

2017 altijd 11 

2017 meestal 2 
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11. Voelt u zich veilig op de afdeling? 

 

Periode Antwoord Frequentie 

2017 altijd 8 

2017 meestal 5 
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12. Wordt er tijdig gereageerd als u hulp inroept? 

 

Periode Antwoord Frequentie 

2017 altijd 6 

2017 meestal 6 

2017 soms 1 
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Thema Gezondheids(zorg) / Risico's  

13. Krijgt u de hulp en verzorging die bij u past?  

 

Periode Antwoord Frequentie 

2017 altijd 9 

2017 meestal 4 
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14. Zijn uw zorgverleners goed op de hoogte van uw ziekte(n) of 

gezondheidsproblemen? 

 

Periode Antwoord Frequentie 

2017 altijd 11 

2017 soms 1 

2017 weet ik niet 1 
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15. Wordt uw behandeling met u besproken? 

 

Periode Antwoord Frequentie 

2017 altijd 10 

2017 meestal 3 
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Thema Betrokkenheid zorgplan 

16. Wordt uw zorgplan in samenspraak met u opgesteld? 

 

Periode Antwoord Frequentie 

2017 altijd 9 

2017 soms 1 

2017 weet ik niet 3 
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17. Komen de zorgverleners de afspraken uit uw zorgplan na? 

 

Periode Antwoord Frequentie 

2017 altijd 10 

2017 meestal 3 
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18. Wordt uw zorgplan samen met u geëvalueerd en zo nodig aangepast 

(bijvoorbeeld tijdens zorgplanbespreking)? 

 

Periode Antwoord Frequentie 

2017 altijd 7 

2017 meestal 2 

2017 weet ik niet 4 
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Thema Informatie en Communicatie 

19. Geven de medewerkers u genoeg informatie over de mogelijkheden van 

het wonen, de zorg, activiteiten enz.? 

 

Periode Antwoord Frequentie 

2017 altijd 11 

2017 meestal 2 
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20. Geeft de instelling u genoeg informatie over uw rechten (bijvoorbeeld dat u 

mag meebeslissen over de zorg en behandelingen, inzage in uw dossier)? 

 

Periode Antwoord Frequentie 

2017 altijd 7 

2017 meestal 3 

2017 soms 1 

2017 weet ik niet 2 
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Tevredenheid 

21. Zou u deze afdeling/locatie bij uw vrienden en familie aanbevelen? 

 

Promoters: 30,8% Passief tevreden: 61,5% Criticasters: 7,7% 

2017 

NPS = Promoters (%) - Criticasters (%) = 23,1 % 

Waarde Frequentie Percentage 

10 2 15,4 % 

9 2 15,4 % 

8 4 30,8 % 

7 4 30,8 % 

6 1 7,7 % 

5 0 0,0 % 

4 0 0,0 % 

3 0 0,0 % 

2 0 0,0 % 

1 0 0,0 % 
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0 0 0,0 % 

Niet ingevuld 0 0,0 % 

Totaal 13 100 % 
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Maria Magdalena Poster: Wonen met zorg 
 

Totaal aantal uitvoerde metingen van  

Vragenlijst Cliënttevredenheidsonderzoek 2017 Wonen met zorg 

Periode Organisatiedeel Aantal metingen 

2017 Maria Magdalena Postel 4 

Totaal aantal metingen 4 
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De meting bestaat uit de volgende vragen en / of berekende velden 

Nr. Vraag Vraagtype 

1 Vanuit welke locatie wordt thuiszorg geboden/geleverd? zelfgedefinieerd 

2 Hebben de zorgverleners voldoende aandacht voor hoe 

het met u gaat? 

nooit - altijd, weet ik niet 

3 Voelt u zich correct bejegend en benaderd? nooit - altijd, weet ik niet 

4 Krijgt u de hulp en verzorging die bij u past? nooit - altijd, weet ik niet 

5 Zijn uw zorgverleners goed op de hoogte van uw 

ziekte(n) of gezondheidsproblemen? 

nooit - altijd, weet ik niet 

6 Wordt uw behandeling met u besproken? nooit - altijd, weet ik niet 

7 Wordt uw zorgplan in samenspraak met u opgesteld? nooit - altijd, weet ik niet 

8 Komen de zorgverleners de afspraken uit uw zorgplan 

na? 

nooit - altijd, weet ik niet 

9 Wordt uw zorgplan samen met u geëvalueerd en zo 

nodig aangepast (bijvoorbeeld tijdens 

zorgplanbespreking)? 

nooit - altijd, weet ik niet 

10 Geven de medewerkers u genoeg informatie over de 

mogelijkheden van zorg? 

nooit - altijd, weet ik niet 

11 Geeft de instelling u genoeg informatie over uw rechten 

(bijvoorbeeld dat u mag meebeslissen over de zorg en 

behandelingen, inzage in uw dossier)? 

nooit - altijd, weet ik niet 

12 Zou u deze thuiszorgorganisatie bij uw vrienden en 

familie aanbevelen? 

NPS 
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Algemene informatie 

1. Vanuit welke locatie wordt thuiszorg geboden/geleverd? 

 

Periode Antwoord Frequentie 

2017 MMP 4 

  



 

  

Pagina 33 van 46 

Thema Kwaliteit van leven / Welbevinden 

2. Hebben de zorgverleners voldoende aandacht voor hoe het met u gaat? 

 

Periode Antwoord Frequentie 

2017 altijd 2 

2017 meestal 2 
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3. Voelt u zich correct bejegend en benaderd? 

 

Periode Antwoord Frequentie 

2017 altijd 4 
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Thema Gezondheids(zorg) / Risico's  

4. Krijgt u de hulp en verzorging die bij u past? 

 

Periode Antwoord Frequentie 

2017 altijd 4 

  



 

  

Pagina 36 van 46 

5. Zijn uw zorgverleners goed op de hoogte van uw ziekte(n) of 

gezondheidsproblemen? 

 

Periode Antwoord Frequentie 

2017 altijd 3 

2017 soms 1 
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6. Wordt uw behandeling met u besproken? 

 

Periode Antwoord Frequentie 

2017 meestal 2 

2017 nooit 1 

2017 soms 1 
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Thema Betrokkenheid zorgplan 

7. Wordt uw zorgplan in samenspraak met u opgesteld? 

 

Periode Antwoord Frequentie 

2017 altijd 1 

2017 nooit 3 
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8. Komen de zorgverleners de afspraken uit uw zorgplan na? 

 

Periode Antwoord Frequentie 

2017 altijd 3 

2017 meestal 1 
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9. Wordt uw zorgplan samen met u geëvalueerd en zo nodig aangepast 

(bijvoorbeeld tijdens zorgplanbespreking)? 

 

Periode Antwoord Frequentie 

2017 meestal 1 

2017 nooit 3 
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Thema Informatie en Communicatie 

10. Geven de medewerkers u genoeg informatie over de mogelijkheden van 

zorg? 

 

Periode Antwoord Frequentie 

2017 altijd 2 

2017 meestal 1 

2017 soms 1 
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11. Geeft de instelling u genoeg informatie over uw rechten (bijvoorbeeld dat u 

mag meebeslissen over de zorg en behandelingen, inzage in uw dossier)? 

 

Periode Antwoord Frequentie 

2017 altijd 2 

2017 nooit 1 

2017 soms 1 
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Tevredenheid 

12. Zou u deze thuiszorgorganisatie bij uw vrienden en familie aanbevelen? 

 

Promoters: 0,0% Passief tevreden: 100,0% Criticasters: 0,0% 

2017 

NPS = Promoters (%) - Criticasters (%) = 0,0 % 

Waarde Frequentie Percentage 

10 0 0,0 % 

9 0 0,0 % 

8 3 75,0 % 

7 1 25,0 % 

6 0 0,0 % 

5 0 0,0 % 

4 0 0,0 % 

3 0 0,0 % 

2 0 0,0 % 

1 0 0,0 % 
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0 0 0,0 % 

Niet ingevuld 0 0,0 % 

Totaal 4 100 % 
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Verantwoording 

 
Voor Maria Magdalena Postel zijn interviews afgenomen onder cliënten met wonen met zorg en 

cliënten die vallen onder verzorgings-en verpleeghuis somatiek.  

Het benodigde aantal interviews onder de cliënten verzorgingshuis- en verpleeghuis somatiek is 13. 

Dit aantal is ook gehaald.  

Kijkend naar de cliënten die wonen met zorg was het gewenste aantal interviews 5. Er zijn 4 cliënten 

geïnterviewd. De reden hiervoor is dat deze bewoner erg ziek was op dat moment en niet kon 

deelnemen aan het onderzoek. 


