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Cliëntervaringsonderzoek Zorg Thuis 
Cederhof 
 
1. Inleiding 
 
1.1 Algemeen: vragenlijst en benadering  
 
In opdracht van Cederhof zijn bij door Bureau De Bok de cliëntervaringen onderzocht onder 
cliënten Zorg Thuis via een schriftelijke meting. 
 
De schriftelijke metingen zijn gestart op 31 maart 2016. De sluitingsdatum voor het inzenden van 
vragenlijsten was 26 mei 2016. In totaal zijn de respondenten voor de schriftelijke metingen maximaal 
vier keer benaderd. 
 
Bij dit onderzoek is gebruik gemaakt van de CQ-Index ‘Ervaringen met de zorg thuis’ (versie 4.1). 
 
Deze lijst is door het Zorginstituut gevalideerd. De uitvoering van het onderzoek is verlopen volgens het 
Handboek Eisen & Werkwijzen CQ-metingen. De uitkomsten van dit onderzoek worden ter beschikking 
gesteld ten behoeve van de landelijke benchmark VV&T1. 
 
1.2 Vergelijking met vorig onderzoek  
 
In deze rapportage wordt een vergelijking gemaakt met de resultaten van het onderzoek in 2014.  
 
1.3 Spiegelinformatie 
 
In dit rapport worden de resultaten van het onderzoek bij Cederhof vergeleken 
met onderzoeksuitkomsten van instellingen waar Bureau De Bok eerder onderzoek heeft verricht 
(de zogenaamde spiegelinformatie). De spiegelinformatie bestaat uit alle data van instellingen waar 
Bureau De Bok in 2015 en 2016 een CQ-meting voor cliënten Zorg Thuis heeft afgenomen, behalve de 
data van het huidige onderzoek bij Cederhof. We spreken in totaal over spiegelinformatie van 912 
cliënten van andere instellingen. 
 
Recent is landelijke spiegelinformatie over verslagjaar 2014 beschikbaar gesteld door Actiz. Er is 
onderzocht in hoeverre de spiegelinformatie van Bureau De Bok afwijkt van de landelijke 
spiegelinformatie van Actiz uit 2014. Het blijkt dat de gemiddelde scores op de verschillende vragen uit 
de CQ-Index van Bureau De Bok niet significant afwijken van de gemiddelde scores uit de landelijke 
informatie van 2014. Het is aannemelijk dat de data van Bureau De Bok een goede indicatie zijn voor de 
landelijke situatie.  
 
Bureau De Bok wil de meest recente informatie geven en daarom is er in deze rapportage voor gekozen 
om de spiegelinformatie van Bureau De Bok te gebruiken. Bovendien heeft Actiz alleen de gemiddelde 
scores per vraag beschikbaar gesteld, terwijl met de spiegelinformatie van Bureau De Bok het 
percentage dat voor een specifieke antwoordcategorie heeft gekozen ook weergegeven kan worden. De 
spiegelinformatie van Bureau De Bok geeft zo een duidelijker beeld van hoe de verhoudingen bij andere 
instellingen in Nederland liggen.   
 
 
  

                                            
1 De uitkomsten van dit onderzoek worden momenteel niet ter beschikking gesteld ten behoeve van de landelijke benchmark 
VV&T, omdat er geen landelijke aanlevermogelijkheid voor verslagjaar 2016 gecreëerd wordt. 
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1.3 Opzet van deze rapportage 
 
De opzet van deze rapportage is als volgt. Eerst volgt de responsinformatie. Daarna wordt een top 5 van 
sterke punten en aandachtspunten weergegeven. Meer uitleg hierover wordt gegeven in het betreffende 
hoofdstuk. 
 
Vervolgens wordt een samenvattend overzicht gegeven van de indicatorscores volgens het 
‘Kwaliteitsdocument 2013 Verpleging, Verzorging en Zorg Thuis’ en de betreffende werkinstructies bij de 
gebruikte vragenlijst van het Zorginstituut (te vinden op de website van het Zorginstituut). Hierbij worden 
de indicatorscores in een spinnenwebgrafiek weergegeven. Verdere uitleg over de berekening van 
indicatorscores en de spinnenwebgrafiek wordt gegeven in het betreffende hoofdstuk. 
 
Vervolgens volgt een overzicht van gemiddelde scores per vraag en per onderdeel van Cederhof 
vergeleken met gemiddelde scores uit de spiegelinformatie van Bureau De Bok.  
 
Aansluitend wordt in volgorde van de indicatoren zoals beschreven in het ‘Kwaliteitsdocument 2013 
Verpleging, Verzorging en Zorg Thuis’ de uitkomst gegeven. De gestelde vragen en het aantal mensen 
dat de vraag heeft beantwoord (N=) is in de grafiek te vinden. Het rapport eindigt met een beschrijving 
van de achtergrondkenmerken van de respondenten. 
 
De grafieken bevatten gegevens voor de resultaten van het CQ-onderzoek bij Cederhof in 2016 en 2014. 
Daarnaast bevatten de grafieken een balk voor de spiegelinformatie. 
 
Als er gebruik wordt gemaakt van tabellen, worden achtereenvolgens gegeven: 
•  De frequentie van het antwoord (het aantal) 
•  Het percentage 
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2. Respons en benadering cliënten  
 
Cliënten Zorg Thuis 
 
Volgens de richtlijnen bij de CQ-meting zijn cliënten die enkelvoudige huishoudelijke hulp en/of 
enkelvoudige ondersteunende begeleiding krijgen, uitgesloten voor landelijk onderzoek. De richtlijnen bij 
de meting geven aan dat cliënten van de Zorg Thuis volgens een schriftelijke procedure (via toezending 
van vragenlijsten) worden bevraagd. Deze cliënten mochten hierbij hulp van anderen krijgen (niet van 
zorgverleners). De vragen mochten niet worden beantwoord door een ander.  
 
Er bleven na het toepassen van bij de meting opgestelde exclusiecriteria 115 cliënten over. De richtlijnen 
bij deze CQ-meting schrijven voor dat er bij meer dan 110 cliënten een steekproef getrokken moet 
worden van 110 cliënten. Omdat er kans is op uitval van cliënten nog voor dat het onderzoek begint of 
tijdens het onderzoek (bijvoorbeeld, door overlijden of afmeldingen van mensen die niet mee willen 
doen) is met Cederhof besproken dat alle 115 cliënten benaderd worden.  
 
Volgens landelijke richtlijnen gelden ‘onbestelbaar retour’, ‘niet in staat’ en ‘niet van toepassing’ als niet 
benaderd voor het onderzoek.  
In totaal zijn er daarmee 111 cliënten benaderd (zie overzicht hieronder). 
Er zijn 87 geldige vragenlijsten terug gekomen. 
De respons is hiermee 78,4%. 
 
In onderstaand overzicht zijn alle redenen voor non-respons te vinden:  
 
Reden non-respons Aantal 
Onbestelbaar retour - 
Overleden - 
Geestelijk/ fysiek niet in staat tot het invullen van de 
vragenlijst 

2 

Niet van toepassing op geadresseerde* 2 
Weigeringen i.v.m. geen interesse/geen tijd/geen zin 2 
Afgemeld d.m.v. terugsturen vragenlijst (reden 
afmelding onbekend) 

7 

Te weinig ingevuld 1 
Vragen niet zelf beantwoord 1 
Onbekend (geen reactie) 13 
* Cliënten die zelf bij de eerste vraag van de vragenlijst aangaven dat de vragenlijst niet op hen van toepassing was 
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De volgende sterke punten komen uit de meting naar voren: 
 

1. Vertrouwen in zorgverleners 
meestal: 27,1% - altijd: 71,8% (soms: 1,2%) 
  

2. Afspraken over de zorg nakomen 
meestal: 41,4% - altijd: 56,3% (soms: 2,3%) 
 

3. Aandachtig luisteren door zorgverleners 
meestal: 31,4% - altijd: 64,0% (soms: 4,7%) 
 

4. Zorgverleners geven goed antwoord op vragen van cliënten 
meestal: 40,7% - altijd: 54,7% (soms: 4,7%) 
 

5. Cliënten kunnen zich met thuiszorg goed kunnen redden in het dagelijks 
leven  
meestal: 52,4% - altijd: 42,9% (soms: 4,8%) 
  

1. Samenvatting sterke punten en aandachtspunten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toelichting 
 
Uit de meting kunnen sterke punten en aandachtspunten geformuleerd worden. Bureau De Bok 
heeft dit geanalyseerd door een norm toe te passen op de resultaten.  
 
De sterke punten worden vastgesteld aan de hand van de volgende norm: 
De scores ‘ja’, ‘meestal’ en/of ‘altijd die tezamen de 5 hoogste scores laten 
zien. 
Hierbij wordt aangehouden dat de scores voor ‘ja’, ‘meestal’ en/of ‘altijd’ ten minste boven 
de 80% moeten liggen en dat de scores voor ‘nooit’ en/of ‘soms’ niet boven de 
10% mogen liggen. 
 
De aandachtspunten worden vastgesteld aan de hand van de volgende norm: 
De scores ‘nee’, ‘nooit’ en/of ‘soms’ die (tezamen) de 5 laagste scores laten zien. 
Hierbij wordt aangehouden dat de scores voor ‘nee’, ‘nooit’ en/of ‘soms’ ten minste 
boven de 10% moeten liggen. 
  

De volgende aandachtspunten komen uit de meting naar voren: 
 

1. Meebeslissen van wie men thuiszorg krijgt 
nooit: 35,8% - soms: 18,5%  
 

2. Dingen doen die de cliënt belangrijk vindt 
nooit: 5,8% - soms: 31,4%  
 

3. Weten hoe en wanneer contactpersoon bereikbaar is 
nee: 28,6% 
 

4. Goede samenwerking van zorgverleners met andere hulpverleners 
nooit: 2,6% - soms: 11,7% 
 

5. Meebeslissen over de tijdstippen en dagen van de zorg  
nooit: 3,5% - soms: 10,6%  
 



 

 
Rapportage CQ-meting 

Zorg Thuis Cederhof  
Bureau De Bok/14072016/JC/1.2 

 
 

7 

2. Gemiddelde scores prestatie-indicatoren VV&T 
 
In dit hoofdstuk worden de ongecorrigeerde gemiddelde scores van de indicatoren (schalen) gegeven 
volgens het ‘Kwaliteitsdocument 2013 Verpleging, Verzorging en Zorg Thuis’ (LOC Zeggenschap in zorg, 
Zorgverzekeraars Nederland en de Inspectie voor de Gezondheidszorg, augustus 2013) en de 
betreffende werkinstructies bij de gebruikte vragenlijsten van het Zorginstituut (te vinden op de website 
van het Zorginstituut). Volgens de werkinstructies van het Zorginstituut moeten respondenten minstens 
de helft van de vragen uit de schaal beantwoord hebben om in aanmerking te komen voor analyse. 
Antwoordcategorieën als ‘weet niet’ en ‘niet van toepassing’ mogen bij het berekenen van deze scores 
niet meegeteld worden (zij worden als missende waarden beschouwd). Voor landelijke analyse geldt dat 
een indicatorscore niet berekend wordt bij minder dan 10 cliënten2.  
 
Bij elke indicator worden de vraagnummers genoemd en is de maximaal te behalen score 4. Zo kan de 
organisatie een beeld krijgen hoe ver de behaalde gemiddelde score verwijderd is van de maximaal te 
behalen score. 
 

Indicatoren ervaringen van cliënten Zorg Thuis 

 
  

                                            
2 Bureau De Bok levert de data van dit onderzoek momenteel niet aan ten behoeve van een landelijke vergelijking. Voor 
verslagjaar 2016 bestaan hier geen landelijke eisen voor. Mocht dit in de toekomst nog wel aan de orde zijn, dan kunnen de 
uitkomsten van deze landelijke vergelijking anders zijn dan in dit rapport en kunnen zij voor de organisatie aanleiding zijn andere 
conclusies te trekken. Bij landelijke analyse wordt namelijk gebruik gemaakt van landelijke gegevens van alle instellingen die voor 
de betreffende verslagjaren gemeten hebben met de CQ-index. Bovendien worden landelijke statistische correcties toegepast. 
Beide factoren kunnen leiden tot andere scores op de prestatie-indicatoren.   

Indicator (schaal) 
Score tussen () is score 2014 
 
 

Vragen uit 
CQ-index 

Gemiddelde score 
Cederhof 

N (aantal) Gemiddelde score 
spiegelinformatie 

N (aantal) 

4.3 Respect voor mensen:  
ervaren bejegening 17 t/m 19 3,58 (3,51) 86 3,55 900 

4.5 Ervaringen met  
(lichamelijke) verzorging 20 t/m 23 3,31 (3,15) 82 3,30 845 

5.4 Ervaren kwaliteit 
personeel 13 t/m 16 3,52 (3,46) 85 3,53 898 

6.1 Ervaren inspraak 3 t/m 6, 8 3,24 (3,03) 85 3,19 897 
6.2 Ervaren informatie 7, 9 t/m 12 3,43 (3,37) 83 3,42 861 
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2.1 Spinnenwebgrafiek indicatorscores 
 
Hieronder wordt een spinnenwebgrafiek weergegeven, met daarin de vergelijking tussen indicatorscores 
van het onderzoek bij Cederhof in 2014 en 2016 en de indicatorscores van de spiegelinformatie. 
 
Het centrum van de grafiek wordt gevormd door de laagst te behalen score op een indicator (1). Hoe 
verder de lijn van de grafiek zich naar de buitenkant van het spinnenweb beweegt, des te beter de score. 
De maximaal te behalen score is 4. Rondom zijn de indicatoren te zien.  
 
In de grafiek is te zien dat alle indicatoren van Cederhof in 2016 zich tussen de score 3 en 4 bevinden 
(oranje lijn). Dit betekent meestal tot altijd goede ervaringen op de indicatoren.  
 
Uit de grafiek valt op te maken dat de indicatorscores voor 2014 en 2016 gelijk zijn gebleven3 voor 
nagenoeg alle indicatoren. Alleen voor indicator 6.1 (ervaren inspraak) geldt vooruitgang van 2016 t.o.v. 
2014. 
 
In vergelijking met de spiegelinformatie scoort Cederhof voor alle indicatoren een (bij benadering) gelijke 
score.  
  

                                            
3 Bureau De Bok hanteert hierbij de volgende norm:  
- Vooruitgang (of: een hogere score): minstens 0,2 hoger dan de score waarmee wordt vergeleken 
- Achteruitgang (of: een lagere score): minstens 0,2 lager dan de score waarmee wordt vergeleken 
- Gelijk gebleven (of: score gelijk aan): niet verder dan 0,2 boven of onder de score waarmee wordt vergeleken 
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3. Vergelijking gemiddelde scores per vraag 
 
In onderstaande grafieken worden per indicator de gemiddelde scores op de vragen weergegeven. Voor 
elke vraag geldt dat de minimale score 1 en de maximale score 4 is. Antwoordcategorieën als ‘niet van 
toepassing’ of ‘weet niet’ zijn, net zoals bij de berekening van indicatorscores, niet meegerekend. Vragen 
die met alleen met ‘nee’ of ‘ja’ beantwoord kunnen worden zijn gehercodeerd, zodat de maximale score 
op alle vragen 4 is. 
Op de horizontale as worden de vragen uit de CQ-index als label, inclusief vraagnummer, weergegeven. 
De verticale as geeft de scores weer.  
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4. Respect voor mensen: ervaren bejegening 
 
4.3 Respect voor mensen: ervaren bejegening 
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5. Ervaringen met (lichamelijke) verzorging 
 
4.5 Ervaringen met lichamelijke verzorging 
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6. Ervaren kwaliteit personeel 
 
5.4 Ervaren kwaliteit personeel 
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Rapportage CQ-meting 

Zorg Thuis Cederhof  
Bureau De Bok/14072016/JC/1.2 

 
 

17 

7. Ervaren inspraak en ervaren informatie 
 
6.1 Ervaren inspraak 
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6.2 Ervaren informatie 
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8. Aanbeveling en waardering in cijfers 
 
Onderstaande tabel laat zien of men de organisatie aan zou bevelen op een schaal van 0-10 (waarbij 0 
staat voor zeer waarschijnlijk niet en 10 voor zeer waarschijnlijk wel): 
 
24. Zou u de zorginstelling bij uw vrienden en familie aanbevelen? 

 Frequentie Percentage Valide Percentage 
Cumulatieve 
Percentage 

Valide 5 2 2,3 2,3 2,3 
6 3 3,4 3,4 5,7 
7 11 12,6 12,6 18,4 
8 19 21,8 21,8 40,2 
9 8 9,2 9,2 49,4 
10 44 50,6 50,6 100,0 
Totaal 87 100,0 100,0  

 
Onderstaande tabellen laten zien welke cijfers gegeven worden op een schaal van 0-10 aan de 
zorginstelling en de zorgverleners4: 
 
33. Welk cijfer geeft u de zorginstelling? Een 0 betekent: heel erg slecht. Een 10 betekent: 
uitstekend. 

 Frequentie Percentage Valide Percentage 
Cumulatieve 
Percentage 

Valide 5 1 1,1 1,2 1,2 
6 1 1,1 1,2 2,4 
7 8 9,2 9,4 11,8 
8 35 40,2 41,2 52,9 
9 25 28,7 29,4 82,4 
10 15 17,2 17,6 100,0 
Totaal 85 97,7 100,0  

Missend   2 2,3   
Totaal 87 100,0   
 
34. Welk cijfer geeft u de zorgverleners? Een 0 betekent: heel erg slecht. Een 10 betekent: 
uitstekend. 

 Frequentie Percentage Valide Percentage 
Cumulatieve 
Percentage 

Valide 5 1 1,1 1,2 1,2 
7 9 10,3 10,6 11,8 
8 30 34,5 35,3 47,1 
9 27 31,0 31,8 78,8 
10 18 20,7 21,2 100,0 
Totaal 85 97,7 100,0  

Missend   2 2,3   
Totaal 87 100,0   
 
  

                                            
4 De vragen naar cijfers voor de zorginstelling (vraag 33) en voor de zorgverleners (vraag 34) zijn niet meer opgenomen in de 
landelijke CQ-index (daarin wordt alleen naar het aanbevelingscijfer gevraagd, vraag 24). De vragen 33 en 34 zijn in overleg met 
de organisatie toegevoegd. Zij zijn niet aangeleverd t.b.v. de landelijke benchmark. 
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Gemiddelde cijfers en Net Promotor Score 
 
Het gemiddelde aanbevelingscijfer en de gemiddelde cijfers voor de zorginstelling en zorgverleners zijn 
in onderstaande tabel te vinden: 
 
Onderdeel 
cijfer tussen () is cijfer 2014 
 

Gemiddelde 
aanbevelingscijfer 

Gemiddelde cijfer 
zorginstelling* 

Gemiddelde 
cijfer 
zorgverleners* 

Cederhof 2016 8,8 (8,5) 8,5 8,6 
Spiegelinformatie 8,4 8,1 8,4 
*In het vorige onderzoek is niet naar het cijfer voor de zorginstelling en zorgverleners gevraagd. Een vergelijking met 2014 kan hier 
daarom niet worden gegeven. 
 
De scores voor aanbeveling kunnen berekend worden tot de Net Promotor Score (NPS).  
Op basis van het gegeven cijfer worden mensen in drie categorieën ingedeeld: 

1. Promotors = respondenten die een score van 9 of 10 gegeven hebben 
2. Passief Tevredenen = respondenten die een score van 7 of 8 gegeven hebben 
3. Criticasters = respondenten die een score van 0 tot 6 gegeven hebben 

 
Voor het huidige onderzoek geldt: 
 
 Aantal Percentage 
Criticasters (0-6) 5 5,7 
Passief Tevredenen (7-8) 30 34,5 
Promotors (9-10) 52 59,8 
 
De NPS wordt vervolgens berekend door het percentage criticasters (cijfer = 0-6) af te trekken van het 
percentage promotors (cijfer= 9-10). De NPS wordt vervolgens uitgedrukt als een score tussen de -100 
en + 100. De Net Promotor Score is in onderstaande tabel te vinden: 
 
Onderdeel  
(NPS tussen () is NPS 2014 
 

Net Promotor Score 

Cederhof 2016 +54,1 (+42,4) 
Spiegelinformatie +40,9 
 
Toelichting NPS: 

• Een positieve NPS houdt in dat er meer negens of tienen dan cijfers van 0-6 gegeven zijn.  
• De maximaal te behalen NPS is +100. Dit wil zeggen dat er alleen maar negens en tienen zijn 

gegeven. 
 

• Een negatieve NPS houdt in dat er meer cijfers van 0-6 gegeven zijn dan negens of tienen. 
• De minimale NPS is -100. Dit wil zeggen dat er alleen maar cijfers van 0-6 gegeven zijn. 

 
• Een NPS van 0 wil zeggen dat er net zoveel mensen zijn die een cijfer van 0-6 geven als dat er 

mensen zijn die een 9 of een 10 geven.  
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9. Opmerkingen 
 
Alle opmerkingen die hieronder staan weergegeven zijn gescreend en eventueel geredigeerd om 
herkenbaarheid van antwoorden te voorkomen. 
 
Wat zou u willen veranderen aan de zorg die u nu thuis krijgt? 
Er is door 37 respondenten gebruik gemaakt van de vrije ruimte. Alle reacties worden hier weergegeven.  
 

1. Niets, alles is goed. 
2. Niets, alles is ok. 
3. Niets, alles is prima. 
4. Niets, alles naar wens. 
5. Anders werken door bijvoorbeeld ‘s avonds te douchen in plaats van 's morgens. 
6. Ben tevreden. Niets veranderen. 
7. Beter luisteren naar de wens van de cliënt en niet hun eigen zin doordrijven. Steeds spullen 

kapot. Alles moet snel en ze willen snel weer naar huis, zeker 's avonds om 11 uur. 
8. Betere communicatie tussen mantelzorg en medewerkers. Info van mantelzorg meer gebruiken.  

Meer tijd ochtend (o.a. ontbijt) en avond. 
9. Dat dezelfde persoon komt en niet steeds een ander, bijvoorbeeld per maand dezelfde. 
10. Niets. De zorg is prima. Ze doen wat ze kunnen met de mogelijkheden die ze hebben. 
11. Geen veranderingen. 
12. Graag dezelfde hulp en niet steeds een ander. 
13. Grotere vrijheid in handelingen. 
14. Als er een vervanger komt dit beter doorgeven. 
15. Iedere medewerker moet goed lezen wat ze bij mij moeten komen doen. Vaste medewerkers is 

OK, invallers weten vaak niet altijd wat ze moeten doen. 
16. Iets meer regelmaat. 
17. Niets, ik word goed verzorgd. 
18. Ik zou graag wat meer uren voor het schoonmaken krijgen. 
19. Meer vaste gezichten. Meer tijd voor gesprekjes. 
20. Meer zorgmomenten. 
21. Minder verschillende zorgverleners. Personeel meer/beter instrueren over de persoonlijke 

situatie van een cliënt. Stagiaires niet alleen op pad sturen. 
22. Niets. (7x) 
23. Op het moment niet. 
24. Niets, alles is prima. 
25. Sommige zorgverleners hebben nog steeds de neiging om binnen te komen zonder eerst aan te 

bellen! (ook na bepaalde opmerkingen hierover) 
26. Tot heden niet. 
27. Vaste tijden. 
28. Veranderen is niet nodig. 
29. Wat meer zorguren. Controle uren. Op dit moment zie ik de contactverzorgende 1 x per week, 

maar dat kan ineens veranderen. 
30. Werken soms langs elkaar heen. 
31. Zorginstelling meer aandacht en tijd voor oudere mensen. 
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Waar bent u (zeer) tevreden over als het gaat om de zorg die u nu thuis krijgt? 
Er is door 65 respondenten gebruik gemaakt van de vrije ruimte. Alle reacties worden hier weergegeven.  
 

1. Aandacht. 
2. Aandacht. Gezelligheid. Vakkundige medewerkers. 
3. Aardig. 
4. Alles goed. Ben zeer tevreden. De dames zijn lief en behulpzaam . 
5. Alles is goed. 
6. Alles is prima. 
7. Alles loopt naar wens! Regelmaat en betrokkenheid. 
8. Alles. 
9. Altijd correct. 
10. Bejegening. 
11. Ben tevreden. 
12. Ben zeer tevreden. Met één telefoontje is mijn contactpersoon er meteen. 
13. Benadering is vriendelijk en behulpzaam. 
14. De aandacht. 
15. De betrokkenheid en het meedenken van de verzorgers. 
16. De geleverde zorg. 
17. De thuiszorg van de zusters is goed. 
18. De verzorging van Cederhof is SUPER! Er hoeft niets te veranderen. Ik ben zeer tevreden! De 

totale verzorging: de ene keer een kop koffie drinken, de andere keer mijn rug inzepen en 
afdrogen. De samenwerking met andere hulpverleners en de aandacht zijn super. 

19. De vriendelijke benadering van de hulpverleners. 
20. Door een aantal: een vriendelijk woord en aandacht. 
21. Fijn dat ik zelfstandig kan blijven wonen dankzij thuiszorg en mantelzorgers. 
22. Flexibiliteit. 
23. Goed. 
24. Het gaat eigenlijk altijd goed. 
25. Het is goed zo. Dat ze meelevend zijn. 
26. Het zijn meestal hele vriendelijke en gezellige dames. 
27. Ik ben overal tevreden over. Ik heb geen klachten. 
28. Ik ben tevreden, daar ik mijn eigen leven nog goed kan leiden. 
29. Ik ben zeer tevreden. 
30. Ik kan van de zorg op aan. 
31. In totaal tevreden. 
32. Is heel goed! 
33. Ja. 
34. Niet ontevreden. Belangrijk dat je zelf ook nog wat kan. 
35. Niet van toepassing. 
36. OK. 
37. Omdat ze altijd alert zijn op de gezondheid. 
38. Over alles. 
39. Over bijna alles. 
40. Over de aandacht die ze geven. 
41. Over het algemeen zeer tevreden. 
42. Over verzorging. 
43. Persoonlijk. Zeer betrokken medewerkers. 
44. Persoonlijke verzorging. 
45. Prima. 
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Waar bent u (zeer) tevreden over als het gaat om de zorg die u nu thuis krijgt? vervolg 
46. Stiptheid. 
47. Tevreden over de algemene zorg. 
48. Vakkundig. Tijdigheid. 
49. Veelal deskundig personeel. Bereikbaarheid. 
50. Vind het voldoende. Houden rekening met persoonlijke omstandigheden. 
51. Vriendelijk en menselijk (en geen je of jij). 
52. Vriendelijk en ze hebben altijd even tijd voor een praatje en vragen of er problemen zijn. 
53. Vriendelijk, vrolijk, zorgzaam. 
54. Vriendelijke medewerkers. 
55. Vriendelijkheid en goede zorg. 
56. Vriendelijkheid, behulpzaamheid en deskundigheid zorgverleners. 
57. Ze doen goed hun best. 
58. Ze staan altijd voor je klaar. 
59. Ze zijn er altijd als je ze nodig hebt. 
60. Zeer hartelijk en thuiszorg is goed. 
61. Zeer tevreden. 
62. Zijn lief voor mij. 
63. Zoals het nu gaat ben ik redelijk tevreden. 
64. Zoals het nu gaat is alles best. Ik word goed verzorgd. Heb tot heden toe niets te klagen. De 

zusters doen hun uiterste best. 
65. Zusters komen op tijd. Zijn meelevend. 
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10. Extra vragen 
 
Op verzoek van Cederhof zijn voor het huidige onderzoek extra vragen toegevoegd aan de vragenlijst. 
Deze worden hieronder weergegeven.  
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11. Achtergrondkenmerken 
 
De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 84 jaar.  
 
De cliënten krijgen zorg thuis sinds: 
 
 Hoe lang krijgt u al thuiszorg van deze instelling? 

 Frequentie Percentage 
Valide 
Percentage 

Cumulatieve 
Percentage 

Valide 6 maanden tot minder dan 1 
jaar 

20 23,0 23,0 23,0 

1 tot 2 jaar 16 18,4 18,4 41,4 
2 tot 5 jaar 26 29,9 29,9 71,3 
meer dan 5 jaar 25 28,7 28,7 100,0 
Totaal 87 100,0 100,0  

 
De verdeling van de respondenten naar (hoogst voltooide) opleiding is5: 
 
Wat is uw hoogst voltooide opleiding? 

 Frequentie Percentage 
Valide 
Percentage 

Cumulatieve 
Percentage 

Valide geen opleiding 13 14,9 14,9 14,9 
lager onderwijs 34 39,1 39,1 54,0 
lager of voorbereidend 
beroepsonderwijs 

21 24,1 24,1 78,2 

middelbaar algemeen 
voortgezet onderwijs 

9 10,3 10,3 88,5 

middelbaar beroepsonderwijs 
en beroepsbegeleidend 
onderwijs 

5 5,7 5,7 94,3 

hoger algemeen en 
voorbereidend 
wetenschappelijk onderwijs 

3 3,4 3,4 97,7 

hoger beroepsonderwijs 2 2,3 2,3 100,0 
Totaal 87 100,0 100,0  

 
Het oordeel over de eigen gezondheid is: 
 
Hoe zou u over het algemeen uw gezondheid noemen? 

 Frequentie Percentage Valide Percentage 
Cumulatieve 
Percentage 

Valide slecht 9 10,3 10,3 10,3 
matig 49 56,3 56,3 66,7 
goed 28 32,2 32,2 98,9 
uitstekend 1 1,1 1,1 100,0 
Totaal 87 100,0 100,0  

                                            
5 Opleidingsrichtingen behorend bij de verschillende niveaus zijn:  
Geen opleiding (lager onderwijs: niet afgemaakt),  
Lager onderwijs (basisonderwijs, speciaal basisonderwijs),  
Lager of voorbereidend beroepsonderwijs (zoals LTS, LEAO, LHNO, VMBO),  
Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (zoals MAVO, (M)ULO, MBO-kort, VBMO-t),  
Middelbaar beroepsonderwijs en beroepsbegeleidend onderwijs (zoals MBO-lang, MTS, MEAO, BOL, BBL, INAS),  
Hoger algemeen en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (HAVO, VWO, atheneum, gymnasium, HBS en MMS),  
Hoger beroepsonderwijs (HBO, HTS, HEAO, HBO-V, kandidaats wetenschappelijk onderwijs),  
Wetenschappelijk onderwijs (universiteit) 
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