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Cliëntervaringsonderzoek PG-vertegenwoordigers 
Cederhof 
 
1. Inleiding 
 
1.1 Algemeen: vragenlijst en benadering  
 
In opdracht van Cederhof zijn door Bureau De Bok de cliëntervaringen onderzocht onder 
vertegenwoordigers van PG-cliënten via een schriftelijke meting.  
 
Voor deze meting is door Bureau De Bok op 1 mei 2017 een pakket met brieven en vragenlijsten naar 
Cederhof verstuurd. Cederhof heeft tot en met 15 mei 2017 brieven, vragenlijsten en 
antwoordenveloppen uitgedeeld aan vertegenwoordigers van cliënten. Zij konden de vragenlijst invullen 
en in de antwoordenvelop ter verwerking retour sturen aan Bureau De Bok. Bureau De Bok heeft 
vervolgens op 8 en 22 juni een herinnering verstuurd aan alle vertegenwoordigers die tot dan toe niet 
gereageerd hadden. De sluitingsdatum van de meting was 6 juli 2017.  
 
Bij dit onderzoek is gebruik gemaakt van de CQ-Index ‘Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of 
verzorgingshuis: vragenlijst voor vertegenwoordigers van bewoners’ (versie 4.1). Deze lijst is door het 
Zorginstituut gevalideerd. De uitvoering van het onderzoek is verlopen volgens het Handboek Eisen & 
Werkwijzen CQ-metingen. 
 
Aan de vragenlijst zijn in overleg met Cederhof extra vragen toegevoegd over het zorgleefplan en het 
contact met de contactverzorgende.  
 
1.2 Verbetervoorstellen  
 
Vanuit de meting kunnen verbetervoorstellen worden geformuleerd als de scores daartoe aanleiding 
geven. De volgende criteria worden daarbij gehanteerd:  

- Als de scores ‘soms’ en/of ‘nooit’ samen meer dan 10% zijn. 
- Als de score ‘nee’ meer dan 10% is1. 

Vanuit een gemarkeerde score kan dan een verbetervoorstel geformuleerd worden. 
 
Als dit aan de orde is wil dat niet zeggen dat er sprake is van iets ‘fouts’. Een verbetervoorstel duidt op 
de mogelijkheid iets beter te doen. De hierboven beschreven normering is een manier om het materiaal 
te ordenen. Het is aan de instelling hoe hiermee omgegaan wordt.  
De verbetervoorstellen die Bureau De Bok formuleert, gelden als samenvatting van de 
vragen/onderwerpen waarbij vanuit deze meting verbetering mogelijk is. De door de instelling 
ondernomen verbeteractie hoeft echter niet direct uit de gestelde vragen en behandelde onderwerpen 
van deze meting voort te komen. Verbeterplannen kunnen onderdeel zijn van een groter geheel aan 
bestaande beleidsacties. 
  

                                            
1 Er wordt gerekend met hele percentages. Scores vanaf 11% krijgen een verbetervoorstel. Als een vraag beantwoord is door 
minder dan 10 personen, wordt er geen verbetervoorstel geformuleerd. 



 

Rapportage meting 
PG-vertegenwoordigers Cederhof 
Bureau De Bok/31072017/JC/1.1 

 

3 

 
1.3 Vergelijking met vorig onderzoek  
 
In deze rapportage wordt een vergelijking gemaakt met de resultaten van het onderzoek in 2014. In de 
vergelijking worden drie zaken aangegeven: 

1. Boven de grafiek: als een score geen aanleiding geeft tot een verbetervoorstel, maar in 2014 
volgens bovenstaande norm nog wel, dan wordt dit boven de grafiek aangegeven. 

2. Bij de verbetervoorstellen en boven de grafiek: als de score aanleiding geeft tot een 
verbetervoorstel en in 2014 volgens bovenstaande norm ook, dan wordt aangegeven of de score 
voor- of achteruit gegaan is op dit punt. Ook als de score gelijk gebleven is, dan wordt dit 
aangegeven. Scores binnen een marge van 3% worden opgevat als gelijk gebleven. 

3. Bij de verbetervoorstellen en boven de grafiek: als de score nu aanleiding geeft tot een 
verbetervoorstel en in 2014 volgens bovenstaande norm niet, dan wordt aangegeven dat er 
sprake is van een nieuw verbetervoorstel. 
 

Als er niets wordt aangegeven, betekent dit dat de score in 2014 geen aanleiding gaf tot een 
verbeterpunt en in deze rapportage ook niet. 
 
1.4 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). Gekozen is voor de spiegelinformatie van onderzoek uit de periode 
2015-2017. We spreken in totaal over spiegelinformatie van 1216 PG-vertegenwoordigers van andere 
instellingen. 
 
1.5 Opzet van deze rapportage 
 
De opzet van deze rapportage is als volgt. Eerst volgt de responsinformatie. Daarna 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 ook de indicatorscores in 
een spinnenwebgrafiek weergegeven. Verdere uitleg over de berekening van indicatorscores en de 
spinnenwebgrafiek wordt gegeven in het betreffende hoofdstuk. 
 
Vervolgens wordt het belang van de onderwerpen en de prioriteitenmatrix behandeld. 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 onderzoek bij Cederhof in 2014 en 2017 en 
de spiegelinformatie van Bureau De Bok. 
 
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  
 
Vertegenwoordigers van PG-cliënten 
 
De richtlijnen bij de CQ-meting schrijven voor dat vertegenwoordigers van PG-cliënten volgens een 
schriftelijke procedure (via toezending van vragenlijsten) moeten worden uitgevraagd.  
 
Er bleven na het toepassen van bij de meting opgestelde exclusiecriteria minder dan 70 cliënten over. 
Voor dit onderzoek hoefde daarom geen steekproef getrokken. Er zijn 42 vertegenwoordigers van 
cliënten benaderd.  
 
Volgens landelijke richtlijnen gelden ‘onbestelbaar retour’, ‘niet in staat’ en ‘niet van toepassing’ als niet 
benaderd voor het onderzoek. Geen van deze redenen geldt in het huidige onderzoek. In totaal zijn er 
daarmee 42 vertegenwoordigers van cliënten benaderd (zie overzicht hieronder). Er zijn 30 geldige 
vragenlijsten terug gekomen. De respons is hiermee 71,4%. 
 
In onderstaand overzicht zijn alle redenen voor non-respons te vinden:  
 
Reden non-respons Aantal 
Afgemeld d.m.v. terugsturen vragenlijst (reden afmelding onbekend) 3 
Onbekend (geen reactie) 9 
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1. 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 vragenlijst 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).  
 
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 vertegenwoordigers van PG-bewoners 
Indicator (schaal) Vragen uit 

vragenlijst* 
Gemiddelde 

score  
 N 

(aantal) 
  2014 2017 Spiegel-

informatie 2017 

1.1 Ervaringen met eten en drinken 31, 32, 33 3,70 3,68 3,55 26 
2.1 Omgang met elkaar 28 3,25 3,04 2,99 23 
2.2 Gastvrijheid: 
ervaringen met schoonmaken 24 3,38 3,33 3,22 30 

2.3 Gastvrijheid: 
ervaringen met inrichting 26 3,88 3,90 3,90 29 

2.4 Gastvrijheid: 
ervaringen met privacy 25 3,76 3,89 3,75 28 

3.1 Zinvolle dag 27, 29, 30 3,49 3,38 3,18 28 
4.3 Respect voor mensen: 
Ervaren bejegening 17, 18, 19 3,51 3,31 3,13 29 

5.1 Ervaren beschikbaarheid personeel 20 3,09 2,88 2,52 24 
5.4 Ervaren kwaliteit personeel 21, 22, 23 3,56 3,50 3,44 29 
6.1 Ervaren inspraak 6, 7, 12 3,47 3,37 3,24 30 
6.2 Ervaren informatie 9,10,11,13 3,69 3,68 3,49 30 

*De vraagnummers zoals hier weergegeven corresponderen met de aangepaste vragenlijst die in het huidige onderzoek voor 
Cederhof is gebruikt en niet met de vraagnummers uit de basis CQ-vragenlijst. 
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1.1 Spinnenwebgrafiek indicatorscores 
 
Hieronder wordt een spinnenwebgrafiek weergegeven, met daarin de vergelijking tussen indicatorscores 
van het onderzoek bij Cederhof in 2014 en 2017 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 de meeste indicatoren van Cederhof in 2017 zich tussen de score 3 en 4 
bevinden (blauwe lijn)2. Dit betekent meestal tot altijd goede ervaringen op de indicatoren.  
 
Uit de grafiek valt op te maken dat er een (lichte) achteruitgang is bij de volgende indicatorscores in 
2017 ten opzichte van 20143: 
 

• Omgang met elkaar 
• Zinvolle dag 
• Ervaren bejegening 
• Ervaren beschikbaarheid personeel 

 
De scores op de overige indicatoren zijn nagenoeg gelijk gebleven.  

 
 
  

                                            
2 De enige indicator met een lagere score dan 3 is ‘indicator 5.1: Ervaren beschikbaarheid personeel’. 
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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 2. Top 3 belangrijkste onderwerpen en prioriteitenmatrix  
 
Er is gevraagd welk van de behandelde onderwerpen de respondenten het belangrijkst vinden bij de 
zorg die de naasten krijgen. Respondenten konden hierbij maximaal drie onderwerpen aangeven. De 
drie onderwerpen die het meest genoemd worden zijn:  
 
Onderdeel Top 3 belangrijkste onderwerpen 
Cederhof 1. Dat het contact tussen zorgverleners 

en mijn naaste goed is 
2. Dat de woon- en leefomstandigheden 

van mijn naaste goed zijn 
3. Dat de zorgverlening professioneel is 

 
In onderstaande tabel worden alle thema’s weergegeven, met daarbij het aantal en percentage dat voor 
dit thema heeft gekozen. De onderwerpen zijn gerangschikt, met bovenaan in de tabel het meest 
gekozen thema. Dikgedrukt zijn de thema’s die in de top 3 staan. Uitleg van de themascore volgt op de 
volgende pagina. 
 
Onderwerp Aantal keer 

gekozen 
Percentage (%) Gemiddelde 

score 
Dat het contact tussen zorgverleners en 
mijn naaste goed is. 
 

18 20,9% 3,12 

Dat de woon- en leefomstandigheden 
van mijn naaste goed zijn. 
 

15 17,4% 3,68 

Dat de zorgverlening professioneel is. 14 16,3% 3,50 
Dat de communicatie tussen Cederhof en 
mij goed is. 
 

11 12,8% 3,68 

Dat er genoeg personeel in huis is. 10 11,6% 2,88 
Dat afspraken over de zorg met mij 
overlegt en door Cederhof worden 
nagekomen. 
 

7 8,1% 3,37 

Dat er leuke activiteiten voor mijn naaste 
georganiseerd worden. 
 

7 8,1% 3,38 

Dat het nuttigen van maaltijden prettig 
verloopt (verzorgde maaltijden, genoeg tijd 
om te eten, indien nodig: genoeg 
personeel voor hulp bij het eten). 
 

4 4,7% 3,68 
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2.1 Prioriteitenmatrix 
Op basis van de gegevens uit de tabel op de vorige pagina kan een prioriteitenmatrix gemaakt worden.  
Bureau De Bok heeft voor elk thema uit de vragenlijst een gemiddelde score (themascore) berekend. 
Voor elk thema worden de gemiddelde scores over een vraag bij elkaar opgeteld en gedeeld door het 
aantal vragen waaruit het thema bestaat. Iedere vraag is gehercodeerd, zodat de minimale gemiddelde 
score 1 is en de maximale gemiddelde score een 4.  
 
In de prioriteitenmatrix worden de verschillende thema’s uit de vragenlijst ingedeeld op basis van de 
themascores en het belang dat respondenten aan het onderwerp hechten. Op deze manier kunnen de 
thema’s op vier plaatsen in de matrix worden gezet:  
 

1. Rood: lage themascore, hoog belang, hoogste verbeterprioriteit. Hier gaat het om thema’s die 
door respondenten als belangrijk worden ervaren en waarop de gemiddelde score minder dan 3 
is4. 

2. Groen: hoge themascore, hoog belang, lage verbeterprioriteit. Hier gaat het om thema’s die door 
respondenten als belangrijk worden ervaren en waarop de gemiddelde score meer dan 3 is.  

3. Oranje: lage themascore, laag belang, hoge verbeterprioriteit. Hier gaat het om thema’s die door 
respondenten als minder belangrijk worden ervaren en waarop de gemiddelde score minder dan 
3 is.  

4. Blauw: hoge themascore, laag belang, laagste verbeterprioriteit. Hier gaat het om thema’s die 
door respondenten als minder belangrijk worden ervaren en waarop de gemiddelde score meer 
dan 3 is.  

 
Hieronder volgt de grafische weergave van de prioriteitenmatrix voor Cederhof.  

  

                                            
4 Een thema wordt door Bureau De Bok als belangrijk beschouwd indien het thema door minstens een derde van de respondenten  
als belangrijk wordt gezien. In het huidige onderzoek moeten dan dus minstens 10 respondenten hebben aangegeven een 
onderwerp belangrijk te vinden.  
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3. Ervaringen met eten en drinken 
 
1.1 Ervaringen met eten en drinken 

 
 

 
 

 
 



 

Rapportage meting 
PG-vertegenwoordigers Cederhof 
Bureau De Bok/31072017/JC/1.1 

 

11 

 
  

Samenvatting verbetervoorstellen indicator ‘Ervaringen met eten en drinken’ 
 
De landelijke kwaliteitsindicator is opgesteld om de volgende aspecten van kwaliteit van zorg te 
bereiken: 
 
De vragen gaan over de maaltijden. Personeel draagt er zorg voor dat maaltijden er verzorgd uit 
zien, geven bewoners genoeg tijd om te eten en helpen bewoners waar nodig. Bij de mening van 
vertegenwoordigers is het belangrijk dat het huis laat zien hoe de zorg georganiseerd wordt en dat 
er inzicht bestaat in wat er gebeurt/gebeurd is als vertegenwoordigers er niet zijn. 
 
Vanuit de 10%-norm bij de vragen komen de volgende zaken naar voren: 
 

- Geen verbetervoorstellen. 
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4. Omgang met elkaar en gastvrijheid 
 
2.1 Omgang met elkaar 
 
Nieuw verbetervoorstel t.o.v. 2014 

 
 

 
 
  

Samenvatting verbetervoorstel indicator ‘Omgang met elkaar’ 
 
De landelijke kwaliteitsindicator is opgesteld om de volgende aspecten van kwaliteit van zorg te 
bereiken: 
 
Het gaat hier om de manier waarop bewoners de onderlinge omgang met elkaar ervaren. 
Zorgverleners dragen er zorg voor dat bewoners op een prettige manier met elkaar omgaan. Bij 
de mening van vertegenwoordigers is het belangrijk dat het huis laat zien hoe de zorg 
georganiseerd wordt en dat er inzicht bestaat in wat er gebeurt/gebeurd is als vertegenwoordigers 
er niet zijn. 
 
Vanuit de 10%-norm bij de vragen komen de volgende zaken naar voren: 
 

- Heb er aandacht voor dat niet alle vertegenwoordigers vinden dat de bewoners onderling 
op een prettige manier met elkaar omgaan. Heb hierbij aandacht voor eventueel 
pestgedrag, groepsvorming, eenzaamheid, etc. Laat zien dat de zorgverleners de kennis 
en kunde in huis hebben voor de omgang met specifieke PG-problematiek van de 
cliënten. Nieuw verbetervoorstel t.o.v. 2014. 
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2.2 Gastvrijheid: ervaringen met schoonmaken 
 
Gelijk gebleven t.o.v. 2014 

 
 
2.3 Gastvrijheid: ervaringen met inrichting 

 
 
2.4 Gastvrijheid: ervaringen met privacy 
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Samenvatting verbetervoorstellen indicatoren ‘Gastvrijheid’ 
 
De landelijke kwaliteitsindicator is opgesteld om de volgende aspecten van kwaliteit van zorg te 
bereiken: 
 
De vragen gaan over de manier waarop de vertegenwoordiger het wonen voor de bewoner 
ervaart. Het thema is de gastvrijheid van de instelling. De zorginstelling moet er voor zorgen dat 
vertegenwoordigers de instelling ervaren als gastvrije omgeving, waarbij zij er gerust op zijn dat er 
een goede woonomgeving geboden wordt aan de bewoners. Bij de mening van 
vertegenwoordigers is het belangrijk dat het huis laat zien hoe de zorg georganiseerd wordt en dat 
er inzicht bestaat in wat er gebeurt/gebeurd is als vertegenwoordigers er niet zijn. 
 
Vanuit de 10%-norm bij de vragen komen de volgende zaken naar voren: 
 

- Zorg dat de woonruimtes goed schoongehouden worden. Laat bijvoorbeeld zien hoe en 
wat er is schoongemaakt op momenten dat de vertegenwoordiger er niet was. 
Gelijk gebleven t.o.v. 2014. 
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5. Zinvolle dag 
 
3.1 Zinvolle dag 

 
 

 
 
Achteruitgang t.o.v. 2014 
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Samenvatting verbetervoorstellen activiteiten en dagbesteding voor de bewoner 
 
De landelijke kwaliteitsindicator is opgesteld om de volgende aspecten van kwaliteit van zorg te 
bereiken: 
 
De vragen gaan over de georganiseerde (dag)activiteiten van de instelling. Zorgverleners dragen 
er zorg voor dat vertegenwoordigers weten dat de bewoner een zinvolle dagbesteding heeft. Wat 
zinvol is ligt bij de vertegenwoordiger en de bewoner (voor zover de bewoner in staat is om aan te 
geven wat hij/zij zinvol vindt). Georganiseerde activiteiten sluiten aan bij behoeften van de 
bewoners. Overleg hierover draagt bij aan de ervaring dat dagbesteding aansluit bij behoeften van 
bewoners. De sfeer onder de bewoners moet goed zijn. Bij de mening van vertegenwoordigers is 
het belangrijk dat het huis laat zien hoe de zorg georganiseerd wordt en dat er inzicht bestaat in 
wat er gebeurt/gebeurd is als vertegenwoordigers er niet zijn. 
 
Vanuit de 10%-norm bij de vragen komen de volgende zaken naar voren: 
 

- Zorg dat er genoeg activiteiten worden georganiseerd die aansluiten bij de behoeften van 
de bewoners. Vraag eventueel de vertegenwoordigers naar de wensen en behoeften van 
de bewoner. Achteruitgang t.o.v. 2014. 
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6. Respect voor mensen: Ervaren bejegening 
 
4.3 Respect voor mensen: Ervaren bejegening 
 
Achteruitgang t.o.v. 2014 

 
 
Nieuw verbetervoorstel t.o.v. 2014 
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Samenvatting verbetervoorstellen omgang met de bewoner 
 
De landelijke kwaliteitsindicator is opgesteld om de volgende aspecten van kwaliteit van zorg te 
bereiken: 
 
De vragen hebben betrekking op de omgang van de zorgverleners met de bewoner. Zorgverleners 
laten zien dat zij respect hebben voor de bewoners en hebben genoeg tijd en aandacht voor de 
bewoner. Vragen van vertegenwoordigers over de bewoner worden door de zorginstelling goed 
beantwoord, bij eventuele signalen van onduidelijkheid wordt er doorgevraagd. Bij de mening van 
vertegenwoordigers is het belangrijk dat het huis laat zien hoe de zorg georganiseerd wordt en dat 
er inzicht bestaat in wat er gebeurt/gebeurd is als vertegenwoordigers er niet zijn. 
 
Vanuit de 10%-norm bij de vragen komen de volgende zaken naar voren: 
 

- Laat zien dat er voldoende tijd voor is de bewoner. Heb hierbij eventueel aandacht voor 
‘haastig’ te werk gaan van personeel (bij ervaren drukte). Achteruitgang t.o.v. 2014. 
 

- Heb aandacht is voor het mentale welbevinden van de bewoner. Let hierbij bijvoorbeeld op 
eenzaamheid en welzijn. Laat de vertegenwoordiger zien dat er voor de bewoner een 
luisterend oor is en laat bijvoorbeeld ook zien welke mogelijkheden er zijn voor eventuele 
geestelijke ondersteuning. Nieuw verbetervoorstel t.o.v. 2014. 
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7. Ervaren beschikbaarheid en kwaliteit personeel 
 
5.1 Ervaren beschikbaarheid personeel 
 
Achteruitgang t.o.v. 2014 

 
 

 
 
  

Samenvatting verbetervoorstellen indicator ‘Ervaren beschikbaarheid personeel’ 
 
De landelijke kwaliteitsindicator is opgesteld om de volgende aspecten van kwaliteit van zorg te 
bereiken: 
 
Het gaat hier om zichtbare aanwezigheid van het personeel. Zorgverleners stralen rust en 
beheersing uit bij het uitvoeren van zorghandelingen. Bij de mening van vertegenwoordigers is het 
belangrijk dat het huis laat zien hoe de zorg georganiseerd wordt en dat er inzicht bestaat in wat 
er gebeurt/gebeurd is als vertegenwoordigers er niet zijn.  
 
Vanuit de 10%-norm bij de vragen komen de volgende zaken naar voren: 
 
 

- Heb er aandacht voor dat personeel voor vertegenwoordigers zichtbaar en herkenbaar is 
en laat zien dat er tijd is voor het uitvoeren van de zorg. Blijf bijvoorbeeld na afronding van 
de zorg even bij de bewoner of vertegenwoordiger zitten om dingen door te nemen en om 
eventueel het zorgdossier bij te werken samen met de bewoner en vertegenwoordiger. 
Heb aandacht dat er bij het binnentreden van de woonruimte de bel wordt gebruikt. Heb 
verder ook aandacht voor het uitstralen van rust bij binnenkomst en vertrek. 
Achteruitgang t.o.v. 2014. 
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5.4 Ervaren kwaliteit personeel 
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Samenvatting verbetervoorstellen indicator ‘Ervaren kwaliteit personeel’ 
 
De landelijke kwaliteitsindicator is opgesteld om de volgende aspecten van kwaliteit van zorg te 
bereiken: 
 
Het gaat hier om zichtbare vakkundigheid en betrokkenheid van het personeel bij de bewoner. 
Men laat zien betrokken te zijn en er wordt rust en beheersing uitgestraald bij het uitvoeren van 
zorghandelingen. In ieder geval laten contactverzorgenden en EVV’ers blijken de inhoud van het 
zorgdossier te kennen. Bij de mening van vertegenwoordigers is het belangrijk dat het huis laat 
zien hoe de zorg georganiseerd wordt en dat er inzicht bestaat in wat er gebeurt/gebeurd is als 
vertegenwoordigers er niet zijn.  
 
Vanuit de 10%-norm bij de vragen komen de volgende zaken naar voren: 
 

- Geen verbetervoorstellen. 
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8. Ervaren inspraak en informatie 
 
6.1 Ervaren inspraak 
 
Achteruitgang t.o.v. 2014 
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Samenvatting verbetervoorstellen indicator  ‘Ervaren inspraak’ 
 
De landelijke kwaliteitsindicator is opgesteld om de volgende aspecten van kwaliteit van zorg te 
bereiken: 
 
De vragen gaan over het meebeslissen over de soort zorg of hulp die de bewoner ontvangt en 
over het nakomen van afspraken door de zorginstelling, Vertegenwoordigers weten dat zij het 
recht hebben om mee te beslissen over de soort zorg die de bewoner krijgt en weten uit welke 
vormen van zorg gekozen worden. De afspraken over de te bieden zorg worden gedocumenteerd 
in het zorgplan en nageleefd door de zorginstelling. Bij de mening van vertegenwoordigers is het 
belangrijk dat het huis laat zien hoe de zorg georganiseerd wordt en dat er inzicht bestaat in wat 
er gebeurt/gebeurd is als vertegenwoordigers er niet zijn.  
 
Vanuit de 10%-norm bij de vragen komen de volgende zaken naar voren: 
 

- Laat vertegenwoordigers meebeslissen bij het bepalen over de inhoud van de te bieden 
zorg (welke zorg, wat kan de bewoner nog wel/ wat wil de bewoner niet doen etc.). Laat 
zien welke mogelijkheden er zijn. Heb aandacht voor het aangaan van het gesprek. 
Achteruitgang t.o.v. 2014. 
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6.2 Ervaren informatie 
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Samenvatting verbetervoorstellen indicator  ‘Ervaren informatie’ 
 
De landelijke kwaliteitsindicator is opgesteld om de volgende aspecten van kwaliteit van zorg te 
bereiken: 
 
De vragen gaan over de communicatie tussen de zorginstelling en de vertegenwoordiger en over 
de manier waarop vertegenwoordigers het verkrijgen van informatie ervaren. Vertegenwoordigers 
weten de mogelijkheden om in contact te komen met de instelling/zorgverleners en bij wie zij 
terecht kunnen met bepaalde vragen. Daarnaast worden vertegenwoordigers door de 
zorginstelling op de hoogte gesteld worden als er iets aan de hand is met de bewoner. Bij de 
mening van vertegenwoordigers is het belangrijk dat het huis laat zien hoe de zorg georganiseerd 
wordt en dat er inzicht bestaat in wat er gebeurt/gebeurd is als vertegenwoordigers er niet zijn.  
 
Vanuit de 10%-norm bij de vragen komen de volgende zaken naar voren: 
 

- Geen verbetervoorstellen. 
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9. Extra vragen 
 
In overleg met Cederhof zijn er extra vragen aan de basis CQ-vragenlijst toegevoegd. De uitkomsten op 
deze vragen worden hieronder weergegeven.  
 
Zorgleefplan 

 
 
- Geen verbetervoorstellen. De meeste vertegenwoordigers van cliënten geven aan dat zij weten wat er 
in het zorgleefplan van de cliënt staat. 
 
  

6,7 3,3 3,3 86,7 

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

Cederhof 2017 (N=30) 

8. Weet u wat er in het zorgleefplan van uw naaste staat? 

nee, helemaal niet een beetje deels grotendeels ja, helemaal 
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Contactverzorgende 

 
 

 
 
16. Zou er nog iets beter/anders aan het contact kunnen? 

1. Als de contactverzorgende er niet is, dan kan ik altijd bij de dienstdoende verzorgende terecht. 
2. Ben tevreden tot nu toe. 
3. Bij opname duidelijk maken wie de contactpersoon is. 
4. Communicatie tussen de verzorgenden onderling. 
5. Gaat prima. 
6. Goed zoals het is. 
7. Het contact is goed. 
8. Het is voldoende contact. 
9. Ik heb goed contact met de leiding als ik het nodig vind. 
10. Ik kan dagelijks in het verslag van de zorginstelling lezen hoe het met de bewoner gaat. 
11. Ja, dat ik echt contact met haar krijg. Het gaat nu over zoveel verschillende personen eer het bij 

haar terecht komt. 
12. Nee, altijd goed contact. 
13. Nee, is uitstekend. 
14. Nee (2x). 
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10. Aanbeveling en waardering in cijfers 
 
Het gemiddelde aanbevelingscijfer en de gemiddelde cijfers voor de zorginstelling en zorgverleners zijn 
in onderstaande tabel te vinden: 
 
Onderdeel 
 

Gemiddelde 
aanbevelingscijfer 

Gemiddelde cijfer 
verzorgingshuis* 

Gemiddelde cijfer 
verzorgenden en 
verpleegkundigen* 

2014 2017 Spiegel-
informatie 

2017 Spiegel-
informatie 

2017 Spiegel-
informatie 

Cederhof 8,9 8,6 7,9 8,3 7,7 8,4 8,0 
* Voor deze vragen is geen vergelijking met het vorige onderzoek mogelijk, omdat deze vragen in dat onderzoek (door een ander 
meetbureau) niet gesteld zijn. 
 
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 Criticasters (0-6) 2 
Aantal Passief Tevredenen (7-8) 14 
Aantal Promotors (9-10) 13 
Totaal N 29 
 
   
% Criticasters (0-6) 6,9% 
% Passief Tevredenen (7-8) 48,3% 
% Promotors (9-10) 44,8% 
 
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 uitgedrukt als een score tussen de -100 en + 100. De 
Net Promotor Score is in onderstaande tabel te vinden: 
 

Net Promotor Score (NPS) 
Cederhof 2017 

Net Promotor Score (NPS) 
Cederhof 2014 

Net Promotor Score (NPS) 
Spiegelinformatie 

+37,9 +32,0 +22,7 
 
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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In onderstaande tabellen wordt per vraag weergegeven hoeveel respondenten voor een cijfer hebben 
gekozen. 
 
34. Zou u de zorginstelling bij uw vrienden en familie aanbevelen? 

 Frequentie Percentage Valide Percentage 
Cumulatieve 
Percentage 

Valide 5 1 3,3 3,4 3,4 
6 1 3,3 3,4 6,9 
7 2 6,7 6,9 13,8 
8 12 40,0 41,4 55,2 
9 2 6,7 6,9 62,1 
10 11 36,7 37,9 100,0 
Totaal 29 96,7 100,0  

Missend   1 3,3   
Totaal 30 100,0   
 
41. Welk cijfer geeft u het verzorgingshuis? Een 0 betekent: heel erg slecht. Een 10 betekent: 
uitstekend. 

 Frequentie Percentage Valide Percentage 
Cumulatieve 
Percentage 

Valide 6 3 10,0 10,0 10,0 
7 2 6,7 6,7 16,7 
8 12 40,0 40,0 56,7 
9 8 26,7 26,7 83,3 
10 5 16,7 16,7 100,0 
Totaal 30 100,0 100,0  

 
42. Welk cijfer geeft u de verzorgenden en verpleegkundigen? Een 0 betekent : heel erg slecht. 
Een 10 betekend: uitstekend 

 Frequentie Percentage Valide Percentage 
Cumulatieve 
Percentage 

Valide 6 3 10,0 10,0 10,0 
7 2 6,7 6,7 16,7 
8 10 33,3 33,3 50,0 
9 11 36,7 36,7 86,7 
10 4 13,3 13,3 100,0 
Totaal 30 100,0 100,0  
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11. 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 de bewoner nu krijgt? 
Er is door 20 respondenten gebruik gemaakt van de vrije ruimte. Alle reacties worden hier weergegeven.  
 

1. Af en toe buiten wandelen in de rolstoel. 
2. De bewoner meer activeren, omdat deze zelf niets meer kan. 
3. De contacten tussen bewoners botsen nogal eens en daar doen ze niet veel aan. Dit geeft 

onrust. 
4. Er is te weinig tijd voor bewoners. Gedeelte van het personeel is niet communicatief genoeg. 

Weinig aandacht voor de bewoner. Het eten ziet er niet smakelijk uit. Het is te doorgestoofd en 
daardoor niet meer vitaminerijk. Voorbeeld: witlof kort garen, eventueel ham/kaas er over en 
bruinen in de oven. Hiermee heb je met dezelfde ingrediënten en dezelfde kosten meer 
vitaminen. 

5. Het restaurant ook op zondag open voor bezoek. 
6. Het zou fijn zijn als er een paar vrijwilligers zijn om met de duofiets op pad te gaan. 
7. Meer aandacht en tijd voor de bewoner. Medisch up to date blijven (bijscholing/cursus). 
8. Meer beweging voor de bewoners, zoals in een zwembad. Nu is er alleen zitgymnastiek en voor 

sommige fysiotherapie. 
9. Meer controle op de netheid van de bewoner (mondhygiëne). Kunstgebit wordt weinig gereinigd. 

Ook aandacht voor het gezicht (haartjes op de kin). Er is een lady shave aanwezig, maar deze 
wordt nooit gebruikt. Dat is jammer. 

10. Meer personeel (goed geschoold). De kleine huiskamer is ontoereikend voor de zes bewoners; 
te klein en te donker. De vaardigheden van de medewerkers liggen te ver uit elkaar. 

11. Meer personeel in de avond en de nacht. Overdag meer naar buiten kunnen. Medische 
begeleiding is niet goed. Ik moet er op aandringen dat de bewoner medicijnen krijgt als er iets 
niet goed gaat. 

12. Meer personeel op de afdeling. 
13. Meer personeel. 
14. Meer positieve prikkels om de bewoner iets te laten doen. Dingen samen doen, meer bewegen. 
15. Minder rapporteren en die tijd besteden aan cliënten. Al is het maar een praatje. Persoonlijke 

aandacht vindt de bewoner fijn. 
16. Niets, het is prima zo. 
17. Niets. (2x) 
18. Schoonmaken zou soms beter kunnen. 
19. Twee zorgverleners per huiskamer. Dan kan men afwisselend zorg verlenen aan individuele 

bewoners en aandacht schenken aan bewoners in de huiskamer. Zo is meer gewaarborgd dat er 
altijd toezicht is. 
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Waar bent u (zeer) tevreden over als het gaat om de zorg die de bewoner nu krijgt? 
 
Er is door 27 respondenten gebruik gemaakt van de vrije ruimte. Alle reacties worden hier weergegeven. 
 

1. Aandacht voor de bewoner en de liefdevolle verzorging. 
2. De betrokkenheid naar de hele familie toe over de bewoner. 
3. Dat de bewoner niet alleen op de kamer ligt, maar overdag bij de andere bewoners in de 

huiskamer mag zijn. 
4. De inzet en toewijding van het personeel. 
5. De kleinschaligheid. 
6. De specifieke persoonlijke aandacht die aan de bewoner gegeven wordt. 
7. De verzorging is goed. 
8. De vriendelijkheid en het geduld waarmee de bewoner wordt bejegend. 
9. De zorg is goed. 
10. De zorg is liefdevol en persoonlijk, maar ook vakkundig. 
11. Erg tevreden over het de zorg en het wonen. Alles is keurig, het personeel is beleefd en netjes. 

Er is persoonlijke aandacht voor de bewoner. 
12. Heel behulpzaam en vriendelijk personeel. 
13. Het personeel is aardig en lief voor de bewoners. 
14. Het personeel is heel vriendelijk tegen de bewoner, ondanks dat deze zelf geen fijn karakter 

heeft. De bewoner is moeilijk in omgang, maar als het personeel er is zie je hier weinig van 
terug. 

15. Ik ben tevreden over de manier van omgaan en werken. Er is altijd veel tijd en aandacht voor de 
bewoner, ook al is de communicatie niet gemakkelijk. Er wordt met veel geduld en begrip 
gewerkt. 

16. Ik ben tevreden. 
17. Liefde en aandacht. 
18. Men probeert het beste te doen voor de bewoner en bespreekt dit met familie. Men vraagt ook 

familie om zaken te kopen/organiseren als zaken draaglijker gemaakt kunnen worden voor de 
bewoner. Als familie zijn we geen professionals op het gebied van dementie. 

19. Mijn vragen worden door de leidinggevende adequaat afgehandeld. Carenzorg is een goed 
systeem, maar er moet wel goed gecommuniceerd worden. 

20. Na evaluatie van het zorgplan zijn er wat veranderingen aangebracht. Nu is het oké. 
21. Niet over veel, het gaat zijn gange'tje. 
22. Op een humoristische wijze met de bewoner omgaan. Niet te formeel. 
23. Persoonlijke verzorging. Dat zowel de kamer als de bewoner schoon is. 
24. Vriendelijke benadering. 
25. Ze zijn heel lief voor de bewoner. 
26. Zeer goed verzorgingshuis en personeel. 
27. Zeer tevreden over de zorg. Vriendelijk en zorgzaam personeel. 
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12. Achtergrondkenmerken 
 
De gemiddelde leeftijd van de cliënten over wie de vertegenwoordiger een lijst heeft ingevuld, is 87,3 
jaar.  
 
De verblijfsduur van de cliënten is: 
Hoe lang woont de bewoner nu in de zorginstelling? 

 Frequentie Percentage 
Valide 
Percentage 

Cumulatieve 
Percentage 

Valide minder dan een half jaar 5 16,7 16,7 16,7 
6 maanden tot minder dan 1 
jaar 

2 6,7 6,7 23,3 

1 tot 2 jaar 5 16,7 16,7 40,0 
2 tot 5 jaar 12 40,0 40,0 80,0 
meer dan 5 jaar 6 20,0 20,0 100,0 
Totaal 30 100,0 100,0  

 
De meest voorkomende redenen bij de cliënten voor opname in Cederhof zijn, in volgorde: 
- Vanwege ernstige geheugenproblemen of dementie 
- Omdat hij/zij niet meer zelfstandig kan wonen 
- Vanwege lichamelijke beperkingen of handicap(s) 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor vragen of opmerkingen over deze rapportage kunt u contact opnemen met Bureau De Bok 
Dijkstraat 5, 8801 LR Franeker 
tel: 0517-390038 
e-mail: info@bureaudebok.nl 
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