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Cliëntervaringsonderzoek	  Cederhof,	  Thuiszorg	  
	  
1.	  Inleiding	  
	  
1.1	  Algemeen:	  vragenlijst	  en	  benadering	  	  
	  
In	  opdracht	  van	  Cederhof	  zijn	  bij	  door	  Bureau	  De	  Bok	  de	  cliëntervaringen	  onderzocht	  onder	  cliënten	  die	  Thuiszorg	  
ontvangen.	  De	  meting	  is	  schriftelijk	  uitgevoerd	  en	  de	  meting	  is	  gestart	  op	  20	  september	  2018.	  De	  sluitingsdatum	  
voor	  het	  inzenden	  van	  vragenlijsten	  was	  15	  november	  2018.	  In	  totaal	  zijn	  de	  respondenten	  maximaal	  vier	  keer	  
benaderd.	  Bureau	  De	  Bok	  heeft	  alle	  vragenlijsten	  die	  tot	  en	  met	  19	  november	  2018	  binnen	  zijn	  gekomen	  
verwerkt.	  
	  
Voor	  dit	  onderzoek	  is	  een	  aangepaste	  versie	  van	  de	  CQ-‐index	  Zorg	  Thuis	  gebruikt.	  Bureau	  De	  Bok	  heeft	  in	  overleg	  
met	  Cederhof	  deze	  vragenlijst	  aangepast,	  om	  deze	  beter	  aan	  te	  laten	  sluiten	  bij	  de	  situatie	  van	  Cederhof.	  	  
	  
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.	  
	  
1.3	  Vergelijking	  met	  vorig	  onderzoek	  	  
	  
In	  deze	  rapportage	  wordt	  waar	  mogelijk	  een	  vergelijking	  gemaakt	  met	  de	  resultaten	  van	  het	  onderzoek	  in	  2016.	  	  
Omdat	  er	  in	  het	  huidige	  onderzoek	  gebruik	  is	  gemaakt	  van	  een	  aangepaste	  vragenlijst	  kan	  de	  vergelijking	  met	  het	  
vorige	  onderzoek	  niet	  overal	  worden	  gemaakt.	  De	  vergelijking	  met	  het	  vorige	  onderzoek	  wordt	  alleen	  
weergegeven	  voor	  vragen	  die	  in	  beide	  onderzoeken	  aan	  bod	  zijn	  gekomen.	  
	  
In	  de	  vergelijking	  worden	  drie	  zaken	  aangegeven:	  

1. Boven	  de	  grafiek:	  als	  een	  score	  geen	  aanleiding	  geeft	  tot	  een	  verbetervoorstel,	  maar	  in	  2016	  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	  2016	  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	  2016	  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	  2016	  geen	  aanleiding	  gaf	  tot	  een	  verbeterpunt	  en	  in	  
deze	  rapportage	  ook	  niet.	  
	   	  

                                            
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	  Cederhof	  
Thuiszorg	  

Bureau	  De	  Bok/29112018/JC/1.2	  

	  

3	  

1.4	  Opzet	  van	  deze	  rapportage	  
	  
De	  opzet	  van	  deze	  rapportage	  is	  als	  volgt.	  Eerst	  volgt	  de	  responsinformatie.	  Hierna	  worden	  de	  gemiddelde	  scores	  
per	  thema	  uit	  de	  vragenlijst	  weergegeven.	  De	  gemiddelde	  scores	  worden	  in	  een	  tabel	  en	  in	  een	  
spinnenwebgrafiek	  weergegeven.	  Daarna	  volgt	  een	  overzicht	  van	  de	  onderwerpen	  die	  cliënten	  het	  belangrijkste	  
vinden	  bij	  de	  zorg	  die	  zij	  van	  Cederhof	  krijgen.	  Op	  basis	  van	  de	  gemiddelde	  themascores	  en	  het	  belang	  dat	  
mensen	  aan	  de	  thema’s	  hechten	  wordt	  vervolgens	  een	  prioriteitenmatrix	  weergegeven.	  Zie	  voor	  meer	  uitleg	  over	  
deze	  analyse	  het	  betreffende	  hoofdstuk.	  
	  
Aansluitend	  worden	  in	  volgorde	  van	  de	  onderwerpen	  uit	  de	  vragenlijst	  de	  uitkomsten	  weergegeven.	  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.	  
	  
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	  	  
	  
In	  totaal	  zijn	  er	  voor	  het	  huidige	  onderzoek	  125	  cliënten	  aangeschreven.	  	  
	  
Bureau	  De	  Bok	  beschouwt	  redenen	  voor	  non-‐respons	  als	  ‘overleden’,	  ‘niet	  in	  staat’	  en	  ‘niet	  van	  toepassing’	  als	  
niet	  benaderd	  voor	  het	  onderzoek.	  	  
In	  totaal	  zijn	  er	  daarmee	  120	  cliënten	  benaderd	  (zie	  overzicht	  hieronder).	  
Er	  zijn	  82	  volledig	  ingevulde	  vragenlijsten	  teruggestuurd.	  
De	  respons	  is	  hiermee	  68,3%.	  
	  
In	  onderstaand	  overzicht	  zijn	  alle	  redenen	  voor	  non-‐respons	  te	  vinden:	  	  
	  
Reden	  non-‐respons	   Aantal	  
Overleden	   2	  
Geestelijk/	  fysiek	  niet	  in	  staat	  tot	  het	  invullen	  van	  de	  
vragenlijst	  

2	  

Niet	  van	  toepassing	  (krijgt	  geen	  thuiszorg	  van	  Cederhof)	   1	  
Ongeldige	  lijst	  (geholpen	  door	  zorgverlener)	   2	  
Weigeringen	  i.v.m.	  geen	  interesse/geen	  tijd/geen	  zin	   6	  
Onbekend	  (geen	  reactie)	   16	  
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1.	  Gemiddelde	  themascores	  en	  spinnenwebgrafiek	  
	  
Bureau	  De	  Bok	  heeft	  de	  vragenlijst	  ingedeeld	  in	  verschillende	  thema’s.	  Een	  thema	  kan	  uit	  één	  of	  meerdere	  vragen	  
bestaan.	  Bureau	  De	  Bok	  heeft	  de	  gemiddelde	  scores	  per	  vraag	  berekend	  en	  daarmee	  kunnen	  gemiddelde	  scores	  
per	  thema	  uit	  de	  vragenlijst	  worden	  berekend.	  De	  gemiddelde	  score	  per	  thema	  wordt	  berekend	  door	  de	  
gemiddelde	  scores	  per	  vraag	  op	  te	  tellen	  en	  vervolgens	  te	  delen	  door	  het	  aantal	  vragen	  waaruit	  het	  thema	  
bestaat.	  
	  
Bureau	  De	  Bok	  heeft	  alle	  vragen	  omgecodeerd,	  zodat	  voor	  iedere	  vraag	  de	  minimale	  score	  1	  en	  de	  maximale	  
score	  4	  is.	  
	  
In	  onderstaande	  tabel	  worden	  de	  gemiddelde	  scores	  per	  thema	  voor	  Cederhof	  weergegeven.	  Daarbij	  wordt	  
weergegeven	  welke	  vragen	  het	  thema	  bestaat.	  
	  
Er	  wordt	  hier	  geen	  vergelijking	  met	  2016	  weergegeven,	  omdat	  deze	  analyse	  in	  2016	  niet	  is	  gedaan.	  
	  
Thema	   Vragen	  uit	  

vragenlijst	  
Gemiddelde	  score	  voor	  

Cederhof	  
Aantal	  (N)	  

Meebeslissen	   1-‐5-‐6-‐8-‐11	   3,54	   81	  
Mantelzorgers	  betrokken	  bij	  opstellen	  
van	  afspraken	  over	  de	  zorg	   3	   3,66	   64	  

Afspraken	  nakomen	   4	   3,64	   78	  
Communicatie	   2-‐7-‐10	   2,92	   82	  
Telefonische	  bereikbaarheid	   9	   3,82	   76	  
Deskundigheid	   13	  t/m	  18	   3,61	   82	  
Voldoende	  tijd	   19	   3,34	   79	  
Dagelijks	  leven	  voortzetten	   21	   3,62	   78	  
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1.1	  Spinnenwebgrafiek	  indicatorscores	  
	  
Hieronder	  wordt	  een	  spinnenwebgrafiek	  van	  de	  gemiddelde	  themascores	  weergegeven.	  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	  de	  grafiek	  zijn	  de	  thema’s	  te	  zien.	  	  
	  

	  
	  
In	  de	  grafiek	  is	  te	  zien	  dat	  de	  meeste	  themascores	  zich	  tussen	  de	  score	  3	  en	  4	  bevinden	  (blauwe	  lijn)2.	  Dit	  
betekent	  meestal	  tot	  altijd	  goede	  ervaringen	  bij	  de	  verschillende	  thema’s.	  	  
	   	  

                                            
2 Het	  enige	  thema	  dat	  lager	  scoort	  dan	  3	  is	  ‘Communicatie’.	  

1 

2 

3 

4 
Meebeslissen(

Mantelzorgers(betrokken(bij(
opstellen(van(afspraken(over(de(

zorg(

Afspraken(nakomen(

Communica:e(

Telefonische(bereikbaarheid(

Deskundigheid(

Voldoende(:jd(

Dagelijks(leven(voortze?en(

Spinnenwebgrafiek-themascores-Cederhof-Thuiszorg-2018-

Cederhof 2018 
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2.	  Top	  drie	  belangrijkste	  onderwerpen	  en	  prioriteitenmatrix	  
	  
2.1	  top	  drie	  belangrijkste	  onderwerpen	  
	  
Respondenten	  konden	  aangeven	  wat	  zij	  het	  belangrijkste	  vinden	  bij	  de	  zorg	  die	  zij	  van	  Cederhof	  krijgen.	  Men	  
mocht	  drie	  onderwerpen	  aangeven.	  In	  onderstaande	  tabel	  wordt	  per	  onderwerp	  het	  aantal	  en	  het	  percentage	  
weergegeven	  dat	  voor	  het	  betreffende	  onderwerp	  heeft	  gekozen.	  De	  onderwerpen	  zijn	  in	  de	  tabel	  gerangschikt,	  
zodat	  bovenaan	  het	  meest	  gekozen	  onderwerp	  staat.	  De	  drie	  meest	  gekozen	  onderwerpen	  zijn	  dikgedrukt.	  
	  
Wat	  vindt	  u	  het	  allerbelangrijkste	  bij	  de	  zorg	  die	  u	  van	  Cederhof	  krijgt?	  
Onderwerp	   Aantal	  

keer	  
gekozen	  

Percentage	   Gemiddelde	  
score	  

-‐	  Dat	  ik	  mijn	  dagelijks	  leven	  kan	  voortzetten	  met	  de	  zorg	  
die	  ik	  heb	  
	  

37	   17,3%	   3,62	  

-‐	  Dat	  de	  verzorgenden	  deskundig	  zijn	  (dat	  ze	  voldoende	  
kennis	  en	  vaardigheden	  hebben,	  dat	  ze	  goed	  
samenwerken	  met	  andere	  hulpverleners/mantelzorger(s)	  
en	  zich	  goed	  in	  mij	  kunnen	  inleven)	  
	  

35	   16,4%	   3,61	  

-‐	  	  Dat	  ik	  kan	  meebeslissen	  over	  de	  zorg	  die	  ik	  krijg	  (de	  
soort	  zorg,	  maar	  ook	  over	  de	  tijdstippen	  van	  de	  zorg)	  
	  

30	   14,0%	   3,54	  

-‐	  Dat	  Cederhof	  de	  afspraken	  over	  de	  zorg	  nakomt	  
	   25	   11,7%	   3,64	  

-‐	  Dat	  Cederhof	  telefonisch	  goed	  bereikbaar	  is	  
	  

25	   11,7%	   3,82	  

-‐	  Dat	  er	  voldoende	  tijd	  is	  voor	  de	  zorg	  
	  

25	   11,7%	   3,34	  

-‐	  Dat	  de	  communicatie	  tussen	  Cederhof	  en	  mij	  goed	  is	  
	   20	   9,3%	   2,92	  

-‐	  Dat	  mijn	  mantelzorger(s)	  voldoende	  betrokken	  worden	  bij	  
het	  opstellen	  van	  afspraken	  over	  de	  zorg	  
	  

17	   7,9%	   3,66	  
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"
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*"Communica>e"

*""
"

*"Voldoende">jd"voor"de"zorg"
"
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"

*"Mantelzorgers"betrokken"bij"afspraken"
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"
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"
"
"
"

Prioriteitenmatrix++
Thuiszorg+

Cederhof+2018+

2.2	  Prioriteitenmatrix	  
	  
Op	  basis	  van	  de	  gegevens	  uit	  de	  tabel	  met	  belangvragen	  kan	  een	  prioriteitenmatrix	  gemaakt	  worden.	  	  
Bureau	  De	  Bok	  heeft	  voor	  elk	  thema	  uit	  de	  vragenlijst	  een	  gemiddelde	  score	  (themascore)	  berekend	  (zie	  
hoofdstuk	  1).	  	  
	  
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	  is3.	  

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.	  	  
	   	  

                                            
3	  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	  27	  respondenten	  hebben	  aangegeven	  een	  onderwerp	  
belangrijk	  te	  vinden.  
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3.	  Afspraken	  over	  de	  Thuiszorg	  
	  

 
 

 
 

 
 
 
 



	  

Rapportage	  meting	  Cederhof	  
Thuiszorg	  

Bureau	  De	  Bok/29112018/JC/1.2	  

	  

11	  

 
 

 
	  
	  

	   	  

Samenvatting	  verbetervoorstellen	  ‘Afspraken	  over	  de	  Thuiszorg’	  
	  

-‐	  Geen	  verbetervoorstellen.	  
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Samenvatting	  verbetervoorstellen	  ‘Communicatie	  met	  Cederhof’	  
	  

- Heb	  aandacht	  voor	  het	  tijdig	  op	  de	  hoogte	  stellen	  van	  veranderde	  tijdstippen	  van	  zorg/uitval	  van	  
een	  zorgverlener.	  Zorg	  dat	  vervangers	  ook	  goed	  op	  de	  hoogte	  zijn	  van	  hun	  taken	  en	  
werkzaamheden.	  Laat	  zien	  dat	  het	  zorgplan	  hiervoor	  gebruikt	  wordt.	  Achteruitgang	  t.o.v.	  2016.	  

	  

4.	  Communicatie	  met	  Cederhof	  
	  

 
 
Achteruitgang	  t.o.v.	  2016	  
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Samenvatting	  verbetervoorstellen	  ‘De	  bereikbaarheid’	  
	  

- Zorg	  ervoor	  dat	  cliënten	  weten	  hoe	  en	  wanneer	  de	  vaste	  contactpersoon	  (of	  diens	  vervanger)	  
bereikbaar	  is.	  Bekijk	  of	  de	  informatie	  over	  de	  bereikbaarheid	  duidelijk	  genoeg	  is,	  op	  het	  juiste	  
moment	  wordt	  gegeven	  en	  of	  herhaling	  gewenst	  is.	  Neem	  deze	  informatie	  eventueel	  weer	  mee	  in	  
de	  periodieke	  evaluatie.	  Heb	  hierbij	  ook	  aandacht	  voor	  het	  aanpassen	  van	  informatie	  aan	  een	  
eventueel	  veranderde	  groep	  cliënten:	  zorg	  voor	  informatie	  op	  maat	  en	  naar	  behoefte.	  
Vooruitgang	  t.o.v.	  2016.	  

	  

5.	  De	  bereikbaarheid	  
	  

 
 
Vooruitgang	  t.o.v.	  2016 
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6.	  Inhoud	  van	  de	  zorg	  
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Vooruitgang	  t.o.v.	  2016:	  geen	  verbetervoorstel	  meer	  
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Samenvatting	  verbetervoorstellen	  ‘Inhoud	  van	  de	  zorg’	  
	  

- Laat	  zien	  dat	  er	  tijd	  is	  voor	  iedere	  cliënt,	  maak	  tijd	  voor	  een	  praatje.	  Heb	  eventueel	  aandacht	  voor	  
‘haastig’	  te	  werk	  gaan	  van	  personeel	  (bij	  ervaren	  drukte).	  Heb	  ook	  aandacht	  is	  voor	  het	  mentale	  
welbevinden	  van	  de	  cliënt.	  Let	  hierbij	  bijvoorbeeld	  op	  eenzaamheid	  en	  welzijn.	  Laat	  de	  cliënt	  zien	  
dat	  er	  een	  luisterend	  oor	  is	  en	  laat	  bijvoorbeeld	  ook	  zien	  welke	  mogelijkheden	  er	  zijn	  voor	  
eventuele	  geestelijke	  ondersteuning.	  
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7.	  Algemene	  waardering	  
	  
	  
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	  
 

Gemiddelde	  
aanbevelingscijfer 

Gemiddelde	  cijfer	  
zorginstelling 

Gemiddelde	  cijfer	  
zorgverleners 

2016 2018 2016 2018 2016 2018 
Cederhof	   8,8	   8,9	   8,5	   8,6	   8,6	   8,8	  
	  
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	  8,	  9	  of	  10	  gegeven	  hebben	  
2. Passief	  Tevredenen	  =	  respondenten	  die	  een	  score	  van	  7	  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 
Aantal	  Promotors	  (8-‐9-‐10) 69 
Totaal	  N 79	  
	  
	    
%	  Criticasters	  (0-‐6) 2,5% 
%	  Passief	  Tevredenen	  (7) 10,1% 
%	  Promotors	  (8-‐9-‐10) 87,3%	  
	  
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	  2016 

Net	  Promotor	  Score	  (NPS)	  
Cederhof	  2018 

+75,9 +84,8	  
	  
Toelichting	  NPS:	  

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

gegeven.	  
	  

• Een	  negatieve	  NPS	  houdt	  in	  dat	  er	  meer	  cijfers	  van	  0-‐6	  gegeven	  zijn	  dan	  achten,	  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	  8,	  9	  of	  een	  10	  geven.	  	  
	  
In	  de	  tabellen	  op	  de	  volgende	  pagina	  wordt	  weergegeven	  hoeveel	  respondenten	  voor	  een	  cijfer	  hebben	  gekozen.	  
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22.	  Zou	  u	  de	  zorg	  die	  u	  krijgt	  van	  Cederhof	  bij	  uw	  vrienden	  en	  familie	  aanbevelen?	  
Cijfer	   Aantal	   Percentage	  

6	   2	   2,5%	  
7	   8	   10,1%	  
8	   22	   27,8%	  
9	   11	   13,9%	  
10	   36	   45,6%	  

Totaal	   79	   100,0%	  
	  
23.	  Welk	  rapportcijfer	  geeft	  u	  Cederhof?	  

Cijfer	   Aantal	   Percentage	  
6	   3	   3,7%	  
7	   11	   13,6%	  
8	   23	   28,4%	  
9	   21	   25,9%	  
10	   23	   28,4%	  

Totaal	   81	   100,0%	  
	  
24.	  Welk	  rapportcijfer	  geeft	  u	  de	  verzorgenden?	  

Cijfer	   Aantal	   Percentage	  
7	   7	   8,9%	  
8	   28	   35,4%	  
9	   17	   21,5%	  
10	   27	   34,2%	  

Totaal	   79	   100,0%	  
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8.	  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	  38	  respondenten	  gebruik	  gemaakt	  van	  de	  vrije	  ruimte.	  Alle	  reacties	  worden	  hier	  weergegeven.	  	  
	  

1. Communicatie	  tussen	  extramuraal	  en	  dagverzorging	  kan	  beter.	  Veranderingen	  zoals	  nieuwe	  
contactpersoon	  worden	  niet	  vermeld	  aan	  mantelzorger.	  Een	  keer	  per	  jaar	  gesprek	  tussen	  
zorg/dagverzorging	  en	  mantelzorg	  is	  te	  weinig.	  Na	  stoppen	  van	  huishoudelijke	  hulp	  nog	  geen	  vaste	  hulp	  
op	  vaste	  dag.	  Dat	  is	  niet	  altijd	  handig	  voor	  afspraken	  huishoudelijke	  hulp-‐mantelzorg.	  

2. Dat	  de	  verzorgenden	  de	  tijd	  krijgen	  om	  de	  cliënt	  goed	  te	  helpen.	  Meestal	  is	  er	  geen	  tijd	  om	  te	  
communiceren.	  Het	  zou	  de	  cliënten	  een	  goed	  gevoel	  geven.	  

3. Dat	  de	  verzorgenden	  meer	  tijd	  krijgen.	  Ze	  moeten	  te	  veel	  op	  klok	  kijken.	  Ze	  moeten	  zich	  te	  veel	  haasten,	  
het	  is	  altijd	  druk.	  

4. Dat	  mijn	  bed	  geregeld	  wordt	  opgemaakt.	  Het	  gebeurt	  nu	  helemaal	  niet	  (meer).	  
5. Dat	  ze	  sneller	  komen	  als	  ik	  hulp	  nodig	  heb,	  bijvoorbeeld	  bij	  naar	  de	  wc	  gaan.	  Dit	  komt	  door	  

personeelsgebrek.	  
6. De	  grote	  verscheidenheid	  aan	  verzorgenden	  wordt	  als	  onprettig	  ervaren.	  Verzorgenden	  zijn	  niet	  op	  de	  

hoogte	  van	  de	  gezondheidssituatie	  en	  de	  klachten	  van	  de	  cliënt.	  
7. De	  tijden	  waarop	  ze	  komen	  kloppen	  niet	  altijd.	  Kan	  soms	  wel	  een	  half	  uur	  tot	  anderhalf	  uur	  later	  zijn.	  
8. De	  verzorging	  is	  prima,	  maar	  de	  planning	  is	  heel	  slecht.	  
9. Geen	  veranderingen	  nodig.	  
10. Handen	  wassen	  bij	  het	  oogdruppelen.	  Het	  steunkousen	  aantrekken	  laat	  nog	  wel	  eens	  te	  wensen	  over.	  
11. Helemaal	  niets,	  ben	  zeer	  tevreden.	  
12. Helemaal	  niets.	  (3x)	  
13. Het	  zou	  heerlijk	  zijn	  als	  de	  thuiszorg	  meer	  tijd	  kon	  besteden.	  Maar	  we	  begrijpen	  dat	  dit	  niet	  kan.	  
14. Meer	  personeel.	  
15. Meer	  tijd	  voor	  de	  verzorgenden.	  Ze	  hebben	  altijd	  haast.	  
16. Meer	  tijd	  voor	  de	  verzorgenden.	  Ze	  vliegen	  heen	  en	  weer,	  van	  het	  ene	  naar	  het	  andere	  adres.	  
17. Neem	  de	  tijd.	  
18. Niets	  veranderen,	  alles	  gaat	  prima!	  
19. Niets,	  het	  is	  goed	  zoals	  het	  gaat.	  
20. Niets,	  het	  is	  goed.	  
21. Niets,	  het	  is	  prima.	  
22. Niets.	  (9x)	  
23. Te	  veel	  wisseling	  van	  verzorgenden	  is	  in	  het	  nadeel	  van	  de	  cliënt.	  
24. Vaste	  verzorgenden.	  
25. Veel	  wisseling	  van	  zorgverleners	  en	  daardoor	  niet	  altijd	  op	  de	  hoogte	  van	  het	  zorgplan	  of	  zorgplan	  niet	  

actueel.	  Hierdoor	  worden	  vaak	  belangrijke	  details	  gemist	  en	  niet	  uitgevoerd.	  Als	  ik	  veel	  pijn	  heb	  denk	  ik	  
er	  zelf	  ook	  niet	  aan.	  De	  huidige	  contactverzorgende	  is	  momenteel	  te	  weinig	  ingepland,	  waardoor	  
afspraken	  niet	  soepel	  verlopen.	  

26. Weinig,	  het	  gaat	  uitstekend.	  
27. Ze	  komen	  en	  gaan.	  Ik	  moet	  overal	  achteraan	  gaan.	  Ik	  kan	  er	  wel	  een	  boek	  over	  schrijven.	  
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Waar	  bent	  u	  (zeer)	  tevreden	  over	  als	  het	  gaat	  om	  de	  zorg	  die	  u	  nu	  thuis	  krijgt?	  
Er	  is	  door	  34	  respondenten	  gebruik	  gemaakt	  van	  de	  vrije	  ruimte.	  Alle	  reacties	  worden	  hier	  weergegeven.	  	  
	  

1. Alles	  gaat	  prima.	  
2. Alles	  is	  goed.	  Iedereen	  is	  zeer	  beleefd,	  schoon	  en	  netjes.	  
3. Altijd	  op	  tijd	  en	  goed.	  
4. Betrokkenheid	  van	  de	  verzorgenden.	  Ze	  zijn	  zeer	  gemotiveerd,	  maar	  lopen	  tegen	  een	  berg	  administratie	  

aan.	  Hierdoor	  blijft	  er	  veel	  minder	  tijd	  over	  om	  mij	  te	  helpen.	  
5. Betrokkenheid/belangstelling,	  vriendelijkheid.	  Ze	  komen	  de	  afspraken	  na.	  
6. Bijna	  altijd	  op	  de	  afgesproken	  tijden	  aanwezig.	  
7. Dat	  alle	  verzorgenden	  goed	  hun	  best	  doen	  en	  aardig	  zijn.	  Zeer	  tevreden.	  
8. De	  aandacht,	  vriendelijkheid	  van	  de	  verzorgenden	  en	  de	  kennis.	  
9. De	  liefde	  en	  zorg	  van	  de	  verzorgende.	  
10. De	  manier	  waarop	  ze	  met	  mij	  omgaan,	  me	  gerust	  stellen,	  met	  respect	  aanspreken.	  Mijn	  mantelzorgers	  

zijn	  tevreden	  over	  hoe	  er	  met	  ze	  gecommuniceerd	  wordt.	  
11. De	  verzorgenden	  doen	  hun	  best	  om	  te	  helpen	  en	  de	  cliënt	  een	  goede	  dag	  te	  geven.	  
12. De	  verzorgenden	  zijn	  altijd	  goed	  op	  tijd.	  
13. De	  verzorgenden	  zijn	  zeer	  betrokken,	  zorgzaam,	  positief	  en	  persoonlijk.	  
14. De	  zorg	  en	  de	  aandacht	  die	  men	  aan	  mij	  besteedt.	  
15. Dik	  tevreden	  over	  de	  zorg.	  De	  zorg	  is	  er	  voor	  me	  als	  ik	  ze	  nodig	  heb.	  Dit	  geeft	  mij	  rust.	  
16. Er	  wordt	  goed	  geluisterd.	  
17. Goede	  behandeling.	  
18. Het	  aankleden	  en	  douchen.	  
19. Het	  is	  prima	  zo.	  Ik	  ben	  overal	  zeer	  tevreden	  over.	  
20. Ik	  heb	  veel	  hulp	  nodig,	  maar	  krijg	  die	  hulp	  ook	  zo	  veel	  als	  nodig	  is.	  Ik	  ben	  zeer	  tevreden.	  
21. Over	  alles.	  
22. Over	  de	  goede	  en	  vriendelijke	  behandeling.	  
23. Over	  de	  totale	  zorg.	  
24. Over	  de	  vriendelijkheid	  van	  de	  verzorgenden.	  
25. Over	  het	  algemeen	  ben	  ik	  tevreden	  over	  de	  zorg	  die	  geboden	  wordt.	  
26. Persoonlijke	  aandacht	  en	  betrokkenheid	  van	  de	  medewerkers.	  
27. Tevreden.	  
28. Vakkundige	  hulp	  en	  persoonlijke	  aandacht.	  
29. Vriendelijk,	  zorgzaam.	  
30. Vriendelijke	  zorgverleners,	  altijd	  in	  voor	  een	  praatje.	  
31. Wij	  hebben	  er	  vertrouwen	  in.	  
32. Ze	  komen	  vrijwel	  altijd	  op	  hetzelfde	  tijdstip.	  Betrokken	  en	  deskundige	  medewerksters	  die	  een	  luisterend	  

oor	  hebben	  voor	  mij.	  
33. Ze	  nemen	  alle	  tijd	  voor	  het	  douchen.	  
34. Zeer	  tevreden,	  prima!	  
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9.	  Achtergrondkenmerken	  
	  
De	  gemiddelde	  leeftijd	  van	  de	  respondenten	  is	  84,2	  jaar.	  	  
	  
De	  verdeling	  naar	  geslacht	  is:	  
	  
Wat	  is	  uw	  geslacht?	  

	   Frequentie	   Percentage	   Valide	  Percentage	   Cumulatieve	  
Percentage	  

Valide	   man	   23	   28,0	   29,1	   29,1	  
vrouw	   56	   68,3	   70,9	   100,0	  
Totaal	   79	   96,3	   100,0	   	  

Missend	   	  	   3	   3,7	   	   	  
Totaal	   82	   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	   2	   2,4	   2,6	   2,6	  
matig	   54	   65,9	   70,1	   72,7	  
goed	   19	   23,2	   24,7	   97,4	  
zeer	  goed	   2	   2,4	   2,6	   100,0	  
Totaal	   77	   93,9	   100,0	   	  

Missend	   	  	   5	   6,1	   	   	  
Totaal	   82	   100,0	   	   	  



	  

	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
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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