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Achtergrond van het onderzoek 

 

Het belang van cliëntenonderzoek 

Uw cliënten zijn belangrijk voor u. Met een goed opgezet cliëntenonderzoek voelen uw cliënten dat ze 

gewaardeerd worden en bij u op de eerste plaats staan. Dat geeft energie en is positief voor uw organisatie. 

 

Uw medewerkers werken veel prettiger en zijn meer gemotiveerd, wanneer zij werken met tevreden cliënten. 

Andersom geldt dit effect overigens ook. Uw cliënten worden meer tevreden wanneer ze te maken hebben met 

medewerkers die tevreden zijn en lekker in hun vel zitten. 

Cliënttevredenheid wordt bepaald door de behoeften en verwachtingen van uw cliënten ten opzichte van de 

prestaties van Amstelring. Wat zijn hun ervaringen met de door u geleverde zorg? 

 

Effectory werkt met grafische en zeer toegankelijke rapportages.  De CQI rapportage in Effectory stijl biedt een 

duidelijk inzicht in de beleving van uw cliënten en brengt concrete verbeterpunten naar voren waar u direct 

mee aan de slag kunt, daar waar het nodig is. 

 

Dit rapport kunt u gebruiken bij het nemen van strategische beslissingen en bij het opstellen van het beleid 

voor de gehele organisatie. Daarnaast is gebleken dat rapportages specifiek voor onderdelen van de organisatie 

of cliëntgroepen zeer motiverend werken. Door de resultaten te verbijzonderen kan een ieder snel en eenvoudig 

aan de slag met het eigen resultaat. 

 

Zo kunt u gericht werken aan het verbeteren van de kwaliteit van de zorg. 

 

De rapportage 

 

Deze rapportage wordt gemaakt volgens de Effectory huisstijl. Hierdoor zijn de rapportages makkelijk leesbaar 

en worden de resultaten op een aantrekkelijke en heldere manier weergegeven.  

 

Uw rapportage bestaat uit de volgende elementen:  

 

Rapportage element Korte omschrijving 

Inhoudsopgave Geeft aan wat er aan bod komt in de rapportage. 

Onderzoeksopzet Deze onderzoeksopzet. De onderzoeksopzet geeft klantspecifieke informatie weer met 

betrekking tot de achtergrond van het onderzoek. 

Quickview De quickview laat u, door middel van 4 beknopte overzichten, in één oogopslag de 

belangrijkste resultaten van uw onderzoek zien.  

Responsoverzicht Een overzicht van het aantal benaderde cliënten en de daadwerkelijke netto respons. 

Resultaten op de vragen Een overzicht van de resultaten per vraag. De resultaten worden per 

antwoordmogelijkheid als percentage weergegeven. Tevens worden het aantal 

antwoorden per antwoordmogelijkheid getoond. Indien mogelijk worden de resultaten 

vergeleken met een vorige meting en de landelijke referentiescore. 

Resultaten per 

kwaliteitsdimensie 

Een overzicht van de resultaten per kwaliteitsdimensie, de resultaten worden per 

antwoordmogelijkheid als percentage weergegeven. Er wordt getoond welke vragen 

onder de betreffende kwaliteitsdimensie vallen. Indien mogelijk worden de resultaten 

vergeleken met een vorige meting en de landelijke referentiescore. 

Prioriteitenoverzicht Een overzicht dat inzicht geeft in verbeterprioriteiten middels een verbeterkwadrant en 

verbeterlijst. 
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Grafische rapportage Hier komen de resultaten van de vragen aan bod die niet gerapporteerd zijn in de eerdere 

overzichten. Denk hierbij aan achtergrondvragen als opleidingsniveau. 

Antwoorden op open vragen Een overzicht van alle tekstantwoorden op de open (kwalitatieve) vragen. 

 

 
Leeswijzer 

 

Quickview 

De quickview geeft u in één oogopslag inzicht in de belangrijkste resultaten van het onderzoek. Het overzicht 

bestaat uit 4 onderdelen: 

 

Kerncijfers: In dit deel ziet u of uw cliënten uw organisatie zouden aanbevelen bij anderen. Indien u extra 

vragen heeft opgenomen ziet u hier de scores van de extra vragen. 

Kwaliteitsdimensie: Een kwaliteitsdimensie is een specifiek aspect wat is opgebouwd uit meerdere vragen. In 

dit kwadrant vindt u uw best scorende en slechtst scorende kwaliteitsdimensie.  

Opvallende scores: In het derde deel worden de top 5 positieve ervaringen en top 5 negatieve ervaringen 

getoond. 

Waar is verbetering nodig: Hier ziet u de 10 belangrijkste verbeterpunten. Deze verbeterpunten zijn gebaseerd 

op het prioriteitenoverzicht.  

 

Respons 

Er wordt bij het bepalen van de respons onderscheid gemaakt tussen de termen totaal benaderd, netto 

benaderd, bruto respons en netto respons.  

 

Netto benaderd is het totaal aantal benaderde mensen minus; de mensen die zijn overleden, mensen die niet 

tot de onderzoekspopulatie behoren, vragenlijsten die onbestelbaar retour komen en mensen die op de RIP lijst 

stonden.  

Bruto respons is het aantal ingevulde vragenlijsten, oftewel ‘netto benaderd’ minus de vragenlijsten die niet 

retour of blanco retour zijn gekomen. 

Netto respons is het aantal bruikbare en ingevulde vragenlijsten, dus ‘bruto respons’ minus de vragenlijsten die 

in de opschoningsacties als onbruikbaar zijn bestempeld. 

 

Resultaten op de vragen 

In de resultaten op de vragen worden significante afwijkingen gekleurd. De kleur rood geeft aan dat er een 

significant negatief verschil is tussen de score en datgene waartegen het afgezet wordt (bijvoorbeeld de 

benchmark, de vorige meting of een bovenliggend niveau). De kleur groen geeft aan dat er een significant 

positief verschil is.  

 

Bij kleuring worden de resultaten van de huidige meting altijd als uitgangspunt genomen. Dat betekent dat als 

een score afgezet wordt tegen meerdere referentiepunten, zoals de vorige meting en de benchmark, dan kleurt 

het vakje met de score waartegen afgezet wordt. Bijvoorbeeld: uw score is een 6,5 en de score van de 

benchmark is een 7. Het vakje van de benchmark is dan rood gekleurd als úw score significant lager is dan de 

benchmark.  

 

Naast significante kleuring wordt er in de ‘Resultaten op de vragen’ gewerkt met 2 icoontjes; ster en 

gereedschap. Een ster geeft aan dat de antwoorden op de betreffende vraag uit meer dan 90% positieve 

ervaringen bestaat. Het gereedschap geeft aan dat de antwoorden op de betreffende vraag uit meer dan 50% 

negatieve ervaringen bestaat. Zo ziet u in één oogopslag op welke zorgaspecten u goed scoort en waar 

verbetering nodig is. 
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Resultaten per kwaliteitsdimensie 

Een kwaliteitsdimensie is een specifiek aspect van de zorgverlening dat is opgebouwd uit meerdere vragen. 

Voor de berekening van de kwaliteitsdimensie worden de antwoorden op de afzonderlijke vragen gemiddeld.  

 

Per kwaliteitsdimensie wordt aangegeven uit welke vragen de kwaliteitsdimensie is opgebouwd. Achter elke 

vraag staat het aantal uitspraken vermeld (n=...). Indien een van de onderliggende vragen horende bij een 

kwaliteitsdimensie uit minder dan 10 uitspraken bestaat, wordt in verband met anonimiteitbewaking de gehele 

kwaliteitsdimensie niet gerapporteerd. 

 

Resultaten per kwaliteitsdimensie worden weergegeven in percentages per antwoordmogelijkheid. Net als bij de 

‘Resultaten op de vragen’ wordt ook hier indien mogelijk significante afwijkingen gekleurd en is er sprake van 

een ster of gereedschap plaatje als er meer dan 90% positieve ervaringen dan wel meer dan 50% negatieve 

ervaringen zijn gemeten.  

 

Prioriteitenoverzicht 

Om u een handvat te bieden bij het bepalen van verbeterprioriteiten is een verbeterkwadrant en verbeterlijst 

opgesteld. We raden u aan om samen met uw medewerkers te bepalen waarmee jullie aan de slag gaan. 

 

De verbeterinformatie wordt gecreëerd door de belangscores (op een schaal van 1-4) van verschillende 

aspecten af te zetten tegen de ervaringen van uw cliënten met het betreffende aspect. Aspecten die cliënten 

zeer belangrijk vinden en waarop de ervaring relatief negatief is, zouden de hoogste prioriteit moeten hebben 

voor verbetering. Door belang en ervaring te combineren ontstaan verbeterscores. Hoe hoger de verbeterscore, 

des te belangrijker het is dit punt aan te pakken aangezien het verbeteren van dit punt de meeste vruchten zal 

afwerpen.  

 

De verbeterscores worden gebruikt voor het verbeterlijstje. In dit lijstje worden de vragen in de vragenlijst 

gesorteerd op basis van verbeterscore, waarbij de hoogste verbeterscore bovenaan staat en de laagste 

verbeterscore onderaan de tabel. U ziet in één oogopslag de verbeterprioriteiten.  

 

Om de verbetermatrix overzichtelijk te houden, worden niet alle vragen in de matrix geplot maar alleen de 

kwaliteitsdimensies. Zo ziet u per kwaliteitsdimensie of welke actie wenselijk is. De verdiepingsslag naar 

onderliggende vragen vindt u vervolgens in de verbeterlijst.  

 

Grafische rapportage  

In de grafische rapportage komen achtergrondvragen aan bod, denk hierbij aan vragen als opleidingsniveau. 

Ten behoeve van de leesbaarheid worden de resultaten niet alleen in een staafdiagram maar ook in een tabel 

weergegeven. 

 

De grafische rapportage kan uit 2 typen staafdiagrammen bestaan;  

 Een gecombineerde staafdiagram waarbij alle antwoordcategorieën zijn weergegeven in één staaf die 

optelt tot 100%. Deze grafiek wordt gebruikt voor vragen waarbij één antwoord mogelijk is. 

 Een staafdiagram waarbij elke antwoordcategorie wordt weergegeven door een staaf. Deze grafiek 

wordt gebruikt voor vragen waarbij meerdere antwoorden mogelijk zijn. Het totaalpercentage kan 

hierdoor optellen tot meer dan 100%. 
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Absolute en significante afwijkingen 

 

Wat is het verschil tussen absolute afwijkingen en significante afwijkingen? 

Absolute afwijkingen zijn gebaseerd op het verschil tussen twee gemiddelden, namelijk de uitgangswaarde (de 

eigen score) en de referentiescore (bijvoorbeeld van een andere groep). Hierbij wordt voorbij gegaan aan de 

verdeling van de antwoorden van de vergeleken scores. Significantie neemt de verdeling van de antwoorden 

wel mee in de berekening. Een gemiddelde is sterker wanneer de verdeling van de onderliggende antwoorden 

klein is. Bij een toenemende groepsgrootte is de kans op een sterk gemiddelde groter, omdat er naar 

verhouding minders ‘uitschieters’ zijn. Dus wanneer er vaker hetzelfde antwoord wordt gegeven, is de verdeling 

van de antwoorden kleiner en het gemiddelde sterker. Bij verdeeldheid is het juist andersom: de verdeling van 

de antwoorden is groter en het gemiddelde is daardoor minder sterk. Als twee gemiddelden sterk genoeg van 

elkaar verschillen spreken we van een significante afwijking. Door zowel absolute als significante afwijkingen te 

kleuren, krijgt u inzicht in de concrete verbeterpunten waar uw organisatie gericht mee aan de slag kan gaan. 

 

We kleuren alleen significante verschillen (donker bij 99% betrouwbaarheid en licht bij 95% betrouwbaarheid) 

én grote absolute verschillen (donker bij een absoluut verschil > 1,5 en licht bij een absoluut verschil > 0,7). 

Wanneer er zowel een significant verschil als een absoluut verschil is dan wordt er altijd uitgegaan van de 

sterkste afwijking. De sterkte van de afwijking wordt bepaald aan de hand van de mate van relevantie. Scores 

worden gekleurd op basis van het meest relevante verschil. 

 

 Relevant 

verschil 

Zeer relevant 

verschil 

Significantie niveau 95% 99% 

Procentuele afwijking > 7% > 15% 

Absolute afwijking > 0,7 > 1,5 

 

De kleuring in de rapportage is een hulpmiddel bij het bepalen van acties. Wanneer de score van de organisatie 

donkerrood kleurt ten opzichte van bijvoorbeeld de benchmark, vraagt dit om aandacht en actie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welke kleuring gebruikt Effectory? 

     Zeer relevant verschil 

     Relevant verschil 

     Geen relevant verschil 

     Relevant verschil 

     Zeer relevant verschil 

 

Voorbeeld  

 

Twee respondenten hebben beide ‘mee eens’ ingevuld. Omgerekend is dit een gemiddelde score van een 7,5. Maar 

als een respondent ‘helemaal mee eens’ invult, wat omgerekend een 10 is, en de ander ‘niet mee eens, niet mee 

oneens’, wat omgerekend een 5 is, is dat ook een gemiddelde score van een 7,5. Dezelfde score dus, maar een 

groot verschil in meningen in het tweede geval. Dit betekent dat het gemiddelde statistisch gezien minder sterk is, 

maar in dit soort situaties kan het cijfermatige verschil toch doorslaggevend zijn als de absolute afwijking groot 

genoeg is. 
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Aanraden
27)Aanbevelen A B

% Promoters 72 14

% Passief tevreden 20 71

% Criticasters 8 15

Kerncijfers

Score van huidige meting (A)
Score van de vorige meting (B)

Kwaliteitsdimensie
Een kwaliteitsdimensie is een specifiek aspect van uw 
zorgverlening. In dit overzicht ziet u de best scorende en 
slechts scorende kwaliteitsdimensie. 
Score van huidige meting (A) 
Score van de vorige meting (B)

Gastvrijheid: Ervaringen met inrichting A B

% Nee 3 7

% Ja 97 93

Best scorende kwaliteitsdimensie

Slechtst scorende kwaliteitsdimensie

Ervaren beschikbaarheid personeel A B

% Nooit/ Soms 53 43

% Meestal 32 39

% Altijd 15 18

Opvallende scores
Een overzicht van de top 5 grootste aantal positieve ervaringen 
en top 5 grootste aantal negatieve ervaringen. 
Score van de huidige meting (A)
Score van de vorige meting (B)

Top 5 positieve ervaringen A B

1 23)Zelf inrichting kamer (% Ja) 97 93

2 21)Rustige plek voor bezoek (% Altijd) 94 90

3 14) Informatie over mogelijkheden (% Ja) 94 83

4 15) Informatie over rechten (% Ja) 84 67

5 22)Cliënt voelt zich veilig (% Altijd) 84 80

Top 5 negatieve ervaringen A B

1 7)Voldoende personeel (% Nooit, Soms) 53 43

2 25)Maaltijden zijn lekker (% Nooit, Soms) 34 37

3 12)Meebeslissen over tijd zorg (% Nooit, Soms) 30 40

4 18)Voldoende aandacht hoe het gaat (% Nooit, 
Soms) 29 21

5 11)Meebeslissen over type zorg (% Nooit, Soms) 28 43

Waar is verbetering nodig?
Om u een handvat te bieden bij het bepalen van 
verbeterprioriteiten is een verbeterlijst opgesteld. In dit 
overzicht ziet u de 10 belangrijkste verbeterpunten. De ranking 
is bepaald aan de hand van:
De hoogste verbeterscores (A)
Het percentage negatieve antwoorden (B)
Belangscore (C)

P
rioriteit A B C

1 7)Voldoende personeel 1,9 53% 3,6

2 25)Maaltijden zijn lekker 1,2 34% 3,5

3 18)Voldoende aandacht hoe het gaat 0,9 29% 3,2

4 12)Meebeslissen over tijd zorg 0,8 30% 2,6

5 20)Omgang bewoners is prettig 0,8 24% 3,2

6 11)Meebeslissen over type zorg 0,8 28% 2,8

7 19)Woonruimte is schoon 0,8 22% 3,4

8 16) Luisteren 0,6 18% 3,3

9 15) Informatie over rechten 0,5 16% 2,9

10 26)Sfeer tijdens het eten 0,4 14% 2,9

Somatiek

QUICKVIEW Respons

75,6%
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Totaal 
benaderd 

Netto 
benaderd 

Bruto 
respons 

Netto 
respons 

Netto 
benaderd 

%

Bruto 
respons 

%

Netto 
respons 

%

Somatiek 439 439 332 332 100,0% 75,6% 75,6%

Bornholm 20 20 19 19 100,0% 95,0% 95,0%

Hoogbouw 2 10 10 10 10 100,0% 100,0% 100,0%

Hoogbouw 4 10 10 9 9 100,0% 90,0% 90,0%

De Bogt-Westerbeer 19 19 17 17 100,0% 89,5% 89,5%

Munt 19 19 17 17 100,0% 89,5% 89,5%

De Drie Hoven 33 33 27 27 100,0% 81,8% 81,8%

2 11 11 9 9 100,0% 81,8% 81,8%

4 en 5 11 11 9 9 100,0% 81,8% 81,8%

bg en 1 11 11 9 9 100,0% 81,8% 81,8%

De Klinker 17 17 16 16 100,0% 94,1% 94,1%

Vondel-Multatulie-Jacob Olie-Breitner 7 7 7 7 100,0% 100,0% 100,0%

Zorgapp tweede etage 10 10 9 9 100,0% 90,0% 90,0%

De Rietvinck 30 30 23 23 100,0% 76,7% 76,7%

Samkaldenhof-Tellingenhof-Roellaan 17 17 14 14 100,0% 82,4% 82,4%

Van thijn-Patijn-Cohen 13 13 9 9 100,0% 69,2% 69,2%

De Venser 33 33 25 25 100,0% 75,8% 75,8%

Afdeling 1-B1 7 7 5 5 100,0% 71,4% 71,4%

Afdeling 2-B1 8 8 7 7 100,0% 87,5% 87,5%

Afdeling 3-B2 9 9 6 6 100,0% 66,7% 66,7%

Afdeling 4-B2 9 9 7 7 100,0% 77,8% 77,8%

Eigen Haard 17 17 15 15 100,0% 88,2% 88,2%

Eigen Haard Verzorging 17 17 15 15 100,0% 88,2% 88,2%

Floriande 29 29 24 24 100,0% 82,8% 82,8%

Legenda

Totaal benaderd Het totaal aantal verstuurde vragenlijsten

Netto benaderd Het totaal aantal verstuurde vragenlijsten minus gevallen waarbij cliënt overleden is, cliënt niet tot de 
onderzoekspopulatie behoort, vragenlijsten die onbestelbaar retour komen

Bruto respons Het aantal ingevulde vragenlijsten

Netto respons Het aantal bruikbare vragenlijsten (bruto respons - aantal vragenlijsten die na de opschoningsactie onbruikbaar zijn 
verklaard)

Netto benaderd % 100 x (netto benaderd/ totaal benaderd)

Bruto respons % 100 x (bruto respons/ netto benaderd)

Netto respons % 100 x (netto respons/ netto benaderd)

RESPONS

Somatiek
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Totaal 
benaderd 

Netto 
benaderd 

Bruto 
respons 

Netto 
respons 

Netto 
benaderd 

%

Bruto 
respons 

%

Netto 
respons 

%

Etage2-Etage3 29 29 24 24 100,0% 82,8% 82,8%

Groenelaan 26 26 14 14 100,0% 53,8% 53,8%

Duinroos 15 15 6 6 100,0% 40,0% 40,0%

Waterlelie 11 11 8 8 100,0% 72,7% 72,7%

Het Hoge Heem 41 41 26 26 100,0% 63,4% 63,4%

BG-Etage1-Etage2-Etage3 22 22 12 12 100,0% 54,5% 54,5%

Etage4-Etage5-Etage6-Etage7 19 19 14 14 100,0% 73,7% 73,7%

Het Schouw 37 37 26 26 100,0% 70,3% 70,3%

Dollardplein 72-74-Ijdoornlaan 761 9 9 7 7 100,0% 77,8% 77,8%

Zorgwoningen Dollardplein-Ijdoornlaan 28 28 19 19 100,0% 67,9% 67,9%

Jatopa 15 15 14 14 100,0% 93,3% 93,3%

Indische groepen-Hollandse groepen 15 15 14 14 100,0% 93,3% 93,3%

Leo Polak 33 33 25 25 100,0% 75,8% 75,8%

Hoogeboom-Landzigt 33 33 25 25 100,0% 75,8% 75,8%

Rozenholm 25 25 18 18 100,0% 72,0% 72,0%

Baccara-Sonia 25 25 18 18 100,0% 72,0% 72,0%

Vreugdehof 39 39 22 22 100,0% 56,4% 56,4%

V4 8 8 5 5 100,0% 62,5% 62,5%

V6 6 6 4 4 100,0% 66,7% 66,7%

V7 6 6 4 4 100,0% 66,7% 66,7%

V8 9 9 5 5 100,0% 55,6% 55,6%

V9 10 10 4 4 100,0% 40,0% 40,0%

Willem Dreeshuis 25 25 21 21 100,0% 84,0% 84,0%

Gang 1-2-3-4 25 25 21 21 100,0% 84,0% 84,0%

RESPONS

Somatiek
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Legenda
Score van de huidige meting A
Score van de vorige meting B
Aantal uitspraken van de huidige meting C
Aantal uitspraken van de vorige meting D

ONDERLIGGENDE VRAGEN

Deskundigheid zorgverleners A B C D

6) Werken de zorgverleners vakkundig? (% Altijd) 50,9% 43,6% 140 159

Nooit 1,5% 0,5% 4 2

Soms 8,4% 11,0% 23 40

Meestal 39,3% 44,9% 108 164

7) Is er genoeg personeel in huis? (% Altijd) 15,1% 17,5% 45 64

Nooit 17,7% 12,6% 53 46

Soms 35,5% 30,7% 106 112

Meestal 31,8% 39,2% 95 143

8) Zijn uw zorgverleners goed op de hoogte van uw ziekte
(n) of gezondheidsproblemen? (% Altijd)

65,3% 60,8% 196 222

Nooit 0,3% 0,8% 1 3

Soms 8,7% 12,3% 26 45

Meestal 25,7% 26,0% 77 95

9) Houden de zorgverleners rekening met wat u zelf wel en 
niet kunt? (% Altijd)

72,4% 64,1% 226 236

Nooit 1,3% 0,5% 4 2

Soms 5,1% 6,0% 16 22

Meestal 21,2% 29,3% 66 108

10) Nemen de zorgverleners uw gezondheidsklachten 
serieus? (% Altijd)

59,0% 75,3% 184 281

Nooit 0,0% 0,3% 0 1

Soms 4,5% 5,4% 14 20

Meestal 36,5% 19,0% 114 71

Afspraken en overleg A B C D

11) Kunt u meebeslissen over wat voor zorg of hulp u krijgt? 
(% Altijd)

34,6% 30,2% 94 85

Nooit 10,7% 18,1% 29 51

Soms 16,9% 24,9% 46 70

Meestal 37,9% 26,7% 103 75

Zeer relevant verschil

Relevant verschil

Geen relevant verschil Zeer relevant verschil

Relevant verschil

Meer dan 90% positieve ervaringen Meer dan 50% negatieve ervaringen

RESULTATEN OP DE VRAGEN

Somatiek
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Legenda
Score van de huidige meting A
Score van de vorige meting B
Aantal uitspraken van de huidige meting C
Aantal uitspraken van de vorige meting D

Afspraken en overleg A B C D

12) Kunt u meebeslissen over wanneer u zorg of hulp krijgt? 
(% Altijd)

25,2% 23,8% 72 70

Nooit 8,0% 11,2% 23 33

Soms 22,4% 28,6% 64 84

Meestal 44,4% 36,4% 127 107

13) Komt het verpleeg-/verzorgingshuis de afspraken over 
uw verzorging en behandeling goed na? (% Altijd)

50,0% 58,2% 157 220

Nooit 0,3% 2,9% 1 11

Soms 6,1% 6,3% 19 24

Meestal 43,6% 32,5% 137 123

Communicatie en informatie A B C D

14)
Geeft het huis u genoeg informatie over wat zij voor u 
kan doen? (over de mogelijkheden van het wonen, de 
zorg, de activiteiten, enzovoorts) (% Ja)

93,5% 83,4% 288 292

Nee 6,5% 16,6% 20 58

15)
Geeft de zorginstelling u genoeg informatie over uw 
rechten? (bijvoorbeeld dat u mag meebeslissen over de 
zorg en behandelingen, en dat u kunt klagen) (% Ja)

83,6% 67,4% 230 190

Nee 16,4% 32,6% 45 92

16) Luisteren de zorgverleners aandachtig naar u? (% Altijd) 43,2% 50,0% 140 188

Nooit 0,9% 1,9% 3 7

Soms 17,3% 15,4% 56 58

Meestal 38,6% 32,7% 125 123

17) Geven de zorgverleners goed antwoord op uw vragen? 
(% Altijd)

55,1% 57,5% 177 214

Nooit 0,0% 1,9% 0 7

Soms 11,8% 12,9% 38 48

Meestal 33,0% 27,7% 106 103

18) Hebben de zorgverleners voldoende aandacht voor hoe 
het met u gaat? (% Altijd)

43,6% 54,4% 140 206

Nooit 4,4% 3,7% 14 14

Soms 24,6% 17,4% 79 66

Meestal 27,4% 24,5% 88 93

Zeer relevant verschil

Relevant verschil

Geen relevant verschil Zeer relevant verschil

Relevant verschil

Meer dan 90% positieve ervaringen Meer dan 50% negatieve ervaringen

RESULTATEN OP DE VRAGEN
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Legenda
Score van de huidige meting A
Score van de vorige meting B
Aantal uitspraken van de huidige meting C
Aantal uitspraken van de vorige meting D

Woon- en leefomstandigheden A B C D

19)
Wordt uw woonruimte goed schoongehouden? (uw 
woon-/slaapkamer, toilet en douche/ badkamer) (% 
Altijd)

50,3% 47,1% 162 181

Nooit 6,2% 8,3% 20 32

Soms 16,1% 21,1% 52 81

Meestal 27,3% 23,4% 88 90

20) Gaan de bewoners prettig met elkaar om? (% Altijd) 35,5% 34,2% 99 104

Nooit 2,2% 6,6% 6 20

Soms 22,2% 17,4% 62 53

Meestal 40,1% 41,8% 112 127

21) Kunt u zich met bezoek op een rustige plek terug 
trekken? (% Altijd)

93,6% 90,2% 308 350

Nooit 0,9% 0,3% 3 1

Soms 0,9% 1,5% 3 6

Meestal 4,6% 8,0% 15 31

22) Voelt u zich veilig in huis? (% Altijd) 83,6% 79,8% 276 313

Nooit 0,0% 3,3% 0 13

Soms 2,4% 3,8% 8 15

Meestal 13,9% 13,0% 46 51

23) Kunt u zelf bepalen hoe u de kamer of woonruimte 
inricht? (met eigen spullen, enzovoorts) (% Ja)

97,3% 93,1% 321 365

Nee 2,7% 6,9% 9 27

Overige vragen A B C D

24) Organiseert het huis genoeg activiteiten? (% Altijd) 76,2% 67,0% 218 217

Nooit 0,7% 3,1% 2 10

Soms 8,0% 8,3% 23 27

Meestal 15,0% 21,6% 43 70

Zeer relevant verschil

Relevant verschil

Geen relevant verschil Zeer relevant verschil

Relevant verschil

Meer dan 90% positieve ervaringen Meer dan 50% negatieve ervaringen

RESULTATEN OP DE VRAGEN

Somatiek
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Legenda
Score van de huidige meting A
Score van de vorige meting B
Aantal uitspraken van de huidige meting C
Aantal uitspraken van de vorige meting D

Overige vragen A B C D

25) Zijn de maaltijden lekker? (% Altijd) 36,8% 29,8% 119 115

Nooit 8,4% 8,5% 27 33

Soms 26,0% 28,5% 84 110

Meestal 28,8% 33,2% 93 128

26) Is de sfeer tijdens het eten goed? (% Altijd) 44,6% 40,9% 125 119

Nooit 1,4% 5,5% 4 16

Soms 12,9% 14,1% 36 41

Meestal 41,1% 39,5% 115 115

Tot slot A B C D

27) Zou u Amstelring bij uw vrienden en familie aanbevelen? 
(NPS)

63,3 -0,8 327 392

Promoters 71,6% 14,3% 234 56

Passief tevreden 20,2% 70,7% 66 277

Criticasters 8,3% 15,1% 27 59

Zeer relevant verschil

Relevant verschil

Geen relevant verschil Zeer relevant verschil

Relevant verschil

Meer dan 90% positieve ervaringen Meer dan 50% negatieve ervaringen

RESULTATEN OP DE VRAGEN

Somatiek
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Legenda - Groepen 1/2 n =
Somatiek 332 A
Bornholm 19 B
De Bogt-Westerbeer 17 C
De Drie Hoven 27 D
De Klinker 16 E
De Rietvinck 23 F
De Venser 25 G
Eigen Haard 15 H
Floriande 24 I
Groenelaan 14 J
Het Hoge Heem 26 K
Het Schouw 26 L
Jatopa 14 M

Deskundigheid zorgverleners A B C D E F G H I J K L M

6) Werken de zorgverleners vakkundig? (% Altijd) 50,9 47,4 56,3 14,8 62,5 58,3 71,4 53,3 75,0 50,0 73,3 76,9 50,0

Nooit 1,5 0,0 0,0 7,4 0,0 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,7 0,0

Soms 8,4 15,8 0,0 22,2 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 7,1 0,0 0,0 14,3

Meestal 39,3 36,8 43,8 55,6 37,5 33,3 28,6 46,7 20,0 42,9 26,7 15,4 35,7

7) Is er genoeg personeel in huis? (% Altijd) 15,1 5,3 18,8 8,7 40,0 15,8 20,8 7,1 15,8 23,1 8,3 12,5 7,1

Nooit 17,7 31,6 31,3 34,8 0,0 10,5 12,5 14,3 26,3 15,4 20,8 8,3 14,3

Soms 35,5 47,4 25,0 30,4 20,0 31,6 29,2 50,0 31,6 30,8 45,8 25,0 28,6

Meestal 31,8 15,8 25,0 26,1 40,0 42,1 37,5 28,6 26,3 30,8 25,0 54,2 50,0

8) Zijn uw zorgverleners goed op de hoogte van uw 
ziekte(n) of gezondheidsproblemen? (% Altijd)

65,3 66,7 60,0 37,5 81,3 73,9 58,3 64,3 85,0 76,9 60,0 75,0 69,2

Nooit 0,3 5,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Soms 8,7 11,1 0,0 37,5 0,0 4,3 16,7 7,1 0,0 0,0 4,0 4,2 7,7

Meestal 25,7 16,7 40,0 25,0 18,8 21,7 25,0 28,6 15,0 23,1 36,0 20,8 23,1

9) Houden de zorgverleners rekening met wat u zelf 
wel en niet kunt? (% Altijd)

72,4 63,2 80,0 53,8 93,3 57,1 56,0 66,7 95,0 84,6 84,6 88,0 78,6

Nooit 1,3 0,0 0,0 7,7 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Soms 5,1 15,8 6,7 15,4 6,7 4,8 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Meestal 21,2 21,1 13,3 23,1 0,0 38,1 32,0 33,3 5,0 15,4 15,4 12,0 21,4

10) Nemen de zorgverleners uw gezondheidsklachten 
serieus? (% Altijd)

59,0 73,7 86,7 54,2 87,5 9,1 32,0 71,4 85,0 92,9 15,4 16,7 84,6

Nooit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Soms 4,5 10,5 6,7 20,8 0,0 4,5 0,0 7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 7,7

Meestal 36,5 15,8 6,7 25,0 12,5 86,4 68,0 21,4 15,0 7,1 84,6 83,3 7,7

Zeer relevant verschil

Relevant verschil

Geen relevant verschil Zeer relevant verschil

Relevant verschil
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Legenda - Groepen 1/2 n =
Somatiek 332 A
Bornholm 19 B
De Bogt-Westerbeer 17 C
De Drie Hoven 27 D
De Klinker 16 E
De Rietvinck 23 F
De Venser 25 G
Eigen Haard 15 H
Floriande 24 I
Groenelaan 14 J
Het Hoge Heem 26 K
Het Schouw 26 L
Jatopa 14 M

Afspraken en overleg A B C D E F G H I J K L M

11) Kunt u meebeslissen over wat voor zorg of hulp u 
krijgt? (% Altijd)

34,6 16,7 53,8 12,0 58,3 44,4 15,8 28,6 84,2 27,3 27,3 35,0 41,7

Nooit 10,7 16,7 23,1 12,0 0,0 16,7 21,1 21,4 0,0 0,0 4,5 15,0 0,0

Soms 16,9 27,8 15,4 28,0 8,3 16,7 0,0 14,3 5,3 45,5 22,7 10,0 8,3

Meestal 37,9 38,9 7,7 48,0 33,3 22,2 63,2 35,7 10,5 27,3 45,5 40,0 50,0

12) Kunt u meebeslissen over wanneer u zorg of hulp 
krijgt? (% Altijd)

25,2 0,0 25,0 22,2 40,0 20,0 10,5 14,3 77,8 30,8 20,0 30,4 46,2

Nooit 8,0 22,2 0,0 7,4 6,7 15,0 0,0 0,0 5,6 7,7 4,0 8,7 7,7

Soms 22,4 38,9 25,0 25,9 6,7 10,0 31,6 57,1 5,6 23,1 20,0 13,0 7,7

Meestal 44,4 38,9 50,0 44,4 46,7 55,0 57,9 28,6 11,1 38,5 56,0 47,8 38,5

13)
Komt het verpleeg-/verzorgingshuis de afspraken 
over uw verzorging en behandeling goed na? (% 
Altijd)

50,0
68,4 71,4 33,3 81,3 31,8 28,0 53,3 72,2 64,3 38,5 37,5 64,3

Nooit 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Soms 6,1 5,3 0,0 25,9 6,3 0,0 0,0 6,7 5,6 7,1 0,0 0,0 0,0

Meestal 43,6 26,3 28,6 40,7 12,5 68,2 72,0 40,0 22,2 28,6 61,5 62,5 35,7

Communicatie en informatie A B C D E F G H I J K L M

14)
Geeft het huis u genoeg informatie over wat zij voor 
u kan doen? (over de mogelijkheden van het 
wonen, de zorg, de activiteiten, enzovoorts) (% Ja)

93,5
100 81,3 80,8 93,8 95,5 94,7 93,3 90,5 85,7 100 100 92,3

Nee 6,5 0,0 18,8 19,2 6,3 4,5 5,3 6,7 9,5 14,3 0,0 0,0 7,7

15)

Geeft de zorginstelling u genoeg informatie over uw 
rechten? (bijvoorbeeld dat u mag meebeslissen over 
de zorg en behandelingen, en dat u kunt klagen) 
(% Ja)

83,6
87,5 78,6 59,1 92,3 68,4 84,2 84,6 100 69,2 87,5 100 100

Nee 16,4 12,5 21,4 40,9 7,7 31,6 15,8 15,4 0,0 30,8 12,5 0,0 0,0

Zeer relevant verschil

Relevant verschil

Geen relevant verschil Zeer relevant verschil

Relevant verschil
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Legenda - Groepen 1/2 n =
Somatiek 332 A
Bornholm 19 B
De Bogt-Westerbeer 17 C
De Drie Hoven 27 D
De Klinker 16 E
De Rietvinck 23 F
De Venser 25 G
Eigen Haard 15 H
Floriande 24 I
Groenelaan 14 J
Het Hoge Heem 26 K
Het Schouw 26 L
Jatopa 14 M

Communicatie en informatie A B C D E F G H I J K L M

16) Luisteren de zorgverleners aandachtig naar u? (% 
Altijd)

43,2 31,6 46,7 33,3 62,5 47,8 24,0 13,3 68,2 35,7 42,3 52,0 64,3

Nooit 0,9 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Soms 17,3 26,3 13,3 22,2 12,5 8,7 32,0 26,7 4,5 14,3 15,4 20,0 28,6

Meestal 38,6 36,8 40,0 44,4 25,0 43,5 44,0 53,3 27,3 50,0 42,3 28,0 7,1

17) Geven de zorgverleners goed antwoord op uw 
vragen? (% Altijd)

55,1 47,1 43,8 30,8 68,8 60,9 44,0 40,0 63,6 78,6 61,5 64,0 57,1

Nooit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Soms 11,8 17,6 18,8 19,2 6,3 13,0 16,0 0,0 13,6 14,3 3,8 4,0 21,4

Meestal 33,0 35,3 37,5 50,0 25,0 26,1 40,0 60,0 22,7 7,1 34,6 32,0 21,4

18) Hebben de zorgverleners voldoende aandacht voor 
hoe het met u gaat? (% Altijd)

43,6 31,6 46,7 24,0 62,5 65,2 24,0 26,7 66,7 35,7 50,0 56,0 50,0

Nooit 4,4 0,0 0,0 12,0 0,0 4,3 12,0 20,0 0,0 0,0 3,8 0,0 0,0

Soms 24,6 31,6 26,7 36,0 12,5 4,3 32,0 40,0 14,3 21,4 15,4 32,0 21,4

Meestal 27,4 36,8 26,7 28,0 25,0 26,1 32,0 13,3 19,0 42,9 30,8 12,0 28,6

Woon- en leefomstandigheden A B C D E F G H I J K L M

19)
Wordt uw woonruimte goed schoongehouden? (uw 
woon-/slaapkamer, toilet en douche/ badkamer) (% 
Altijd)

50,3
52,6 73,3 30,8 81,3 45,5 64,0 73,3 52,2 30,8 30,8 45,8 92,9

Nooit 6,2 5,3 0,0 11,5 0,0 18,2 0,0 0,0 0,0 0,0 11,5 4,2 0,0

Soms 16,1 10,5 13,3 42,3 12,5 18,2 4,0 6,7 8,7 15,4 15,4 16,7 0,0

Meestal 27,3 31,6 13,3 15,4 6,3 18,2 32,0 20,0 39,1 53,8 42,3 33,3 7,1

20) Gaan de bewoners prettig met elkaar om? (% Altijd) 35,5 22,2 25,0 29,2 16,7 42,1 21,1 33,3 47,8 27,3 47,8 13,0 53,8

Nooit 2,2 0,0 8,3 8,3 0,0 0,0 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Soms 22,2 33,3 33,3 16,7 41,7 26,3 15,8 55,6 13,0 18,2 13,0 43,5 23,1

Meestal 40,1 44,4 33,3 45,8 41,7 31,6 57,9 11,1 39,1 54,5 39,1 43,5 23,1

Zeer relevant verschil

Relevant verschil

Geen relevant verschil Zeer relevant verschil

Relevant verschil
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Legenda - Groepen 1/2 n =
Somatiek 332 A
Bornholm 19 B
De Bogt-Westerbeer 17 C
De Drie Hoven 27 D
De Klinker 16 E
De Rietvinck 23 F
De Venser 25 G
Eigen Haard 15 H
Floriande 24 I
Groenelaan 14 J
Het Hoge Heem 26 K
Het Schouw 26 L
Jatopa 14 M

Woon- en leefomstandigheden A B C D E F G H I J K L M

21) Kunt u zich met bezoek op een rustige plek terug 
trekken? (% Altijd)

93,6 44,4 100 96,3 93,8 95,7 96,0 100 100 85,7 100 100 100

Nooit 0,9 16,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Soms 0,9 16,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Meestal 4,6 22,2 0,0 3,7 6,3 4,3 4,0 0,0 0,0 14,3 0,0 0,0 0,0

22) Voelt u zich veilig in huis? (% Altijd) 83,6 78,9 93,8 74,1 93,8 78,3 84,0 93,3 91,7 71,4 88,5 88,0 78,6

Nooit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Soms 2,4 10,5 0,0 0,0 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8 0,0 0,0

Meestal 13,9 10,5 6,3 25,9 0,0 21,7 16,0 6,7 8,3 28,6 7,7 12,0 21,4

23) Kunt u zelf bepalen hoe u de kamer of woonruimte 
inricht? (met eigen spullen, enzovoorts) (% Ja)

97,3 57,9 100 96,3 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Nee 2,7 42,1 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Overige vragen A B C D E F G H I J K L M

24) Organiseert het huis genoeg activiteiten? (% Altijd) 76,2 100 66,7 70,8 53,8 61,1 82,6 58,3 87,5 81,8 100 71,4 10,0

Nooit 0,7 0,0 0,0 0,0 15,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Soms 8,0 0,0 0,0 12,5 15,4 16,7 8,7 0,0 4,2 9,1 0,0 9,5 60,0

Meestal 15,0 0,0 33,3 16,7 15,4 22,2 8,7 41,7 8,3 9,1 0,0 19,0 30,0

25) Zijn de maaltijden lekker? (% Altijd) 36,8 27,8 25,0 3,8 62,5 43,5 34,8 53,3 79,2 28,6 53,8 33,3 42,9

Nooit 8,4 16,7 25,0 23,1 6,3 4,3 8,7 0,0 0,0 0,0 7,7 4,2 0,0

Soms 26,0 22,2 12,5 30,8 6,3 34,8 43,5 20,0 0,0 28,6 23,1 29,2 21,4

Meestal 28,8 33,3 37,5 42,3 25,0 17,4 13,0 26,7 20,8 42,9 15,4 33,3 35,7

Zeer relevant verschil

Relevant verschil

Geen relevant verschil Zeer relevant verschil

Relevant verschil
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Legenda - Groepen 1/2 n =
Somatiek 332 A
Bornholm 19 B
De Bogt-Westerbeer 17 C
De Drie Hoven 27 D
De Klinker 16 E
De Rietvinck 23 F
De Venser 25 G
Eigen Haard 15 H
Floriande 24 I
Groenelaan 14 J
Het Hoge Heem 26 K
Het Schouw 26 L
Jatopa 14 M

Overige vragen A B C D E F G H I J K L M

26) Is de sfeer tijdens het eten goed? (% Altijd) 44,6 35,3 38,5 33,3 46,7 10,5 66,7 54,5 66,7 23,1 42,1 31,8 61,5

Nooit 1,4 0,0 0,0 4,8 0,0 5,3 0,0 0,0 4,2 0,0 0,0 4,5 0,0

Soms 12,9 11,8 23,1 14,3 13,3 15,8 14,3 0,0 4,2 30,8 5,3 27,3 7,7

Meestal 41,1 52,9 38,5 47,6 40,0 68,4 19,0 45,5 25,0 46,2 52,6 36,4 30,8

Tot slot A B C D E F G H I J K L M

27) Zou u Amstelring bij uw vrienden en familie 
aanbevelen? (NPS)

63,3 47,4 75,0 11,1 93,8 60,9 60,0 73,3 70,8 50,0 88,5 95,8 85,7

Promoters 71,6 63,2 75,0 44,4 93,8 65,2 76,0 80,0 70,8 64,3 92,3 95,8 85,7

Passief tevreden 20,2 21,1 25,0 22,2 6,3 30,4 8,0 13,3 29,2 21,4 3,8 4,2 14,3

Criticasters 8,3 15,8 0,0 33,3 0,0 4,3 16,0 6,7 0,0 14,3 3,8 0,0 0,0

Zeer relevant verschil

Relevant verschil

Geen relevant verschil Zeer relevant verschil

Relevant verschil
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Legenda - Groepen 2/2 n =
Somatiek 332 A
Leo Polak 25 N
Rozenholm 18 O
Vreugdehof 22 P
Willem Dreeshuis 21 Q

Deskundigheid zorgverleners A N O P Q

6) Werken de zorgverleners vakkundig? (% Altijd) 50,9 40,0 61,1 27,3 40,0

Nooit 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Soms 8,4 12,0 11,1 13,6 13,3

Meestal 39,3 48,0 27,8 59,1 46,7

7) Is er genoeg personeel in huis? (% Altijd) 15,1 37,5 6,3 4,5 7,7

Nooit 17,7 16,7 6,3 18,2 15,4

Soms 35,5 16,7 43,8 59,1 61,5

Meestal 31,8 29,2 43,8 18,2 15,4

8) Zijn uw zorgverleners goed op de hoogte van uw 
ziekte(n) of gezondheidsproblemen? (% Altijd)

65,3 52,2 75,0 57,1 72,7

Nooit 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Soms 8,7 17,4 6,3 4,8 0,0

Meestal 25,7 30,4 18,8 38,1 27,3

9) Houden de zorgverleners rekening met wat u zelf 
wel en niet kunt? (% Altijd)

72,4 58,3 88,9 59,1 71,4

Nooit 1,3 0,0 0,0 4,5 0,0

Soms 5,1 8,3 0,0 4,5 7,1

Meestal 21,2 33,3 11,1 31,8 21,4

10) Nemen de zorgverleners uw gezondheidsklachten 
serieus? (% Altijd)

59,0 76,0 83,3 72,7 73,3

Nooit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Soms 4,5 0,0 0,0 4,5 13,3

Meestal 36,5 24,0 16,7 22,7 13,3

Afspraken en overleg A N O P Q

11) Kunt u meebeslissen over wat voor zorg of hulp u 
krijgt? (% Altijd)

34,6 36,4 33,3 15,0 50,0

Nooit 10,7 0,0 13,3 10,0 16,7

Soms 16,9 4,5 13,3 45,0 0,0

Meestal 37,9 59,1 40,0 30,0 33,3

Zeer relevant verschil

Relevant verschil

Geen relevant verschil Zeer relevant verschil

Relevant verschil
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Legenda - Groepen 2/2 n =
Somatiek 332 A
Leo Polak 25 N
Rozenholm 18 O
Vreugdehof 22 P
Willem Dreeshuis 21 Q

Afspraken en overleg A N O P Q

12) Kunt u meebeslissen over wanneer u zorg of hulp 
krijgt? (% Altijd)

25,2 14,3 25,0 9,5 36,4

Nooit 8,0 0,0 18,8 9,5 18,2

Soms 22,4 19,0 18,8 42,9 9,1

Meestal 44,4 66,7 37,5 38,1 36,4

13)
Komt het verpleeg-/verzorgingshuis de afspraken 
over uw verzorging en behandeling goed na? (% 
Altijd)

50,0
56,0 66,7 22,7 60,0

Nooit 0,3 0,0 0,0 0,0 6,7

Soms 6,1 12,0 0,0 13,6 6,7

Meestal 43,6 32,0 33,3 63,6 26,7

Communicatie en informatie A N O P Q

14)
Geeft het huis u genoeg informatie over wat zij voor 
u kan doen? (over de mogelijkheden van het 
wonen, de zorg, de activiteiten, enzovoorts) (% Ja)

93,5
100 87,5 95,5 100

Nee 6,5 0,0 12,5 4,5 0,0

15)

Geeft de zorginstelling u genoeg informatie over uw 
rechten? (bijvoorbeeld dat u mag meebeslissen over 
de zorg en behandelingen, en dat u kunt klagen) 
(% Ja)

83,6
87,5 64,3 84,2 91,7

Nee 16,4 12,5 35,7 15,8 8,3

16) Luisteren de zorgverleners aandachtig naar u? (% 
Altijd)

43,2 40,0 61,1 31,8 44,4

Nooit 0,9 0,0 0,0 4,5 0,0

Soms 17,3 20,0 5,6 13,6 11,1

Meestal 38,6 40,0 33,3 50,0 44,4

17) Geven de zorgverleners goed antwoord op uw 
vragen? (% Altijd)

55,1 64,0 61,1 47,6 55,6

Nooit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Soms 11,8 8,0 5,6 14,3 16,7

Meestal 33,0 28,0 33,3 38,1 27,8

18) Hebben de zorgverleners voldoende aandacht voor 
hoe het met u gaat? (% Altijd)

43,6 32,0 58,8 22,7 52,6

Nooit 4,4 8,0 0,0 0,0 5,3

Soms 24,6 24,0 23,5 45,5 10,5

Meestal 27,4 36,0 17,6 31,8 31,6

Zeer relevant verschil

Relevant verschil

Geen relevant verschil Zeer relevant verschil

Relevant verschil

SCORES OP DE VRAGEN: GROEPEN NAAST ELKAAR
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Legenda - Groepen 2/2 n =
Somatiek 332 A
Leo Polak 25 N
Rozenholm 18 O
Vreugdehof 22 P
Willem Dreeshuis 21 Q

Woon- en leefomstandigheden A N O P Q

19)
Wordt uw woonruimte goed schoongehouden? (uw 
woon-/slaapkamer, toilet en douche/ badkamer) (% 
Altijd)

50,3
40,0 52,9 54,5 20,0

Nooit 6,2 12,0 5,9 9,1 10,0

Soms 16,1 20,0 11,8 13,6 35,0

Meestal 27,3 28,0 29,4 22,7 35,0

20) Gaan de bewoners prettig met elkaar om? (% Altijd) 35,5 47,4 66,7 15,8 55,0

Nooit 2,2 5,3 0,0 5,3 0,0

Soms 22,2 10,5 6,7 21,1 10,0

Meestal 40,1 36,8 26,7 57,9 35,0

21) Kunt u zich met bezoek op een rustige plek terug 
trekken? (% Altijd)

93,6 100 100 77,3 100

Nooit 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Soms 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Meestal 4,6 0,0 0,0 22,7 0,0

22) Voelt u zich veilig in huis? (% Altijd) 83,6 68,0 83,3 86,4 90,5

Nooit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Soms 2,4 12,0 0,0 0,0 4,8

Meestal 13,9 20,0 16,7 13,6 4,8

23) Kunt u zelf bepalen hoe u de kamer of woonruimte 
inricht? (met eigen spullen, enzovoorts) (% Ja)

97,3 100 100 100 100

Nee 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Overige vragen A N O P Q

24) Organiseert het huis genoeg activiteiten? (% Altijd) 76,2 78,3 70,6 94,7 78,9

Nooit 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Soms 8,0 0,0 5,9 0,0 10,5

Meestal 15,0 21,7 23,5 5,3 10,5

Zeer relevant verschil

Relevant verschil

Geen relevant verschil Zeer relevant verschil

Relevant verschil

SCORES OP DE VRAGEN: GROEPEN NAAST ELKAAR
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Legenda - Groepen 2/2 n =
Somatiek 332 A
Leo Polak 25 N
Rozenholm 18 O
Vreugdehof 22 P
Willem Dreeshuis 21 Q

Overige vragen A N O P Q

25) Zijn de maaltijden lekker? (% Altijd) 36,8 16,0 64,7 22,7 10,0

Nooit 8,4 4,0 0,0 13,6 15,0

Soms 26,0 32,0 11,8 36,4 50,0

Meestal 28,8 48,0 23,5 27,3 25,0

26) Is de sfeer tijdens het eten goed? (% Altijd) 44,6 50,0 82,4 15,0 60,0

Nooit 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Soms 12,9 5,0 5,9 20,0 6,7

Meestal 41,1 45,0 11,8 65,0 33,3

Tot slot A N O P Q

27) Zou u Amstelring bij uw vrienden en familie 
aanbevelen? (NPS)

63,3 66,7 66,7 50,0 35,0

Promoters 71,6 75,0 66,7 63,6 40,0

Passief tevreden 20,2 16,7 33,3 22,7 55,0

Criticasters 8,3 8,3 0,0 13,6 5,0

Zeer relevant verschil

Relevant verschil

Geen relevant verschil Zeer relevant verschil

Relevant verschil

SCORES OP DE VRAGEN: GROEPEN NAAST ELKAAR

Somatiek

28

Somatiek, Cliëntervaringsonderzoek Meting februari 2015

© Effectory



Resultaten per kwaliteitsdimensie

Resultaten per kwaliteitsdimensie

29

Somatiek, Cliëntervaringsonderzoek Meting februari 2015

© Effectory



Legenda
Score van de huidige meting A
Score van de vorige meting B
Aantal uitspraken van de huidige meting C
Aantal uitspraken van de vorige meting D

Ervaring met maaltijden A B C D

Ervaring met maaltijden 603 677

Nooit/ Soms 25,0% 29,5% 151 200

Meestal 34,5% 35,9% 208 243

Altijd 40,5% 34,6% 244 234

Deze kwaliteitsdimensie bestaat uit de volgende vragen:
25 Maaltijden zijn lekker (n=323)

26 Sfeer tijdens het eten (n=280)

Omgang met elkaar A B C D

Omgang met elkaar 279 304

Nooit/ Soms 24,4% 24,0% 68 73

Meestal 40,1% 41,8% 112 127

Altijd 35,5% 34,2% 99 104

Deze kwaliteitsdimensie bestaat uit de volgende vragen:
20 Omgang bewoners is prettig (n=279)

Gastvrijheid: Ervaringen met schoonmaken A B C D

Gastvrijheid: Ervaringen met schoonmaken 322 384

Nooit/ Soms 22,4% 29,4% 72 113

Meestal 27,3% 23,4% 88 90

Altijd 50,3% 47,1% 162 181

Deze kwaliteitsdimensie bestaat uit de volgende vragen:
19 Woonruimte is schoon (n=322)

Gastvrijheid: Ervaringen met inrichting A B C D

Gastvrijheid: Ervaringen met inrichting 330 392

Nee 2,7% 6,9% 9 27

Ja 97,3% 93,1% 321 365

Deze kwaliteitsdimensie bestaat uit de volgende vragen:
23 Zelf inrichting kamer (n=330)

Meer dan 90% positieve ervaringen Meer dan 50% negatieve ervaringen

RESULTATEN PER KWALITEITSDIMENSIE
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Legenda
Score van de huidige meting A
Score van de vorige meting B
Aantal uitspraken van de huidige meting C
Aantal uitspraken van de vorige meting D

Gastvrijheid: Ervaren privacy A B C D

Gastvrijheid: Ervaren privacy 329 388

Nooit/ Soms 1,8% 1,8% 6 7

Meestal 4,6% 8,0% 15 31

Altijd 93,6% 90,2% 308 350

Deze kwaliteitsdimensie bestaat uit de volgende vragen:
21 Rustige plek voor bezoek (n=329)

Zinvolle dag A B C D

Zinvolle dag 286 324

Nooit/ Soms 8,7% 11,4% 25 37

Meestal 15,0% 21,6% 43 70

Altijd 76,2% 67,0% 218 217

Deze kwaliteitsdimensie bestaat uit de volgende vragen:
24 Genoeg activiteiten (n=286)

Ervaren bejegening A B C D

Ervaren bejegening 966 1127

Nooit/ Soms 19,7% 17,7% 190 200

Meestal 33,0% 28,3% 319 319

Altijd 47,3% 53,9% 457 608

Deze kwaliteitsdimensie bestaat uit de volgende vragen:
16 Luisteren (n=324)

17 Antwoord op vragen (n=321)

18 Voldoende aandacht hoe het gaat (n=321)

Meer dan 90% positieve ervaringen Meer dan 50% negatieve ervaringen

RESULTATEN PER KWALITEITSDIMENSIE
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Legenda
Score van de huidige meting A
Score van de vorige meting B
Aantal uitspraken van de huidige meting C
Aantal uitspraken van de vorige meting D

Ervaren beschikbaarheid personeel A B C D

Ervaren beschikbaarheid personeel 299 365

Nooit/ Soms 53,2% 43,3% 159 158

Meestal 31,8% 39,2% 95 143

Altijd 15,1% 17,5% 45 64

Deze kwaliteitsdimensie bestaat uit de volgende vragen:
7 Voldoende personeel (n=299)

Ervaren kwaliteit personeel A B C D

Ervaren kwaliteit personeel 1199 1471

Nooit/ Soms 7,3% 9,2% 88 135

Meestal 30,4% 29,8% 365 438

Altijd 62,2% 61,0% 746 898

Deze kwaliteitsdimensie bestaat uit de volgende vragen:
6 Vakkundigheid zorgverleners (n=275)

8 Op de hoogte van gezondheid (n=300)

9 Zorgverleners houden rekening (n=312)

10 Zorgverleners nemen klachten serieus (n=312)

Ervaren inspraak A B C D

Ervaren inspraak 872 953

Nooit/ Soms 20,9% 28,6% 182 273

Meestal 42,1% 32,0% 367 305

Altijd 37,0% 39,3% 323 375

Deze kwaliteitsdimensie bestaat uit de volgende vragen:
11 Meebeslissen over type zorg (n=272)

12 Meebeslissen over tijd zorg (n=286)

13 Afspraken nakomen (n=314)

Meer dan 90% positieve ervaringen Meer dan 50% negatieve ervaringen

RESULTATEN PER KWALITEITSDIMENSIE
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Legenda
Score van de huidige meting A
Score van de vorige meting B
Aantal uitspraken van de huidige meting C
Aantal uitspraken van de vorige meting D

Ervaren informatie A B C D

Ervaren informatie 583 632

Nee 11,1% 23,7% 65 150

Ja 88,9% 76,3% 518 482

Deze kwaliteitsdimensie bestaat uit de volgende vragen:
14 Informatie over mogelijkheden (n=308)

15 Informatie over rechten (n=275)

Aanbevelingsvraag A B C D

Aanbevelingsvraag 327 392

Criticaster 8,3% 15,1% 27 59

Passief Loyaal 20,2% 70,7% 66 277

Promotor 71,6% 14,3% 234 56

Deze kwaliteitsdimensie bestaat uit de volgende vragen:
27 Aanbevelen (n=327)

Ervaren veiligheid A B C D

Ervaren veiligheid 330 392

Nooit/ Soms 2,4% 7,1% 8 28

Meestal 13,9% 13,0% 46 51

Altijd 83,6% 79,8% 276 313

Deze kwaliteitsdimensie bestaat uit de volgende vragen:
22 Cliënt voelt zich veilig (n=330)

Meer dan 90% positieve ervaringen Meer dan 50% negatieve ervaringen

RESULTATEN PER KWALITEITSDIMENSIE
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Om u een handvat te bieden bij het bepalen van verbeterprioriteiten is een verbetermatrix en verbeterlijst opgesteld. Om 
de matrix overzichtelijk te houden, worden alleen de kwaliteitsdimensies (een specifiek aspect van de zorgverlening) in 
de matrix getoond (LET OP: een kwaliteitsdimensie wordt niet meegenomen in de matrix als deze geen negatieve 
antwoorden heeft of als er geen belangscore op de vragen beschikbaar is). In de verbeterlijst vindt u alle ervaringsvragen 
uit uw vragenlijst terug. Zo ziet u wat er goed gaat én wat de belangrijkste verbeterpunten zijn. We raden u aan om 
samen met uw medewerkers te bepalen waarmee jullie aan de slag gaan.

1 2 Belang 3 4

PRIORITEITENOVERZICHT
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Verbeterlijst
Legenda
A Belangscore
B % Negatieve ervaring
C Verbeterscore

Prioriteit

Vraagtekst N= A B C

1 7) Is er genoeg personeel in huis? 299 3,60 53,2% 1,91

2 25) Zijn de maaltijden lekker? 323 3,47 34,4% 1,19

3 18) Hebben de zorgverleners voldoende aandacht voor hoe het met u gaat? 321 3,22 29,0% 0,93

4 12) Kunt u meebeslissen over wanneer u zorg of hulp krijgt? 286 2,60 30,4% 0,79

5 20) Gaan de bewoners prettig met elkaar om? 279 3,23 24,4% 0,79

6 11) Kunt u meebeslissen over wat voor zorg of hulp u krijgt? 272 2,76 27,6% 0,76

7 19) Wordt uw woonruimte goed schoongehouden? (uw woon-/slaapkamer, toilet en douche/ badkamer) 322 3,36 22,4% 0,75

8 16) Luisteren de zorgverleners aandachtig naar u? 324 3,30 18,2% 0,60

9 15) Geeft de zorginstelling u genoeg informatie over uw rechten? (bijvoorbeeld dat u mag meebeslissen 
over de zorg en behandelingen, en dat u kunt klagen)

275 2,89 16,4% 0,47

10 26) Is de sfeer tijdens het eten goed? 280 2,89 14,3% 0,41

11 17) Geven de zorgverleners goed antwoord op uw vragen? 321 3,23 11,8% 0,38

12 6) Werken de zorgverleners vakkundig? 275 3,40 9,8% 0,33

13 8) Zijn uw zorgverleners goed op de hoogte van uw ziekte(n) of gezondheidsproblemen? 300 3,31 9,0% 0,30

14 24) Organiseert het huis genoeg activiteiten? 286 2,77 8,7% 0,24

15 13) Komt het verpleeg-/verzorgingshuis de afspraken over uw verzorging en behandeling goed na? 314 3,33 6,4% 0,21

16 9) Houden de zorgverleners rekening met wat u zelf wel en niet kunt? 312 3,28 6,4% 0,21

17 14) Geeft het huis u genoeg informatie over wat zij voor u kan doen? (over de mogelijkheden van het 
wonen, de zorg, de activiteiten, enzovoorts)

308 3,04 6,5% 0,20

18 10) Nemen de zorgverleners uw gezondheidsklachten serieus? 312 3,39 4,5% 0,15

19 23) Kunt u zelf bepalen hoe u de kamer of woonruimte inricht? (met eigen spullen, enzovoorts) 330 3,10 2,7% 0,08

20 22) Voelt u zich veilig in huis? 330 3,41 2,4% 0,08

21 21) Kunt u zich met bezoek op een rustige plek terug trekken? 329 3,11 1,8% 0,06

De vragen in de verbeterlijst worden gerangschikt op basis van verbeterscore. De verbeterscore is gebaseerd op 
belangscore (het belang dat aan een kwaliteitsaspect wordt gehecht) en het percentage negatieve antwoorden (LET OP: 
een vraag zonder negatieve antwoorden wordt niet meegenomen in dit overzicht). De kleur achter de vraag geeft aan tot 
welke kwaliteitsdimensie de vraag behoort. Staat er geen kleur achter de vraag, dan is deze vraag geen onderdeel van 
een kwaliteitsdimensie.

PRIORITEITENOVERZICHT
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Over uzelf

Aantal 
uit- 

spraken

Huidige 
meting

Vorige 
Meting

Minder dan een half jaar 8 2,4% 1,8%

6 maanden tot minder dan 1 jaar 46 13,9% 17,3%

1 tot 2 jaar 82 24,8% 24,9%

2 to 5 jaar 122 36,9% 35,1%

Meer dan 5 jaar 73 22,1% 20,9%

De grafische rapportage kan uit 2 typen staafdiagrammen bestaan:
• Een gecombineerde staafdiagram waarbij alle antwoordcategorieën zijn weergegeven in één staaf die optelt tot 100%. 

Deze grafiek wordt gebruikt voor vragen waarbij één antwoord mogelijk is.
• Een staafdiagram waarbij elke antwoordcategorie afzonderlijk wordt weergegeven. Deze grafiek wordt gebruikt voor 

vragen waarbij meerdere antwoorden mogelijk zijn. Het totaalpercentage kan hierdoor optellen tot meer dan 100%.

Somatiek

GRAFISCHE RAPPORTAGE – OVERIGE VRAGEN

40

Somatiek, Cliëntervaringsonderzoek Meting februari 2015

© Effectory



Aantal 
uit- 

spraken

Huidige 
meting

Vorige 
Meting

Omdat u niet meer zelfstandig kunt wonen 299 90,1% 84,2%

Vanwege lichamelijke beperkingen of handicap(s) 252 75,9% 46,4%

Vanwege chronische ziekte(n) 65 19,6% 15,6%

Na een ziekenhuisopname of operatie 64 19,3% 11,2%

Na een ongeval 22 6,6% 7,1%

Voor herstel of revalidatie 2 0,6% 0,0%

Vanwege zintuiglijke handicap(s) 47 14,2% 6,1%

Vanwege verstandelijke beperkingen 3 0,9% 0,5%

Vanwege psychosociale problemen 18 5,4% 5,1%

Vanwege terminale fase van ziekte of aandoening 3 0,9% 0,0%

Wegens opname partner in verpleeg/verzorgingshuis 27 8,1% 13,5%

Anders 9 2,7% 1,5%

Aantal 
uit- 

spraken

Huidige 
meting

Vorige 
Meting

Geen opleiding 8 2,4% 2,5%

Lager onderwijs 109 32,9% 26,5%

Lager of voorbereidend beroepsonderwijs 50 15,1% 13,2%

Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs 87 26,3% 27,5%

Middelbaar beroepsonderwijs 24 7,3% 13,0%

Hoger alg. en voorb. wetenschappenlijk onderwijs 26 7,9% 9,7%

Hoger beroepsonderwijs 15 4,5% 5,3%

Wetenschappenlijk onderwijs 12 3,6% 2,3%

Anders, namelijk 0 0,0% 0,0%

Somatiek
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Aantal 
uit- 

spraken

Huidige 
meting

Vorige 
Meting

Slecht 29 8,8% 15,8%

Matig 116 35,0% 42,2%

Goed 113 34,1% 37,4%

Zeer goed 57 17,2% 3,3%

Uitstekend 16 4,8% 1,3%

Somatiek
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28) Wat zou u willen veranderen aan de zorg die u nu krijgt?

Te weinig stoelen

Stagiaires van veel minder niveau dan vast personeel. Vooral ’s avonds te weinig personeel. Als je belt moet 
je vaak (te) lang wachten. Weinig privacy. Het eten wordt merkbaar minder goed

Eten: andijvie met speklapje; als je twee keer blaast is speklapje weg

Morfinepleister moet om de twee dagen ververst. Ze zeggen dan dat ze komen maar komen niet. Ze 
luisteren wel, maar doen het vervolgens niet

Personeel heeft geen tijd voor meer dan basiszorg. Er zijn te weinig stoelen. 

Te weinig stoelen. Meer tijd voor een praatje en een luisterend oor

Weekenden en avonden is er regelmatig paniek door onderbezetting. De schoonmaakster krijgt 3 minuten 
om de kamer schoon te maken. Alles aan eten is aan gort gekookt. Kip die naar chloor smaakt. 
Personeelsbeleid slecht: er wordt niet naar mensen geluisterd en er is onvrede onder het personeel. Ze 
moeten wisselen van afdeling, wat ze niet willen. De technische dienstleden weten al meer dan een jaar niet 
waar ze aan toe zijn. Het gebouw is oud en er gaan dingen kapot, nu moet er vaak iemand van buiten 
komen en kost dat niet veel meer geld?

Veel wisselend personeel, dus het hangt er erg vanaf. Het duurt lang voor ze ingewerkt zijn en vaak zijn ze 
voor die tijd alweer weg. Als meneer een toeval heeft gehad, is niet alle personeel daarvan op de 
hoogte/kan niet door alle personeelsleden goed geconstateerd worden. Het eten kan beter, is nogal 
eentonig

Minder aandacht voor de bewoners dan vroeger, het personeel heeft het gewoon te druk

Dokter alleen op donderdag, soms ben ik op zondag ziek en moet dan wachten tot donderdag. Geen echt 
geschoold personeel. Iedereen kan maar binnenlopen met sleutels dus je hebt geen privacy en het is niet 
altijd veilig want er wordt gestolen. De ene verzorger is meer geschikt voor de zorg dan de andere

Sterke wisseling in het niveau van het personeel, van heel goed tot mensen van wie je denkt “wat doe je 
hier?”

Huisarts die ik had was goed, toen kreeg ik andere, nu weer andere. Beneden is het lopende band werk, 
deze dokter moet mijn gegevens nog zoeken terwijl ik er al zit. Ze zit er een uurtje in de week en ze heeft 
geen echte tijd voor je. Dat geeft mij stress.

Geen verse groente, alle bonen komen uit blik of pot. Vlees niet te eten, alleen gehakt is oke. Omelet en 
soep ook, maar rest eten erbarmelijk. Meneer denkt dat veel mensen dit niet durven zeggen.

Tekort aan personeel, ze hebben het veel te druk. Veel invalpersoneel van het uitzendbureau, weten weinig 
en heb je weinig mee

Vlees niet te eten

Eten flauw, weinig smaak aan. Kan makkelijk beter. Personeel heeft weinig tijd. Laatste tijd is het 
rommelig, pillen/medicijnen uitdelen verloopt niet goed. De nachtzuster doet dit, maar vergeet bijvoorbeeld 
pillen en legt mijn inhaler niet klaar voor mijn pufje

Veel wisselingen in personeel, jammer. Vaak invallers die ik niet ken

Personeel heeft altijd haast, haast, haast maar daar kunnen ze niks aan doen, komt door de regering
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28) Wat zou u willen veranderen aan de zorg die u nu krijgt?

Soms duurt het lang voor ze komen. Nu (het is 10.15 uur) nog aan het wachten, ze zijn koffiedrinken maar 
dat verdienen ze ook

Ze vergeten medicijnen. Mijn ogen moeten 4x per dag gedruppeld worden, dat vergeten ze ook en soms 
denk ik er dan zelf ook niet meer aan. Het is allemaal erg rommelig.  Het eten is walgelijk. Mensen hebben 
per dag een ons vlees nodig, maar dat krijgen we niet. Er wordt veel eten weggegooid. De schoonmaak is 
slecht, de muizen lopen hier door de kamer

De schoonmaak is niet toereikend, te korte tijd waardoor ze het niet goed kunnen doen

Het zou leuk zijn als er een ruimte komt waar we dingen kunnen leren, bijvoorbeeld taal, communicatie met 
andere mensen, waar we ons kunnen blijven ontwikkelen. De communicatie onderling tussen de bewoners 
zou vriendelijker kunnen; mensen bekritiseren elkaar veel

Eten slecht. Als vrouwen zo kookten liepen alle mannen weg. Er wordt geen aandacht aan besteed. er 
worden te grote porties opgeschept waardoor er veel wordt weggegooid. deze catering is gewoon slecht! de 
schoonmaak is veel te kort, ik heb weer privéhulp. het verzorgende personeel heeft altijd haast.

Vaak komt er niemand als je belt en als je ze daar later op aanspreekt, zeggen ze dat het alarm niet werkt 
[N.B. interviewer was erbij dat verzorger Robert dit probleem met andere cliënt aan het doorgeven was 
naar ICT, het komt vaker voor]. Soms gaat het ook mis met medicijnen en ze hebben overal smoezen voor. 
Gelukkig kunnen we nog zelf goed achter zaken aan. Er wordt flink gestolen (alle personeel heeft sleutels) 
en daar komt vanuit het huis weinig reactie op. We hebben extra slot op deur nu. Ook rollator gestolen die 
tijdelijk in een hok stond. Eten: het vlees is net gedroogd karton. Het is niet bepaald eersterangs eten, zo 
zijn de sperziebonen niet weg te krijgen. De bediening en aankleding en verzorging in het restaurant zijn 
overigens zeer goed verzorgd (aardige dames, die me ook een boterham geven als het eten te erg is), het 
ligt aan de catering.

Bewoonster is ongerust over eventuele brand en zou het fijn vinden als er een keer over gepraat 
wordt/voorlichting en als er een oefening plaatsvindt. ’s Avonds vaak lang wachten voor ik naar bed 
gebracht word, de ene keer gaat het snel en de andere keer moet ik anderhalf uur wachten

Toen ik ziek was, zijn ze gewoon mijn kamer niet schoon komen maken. En een andere keer kwam de 
schoonmaakster maar 8 minuten. De huishoudelijke hulp die ik nu heb is heel slecht.  Nu komt er wel een 
andere. Maar daar zeggen ze niks over, ze communiceren niet goed. Smaak van het eten is niet goed en we 
krijgen heel weinig stamppot. Vroeger hadden we eigen keuken en toen was het heel veel beter. Het eten is 
zo slecht dat ik dir huis daardoor niet zou aanbevelen

Communicatie verzorging kan beter

Af en toe erg lang wachten tot ze me komen helpen. Ze zijn heel druk en hebben geen tijd voor een praatje

Eten: vlees net een rubberzool. Vooral ’s avonds en ’s nachts is er echt te weinig personeel. De 
medicijndistributie gaat niet altijd goed. Ik heb een keer gewoon verkeerde medicijnen gekregen. De 
controle daarvan zou op de afdeling plaats moeten vinden. Vorige keer is aanvraag van medicijnen ook mis 
gegaan. De huisarts had geen recept/aanvraag binnen gekregen van mijn morfinepleisters en dus zat ik 
zonder. Mijn dochter heeft hier klacht over neergelegd, daar heeft nooit iemand op gereageerd. En nooit 
excuses aangeboden. Alle verzorgenden schuiven het naar elkaar! De communicatie intern is niet goed, ook 
niet met overdracht

Vaak is het een lange dag, waarom moet ik zo vroeg uit mijn bed gehaald worden? Eten niet zo lekker. Ze 
komen nooit een praatje maken, ze weten niet hoe snel ze weer weg moeten
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28) Wat zou u willen veranderen aan de zorg die u nu krijgt?

Ze hebben het altijd druk. ’s Avonds is er maar 1 personeelslid voor het hele gebouw. Restaurant/eetzaal is 
groot en koud en ongezellig

Eten nu beter dan met vorige cateraar. Personeel heeft geen tijd, ze hebben altijd haast. Alles kan hier 
tegenwoordig binnen lopen, er wordt veel gejat. Zelfs de onderwereld komt binnen sinds het hier buurthuis 
is geworden. Moest een keer een halfuur wachten voor ik de therapieruimte in kon omdat er een moslim lag 
te bidden op een kleedje. De vrouwen hier in huis, vooral die uit de aanleunwoningen, zijn niet aardig en 
kletsen over elkaar

Het eten hier is niet lekker, rijst eet ik nooit van m’n leven!

Er wordt niet goed gecommuniceerd, opeens is mijn nachtkastje verdwenen en niemand zegt iets. Ook 
verdwijnt er geld uit mijn kamer. Ik wil graag grote letterboeken maar krijg die niet. Mijn kast met kleding 
is vaak een grote puinhoop, waarom kunnen ze niet netjes opruimen?

Minder druk voor het personeel

Andere tafel om te eten (vanwege de sfeer) 

Gaanderijen beter verzorgen zodat het niet meer voorkomt dat regenplassen blijven staan en het glad 
wordt door bevriezing

In het weekend is er te weinig personeel én staf aanwezig. Communicatie tussen leidinggevende en 
bewoners niet altijd even goed

Meer personeel (verpleging) eigenlijk nodig. Ze hebben geen tijd voor je. Ze helpen je wel goed maar vaak 
is er maar 1 verpleegkundige voor het hele huis

De flexwerkers zijn niet prettig. Het personeel loopt op tandvlees, zorgelijk want straks zijn ze overspannen. 
De nieuwe kok is wennen

De saamhorigheid ontbreekt, bijvoorbeeld als je in de lift stapt en iets zegt, zegt niemand iets terug. Het 
zou gezelliger kunnen. Het tekort aan personeel speelt op.

Zo mogelijk dezelfde verzorgende op 1 dag, niet telkens iemand anders

Mensen onderling niet zo aardig, pesterig – vaak omdat ze dement zijn. Het is niet veilig doordat de 
nachtdienst soms de deur open doet en weer gaat, ze zeggen dan niets. Het eten is heel slecht geweest, na 
rel twee weken geleden gaat het wat beter (25)

Mijn vrouw was ziek (kanker), de dokter had gezegd “bed omhoog” maar de zorg zei dat dat niet mocht, 
toen is ze gevallen en overleden, dat kan ik niet goed vergeten. Een uur schoonmaak is te weinig, al heb ik 
een goede schoonmaakster

Schoonmaak slecht: eens per week een halfuur als je zelf helemaal niets kunt is te weinig, overal stof en 
spinnenwebben

Alarm doet het soms niet, niet prettig als je benauwd bent van COPD!

Het eten zou wel wat gevarieerder mogen, zo zou ik graag eens lasagne willen eten

Soms ’s avonds wel twee uur wachten voor er iemand komt. Ze geven me medicijnen maar hebben geen 
idee waarvoor ze ze geven
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28) Wat zou u willen veranderen aan de zorg die u nu krijgt?

In weekend en avond (te) weinig personeel

Het eten is een beetje smaakloos, dat komt ongetwijfeld door het opwarmen

Om 20 uur is alles afgesloten. Beneden is het dan stil en donker. Er zijn weinig activiteiten ’s avonds. Ik ben 
bang als ik langs het aardedonkere park kijk, laat staan als ik ’s avonds thuiskom. In het weekend is alles al 
om 16 uur dicht. De bewoners kletsen over elkaar en zeuren onderling veel.

Alarm: duurt lang voor ze komen (zeker halfuur). Rommelig en ongeorganiseerd in het restaurant. Het eten 
is smaakloos, daar mankeert wel wat aan. Bewoners onderling letten op elkaar en geven veel commentaar

Veel verschillende gezichten, dat vind ik niet prettig. Er is amper een uur om schoon te maken!

Uitzendkrachten die invallen zijn vaak niet prettig. Je kent ze niet. Het eten: alles wordt à la crême 
aangemaakt en gekruid en dat mag ik helemaal niet hebben!

Het alarm doet het niet altijd, dan bel ik naar de receptie en die geven het dan door, maar zo hoort het niet. 
De zorgverleners komen dan twee dagen helemaal niet, dan opeens om 6 uur ’s morgens iemand (wat ik 
niet wil), dan weer 3 op een dag.  Geen peil op te trekken. Eten: spinazie niet gehakt. Bloemkool of 
spruitjes noemen ze “beetgaar” maar niet te kauwen, zo hard. Alle soep is te zout. En je moet via buiten 
om te gaan eten, door regen, storm en kou! Ik zou meer contact willen met andere bewoners maar ik kan 
niet naar beneden tussendoor

Ze vliegen in en uit. Ze hebben geen tijd, geen aandacht – daar kan het personeel niets aan doen. In Jacob 
was het gezellig, een heel andere sfeer. Hier is het “eten en wegwezen”. De mensen zijn onder elkaar niet 
solidair of gezellig

Badkamer wordt niet goed schoon gemaakt, ze zijn bang om te zweten. Als ik in mijn appartement blijf, 
komt er zelden iemand kijken of ik nog leef

Maaltijden niet meer zo lekker nu er niet meer zelf gekookt wordt. Vaak ook niet op temperatuur. Groente 
overkookt, papperig

Vlees taai, aardappelen nooit gaar (hard), sperziebonen hard

Vaak moet je ’s nachts lang wachten voordat je geholpen wordt. Eten niet goed bereid

Te weinig personeel, weinig aandacht voor diegenen die echt ziek of oud zijn mogelijk. Personeel moet veel 
te hard werken en heeft het erg druk

De tijdsdruk is erg hoog. Ze zijn wel aandachtig maar moeten steeds dóór. Weinig tijd (geen onwil). Ik heb 
een eigen hulp moeten nemen want 1 x per week schoonmaak is echt te weinig om het zelfs maar bij te 
kunnen houden

Er wordt niet goed schoongemaakt. Verzorgend personeel: ik zou meer aandacht en meer tijd willen, vaker 
een praatje. Mis contact. Onderling tussen bewoners weinig contact (en niet altijd even vriendelijk). Ik heb 
behoefte aan een één-op-één activiteit

Avond/nachtpersoneel weet weinig tot niets van mijn ziektebeeld. Het eten is niet echt lekker, wordt hier 
alleen opgewarmd. Tijdens het eten (huiskamer) wordt er geen woord gezegd

Te weinig personeel, moet vaak lang wachten en vind die afhankelijkheid verschrikkelijk
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28) Wat zou u willen veranderen aan de zorg die u nu krijgt?

Schoonmaak: vlug, vlug. Bewoners niet erg gevarieerde gesprekken, gaat altijd over kwalen of over 
voetbal. Niet zo vriendelijk: meneer ging de kokkin complimenteren en die ging bijna huilen. Bleek dat nog 
niemand anders ooit een woord tegen haar gezegd had

Soms lang wachten voor ze komen helpen. Ik wil mijn deur openhouden, willen ze niet

Wisselende invallers zijn een groot probleem. Er zou een vaste pool moeten zijn. Drie ploegendienst: als er 
1 ziek is, zijn ze met te weinig

Intake was niet zo goed, geen duidelijke info. De praktische zaken van hoe alles hier werkt. De dagelijkse 
gang van zaken, weet je niet als je hier komt. De activiteiten zijn vooral gericht op half demente mensen. 
Maar het Oranje-college was erg leuk, zulke dingen vaker graag Onder de douche slaat regelmatig de 
verwarming af, sta je ineens onder ijskoud water.

Bloemkool niet gaar. Ook: meer personeel

Uitzendkrachten zijn van ander niveau en mentaliteit. Er was een uitzendkracht die meteen bij binnenkomst 
zei dat ze weinig voor me kon doen omdat ze een hernia had

Eten is niet goed, alle voedingswaarden worden eruit gekookt, vlees taai

Zuurkool met boerenkool en spek, slap opgewarmd, waardeloos eten. Het personeel heeft het erg druk en 
ze zijn met te weinig

Nieuwe incontinentiemateriaal is niet fijn

Te weinig informatie in het begin toen ik hier net was. Je zwemt dan echt in het diepe. In het weekend is er 
vaak niemand in huis om mee te kunnen praten. Lang moeten wachten op verhuizing, is nu al drie keer 
uitgesteld

Geheugentraining zou ik graag willen! Er zijn geen binnengangen waardoor je voor alles naar buiten moet. 
In de zomer moesten we zelfs naar het andere pand om te eten, dan moeten we daarheen lopen

Eten dan geen smaak, dan te zout. Soep: veel zout of geen zout. Spruitjes zacht en andere groente slap

Niet alle verzorgenden zijn vakkundig: bloeddruk meten gaat elektrisch maar als mijn pols het niet doet 
moet het met de telescoop en dat kunnen de meesten niet.  Verder zie je ze nauwelijks, ze komen nooit 
kijken en informeren ook nooit. Ik heb COPD en mijn huis wordt in minder dan een uur schoongemaakt… 
invallers zelfs in driekwartier! Als er ooit brand komt, kan ik niks, behalve uit het raam springen want er is 
geen nood trap hier op de bovenste verdieping

Personeel komt soms binnen zonder kloppen. Toen ik een keer met de manager sprak over een klacht, werd 
ik gewoon afgekapt. Er zit weinig smaak aan het eten, soms vergeten ze me eten te komen brengen

Veel verschillende gezichten, je kunt geen band opbouwen met personeel

Eten niet gaar. Mag wel gevarieerder. Vaak lang wachten na bellen. 

Ze hebben altijd haast, haast, haast. Ze maken bijvoorbeeld een boterham klaar maar niet goed gesneden. 
En ze geven me jam erop zonder een servet, wordt een rommel. Douchen: moet ik om vragen en dan 
zeggen ze “ja, ik zal het in het boek zetten” maar dat doen ze niet of de volgende leest het niet. Eten dan 
weer in de ene huiskamer, dan in de andere, zeggen ze nooit. Je moet alles vragen, bv ook over elektrische 
rolstoel, aangevraagd maar daar hoor je nooit niks meer over. Communicatie slecht, ze zeggen het ook niet 
als er een timmerman of zo komt
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28) Wat zou u willen veranderen aan de zorg die u nu krijgt?

Eten is niet gaar. Wasserij duurt te lang voor terugkomt.

Eten steeds hetzelfde, erg eenzijdig. Meer keus /afwisseling aan de bewoners laten

’s Avonds en in het weekend te weinig personeel, ze lopen zich rot!

De verzorging heeft weinig tijd maar dat ligt niet aan hun

Weinig tijd voor personeel om bewoners te leren kennen en andersom. Ze weten weinig van bewoners. 
Weinig tijd voor overleg. Ik krijg geen bewijs van wat ik in de was doe en er verdwijnt regelmatig iets

Eten is niet altijd gaar

Schoonmaak is niet goed, ze doen alles snel. Het bed en de randen worden nooit schoongemaakt, er ligt 
overal stof (zeker op de kasten een dikke laag). Er wordt niet gedweild en het vuil wordt niet weggegooid. 
Meneer huurt nu zelf een schoonmaakster in, terwijl hij dacht dat schoonmaak inclusief was. Het is sowieso 
voor meneer niet duidelijk waar hij recht op heeft. Zo zou hij graag een postoel willen. Openbaar vervoer te 
ver weg, voor de deur een halte zou beter zijn. Meneer wil ook graag bridgen

Soms zie je de hele dag niemand. Stil (behalve verbouwherrie) en eenzaam

Eten vaak niet warm, dit is iets van de laatste tijd. Het restaurant was altijd goed!

Eten is niet gaar

Wc vol ontlasting, niet schoongemaakt. Centimeters stof onder het bed!

Jammer dat ik moest verhuizen van de derde etage (maar ik mag altijd op bezoek komen)

Eten niet gaar. Zou wel vaker een praatje willen

’s Avonds en in het weekend zijn er geen mensen. Het eten is niet lekker klaargemaakt

Als ik naar de dokter moet is er geen personeel beschikbaar om met me mee te gaan. Ook geen hulp om bv 
een uurtje naar buiten te gaan, zou ik zo graag willen. Er is te weinig personeel, ze werken heel hard

Er is geen tijd voor “lastige” cliënten. De dokter wordt niet altijd gebeld, het is vaak en snel een aspirientje 
geven. Nooit verse groenten, de wortelen en de sperziebonen zijn altijd hard (niet gaar)

Het eten is niet gaar. Grote stukken vlees en vaak gehakt. Weinig smaak aan. Verhuizingen en verbouwing 
geven een hoop gedoe

Meer personeel, nu altijd te weinig

Meer personeel. Kamers aan de kleine kant

Ze luisteren wel maar doen dan vervolgens niet wat afgesproken is. Ze zijn niet professioneel. Als je ziek 
bent komt er om 10 uur, half 11, koffie en verder zie je niemand. Laat geholpen ’s morgens door 
personeelstekort. Slechte schoonmaak. Negen jaar hier met plezier gewoond maar nu het vaste personeel 
weg is, wordt er slordig gewerkt

Bewoners niet aardig onder elkaar, groepjesvorming en vrouwen die over elkaar roddelen
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28) Wat zou u willen veranderen aan de zorg die u nu krijgt?

Vaak stagiaires/leerlingen, steeds andere vreemde gezichten. Ik noem ze “kletswerkers”, ik moet steeds 
uitleggen wat ze moeten doen en sommigen weten het dan beter.  Eens per week douchen vind ik erg 
weinig. Eten komt van een of andere fabriek, is echt slecht! Geen verse groente. Stamppot snijbonen: meer 
aardappelen dan snijbonen. Vlees vaak niet te eten!

Omdat ik “categorie 2” ben, krijg ik als enige ’s avonds geen koffie of thee op de kamer. Een keer gebeld na 
bijna 10 uur achter elkaar diarree, dat ik een pil wilde. Zei de verzorgster “denkt u dat ik die in mijn zak 
heb? Die moet ik dan gaan halen”. Ze legde de pil in de keuken terwijl ik nog op toilet zat, zonder zelfs een 
glas water. Daardoor heb ik zorgen gekregen over hoe het zal gaan als ik echt zorg nodig heb. Toen ik griep 
had, kwamen ze wel – dus het hangt er kennelijk erg van af wie er werkt. De dokter is maar eens per week 
in huis. Geen fijn idee. De schoonmaak gaat in een halfuur met de Franse slag, want wat kunnen ze in die 
tijd? Groente vaak pap, maar vorige week postelein was heerlijk! Ik moest van de tweede etage naar de 
zevende verhuizen, vond ik erg jammer.

Graag beter opgeleid personeel. Meer tijd en aandacht, ik heb het gevoel dat ik “afgeraffeld” word, ze 
hebben geen tijd en geen belangstelling

Eten niet goed, slecht klaargemaakt, niet gevarieerd. Vraag me soms af: moeten MENSEN dat eten?

Bel van de deur doet het niet. Badkamerafzuiging ook niet, duurt erg lang voor het gemaakt wordt 
(technische dienst)

Eten niets bijzonders. De vrouwen in huis zijn niet aardig, hebben een onsympathieke houding, typisch “van 
over de grens”, het zijn heel andere types

Veel overlast van de verbouwing

De ene keer word ik om 7.15 uit bed gehaald, de andere keer om 10 uur. Het eten is niet gevarieerd, vaak 
bietjes met stukje vlees dat ik niet zelf kan eten, moet eerst fijngesneden worden. Weinig tijd of aandacht. 
Eén nachtverpleger (man) die niet prettig met de mensen omgaat

De flexwerkers zijn duidelijk minder goed dan de vaste krachten. Te veel verschillende gezichten. Als je ziek 
bent, heeft personeel te weinig tijd voor je. Communicatie personeel onderling is slecht. Het eten is slecht, 
die meneer van het cateringbedrijf zou zelf eens moeten komen. Er wordt veel eten weggegooid. Personeel 
dat hier werkt heeft geen opleiding om het eten klaar te maken (=opwarmen), ze weten niet genoeg van 
hoe de apparaten werken. De goede mensen zijn eruit gegooid, zitten zonder baan. Flexers komen alleen 
om geld te verdienen, schuiven zaken heel gemakkelijk door naar de nachtdienst

Personeel soms erg brutaal. Meneer is 95 en heeft geen behoefte aan “je” en “jij”. Nu door de verbouwing 
veel onrust en grote chaos. Het eten zou beter kunnen

Eten is vaak niet gaar, weinig smaak eraan. Vlees uitgekookt, wordt slechter

Veel zieken en dus veel flexwerkers. Veel wisseling, te weinig personeel. Ze hebben altijd haast: “we 
hebben geen tijd meneer”

Sinds paar weken is de schoonmaak veel minder goed

Het is wat stilletjes, ook op de gangen. Misschien wat leuke muziek?

De schoonmaak is veel te kort. En ze mogen niks van z’n plek halen, dus werken overal omheen
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28) Wat zou u willen veranderen aan de zorg die u nu krijgt?

Meer personeel dat beter opgeleid is, vaak zijn ze ook erg jong. Ze zeggen “we komen eraan” en dan 
komen ze pas na een uur.  Tekort aan personeel. Het eten kan beter – liefdeloos klaargemaakt. Gehakt, 
slavink, hamburger: goedkoopst mogelijke vlees. Alle soorten kool zonder saus.

We hebben moeten verhuizen van de tweede naar de negende etage, dat was vreselijk. Ik heb nu de vierde 
arts sinds ik hier woon en deze schijnt ook maar een jaar te blijven. Is maar zelden aanwezig. Geen band 
mee zoals vroeger met een huisarts

Voel me niet altijd veilig, er lopen veel mensen in het huis rond en als je naar het nieuws kijkt is het één en 
al ellende. De schoonmaak is te kort en te oppervlakkig 

Ze willen dat ik eruit kom ’s morgens. Dat wil ik niet. Ik zou graag boekjes (roddel- en modebladen) willen 
maar er is niemand die dat voor me kan regelen. Ik kan zelf niet naar beneden. Ze hebben weinig tijd

Ik moet met alles meehelpen en dan zijn ze niet eens vriendelijk tegen me. De gezamenlijke badkamer vind 
ik onprettig

Computer zou leuk zijn!

Meer personeel. Meer persoonlijke aandacht, eens een praatje

Vreselijk dat Anselien weg is gegaan!! Er zijn personeelsleden en ook vrijwilligers die denken dat ze de baas 
over ons zijn. Eten: moet je mee leren leven. Doperwten zijn kleine bruine kogels, 
bloemkool=bloemkoolpap. Stamppotten kleverig en papperig. Schaaltje met gemengde salade piepklein. 
Kroket met niets erin en frieten dun en niet te eten. Er wordt niet geluisterd naar kritiek of suggesties. Veel 
eten wordt gewoon zo weer weggegooid. Je kon beneden met een kaart geld halen, nu moet ik naar het 
postkantoor Tussenmeer met een bus en ik loop niet goed en vind het ook eng om met cash over straat te 
moeten. Het winkeltje is een schande; alles is twee keer zo duur als bij de Dirk of de Liddl

Verzorging heeft het te druk, heeft bijna nooit tijd

Lang wachten op tandartsbezoek in verband met gebitsklachten, is al een aantal keren uitgesteld. Daardoor 
eet ik nu heel ongemakkelijk

Het eten is niet altijd warm – als je bij de laatste groep zit die eten gebracht krijgt is het vaak lauw

Meer personeel, soms lang wachten

Meer tijd, meer aandacht, al doen de oudere verzorgers daarvoor hun best

Afspraken worden niet goed nagekomen. Vooral ’s nachts weinig personeel. Schoonmaak structureel niet 
goed; stof blijft vaak liggen. Het eten is vaak niet gaar, niet lekker, weinig smaak aan

Eten is niet goed, vooral de broccoli is erg hard. Vlees is altijd droog

Eten niet zo lekker, maar ze gaan nog deze maand weer op de huiskamer koken
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28) Wat zou u willen veranderen aan de zorg die u nu krijgt?

De bejegening van hoog tot laag: ze luisteren niet. Onvoldoende echte aandacht. Personeel wordt niet goed 
begeleid/aangestuurd. Communicatie is slecht, vaak weten ze niet wat er in het dossier staat. Tijdgebrek! 
Ook veel invallers/flexers. Maandag douchedag – word ik uit bed gehaald zonder te douchen, moet ik erom 
vragen aan de verzorger, die wel degelijk een vaste kracht is, maar dat dan weer niet “weet”. Door de 
opleidingsafdeling wordt dagelijks gebruik van mij gemaakt als “object” – bijvoorbeeld blaas spoelen, maar 
ik word nooit bedankt. Als ik daar iets van zeg, zeggen ze “dan moet u aan de bel trekken”. 
Smoesjescultuur komt me de neus uit, als je vraagt naar iets, dan zijn ze het vergeten “omdat….”ze 
kloppen niet altijd (terwijl er zelfs een briefje op de deur hangt)

Veiligheid: ze laten de deuren openstaan. Schoonmaak kan beter. Eten kan ook beter: niet altijd even 
smakelijk. Grote containers met eten, niet altijd vers

Eten niet smakelijk

Schoonmaak niet goed, er blijft veel stof. De maaltijden zijn soms niet gaar en smaken niet lekker

Het is weleens gebeurd dat ik op zaterdag niet gedoucht ben zonder uitleg. Soms wordt mijn bed 
opgemaakt en soms niet. Het eten: vlees is net rubber

Personeel niet allemaal vakkundig: ze weten niet goed wat ze moeten doen!

Betere schoonmaak! Veel dingen laat ik maar gebeuren omdat ik te veel met andere dingen bezig ben

De stilteruimte is direct naast de ingang, uitlopend in de hal. Vreemde plek.. Gebrek aan 
“zelfvoorzienendheid”; mevrouw is jonger dan de rest en kan best zelf gebruikmaken van bv het 
kopieerapparaat, maar dat moet je aan iemand van het personeel vragen. Ook veel ouderen kunnen 
volgens mevrouw best meer zelf

Vaak lang wachten op eten beneden

De vaste verzorgenden zijn goed maar de uitzendkrachten veel minder. Het eten is veel te sterk gekruid

Een van de verzorgenden zei dat mevrouw (95) niet meer mag bellen, behalve als ze valt. Schoonmaakster 
die inviel maakte een puinhoop van het schoonmaken. ’s Avonds is het stil en saai. Ik doe mijn deur op slot 
maar ze hebben allemaal een sleutel, ook onbekende invallers. Beneden niemand. Eten niet altijd 
lekker/goed: keiharde snijbonen

Als de schoonmakers de vloer dweilen maken ze die daarna niet droog, gevaarlijk

Vaak zijn ze erg gehaast en daardoor vervelend gevoel

Ik zie bijna niemand, zou het fijn vinden als er eens iemand om de hoek komt kijken, vooral ’s morgens. De 
bejegening kan beter: zusters zijn vaak hard in de communicatie. Er zijn mensen die niet durven bellen. 
Zuster Gerbrenda is erg onvriendelijk, de mensen zijn gewoon bang voor haar

Wanneer ik bel moet ik lang wachten. In de zomer is het altijd vol buiten: te weinig ruimte. In de 
conversatiekamer is bijna nooit meer iemand

Zou leuk zijn als er meer mensen waren tijdens het eten. Ook graag meer uitstapjes

Te weinig personeel, vaak zijn ze erg gehaast 
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28) Wat zou u willen veranderen aan de zorg die u nu krijgt?

Te weinig personeel

Soms te weinig personeel, ze lopen zich rot. De stagiaires en invallers werken vaak alleen voor het geld, te 
veel gezichten en je krijgt er geen band mee

Het eten is niet echt super: flauw en smaakloos

Het activiteitenaanbod zou gevarieerder mogen zijn. Communicatie met personeel soms moeilijk vanwege 
taalbarrière

Flexmedewerkers weten niets van bewoners, vaak erg lastig

Communicatie over de tijdstippen waarop je geholpen wordt kan veel beter. Nu is het de ene keer half 8 en 
de andere keer 9 uur

Soep beneden is altijd te zout

Het eten is vaak overkookt, zonde. Vlees vaak taai/droog

Weinig personeel maar ze doen wat ze kunnen

Krapte qua personeel

Veel verschillende gezichten. Ze vergeten mijn kousen aan/uit te doen. Dan bel ik, maar krijg meestal geen 
reactie. Niet erg als ze een ander aan het helpen zijn, maar het zou prettig zijn als ze even iets laten weten. 
Van sommige meisjes krijg ik een grote mond. Een keer stond er nog voor acht uur een grote donkere man 
voor mijn deur, die mijn bed kwam verschonen. Het was een Marokkaanse man en ik vond het doodeng. 
Ben er twee dagen van van mijn stuk geweest, ze hadden me moeten waarschuwen. ’s Avonds is het 
beneden leeg en stil zonder licht. Bezoek moet dan aanbellen maar vaak doet er niemand open

Hygiëne kan beter: de mensen die met de cateringwagen langskomen pakken glazen vast aan het deel 
waaruit bewoners moeten drinken. Washandjes worden geleverd met viezigheid erin. Theedoeken vaak niet 
schoon en regelmatig heeft het keukenpersoneel onze theedoeken nodig omdat ze tekort hebben. Er is 
minder bezetting bij de receptie, vaak kan iedereen gewoon binnenlopen

Toen ik kwam was het hier heel goed. Nu zo onduidelijk en chaotisch dat ik niet meer zou aanbevelen. Niets 
waarmee ik echt problemen heb maar alles wordt merkbaar minder. Eenzaam omdat er nooit iemand 
praatje komt maken of even komt kijken. Ik kan slecht tegen alleen-zijn. Ik zit van ’s morgens half acht tot 
’s avonds half elf in mijn rolstoel. Ik zou zo graag vaker naar buiten gaan 

Te weinig kundig personeel (de een mag dit en de ander dat, het is niet aan de kleding te zien wie wat 
mag) maar ze zijn wel vriendelijk

Eten is smaakloos, helemaal niet goed. Af en toe een praatje zou wel fijn zijn

Iedere dag andere gezichten. Ze hebben geen tijd maar doen hun best. Het eten komt van de goedkoopste 
catering die ze konden vinden. Meer aandacht voor de oudere mens zou nodig zijn. Ook meer personeel dat 
weet wat ze moeten doen

Aandacht… buitenlands personeel, die zijn meer met elkaar bezig dan met de bewoners, ik voel me erg 
alleen hier, ze hebben nooit tijd voor een praatje

Eten is soms niet gaar of juist steenhard, soms half koud
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28) Wat zou u willen veranderen aan de zorg die u nu krijgt?

Meer personeel

Bejegening! Meneer weet niet wat er met hem aan de hand is en het personeel vertelt het hem niet. Ze 
komen brood brengen maar hebben verder geen tijd

Eten is niet zo lekker, veel te veel wordt opgewarmd en is slap. Het personeel zit de halve dag achter de 
computer of zit koffie te drinken. Als je ziek bent komen ze niet vaker kijken

In het begin hier geen idee wat de bedoeling was, geen uitleg hoe het er hier aan toeging. Lang wachten na 
bellen of ze komen helemaal niet. Het eten wordt hier opgewarmd, niet klaargemaakt. Er zit niet veel 
smaak aan. Broccoli smaakt naar zachtgekookt rubber

Eten smaakloos en flauw

Carla en de andere zusters zijn ontslagen, nu hebben we half Nigeria hier. Allemaal tussen de 18 en 24 
jarige leerlingen. Eten, drinken, slapen is prima, de rest stelt niks voor. Alleen Karin weet wat van 
medicijnen. Jonge meid die aan mij, 84-jarige “bevel” geeft pil te nemen om 20 uur, die pil is bestemd voor 
de nacht! De activiteiten bestaan uit bloemschikken en sjoelen. Ik heb geen contact met andere bewoners

Eens per twee weken krijgen we officieel  een schoon bed, maar soms duurt het wel 5 tot 6 weken voor ze 
het verschonen! Toen ik hier kwam hebben ze me niet verteld dat het huis weg zou gaan, nu ben ik mijn 
eigen fijne woning kwijt!

De goede zusters zijn grotendeels ontslagen en nu zijn er veel flexers. Als ik daartegen zeg: “Ik ben zo 
moe”, zeggen ze:  “ja, dat ben ik ook”. Soms durf ik ze niet te roepen als ik mezelf ’s nachts bevuild heb. 
Het eten heeft kraak noch smaak

De schoonmaak was tot een paar weken geleden slecht, nu heb ik een goede hulp! Veiligheid: er zijn veel 
mensen ontslagen ook in de keuken en nu moet iedereen meehelpen en dus zit er vaak niemand bij de 
receptie. Iedereen kan binnenlopen. Het eten: snijbiet/biet: wordt geraspt en zó op je bord gegooid, niet 
lekker aangemaakt. Andijvie smaakt naar grond, vlees is keihard. Als ik een cijfer moest geven, gaf ik een 
3. Vroeger hadden we eigen keuken en was het eten heerlijk. De flexers zijn vaak nonchalant en gehaast. 
Op zondagmorgen kregen we altijd gebak bij de koffie, laatste weken niet meer. Aan Trudy gevraagd, en 
afgelopen zondag kregen we het weer

Mevrouw mist het contact met medebewoners

Het eten was heel goed is nu veel minder geworden. Het ziet er niet smakelijk uit en heeft ook geen smaak

Dat er meer  personeel, dus meer aandacht voor de bewoners is

Betere organisatievorm van Amstelring

Eten is soms niet goed/lekker, ze kunnen niet koken… Hachee met bloemkool (1x!) en “stoofsla” te eten 
gekregen

Na 19.00 uur weet mevrouw nooit zeker of er een zuster is

Graag een afrit (vlonder) voor het aan- en afrijden met rolstoel bij de in/uitgang. De buitendeur is al goed 
verbeterd, nu dit nog

Goed personeel is soms een probleem, niet iedereen goed opgeleid
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28) Wat zou u willen veranderen aan de zorg die u nu krijgt?

Veel wisselingen met al die leerlingen. Soms is het echt jammer dat ze weggaan. We moeten eraan denken 
dat dit een instituut is dat aan geld gebonden is. Als er geen geld is, gebeurt er niets

Ze laten me lang op de wc zitten omdat ze elders “bezig” zijn

Soms moet ik lang wachten voor er iemand komt. Als ik naar de wc moet is het net “nummertje trekken”.  
Schoonmaak: ze komen er niet aan toe, het is echt vies met vlokken. Mijn vrouw heeft zelf een Swiffer 
gekocht

Meer culturele inhoud voor de activiteiten graag

Maaltijden héél slecht

’s Avonds warm eten graag en tussen de middag gewoon een boterham

De technische dienst laat vaak lang op zich wachten, er zijn hier regelmatig dingen kapot (een deurknop, 
het alarm hapert vaak). Er is te weinig verzorgend personeel – ze willen wel maar ze kunnen niet, hebben 
maar twee handen. Tijdplanning klopt niet altijd: als er weinig personeel is, moet je niet allemaal tegelijk 
koffie gaan drinken. Er is een gebrek aan discipline, zo wisselen de tijden waarop we gaan eten vaak.

Ik ben weleens bang voor brand. Er zijn weinig activiteiten (de vrijwilligers zijn vaak ziek). De snelheid van 
reageren van de verzorgers: het duurt vaak lang, het zou prettig zijn als dat wat vlugger kon. Voor 
toiletbezoek bijvoorbeeld duurt het wachten soms te lang en dat is niet aangenaam… de belangen van de 
verzorgers spelen een grotere rol dan vroeger (zo mogen ze bepaalde dingen niet omdat die te zwaar 
zouden zijn, maar ook moeten ze tegenwoordig met zijn alleen eten en dan kan het meer dan een kwartier 
duren). Het zou fijn zijn als ze dat anders konden regelen

Het eten is niet zo lekker [maar ik kan niet aangeven waarom niet]. Soms krijg ik geen koffie en dan zijn de 
zusters weg. Ze hebben he wel erg druk!

Niet alle personeel houdt even goed rekening met/weet dat mevrouw doof en bijna blind is. Er is niet zoveel 
tijd voor persoonlijke aandacht

Meer personeel! Ze doen hun best… Kwaliteit eten/koken zou beter kunnen

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

Alles is hier prima

Iedereen is heel vriendelijk en de activiteiten zijn leuk

Meiden zijn allemaal vrolijk en lief

Schoonmaak is goed, het eten is lekker maar verder is het hier niks

Zusters werken hard en zijn goed. Schoonmaak is goed.

Eten goed, activiteiten leuk, de medewerkers zijn aardig voor me

Zodra verzorgenden tijd hebben komen ze een praatje met me maken. Die aandacht vind ik fijn, vooral 
Ilonka doet dat heel lief
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29) Waar bent u (zeer) tevreden over als het gaat om de zorg die u nu krijgt?

Goed verzorgd, eten en drinken goed, lekker schoon bed: het is hier prima wat mij betreft

Aardige woning en beneden is het licht en fris. Als je je een beetje aanpast is het een prima huis, ze doen 
echt hun best voor ons

Over geheel genomen echt wel tevreden – als ik iets nodig heb, zorgen ze ervoor

Weinig zorg nodig, maar als ik ze nodig heb zijn ze er en helpen ze me goed

De zorg is prima, fijn appartement. De schoonmaak is goed

Personeel altijd aardig en ze hebben altijd wel een vriendelijk woord voor me

Goed eten en aardig personeel, een fijne kamer

Alles is goed hier, nergens over te klagen

De vaste medewerkers zijn een paar heel goede bij, op wie je echt kunt rekenen

Als je ze nodig hebt, zijn ze er. Ik heb griep gehad en kreeg erg goede zorg

Personeel allemaal even hartelijk en meelevend

Er is hier altijd wat te doen, erg leuk. Ze zorgen goed voor me en zijn super lief

Ik ben afhankelijk en dus blij dat ik hier zit

Goede sfeer in huis. Personeel over het algemeen aardig

Alle verzorging heel goed. Personeel heel vriendelijk. Manicure en kapper prettig. Op donderdag is de markt 
heel gezellig beneden

Ze doen veel aan activiteiten, gezellige dingen in de zaal. Over het algemeen aardig personeel, alleen ze 
rennen in en uit want geen tijd.

Sfeer in huis heel goed. Erg leuke activiteiten

Ze doen alles voor me! Ze zijn heel lief voor me, echt geweldig! Ik wilde hier niet heen maar het is heel 
goed

Vaste verzorgster was altijd geweldig, jammer dat zij en anderen weg moesten

De verzorging doet ontzettend veel moeite. Al het personeel (inclusief de vrijwilligers) hebben veel aandacht 
voor me. Ze zijn ook oprecht bezorgd om de mensen. Ik vind het hier heerlijk! Jammer dat sommige 
zusters naar andere afdeling zijn gegaan.

Een van de beste huizen die er zijn

Soep is altijd goed

Naar de cliëntenraad wordt goed geluisterd. Na klachten over de maaltijden is dat nu veel beter

Somatiek

ANTWOORDEN OP OPEN VRAGEN

56

Somatiek, Cliëntervaringsonderzoek Meting februari 2015

© Effectory



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

Verzorging is gewoon goed

Vaste verzorging (“de vier koppen“) is goed, vooral Frank. Vaste schoonmaak ook uitstekend

Vaste ploeg zijn toppers! De invallers/flexers zijn een ramp, weten niks, kunnen niks, en het interesseert ze 
ook niks

Personeel heel erg lief! Ik hoef maar wat te vragen en ze doen het!

De meesten van het personeel zijn erg lief

Over Frank en Frans en een aantal van de meisjes. Ik heb een heerlijk appartement en de schoonmaak is 
goed

Schoonmaak prima, zorg uitstekend, ook voor mijn vrouw op de gesloten afdeling

Vers eten (naar wens)!! Kleinschaligheid is fijn. Er kan hier veel, er is een goede sfeer in huis. Er wordt 
geluisterd naar de cliëntenraad

Indeling appartement heel fijn, licht en ruim

Erg blij met de aandacht die het personeel voor mij heeft

Dat we een eigen keuken hebben hier waar goed gekookt wordt

Prachtig appartement, goede zorg, lekker eten

Cliëntenraad is goed, er wordt geregeld dat eventuele klachten goed doorkomen. Het vaste personeel is 
goed en beleefd en vriendelijk. Mijn appartement is schitterend

Keuzemogelijkheid bij het eten, dus altijd voor elk wat wils. Goed restaurant met koks om “u” tegen te 
zeggen! Het is net een hotel hier!

Fijn dat je hier kan blijven als je partner overlijdt. Mooi appartement. Heerlijk eten. Goede band met het 
personeel

Het personeel is erg goed

Ik voel me hier thuis, heel erg tevreden

Allemaal aardig en beleefd personeel. Ik ben blij met mijn kamer (licht en ruim)

Het is hier wel goed als de goede zusters (de ervaren) er zijn, die kunnen het echt

Mevrouw heeft min of meer eigen leven maar als ze iets vraagt helpen ze haar altijd heel goed. Lekker 
eten, goede schoonmaak

Eten lekker en een fijn moment van de dag

Personeel altijd vriendelijk en geduldig
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29) Waar bent u (zeer) tevreden over als het gaat om de zorg die u nu krijgt?

De zorg van het personeel overdag is goed

Ze zijn lief voor me en goed. Het dagje weg was erg fijn

Vriendelijkheid personeel, zowel beleefd als lief. Appartement luxueus, fijn en mooi. Goed eten

Vrijheid en een heerlijk appartement. Het eten is uitstekend! Restaurant is goed, verzorgd en gezellig

Fijn appartement met uitstekende zorg

Mooi appartement en eten als in het beste hotel, vooral op zondag

Tevreden over de zorg, ze helpen me altijd goed

Over alles tevreden

Ze zorgen heel goed voor me

De vaste verpleging/verzorging is uitstekend, zij doen erg hun best

Personeel altijd heel vriendelijk, tevreden over hoe ik behandeld word. Activiteiten zijn heel leuk. Er is bijna 
altijd wat te doen

Wel lief, ze doen hun best

Twee dames zijn echt goed: Ella en Suzanne. De rest is ook aardig maar sommigen weten niet zo goed hoe 
het moet. Ze doen echt allemaal hun best. Prachtige kamer, die zeer goed schoongemaakt wordt.

Midden in de stad en toch plantsoentje en parkje dichtbij. Mooi verbouwd huis, lekker appartement. 
Personeel: heel erg tevreden over, ze hebben nooit een boze bui en ze zijn geduldig. Je voelt dat ze graag 
goeddoen

Mooi appartement en ze laten me mijn eigen gang gaan

Goed verzorgd, goed schoongemaakt, ze zorgen goed voor me. Lekker eten, leuke activiteiten. Het eten is 
verbeterd en personeel komt altijd snel

Prettig wonen, fijn appartement en ik kan naar buiten als de zon schijnt. De vaste verzorging is goed. Voor 
de gezelligheid ga ik beneden eten, het eten zelf is niet zo belangrijk

Eten heel goed! Zusters allemaal leuke meiden. Mijn appartement is een paleis

Ik vind alles hier goed!

Compliment voor het hoofd van de afdeling en de verpleging! Echt menselijk, alsof het je eigen bloed is! 
Leuke dingen doen zoals eitje bakken of een kroketje maken. Ook de uitjes zijn leuk

Eten is goed en sommige zorgverleners zijn heel goed

Schitterend appartement, de zorg is ook goed
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29) Waar bent u (zeer) tevreden over als het gaat om de zorg die u nu krijgt?

Over de zorg, ze doen hun best. Ze proberen ook een praatje te maken als ze met me bezig zijn, maar dan 
worden ze alweer gebeld door iemand anders. Appartement echt heel mooi. Toen mijn zoon ziek werd 
hebben ze me hier heel goed opgevangen. Stoeldansen is de leukste activiteit, Danielle doet dat goed

Lekker in de zon kunnen zitten op mijn heerlijke balkon. Ik heb een prachtig appartement en ze respecteren 
mijn privacy, maar zijn er als het nodig is

Oudere verzorgenden meestal goed en aardig (op één man na van wie je nooit iets te drinken krijgt). Je 
kunt bellen als je iemand nodig hebt, dan vragen ze wat er is en zeggen dat ze over 5 à 10 minuten komen 
en dan komen ze ook 

Verzorgsters allemaal wel lief en als ik iets vraag dan doen ze het. Ze komen ook regelmatig even kijken. 
Niet veel tijd voor een praatje, maar daar zijn vrijwilligers voor

Prachtig appartement, licht en ruim en ik kan met mijn rollator goed rondlopen. Personeel aardig en 
beleefd, maar wel veel wisselingen

Mijn verzorgster helpt mij heel goed! Gezellige middagen met muziek, leuke activiteiten

Iedereen doet ontzettend zijn best

Ik ben de koning te rijk: vrijheid heerlijk, mooi huis, mensen aardig

Aardige mensen die hard werken hier: vriendelijk. Fijne kamer. Beneden spelletjes doen vind ik gezellig

Driekamerwoning prachtig en het eten is goed en lekker. Veel vrijwilligers die de koffie en dergelijke doen

Ze zijn allemaal aardig! Ze laten je je eigen leven leiden maar helpen je altijd als je het vraagt

Alles is hier prima

Verzorgend personeel heel vriendelijk, super mooi huis, had het niet beter kunnen treffen

Woonomstandigheden zijn geweldig. Bejegening personeel heel goed, zeer vriendelijk en attent

Paar andere zusters werken echt heel hard en met hart en ziel

Aardig personeel

Over het geheel heel tevreden

Over het algemeen heel tevreden

De verzorging is heel goed

Behandeling hier is prima, ze komen altijd meteen en werken heel hard. Ze zijn heel vriendelijk en vooral 
Brenda is heel aardig

De verzorging doet echt z’n best maar ze kunnen er niet veel aan doen

Activiteiten (zingen!) zijn erg leuk. Het personeel is hartstikke aardig
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29) Waar bent u (zeer) tevreden over als het gaat om de zorg die u nu krijgt?

Het was altijd heel gezellig en veel te doen en de verzorging goed, ik hoop dat het weer zo wordt

Heel mooie kamer

Verzorging is goed

Over het algemeen heel tevreden

Heel tevreden over de goede verzorging

Ze zijn allemaal even lief en goed

Personeel is erg vriendelijk

Meeste personeel erg aardig

De bediening is goed, ze maken het eten en drinken aardig 

Als je zorg nodig hebt is het hier goed, ze zijn allemaal lief maar ze hebben geen tijd. Eén mevrouw vraagt 
veel aandacht, die probeer ik dan te helpen om de zusters te ontlasten

Ik mag meehelpen bij en na het eten, vind het fijn dat dat mag. Ik heb een fijne kamer en kan het goed 
vinden met de medewerkers

Verzorging is gewoon heel goed, ze doen echt wat ze kunnen

Als ik bel komen ze en ze helpen me snel en goed. Ze moeten me ook naar het toilet helpen. Ze zijn echt 
lief voor me

Mooi appartement midden in de stad

Fijn dat we zo dicht bij de winkelstraat zitten

Locatie is heel prettig met de markt om de hoek. Ik heb een mooie kamer

Ik probeer veel zelf te doen dan is de verpleging aardiger

personeel is allemaal even aardig

Ruime tweekamerwoning met ruime badcel, erg prettig!

Eten goed

Mooie kamer. De nachtverpleging is erg aardig op 1 na

Kok krijgt eten aangeleverd maar maakt er echt iets extra’s van, mooi geserveerd. Aardig personeel, ze 
doen heel erg hun best

Kamers mooi en woon prettig. Wilma is supergoed!
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29) Waar bent u (zeer) tevreden over als het gaat om de zorg die u nu krijgt?

Vaste krachten waren geweldig. Nu personeel uit het verpleeghuis, van wie enkelen het heel goed doen 

Personeel is heel vriendelijk, woonruimte is mooi

Verzorgers vriendelijk en beleefd

Ze zorgen goed voor ons, zie vandaag een soesje met chocolademelk, ze proberen een stapje extra te 
zetten

Goede verzorging, bij gebruik van het paniekkoord komen ze meteen. Goed eten, goede schoonmaak

Wat ze hier allemaal doen is echt fantastisch, vooral de muziekactiviteiten vind ik geweldig! De soep is het 
beste van het eten, altijd lekker

De zorg is voor mij gewoon goed, ze hebben aandacht voor me

Vrijwilligers voor persoonlijke aandacht. Het eten is goed

Eten goed, activiteitenaanbod uitgebreid en leuk

Verzorgend personeel is hier 100% goed

Ik ben vrij om te doen en laten wat ik wil, over zorg best tevreden

Het personeel is over het algemeen zeer betrokken. De soepen zijn meestal goed en de toetjes ook

Zorg goed, aardige verzorgers. Lekker eten, goede activiteiten. Veel clubjes en muziek, er wordt erg veel 
gedaan voor de mensen

Ik woon heerlijk in mijn oude buurtje. De zorg is goed, het eten is lekker en gevarieerd en je hebt altijd 
keuze

Activiteiten zijn leuk en goed

Ze hebben me goed begeleid na de dood van mijn vrouw. Robert is een uitstekende kracht, die hart voor 
zijn werk heeft

De zorgverleners zijn aardig en beleefd en werken hygiënisch

De tochten met de bus zijn erg leuk

Zorg is in principe wel goed

Activiteiten zijn hier goed geregeld

Je krijgt veel aandacht, vooral als je ziek bent. Ik word altijd serieus genomen en ook met leuke dingen 
leven ze mee. Aanbod activiteiten is groot: echt voor elk wat wils. De vrijwilligers zijn heel vriendelijk en het 
is geweldig dat zij er zijn. Er hangt op de afdeling een heel gemoedelijke sfeer

Veel vrijheid hier
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29) Waar bent u (zeer) tevreden over als het gaat om de zorg die u nu krijgt?

Meteen in de drukte op de markt! Personeel erg aardig, ze doen erg hun best. De zorg is goed

Het personeel is beleefd, lief en goed. Het eten is beter geworden

Ze zorgen goed voor me en zoeken altijd naar een oplossing als er wat is. Ze organiseren veel en er zijn 
dan ook altijd veel vrijwilligers, die verdienen een compliment

Verplegend personeel zeer betrokken, erg goed bezig, werken absoluut niet op de automatische piloot

Het meeste personeel is heel vriendelijk

Alle personeel aardig, de meesten ook goed in hun werk. Ze werken heel hard en zorgen echt goed voor me

Heel tevreden over de zorg en mijn fijne kamer

Prettige kamer met grote slaapkamer en badkamer. Personeel vriendelijk

Ook wel een aantal goede zusters!

Bediening in het restaurant is uitstekend. Fijne kamer en goede verzorging. De oude katten mocht ik 
meenemen. Het is een fijn huis

Tevreden over het hele huis

Ik word hier goed verzorgd

Personeel heel aardig maar gehaast

Alles heel goed

Goede sfeer, alles op gebied van verzorging goed

Fijn plekje waar ik op mezelf ben maar als ik hulp nodig heb, komen ze. Ik kan zelf koken

Verzorgend personeel is super vriendelijk en ze beuren me altijd op

Verzorgend personeel heel vriendelijk

Eigenlijk is alles goed hier

De verzorging verdient echt een pluim, ze staan altijd voor je klaar. Er zijn ook veel vrijwilligers, dat is 
grandioos

Verzorging heeft uiterst vriendelijke benadering en de woonruimte is goed

Over het algemeen tevreden over het hele huis

Het vaste personeel is goed, invallers een ramp. Ik mocht mijn piano meenemen, erg positief

Betrokkenheid personeel is heel goed. Ze zijn attent! Activiteiten gevarieerd
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29) Waar bent u (zeer) tevreden over als het gaat om de zorg die u nu krijgt?

Activiteiten leuk en gevarieerd

Betrokken en geïnteresseerd personeel, je wordt serieus genomen

Allemaal aardig, niet allemaal even goed opgeleid

Ze doen heel veel aan activiteiten

Goede verzorging door vast personeel, erg lief en attent voor me. Maar ze hebben niet veel tijd voor een 
praatje en dat mis ik weleens

Vrijheid en de veiligheid dat er altijd iemand is

Aardige verzorging

Verzorgend personeel heel vriendelijk

Het is gewoon goed; verzorgend personeel neemt je serieus, als je klachten hebt wordt er onmiddellijk actie 
ondernomen

Eigenlijk is alles goed hier, ik ben heel erg positief over dit huis

Ze zijn vriendelijk en goed

Personeel aardig en goed, verzorging goed, als je wat vraagt dan krijg je het

Vrijheid en lekker warme kamer met warm water

Ik stel niet veel eisen. Het personeel is vriendelijk, niet altijd beleefd. Ik kan mijn eigen gang gaan

Vrijheid. Eten is goed en lekker, de sfeer is prettig

De vaste zusters zijn fantastisch en lief, als er wat is, kun je altijd bellen

Knus hok heb ik, en een deel van de verzorgenden is echt goed, ze doen heel erg hun best

Alles is fijn, ook de omgeving, vreselijk dat we hier wegmoeten

Zorg geweldig, allemaal aardig, gezellige sfeer in huis. Activiteiten zijn goed

Het is hier allemaal goed maar ik wil terug naar Limburg naar mijn huis en niemand helpt me 

De koffiemachine is een aanwinst, de zaal was al gezellig en de sfeer is goed

Vriendelijk personeel. Ze zijn aanspreekbaar en je kunt alles zeggen. De kleinschaligheid is heel fijn, ik heb 
het hier naar mijn zin

Alles goed

Prettig huis, er kan veel en je hebt invloed op wat er gebeurd, eten goed
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29) Waar bent u (zeer) tevreden over als het gaat om de zorg die u nu krijgt?

Goed huis, lief personeel – ze laten me in mijn waarde. Het eten is goed en lekker

Zorg is echt goed

Genoeg activiteiten voor de mensen om bezig te blijven

Ik zit hier prettig. De zorg is prima. Het eten is goed en je kunt zelf kiezen. Het personeel is druk, maar 
beleefd en aardig. ’s Avonds komen ze me zelfs koffie brengen en ik geloof niet eens dat ze dat verplicht 
zijn. Ook de wondverzorging gaat uitstekend

Aardige verzorging/verpleging maar ze werken zich rot!

Er is 1 vakkundige hier – de rest is gewoon lief en goed voor de verzorging. Het eten is lekker, de 
activiteiten zijn leuk en gevarieerd, ik doe overal aan mee

Aardig en goed hier

Prettig dat er een huiskamer is en dat je met verschillende mensen kunt praten. Leuke activiteiten. Vooral 
de hobbydag! Het eten is beter geworden de laatste tijd – je mag zelf uit twee menu’s kiezen. 

Grote vrijheid die je als bewoner hebt

We gaan met zijn allen op vakantie, dat is erg fijn

Personeel ontzettend lief. Het is gezellig en prettig hier. Het eten is prima. Er zijn activiteiten genoeg, ik doe 
alleen nergens aan mee

Personeel lief en attent, een luisterend oor doet goed. Aandacht voor de persoon met een aanraking of een 
aai. Vrijwilligers die spontaan met je gaan wandelen, erg prettig

Over het algemeen loopt het wel goed

Personeel goed en aardig. Het eten is beter geworden

Prettige kamer met uitzicht op de bootjes. Lekker eten

Erg aardig personeel

Zorg goed, eten lekker, personeel vriendelijk en zorgzaam, ze maken tijd voor een praatje en aandacht

Zorg en eten goed hier!

Deel personeel aardig en attent. Het eten is lekker

Personeel heel erg lief

Zorg goed, allemaal lieve meisjes. Fijne kamer

Somatiek

ANTWOORDEN OP OPEN VRAGEN

64

Somatiek, Cliëntervaringsonderzoek Meting februari 2015

© Effectory



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

Fantastische zorg. Verzorgster heeft alle aandacht voor ons en geen moeite is haar teveel. De huisarts komt 
iedere week langs en luistert goed. De was wordt gedaan en goede schoonmaak. Het eten is lekker, we 
mogen zelf meepraten over wat we eten en er wordt goed gekookt. Leuke activiteiten! Als er iemand van 
het personeel ziek is, wordt er altijd vervanging geregeld. Het is hier net een hotel!

Activiteiten veel en goed. Ze doen ook erg veel moeite om iedereen bij elkaar te krijgen voor de koffie en 
het eten. Het pasje voor het restaurant is prettig, zodat je geen geld nodig hebt, de rekening komt vanzelf. 
Kluisje op de kamer prettig                                                                                                                     
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