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1. Inleiding 
 

In de periode oktober-december 2016 heeft een cliëntraadpleging plaatsgevonden bij SWZ. In deze periode zijn 

de ervaringen van bewoners en thuiszorgcliënten onderzocht evenals de ervaringen van de contactpersonen van 

de cliënten met een psychogeriatrische indicatie. In dit rapport zijn de resultaten opgenomen van de ervaringen 

van de contactpersonen bewoners met een PG indicatie van Willibrord in Wassenaar.  

Dit rapport bestaat uit vier hoofdstukken. In dit eerste hoofdstuk is beschreven op welke wijze de meting is 

uitgevoerd. Het tweede hoofdstuk biedt een samenvatting van de resultaten van het onderzoek. In het derde 

hoofdstuk zijn de persoonskenmerken van de bewoners opgenomen en in het vierde hoofdstuk zijn per thema 

van de meting alle resultaten opgenomen. In de bijlage zijn alle opmerkingen opgenomen, die door de 

contactpersonen op de enquêteformulieren zijn genoteerd. 

 

Deze meting is tot stand gekomen met de medewerking van Annelette Hamming (verwerking). Jeroen Haamers 

heeft de resultaten verwerkt tot deze eindrapportage. 
 

 

CQI-onderzoek; achtergrond en werkwijze 
 

Binnen SWZ wordt periodiek de cliënten naar hun ervaringen gevraagd over de leefomstandigheden. Voor dit 

onderzoek is gebruik gemaakt van de Consumer Quality Index (CQI), bestaande uit gestandaardiseerde 

vragenlijsten, waarmee landelijk informatie wordt verzameld over cliëntwaardering.  

 

Dit is het vijfde CQI onderzoek dat door Bosscher & de Witte c.s. voor SWZ is uitgevoerd. 

 

Voor het CQI onderzoek drie CQI-vragenlijsten gebruikt: 

1. CQ-index ervaringen in een verpleeg- of verzorgingshuis (versie 2012): een vragenlijst voor somatische 

intramurale bewoners van een verpleeg- of verzorgingshuis. De vragenlijst is gericht op bewoners waarmee 

een persoonlijk interview kan worden gehouden. 

2. CQ-index ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis (versie 2012): een schriftelijke 

vragenlijst voor contactpersonen dan wel vertegenwoordigers van bewoners met psychogeriatrische 

problemen, die langer in een verpleeg- of verzorgingshuis verblijven.  

3. CQ-index ervaringen met de zorg thuis (versie 2012): een schriftelijke vragenlijst voor thuiswonende 

cliënten van zorgorganisaties, die minimaal zes maanden persoonlijke verzorging en/of verpleging 

ontvangen. 

 

Het onderzoek is schriftelijk uitgevoerd. De vragenlijsten zijn naar de thuisadressen van contactpersonen 

verstuurd. Deze resultaten zijn geanonimiseerd en digitaal ingevoerd in een databestand, waarna de opschoning 

en analyse heeft plaatsgevonden.  

 

Dit onderzoek kende de volgende respons: 

 

Contactpersonen PG Verstuurd Ontvangen 
Blanco/niet 

meewerken 

Bruikbare 

respons 

% netto 

respons 

Willibrord 58 35 1 34 58,6% 

Sophieke 16 9 1 8 50% 

Totaal 74 44 2 42 56,8% 

 

Alle opmerkingen die de contactpersonen op de formulieren hebben genoteerd, zijn integraal in de bijlage van 

deze rapportage opgenomen. Deze dienen als achtergrondinformatie bij de voornamelijk cijfermatige weergave 

van het onderzoek. 
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Opbouw van het rapport 
 

Hoofdstuk 2 van dit rapport geeft een samenvattend beeld van de tevredenheid van de contactpersonen over de 

diverse onderdelen uit de CQ-index.  

 

Hoofdstuk 3 beschrijft de persoonskenmerken van de cliënten van wie de contactpersonen aan de meting 

hebben meegewerkt. 

 

Hoofdstuk 4 is opgebouwd volgens de thema’s van de CQI-vragenlijst: 

1. Afspraken en overleg tussen u en de zorginstelling   

2. Communicatie tussen de zorginstelling en uzelf 

3. Contact met de zorgverleners 

4. Professionaliteit van de zorgverlening 

5. Woon- en leefomstandigheden van de bewoner 

6. Activiteiten en dagbesteding voor de bewoner 

7. Maaltijden voor de bewoner 

8. Aanbevelen 

 

Per thema zijn de resultaten voornamelijk weergegeven in grafieken. In de grafieken is de verhouding 

weergegeven tussen de verschillende antwoorden. Het meest positieve antwoord is met groen aangegeven, het 

meest negatieve in paars en de tussencategorie in wit. De scores zijn in percentages weergegeven. De 

percentages bieden een indicatie om te komen tot bepaalde constateringen en conclusies. Voor de berekening 

van de percentages, zijn de antwoorden op de vragen ‘niet van toepassing’ en ‘weet niet’ buiten beschouwing 

gelaten.  

 

In de grafieken zijn ter vergelijking de scores uit de vorige meting (2014) opgenomen. 

 

In sommige grafieken komen de percentages op 99% of 101% uit. Dit heeft te maken met de afronding van 

decimalen.  
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2. Samenvatting resultaten tevredenheidsonderzoek 
 

Algemene resultaten 
 

Onderstaande tabellen geven per thema aan welk percentage contactpersonen positieve en welk percentage 

negatieve antwoorden heeft gegeven. 
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Trends 

 

Ten aanzien van de thema-scores is het volgende te zien: 

 

 

Afspraken en overleg: van 85,1% positief in 2014 naar 82,4% in 2016 

 

 

 

Communicatie met de zorginstelling: van 93,2% positief in 2014 naar 89,2% in 2016 

 

 

 

Contact met de zorgverleners: van 84,1% positief in 2014 naar 78,8% in 2016 

 

 

 

Professionaliteit van de zorgverlening: van 87,2% positief in 2014 naar 85% in 2016 

 

 

 

Woon- en leefomstandigheden: van 90,7% positief in 2014 naar 89,2% in 2016 

 

 

 

Activiteiten en dagbesteding: van 78,6% positief in 2014 naar 74,4% in 2016 

 

 

 

Maaltijden: van 89,4% positief in 2014 naar 97,3% in 2016 

 

 

 

N.B. in bovenstaande tabel is een 1% marge aangehouden voor het toewijzen van ‘vooruitgang’ of 
‘achteruitgang’ aan het betreffende thema. 
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Resultaten indicatoren 

  

De scores op de indicatoren liggen tussen de 1 (meest negatieve score) en 4 (meest positieve score), met 

uitzondering van indicator 2.3. In het overzicht zijn de scores van 2016 vergeleken met die van 2014 en zijn de 

cijfers opgenomen die in de landelijke benchmark van 2013 als gemiddelden zijn vermeld. 

 

Indicator 
Score  

2016 

Score  

2014  

Landelijk 

gemiddeld 

1.1 Ervaringen eten en drinken (27, 28, 29) 3,53 3,29 3,47 

2.1 Ervaren omgang met elkaar (24) 2,68 2,70 2,86 

2.2 Ervaringen met schoonmaken (20) 3,09 3,11 3,12 

2.3 Ervaren inrichting (22) 91,18% 100,00% 94,96% 

2.4 Ervaren privacy (21) 3,74 3,70 3,59 

3.1 Ervaringen zinvolle dag (23, 25, 26) 3,00 3,06 3,12 

4.3 Ervaren bejegening (13, 14, 15) 3,02 3,10 3,09 

5.1 Ervaren kwantiteit personeel (16) 2,57 2,88 2,60 

5.4 Ervaren kwaliteit personeel (17, 18, 19) 3,30 3,25 3,40 

6.1 Ervaren inspraak (6, 7, 11) 3,25 3,22 3,21 

6.2 Ervaren informatie (8, 9,10,12) 3,40 3,35 3,44 

 

Uit deze vergelijking blijkt dat Willibrord op 8 van de 11 indicatoren rond of boven het gemiddelde scoort ten 

opzichte van het landelijk gemiddelde. Ten opzichte van de eigen score van 2014 is consolidatie dan wel 

vooruitgang geboekt op 8 indicatoren. Hierbij is een marge van 0,1 aangehouden. 

 

Op basis van deze vergelijking, de trends en de scores per vraag, verdienen de volgende vragen de aandacht: 

 Vraag 13: ‘hebben de zorgverleners genoeg tijd voor de bewoner’ (31% soms/nooit, in 2014: 24%) 

 Vraag 16: ‘is er genoeg personeel in huis’ (39% soms/nooit, in 2014: 24%) 

 Vraag 22: ‘kan de bewoner zelf bepalen hoe hij/zij de eigen woonruimte inricht’ (9% nee, in 2014: 0%) 

 Vraag 24: ‘gaan de bewoners prettig met elkaar om’ (36% soms/nooit, in 2014: 33%) 

 Vraag 25: ‘organiseert het huis genoeg activiteiten’ (23% soms/nooit, in 2014: 6%) 

 Vraag 26: ‘sluiten de georganiseerde activiteiten aan op wat de bewoner leuk vindt’ (30% soms/nooit, 

in 2014: 34%) 
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3. Persoonskenmerken van de cliënten 

 

 

Relatie, verblijfsduur en opleiding 

 

Aan dit onderzoek hebben 34 contactpersonen meegewerkt. Alle contactpersonen gaven aan 

vertegenwoordiger dan wel contactpersoon te zijn van een cliënt die in het verzorgingshuis verblijft. Hieronder 

is een overzicht gegeven van diverse persoonsgebonden kenmerken van de cliënten. 

 

Wat is uw relatie met de betrokken bewoner? Ik ben zijn/haar: 

echtgeno(o)t(e)/partner 12% 

zoon/dochter 65% 

familie, anders dan partner of kind 24% 

anders, geen familie  0% 

 

Hoe lang woont de bewoner nu in deze zorginstelling? 

minder dan een half jaar 18% 

6 maanden tot minder dan 1 jaar 3% 

1 tot 2 jaar 21% 

2 tot 5 jaar 32% 

meer dan 5 jaar 26% 

 

Waarom woont de bewoner in deze zorginstelling? (meerdere antwoorden mogelijk) 

omdat hij/zij niet meer zelfstandig kan wonen 30 

vanwege ernstige geheugenproblemen of dementie 25 

vanwege gedragsproblemen 2 

vanwege lichamelijke beperkingen of handicap(s) 20 

vanwege chronische ziekte(n) 2 

na een ziekenhuisopname of operatie 2 

na een ongeval 1 

voor herstel of revalidatie 0 

vanwege zintuiglijke handicap(s) (bijv. slechthorendheid, slechtziendheid) 3 

vanwege verstandelijke beperkingen of handicaps 1 

vanwege psychosociale problemen (bijv. vereenzaming, depressie, angst) 3 

vanwege een terminale fase van een ziekte of aandoening 1 

anders 0 
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4. Ervaringen en tevredenheid van de contactpersonen 
 

 

4.1 Afspraken en overleg tussen u en de zorginstelling 
 

Bij het thema afspraken en overleg tussen u en de zorginstelling is gevraagd of de afspraken over de zorg 

worden nagekomen en over het meebeslissen over de te ontvangen zorg. 

 

 
 

 

 

 

 

  

35% 

30% 

47% 

38% 

44% 

49% 

38% 

54% 

21% 

22% 

15% 

8% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

6.Kunt u meebeslissen over wat voor zorg of hulp de bewoner

krijgt? (n=34)

score 2014

7.Komt de zorginstelling de afspraken over de verzorging en

behandeling van de bewoner goed na?(n=34, nvt=0)

score 2014

altijd meestal soms/nooit



Contactpersonen 

 

Bosscher & de Witte c.s. 

Resultaten contactpersonen, december 2016 

 

9 

4.2 Communicatie tussen de zorginstelling en uzelf 
 

Dit thema behandelt de informatievoorziening van SWZ aan cliënten en contactpersonen. Hierbij wordt 

ingegaan op enkele kritische onderwerpen zoals bereikbaarheid van de contactpersoon binnen SWZ en het 

reageren op opmerkingen/klachten.  

 

 
 

 
 

  

71% 

54% 

52% 

40% 

56% 

56% 

18% 

38% 

36% 

60% 

38% 

36% 

12% 

8% 

12% 

0% 

6% 

8% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

8.Weet u bij wie u terecht kunt met vragen en problemen?

(n=34)

score 2014

9.Kunt u de leidinggevende of uw contactpersoon telefonisch

en/of per e-mail makkelijk bereiken? (n=33, wn=1)

score 2014

10.Als er iets met de bewoner aan de hand is, wordt u dan snel

op de hoogte gesteld? (n=32, wn=2)

score 2014

altijd meestal soms/nooit

35% 

43% 

27% 

24% 

56% 

51% 

58% 

64% 

9% 

6% 

15% 

12% 

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

11.Staat de zorginstelling open voor uw wensen? (n=34, wn=0)

score 2014

12.Reageert de leiding of directie goed op uw vragen, suggesties

of klachten? (n=33, wn=1)

score 2014

altijd meestal soms/nooit
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4.3 Contact met de zorgverleners 
 

Dit thema behandelt belangrijke onderwerpen zoals de hoeveelheid tijd en aandacht die er voor de bewoner is. 
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61% 

62% 

62% 

45% 

38% 
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13.Hebben de zorgverleners genoeg tijd voor de bewoner?

(n=32, wn=2)

score 2014

14.Hebben de zorgverleners genoeg aandacht voor hoe het

met de bewoner gaat? (n=34, wn=0)

score 2014

15.Geven de zorgverleners goed antwoord op uw vragen?

(n=33, wn=1)

score 2014

altijd meestal soms/nooit
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4.4 Professionaliteit van de zorgverlening 
 

Dit thema behandelt onderwerpen als vakkundigheid en zelfstandigheid van medewerkers en de omgang van de 

medewerker met de bewoner. 

 

 
 

7% 

15% 

41% 

38% 

36% 

41% 

38% 

32% 

54% 

61% 

50% 

54% 

48% 

49% 

63% 

59% 

39% 

24% 

9% 

8% 

15% 

11% 

0% 

9% 
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16.Is er genoeg personeel in huis? (n=28, wn=6)

score 2014

17.Kunnen de verzorgenden en verpleegkundigen goed omgaan

met de bewoners? (n=34, wn=0)

score 2014

18.Nemen de zorgverleners de gezondheidsklachten van de

bewoner serieus? (verzorgenden, verpleegkundigen, arts,

fysiotherapeut, enz.) (n=33, wn=1)

score 2014

19.Werken de zorgverleners vakkundig? (n=32, wn=2)

score 2014

altijd meestal soms/nooit
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4.5 Woon- en leefomstandigheden van de bewoner 

 

Dit thema behandelt de woon- en leefomstandigheden en privacy van bewoners. 

 

 
 

 
 

 
 

 

35% 

32% 

76% 

78% 

44% 

49% 

21% 

14% 

21% 

19% 

3% 

8% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

20.Wordt de woonruimte goed schoongehouden? Denk hierbij

aan de woon-/ slaapkamer, toilet en douche/badkamer (n=34)

score 2014

21.Kan de bewoner zich met bezoek op een rustige plek

terugtrekken? (n=34)

score 2014

altijd meestal soms/nooit

91% 9% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

22.Kan de bewoner zelf bepalen hoe hij/zij de eigen kamer of

woonruimte inricht? (met eigen spullen, enz.) (n=34, wn=0)

ja nee

100% 0% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

score 2014

ja nee
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4.6 Activiteiten en dagbesteding voor de bewoner 
 

Dit thema gaat onder andere over de omgang van cliënten onderling en over de activiteiten die worden 

georganiseerd. 
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36% 

7% 

3% 

30% 

36% 

11% 

10% 

53% 

50% 

57% 

64% 

47% 

58% 

59% 

55% 

16% 

14% 

36% 

33% 

23% 

6% 

30% 

34% 
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23.Biedt het huis gezelligheid en contact met anderen? (n=32,

wn=2)

score 2014

24.Gaan de bewoners prettig met elkaar om? (n=28, wn=6)

score 2014

25.Organiseert het huis genoeg activiteiten? (n=30, wn=4)

score 2014

26.Sluiten de georganiseerde activiteiten aan op wat de

bewoner leuk vindt? (n=27, wn=7)

score 2014

altijd meestal soms/nooit
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4.7 Maaltijden voor de bewoner 
 

Dit thema behandelt de maaltijden, hulp bij het eten en het nuttigen van de maaltijd. 

 

 
 

 

 

  

52% 

39% 

84% 

66% 

32% 

21% 

44% 

54% 

16% 

34% 

64% 

54% 

4% 

7% 

0% 

0% 
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25% 
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27.Zien de warme maaltijden er verzorgd uit? (n=27, wn=7)

score 2014

28.Is er genoeg tijd om te eten? (n=25, wn=9)

score 2014

29.Is er genoeg hulp bij het eten? (n=22, wn=12)

score 2014

altijd meestal soms/nooit
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4.8 Aanbevelen (‘Net Promotor Score’) 

 
Als laatste is aan de contactpersonen gevraagd of men de zorginstelling aan bekenden zou aanbevelen. Op basis 

van de score op deze vraag, worden cliënten ingedeeld in de categorieën ‘promotors’, ‘passief-tevredenen’ en 

‘criticasters’. De zogenaamde ‘Net Promotor Score’ kan worden berekend door het % promotors te 

verminderen met het % criticasters. 

 

 
 

 
 

 

De ‘Net Promotor Score’ van de PG zorg op Willibrord komt hiermee op 0% 

In 2014 was dit +21,62% 

 

Er is sprake van een gemiddelde score van 7,47 op de aanbevelingsvraag  

In 2014 was dit 7,62 

  

17,65% 64,71% 17,65% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

30. Zou u Willibrord bij uw vrienden en familie aanbevelen

(n=34)

promotors (10-9) passief tevredenen (8-7) criticasters (6-0)

32,43% 56,76% 10,81% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

NPS score 2014

promotors (10-9) passief tevreden (8-7) criticasters (6-0)
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Bijlage: opmerkingen van contactpersonen  
 

Er zijn afsluitend 2 open vragen gesteld, waarvan de door de contactpersonen gegeven antwoorden hieronder 

zijn opgenomen.  

 

Wat zou u willen veranderen aan de zorg die de bewoner krijgt? 

Meer aandacht voor gedragsproblemen. Meer aandacht voor communicatieve beperkingen. Meer tijd voor 

wandelingetjes buiten. Schonere kamer! Regelmatig oogdruppels. Aandacht voor persoonlijke hygiëne. 

Gesprekstijd. Meer vers fruit en groente 

Schaf de zelfsturende teams af! Nu is iedereen verantwoordelijk, dus niemand. Personeel heeft niet hetzelfde 

opleidingsniveau. Gebrekkige onderlinge communicatie. Terug naar één leidinggevende met helikopterview, 

wordt nu gemist 

Regels bedhek. Bedhek kan nu niet zomaar opgesteld worden, zelfs niet als mijn man al 2x uit bed is gerold. 

Toestemming van arts (niet altijd aanwezig) en mijzelf (wat ik natuurlijk geef) is nodig. De verpleging zou zelf 

moeten kunnen beslissen of hekje nodig is 

Het schoonmaken laat te wensen over, al 4 jaar verzoek ik om een verfbeurt van het balkonnetje, dat is 

gebarsten, versleten en niet meer schoon te krijgen 

Kamers veel te klein 

Soms zou ik de persoonlijke verzorging wat beter willen zien; netter aankleden en sieraadgebruik. Maar ik snap 

dat door personeels- en tijdgebrek dat er weleens bij inschiet 

Graag meer tijd, zodat de medewerkers wat minder gehaast de zorg kunnen uitvoeren 

Ik mis vooral een goede communicatie naar ons toe maar ook onderling (wat je aangeeft wordt wel 

opgeschreven maar dan zie je het vaak niet gebeuren). Veel onderlinge spanningen personeel, staan duidelijk 

niet allemaal met de neuzen dezelfde kant uit 

Het zou goed zijn als de bewoners ingeschakeld zouden worden bij bezigheden als werkzaamheden in de 

keuken (aardappels schillen, groente wassen). Dit zou voor een “nuttig gevoel” kunnen zorgen en het is 

daarmee toch iets anders dan liedjes zingen bij de accordeon of iets dergelijks 

Meer tijd voor de bewoners! 

Er wordt bijna niet meer schoongemaakt (personeelskwestie) dat is echt schandalig! Verzorgenden moeten dit 

erbij doen, dat kan echt niet! Meer personeel zou echt geen luxe zijn. Veel te weinig personeel en daardoor 

veel ziekteverzuim. Veel te zwaar belast! Moet beter. Goed gekwalificeerd personeel is echt nodig 

Meer persoonlijke aandacht… medische staf onzichtbaar, lastig te bereiken, bijna gen contact mee 

Meer personeel op de afdeling. Dat is er gewoon echt te kort 

Betere behuizing; dit gebouw is ongeschikt. Woonkamer veel te klein voor zoveel mensen en in de zomer 

bloedheet, geen airco 

Meer vrijwilligers om eens naar buiten te gaan. Betere maaltijden, met gare groente etc. uitgebreidere 

broodkar, meer variatie (bv krentenbrood ofzo)  

Beter omgaan met het verschonen van kleding. Beter communiceren, zoals als iemand gevallen is: bellen. Ze 

krijgt een nieuw gebit, zonder dat ik hier als mantelzorger iets van weet  

Heb mijn twijfels of er wel genoeg kennis in huis is wat betreft het werken met dementerende ouderen. De 

bewoners moeten lang en vaak tijd op hun kamers doorbrengen, bij gebrek aan activiteiten. Daar moet zeker 

verbetering in aangebracht worden 

Meer aandacht voor de bewoners in plaats van administratieve “rompslomp”. Het ligt absoluut niet aan de 

medewerkers, zij doen hun uiterste best, meer dan. Er zijn gewoon te weinig mensen. Vaker douchen! 1x per 

week is echt te weinig! Betere controle op eigendommen (er “verdwijnt” nogal eens wat!) 

Meer personeel dat nachtdiensten draait. Minder regels voor de verzorging. Minder administratie voor de 
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verzorging, waardoor er meer tijd is voor de bewoners. Niet zelfsturend maar werken in een team met een 

leidinggevende die bijvoorbeeld de roosters invult, de inkoop doet, de vergaderingen leidt etc. daardoor zou 

er meer tijd zijn voor de bewoners 

Ik zou wat meer vrijheid voor mijn echtgenoot willen (bv zelfstandig wandelen) mar heir wordt aan gewerkt 

Naar dat de zorg ook moet schoonmaken 

Meer tijd beschikbaar stellen voor de cliënt. Als gevolg van ziekte personeel dikwijls improvisatie nodig. Het 

naar het toilet gaan komt regelmatig in het gedrang 

Nieuwbouw! Waardoor in kleine groepen gewerkt kan worden, zoals ons beloofd is. Plezieriger voor de 

bewoners en voor de verzorging 

Meer hulp voor de verzorgenden bij de (warme) maaltijden 

Meer aandacht zou (nog) beter zijn. Te weinig vrijwilligers. Te weinig hulp van familie bewoners. Kan beter. 

Gebouw moet vernieuwd worden. Minder procedures om staf te ontlasten. Gaat ten koste van zorg voor 

bewoners  

Waarover bent u (zeer) tevreden als het gaat om de zorg die de bewoner nu krijgt? 

Wijze waarop het personeel met de familie omgaat 

Er zijn enkele zeer betrokken medewerkers, die je met plezier hun werk ziet doen 

Iedereen is zeer betrokken! 

Ze zijn aardig en lief voor haar en de geriater, die psychiatrisch onderlegd is, houdt haar goed in de gaten en 

denkt mee over wat goed voor haar is. De manier waarop hij met haar omgaat, is een 10!  

Gelukkig zijn de meeste verzorgenden zeer gek op bewoner. Daardoor voelt het voor mij goed en vertrouwd 

Over het enorme geduld en de inzet van het personeel. De vriendelijke en respectvolle wijze waarmee met de 

bewoners wordt omgegaan, zeer tevreden over 

Over het kleinschalig werken, dat ze met hun allen in de grote woonkamer kunnen ontbijten, koffiedrinken en 

gezellig kunnen praten, veel beter dan steeds alleen op de kamer! 

Goede communicatie. Mijn zus is zeer tevreden en is makkelijk in de omgang 

Personeel is zeer attent. Ze hebben weinig tijd maar maken er toch iets moois van. Organiseren leuke dingen! 

(High Tea erg leuk!) complimenten dus voor kwaliteit personeel en de zorg 

De inzet op de werkvloer 

Mijn moeder is er nog maar 4 maanden, tot op heden zijn wij tevreden zoals het gaat 

Ik word goed op de hoogte gehouden 

De attentie van de zorg naar de bewoners toe ondanks de weinige tijd die ze hebben 

De lichamelijke verzorging is prima. De maaltijden ook. Regelmatig worden er op de afdeling, door de 

verzorging, eieren of poffertjes gebakken. De verzorging is altijd vriendelijk, lief, geduldig, belangstellend en 

probeert de tijd te nemen, wat niet altijd lukt, maar meestal wel. Ze wordt op tijd gedoucht, krijgt genoeg 

schoon ondergoed en ruikt altijd fris. Nagels op tijd geknipt. Haar kamer wordt goed schoongehouden 

Toegankelijkheid! We kunnen op bezoek wanneer we willen 

Iedereen ziet er verzorgd uit. Personeel is vriendelijk en geeft zoveel mogelijk persoonlijke aandacht 

De vriendelijkheid van de verzorgenden! Ook naar de familie toe 

Begeleiding en gezelligheid 

Persoonlijke aandacht en veel verzorgenden voor de cliënt 

De sfeer is prettig en het personeel komt professioneel over 

Aandacht – fijne sfeer!  
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Zorgzame en hartelijke houding van de verzorgenden, de persoonlijke manier waarop ze met iedereen 

omgaan 

Persoonlijke benadering door verzorgenden, ondanks alle procedures die op de schouders van deze mensen 

worden gestapeld (en waarvoor zij vaak niet opgeleid/voorbereid zijn) deskundigheid, kennis van en over 

bewoners 

De veiligheid, de verzorging. Arts aanwezig 

 


