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1. Inleiding 
 

In de periode november 2014-januari 2015 heeft een cliëntraadpleging plaatsgevonden bij de Stichting 

Wassenaarse Zorgverlening (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 SWZ-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 SWZ-

Willibrord. 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. Het onderzoek is 

uitgevoerd volgens de richtlijnen van het Centrum Klantervaring Zorg (CKZ), die gelden voor CQI onderzoeken 

in de sector Verpleging, Verzorging & Thuiszorg. Deze richtlijnen zijn vastgelegd in het Handboek CQI metingen 

(versie juli 2011). 

 

Dit is het vierde formele 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. 

 

De onderhavige rapportage beschrijft de resultaten van de schriftelijke enquête onder contactpersonen van 

cliënten van SWZ-Willibrord met een PG-indicatie. De meting is uitgevoerd volgens de CQI-richtlijn, wat wil 

zeggen dat er een selectie is gemaakt van 47 cliënten/contactpersonen en er op vaste momenten herinneringen 

aan cliënten zijn verstuurd met het verzoek mee te werken aan de meting.  

 

Dit heeft geleid tot de volgende respons: 

 
Contactpersonen 

PG 
Verstuurd Ontvangen 

% Bruto 

respons 

Overleden/niet 

meewerken 

Bruikbare 

respons 

% netto 

respons 

SWZ Sophieke 12 8 66,7% 0 8 66,7% 

SWZ Willibrord 47 38 80,9% 1 37 78,7% 

 

De vragenlijsten zijn naar de thuisadressen van contactpersonen verstuurd. De resultaten zijn geanonimiseerd en 

digitaal ingevoerd in een databestand, waarna de opschoning en analyse heeft plaatsgevonden.  
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Alle opmerkingen die de contactpersonen op de formulieren hadden genoteerd, zijn integraal in de bijlage van 

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

van het onderzoek. 

 

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 (2012) 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 in de interviews. 
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93,2% 
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87,2% 
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89,4% 
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Trends 
 

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

 
 

Afspraken en overleg: van 71,9% positief in 2012 naar 85,1% in 2014 

 

 

 

Communicatie met de zorginstelling: van 92,2% positief in 2012 naar 93,2% in 2014 

 

 

 

Contact met de zorgverleners: van 95,5% positief in 2012 naar 84,1% in 2014 

 

 

 

Professionaliteit van de zorgverlening: van 98,3% positief in 2012 naar 87,2% in 2014 

 

 

 

Woon- en leefomstandigheden: van 97,9% positief in 2012 naar 90,7% in 2014 

 

 

 

Activiteiten en dagbesteding: van 90,7% positief in 2012 naar 78,6% in 2014 

 

 

 

Maaltijden: van 92,9% positief in 2012 naar 89,4% in 2014 

 

 

 
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 2014 vergeleken met die van 2012 en zijn de 

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

 

De scores op de indicatoren worden gebruikt voor www.kiesbeter.nl. Let wel, de scores van 2014 zijn nog 

ruwe en ongecorrigeerde cijfers. Voor de landelijke benchmark ondergaan deze cijfers nog correctie voor o.a. 

leeftijd, geslacht en opleiding en kunnen daarom nog licht afwijken.  

 

Indicator 
Score  

2014 

Score  
2012 

Landelijk 
gemiddeld 

1.1 Ervaringen eten en drinken (27, 28, 29) 3,29 3,55 3,47 

2.1 Ervaren omgang met elkaar (24) 2,70 2,85 2,86 

2.2 Ervaringen met schoonmaken (20) 3,11 3,44 3,12 

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

2.4 Ervaren privacy (21) 3,70 3,88 3,59 

3.1 Ervaringen zinvolle dag (23, 25, 26) 3,06 3,28 3,12 

4.3 Ervaren bejegening (13, 14, 15) 3,10 3,31 3,09 

5.1 Ervaren kwantiteit personeel (16) 2,88 3,15 2,60 

5.4 Ervaren kwaliteit personeel (17, 18, 19) 3,25 3,49 3,40 

6.1 Ervaren inspraak (6, 7, 11) 3,22 2,97 3,21 

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

 

Uit deze vergelijking blijkt dat SWZ-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 2012 is consolidatie dan wel 

vooruitgang geboekt op 3 van de 11 indicatoren. Hierbij is een marge van 0,1 aangehouden. 

 

Op basis van deze vergelijking en de scores per vraag, is te zien dat onderstaande vragen ondergemiddeld 

scoren: 

 Vraag 13: ‘hebben de zorgverleners genoeg tijd voor de bewoner’ (24% soms/nooit, in 2012: 0%) 

 Vraag 19: ‘werken de zorgverleners vakkundig’ (9% soms/nooit en 59% meestal, in 2012: 0% 

soms/nooit en 64% meestal) 

 Vraag 24: ‘gaan de bewoners prettig met elkaar om’ (33% soms/nooit, in 2012: 15%) 

 Vraag 26: ‘sluiten de georganiseerde activiteiten aan op wat de bewoner leuk vindt’ (34% soms/nooit, 

in 2012: 18%) 

 Vraag 29: ‘is er genoeg hulp bij het eten’ (25% soms/nooit, in 2012: 9%) 

 
 

  

http://www.kiesbeter.nl/
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3. Persoonskenmerken van de cliënten 

 

 

Relatie, verblijfsduur en opleiding 

 

Aan dit onderzoek hebben 37 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 11% 

zoon/dochter 69% 

familie, anders dan partner of kind 17% 

anders, geen familie  3% 

 

Hoe lang woont de bewoner nu in deze zorginstelling? 

minder dan een half jaar 22% 

6 maanden tot minder dan 1 jaar 8% 

1 tot 2 jaar 24% 

2 tot 5 jaar 30% 

meer dan 5 jaar 16% 

 

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

omdat hij/zij niet meer zelfstandig kan wonen 24 

vanwege ernstige geheugenproblemen of dementie 34 

vanwege gedragsproblemen 2 

vanwege lichamelijke beperkingen of handicap(s) 6 

vanwege chronische ziekte(n) 0 

na een ziekenhuisopname of operatie 2 

na een ongeval 2 

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) 2 

vanwege een terminale fase van een ziekte of aandoening 0 

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. 

 

 
 

 

 

 

 

  

30% 

19% 

38% 

0% 

49% 

38% 

54% 

88% 

22% 

44% 

8% 

13% 

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

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

bewoner krijgt? (n=37)

score 2012

7.Komt de zorginstelling de afspraken over de verzorging en

behandeling van de bewoner goed na?(n=37, nvt=0)

score 2012

altijd meestal soms/nooit
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4.2 Communicatie tussen de zorginstelling en uzelf 
 

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

wordt ingegaan op enkele kritische onderwerpen zoals bereikbaarheid van de contactpersoon binnen SWZ-

Willibrord en het reageren op opmerkingen/klachten.  

 

 
 

 
 

  

54% 

75% 

40% 

27% 

56% 

63% 

38% 

19% 

60% 

60% 

36% 

31% 

8% 

6% 

0% 

13% 

8% 

6% 

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

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

(n=37)

score 2012

9.Kunt u de leidinggevende of uw contactpersoon telefonisch

en/of per e-mail makkelijk bereiken? (n=35, wn=2)

score 2012

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

op de hoogte gesteld? (n=36, wn=1)

score 2012

altijd meestal soms/nooit

43% 

33% 

24% 

33% 

51% 

67% 

64% 

53% 

6% 

0% 

12% 

13% 

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

11.Staat de zorginstelling open voor uw wensen? (n=35,

wn=2)

score 2012

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

of klachten? (n=33, wn=4)

score 2012

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. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

15% 

14% 

22% 

36% 

54% 

56% 

61% 

86% 

62% 

50% 

38% 

44% 

24% 

0% 

16% 

14% 

8% 

0% 

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

13.Hebben de zorgverleners genoeg tijd voor de bewoner?

(n=33, wn=4)

score 2012

14.Hebben de zorgverleners genoeg aandacht voor hoe het met

de bewoner gaat? (n=37, wn=0)

score 2012

15.Geven de zorgverleners goed antwoord op uw vragen?

(n=37, wn=0)

score 2012

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. 

 

 
 

15% 

23% 

38% 

63% 

41% 

50% 

32% 

36% 

61% 

69% 

54% 

38% 

49% 

50% 

59% 

64% 

24% 

8% 

8% 

0% 

11% 

0% 

9% 

0% 

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

16.Is er genoeg personeel in huis? (n=33, wn=4)

score 2012

17.Kunnen de verzorgenden en verpleegkundigen goed

omgaan met de bewoners? (n=37, wn=0)

score 2012

18.Nemen de zorgverleners de gezondheidsklachten van de

bewoner serieus? (verzorgenden, verpleegkundigen, arts,

fysiotherapeut, enz.) (n=37, wn=0)

score 2012

19.Werken de zorgverleners vakkundig? (n=34, wn=3)

score 2012

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. 

 

 
 

 
 

 
 

32% 

50% 

78% 

88% 

49% 

44% 

14% 

13% 

19% 

6% 

8% 

0% 

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

20.Wordt de woonruimte goed schoongehouden? Denk hierbij

aan de woon-/ slaapkamer, toilet en douche/badkamer (n=37)

score 2012

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

terugtrekken? (n=37)

score 2012

altijd meestal soms/nooit

100% 0% 

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=3)

ja nee

100% 0% 

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

score 2012

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. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

36% 

60% 

3% 

0% 

36% 

40% 

10% 

9% 

50% 

40% 

64% 

85% 

58% 

53% 

55% 

73% 

14% 

0% 

33% 

15% 

6% 

7% 

34% 

18% 

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

23.Biedt het huis gezelligheid en contact met anderen?

(n=36, wn=1)

score 2012

24.Gaan de bewoners prettig met elkaar om? (n=33, wn=4)

score 2012

25.Organiseert het huis genoeg activiteiten? (n=33, wn=4)

score 2012

26.Sluiten de georganiseerde activiteiten aan op wat de

bewoner leuk vindt? (n=29, wn=8)

score 2012

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. 

 

 
 

 

  

39% 

44% 

66% 

88% 

21% 

55% 

54% 

44% 

34% 

13% 

54% 

36% 

7% 

11% 

0% 

0% 

25% 

9% 

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

27.Zien de warme maaltijden er verzorgd uit? (n=28

wn=9)

score 2012

28.Is er genoeg tijd om te eten? (n=29, wn=8)

score 2012

29.Is er genoeg hulp bij het eten? (n=28, wn=9)

score 2012

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 SWZ-Willibrord komt hiermee op +21,62% 

(in 2012 was dit +31,25%) 

 

Er is sprake van een gemiddelde score van 7,62 op de aanbevelingsvraag  

(in 2012 dit 8,31) 

  

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

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

30. Zou u SWZ Willibrord bij uw vrienden en familie

aanbevelen (n=37)

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

43,75% 43,75% 12,50% 

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

NPS 2012

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? 

’s Avonds meer gezelligheid en wat meer festiviteiten op de avond. De avonden zijn leeg! 

Graag wat meer in de buitenlucht. Uiterlijke verzorging kan beter. 

Niveau van verzorgenden is volstrekt ontoereikend voor de benodigde zorg van de patiënt en ook 

onvoldoende sturing vanuit arts/verpleeghuisarts/specialist ouderengeneeskunde – de kennis schiet evident 

tekort in behandeling van demente patiënten met gedragsproblematiek: dit is zorgelijk en er ontstaan 

gevaarlijke situaties. 

Mijn moeder hoort op papier 3x te worden gedoucht. Ze stribbelt vaak tegen maar ik heb aangegeven dat het 

haar van tevoren gezegd moet worden. Het komt voor dat ze een week of anderhalve week niet gedoucht 

wordt. Geen schone kleren; daar stoor ik me aan en verkleed haar dan zelf. 

Meer gebruiken van familienet. Communicatie zou beter kunnen. Spontaan naar ons toekomen om te vertellen 

hoe het met mijn moeder gaat. 

Vaker dan 1x per week douchen. Betere mondhygiëne. 

Meer handen aan het bed. 

De bewoners zouden meer activiteiten aangeboden moeten krijgen en gemotiveerd worden om mee te doen 

(zingen, wandelen, spelletjes, ballen). Ze zitten te vaak verveeld in de huiskamer of op hun kamer. Afspraken 

nakomen laat soms te wensen over. 

Iets meer geduld met de bewoners. Meer activiteiten: muziek, spelletjes, gesprekken in de huiskamer. 

Activiteiten op zaterdag en zondag! Te hoge kosten (bewoonster zit 2 à 3 euro boven de grens en betaalt 

daarom volledige eigen bijdrage, zat eerst wasserij in, maar dat is nu ook weer extra kostenpost). 

Eén keer per week douchen is echt te weinig! 

In de gangen op de derde verdieping hangt vaak een sterke urinegeur. Vloer plakt. Gemeenschappelijk toilet 

op de gang (met schuifdeur) is niet altijd fris. Rolstoelen zijn vaak slecht onderhouden en rijden zwaar of 

trekken naar 1 kant. Wat betreft het bezoek van familieleden: op de derde verdieping heb ik meermalen te 

horen gekregen dat het storend zou zijn voor andere bewoners (als ik met mijn dochter kom). Het is beter om 

naar de eigen kamer of naar beneden te gaan. Graag hierover meer duidelijkheid. 

De gemeenschappelijke huiskamer anders inrichten, zodat rolstoelers en gewone stoelen beter passen. De 

“snoezelruimte” weg en daar een ruimte met weinig prikkels maar wel licht en gezellig en niet afgesloten. 

Mijn vader woont op de verkeerde afdeling door omstandigheden. Er is veel te weinig aandacht voor hem in 

dit huis. Zijn lichamelijke verzorging is ronduit slecht. Er zijn alleen activiteiten voor demente bewoners. Mijn 

vader is niet dement. Er is alleen een gesprek gevoerd met hem. Nooit een test afgenomen. Mijn vader 

vereenzaamt ernstig op deze afdeling, ik zou het liefst willen dat hij teruggaat naar de open afdeling, zodat er 

ook weer menselijk contact voor hem kan ontstaan. De verzorging was daar ook 100% beter. Veel van het 

verzorgend personeel is ronduit ongeschikt voor dit werk. Men komt zo goed als nooit afspraken na en ik vind 

het diep triest dat de verzorging zo weinig aandacht heeft voor mijn vader. 

Mijn moeder woont op een pg-afdeling met zware cliënten. Er is te weinig rust, ruimte (te veel prikkels!) en 

personeel. Het personeel doet uiterste best maar moet roeien met de riemen die ze hebben. De afdeling is 

logistiek niet passend voor het type bewoners en hun hulpmiddelen: te weinig ruimte. Wachten is op de 

nieuwbouw. 

Beter toezicht op persoonlijke verzorging van bewoner. 

Een vast aanspreekpunt; een duidelijk leidinggevende op de afdeling. Afspraken ook daadwerkelijk nakomen. 

Na tien weken nog geen leefplan, meer efficiënt werken dus. Betere organisatie, is niet op orde (is ook door 

verpleging erkend). Alarm is kwijt. Duurt weken voor er een nieuwe is. Meer personeel. 

Dementiekennis en specifieke zorg ontbreekt. Te weinig tijd voor bv douchen en persoonlijke begeleiding. Te 
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vaak een natte luier.  

Onderlinge communicatie binnen team kan beter. Bij afwezigheid EVV’er zijn andere teamleden soms 

onvoldoende geïnformeerd. Afspraken die worden doorgegeven dan weer niet bekend bij andere teamleden. 

Aandacht bij aankleden kan beter, dagenlang zelfde kleding met vlekken aan. 

Meer aandacht, hoewel dat gezien de krappe bezetting lastig is. Bewoners worden lang op één plak neer 

gezet, soms uren achter elkaar. Meer drinken, ook voor bewoners die dat niet zelfstandig kunnen. 

Graag constant iemand in de huiskamer. Mensen willen vaak niet eten (of weinig) maar rond 15.00-16.00 uur 

hebben ze honger. Dan graag een plak koek of een boterham, anders hebben ze tot 17 uur honger. Iedere 

keer raakt er kleding zoek, gemerkt en wel.  

Meer tijd om met de mensen te bewegen/naar buiten te gaan. 

Kleinschaligheid?! Wooneenheden, bewoners in kleine groepen die qua leefstijl, niveau en interesses bij elkaar 

passen. Wooneenheden op begane grond zodat bewoners niet steeds met lift verplaatst hoeven te worden. 

Aansluiting op tuin. Niet de hele dag de tv aan! Meer rustmomenten in de huiskamer. Geen witte 

bedrijfskleding. 

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

De begeleiding en de verzorging. 

De aandacht is goed. De maaltijden zijn soms een feest. 

Verder zeer tevreden met de zorg. 

Over de algehele verzorging. 

De persoonlijke noot naar de bewoner en naar de familie. 

Persoonlijke aandacht voor zover de beschikbare tijd toelaat. 

Hoge betrokkenheid en toewijding bij het personeel. 

Contact met de verpleging. 

Er zijn een aantal personeelsleden die erg lief zijn voor mijn moeder. 

Bewoner is in korte tijd gesocialiseerd, terug in dag- en nachtritme, gedisciplineerd wat betreft verzorging, 

kleding en eten. 

Het wordt zeer gezellig gemaakt voor de bewoners, goede sfeer. Verzorging bezig met bewoners en gericht 

op hun welzijn! Knap dat op de derde etage de incontinentieproblemen nauwelijks merkbaar zijn voor het 

bezoek. 

Zeer tevreden over de omgang van het kundige personeel (zusters) met de dementerende bewoners. 

De kamer: veel licht en ruim. Medewerkers zijn altijd vriendelijk tegen bezoekers. Indien er iets aan de hand is 

word ik altijd telefonisch ingelicht (updates blijven jammer genoeg dan weer uit). 

De bewoner krijgt genoeg aandacht en als er wat bijzonders is voorgevallen, word ik vrij snel op de hoogte 

gebracht. 

De zorgzaamheid en houding van het verzorgend personeel jegens mijn moeder. 

Aandacht en geduld personeel. 

Warme, gezellige sfeer met grotendeels betrokken medewerkers. 

De uitermate vriendelijke en liefdevolle benadering door verplegers en gastvrouwen (de meesten althans). 

Personeel loopt benen uit hun lijf. 

Zorg prima, houden zo! 

De vriendelijke benadering. De meeste medewerkers werken met hun hart. 

Het personeel is lief en attent en mijn man wordt goed verzorgd. 

Bewoner in veilige omgeving met zorg. 

 


