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HOOFDSTUK 1.  INLEIDING 

 

 

 

 

1.1 Inleiding 

Deze rapportage bevat de uitkomsten van het onderzoek met de CQ-Index Zorg Thuis 

onder cliënten van Lentis-Dignis. Het onderzoek brengt de ervaringen van de 

thuiswonende cliënten met de zorg- en dienstverlening van Lentis-Dignis in kaart. Het 

onderzoek is uitgevoerd door ARGO BV in opdracht van Lentis-Dignis. Met de uitkomsten 

van het onderzoek kunnen management, medewerkers en de cliëntenraad van Lentis-

Dignis aan de slag om de zorg- en dienstverlening nog beter te laten aansluiten op de 

wensen van de cliënten. 

 

De CQ-Index staat voor Consumer Quality Index. Dit is een gestandaardiseerde 

systematiek voor het meten, analyseren en rapporteren van klantervaringen in de zorg. 

De CQ-Index voor de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT) bestaat sinds 2007. 

Vanaf dat jaar hebben de aanbieders in de VVT zich verplicht tweejaarlijks de ervaringen 

van hun cliënten te meten. Dit in het kader van het Toetsingskader Normen 

Verantwoorde Zorg. De uitkomsten van het onderzoek kunnen dus ook worden gebruikt 

voor externe verantwoording. ARGO BV levert de gecontroleerde en opgeschoonde 

databestanden aan bij de Trusted Third party (TTP). Het onderzoek van Lentis-Dignis is 

uitgevoerd volgens de meest recente richtlijnen van Zorginstituut Nederland. ARGO 

bedankt de cliënten van de thuiszorg voor hun medewerking aan het onderzoek. 

 

1.2 Opbouw rapport 

In hoofdstuk 2 wordt de uitvoering van het onderzoek onder thuiswonende cliënten van 

Lentis-Dignis beschreven. Dit is schematisch samengevat in het overzicht CQI onderzoek 

in Lentis-Dignis. 

Vanaf hoofdstuk 3 worden de uitkomsten gepresenteerd. In het begin van het hoofdstuk 

zijn de uitkomsten samengevat door ze in een rangorde te plaatsen; de sterkste punten 

van Lentis-Dignis staan bovenaan, de minst sterke punten onderaan.  
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HOOFDSTUK 2.  UITVOERING VAN HET ONDERZOEK ONDER THUISWONENDE 

CLIENTEN 

 

 

 

 

In dit hoofdstuk komt aan bod hoe het onderzoek onder de thuiswonende cliënten van 

Lentis-Dignis is uitgevoerd. In de eerste paragraaf wordt kort ingegaan op de gebruikte 

CQI vragenlijst. Vervolgens wordt de uitvoering van de meting beschreven. In het 

overzicht CQI onderzoek van Lentis-Dignis zijn een aantal gegevens van het onderzoek 

samengevat. Ten slotte wordt ingegaan op de wijze waarop de uitkomsten vanaf 

hoofdstuk 3 worden gepresenteerd: hoe zijn de grafieken te lezen. 

 

2.1 Vragenlijst 

Voor het uitvoeren van het onderzoek onder de thuiswonende cliënten van Lentis-Dignis 

is gebruik gemaakt van de CQ-Index – Ervaringen met de zorg thuis: vragenlijst voor 

thuiswonende cliënten van thuiszorgorganisaties of zorginstellingen (versie 4.1). Deze 

lijst is gericht op thuiswonende cliënten van 16 jaar en ouder, die thuis gedurende een 

periode van minimaal 6 maanden persoonlijke verzorging en/of verpleging ontvangen 

van thuiszorginstellingen of zorginstellingen. Deze lijst is niet bedoeld voor cliënten met 

enkelvoudige huishoudelijke verzorging of enkelvoudige begeleiding.  

Het betreft een gestructureerde vragenlijst waarin de meeste vragen de volgende 

antwoordmogelijkheden hebben: altijd – meestal – soms – nooit. De andere vragen 

kunnen worden beantwoord met: ja – nee. Tot slot zijn er twee open vragen in de 

vragenlijst opgenomen, waarin enerzijds gevraagd is naar suggesties voor veranderingen 

in de zorg en anderzijds naar specifieke positieve punten van de ontvangen zorg. 

 

2.2 Meting  

De voorgeschreven steekproefgrootte voor het schriftelijke vragenlijstonderzoek onder 

cliënten van zorg thuis bedraagt maximaal 110 aangeschreven cliënten. De verzending 

van de vragenlijsten aan de cliënten vond plaats volgens de Dillman-methode, waarbij 

men verschillende malen ‘herinnerd’ wordt aan het onderzoek: 

o In week 1: vragenlijst, aanbevelingsbrief en portvrije antwoordenveloppe aan alle 

cliënten. 

o In week 2: een brief als dankbetuiging dan wel ter herinnering aan alle cliënten. 

o In week 5: vragenlijst, aanbevelingsbrief en portvrije antwoordenveloppe aan 

cliënten die nog niet gereageerd hebben. 
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o In week 7: laatste brief als dankbetuiging dan wel herinnering (zelfde cliënten als 

in week 5). 

Voor het onderzoek geldt dat deelname anoniem is. 

 

2.3 Rapportage 

Na de meting in Lentis-Dignis zijn alle gegevens ingevoerd en is er een rapportage 

gemaakt. De thema’s uit het normenkader Verantwoorde Zorg vormen de kapstok voor 

het presenteren van de uitkomsten. Zie verder de leeswijzer bij de grafieken. 

 

2.4 Doorlevering aan TTP 

De uitkomsten van de CQI onderzoeken kunnen zowel voor interne kwaliteitsverbetering 

als voor externe verantwoording worden gebruikt. Volgens de richtlijnen van het 

Zorginstituut Nederland levert ARGO BV de gecontroleerde en geschoonde data aan bij 

de ‘Trusted Third Party’ (TTP). De TTP koppelt de gecorrigeerde meetresultaten terug 

aan de zorgorganisatie. Let wel: de uitkomsten die door de TTP worden teruggekoppeld 

kunnen afwijken van de uitkomsten in deze rapportage. Dat heeft te maken met het 

schonen en corrigeren van de data door TTP (case-mix adjustment) ten behoeve van de 

landelijke vergelijkbaarheid van de gegevens. 

 

2.5 Overzicht CQI onderzoek 

In het overzicht CQI onderzoek van Lentis-Dignis is te zien hoeveel vragenlijsten er zijn 

verstuurd, hoeveel vragenlijsten er in totaal zijn teruggestuurd en wat het 

responspercentage is. 

 

Tabel 1: overzicht CQI onderzoek 

   

Steekproef 110 
aantal vragenlijsten retour 52 
respons 47,3% 

 

2.6 Vergelijkingsgegevens: referentie, benchmark en vorige meting  

Om de uitkomsten van het onderzoek te kunnen vergelijken, wordt in deze rapportage 

gebruikt gemaakt van het ARGO referentiebestand. Dit zijn de verzamelde gegevens van 

de door ARGO uitgevoerde CQI metingen onder thuiswonende cliënten in 2013. Een 

extra optie is het maken van een vergelijking met de uitkomsten van de vorige meting. 

De prestatie-indicatoren (paragraaf 3.6) worden vergeleken met de landelijke 

benchmark 2013, zoals berekend door Mediquest, de TTP.  
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2.7 Leeswijzer bij de grafieken  

Vanaf hoofdstuk 3 komen de uitkomsten van het onderzoek aan bod. Deze uitkomsten 

worden zoveel mogelijk grafisch weergegeven. De hoofdstukken met uitkomsten zijn 

ingedeeld volgens de thema’s voor Verantwoorde Zorg; per thema worden de relevante 

vragen gepresenteerd.  

De thema’s voor Verantwoorde Zorg in het Verbeterd Kwaliteitskader (2012) zijn: 

Kwaliteit van Leven 

- Mentaal welbevinden 

Kwaliteit van de zorgverleners 

- Kwaliteit van de zorgverleners 

Kwaliteit van de zorgorganisatie 

- Kwaliteit van de zorgorganisatie 

 

Horizontale staafdiagrammen – de A grafieken 

Per thema worden de uitkomsten op de vragen in horizontale staafdiagrammen 

weergegeven. Als antwoord op de meeste vragen kunnen de cliënten kiezen uit de 

antwoordcategorieën: altijd – meestal – soms – nooit. Op andere vragen kiest men uit: 

ja – nee.  

De hele staaf is 100%. Aangegeven wordt het percentage cliënten dat de vraag met 

‘altijd’ (of ‘ja’) heeft beantwoord (groen), het percentage cliënten dat vraag met 

‘meestal’ heeft beantwoord (wit) en het percentage cliënten dat de vraag met ‘soms’ of 

‘nooit’ (of ‘nee’) heeft beantwoord (paars). Op die manier is per thema in één oogopslag 

te zien welke vragen hoog scoren (veel groen) en welke vragen minder hoog scoren 

(veel paars). Links van de staaf is de vraag opgenomen en het aantal mensen dat een 

geldig antwoord heeft gegeven op de vraag (n=…).  

 

Verticale staafdiagrammen – de B grafieken 

De verticale staafdiagrammen bieden vergelijkingsinformatie: hoe doet de locatie 

(groene staaf) het vergeleken met het ARGO referentiebestand (lichtblauwe staaf) en 

(optioneel) in vergelijking met de uitkomsten van de vorige meting (donkerblauwe 

staaf). Zo is direct zichtbaar op welke punten (vragen) de locatie beter scoort en op 

welke punten minder.  

De vergelijking wordt gemaakt op basis van de gemiddelde scores. Dit correspondeert 

met de presentatie van de uitkomsten op de prestatie indicatoren in de landelijke 

benchmark. Hoe hoger het gemiddelde op een vraag, des te positiever de antwoorden 

waren: ‘altijd’ krijgt de score 4, ‘meestal’ krijgt 3, ‘soms’ krijgt een 2 en ‘nooit’ de score 

1. Het gemiddelde is tot 4 cijfers achter de komma berekend, maar in de grafiek wordt 

voor de leesbaarheid slechts 1 cijfer achter de komma getoond. Dit kan ertoe leiden dat 

staven met hetzelfde afgeronde gemiddelde (bijvoorbeeld 3,6) niet precies even hoog 

zijn (de een is 3,550, de ander 3,649). 
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HOOFDSTUK 3.  UITKOMSTEN VAN HET ONDERZOEK ONDER THUISWONENDE 

CLIËNTEN  

 

 

 

 

3.1 Beschrijving van de cliënten die aan het onderzoek hebben meegedaan 

In tabel 2 zijn enkele achtergrondgegevens van de cliënten samengevat: de leeftijd, de 

zorgduur, de ervaren gezondheid en het opleidingsniveau. 

 

Tabel 2: achtergrondkenmerken cliënten 

  % 

korter dan een half jaar thuiszorg 2,0 
jonger dan 75 jaar 13,7 
75-85 jaar 25,5 

85 jaar of ouder 60,8 
geen of lager onderwijs 70,8 
goede gezondheid 25,5 

 

In de volgende paragrafen worden de uitkomsten van het onderzoek onder de cliënten 

van Lentis-Dignis gepresenteerd. Eerst zijn alle uitkomsten op de vragen in een rangorde 

geplaatst, waarmee een samenvatting van de resultaten wordt gegeven. Vervolgens 

worden per thema de uitkomsten weergegeven. Ten slotte zijn er twee paragrafen 

waarin opmerkingen, suggesties, verbeterpunten en positieve ervaringen van de cliënten 

zijn opgenomen. 
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3.2 De resultaten samengevat: rangordening van de vragen 

In het rangorde overzicht is te zien op welke vragen de cliënten van Lentis-Dignis het 

meest positief scoren en op welke vragen minder. De uitkomsten per vraag zijn 

omgerekend naar een rapportcijfer tussen de 0 en 10. Bovenaan staat de vraag waarop 

u het beste scoort, onderaan de vraag waarop u het slechtste scoort.  
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3.2.1 Rangorde van de vragen, omgerekend naar rapportcijfer 
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3.3 Mentaal welbevinden 

3.3.1 Bejegening 

In deze paragraaf is te zien hoe de cliënten hun contacten met de zorgverleners 

beoordelen. Geven de zorgverleners bijvoorbeeld goed antwoord op vragen van de 

cliënten? De resultaten staan in grafiek 1. 
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3.3.2 Lichamelijke verzorging 

Uit grafiek 2 is af te lezen hoe de cliënten de lichamelijke verzorging beoordelen. Het 

gaat voornamelijk om de mate waarin de cliënten inspraak hebben op de verzorging, en 

of deze verzorging hun zelfredzaamheid bevordert.  
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3.4 Kwaliteit van de zorgverleners 

3.4.1 Kwaliteit personeel 

De kwaliteit van de zorgverleners is door de cliënten beoordeeld door te antwoorden op 

vragen als: ‘Zijn de zorgverleners goed op de hoogte van uw ziekte(n) of 

gezondheidsproblemen?’ en ‘Werken de zorgverleners vakkundig?’.  
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3.5 Kwaliteit van de zorgorganisatie 

3.5.1 Inspraak 

In grafiek 4 is weergegeven hoe de cliënten de afspraken en het overleg over de zorg 

beoordelen. Kunnen de cliënten bijvoorbeeld meebeslissen over wanneer ze de zorg 

ontvangen? 

 

 



CQI VV&T thuiszorg rapportage – Lentis-Dignis   

©ARGO BV -  juni 2015    16 

3.5.2 Informatie 

Aan de cliënten is gevraagd om verschillende aspecten van de informatievoorziening te 

beoordelen. Weten de cliënten bijvoorbeeld bij wie ze terecht kunnen met vragen of 

problemen en is de zorginstelling goed bereikbaar? De resultaten zijn af te lezen uit 

grafiek 5. De beoordeling van de bereikbaarheid van de contactpersonen die de cliënten 

bij Lentis-Dignis hebben is in grafiek 6 te zien. 
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3.5.3 Aanbevelingsvraag 

Met de aanbevelingsvraag geven cliënten aan hoe waarschijnlijk het is dat ze de 

instelling zouden aanbevelen bij bekenden. De aanbevelingsscore is uitgedrukt in een 

cijfer op een schaal van 0 tot 10. Iedereen die een 9 of 10 invult heet een “promotor”, 

degene die een 7 of 8 invult is “neutraal” en de cliënten die een 6 of lager invullen 

worden een “tegenstander” genoemd. In grafiek 7 is te zien hoe de schaalverdeling is 

van de waarschijnlijkheid van aanbevelen.  

 

 

 

 

De Net Promoter Score (NPS) is berekend door het percentage tegenstanders van het 

percentage promotors af te trekken. De NPS heeft een range van -100 tot +100. Een 

hogere NPS betekent dat er meer cliënten zijn die de instelling zouden aanbevelen. De 

NPS en de percentages waarmee de score berekend is staan in de tabel. 

 

Tabel 3: Net Promoter Score 

  n % 

27. promoterscore tegenstanders 5 10,0 
neutralen 23 46,0 
promotors 22 44,0 
netpromoterscore (NPS) 17 34,0 

totaal 50 100,0 
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3.6 Prestatie-indicatoren 

De vragen in de CQ-I VV&T-thuiszorg omvatten drie thema’s Verantwoorde zorg: 

kwaliteit van leven, kwaliteit van de zorgverleners, kwaliteit van de zorgorganisatie. Elk 

thema bevat een aantal indicatoren: een of meer vragen die samen die prestatie-

indicator meten. Op www.kiesbeter.nl worden de sterrenscores op deze prestatie-

indicatoren weergegeven.  

 

In deze paragraaf proberen we een schatting te geven van de hoogte van de gemiddelde 

scores op de indicatoren. Op elke indicator is een gemiddelde score berekend tussen de 

1 en 4. Deze scores van  worden per indicator vergeleken met de gemiddelden van de 

vorige meting (zo mogelijk) en met de landelijke benchmark van 2013. De groene lijn 

geeft de scores van de huidige meting weer, de blauwe lijn de scores van de vorige 

meting en de lichtblauwe lijn staat voor de landelijke benchmark 2013. Deze gemiddelde 

scores zijn nadrukkelijk slechts een voorspelling. In de uiteindelijke berekening van de 

sterrenscores voor Lentis-Dignis door de TTP vindt namelijk nog een case-mix 

adjustment plaats, waardoor de gemiddelde score iets hoger of lager kan uitvallen. 

 

Net als bij de TTP worden er alleen gegevens bij een indicator getoond, als de vraag die 

bij de indicator hoort door minstens 10 cliënten is beantwoord. 

http://www.kiesbeter.nl/
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Legenda: de prestatie-indicatoren 

Kwaliteit van leven 

 

4. Mentaal welbevinden 

4.3 ervaren bejegening 

4.5 ervaringen met (lichamelijke) verzorging 

 

Kwaliteit van de zorgverleners 

 

5. Kwaliteit van de zorgverleners 

5.4 ervaren kwaliteit personeel 

 

Kwaliteit van de zorgorganisatie 

 

6. Kwaliteit van de zorgorganisatie 

6.1 ervaren inspraak 

6.2 ervaren informatie 
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3.7 Rangorde van thema’s en prioriteitenmatrix 

Aan de cliënten is gevraagd wat voor hen de meest belangrijke thema’s uit de vragenlijst 

zijn. Daartoe werd gevraagd 5 items op volgorde van belangrijkheid te zetten. Op basis 

van de antwoorden van de cliënten is per thema een gemiddelde score berekend: de 

belangscore. De thema’s worden hieronder in volgorde van belangrijkheid getoond: het 

belangrijkste thema staat bovenaan, het minst belangrijke thema onderaan. 

Omdat de in rangorde geplaatste thema’s corresponderen met de prestatie-indicatoren 

uit de vorige paragraaf, staan deze tussen haakjes achter de thema’s. 

 

Tabel 4. Rangorde thema’s 

1. De contacten met de medewerkers (4.3 bejegening) 
2. De persoonlijke verzorging die u krijgt en die invloed die het heeft op uw leven (4.5 verzorging) 
3. De kwaliteit, deskundigheid van de medewerkers (5.4 kwaliteit personeel) 
4. De invloed die u heeft op de zorg die u krijgt (6.1 inspraak) 
5. Uw contacten met de zorginstelling (6.2 informatie) 

 

 

In de Prioriteitenmatrix zijn de belangscores (y-as, rood) en de indicatorscores (x-as, 

blauw) tegen elkaar afgezet. Het vlak linksboven biedt het belangrijkste 

aanknopingspunt voor verbetering: hierin worden die indicatoren weergegeven die 

relatief laag scoren en die door de cliënten als belangrijk zijn aangemerkt. 

 

In het vlak rechtsboven staan de thema’s die goed scoren en belangrijk worden 

gevonden (sterke punten). Linksonder staan de thema’s die relatief laag scoren, maar 

niet belangrijk worden gevonden. Rechtsonder tenslotte de thema’s die goed scoren 
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maar niet belangrijk worden gevonden.
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3.8 Verbeterpunten volgens cliënten 

Ter afronding van het onderzoek is aan de cliënten gevraagd wat zij zouden willen 

veranderen aan de zorg die ze nu krijgen. Dit was een open vraag. De antwoorden die 

de cliënten op deze vraag hebben gegeven zijn opgenomen in tabel 5. 

 

Tabel 5: opmerkingen van cliënten: voorgestelde veranderingen in de zorg 

Opmerkingen 

 Alles gaat naar wens. 

 alles prima 

 Als dit gaat over 's morgens en 's avonds steunkousen aan en uittrekken komt er 5 keer per week 
weer iemand anders, dat is wel een vervelend. 

 dat je niet te lang hoeft te wachten 

 dat ze ook eens afwassen 

 gaat allemaal prima. Zeer tevreden 

 gaat goed 

 gaat nu goed 

 geen idee 

 geen opmerkingen 

 geen verandering 

 goed tevreden 

 het is prima zoals het nu is 

 ik ben tevreden 

 ik heb geen klachten over het aantal vragen 

 ik zou hier geen goed antwoord kunnen geven. 

 kan beter met ouder persoon praten. De jonge generatie begrijpt niet zo goed 

 meer hulp aantrekken panty’s over mijn steunkousen 

 meer tijd besteden aan cliënt. Meedenken, v.w.b. kleding. Toezien op enige variatie v.w.b. eten. 

 Mevrouw wil graag een kleine groep medewerkers over de vloer. Dit is de laatste tijd weer 
toegenomen namelijk. 

 n.v.t. Medewerkers werken prima 

 Nee is goed 

 Vast team is prettig. 
Vastheid van inval ontbreekt tot op heden. 

 zou op dit moment niets willen veranderen. Aandachtspuntje: dat de medewerkers in de toekomst 
niet teveel op hun bordje krijgen w.b. de tijdsdruk (met minder mensen moeten werken). Zodat het 
verzorgende vak een mooi en voor de toekomst veel voldoening mag geven (de dochter) 
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3.9 Positieve ervaringen 

Waar zijn de cliënten (zeer) tevreden over? De antwoorden staan in tabel 6. 

 

Tabel 6: Punten waar cliënten (zeer) tevreden over zijn 

Opmerkingen 

 Staan altijd voor me klaar (24h per dag) 

 belangstelling en zorg voor de persoon 

 belangstelling, respect 

 Ben met alles tevreden 

 Ben zeer tevreden met de hulp die ik nu heb.  

 dat ze mij goed helpen met alles 

 De aandacht, de verzorging. 

 de meeste zijn erg lief 

 De persoonlijke aandacht 

 de vele aandacht voor mij 

 de zorg kan niet beter 

 Het is voor mij een gevoel van vertrouwen. Ik woon hier al 5 jaar, ken het personeel goed, dus ben 
tevreden. 

 het loopt prima zoals het nu gaat 

 ik ben zeer tevreden, ze zijn erg aardig en lief. 

 meestal wel 

 n.v.t. zorg is goed 

 Nemen enorm veel tijd voor me. 

 over het contact met de zorghulpen 

 Over mijn hulp die komt al 25 jaar 4 uur per week in mijn huis schoonmaken. 

 prima 

 Tevreden over de behandeling van de zorgverleners. 

 Tevreden over het algemeen  

 Tevreden over het geheel. 

 zeer tevreden 

 zorgvuldigheid. Heel vriendelijk, tevreden over alle zorg 

 zorgzaam: kundig en belangstellend 
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BIJLAGE 1 Frequentieverdeling uitkomsten cliënten 

 

Tabel B1.1: Frequentieverdeling uitkomsten cliënten 

 nooit soms meestal altijd n 

17. Luisteren de zorgverleners aandachtig naar u? ,0 3,8 26,9 69,2 52 

18. Geven uw zorgverleners goed antwoord op uw 
vragen? 

,0 5,8 48,1 46,2 52 

19. Heeft uw zorgverlener voldoende aandacht voor 
hoe het met u gaat? 

,0 1,9 32,7 65,4 52 

20. Krijgt u uw verzorging op de manier zoals u dat 
wilt? 

,0 4,1 22,4 73,5 49 

21. Krijgt u uw persoonlijke verzorging op de 
momenten waarop u dat wilt? 

,0 ,0 38,6 61,4 44 

22. Kunt u de dingen doen die ú belangrijk vindt? 7,7 30,8 48,1 13,5 52 

23. Kunt u zich met thuiszorg goed redden in het 
dagelijks leven? 

,0 10,0 52,0 38,0 50 

13. Zijn de zorgverleners goed op de hoogte van uw 
ziekte(n) of gezondheidsproblemen? 

3,9 7,8 31,4 56,9 51 

14. Vertrouwt u de zorgverleners? ,0 ,0 23,1 76,9 52 

15. Werken de zorgverleners vakkundig? ,0 1,9 40,4 57,7 52 

16. Werken de zorgverleners goed samen met andere 
hulpverleners? 

4,4 11,1 40,0 44,4 45 

03. Kunt u meebeslissen over de inhoud van de 
thuiszorg die u krijgt?  

2,1 12,5 35,4 50,0 48 

04. Kunt u meebeslissen over de tijdstippen en dagen 
waarop u thuiszorg krijgt? 

3,9 13,7 39,2 43,1 51 

05. Kunt u meebeslissen over van wie u thuiszorg 

krijgt? 
45,7 15,2 15,2 23,9 46 

06. Komt de zorginstelling de afspraken over de zorg 
goed na? 

,0 2,0 29,4 68,6 51 

08. Staat de zorginstelling voldoende open voor uw 
wensen? 

,0 2,2 47,8 50,0 46 

07. Weet u bij wie u met uw vragen en problemen 
terecht kunt bij de zorginstelling? 

5,8 5,8 32,7 55,8 52 

09. Vindt u dat de zorginstelling goed reageert op uw 
vragen en suggesties? 

,0 7,0 41,9 51,2 43 

10. Hoort u het op tijd als een zorgverlener op een 
ander moment komt of uitvalt wegens ziekte of 
vakantie? 

4,8 19,0 19,0 57,1 42 

11. Kunt u de zorginstelling overdag telefonisch goed 
bereiken? 

,0 2,0 24,5 73,5 49 
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BIJLAGE 2 Gemiddelde indicatorscore 

 

Tabel B2.1: Gemiddelde indicatorscores cliënten 

  Gemiddelde score n 

De contacten met de medewerkers (4.3 bejegening) 3,56 37 

De persoonlijke verzorging die u krijgt en die invloed die het heeft op uw 
leven (4.5 verzorging) 

3,28 
37 

De kwaliteit, deskundigheid van de medewerkers (5.4 kwaliteit 
personeel) 

3,50 
38 

De invloed die u heeft op de zorg die u krijgt (6.1 inspraak) 3,18 35 

Uw contacten met de zorginstelling (6.2 informatie) 3,49 37 
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BIJLAGE 3 Eigen vragen 

Er is door de zorginstelling een extra vraag toegevoegd aan de vragenlijst. In deze 

bijlage wordt die vraag en de antwoorden erop weergegeven. 

 

Tabel B3.1: Eigen vraag Lentis-Dignis 

  n % 

34. Letten uw zorgverleners erop dat u uw 
medicijnen goed inneemt? 

Nooit 2 8,0 
Soms 4 16,0 
Meestal 3 12,0 
Altijd 16 64,0 

totaal 25 100,0 

 

 

 

 

 

 

 


