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Cliënttevredenheidsonderzoek Thuiszorg Groot Gelre  
Van Loveren & Partners heeft een cliënttevredenheidsonderzoek 
(CTO) uitgevoerd bij DrieGasthuizenGroep, waar Thuiszorg Groot Gelre een 
onderdeel van is. Het onderzoek vond plaats in het najaar van 2018.  

De uitkomst van het onderzoek dient meerdere doelen. Het vormt de basis om op 
een systematische manier verbeteringen in de zorg- en dienstverlening tot stand te 
brengen. Daarnaast gebruikt het zorgkantoor en de zorgverzekering de informatie 
voor de zorginkoop, en de gemeenten bij de aanbesteding. 

In dit verslag geven we een uitwerking van de algemene vragen aan de cliënten en 
vertegenwoordigers en de vragen over de wijkverpleging. Daarnaast worden de 
sterkste punten weergegeven en punten die aandacht behoeven of verbeterd kunnen 
worden. 

De vragenlijst is opgesteld op basis van de PREM wijkverpleging genoemd in het 
kwaliteitskader wijkverpleging, aangevuld met aspecten die actueel zijn voor de 
DrieGasthuizenGroep i.o.m. de centrale cliëntenraad. 
 
Het meten van ervaringen van cliënten gaat over de volgende thema’s: 
1. Vast team 
2. Afspraken 
3. Gezamenlijke besluitvorming 
4. Kwaliteit van leven 
5. Omgang medewerkers/bejegening 
6. Deskundigheid 
7. Behandeling/ herkennen van veranderingen 
8. Effect van de behandeling 
Net Promotor Score (NPS) = Zou u de organisatie aanbevelen bij familie en 
vrienden? 

120 Cliënten/vertegenwoordigers hebben een papieren vragenlijst ontvangen. 57 
cliënten/vertegenwoordigers (48%) hebben uiteindelijk de vragenlijst ingevuld. 

Resultaat algemene vragen 
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Vragen over de wijkverpleging 
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Scores Wijkverpleging 
 
Interpretatie en classificatie 
De uitkomsten worden ingedeeld op basis van scoreverdeling: 
 
* Verbeterpunt   meer dan 25% negatief 
** Aandachtspunt   tot 25% neg, minder dan 40% positief 
*** Gemiddelde score  tussen 40% en 50% positief 
**** Sterk punt   meer dan 50% positief 
***** Uitstekend   meer dan 60% positief 
 
Op basis van bovenstaande classificatie is een goede prioritering aan te brengen in 
actieplannen of verbeterplannen. 
 
 
Sterke punten      Gemiddelde scores Classificatie 

 Behandeling met aandacht    8.81   **** 

 Wensen meenemen bij bepalen van de zorg  8.71   **** 

 Aandacht voor veiligheid en gezondheidsrisico’s 8.71   **** 

 Verzorgd uiterlijk medewerkers    8.67   **** 
 
Aandachtspunten 

 Zorg op de afgesproken tijd    7.76   ** 

 Goede samenwerking met andere hulpverleners 7.63   ** 

 Ondersteuning uit het eigen netwerk   7.00   ** 
 
Verbeterpunt 

 Zorg van vaste medewerkers    6.55   * 
 
 
Op de vraag wat kon er beter in de overdracht hebben 8 cliënten/vertegenwoordigers 
geantwoord: 

 3x planning  

 2x medicatie 

 1x informatie over de inhoud van de zorgverlening 

 1x algemene informatie 
 
Op de vraag: Ik heb behoefte aan de volgende technologische hulpmiddelen hebben 18 
cliënten/vertegenwoordigers geantwoord: 

 11x alarmering 

   3x anders 

   2x domotica 

   1x consult met bijvoorbeeld andere disciplines via beeldbellen 

   1x Medicijndispencer  
 
Beeldbellen of inzet van zorgrobots scoren niet. 
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Open vragen bij wijkverpleging 
Suggesties voor veranderingen door de cliënten zelf 
Aan de cliënten is gevraagd wat ze zouden willen veranderen aan de zorg die zij 
Ontvangen 
 
Hieronder geven we een overzicht van hun ideeën.  
 
Regio Arnhem 
Van alle cliënten hebben er 14 deze open vraag beantwoord. 
 
Vast team 

 Dezelfde personen / vaste verzorgers voor meer vertrouwdheid 

 Wat meer dezelfde mensen 
 
Afspraken 

 De planning, soms komen ze heel vroeg, of heel laat 
 
Planning 

 Vaste tijd met douchen 

 Avondmedicatie daadwerkelijk in de avonduren toedienen en niet al om 16 of 
17 uur. 
 

Gezamenlijke besluitvorming 

 Aan de wensen van de cliënt houden, en vooral bij personen op leeftijd. 
 
Kwaliteit van leven 

 Meer tijd voor de patiënten nemen. 

 Zou fijn zijn als de zorgverleners iets meer tijd zouden hebben 
 
Overig 

 Efficiëntie bewaken. zo min mogelijk administratie voor verzorgsters, zodat er 
meer tijd en aandacht is voor de hulpbehoevenden. 

 
Tevreden 

 Het gaat heel goed 

 Ik heb totaal geen klachten. 

 Tevreden 

 Zeer zeer tevreden 
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Regio Gelderse Vallei, Liemers, Rheden-Rozendaal, Serviceflat Groot Berg en 
Dal 
Van alle cliënten hebben er 17 deze open vraag beantwoord. 
 

Vast team 

 Graag vaste mensen 

 Meer vaste hulpverleners 
 
Afspraken 

 Indien het later wordt dan afgesproken tijd, graag even bellen. 

 Komen douchen op afgesproken tijd' (een utopie') 

 Meer op tijd komen op de gemaakte afspraken 

 Planning en die nakomen!!! 

 Te veel wisselingen in tijden 

 's Morgens vaste tijd! 
 
Kwaliteit van leven 

 Wat meer aandacht (tijd) Zou wel fijn zijn: Zijn niet alleen de kousen Maar: [...] 
worden is niet makkelijk!! 

 
Overig 

 Betere salarissen voor zorgverleners 

 In het algemeen: de betaling van het personeel, dat het werk met grote zorg 
uitvoert. 

 Meer handen aan bed in zieken huizen  
 
Tevreden 

 Ik ben heel tevreden  

 Ik ben tevreden! 

 Ik ben zeer tevreden  

 Ik vind het prima zo 

 Mijn partner en ik zijn tevreden over de zorg  

 Niets 
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Meest positieve ervaringen 
We hebben niet alleen aan de cliënten gevraagd wat zij zouden willen veranderen, maar ook 
waar zij (zeer) tevreden over zijn. Hieronder geven wij een overzicht van hun antwoorden. Het 
getal tussen haakjes geeft aan hoe vaak een antwoord gegeven is. 

 
Arnhem 

 goede zorg (7)  

 vriendelijkheid (3) 

 alles (2) 

 dat ze er zijn (2) 

 deskundigheid (2) 

 persoonlijke aandacht (2) 

 bejegening (1) 

 communicatie (1) 

 empathie (1) 

 geduld (1) 

 geweldig personeel (1) 

 heel tevreden (1) 

 oplettendheid (1) 

 professioneel (1) 

 vaste medewerkers (1) 
 
Gelderse Vallei/Liemers/Rheden Rozendaal/Serviceflat Groot Berg en Dal 

 vriendelijkheid (6) 

 goede zorg (4) 

 persoonlijke aandacht (4) 

 alles (2) 

 bejegening (2) 

 heel tevreden (2) 

 afspraken nakomen (1) 

 betrokkenheid (1) 

 dat ze er zijn (1) 

 oplettendheid (1) 

 toewijding (1) 

 zorgzaamheid (1) 
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Analyse en conclusie 
Op basis van de classificatie en interpretatie (uitleg pagina 11), zien we dat er naast 
de genoemde sterke punten, de onderstaande aandachtspunten/verbeterpunt zijn. 
 
Aandachtspunten 

 Zorg op de afgesproken tijd    7.76   ** 

 Goede samenwerking met andere hulpverleners 7.63   ** 

 Ondersteuning uit het eigen netwerk  7.00   ** 
 
Verbeterpunt 

 Zorg van vaste medewerkers   6.55   * 
 
 

N.a.v. terugkoppeling management Wijkverpleging en cliëntenraad 
De managers zijn blij met de positieve resultaten. 
Mogelijkheden om te verbeteren liggen bij de volgende onderwerpen:  

 Zorg op afgesproken tijd: verwachtingenmanagement, cliënten vóór de start 
van de zorg informeren over mogelijkheden/onmogelijkheden m.b.t. 
wenstijden. 

 Goede samenwerking met andere hulpverleners: vastleggen van afspraken 
met andere zorgverleners binnen zorgplan (als dit relevant is). 

 Ondersteuning uit het eigen netwerk: inventariseren bij start zorg en bij 
evaluaties, waar liggen risico’s, in kaart brengen netwerk en kunnen verwijzen 
naar andere samenwerkingspartners zoals MEE, SWOA etc. 

 Zorg van vaste medewerkers: EVZ-ers informeren 
cliënten/vertegenwoordigers over CarenZorgt en welke informatie ze hier in 
kunnen vinden. Flex-medewerkers zijn nu gekoppeld aan vaste teams, 
waardoor meer vaste gezichten binnen een team. 

 Opmerking cliëntenraad: zijn de vragen rondom de technologische 
hulpmiddelen herkenbaar? 

 
De (toekomstige) cliënten en ketenpartners worden over de resultaten van het 
cliënttevredenheidsonderzoek geïnformeerd via de website van de 
DrieGasthuizenGroep. 
De medewerkers worden geïnformeerd via de nieuwsbrief (algemeen), teamoverleg 
en de WMO Post. 
 


