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FACTSHEET meting bewoners intramuraal
De Schutse Zorg Tholen
Het onderzoek
Schriftelijke meting. Qualizorg heeft een digitaal bestand met vragenlijsten verstuurd aan De Schutse Zorg
Tholen (vanaf hier: De Schutse). De Schutse heeft de vragenlijsten onder bewoners verspreid. De ingevulde
vragenlijsten zijn door De Schutse ter verwerking aan Qualizorg verstuurd.
Periode: december 2020
Gebruikte vragenlijst: ‘Ervaringen met de zorg en begeleiding van De Schutse’ (versie voor bewoners). Op maat
gemaakte vragenlijst door De Schutse in samenwerking met Qualizorg.
Respons (totaal)
Aantal benaderde cliënten: 33
Aantal ingevulde vragenlijsten: 23
Respons: 69,7%

Gemiddelde aanbevelingscijfer voor De Schutse
Team
De Schutse 2019

Gemiddelde aanbevelingscijfer
8,5

De Schutse 2020

8,8

Net Promotor Score voor De Schutse
% Promotors

(Aanbeveling)

De Schutse 2020

% Criticasters

(cijfer 8-10)

-

91,3%

-

(Geen
aanbeveling)
(cijfer 0-6)

=

0%

=

Net Promotor
Score
(minimaal -100,

maximaal +100)

+91,3
(2019: +73,3)

Uitleg berekening Net Promotor Score (NPS)
De scores voor aanbeveling kunnen berekend worden tot de Net Promotor Score (NPS).
Op basis van het gegeven cijfer worden mensen in drie categorieën ingedeeld:
1.
2.
3.

Promotors = respondenten die een score van 8, 9 of 10 gegeven hebben
Passief Tevredenen = respondenten die een score van 7 gegeven hebben
Criticasters = respondenten die een score van 0 t/m 6 gegeven hebben

De NPS wordt vervolgens berekend door het percentage criticasters (cijfer = 0-6) af te trekken van het percentage promotors
(cijfer= 8-10). De NPS wordt uitgedrukt als een score tussen de -100 en + 100.
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1. Resultaten per vraag
Hieronder volgen de resultaten per onderwerp uit de vragenlijst. De resultaten worden weergegeven in
grafieken. Er wordt onderscheid gemaakt naar de resultaten over het jaar 2019 en 2020. In de grafieken wordt
ook weergegeven door hoeveel respondenten een vraag is beantwoord (N=).
1.1 Nabijheid, vertrouwen, aandacht en begrip

Opmerkingen

1. Enkelen zijn al erg vertrouwd
2. Er zijn er die wel wat aangenamer mogen praten
3. Heb ik zelf zo gewild en iedereen geeft hier gehoor aan
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1.2 Gezien worden, eigen identiteit
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Opmerkingen

1. Door mijn ziekte gaat dat de ene dag beter dan de andere
2. Ik ben heel tevreden met de zorg die ik krijg ik stel geen hoge eiden aan de toekomst
3. Voor zover mogelijk
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1.3 Zorg in de laatste levensfase

Opmerkingen

1. Hierover kunnen we misschien een keer een gesprek hebben
2. Ik zou daar wel een keer over willen praten
3. We gaan het erover hebben
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1.4 Afspraken over en inspraak bij de doelen van de zorg, behandeling en ondersteuning

Opmerkingen

1. Alles wordt serieus genomen
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1.5 Zingeving

10

Opmerkingen

1.
2.
3.
4.
5.
6.

De dominee vergeet wel eens om te komen
Erg dat het nu niet kan week sluiting
Geen behoefte aan
Geen interesse in
Ik probeer mee te luiteren bij de kerk telefoon
Mijn moeder geniet erg van de weeksluiting en de bijbelkring eb ze mist het momenteel
erg
7. Niet mogelijk te druk in mijn hoofd
8. Wegens corona blijf ik op mijn kamer
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1.6 Zinvolle tijdsbesteding
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Opmerkingen

1. Ik doe zelf regelmatig oefeningen
2. Voor mijn gevoel te veel
3. Wordt gewaardeerd
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1.7 Schoon en verzorgd lichaam

Opmerkingen

1. Oogdruppels datum goed in de gaten houden
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1.8 Gastvrijheid, maaltijden, schoonmaak en inrichting
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Opmerkingen

2.
3.
4.
5.

Geen
Ik doe zelf geen boodschappen
Lekker brood
Ze hebben niet alles
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2. Aanbeveling

Gemiddelde aanbevelingscijfer voor De Schutse
Team

De Schutse 2019
De Schutse 2020

Gemiddelde aanbevelingscijfer

8,5
8,8
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Net Promotor Score voor De Schutse
% Promotors

% Criticasters

(Aanbeveling)

De Schutse 2020

(cijfer 8-10)

-

91,3%

-

(Geen
aanbeveling)
(cijfer 0-6)

=

0%

=

Net Promotor
Score
(minimaal -100,

maximaal +100)

+91,3
(2019: +73,3)

Uitleg berekening Net Promotor Score (NPS)
De scores voor aanbeveling kunnen berekend worden tot de Net Promotor Score (NPS).
Op basis van het gegeven cijfer worden mensen in drie categorieën ingedeeld:
1.
2.
3.

Promotors = respondenten die een score van 8, 9 of 10 gegeven hebben
Passief Tevredenen = respondenten die een score van 7 gegeven hebben
Criticasters = respondenten die een score van 0 t/m 6 gegeven hebben

De NPS wordt vervolgens berekend door het percentage criticasters (cijfer = 0-6) af te trekken van het
percentage promotors (cijfer= 8-10). De NPS wordt uitgedrukt als een score tussen de -100 en + 100.
In de tabel hieronder volgt een toelichting bij de NPS:
Positieve NPS (+)
Negatieve NPS (-)
Minimale NPS (-100)
Maximale NPS(+100)
NPS ‘0’

Meer cijfers van 8 t/m 10 dan cijfers van 0 t/m 6
Meer cijfers van 0 t/m 6 dan cijfers van 8 t/m 10
Alleen cijfers van 0 t/m 6
Alleen cijfers van 8 t/m 10
Evenveel cijfers van 0 t/m 6 als cijfers van 8 t/m 10

In onderstaande tabel wordt weergegeven hoeveel respondenten voor een cijfer hebben gekozen:
Tabel met gegeven cijfers voor aanbeveling
Cijfer
De Schutse 2019
De Schutse 2020
5
7
8
9
10
Totaal

Aantal

Percentage

Aantal

Percentage

1
2
4
3
5
15

6,7%
13,3%
26,7%
20,0%
33,3%
100%

2
8
6
7
23

8,7%
34,8%
26,1%
30,4%
100,0%
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3. Achtergrondkenmerken
De gemiddelde leeftijd van de respondenten in 2020 is: 87 jaar.
De gemiddelde leeftijd van de respondenten in 2019 is: 86,8 jaar.
De verdeling naar geslacht is:
Wat is uw geslacht?
Team
man
vrouw
Totaal

De Schutse 2019
(N=17)
23,5%
76,5%
100%

De Schutse
2020 (N=23)
21,7%
78,3%
100%

4. Verantwoording
Het onderzoek
Schriftelijke meting. Qualizorg heeft een digitaal bestand met vragenlijsten verstuurd aan De Schutse Zorg
Tholen (vanaf hier: De Schutse). De Schutse heeft de vragenlijsten onder bewoners verspreid. De ingevulde
vragenlijsten zijn door De Schutse ter verwerking aan Qualizorg verstuurd.
Periode: december 2020
Gebruikte vragenlijst: ‘Ervaringen met de zorg en begeleiding van De Schutse’ (versie voor bewoners). Op maat
gemaakte vragenlijst door De Schutse in samenwerking met Qualizorg.
Respons (totaal)
Aantal benaderde cliënten: 33
Aantal ingevulde vragenlijsten: 23
Respons: 69,7%

Voor vragen of opmerkingen over deze rapportage kunt u contact opnemen met Qualizorg
Maagdenburgstraat 22
7421 ZC Deventer
0570-820219
Info@qualiview.nl
© Qualizorg, 2021

