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FACTSHEET meting naasten
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 naasten van bewoners intramuraal
verspreid. De Schutse heeft deze vragenlijsten naar Qualizorg doorgestuurd.
Periode: december 2020
Gebruikte vragenlijst: ‘Ervaringen met de zorg en begeleiding van De Schutse’ (versie voor naasten). Op maat
gemaakte vragenlijst door De Schutse in samenwerking met Qualizorg.
Respons (totaal)
Aantal benaderde naasten: 54
Aantal ingevulde vragenlijsten: 26
Respons: 48,1%
Gemiddelde aanbevelingscijfer voor De Schutse
Team

Gemiddelde aanbevelingscijfer

De Schutse 2019
De Schutse 2020

9,0
8,5

Net Promotor Score voor De Schutse
% Promotors

(Aanbeveling)

De Schutse 2020

% Criticasters

(cijfer 8-10)

-

92,3%

-

(Geen
aanbeveling)
(cijfer 0-6)

=

3,8%

=

Net Promotor
Score
(minimaal -100,

maximaal +100)

+88,5
(2019: 87,9)

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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manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Qualizorg.
© Qualizorg, 2021

4

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
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Opmerkingen bij Nabijheid, vertrouwen, aandacht en begrip.

1.
2.

De zorg wordt met heel veel liefde en respect gegeven.
Mijn moeder wordt al vanaf 12 nov opgesloten in haar kamer ligt 22 uren op bed terwijl ze
er graag uit wil

1.2 Gezien worden, eigen identiteit
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Opmerkingen

1.
2.
3.
4.

5.

Het personeel verzorgenden doen hun best dit is in opdracht van de verpl arts
Hij is niet altijd tevreden over de fysio
Ik ben wel eens benieuwd wat ma nog zou willen het is moeilijk om te snappen wat ze wilt
Wordt wel met respect behandeld maar s avonds als ze om haar tabletten vraagt lopen ze
weg maar zo is het iedere dag want ze vraagt er wel 10 keer op een avond om heb het met
haar ingevuld licht dement
Ze wil zelf liever ergens anders wonen

1.3 Zorg in de laatste levensfase

Opmerkingen

1.
2.
3.

Bv geen reanimatie
Mijn moeder beslist zelf of ze eet en of drinkt niets opdringen
Wel reanimeren ik weet zijn wensen
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1.4 Afspraken over en inspraak bij de doelen van de zorg, behandeling en ondersteuning

Opmerkingen

1.
2.
3.

Caren is een geweldig platform om op de hoogte te blijven van de dagelijkse
gebeurtenissen
Steeds maar vragen of de gordijnen overdag open mogen nee want ze slaapt privitie
Vermijd vaktaal jargon en afkortingen zie bv dossier aantekening 15 dec 20
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1.5 Zingeving
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Opmerkingen

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ik denk dat zij hier niet meer toe in staat is
Ivm haar lichamelijke gesteldheid
Kan niet meer naar de weeksluiting bijbelkring
Mijn moeder is goed helder maar mag niet langer dan 1 uur in de huiskamer
Mijn naast kan geen drukte aan
Vanwege dementie niet altijd mogelijk
Week afsluiten is momenteel stopgezet er is wel een verschuiving tov 15 jaar geleden te
merken
Wegens zijn ziekte kan hij nergens aan mee doen

1.6 Zinvolle tijdsbesteding
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Opmerkingen

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hij kan niet alleen naar buiten
Alleen met begeleiding
Begeleiders gaan met haar naar buiten
Bovenstaande ivm mobiliteit en ziek zijn
De huiskamer behoort veilig te zijn maar de bewoners worden daar heel vaak alleen
gelaten
Ik kan hier niet op antwoorden mijn man komt 1 keer uit bed slaapt veel en is zwak
Woont op pg afdeling

1.7 Schoon en verzorgd lichaam
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Opmerkingen

1. De taken zijn duidelijk maar wij zijn het niet eens met de eenzame opsluiting
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1.8 Gastvrijheid, maaltijden, schoonmaak en inrichting
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Opmerkingen

1.
2.
3.
4.

Het eten is goed maar hij vond zelf niet alles lekker
Koelkast wordt gebruikt als opslag omdat koelkast in woonkamer te klein is heb hier geen
probleem mee maar de schutse hoort hier voor te zorgen kamer 15
Soms zijn er wat weinig kledingstukken over omdat het nog in de was zit of niet is
opgeruimd
Zeer perfect
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2. Aanbeveling

Gemiddelde aanbevelingscijfer voor De Schutse
Team

De Schutse 2019
De Schutse 2020

Gemiddelde aanbevelingscijfer

9,0
8,5
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Net Promotor Score voor De Schutse
% Promotors

(Aanbeveling)

De Schutse 2020

% Criticasters

(cijfer 8-10)

-

92,3%

-

(Geen
aanbeveling)
(cijfer 0-6)

3,8%

=
=

Net Promotor
Score
(minimaal -100,

maximaal +100)

+88,5
(2019: 87,9)

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
0
6
7
8
9
10
Totaal

De Schutse 2019
Aantal
%
1
3,0%
2
6,1%
7
21,2%
8
24,2%
15
45,5%
33
100%

De Schutse 2020
Aantal
%
1
3,8%
1
3,8%
9
34,6%
9
34,6%
6
23,1%
26
100,0%
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3. Achtergrondkenmerken
De gemiddelde leeftijd van de respondenten in 2020 is: 62 jaar.
De gemiddelde leeftijd van de respondenten in 2019 is: 68,6 jaar.

De verdeling naar geslacht is:
Wat is uw geslacht?
Team

man
vrouw
Totaal

De Schutse 2019 (N=41)
41,5%
58,5%
100%

De Schutse 2020 (N=25)
4,0%
96,0%
100,0%

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 naasten van bewoners intramuraal
verspreid. De Schutse heeft deze vragenlijsten naar Qualizorg doorgestuurd.
Periode: december 2020
Gebruikte vragenlijst: ‘Ervaringen met de zorg en begeleiding van De Schutse’ (versie voor naasten). Op maat
gemaakte vragenlijst door De Schutse in samenwerking met Qualizorg.
Respons (totaal)
Aantal benaderde naasten: 54
Aantal ingevulde vragenlijsten: 26
Respons: 48,1%

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

