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Over Facit  

 

Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland. Facit is een stichting 

zonder winstoogmerk met als doelstelling om tegen kostprijs kwalitatief goede ondersteuning te 

bieden aan organisaties voor zorg en welzijn. 

 

Onze klanten waarderen ons om onze pragmatische en flexibele manier van werken en onze 

persoonlijke benadering. Facit conformeert zich aan de internationale gedragscodes voor 

marktonderzoek van Esomar en WAPOR en is door CIIO gecertificeerd voor ISO 9001:2015 en ISO 

27001:2013. Facit werkt niet met onderaannemers en voert alle cliëntenraadplegingen geheel in 

eigen beheer en met eigen medewerkers uit. 

 

Publicatie van (delen van) deze rapportage is toegestaan met bronvermelding. 
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Inleiding 
 

Facit heeft voor Elim en Maranatha in het najaar van 2021 een cliëntenraadpleging 

uitgevoerd onder (vertegenwoordigers van) somatische cliënten van Elim en Maranatha. 

Voor u ligt de rapportage van deze cliëntenraadpleging.  

 

Hoofdstuk 1 beschrijft de gang van zaken rondom de cliëntenraadpleging. Beschreven wordt 

hoe de steekproeftrekking, informatievoorziening en dataverzameling zijn verlopen en de 

respons van het onderzoek wordt weergegeven.  

 

In hoofdstuk 2 worden de belangrijkste uitkomsten van deze raadpleging samenvattend 

weergegeven in de vorm van Top-2 Box scores en Top-3 Box scores en gemiddelde cijfers. 

 

In hoofdstuk 3 staan de uitkomsten op vraagniveau weergegeven voor de 

ZorgkaartNederlandvragen en in hoofdstuk 4 voor de PREZO-vragen. In hoofdstuk 5 worden 

de aanbevelingsscore en de rapportcijfers gepresenteerd.  

 

De rapportage sluit in hoofdstuk 6 af met de belangrijkste conclusies uit deze raadpleging en 

in de bijlage bij deze rapportage zijn de antwoorden op de vraag naar complimenten en 

verbetersuggesties weergegeven. 

 

Facit, Velsen-Noord 

Eddy Stam & Dorine Duwel, januari 2022 
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1. Cliëntenraadpleging 

1.1 Doelgroep  

De doelgroep van deze cliëntenraadpleging wordt gevormd door somatische cliënten van 

Elim en Maranatha. De vragenlijst richt zich op de ervaringen van cliënten met de zorg die zij 

ontvingen in Elim en Maranatha. 

1.2 Steekproeftrekking 

Elim en Maranatha hebben voorafgaand aan de raadpleging een lijst gemaakt met bewoners 

waarmee een interview gehouden kon worden.  

1.3  Informatievoorziening 

De cliëntenraad en de medewerkers van Elim en Maranatha zijn voorafgaand aan de start 

van de raadpleging geïnformeerd over het doel van de raadpleging en de wijze waarop de 

raadpleging zou gaan plaatsvinden. In de uitnodigingbrief tot deelname aan deze 

cliëntenraadpleging zijn het doel van het onderzoek, de vertrouwelijkheid en anonimiteit van 

het onderzoek toegelicht. 

1.4 Vragenlijst 

De cliëntenraadpleging is uitgevoerd met de vragenlijst van 

ZorgkaartNederland. Deze vragenlijst bestaat uit zes gesloten vragen, twee 

open vragen en een vraag of (de vertegenwoordiger van) de cliënt mee wil 

doen aan het cliëntenpanel van ZorgkaartNederland. 

 

Op verzoek van Elim en Maranatha zijn er een aantal extra vragen aan de vragenlijst 

toegevoegd, gerelateerd aan de pijlers en domeinen van het PREZO kwaliteitssysteem. Als 

een van de afsluitende vragen is aan cliënten ook gevraagd hoe ze deze wijze van 

cliëntervaringen verzamelen ervaren.  

1.5 Doorlevering antwoorden aan ZorgkaartNederland 

De antwoorden op de ZorgkaartNederland-vragen worden, mits cliënten daarmee ingestemd, 

door Facit aangeleverd bij ZorgkaartNederland, zodat ze ook daar gepubliceerd kunnen 

worden.  

1.6 Dataverzameling 

Dataverzameling vond plaats middels interviews op locatie. Voorafgaand aan de interviews 

is aan alle te bezoeken cliënten een vooraankondiging verzonden, waarin stond op welke 

dagen zij bezocht zouden kunnen worden door een Facit-interviewer.  

 

De interviews in Elim hebben plaatsgevonden op 28 september 2021. De interviews in 

Maranatha hebben plaatsgevonden op 28 en 29 september 2021.   

 

Omdat op deze dagen niet met alle beschikbare cliënten een interview kon worden 

gehouden, is vervolgens aan vertegenwoordigers van de resterende cliënten de mogelijkheid 

gebonden om de vragen namens hun naaste te beantwoorden. Dit kon in de maanden 

november en december zowel online als op papier, maar uiteindelijk is van de mogelijkheid 

om de vragen op papier in te vullen geen gebruikt gemaakt. De dataverzameling is op 9 

december 2021 afgesloten.  
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1.7 Respons  

61 (vertegenwoordigers van) cliënten hebben uiteindelijk meegewerkt aan deze raadpleging: 

24 uit Elim en 37 uit Maranatha.  

1.8 Leeswijzer 

Alle antwoorden van cliënten, zowel die van degenen die instemden met publicatie van hun 

antwoorden als van degenen die niet wilden dat hun antwoorden op ZorgkaartNederland 

gepubliceerd worden, zijn in deze rapportage verwerkt. 

De antwoorden op de gestelde vragen worden in staafdiagrammen gepresenteerd:  

 

 

 

Boven de staven staat het percentage cliënten dat het betreffende antwoord heeft gegeven. 

Omdat dit afgeronde percentages zijn, kan het soms voorkomen dat ze opgeteld niet exact 

op 100% uitkomen. 

 

Onder de staafdiagrammen is aangegeven met N = hoeveel cliënten in totaal de betreffende 

vraag beantwoord hebben.  

 

In de tweede en derde grafiek zijn de uitkomsten apart gepresenteerd voor Elim en 

Maranatha en ook samen, onder de noemer ‘SVRO totaal’. In de tweede grafiek wordt de 

gemiddelde uitkomst op de gestelde vraag weergegeven: 
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In de derde en onderste grafiek wordt de top-3 box score weergegeven. Dit is het percentage 

cliënten dat een van de drie meest gunstige antwoordcategorieën kiest, in deze raadpleging 

een 8 of hoger, en daarmee te kennen geeft met het onderwerp in kwestie positieve 

ervaringen te hebben: 

 

 

 

1.9 Spiegelinformatie 

Als spiegelinformatie is in alle grafieken voor de ZorgkaartNederland vragen ook een Facit 

totaal weergegeven. Het Facit totaal bestaat uit 1.777 cliënten van de raadplegingen die door 

Facit in 2020 zijn geraadpleegd. 
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2. Samenvatting  

2.1 Inleiding  

In dit hoofdstuk worden de uitkomsten van deze raadpleging samenvattend gepresenteerd. 

Voor de ZorgkaartNederland-vragen gebeurt dat in paragraaf 2 2 en 2.3 in de vorm van Top-

3 Box scores. Een Top-3 Box score is het percentage cliënten dat een van de drie meest 

gunstige antwoordcategorieën kiest, in deze raadpleging een 8 of hoger, en daarmee te 

kennen geeft met het onderwerp in kwestie positieve ervaringen te hebben. 

 

Voor de PREZO-vragen gebeurt dat in paragraaf 2 4 en 2.5 in de vorm van Top-2 Box 

scores. Een Top-2 Box score is het percentage cliënten dat een van de twee meest gunstige 

antwoordcategorieën kiest, in deze raadpleging ‘vaak’ of ‘altijd’, en daarmee te kennen geeft 

met het onderwerp in kwestie positieve ervaringen te hebben. 

 

Top-2 Box scores of Top-3 Box scores maken dus in één oogopslag duidelijk hoeveel 

cliënten uit de steekproef tevreden zijn over het onderwerp of hierover een gunstige 

beoordeling geven. Omgekeerd kan ook direct worden afgeleid hoeveel cliënten géén 

positieve ervaringen hebben. 

2.2 Percentage positieve antwoorden op de ervaringsvragen van 

ZorgkaartNederland 

Cliënten konden de vragen beantwoorden middels een cijfer tussen 1 en 10. In onderstaand 

overzicht is voor de ervaringsvragen van ZorgkaartNederland weergegeven hoeveel procent 

van de geraadpleegde cliënten een 8 of hoger heeft gegeven: 

 

 

De vraag waarop de meeste cliënten een 8 of hoger hebben gegeven is de vraag of de zorg 

aansluit op wat de cliënten zelf belangrijk vinden. 86% van de geraadpleegde cliënten geeft 

op deze vraag een 8 of hoger.  
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De vraag waarop de minste cliënten een 8 of hoger hebben gegeven, is de vraag naar de 

kwaliteit en het effect van de verpleging, verzorging of behandeling. Op deze vraag geeft 

75% een 8 of hoger. 

2.3 Gemiddelde cijfer ervaringsvragen ZorgkaartNederland 

In de weergave hieronder zijn de vragen gerangschikt op het gemiddeld cijfer: 
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2.4 Percentage positieve antwoorden op de PREZO-vragen 

Voor de PREZO vragen is in onderstaande grafieken weergegeven hoeveel procent van de 

geraadpleegde cliënten een positief antwoord heeft gegeven op de gestelde vragen: 
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2.5 Percentage cliënten dat ervaart dat afspraken worden nagekomen 

 

Voor de PREZO vragen is in onderstaande grafieken weergegeven hoeveel procent van de 

geraadpleegde cliënten ervaart dat afspraken worden nagekomen: 
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2.6 Weergave cliëntervaringen met de totaalscore van ZorgkaartNederland 

De Stuurgroep Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg heeft besloten dat met ingang van 2021 

zorgaanbieders cliëntervaringen in de verpleeghuiszorg minimaal één keer per jaar de 

totaalscore van ZorgkaartNederland moeten aanleveren aan het Openbaar Data Bestand 

(ODB) van het Zorginstituut Nederland als maat voor de ervaringen van hun cliënten.  

De totaalscore op de ZorgkaartNederland-vragen wordt berekend in twee stappen: 

 per respondent wordt een gemiddelde score berekend op álle vragen; 

 op basis van alle gemiddelde score wordt de gemiddelde totaalscore berekend.  

 

Voor deze cliëntenraadpleging is de totaalscore als volgt: 

 

 

 

Niet alle waarderingen die cliënten in deze cliëntenraadpleging gegeven hebben, kunnen 

door Facit bij ZorgkaartNederland aangeleverd worden. Dit kan alleen als de cliënten 

voldoende vragen hebben beantwoord, met publicatie hebben ingestemd en hun 

contactgegevens hebben doorgegeven, zodat ZorgkaartNederland hun waardering 

desgewenst kan verifiëren. De waarderingen die vanuit deze 

cliëntenraadpleging naar ZorgkaartNederland doorgezet kunnen worden, zijn 

te herkennen aan het groene label ‘geverifieerd’.  

 

De actuele totaalscore voor Elim en Maranatha op ZorgkaartNederland wordt berekend over 

de afgelopen vier jaar, inclusief de huidige lopende maand. Waarderingen ouder dan vier 

jaar blijven wel te lezen, alleen komt er bij te staan dat het om een oudere waardering gaat. 

Deze tellen niet meer mee voor het getoonde gemiddelde cijfer van Elim en Maranatha. 
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3. Uitkomsten ZorgkaartNederland vragen 
 

1. Verliep het maken van een afspraak goed? En komt de organisatie/medewerker 

gemaakte afspraken over tijden, tijdstippen en bereikbaarheid na? 

 

 

 

 

 

 

 

  

4%
2%

18%

41%

25%

11%

1% 1%

4%

9%

24%

42%

11%

8%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

SVRO totaal (N = 56) Facit totaal

7,6

8,1

8,5

7,7

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0

Facit totaal

SVRO totaal

Maranatha SOM

Elim SOM

Gemiddelde

56

33

23

SVRO totaal

Maranatha SOM

Elim SOM

N in grafiek

61%

77%

91%

57%

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

Facit totaal

SVRO totaal

Maranatha SOM

Elim SOM

Top-3 box score

56

33

23

SVRO totaal

Maranatha SOM

Elim SOM

N in grafiek



Cliëntenraadpleging  Elim en Maranatha 2021 

 

Pagina 14 van 44 

2. Hoe beoordeelt u de kwaliteit en het effect van de verpleging, verzorging of 

behandeling? 
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3. Behandelen de medewerkers u met aandacht? Gaan de medewerkers op een 

goede manier met u om? 
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4. Sluit de zorg aan op wat u zelf belangrijk vindt? Past het bij de manier waarop u 

wilt leven? 
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5. Wordt u gezien en gehoord? Wordt er passend gereageerd op uw vraag of 

verzoek? 
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6. Vindt u het gebouw, de voorzieningen en de omgeving prettig? 
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7. Mogen uw antwoorden op de zojuist gestelde vragen geanonimiseerd vermeld 

worden op ZorgkaartNederland? 

 

 

 

8. Wilt u meewerken aan het Zorgpanel van Patiëntenfederatie Nederland en 

onderzoek van ZorgkaartNederland? 
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4. Uitkomsten PREZO vragen 

 

1. Kunt u bij ons prettig leven en wonen?  

 
 

 

2. Bent u tevreden over de daginvulling?  

 
 

 

3. Respecteren wij (voldoende) hoe u uw leven wil leiden?  

 
 

 

4. Is er voldoende aandacht voor uw lichamelijk welbevinden?  
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5. Beslist u mee over de zorg en behandelingen die u krijgt?  

 
 

 

6.  Krijgt u van ons voldoende informatie over de zorg, behandeling, activiteiten en 

ondersteuning die wij kunnen bieden?  

 
 

 

7. Voelt u zich hier veilig?  

 
 

 

8. Vindt u onze medewerkers deskundig?  
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9.   Kennen de zorgmedewerkers uw levensverhaal en uw omstandigheden en houden 

ze in het dagelijks contact met u daar rekening mee?   

 
 

 

10. De zorgmedewerkers houden rekening met de reformatorische identiteit. Kunt u   

aangeven waar dit uit blijkt in de zorg en tijdens activiteiten?  

 

Elim 

 Bijbellezen en luisterend oor bieden bij geestelijke nood 

 Dag- en weeksluitingen, aanzetten kerkdiensten. Weinig activiteiten. Gesprekken 

tijdens de zorg hierover??? 

 De medewerkers dragen dit ook uit. Bij uitzendkrachten is dit in het verleden niet het 

geval geweest, maar dat is nu wel verbeterd. 

 De vaste medewerkers dragen dat goed uit. 

 Dit wordt goed uitgedragen. Ik ben hier goed gewend. 

 Er is gelegenheid hiervoor. Maar vanwege personeelstekort kunnen ze er niet altijd 

rekening mee houden en komen ze ook wel eens tijdens een preek 

 Er wordt gebeden en Bijbel gelezen o.a. bij maaltijden. Ze vloeken niet. Iedereen is 

netjes gekleed. 

 Er wordt gebeden en gezongen. Bijbels vragenspel. Bij angst of onzekerheid wordt er 

door de verpleging gebeden. Geen gevloek. Gesprekken over geestelijke zaken. 

Voorlezen uit christelijke of geestelijke boeken. Verder is iedereen heel liefdevol en is 

er veel respect richting de bewoners. 

 Er wordt goed rekening mee gehouden. 

 Er wordt vooral over het geloof gepraat. 

 Er zijn weeksluitingen  

 Het geloof maakt mij niets uit om hier te wonen hoor. Ik lees zelf mijn Bijbel wel. 

 ik kan erg goed praten met verschillende zusters die ook gelovig zijn. 

 Ik merk hier niets van. Ik zit veel op mijn kamer. De verzorging die langs komt praten 

nooit over geloof. 

 Mijn moeder wil absoluut niet geholpen worden door een broeder, dat hoort niet vind 

ze. 

 Mijn moeder wordt niet betrokken bij activiteiten, zij is psychisch nog prima in staat 

om zelf activiteiten te doen. Wat betreft de zorg, ook dit kan mijn moeder nog heel 

goed zelf aangeven. Ze is wel tevreden over de zorg en het personeel 

 O.a. Lezen uit de Bijbel. Kerkdiensten luisteren. 

 Op de Korenbloem bidden en lezen ze aan tafel. Ook wordt er wel eens iemand van 

de kerkenraad uitgenodigd voor een gesprek.  

 Moeder kan ook altijd met levensvragen bij de zorg terecht, daar word serieus op in 

gegaan. Meestal wordt ook de het kastje aangezet met bv. de weeksluiting. 
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 Respect en liefde vol in de om gang 

 Respect, waarden en normen worden gehanteerd, tijd voor gebed en Bijbellezing! 

Blijkt uit woorden en daden! 

 Respectvol. Kaar staan voor hulp bij de kerkelijke activiteit online. 

 Sommige meisjes komen bij mij zitten voor een gesprek. Er zijn er een paar waar ik 

dieper kan praten. Voor het eten wordt er gebeden en na het eten een stuk uit de 

Bijbel. 

 Ze lezen voor uit de Bijbel en bidden en danken. 

 

Maranatha: 

 Aan de kleding en de muziek van uit de kerk 

 Als ik ‘s morgens kom aan de dagopening 

 Bejegening en zorg 

 Bewoner is hier tevreden over. Gods woord staat centraal. 

 Bidden Dagopening Weeksluiting 

 Bij de dagbesteding zijn wij nauwelijks in beeld. Naar wat we horen is er te weinig 

animo van de deelnemers Wij zouden graag zien dat de cliënt eigenlijk niet zo zelf 

kan beslissen of ze wel of niet deelneemt aan de activiteit/dagbesteding. We 

begrijpen dat dwingen niet mag, maar het is voor de beginnende dementerenden 

beter om contacten te hebben. Laat daarin/daarbij van uw kant professionaliteit zien 

en voelen. Over de reformatorisch identiteit hebben wij geen twijfels. 

 Bij het eten, bidden en lezen, kerkdiensten luisteren met m'n moeder, liederen 

zingen, voorlezen 

 Bij meerdere activiteiten is dit zeer duidelijk: week opening en sluiting met Bijbelse 

meditatie. Het voorlezen van boeken. In de omgang merk je dat het personeel weet 

wat belangrijk is voor onze ouders ook op geestelijk gebied. 

 Bijvoorbeeld ‘s morgens de dagopening 

 Dagopening, Bijbel voor gelezen, Psalmen zingen, weeksluiting. Maar ook in de 

aandacht en de zorg van de verzorgenden en vrijwilligers. 

 Dat er tijdens de kerkdiensten geen verzorgende komt storen en er ook soms een 

luisterend oor is. 

 Dat ze kerkdiensten kan luisteren zonder storing van het personeel. 

 De medewerkers zingen met mij, ik mag een lied opgeven na het eten, ze lezen mij 

voor uit een dagboekje voordat ik naar bed ga en we kijken kerkdiensten. Verder 

heeft het personeel veel persoonlijke aandacht voor mij. 

 De zusters komen allemaal uit Rijssen en zijn van dezelfde kerk. Ik kan goed met hen 

praten over de kerk en andere geloofszaken. Ik kan naar de kerkradio luisteren 

 Dit doen ze zeker! Daarnaast is er ook respect als bewoners ‘anders’ denkende zijn! 

 Er is wel wat veranderd: er is nu bingo 

 Fijn vind ik het dat ze mij aangeven wanneer er kerk is, zelf vergeet ik wel eens welke 

dag het is. 

 Ik ervaar zeker dat de medewerkers hier rekening mee houden. Ik vind het echter 

moeilijk om hier iets concreets over te zeggen. 

 Ik ga naar de kerk, we danken voor het eten 

 Ik vind dat er hier niets te beleven is voor mij. Ik zit hier maar te zitten. 

 In de gesprekken. De dagopening en weeksluiting. 

 Naar de kerkdienst luisteren in de huiskamer. Voor en na het eten danken en bidden. 
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 Soms kan het wat beter. Ze vergeet misschien weleens dat tussen hen en ons twee 

tot drie generaties zitten. 

 Tonen respect voor leefwijze van cliënt. 

 Ze geven een luisterend oor 

 Ze houden rekening mee als ze een kerkdienst luistert. 

 Ze staan altijd klaar voor je 

 Zondag op tijd klaar om naar de kerkdienst te luisteren. 

 

11. De zorgmedewerkers hebben aandacht voor het schoonhouden van mijn lichaam 

en zorgen ervoor dat ik kleding draag zoals ik wil.  

 
 

 

12. Ervaart u dat u op basis van uw eigen wensen en die van uw naasten uw deelname 

aan verzorging kan invullen? 

 
 

 

13. Hoe heeft u dit interview ervaren?  

 
 

 

Toelichtingen: 

 Het interview was samen met mijn dochter en dat was prettig dat ze er bij was. 

 Interviewer maakte een eerlijke indruk. 

 Prettig 
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14. Zijn er met u afspraken gemaakt over de onderstaande thema’s? 

 

 

SVRO totaal: 

 

 

Maranatha: 

 

 

Elim: 
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15. Worden gemaakte afspraken ook nagekomen? 

 

a. Worden de afspraken over uw woon- en leefsituatie nagekomen?  

 

 
 

b. Worden de afspraken nagekomen over hoe u zoveel mogelijk zelf kunt bepalen hoe 

u de dag inricht? 

 

 
 

c. Worden de afspraken nagekomen over de ondersteuning die we u kunnen bieden, 

zodat u uw leven zoveel mogelijk kunt leiden zoals u dat wilt? 
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d. Worden de afspraken nagekomen over hoe u geholpen wordt bij wassen/douchen, 

aan- en uitkleden, gebits- en nagelverzorging etc.? 

 

 
 

e. Worden de afspraken over de zorg, ondersteuning en behandeling nagekomen? 

 

 
 

f. Worden de afspraken nagekomen over hoe we het beste met u kunnen 

communiceren? 
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g. Worden de afspraken over uw veiligheid nagekomen? 

 

 
 

h. Worden de afspraken over de kwaliteit van onze medewerkers nagekomen? 
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16. Welk cijfer geeft u voor de volgende thema's?  

 

SVRO totaal: 

 

 

 

Maranatha: 

 

 

 

Elim: 

 

 

8,3

8,4

7,9

8,2

8,3

8,2

8,1

8,5

8,4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

uw woon- en leefsituatie

de mate waarin u zelf kunt bepalen hoe u
de dag inricht

de activiteiten die wij aanbieden

de ondersteuning die we u bieden om uw
leven te leiden zoals u dat wilt

hoe u geholpen wordt bij wassen/douchen,
aan- en uitkleden, naar toilet gaan,…

uw inspraak bij verzorging en behandeling

onze informatie en communicatie

uw gevoel van veiligheid

onze medewerkers

8,4

8,8

8,2

8,6

8,6

8,5

8,4

8,8

8,7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

uw woon- en leefsituatie

de mate waarin u zelf kunt bepalen hoe u
de dag inricht

de activiteiten die wij aanbieden

de ondersteuning die we u bieden om uw
leven te leiden zoals u dat wilt

hoe u geholpen wordt bij wassen/douchen,
aan- en uitkleden, naar toilet gaan,…

uw inspraak bij verzorging en behandeling

onze informatie en communicatie

uw gevoel van veiligheid

onze medewerkers

8,0

7,7

7,3

7,6

7,8

7,7

7,6

8,0

8,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

uw woon- en leefsituatie

de mate waarin u zelf kunt bepalen hoe u
de dag inricht

de activiteiten die wij aanbieden

de ondersteuning die we u bieden om uw
leven te leiden zoals u dat wilt

hoe u geholpen wordt bij wassen/douchen,
aan- en uitkleden, naar toilet gaan,…

uw inspraak bij verzorging en behandeling

onze informatie en communicatie

uw gevoel van veiligheid

onze medewerkers



Cliëntenraadpleging  Elim en Maranatha 2021 

 

Pagina 30 van 44 

17. Wilt u verder nog iets op- of aanmerken?  

 

Elim: 

 Door de Corona is hier veel veranderd. Eerst waren er veel activiteiten die leuk waren 

vond ik. Vrouwenmiddag en spelletjes middag enz. Veel lachen en gezellige hapjes. 

Er is nu alleen handwerken op maandag. Nu is het echt stil en daardoor voel ik mij 

ook weleens eenzaam. 

 Elke keer een andere zuster. Dat vind ik niet leuk. 

 Er is echt te weinig personeel. Toch zijn ze altijd vriendelijk. 

 Er is personeelstekort waardoor je soms langer moet wachten. 

 Ik vind dat ik een lekkere kamer heb. Als ik wil kan ik zo buiten zitten. Douchen doen 

ze maar 2 keer in de week. Soms is het maar 1 x. 

 Ik vind dat ze veel te laat in de ochtend bij mij komen. Ik ben diabeet. Ik wil graag op 

tijd mijn spuit hebben en mijn ontbijt. Voor het douchen moet ik lang wachten en dat 

is te vermoeiend voor mij.  

 Ik vind het hier aangenaam. 

 

Maranatha: 

 De communicatie tussen de medewerkers onderling is niet altijd optimaal. Ik krijg 

soms verschillende informatie over eenzelfde onderwerp en dat maakt mij onzeker.  

 Het ligt te ver van de bewoonde wereld.  

 Het warme eten vind ik wisselend wat smakelijkheid betreft en er is weinig verse 

groente bij. Sinds corona kan ik niet meer kiezen uit twee menu's; er is nu 1 menu. 

 ik ben heel tevreden. Ik mag hier mij zelf zijn 

 Ik ben tevreden hier en weet dat ik tot het eind der dagen mag blijven.  

 Ik vind dat er niet altijd aandacht is voor mijn lichamelijke klachten. 

 Tot nu toe heb ik nog niet helemaal hoogte van welke activiteiten er worden 

aangeboden. Maar ik woon hier ook nog niet zo lang, dus misschien komt dat ook 

nog. 

 Voorheen kon ik 's morgens naar het winkeltje beneden om mijn ontbijt uit te zoeken. 

Nu is er een broodkar gekomen en krijg ik alles aangereikt. Ik vind het jammer dat ik 

nu niet zelf meer alles uit kan kiezen.  

 Wat er gemist wordt is een goed leidinggevende iemand. Ik bemerk veel 

miscommunicatie. Zaken worden heen en weer geschoven en niet doorgepakt. 

 Ze zijn soms te druk daardoor gebeuren de dingen wat te laat. 
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5. Aanbevelingsvraag en rapportcijfers  
 

1. Zou u Elim/Maranatha aanbevelen bij andere mensen met dezelfde aandoening of 

gezondheidsklachten? 

 

Deze vraag kunnen respondenten beantwoorden op een schaal van 0 = ‘zeer waarschijnlijk 

niet’ tot 10 = ‘zeer waarschijnlijk wel’. De volgende antwoorden zijn hierop gegeven: 

 

  Facit totaal SVRO totaal Maranatha  Elim  

0 zeer waarschijnlijk niet 17 1 0 1 

1 7 1 1 0 

2 3 1 1 0 

3 4 0 0 0 

4 19 0 0 0 

5 40 1 0 1 

6 67 4 1 3 

7 185 6 2 4 

8 429 20 9 11 

9 217 13 11 2 

10 zeer waarschijnlijk wel 160 11 10 1 

niet ingevuld 80 3 2 1 

N in grafiek 1148 58 35 23 

 

In percentages weergegeven: 

  Facit totaal SVRO totaal Maranatha  Elim  

0 zeer waarschijnlijk niet 1% 2% 0% 4% 

1 1% 2% 3% 0% 

2 0% 2% 3% 0% 

3 0% 0% 0% 0% 

4 2% 0% 0% 0% 

5 3% 2% 0% 4% 

6 6% 7% 3% 13% 

7 16% 10% 6% 17% 

8 37% 34% 26% 48% 

9 19% 22% 31% 9% 

10 zeer waarschijnlijk wel 14% 19% 29% 4% 
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NPS 

Bij een score van 0 tot en met 6 is de respondent een ‘criticaster’, bij een 7 of 8 een ‘passief 

tevreden respondent’ en bij een 9 of 10 een ‘promotor’.  

 

 

 

Netto Promotor Score 

De Netto Promotor Score, het percentage cliënten dat een 9 of 10 heeft geantwoord op de 

aanbevelingsvraag - het percentage cliënten dat een 0 t/m 6 heeft geantwoord op de 

aanbevelingsvraag, is als volgt: 
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2. Kunt u een rapportcijfer geven voor de organisatie van Elim en Maranatha? 
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3. Kunt u een rapportcijfer geven voor de medewerkers van Elim en Maranatha? 
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6. Conclusies  
 

Afspraken 

Aan de cliënten is gevraagd of het maken van een afspraak goed verliep en of de 

organisatie/medewerker gemaakte afspraken over tijden, tijdstippen en bereikbaarheid 

nakomt. 77% van de geraadpleegde cliënten geeft een 8 of hoger. De meeste cliënten geven 

hiervoor een 8. De laagste waardering is een 5, de hoogste waardering is een 10 en de 

gemiddelde score op deze vraag is een 8,1.  

 

Verpleging 

Voor de kwaliteit en het effect van de verpleging, verzorging of behandeling geven de 

meeste cliënten een 8. De laagste waardering is een 5, de hoogste waardering is een 10 en 

de gemiddelde score op deze vraag is een 8,2. 75% van de geraadpleegde cliënten geeft 

een 8 of hoger. 

 

Omgang medewerkers 

Op de vraag of medewerkers de cliënten met aandacht behandelen en op een goede manier 

met cliënten omgaan, geven de meeste cliënten een 8. De laagste waardering is een 5, de 

hoogste waardering is een 10 en de gemiddelde score op deze vraag is een 8,3. 76% van de 

geraadpleegde cliënten geeft een 8 of hoger.  

 

Kwaliteit van leven 

Als aan cliënten gevraagd wordt of de zorg aansluit op wat de cliënt belangrijk vindt en past 

bij de manier waarop de cliënt wil leven, dan geven de meeste cliënten een 8. De laagst 

gegeven waardering voor dit thema is een 4, de hoogste waardering een 10 en de 

gemiddelde score op deze vraag is een 8,4. 86% van de geraadpleegde cliënten geeft een 8 

of hoger. 

 

Luisteren 

81% van de geraadpleegde cliënten geeft een 8 of hoger op de vraag of de cliënt gezien en 

gehoord wordt en of er passend gereageerd wordt op vragen en verzoeken. De meeste 

cliënten geven een 8. De laagste waardering voor dit thema is een 4, de hoogste waardering 

een 10 en de gemiddelde score op deze vraag is een 8,1. 

 

Accommodatie 

Het gebouw, de voorzieningen en de omgeving worden het vaakst gewaardeerd met een 9. 

De hoogste waardering is een 10, de laagste waardering is een 1 en het gemiddelde cijfer is 

een 8,1. 78% van de geraadpleegde cliënten geeft een 8 of hoger. 

 

PREZO vragen 

95% van de geraadpleegde cliënten geeft aan prettig te wonen en leven bij Elim of 

Maranatha en ervaart dat voldoende gerespecteerd wordt hoe zij hun leven willen leiden. 

83% is tevreden over de daginvulling.  

 

90% van de geraadpleegde cliënten ervaart voldoende aandacht voor het lichamelijk 

welbevinden. 97% geeft aan dat zorgmedewerkers aandacht hebben voor het schoonhouden 

van hun lichaam en ervoor zorgen dat cliënten hun kleding dragen zoals zij dat willen. 
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Eveneens 90% van de geraadpleegde cliënten geeft aan dat ze voldoende informatie krijgen 

over zorg, behandeling, activiteiten en ondersteuning. 67% beslist mee over zorg en 

behandeling. 

 

88% van de geraadpleegde cliënten voelt zich veilig in Elim of Maranatha en 92% vindt de 

medewerkers deskundig. 90% van de geraadpleegde cliënten meent dat de zorgverleners 

hun levensverhaal en hun omstandigheden kennen en daar in het dagelijks leven rekening 

mee houden,  

Desgevraagd geven de geraadpleegde cliënten aan dat er vooral afspraken gemaakt zijn 

over hoe er het beste met hen gecommuniceerd kan worden en hoe ze geholpen worden bij 

wassen/douchen, aan- en uitkleden etc. De minste afspraken zijn gemaakt over de woon- en 

leefsituatie. Gemaakte afspraken worden over het algemeen goed nagekomen. 

 

NPS-vraag 

Als aan de geraadpleegde cliënten gevraagd wordt of ze Elim of Maranatha zouden 

aanbevelen bij andere mensen met dezelfde ziekte of gezondheidsklachten, geeft 14% een 

zes of lager en toont zich daarmee een criticaster. 45% geeft een 7 of een 8 en is een 

passief tevreden respondent en de overige cliënten (41%) geven een 9 of 10 op de 

aanbevelingsvraag, wat hen een promotor maakt. 

 
Rapportcijfers 

Gevraagd naar een rapportcijfer voor de organisatie geven de meeste cliënten een 8. Het 

hoogste cijfer is een 10, het laagste cijfer is een 4. Gemiddeld krijgt de organisatie van Elim 

een 7,6 en die van Maranatha een 8,2. Voor SVRO als totaal komt het gemiddelde cijfer dan 

uit op een 7,9. 

 

Ook is gevraagd naar een rapportcijfer voor de medewerkers van Elim en Maranatha. Ook 

dan geven de meeste cliënten een 8. Het hoogste cijfer is een 10, het laagste cijfer is hier 

een 5. Gemiddeld krijgen de medewerkers van Elim een 8,1 en die van Maranatha een 

8,5.Voor SVRO als totaal komt het gemiddelde cijfer dan uit op een 8,3. 
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Bijlage 1 Complimenten en verbeterpunten Elim 
 

Onderstaand zijn de antwoorden op de open vragen ‘Waarover bent u zeer tevreden wat 

betreft de zorgverlening?’ en ‘Wat kan er volgens u beter in de zorgverlening?’ voor Elim 

gerubriceerd weergegeven. 

 

‘Waarover bent u zeer tevreden wat betreft de zorgverlening?’ 

 

Algemeen 

 De hele gang van zaken is prettig. 

 
Verpleging en verzorging  

 Dag en nacht zorg beschikbaar. 

 De totale zorg is goed. 

 De zorg zijn we heel tevreden over. Er wordt rekening gehouden met de behoeften 

van de bewoner.  

 Ik ben heel tevreden over de zorg.  

 We zijn erg tevreden over de zorg van moeder. Er wordt met gevoel zorg gegeven; 

zeer liefdevol. 

 
Omgang medewerkers en bejegening 

 Dat ze aandacht krijgt en op tijd haar eten en drinken, ze vindt het fijn als de zuster 

overdag even een praatje komt maken anders duurt de dag zolang. 

 De omgang met de medewerkers is fijn. 

 De zusters zijn zo lief hier.  

 Het personeel is liefdevol.   

 Ik ben erg tevreden over de warme belangstelling van de medewerkers en de 

vrijwilligers. 

 Je proeft oprechte aandacht en bewogenheid en gezelligheid bij meeste 

medewerkers, erg fijn en prettig om m’n moeder zo achter te kunnen laten! 

 Lief personeel.  

 Personeel hier zijn altijd aardig en behulpzaam.  

 
Personele inzet 

 Gastvrouwen, inzet personeel is bovengemiddeld in een tijd van personeelskrapte en 

Corona. 

 Tevreden over het vaste personeel, veel aandacht en liefde voor de bewoner. 

 
Accommodatie en voorzieningen 

 Het meest tevreden ben ik over mijn kamer met mooi uitzicht op de tuin met kippen.  

 Ik ben met mijn kamer best tevreden.  

 Ik voel me hier thuis, ik ben heel tevreden over mijn kamer.  

 Ik voel mij hier thuis en ben zeer tevreden.  

 
Maaltijden 

 Eten is prima.  

 Het prettigste vind ik het eten hier. Het is daar erg gezellig. 
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Activiteiten 

 De activiteiten zijn gezellig en daar word ook de Bijbel voor gelezen.  

 
Dagbesteding 

 Het is ontzettend fijn dat de Boterbloem er is met een volledige dagopvang van 

opstaan tot naar bed gaan.  

 

Religieuze identiteit 

 De kerkelijke identiteit is erg fijn. 

 Tevreden over de identiteit, een sfeer waar m’n moeder zich bij thuis voelt en veilig 

voelt. 

 

‘Wat kan er volgens u beter in de zorgverlening?’ 

 

Verpleging en verzorging  

 Minder tevreden over de zorg bij het douchen. Mijn moeder heeft ene hele tere huid 

die snel stuk is. Dat moet bij elke douchebeurt weer gezegd worden tegen de zorg.  

 

Omgang bewoners en bejegening 

 Ik vind het niet leuk dat mijn overbuurvrouw zo loopt te gillen.   

 

Luisteren 

 Soms heeft personeel niet goed weet van wat bewoner wel/ niet kan, luister naar 

bewoner en geef gehoor aan hoe en wat bewoner zegt! Dat is een verbeterpunt, 

maar gelukkig bij een enkeling! Verder zeer tevreden en dankbaar!! 

 

Personele inzet 

 Door personeelstekort en minder goede communicatie onderling gaan er dingen mis. 

 Eén medewerker per dienst is net krap aan. Het is dan ook erg jammer dat er nog tijd 

afgehaald wordt om in de zorg te helpen, terwijl dat hun functie helemaal niet is. 

Voldoende personeel met aandacht voor het welzijn van de bewoners is ontzettend 

belangrijk, dat geeft kwaliteit van leven. Mogelijk is er dan ook meer ruimte voor extra 

activiteiten en het schrijven van rapportages. 

 Er is te weinig tijd voor mij. Ze zijn zo druk die meisjes. Ze hebben nergens tijd voor.  

Er is hier weinig of niets te doen. Voorheen was er geheugen training, bijbeluurtje en 

koffie drinken in trefpunt. 

 Er is wel personeelstekort en daardoor moet je nogal eens lang wachten. 

 Helaas zijn er vaste medewerkers vertrokken met zwangerschapsverlof of gewoon 

weg. Nu hebben we veel uitzendkrachten. Ze zijn matig. Ze zijn vaak niet goed op de 

hoogte. 

 Het minst tevreden ben ik over het personeelstekort, waardoor je vaker lang op zorg 

moet wachten.  

 Het personeel wisselt erg vaak. Daar wordt je slecht over geïnformeerd.  

 Ik ben niet tevreden over het personeelstekort. Er komen vaker uitzendkrachten en 

dat is niet fijn. Het personeel vindt dit ook erg vervelend. 

 Ik moet soms lang wachten ‘s morgens.  

 Jammer dat er veel uitzendkrachten zijn en wisseling personeel, dit komt de zorg niet 

ten goede. 
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 We begrijpen dat er overal een tekort is aan personeel, maar een beetje meer 

persoonlijke aandacht voor de bewoners zou geweldig zijn. Ze genieten van even het 

gevoel dat er tijd en aandacht is voor jouw alleen. Dat zien we nu steeds minder 

worden helaas. 

 We vinden het heel moeilijk voor onze moeder dat er soms veel uitzendkrachten 

werken die de bewoner niet kennen en ook een andere identiteit hebben en 

zodoende ook niet goed weten wat de bewoner behoeft. Tegelijk weten we dat er 

soms geen andere mogelijkheid is door ziekte of iets anders. 

 Ze hebben nooit tijd voor een praatje. Ze hebben veel te weinig personeel. 

 

Accommodatie en voorzieningen 

 Er zijn te weinig voorzieningen voor verblijf van een echtpaar. En er zijn geen 

voorzieningen als een van de twee terminaal wordt.   

 Gebouw: ongeschikt voor verpleeghuiszorg: verbouwen naar kleinschalig wonen.  

 

Maaltijden 

 De erwtensoep pas was slecht. De cliënt is daardoor helemaal van slag geweest. 

 Het eten is soms niet smakelijk.  

 Het feit dat er geen keuzemenu is voor de bewoners vindt ik niet goed. Dat is toch 

zeker een basis punt. De bewoners hebben al zoveel in moeten leveren en dan kun 

je nog niet kiezen wat je wil eten. 

 

Activiteiten 

 Te weinig activiteiten: meer geld voor welzijnsmedewerkers/betaalde. 

 

Informatie en communicatie 

 De informatie over de inhoud van voorzieningen is niet optimaal. 

 Er is te weinig informatie over het gebouw zelf, er is geen plattegrond.  

 

 

  



 

Pagina 40 van 44 

Bijlage 2 Complimenten en verbeterpunten Maranatha 
 

Onderstaand zijn de antwoorden op de open vragen ‘Waarover bent u zeer tevreden wat 

betreft de zorgverlening?’ en ‘Wat kan er volgens u beter in de zorgverlening?’ voor 

Maranatha gerubriceerd weergegeven. 

 

‘Waarover bent u zeer tevreden wat betreft de zorgverlening? 

 
Algemeen 

 Ik ben heel tevreden, alles gaat naar wens. 

 Ik ben tevreden hier. Verder dan mijn kamer kom ik niet. Ik doe niet mee aan 

activiteiten.  

 Over het algemeen ben ik dik tevreden over alles wat ze voor mij doen. 

 Tevreden over hoe ze in deze zo moeilijke tijd, alles zo goed mogelijk proberen te 

organiseren. 

 We zijn tevreden 

 Zeer tevreden over alles. 

 Zeer tevreden.  

 
Afspraken 

 De afspraken over de verzorging van mijn vrouw, die ze met mij maken komt de 

verzorging na.  

 
Verpleging en verzorging  

 De verpleging-verzorging is goed.  

 De verzorging en aandacht van het personeel is klasse!  

 De zorg en aandacht voor de kwetsbare ouderen is goed. 

 Doordat ik nu wat ouder word heb ik wat meer hulp bij mijn verzorging nodig en dat 

doen de zusters goed. Tenminste ik ben tevreden.  

 Eerste verantwoordelijke verzorgende zeer deskundig en neemt actie waar nodig.    

 Ik ben samen met vrouw hier komen wonen. Zij is hier overleden. De verzorging van 

haar is goed gegaan. Dat stelt mij gerust voor mijn eigen laatste dagen.  

 Ik krijg fysiotherapie om bij mij het lopen te simuleren. 

 Voor mijn moeder wordt top gezorgd!! 

 Wij zijn zeer tevreden over de lichamelijke verzorging.  

 

Omgang medewerkers en bejegening 

 De medewerkers respecteren mij en laten mij mijn gang gaan. Gelukkig ben ik nog 

zelfstandig en heb de verzorging niet nodig. Het hier zijn geeft mij een gerust gevoel, 

omdat ik weet dat ik hier tot het eind van mijn dagen kan blijven.  

 De medewerkers zijn attent, zorgzaam en liefdevol. Ze hebben aandacht voor mij, 

ook voor kleine dingen als mijn kleding wanneer ik een keer mors met eten.  

 De verzorging is erg gemoedelijk. Ze maken een praatje met mij en ze zijn erg 

zorgzaam. Ik kom weleens laat in de avond, als het al donker is terug, met mijn 

scootmobiel van een clubje buitenshuis. Dan probeert de verzorging mij er van te 

overtuigen dit niet meer te doen. Ze vinden dit te gevaarlijk. Ik begrijp hun zorg maar 

ik zou graag willen blijven gaan. Gelukkig was het geregeld dat ik gebracht zou 

worden met een rolstoel busje, maar helaas gooide de corona roet in het eten. 

Hopelijk wordt het weer gauw opgepakt. 
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 De zorg en aandacht zowel door de verzorging als de dagbesteding zijn heel goed en 

respectvol. 

 De zusters komen allemaal uit Rijssen en ze zijn van dezelfde kerk als ik ben. Ik kan 

goed met hen praten over de kerk en andere geloofszaken. Ook is er kerkradio waar 

ik veel gebruik van maak.  

 De zusters willen mij hier niet meer weg hebben. Ze komen bij mij koffie drinken en af 

en toe nemen ze een kroketje voor mij mee. Ik heb het gevoel dat ze rekening 

houden met mij omdat ik geen kinderen heb. 

 Er zijn veel zusters, die ik ken en ook hun ouders ken ik van wel. Hierdoor is er veel 

gespreksstof.  

 Het is fijn dat de verzorging mij respecteert.  

 Het meest tevreden ben ik over de aandacht en de zorg die ik krijg. Ze nemen de tijd 

voor mij zodra het kan.  

 Ik kan mijzelf zijn en ik word gerespecteerd en daar ben ik erg blij mee.  

 Mijn moeder heeft het goed hier in Maranatha. Als mantelzorger voel ik me hier ook 

welkom en de sfeer is prettig.  

 
Luisteren 

 Wij zijn zeer tevreden over het feit dat onze naaste wordt gehoord en gezien. Toch 

speelt daar bij ons als kinderen wel de gedachte dat de mening van de cliënt niet 

altijd goed voor hem/haar is.  

 
Personele inzet 

 De medewerkers van Maranatha verdienen een dikke pluim!!  

 
Accommodatie en voorzieningen 

 10 jaar woon ik hier nu naar tevredenheid. Ik woon op de begane grond en kan met 
mijn scootmobiel overal in huis komen. 

 Eigenlijk is mijn appartement mijn huis en daar leef ik in zo als ik gewend was, maar 

dan zonder tuin. 

 Er is een tuin waar ik zo in kan lopen, daar geniet ik erg van.  

 Fijn dat onze ouders hier kunnen wonen, op de manier die zij prettig vinden! 

Daarnaast ervaren we het delen van de zorg als prettig! 

 Het wonen hier bevalt mij uitermate goed.  

 Het wonen hier bevalt ons goed. 

 Ik ben erg tevreden over het wonen hier.  

 Ik heb een fijn appartement, het is groot genoeg en heb een aparte slaapkamer met 

mooie badkamer. 

 Ik heb niets dan lof over dit huis.  

 Ik vermaak mij zelf op mijn kamer met lezen. Ik ga dagelijks op bezoek bij mijn vrouw, 

die op een andere afdeling in dit tehuis woont.  

 Ik vind het wonen hier prettig. 

 Ik woon hier heel goed. 

 Ik woon hier prettig. 

 Kamer is prima. 

 Mijn appartement is prettig; veel licht en een aparte slaapkamer.  

 Mijn kamer vond ik in eerste instantie klein, maar uiteindelijk valt dit toch erg mee en 

heb ik bovendien eigen sanitair. Daarnaast is er de huiskamer waar ik veel ben. Daar 

wordt gewassen, gekookt, afgewassen, dat geeft een huiselijk gevoel.  
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 Mijn moeder vindt het heel fijn in Maranatha, ze heeft het gevoel dat ze op vakantie 

is. 

 Moeder is zo blij en tevreden met haar plek in Maranatha. 

 Samen met mijn man heb ik een ruime huiskamer en aparte slaapkamer.  

 
Maaltijden 

 Het eten hier vind ik prima, het smaakt me goed.  

 Het eten is goed, dat nuttig op mijn kamer.  

 Het eten is goed. De ene keer is het wat lekkerder dan de andere keer. 

 Het eten is prima, voor mijn man wordt het gemalen.  

 Het eten op zich is goed, maar ik kan het moeilijk weg krijgen. De warme maaltijd 

krijg ik op de dagbesteding en de boterham krijg ik op mijn kamer. 

 Het eten vind ik prima en eten doe ik op mijn kamer.  

 Ik kan alles qua eten en drinken op mijn kamer krijgen maar ik ga 3 x per week naar 

het Dorpshuis (restaurant) eten en koffie drinken doe ik samen met de bewoners van 

gang in een zitje op de gang.  

 
Activiteiten 

 Activiteiten in de vorm van de dagopening en de weeksluiting waardeer ik als erg fijn.  

 De activiteiten zoals bloemschikken deed ik graag aan mee. Als het maar gezellig is. 

 Er wordt meer aan activiteiten gedaan. Pas is er een huiskamer geopend op de 

afdeling. Daar kunnen ze koffiedrinken en eten en een spelletje doen o.i.d. Dat is 

goed tegen de eenzaamheid. 

 Ik geniet van de gezelligheid die hier is. Zo doe ik bijvoorbeeld mee aan de bingo en 

eerder aan breien. Ik maakte poppen en nijntjes, maar dat is er niet meer omdat de 

animo afnam.  

 
Identiteit 

 Ik voel me erg fijn bij de identiteit van dit huis. Ik ervaar dit in alle dingen waardoor ik 

me hier helemaal thuis voel.  

 
Dagbesteding 

 ’s morgens ga ik naar de dagbesteding. Daar teken, kleur en zing ik en maak ik 

plezier. Daar is altijd wat te doen en ik mag graag onder de mensen zijn.  

 Overdag verblijf ik op een groep en dat vind ik gezellig. Daar ken ik de mensen ook. 

 
Kleding en was 

 De was (kleding) is prima geregeld.  

 
Corona 

 Straks ga ik wel weer naar zang, zodra dat weer begint. 

 Voor corona deed ik mee aan het zangkoor hier in huis, maar dat is na corona nog 

niet weer opgestart.  
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 ‘Wat kan er volgens u beter in de zorgverlening? 

 
Algemeen 

 Het CSB kan professioneler. Het ECB werkt nog steeds niet. Het lijkt of er niets 

meegedaan wordt. 

 
Afspraken 

 Het zou voor mij al weer een stukje prettiger zijn als afspraken nagekomen worden.  

 We missen een daadkrachtig iemand die weet van doorpakken zodat afspraken echt 

nagekomen worden.  

 
Verpleging en verzorging  

 Er wordt regelmatig een fout gemaakt in het aanbod van medicatie.  

 Verzorgenden zijn doorgaans heel aardig maar het niveau is mijn inziens erg laag.  

 
Personele inzet 

 Door de drukte van de medewerkers word ik wel eens later geholpen dan dat de 

bedoeling is, maar daar kunnen ze niets aan doen.  

 
Accommodatie en voorzieningen 

 Alleen het gebouw is wat gedateerd. De lift is echt oud en klein.  

 De kamer van mijn moeder werd eerder goed schoongehouden, maar dit is inmiddels 

wegbezuinigd. Wij moeten dit nu als familie doen. 

 Er is hier een fiets met beeldscherm aanwezig, maar die staat elders in het huis. Ik 

zou het leuk vinden hiervan gebruik te maken. 

 Geen eigen keuken zodat de maaltijden altijd opgewarmd moeten worden. 

 Het dorpshuis beneden (de ontmoetingsruimte) is veel te klein, ook door alle rollators 

en rolstoelen.  

 Het kookplaatje is niet aangesloten. Dat vind ik jammer want ik zou nog graag eens 

een eitje bakken. 

 Ik mis alleen de vensterbanken.  

 Ik vind het hier niets. Ik woon te ver van het centrum zodat ik daar niet kan komen.  

 Ik woonde vroeger in het centrum van Rijssen en dit gebouw staat nogal een eind 

van het centrum. Dat vind ik jammer want ik kan/kon niet zo maar even een 

boodschap doen of samen met de familie een ijsje eten. 

 Ik zie mensen alleen op kamers liggen echt moederziel alleen. Waarom niet een 

grote woonkamer waar mensen samen komen of worden gebracht? 

 Kamer en toilet niet schoon  

 Mijn moeder woont op de eerste verdieping waardoor zij geen gebruik kan maken 

van de tuin. Dat vind ik wel jammer.  

 Sombere sfeer het geeft mij geen positief gevoel  

 
Maaltijden 

 De kwaliteit van de maaltijden. Die kwaliteit is (meestal) slecht. 

 Eten op de afdeling somatiek is bijzonder slecht en onverantwoord; veel frituur en 

geen of weinig groente, droog vlees of gehakt in een steeds andere vorm.    

 Het eten, heel vaak te gaar en weinig variatie. 

 We zijn minder tevreden over de maaltijden in de coronatijd(voorheen nauwelijks een 

klacht) Ook op de contactavond is dit aangegeven door onze familie. 
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Activiteiten 

 Er is hier niets voor mij hier te doen.  

 Het Anker: Er wordt weinig aan serieuze activiteiten gedaan, er is alleen 

aanwezigheid van een verzorgende bij de dagopvang het Anker, maar ik heb nog 

nooit gezien dat er iets ‘leuks’ gedaan wordt met de bewoners.  

 Verbeterpunten: Grote woonkamer waar mensen genoeg ruimte hebben om samen 

te komen (zelfstandig of gebracht) en waar een gediplomeerde activiteitenbegeleiding 

aanwezig is waar bewoners gestimuleerd worden d.m.v. bv schilderen, tekenen, 

handwerken, knutselen, zingen, spelletjes, etc. etc., waardoor het brein gestimuleerd 

wordt en er plezier is. 

 Voor mannen is hier niets specifieks te doen.  

 

Leidinggevende 

 We missen een leidinggevende functionaris. Men schuift nu dingen naar elkaar af. 
 
Aanspraak 

 Ik heb weinig aanspraak. Er zijn bijna geen mannen die hier wonen en mis daardoor 

een goed gesprek. 

 
Informatie en communicatie 

 De verzorging luistert wel naar mij maar hoort niet wat ik bedoel.  

 Ik heb weinig zicht op activiteiten die plaatsvinden. Die zijn voor mensen met 

dementie juist belangrijk en daar zou extra aandacht voor zijn. Misschien gebeurt het 

wel, maar de informatie hierover mis ik.  

 

 


