
Kort cyclisch meten cliënttevredenheid bij cliënten met een PG-indicatie. 

1. Aanleiding project  
Wat vinden bewoners en hun familieleden van de zorg- en dienstverlening?  Door middel van kort 
cyclische cliënttevredenheidsmetingen kiest Sint Annaklooster voor een aanpak die bijdraagt aan 
passende zorg- en dienstverlening voor haar cliënten. Cllëntervaringen en hun betekenis worden 
verzameld en gebruikt voor verdere ontwikkeling en verbetering van de zorg. Van individueel niveau 
tot en met de totale zorgorganisatie. 

Aanleiding voor een verandering in de aanpak van het meten van clIënttevredenheid, is dat het niet 
langer een verplichting is om de Consumer Quality index (CQi)-vragenlijst te gebruiken voor het 
meten van cllëntervaringen. Met ingang van 1 januari 2016 mogen organisaties ook andere 
meetinstrumenten gebruiken voor het registreren van cliëntervaringen, om zo de cliëntgerichtheid 
en kwaliteit van zorg- en dienstverlening te verbeteren.  

In de missie van Sint Annaklooster is opgenomen dat wij uitgaan van de eigen mogelijkheden van 
onze bewoners, om zodoende de eigen regie van de cliënt te versterken. 

Omdat wij uitgaan van de eigen mogelijkheden van onze bewoners willen wij onderzoeken of het 
mogelijk is om niet alleen de familie van psycho-geriatrische (PG) cliënten te vragen naar hun 
ervaringen met de zorg en dienstverlening, maar ook onze bewoners met een psycho-geriatrisch 
ziektebeeld vragen wat hun ervaringen zijn met de zorg- en dienstverlening. Zeker ook omdat uit 
onderzoek blijkt dat de ervaringen van cliënten en mantelzorgers kunnen verschillen1. 

1a. Locatie van dit project 
Het project wordt in eerste instantie uitgevoerd op locatie Verpleeghuis Eikenburg van Sint 
Annaklooster. Dit is een locatie met 21 plekken voor psycho-geriatrische verpleeghuiszorg. De zorg 
wordt bekostigd uit de WLZ. Vanuit de historie als kloosterverzorgingshuis wonen er ook (nog) een 
aantal religieuzen. Omdat de complexiteit van de zorg de afgelopen jaren is toegenomen en er een 
groot aantal veranderingen zijn doorgevoerd, mede door het huisvesten van leken, is het van belang 
de clIënttevredenheid goed te monitoren.  

2. Doelstelling van het project 
Doelstelling van het project is het kort cyclisch meten van cliënttevredenheid van alle mensen waar 
wij zorg- en dienstverlening aan bieden, met speciale aandacht voor onze bewoners met een psycho-
geriatrisch ziektebeeld.  

Hoe kunnen we ook de bewoners met een psycho-geriatrisch ziektebeeld bevragen en nagaan hoe zij 
de zorg ervaren en waar zij wensen voor verbetering hebben, zodat Sint Annaklooster snel kan 
bijsturen en continue op de hoogte is van de tevredenheid van haar cliënten? 

Randvoorwaarden  
Om het meten van de cliënttevredenheid zo objectief mogelijk te laten plaatsvinden heeft het onze 
grote voorkeur om dit met een technisch hulpmiddel te ondersteunen. Daarnaast is het voor een 
snelle verwerking van de resultaten noodzakelijk om digitaal over de gegevens te kunnen beschikken. 

3. Resultaten van het project 
In februari 2017 is er een hulpmiddel beschikbaar om cliënttevredenheid te meten bij de PG-
bewoners van verpleeghuis Eikenburg. 

Om dit resultaat te kunnen behalen worden de volgende stappen gezet: 

                                                           
1 Onderzoek van E. Stevens naar Eigen regie vanuit het perspectief van de cliënt en de mantelzorger 



- Een inventarisatie van de wensen en behoeften van betrokken partijen op het gebied van 
cliënttevredenheid. Geïnterviewd worden: 

o Clientenraad 
o Management 
o Bewoners  
o Familieleden 
o Raad van Bestuur 
o Commissie kwaliteit en veiligheid van de Raad van Toezicht  
o Verpleegkundigen 

- Onderzoeken raadplegen vanuit het Lectoraat Autonomie en Participatie van de Hogeschool 
Zuyd of er interesse is om mee te denken met het betrekken van PG-cliënten bij 
cliënttevredenheidsonderzoek. 

- Opstellen van een programma van eisen waar het hulpmiddel om 
cliënttevredenheidsonderzoek in te zetten aan moet voldoen. 

- Selecteren van een product of dienst dat kan ondersteunen bij het uitvoeren van het 
cliënttevrenheidsonderzoek. 

- Implementeren van het hulpmiddel. 

- Teams begeleiden in het in gesprek gaan met de uitkomsten uit het 
cliënttevredenheidsonderzoek. Het duiden van de resultaten samen met betrokkenen. 

- Continu verbeteren naar aanleiding van de uitkomsten. 
Bij Verpleeghuis Eikenburg is het al de gewoonte om de resultaten van het 
cliënttevredenheidsonderzoek te bespreken met bewoners en familieleden tijdens de 
familieavonden, zodat de uitkomsten beter geduid kunnen worden. Bewoners en hun familie maken 
met de medewerkers samen een verbeterplan. Het is vanzelfsprekend dat deze werkwijze ook in de 
nieuwe systematiek wordt gecontinueerd.  
 

4. Betrokkenheid bestuurder, cliëntenraad, OR  en Raad van toezicht 
Omdat de output van het onderzoek belangrijke informatie oplevert voor het management, de 
cliëntenraad, OR, raad van bestuur en de commissie kwaliteit en veiligheid van  raad van toezicht 
dienen in het onderzoek de wensen en behoeften betrokken partijen te worden meegenomen. Deze 
worden vastgelegd in het programma van eisen en daarmee wordt een gedegen keuze gemaakt voor 
een hulpmiddel wat past bij de wensen en behoeften van Sint Annaklooster op dit gebied. 

De managementrapportages die worden gegenereerd vanuit het cliënttevredenheidsonderzoek zijn 
onderdeel van de management informatie die wordt voorgelegd aan de cliëntenraad, eventueel de 
OR, de Raad van Bestuur en de commissie kwaliteit en veiligheid van de Raad van toezicht . Hiermee 
maken zij onderdeel uit van het project en zijn ze ook betrokken.  

 
5. Samenhang met andere projecten  

Op locatie Verpleeghuis Eikenburg worden momenteel een aantal verbeterprojecten voorbereid. We 
verwachten dat deze projecten bijdragen aan een positieve beleving van onze bewoners:  

 implementatie van de visie op wonen en zorg van locatie Eikenburg; 

 het implementeren van een beweegprogramma;   

 het  verbeteren van een dagprogramma. 
Door middel van een technisch hulpmiddel kunnen we de effecten van deze veranderingen goed 
monitoren en bijsturen waar nodig.  

Daarnaast moet het project bijdragen aan de autonomie van het team, omdat medewerkers zelf met 
de uitkomsten aan de slag moeten en ook zelf de uitkomsten moeten kunnen monitoren. 



Een  meerwaarde in dit project moet zijn dat we door kort cyclisch cliënt tevredenheidsonderzoek te 
doen afscheid kunnen nemen van allerlei andere vormen van onderzoek, zoals VIP-kaarten en  
nazorggesprekken.  

6. Risico’s 

In onderstaande tabel worden mogelijke risico’s en de beheersing ervan weergegeven. 

Risico Beheersing van risico 

Momenteel wordt er een aantal 
verbeterprojecten gestart op Eikenburg.  

Het is een aanvullend project op de projecten 
die reeds gestart zijn.  

Er is geen systematiek te vinden waar de 
cliënten van Verpleeghuis Eikenburg zelfstandig 
de mate waarin ze tevreden zijn kunnen 
aangeven.  

 We zullen terug moeten vallen op de methodiek 
waarbij familieleden en verwanten 
evaluatievragen invullen. 

 

7. Projectstructuur 

Opdrachtgever Anita Schavemaker – bestuurder Bewaken op tijd, geld en 
kwaliteit  

Projectleider Marije van Ruijven  Sturen op planning tijdigheid en 
budget  

Projectgroep leden  Lilian Hanssen – manager Zorg en Welzijn   

 Miranda van Doren – teamhoofd 
Eikenburg  

 

 Rob van Geest – voorzitter cliëntenraad  Verbinding met de cliëntenraad 

 Verpleegkundigen   

 

8. Projectbegroting  

Voor een eerste inschatting van de kosten voor de organisatie is onderstaande begroting opgesteld. 

Begroting  Uren  tarief    

Aanschaf tool      €          7.500  

Inzet uren projetleider  20 55  €          1.100  

Inzet uren projectleider voor  
Waardigheid en Trots 25 55  €          1.375  

Uren projectgroep  64 75  €          4.800  

       €       14.775  

 


