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Tevredenheidsmeter 2021 en Totaalscore 
ZorgkaartNederland 2021 Valkenhof: 

Bewoners en mantelzorgers 
 

Inleiding 
Via de Tevredenheidsmeter zijn dit najaar 2021 (Q4) de vragenlijsten ‘Voel je thuis bij 
Valkenhof’ èn de Totaalscore ZorgkaartNederland uitgezet naar onze bewoners en 
naar de mantelzorgers. De betrokkenen konden de vragenlijsten digitaal invullen. 
 
 
Iedere manager heeft te allen tijde voor zijn eigen locatie en afdeling inzage in de 
geretourneerde vragenlijsten via Zenya (zie Werkinstructie: Voel je thuis: ophalen 
resultaten Tevredenheidsmeter) en dan filteren op de eigen locatie en afdelingen. 
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1 Respons Tevredenheidsmeter en Totaalscore ZorgkaartNederland 
 
Dit jaar hebben we de vragen uit onze Tevredenheidsmeter aangevuld met de 
Totaalscore ZorgkaartNederland (6 vragen), conform de afspraken die gemaakt zijn 
voor het meten van cliënttevredenheid door de landelijke Stuurgroep Kwaliteitskader 
Verpleeghuiszorg. De cliëntenraad van Valkenhof heeft met deze aanvulling 
ingestemd. 
 
Aantal verstuurde vragenlijsten 
Q4 2021 

Aantal ingevulde 
vragenlijsten Q4 2021 

Respons in % 
Q4 2020                   Q4 2018       Q4 2018 

Cliënten (vooral somatiek) 167 Cliënten 44 26,3 %     46,3 % 12,2% 

Mantelzorgers (vooral van 
cliënten PG) 

438 Mantelzorgers  
 

192 43,8 %  ↑    39,0 % 21,3% 

 
Vergeleken met 2020 is de respons op de Tevredenheidsmeter lager voor bewoners 
en hoger voor mantelzorgers. Dit jaar verviel de mogelijkheid om op papier de 
Tevredenheidsmeter: hij kon enkel digitaal worden aangeleverd. Dit kwam door de 
voorgeschreven vormvereisten van de Totaalscore ZorgkaartNederland. De lagere 
respons vanuit bewoners op de Tevredenheidsmeter was hierdoor te verwachten. 
 

2 Welke vragen zijn gesteld aan de bewoners? 
We vroegen aan bewoners, naast hun locatie en afdeling, 12 vragen vanuit de 
Tevredenheidsmeter en 6 vragen vanuit de Totaalscore ZorgkaartNederland.  
 
Tevredenheidsmeter bewoners 
1. Hoe gaan wij met U om? 
2. Hoe is het contact en het samenleven met andere bewoners? 
3. Hoe is onze ondersteuning in het contact met uw familie en vrienden? 
4. Hoe is de sfeer bij het contact met andere bewoners van de afdeling? 
5. Wat is uw oordeel over de activiteiten op de afdeling? 
6. Hoe is het respect en de waardering voor U op de afdeling? 
7. Hoe worden uw eigen gewoonten op de afdeling gerespecteerd? 
8. Wat is uw oordeel over de wijze waarop U uw eigen leven kunt bepalen? 
9. Bent U tevreden met uw privéruimte? 
10. Voldoen de gezamenlijke ruimtes op de afdeling aan uw behoeften? 
 
Op de vragen 1 t/m 10 kon gescoord worden met: 
Antwoord  Kleur  

1. Zeer goed    

2. Goed    

3. Voldoende    

4. Onvoldoende    

5. Slecht    

 
11. Voelt u zich thuis bij Valkenhof? 
 
Op vraag 11 kon gescoord worden met: 
Antwoord  Kleur  

1. Ja    

2. Nee    
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12. Hoe waarschijnlijk is het (op een schaal van 0 tot 10) dat u ons zou aanbevelen 

bij uw familie en vrienden? 
 
Op vraag 12 kon gescoord worden met: 
Antwoord  Kleur  

1. 0= zeer onwaarschijnlijk    

2. 1    

3. 2    

4. 3    

5. 4    

6. 5    

7. 6    

8. 7    

9. 8    

10. 9    

11. 10= zeer waarschijnlijk    

 
 
Totaalscore ZorgkaartNederland bewoners 
13. AFSPRAKEN: Verliep het maken van afspraken goed? En komt de organisatie / 

medewerker gemaakte afspraken over tijden, tijdstippen en bereikbaarheid na? 
14. VERPLEGING: Hoe beoordeelt u de kwaliteit en het effect van de verpleging, 

verzorging of behandeling? 
15. OMGANG MEDEWERKERS: Behandelen de medewerkers u met aandacht? 

Gaan de medewerkers op een goede manier met u om? 
16. KWALITEIT VAN LEVEN: Sluit de zorg aan op wat u zelf belangrijk vindt? Past 

het bij de manier waarop u wilt leven? 
17. LUISTEREN: Wordt u gezien en gehoord? Wordt er passend gereageerd op uw 

vraag of verzoek? 
18. ACCOMODATIE: Vindt u het gebouw, de voorzieningen en de omgeving prettig?

  
Op vragen 13 t/m 18 kon gescoord worden met: 
Antwoord  Kleur  

1. 0= nee, helemaal niet    

2. 1    

3. 2    

4. 3    

5. 4    

6. 5    

7. 6    

8. 7    

9. 8    

10. 9    

11. 10= ja, helemaal    
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3 Resultaten bewoners Valkenhof najaar 2021 
Het aantal bewoners dat een vragenlijst heeft ingevuld is: N=42. 
 

3.1 Tevredenheidsmeter bewoners (vraag 1 t/m 10) 
Uit de ingevulde antwoorden bewoners blijkt een hoge score (>3 voldoende) op de 
vragen 1 t/m 10. Dit jaar is de vraag over het gebouw en de buiten omgeving uit de 
Tevredenheidsmeter gehaald omdat bijna dezelfde vraag gesteld wordt in de 
Totaalscore ZorgkaartNederland. 
 
Vergeleken met 2020 scoren de bewoners op 5 van de 10 vragen iets lager (-0,01 tot 
- 0,20), op 4 van de 10 vragen iets hoger (+0,03 tot +0,33) en is 1 vraag gelijk 
gebleven. Gemiddeld genomen op alle vragen scoren de bewoners ten opzichte van 
2020 iets hoger (+0,06). 
 
Bewoners waarderen de privéruimtes (9.) als hoogste met 4,33. In 2020 was de 
hoogste waardering van bewoners voor het respect en de waardering voor hen op de 
afdeling (6.) met 4,21. De top 3 van grootste stijgers zijn de vragen: Bent U tevreden 
met uw privéruimte? (9.), Wat is uw oordeel over de activiteiten op de afdeling? (5) 
en Voldoen de gezamenlijke ruimtes op de afdeling aan uw behoeften? (10.)   
 
Bewoners waarderen de activiteiten op de afdeling (5.) als laagste met 3,55 maar wel 
hoger dan in 2020. In 2020 was de laagste waardering van bewoners ook voor de 
activiteiten op de afdeling (5.) met 3,23. De grootste zakkers zijn de vragen over Wat 
is uw oordeel over de wijze waarop U uw eigen leven kunt bepalen? (8.) en Hoe is 
het respect en de waardering voor U op de afdeling? (6.). 
 
 

 
 

 

Score 
Vragen bewoners 

2021 2020 

1. Hoe gaan wij met U om? 4,17 ↓ (-0,01) 4,18   

2. Hoe is het contact en het samenleven met andere 
bewoners? 

3,62 ↓ (-0,01) 3,63     
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Score 
Vragen bewoners 

2021 2020 

3. Hoe is onze ondersteuning in het contact met uw familie en 
vrienden? 

4,02 = 4,02   

4. Hoe is de sfeer bij het contact met andere bewoners van de 
afdeling? 

3,64 ↑ (+0,03) 3,61   

5. Wat is uw oordeel over de activiteiten op de afdeling? 3,55 ↑ (+ 0,32) 3,23   

6. Hoe is het respect en de waardering voor U op de afdeling? 4,12 ↓ (-0,09) 4,21   

7. Hoe worden uw eigen gewoonten op de afdeling 
gerespecteerd? 

3,98 ↓ (-0,01) 4,00  

8. Wat is uw oordeel over de wijze waarop U uw eigen leven 
kunt bepalen? 

3,54 ↓  (-0,20) 3,74  

9. Bent U tevreden met uw privéruimte? 4,33 ↑ (+0,33) 4,00  

10. Voldoen de gezamenlijke ruimtes op de afdeling aan uw 
behoeften? 

4,00 ↑ (+0,19) 3,81  

   

Gemiddelde score 1 t/m 10 3,91 ↑ (+0,06) 3,85 

 
 

3.2 Thuisgevoel bewoners (vraag 11) 
Van de 44 bewoners die de vragenlijst invulde, voelt 88,6% (39) zich thuis bij 
Valkenhof en 11,4% (5) niet. 
 
Vergeleken met 2020 voelen bewoners zich iets minder (-4,9%) thuis bij Valkenhof. 
 

 
 

Voelt u zich thuis bij Valkenhof? Bewoners 2021 2020 
Ja 88,6% (39) ↓  (-4,9) 93,5% (58)  

Nee 11,4% (5) 6,5% (4) 

 
 

3.3 Aanbevelingsvraag bewoners (vraag 12) 
Op een schaal van 1 t/m 10 scoren de bewoners in 2021 gemiddeld: 7,83.  
Vergeleken met 2020 scoren de bewoners iets hoger (+0,17). 
De NPS-score (Net Promoter Score)1 bewoners in 2021 is: 17-4=13.  
Vergeleken met 2020 is dit iets beter (+3) 

 
1 De NPS-score wordt berekend door het aantal criticasters (score 0 t/m 6) af te trekken van de 
promotors (score 9 en 10). De passief tevredenen (score 7 en 8) worden niet meegenomen in de NPS 
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Aanbevelingsvraag bewoners 2021 2020 
Gemiddelde score 7,83       ↑ (+0,17) 7,66        

NPS-score 17-4=13 ↑ (+3) 22-12=10 

 
 

3.4 Totaalscore ZorgkaartNederland bewoners (vraag 13 t/m 18) 
In 2021 is voor het eerst de Totaalscore ZorgkaartNederland  (ZKN) afgenomen bij 
onze bewoners, deze bestaat uit 6 vragen. Hierdoor is er nog geen vergelijking voor 
de score te maken met het voorgaande jaar. 
 
Uit de ingevulde antwoorden bewoners blijkt een hoge score (>8) op de vragen 13 
t/m 18. Vanwege een foutje in de vragenlijst ZKN die eind 2021 is afgenomen, is 
begin 2022 een nieuwe meting ZKN gedaan. De respons hierop is vergelijkbaar met 
de meting uit 2021: 41 nu en in 2021 42. Wat wel opvalt is dat er een aantal 
mantelzorgers zijn die namens de cliënt een vragenlijst hebben ingevuld. Dit 
gebeurde zowel in 2021 als nu. 
 

 
 

Score 
Totaalscore ZorgkaartNederland bewoners 

2021 

13. AFSPRAKEN: Verliep het maken van afspraken goed? En 
komt de organisatie / medewerker gemaakte afspraken over 
tijden, tijdstippen en bereikbaarheid na? 

8,77 

14. VERPLEGING: Hoe beoordeelt u de kwaliteit en het effect 
van de verpleging, verzorging of behandeling? 

8,36 

15. OMGANG MEDEWERKERS: Behandelen de medewerkers 
u met aandacht? Gaan de medewerkers op een goede 
manier met u om? 

8,53 

16. KWALITEIT VAN LEVEN: Sluit de zorg aan op wat u zelf 
belangrijk vindt? Past het bij de manier waarop u wilt leven? 

8,26 

17. LUISTEREN: Wordt u gezien en gehoord? Wordt er 
passend gereageerd op uw vraag of verzoek? 

8,27 

18. ACCOMODATIE: Vindt u het gebouw, de voorzieningen en 
de omgeving prettig? 

8,08 

  

Gemiddelde score 13 t/m 18 8,38 

8,77
8,36 8,53 8,26 8,27 8,08
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3.5 Opmerkingen van bewoners 
In de opmerkingen van bewoners worden naast positieve woorden vooral 
verbetersuggesties genoemd. Soms zijn heel specifieke situaties beschreven, 
daarom een tip voor de managers om in te zoomen op opmerkingen van de eigen 
locatie / afdeling. 
 
De meest genoemde positieve opmerkingen van bewoners gaan over: 

− Vaste medewerkers gaan goed en respectvol om met bewoners 

− Fijn dat ik naar buiten kan gaan 

− Rookruimte is ok 

− Mooi park en gezellig restaurant 

− Een heel enthousiast team met warme aandacht 
 
De meest genoemde verbetersuggesties van bewoners gaan over: 

− Het hangt van de persoon af hoe de omgang met bewoner wordt ervaren 

− Invalkrachten gaan meestal minder goed om met bewoners 

− Contact met medebewoners / sfeer op een afdeling hangt vaak af van 
psychische gesteldheid van de individuen 

− Communicatie naar familie wordt als weinig ervaren 

− Soms zijn bewoners niet op de hoogte van activiteiten, er mogen meer 
activiteiten zijn, en soms past het tijdstip van de activiteit niet met komst van 
hulpverleners 

− Weinig aandacht voor de mens en weinig aandacht voor persoonlijke wensen 
in bv. tijdstip opstaan, te lang in de eetzaal zitten. Als je aangeeft dat je ergens 
mee zit, duurt het nog lang voor er iets aan gedaan wordt omdat je de juiste 
medewerker moet aanspreken. Het voelt alsof het voor je bepaald wordt, je 
moet je aanpassen aan de omstandigheden 

− Soms moeten bewoners lang wacht op hulp, bij de zorg maar ook bij de 
toiletgang 

− Delen van badkamer en wc is niet ok 

− De kamer is klein 

− Schoonmaken van tafel, sanitair, kamer mag vaker / beter 

− Door vele zorgmomenten voelt het alsof er weinig privé is 

− Witte uniformen doen me denken aan alsof ik in het ziekenhuis ben, maakt dat 
ik me minder thuis voel 

− Ik zou graag vaker naar buiten willen 

− Wens voor een beperkte overhead zodat er veel handen aan het bed kunnen 
zijn 

 

  



Pagina 8 van 15 
 

4 Welke vragen zijn gesteld aan mantelzorgers? 
We vroegen aan mantelzorger, naast de locatie en afdeling van hun naaste, 10 
vragen vanuit de Tevredenheidsmeter en 6 vragen vanuit de Totaalscore 
ZorgkaartNederland.  
 
Tevredenheidsmeter mantelzorgers 
1. Hoe gaan wij met U om? 
2. Hoe is onze ondersteuning in het contact met uw naaste?  
3. Hoe is de sfeer bij het contact met andere bewoners van de afdeling? 
4. Wat is uw oordeel over de activiteiten op de afdeling? 
5. Hoe is het respect en de waardering voor U op de afdeling? 
6. Hoe worden uw eigen gewoonten op de afdeling geaccepteerd? 
7. Bent u tevreden met de privéruimte van uw naaste? 
8. In hoeverre voldoen de gezamenlijke ruimtes op de afdeling aan uw 

behoeften? 
 
Op de vragen 1 t/m 8 kon gescoord worden met: 
Antwoord  Kleur  

1. Zeer goed    

2. Goed    

3. Voldoende    

4. Onvoldoende    

5. Slecht    

 
9. Voelt u zich thuis bij Valkenhof? 
 
Op vraag 9 kon gescoord worden met: 
Antwoord  Kleur  

1. Ja    

2. Nee    

 
 
10. Hoe waarschijnlijk is het (op een schaal van 0 tot 10) dat u ons zou 

aanbevelen bij uw familie en vrienden? 
 
Op vraag 10 kon gescoord worden met: 
Antwoord  Kleur  

1. 0= zeer onwaarschijnlijk    

2. 1    

3. 2    

4. 3    

5. 4    

6. 5    

7. 6    

8. 7    

9. 8    

10. 9    

11. 10= zeer waarschijnlijk    
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Totaalscore ZorgkaartNederland mantelzorgers 
11. AFSPRAKEN: Verliep het maken van afspraken goed? En komt de organisatie 

/ medewerker gemaakte afspraken over tijden, tijdstippen en bereikbaarheid 
na? 

12. VERPLEGING: Hoe beoordeelt u de kwaliteit en het effect van de verpleging, 
verzorging of behandeling? 

13. OMGANG MEDEWERKERS: Behandelen de medewerkers u met aandacht? 
Gaan de medewerkers op een goede manier met u om? 

14. KWALITEIT VAN LEVEN: Sluit de zorg aan op wat u zelf belangrijk vindt? 
Past het bij de manier waarop u wilt leven? 

15. LUISTEREN: Wordt u gezien en gehoord? Wordt er passend gereageerd op 
uw vraag of verzoek? 

16. ACCOMODATIE: Vindt u het gebouw, de voorzieningen en de omgeving 
prettig?  

 
Op vragen 11 t/m 16 kon gescoord worden met: 
Antwoord  Kleur  

1. 0= nee, helemaal niet    

2. 1    

3. 2    

4. 3    

5. 4    

6. 5    

7. 6    

8. 7    

9. 8    

10. 9    

11. 10= ja, helemaal    
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5 Resultaten mantelzorgers Valkenhof najaar 2021 
Het aantal mantelzorgers dat een vragenlijst heeft ingevuld is: N=192 
 

5.1 Tevredenheidsmeter mantelzorgers (vraag 1 t/m 8) 
Uit de ingevulde antwoorden mantelzorgers blijkt een hoge score (>3 voldoende) op 
de vragen 1 t/m 8. Dit jaar is de vraag over het gebouw en de buiten omgeving uit de 
Tevredenheidsmeter gehaald omdat bijna dezelfde vraag gesteld wordt in de 
Totaalscore ZorgkaartNederland. 
 
Vergeleken met 2020 scoren de mantelzorgers op alle vragen iets hoger (+0,07 tot 
+0,18). Gemiddeld genomen op alle vragen scoren de mantelzorgers ten opzichte 
van 2020 iets hoger (+0,10). 
 
Mantelzorgers zijn het meest tevreden met de privéruimte van hun naaste (7.) en 
geven dit een 4.18. In 2020 waren mantelzorgers hier ook het meest tevreden over 
met een 4.10. Mantelzorgers zijn met een 4.15 ook heel tevreden over Hoe is het 
respect en de waardering voor U op de afdeling? (5.) en Hoe gaan we met U om? 
(1.) Mantelzorgers zijn, vergeleken met 2020, over alle onderwerpen tevredener. 
 
Mantelzorgers waarderen de activiteiten op de afdeling (4.) het minste met een 3,53. 
In 2020 waardeerden mantelzorgers de activiteiten op de afdeling ook het minste met 
een 3,35 maar de waardering over de activiteiten op de afdeling is in 2021 de 
grootste stijger met 0.18. Voor de mantelzorgers is Hoe gaan we met U om? (1.) de 
tweede grootste stijger met 0.012. Er zijn geen zakkers bij de vragen door de 
mantelzorgers dit jaar.   
 

 
 
 

Score 
Vragen Mantelzorgers 

2021 2020 

1. Hoe gaan wij met U om? 4,15   ↑  (+0,12) 4,03 

2. Hoe is onze ondersteuning in het contact met uw naaste?  4,07   ↑  (+0,07) 4,00 

3. Hoe is de sfeer bij het contact met andere bewoners van de 
afdeling? 

3,54   ↑  (+0,10) 3,44 

4,15 4,07

3,54 3,53
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3,71
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Score 
Vragen Mantelzorgers 

2021 2020 

4. Wat is uw oordeel over de activiteiten op de afdeling? 3,53   ↑  (+0,18) 3,35 

5. Hoe is het respect en de waardering voor U op de afdeling? 4,15   ↑  (+0,11) 4,04 

6. Hoe worden uw eigen gewoonten op de afdeling 
geaccepteerd? 

3,88   ↑  (+0,10) 3,78 

7. Bent u tevreden met de privéruimte van uw naaste? 4,18   ↑  (+0,08) 4,10 

8. In hoeverre voldoen de gezamenlijke ruimtes op de afdeling 
aan uw behoeften? 

3,71   ↑  (+0,09) 3,62 

   

Gemiddelde score 1 t/m 8 3,90   ↑ (+0.10) 3,80 

 
 

5.2 Thuisgevoel mantelzorgers, vraag 9 
Van de 192 mantelzorgers die de vragenlijst invulde, voelt 89,6% (172) zich thuis bij 
Valkenhof en 10,4% (20) niet.  
Vergeleken met 2020 voelen mantelzorgers zich iets meer (+5,3%) thuis bij 
Valkenhof. 
 
 

 
 
 

Voelt u zich thuis bij Valkenhof? Mantelzorgers 2021 2020 
Ja 89,6%  ↑ (172) 84,3%  

Nee 10,4% (20) 15,7%  

 
 

5.3 Aanbevelingsvraag mantelzorgers, vraag 10 
Op een schaal van 1 t/m 10 scoren de mantelzorgers gemiddeld: 7,89. Vergeleken 
met 2020 is de gemiddelde score mantelzorgers iets gedaald (8,00). 
 
De NPS-score (Net Promoter Score) 2 mantelzorgers is: 80-30=50. Vergeleken met 
2020 is dit iets beter (+11). 

 
2 De NPS-score wordt berekend door het aantal criticasters (score 0 t/m 6) af te trekken van de 
promotors (score 9 en 10). De passief tevredenen (score 7 en 8) worden niet meegenomen in de NPS 

172

20

2021 Thuisgevoel bij Valkenhof 
Mantelzorgers

Voelt u zich thuis bij Valkenhof?

Ja = 89,6% Nee = 10,4%



Pagina 12 van 15 
 

 
 
 

Aanbevelingsvraag mantelzorgers 2021 2020 
Gemiddelde score 7,89          ↓  (-0,11) 8,00 

NPS-score 80-30=50  ↑   (+11) 58-19=39    

 
 

5.4 Totaalscore ZorgkaartNederland mantelzorgers (vraag 11 t/m 16) 
In 2021 is voor het eerst de Totaalscore ZorgkaartNederland  (ZKN) afgenomen bij 
onze mantelzorgers, deze bestaat uit 6 vragen. Hierdoor is er nog geen vergelijking 
voor de score te maken met het voorgaande jaar. 
 
Uit de ingevulde antwoorden bewoners blijkt een hoge score (>7,5) op de vragen 11 
t/m 16.   
 
 

 
 
 

Score 
Totaalscore ZorgkaartNederland mantelzorgers 

2021 

11. AFSPRAKEN: Verliep het maken van afspraken goed? En 
komt de organisatie / medewerker gemaakte afspraken over 
tijden, tijdstippen en bereikbaarheid na? 

7,96 

12. VERPLEGING: Hoe beoordeelt u de kwaliteit en het effect 
van de verpleging, verzorging of behandeling? 

7,94 

13. OMGANG MEDEWERKERS: Behandelen de medewerkers 
u met aandacht? Gaan de medewerkers op een goede 
manier met u om? 

8,28 

14. KWALITEIT VAN LEVEN: Sluit de zorg aan op wat u zelf 
belangrijk vindt? Past het bij de manier waarop u wilt leven? 

7,69 

15. LUISTEREN: Wordt u gezien en gehoord? Wordt er 
passend gereageerd op uw vraag of verzoek? 

8,00 

16. ACCOMODATIE: Vindt u het gebouw, de voorzieningen en 
de omgeving prettig? 

7,89 

  

Gemiddelde score 11 t/m 16 7,96 
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5.5 Opmerkingen van mantelzorgers 
Ook mantelzorgers maken opmerkingen, en naast positieve woorden vooral zaken 
die beter kunnen. Soms zijn heel specifieke situaties beschreven, daarom een tip 
voor de managers om in te zoomen op de opmerkingen van de eigen locatie / 
afdeling. 
 
De meest genoemde positieve opmerkingen van mantelzorgers gaan over: 

− Fijne sfeer, lief en betrokken personeel, je kunt altijd terecht voor vragen of 
info over naaste, er wordt snel contact opgenomen bij vragen en 
veranderingen 

− Het zorgteam doet erg zijn best om bewoners te begrijpen 

− Tip: Welkomstpakket met informatie over de afdeling voor mantelzorgers 

− Activiteiten zijn top! Er wordt veel georganiseerd. Nu er meer vrijheid komt 
door corona, zien we steeds meer activiteiten plaatsvinden. Er is aanbod en 
sommige bewoners willen niet deelnemen, is ook ok 

− Respect en omgang hangt erg af van individuele medewerker die werkt, vaste 
medewerkers zijn vriendelijker / open / met meer respect dan invallers 

− Fijne ruime kamer met eigen toilet en douche. Fijn dat de deur dicht kan, voelt 
dan als op bezoek komen bij mijn moeder 

− Mooie, gezellige en warme locatie 
 
De meest genoemde verbeterpunten van mantelzorgers gaan over: 
gaan over: 

− Er is weinig contact met medebewoners, ook omdat bezoek niet in de 
huiskamer mag komen vanwege corona 

− Mantelzorgers voelen zich slecht geïnformeerd, communicatie kan beter. 
Overdracht tussen medewerkers kan beter 

− Mantelzorger voelen dat ze hun naaste niet veilig achterlaten doordat 
medebewoners onrustig zijn, schelden of agressief gedrag vertonen 

− Mantelzorgers stofzuigen regelmatig de vloer als ze op bezoek komen, er mag 
beter gepoetst worden 

− Mantelzorgers zijn niet op de hoogte van activiteiten, soms ook omdat ze zelf 
vergeten te kijken op het bord. Ik zie mijn moeder nooit op een foto bij een 
activiteit 

− Er zijn geen passende activiteiten voor bewoners die slecht zien, of activiteiten 
die afgestemd zijn op 1 persoon 

− De vraag over eigen gewoontes van mantelzorgers wordt niet goed begrepen 
en als niet-relevant ervaren omdat het om de bewoner gaat 

− Een gezellige huiskamer met koffie en thee apparaat voor bezoek zou fijn zijn 

− Ruimtes komen klinisch over met weinig kleur 

− Rookruimte is niet zelfstandig te bereiken voor naaste 

− Kleine kamer, badkamer en wc delen is niet fijn 

− Een restaurant erbij zou fijn zijn 

− Afspraken met ergo en fysio zijn lastig te maken 

− Als we een afspraak hebben, wachten we minstens een half uur 

− We zien dat de werkdruk hoog is en de bezetting krap, op dit moment schiet 
de zorg tekort 
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− Mijn naaste ziet er vaak vies en onverzorgd uit 

− Jammer dat bewoners niet zelfstandig naar buiten kunnen 

− Op de ene afdeling is het beter dan op de andere afdeling 

− Mijn naaste is in korte tijd achteruit gegaan in mobiliteit en zelfstandigheid 

− Er mag wat meer tijd genomen worden voor een praatje 
 

6 Conclusies 
Algemeen 

• Respons op de Tevredenheidsmeter 2021 is ruim voldoende: voor de 
bewoners is een (verwachte) lichte daling te zien en voor de mantelzorgers is 
een stijging te zien ten opzichte van 2020.  

• De score op de Tevredenheidsmeter 2021 is overall iets hoger dan in 2020, 
zowel voor bewoners als voor mantelzorgers 

o Het thuisgevoel van bewoners en mantelzorger is iets gedaald 
o De NPS-score van bewoners en mantelzorgers is iets gestegen 

 
De conclusies van de Tevredenheidsmeter 2021 zijn: 
 
Bewoners: 

• Gemiddeld genomen op alle vragen scoren de bewoners ten opzichte van 
2020 iets hoger (+0,06). 

• Bewoners waarderen de privéruimtes als hoogste met 4,33 en dit is ook de 
grootste stijger 

• Bewoners waarderen de activiteiten als laagst, maar er is wel een stijging in 
waardering te zien ten opzichte van 2020 

• Voor de bewoners is de grootste zakker de vraag over Wat is uw oordeel over 
de wijze waarop U uw eigen leven kunt bepalen? 

 
Mantelzorgers: 

• Gemiddeld genomen op alle vragen scoren de mantelzorgers ten opzichte van 
2020 iets hoger (+0,10) 

• Mantelzorgers waarderen de activiteiten op de afdeling het minste met een 
3,53. Net als in 2020 is dit de laagste score maar de waardering over de 
activiteiten op de afdeling is in 2021 de grootste stijger met 0.18 

• Mantelzorgers zijn, vergeleken met 2020, over alle onderwerpen tevredener 
en dus zijn er geen zakkers 

• Mantelzorgers zijn het meest tevreden met de privéruimte van hun naaste en 
geven dit een 4.18 

 
 
De conclusies van de Totaalscore ZorgkaartNederland 2021 zijn: 
 
Bewoners: 

• Op de vraag: “AFSPRAKEN: Verliep het maken van afspraken goed? En komt 
de organisatie / medewerker gemaakte afspraken over tijden, tijdstippen en 
bereikbaarheid na?” scoren de bewoners het hoogst 

• Op de vraag: “ACCOMODATIE: Vindt u het gebouw, de voorzieningen en de 
omgeving prettig?” scoren de bewoners het laagst 
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Mantelzorgers: 

• Op de vraag: “OMGANG MEDEWERKERS: Behandelen de medewerkers u 
met aandacht? Gaan de medewerkers op een goede manier met u om?” 
scoren de mantelzorgers het hoogst 

• Op de vraag: “KWALITEIT VAN LEVEN: Sluit de zorg aan op wat u zelf 
belangrijk vindt? Past het bij de manier waarop u wilt leven?” scoren de 
mantelzorgers het laagst 

 

7 Aanbevelingen op basis van de resultaten 
Aanbevolen wordt om: 

• deze rapportage Tevredenheidsmeter en ZorgKaartNederland 2021 te delen 
met de teams (actie manager), de CR / OR / RvT (actie RvB) en te 
communiceren in de nieuwsbrief 

• op locatieniveau de resultaten van de Tevredenheidsmeter 2020 te delen en 
bespreken in de teams (actie manager). Het advies voor de managers is om: 

o in te zoomen op ‘Wat gaat er goed gaat binnen de locatie / afdeling? En  
wat maakt dat dit zo goed gaat? Welke succesfactoren liggen hieraan 
ten grondslag?’  

o En bovenstaande input te gebruiken om één verbeterpunt aan te 
pakken 

 
 
 
 


