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1 Inleiding

1.1

Achtergrond
Er is de afgelopen jaren veel onrust geweest over de mogelijk tekort schietende kwaliteit
van zorg in verpleeg- en verzorgingshuizen. Er was sprake van ‘pyjamadagen’ omdat er
onvoldoende tijd zou zijn om bewoners dagelijks te helpen met wassen en aankleden.
Zowel familie van bewoners als instellingsdirecties klaagden over gebrek aan kwaliteit
van de woonomstandigheden en onvoldoende gekwalificeerde verzorgenden.
In de discussies rond kwaliteit van zorg is steeds meer de nadruk komen te liggen op het
meetbaar en daarmee zichtbaar maken van de kwaliteit. Een voorbeeld daarvan is het
‘benchmarken’ waarbij, aan de hand van vooraf gedefinieerde kwaliteitsindicatoren, de
prestaties van instellingen in kaart kunnen worden gebracht. Kwaliteit van zorg betekent
niet alleen het voldoen aan regels en richtlijnen die daarvoor zijn opgesteld door de
overheid of de beroepsgroepen, maar ook het rekening houden met wensen en
verwachtingen van patiënten, cliënten of hun vertegenwoordigers. Het is daarom
onontbeerlijk om het oordeel van de ontvangers van zorg te betrekken bij het vaststellen
van de kwaliteit ervan. Het centrale uitgangspunt daarbij is dat de zorg die patiënten of
cliënten ontvangen ‘verantwoord’ dient te zijn.
In het kader van het meetbaar maken van de kwaliteit van zorg is, onder voorzitterschap
van de Inspectie voor de Gezondheidszorg, door ActiZ (voorheen Arcares en Z-org),
V&VN (voorheen AVVV), LOC, NVVA, Sting, het ministerie van VWS en
Zorgverzekeraars Nederland, gezamenlijk een visiedocument ‘Normen voor
Verantwoorde zorg’ voor de verpleeg- en verzorgingssector opgesteld, waarin
verantwoorde zorg wordt omschreven als: ‘zorg van goed niveau, die in ieder geval
doeltreffend, doelmatig, veilig en patiëntgericht verleend wordt en die is afgestemd op de
reële behoefte van de cliënt’ (Norm Verantwoorde zorg, juni 2005, p.4). Op basis van dit
visiedocument is in november 2005 een ‘Toetsingskader voor Verantwoorde zorg V&V’
opgesteld, waarin een set van indicatoren is opgenomen en een sturingsmodel. Hiermee
kan inzichtelijk gemaakt worden in hoeverre instellingen in de Verpleging en Verzorging
verantwoorde zorg leveren. De inspectie hanteert deze normen vanaf 2007 bij haar
toezicht (1). Een belangrijk element daarbij is dat de normen meetbaar moeten zijn voor
de instellingen. Er wordt gewerkt aan een instrument om de uitkomsten van zorg te meten
op basis van uitkomstindicatoren zoals decubitus, vallen, gewichtsverlies en
incontinentie. Om ook de waardering van cliënten op een uniforme manier te meten is
besloten tot de ontwikkeling van een nieuw meetinstrument, waarbij wederom alle
veldpartijen betrokken zijn (1). Dit ontwikkeltraject is in samenwerking met de Stichting
Cliënt en Kwaliteit uitgevoerd door het NIVEL, met subsidie van ZonMW.
Er zijn veel verschillende meetinstrumenten en procedures voor het meten van kwaliteit
van de zorg vanuit patiënten-/cliëntenperspectief en daarom is er grote behoefte aan
standaardisatie. Het Ministerie van VWS heeft de CAHPS-QUOTE-methodiek
(inmiddels CQ-Index genaamd) aangewezen als de standaard voor het meten van
klantervaringen in de zorg. Voor de Nederlandse gezondheidszorg is deze methodiek
ontwikkeld door het NIVEL in samenwerking met de afdeling Sociale Geneeskunde van
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het AMC. Uitgangspunt voor de nieuwe vragenlijst is het door alle betrokken partijen
gezamenlijk opgestelde Toetsingskader Verantwoorde Zorg Verpleeg- en
Verzorghuissector.
In Nederland zijn volgens cijfers van het CBS in 2004 bijna 150 duizend personen in een
verpleeg- of verzorgingshuis woonachtig (2). Daarnaast maken naar schatting bijna 500
duizend thuiswonenden van 65 jaar of ouder gebruik van thuiszorg, in de vorm van
verzorging of verpleging van een thuiszorgorganisatie of in de vorm van zogenaamde
‘extramurale zorg’ of ‘zorg zonder verblijf’ die geleverd wordt door nietthuiszorginstellingen, bijvoorbeeld verzorgingshuizen (2).

1.2

Doel
Het doel van dit onderzoek is het ontwikkelen van een meetinstrument, of eigenlijk: een
set van meetinstrumenten voor drie verschillende doelgroepen, waarmee het oordeel van
cliënten in de verpleeg- en verzorgingssector over de kwaliteit van de aan hen geleverde
zorg kan worden vastgesteld. Het dient een meetinstrument te zijn waarmee een algemeen
beeld gegeven kan worden van het oordeel van de ontvangers van de zorg over de
kwaliteit van de zorg binnen een instelling of een groep van instellingen.
Het meetinstrument dient zodanig samengesteld te zijn dat het te gebruiken is voor
interviews met niet psychogeriatrische bewoners van een verpleeg- of verzorgingshuis,
als schriftelijke vragenlijst voor vertegenwoordigers van psychogeriatrische bewoners
van een verpleeg- of verzorgingshuis en als schriftelijke vragenlijst voor thuiswonende
cliënten die zorg ontvangen vanuit een verpleeg- of verzorgingshuis of van een
thuiszorgorganisatie. Naast het meetinstrument zelf dienen ook de bijbehorende
protocollen en richtlijnen opgesteld te worden voor het gebruik van het meetinstrument.
Het doel van dit onderzoek is dus tweeledig:
a) Het ontwikkelen en uittesten van valide, betrouwbare en praktisch toepasbare
instrumenten voor het meten van de kwaliteit van de intramurale en extramurale
verpleging en verzorging vanuit het perspectief van bewoners, vertegenwoordigers en
cliënten;
b) Het ontwikkelen van een protocol en richtlijnen voor dataverzameling.
Om dit doel te bereiken dient voldaan te worden aan specifieke eisen ten aanzien van de
meetinstrumenten en dataverzameling. Deze eisen zijn:
- Aansluiting op de Toetsingskaders Verantwoorde Zorg V& V en Verantwoorde Zorg
Thuis;
- De instrumenten moeten in principe geschikt zijn voor toepassing onder alle
doelgroepen in de sectoren Verpleeg- en Verzorgingshuiszorg en Thuiszorg;
- De instrumenten moeten kwaliteit van zorg op een eenduidige, valide en betrouwbare
wijze vaststellen;
- Lengte en afnameduur dienen beperkt te zijn, zodat afname van de vragenlijsten geen
grote belasting betekent voor de respondenten;
- Gebaseerd op bestaande (valide en betrouwbare) meetinstrumenten voor de sector
V&V, en synchronisatie met een vragenlijst die eerder is ontwikkeld in het kader van
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de Z-org Benchmark Thuiszorg 2004;
De instrumenten moeten vergelijking mogelijk maken tussen zorgaanbieders /
organisatorische eenheden (t.b.v. benchmarkdoeleinden en keuze-informatie).

Het in dit project ontwikkelde meetinstrument (CQ-Index Verpleging, Verzorging en
Thuiszorg) zal vanaf 2007 tweejaarlijks gebruikt worden voor onafhankelijke metingen in
het kader van de doorlopende benchmark in de sector VVT. De kwaliteitsinformatie zal
uiteindelijke voor meerdere doeleinden worden gebruikt. Ondermeer voor de monitoring
en verbetering van de kwaliteit van zorg, als management-/stuurinformatie voor de Raden
van Bestuur en cliëntenraden van instellingen. Ook zal kwaliteitsinformatie worden
vertaald naar keuze-informatie voor toekomstige cliënten. En de Inspectie zal de
resultaten gebruiken voor het toezicht. Uitgangspunt hierbij is dat de cliëntwaardering in
combinatie met andere uitkomstindicatoren een betrouwbaar beeld geeft van de kwaliteit
van zorg (1).

1.3

CAHPS / QUOTE systematiek: naar een CQ-Index
Voor de ontwikkeling van dit nieuwe meetinstrument wordt aangesloten bij twee
bestaande families van meetinstrumenten, die beide gericht zijn op het meten van de
ervaring van cliënten met de door hen ontvangen zorg. Het betreft de Nederlandse
QUOTE en de Amerikaanse CAHPS.
QUOTE
Het vragen naar de mening van de cliënt of gebruiker is altijd al een belangrijk onderdeel
geweest van het oordeel over de kwaliteit van een dienst en is de laatste jaren, in het
kader van de ontwikkeling van de vraaggestuurde zorg, steeds meer in de belangstelling
komen te staan. Omdat alleen vragen naar tevredenheid niet voldoende inzicht verschafte,
werd begin jaren negentig van de vorige eeuw bij het NIVEL een nieuw soort
vragenlijsten ontwikkeld, gebaseerd op enerzijds de concrete ervaringen van cliënten met
de gezondheidszorg en anderzijds het belang dat cliënten hechten aan verschillende
aspecten van de zorg (3;4). Deze vragenlijsten waren toegespitst op specifieke
patiëntengroepen, bijvoorbeeld reumapatiënten of patiënten met COPD, en hadden steeds
als uitgangspunt het patiëntenperspectief. De vragenlijsten zijn bekend geworden onder
de naam QUOTE-vragenlijsten: QUality Of care Through the patient’s Eyes (kwaliteit
van zorg vanuit patiëntenperspectief). Nieuwe QUOTE-vragenlijsten worden ontwikkeld
volgens een vaste methodiek en hebben steeds dezelfde systematiek, met een combinatie
van ervarings- en belangvragen die vooraf in focusgroepen worden vastgesteld. De naam
QUOTE is daarmee een soort familienaam geworden voor een hele reeks van verwante
vragenlijsten voor specifieke patiënten-/cliëntengroepen en typen zorg.
CAHPS
Een andere familie van vragenlijsten, waarbij het ook gaat om concrete ervaringen van
cliënten met de zorgverlening, komt uit Amerika en heet CAHPS. Het ‘Consumer
Assessment of Healthcare Providers and Systems’ (CAHPS) programma, gesponsord
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door het Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ), is een programma dat is
opgezet om de kwaliteit van zorg voor klanten van zorgverzekeringen te meten.
Oorspronkelijk betekende CAHPS ‘Consumer Assessment of Health Plans Study’ maar
de naam werd in 2005 gewijzigd om aan te geven dat het programma zich heeft
ontwikkeld van een programma dat vooral gericht was op de ervaringen van verzekerden
met ziekenhuiszorg tot een programma dat zich in brede zin richt op ervaringen van
patiënten/cliënten in de gezondheidszorg.
De ontwikkeling van CAHPS-vragenlijsten, -procedures en -rapporten is gebaseerd op
een aantal principes, zoals: nadruk op aspecten die voor patiënten belangrijk zijn, vragen
naar concrete ervaringen, standaardisatie, waardoor vergelijkingen of benchmarks
mogelijk zijn, brede toepasbaarheid, begrijpelijke opzet en betrokkenheid van alle
relevante partijen. Zowel de vragenlijsten als de richtlijnen en procedures worden
uitvoerig getest op effectiviteit en haalbaarheid en alles is vrij toegankelijk via de
CAHPS-website (5).
CQ-Index
De nieuwe Nederlandse standaard voor het meten van cliëntervaringen in de zorg heeft de
naam CQ-Index gekregen, waarbij CQ staat voor: Consumer Quality. Hierin worden de
CAHPS- en de QUOTE-systematieken gecombineerd. Voor de CQ-Index is het
onderscheid in belangvragen en ervaringsvragen overgenomen uit de QUOTEsystematiek en de nadruk op de frequentie van ervaringen in plaats van tevredenheid uit
de CAHPS-systematiek. In tegenstelling tot de QUOTE-vragenlijsten worden in de CQIndex de ervaring- en belangvragen uit elkaar gehaald en in afzonderlijke vragenlijsten
ondergebracht. Dit maakt het mogelijk om steekproeven van verschillende omvang te
benaderen. Voor het valideren van beide vragenlijsten is namelijk voor de
ervaringsvragenlijst een grotere steekproef nodig dan voor de belangvragenlijst, omdat,
zoals uit eerder onderzoek is gebleken, de variatie in de antwoorden op de ervaringvragen
veel groter is dan op de belangvragen.
Er bestaan inmiddels verschillende Nederlandse versies van vragenlijsten die op de
CAHPS-systematiek zijn gebaseerd en inmiddels de naam CQ-Index hebben gekregen:
vragenlijsten voor volwassen verzekerden algemeen, voor volwassen verzekerden met
een recente ziekenhuiservaring, voor verzekerden met specifieke aandoeningen (diabetes,
knie/heupoperatie, staar) of voor specifieke vormen van zorg (fysiotherapie) (zie voor een
up-to-date overzicht: www.nivel.nl/CQIndex).
In dit onderzoek wordt de ontwikkeling en evaluatie van een nieuwe set
meetinstrumenten beschreven ten behoeve van de bewoners- en cliëntenraadpleging in de
care sector. Deze zogeheten “CQ-Index Verpleging, Verzorging en Thuiszorg” gaat uit
van de hiervoor beschreven, gecombineerde aanpak.
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2 Methode

2.1

Ontwikkeling eerste versie meetinstrument
Het hier ontwikkelde meetinstrument bouwt voort op enkele zeer uiteenlopende
instrumenten voor het meten van het cliëntenoordeel over de kwaliteit van zorg.
Uitgangspunt bij het opstellen van de vragenlijst was het Toetsingskader voor
Verantwoorde Zorg voor de Verpleging en Verzorging en de daarin omschreven
indicatoren. De indicatoren zijn onderverdeeld in een aantal thema’s, die samengevat
kunnen worden in drie groepen: 1) thema’s inzake de kwaliteit van leven, 2) thema’s
inzake de veiligheid/kwaliteit van de zorg en 3) thema’s inzake de kwaliteit van de
organisatie. Bij de operationalisatie van de indicatoren is aangegeven hoe ze gemeten en
gerapporteerd moeten worden, waarbij alvast concrete suggesties gedaan zijn voor vragen
die opgenomen zouden moeten worden in een vragenlijst voor cliëntenraadpleging.
De ontwikkeling van de vragenlijst is in verschillende stappen verlopen, die hieronder
stuk voor stuk omschreven zullen worden.
Stap 1: Inventarisatie van bestaande meetinstrumenten.
Er bestaan meerdere vragenlijsten die gebruikt worden voor het bepalen van het
oordeel van de cliënt over de ontvangen zorg, maar de thema’s of onderwerpen
die daarin aan de orde komen zijn zeer uiteenlopend, mede omdat de situaties
waarvoor ze ontwikkeld zijn, zeer kunnen verschillen. De vraag hierbij is wat ze
precies meten en hoe ze dat meten.
Stap 2: Vaststellen van de thema’s voor de nieuwe vragenlijst(en).
De nieuwe thema’s moeten aansluiten bij de thema’s zoals genoemd in het
Toetsingskader Verantwoorde zorg, maar ook bij bestaande en eerder gebruikte
meetinstrumenten, zodat vergelijking van de resultaten mogelijk is.
Stap 3: Opstellen conceptvragenlijst(en).
Het gaat hierbij om het uitschrijven van de concrete vragen binnen de
vastgestelde thema’s, zodanig dat ze voldoen aan de CQ-Index systematiek, die
het NIVEL ook in eerdere vragenlijsten gehanteerd heeft.
Stap 4: Opstellen van een protocol voor de dataverzameling.
Bewoners van verpleeg-/verzorgingshuizen zullen geïnterviewd worden en aan
vertegenwoordigers van psychogeriatrische patiënten en aan gebruikers van
thuiszorg zullen schriftelijke vragenlijsten toegestuurd worden. De interviews
zullen uitgevoerd worden door onafhankelijke interviewers en de verzending van
de schriftelijke vragenlijsten zal door een onafhankelijke bureau gebeuren. Om er
voor te zorgen dat de gegevensverzameling steeds op een vergelijkbare en
betrouwbare manier gebeurt, is een protocol nodig waar alle interviewers maar
ook het verzendbureau en alle instellingen zich aan kunnen houden.
De eerste twee stappen zijn gezet in samenwerking met de Stichting Cliënt & Kwaliteit,
die veel ervaring heeft met cliëntraadplegingen in verpleeg- en verzorgingshuizen. De
resultaten van stap 3 en stap 4 zijn voorgelegd aan alle partijen die betrokken zijn geweest
bij het opstellen van het Toetsingskader voor Verantwoorde zorg en zijn zonodig aan hun
wensen aangepast.
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2.2

Uittestfase
Voor het uittesten van de vragenlijsten zijn vier meetbureaus gecontracteerd die de
volledige gegevensverzameling verzorgd hebben. In de periode juli tot en met oktober
2006 zijn door de brancheorganisatie ActiZ principe-afspraken gemaakt met 85 verpleeg/ verzorgingshuizen en 15 organisaties die thuiszorg bieden. De inzet was om gemiddeld
30 interviews per huis/locatie te houden met de ervaringsvragenlijst en 5 interviews per
huis/locatie met de belangvragenlijst met niet-psychogeriatrische bewoners van verpleegen verzorgingshuizen. Per verpleeg-/verzorgingshuis mét psychogeriatrische bewoners is
afgesproken in de uittestfase maximaal 70 vragenlijsten toe te sturen aan
vertegenwoordigers van psychogeriatrische bewoners, waarvan 60 ervaringsvragenlijsten
en 10 belangvragenlijsten. Elk van de vier meetorganisaties heeft een aantal huizen
toegewezen gekregen voor het uitvoeren van de gegevensverzameling.
Per thuiszorgorganisatie of verpleeg-/verzorgingshuis dat zorg aan thuiswonende cliënten
verleend, is afgesproken maximaal 110 vragenlijsten te versturen aan cliënten die
huishoudelijke verzorging ontvangen en maximaal 110 aan cliënten die persoonlijke
verzorging of verpleging ontvangen, onderverdeeld in 100 ervaringsvragenlijsten en 10
belangvragenlijsten. De gegevensverzameling in de thuiszorg is in zijn geheel door één
van de vier meetorganisaties uitgevoerd.

2.3

Analyses
Het proces van analyseren van de verzamelde gegevens wordt hier uitgebreid beschreven
omdat het een ontwikkelingstraject betreft voor een vragenlijst die na validering door
meerdere uitvoerders gebruikt moet kunnen worden. Het uitschrijven van de
verschillende stappen in de analyses maakt de herhaalbaarheid en controleerbaarheid van
het proces groter, wat de bruikbaarheid van het nieuwe instrument ten goede komt.

2.3.1

Opschoning databestanden
De door de meetbureaus aangeleverde databestanden zijn allereerst gecontroleerd op
dubbele records ten gevolge van dubbele invoer of dubbel ingevulde lijsten. Ook is
toewijzing van cases aan de deelnemende instellingen of locaties gecontroleerd door de
ingevoerde barcode, de unieke identificatiecode, te vergelijken met de ingevoerde locatie/instellingsnummers (cijfers op de posities 2 t/m 4 van de barcode moesten overeenkomen
met de ingevoerde instelling-/locatienummers). Vervolgens zijn de volgende stappen
doorlopen:
a) handmatige verwijdering dubbele records (indien vragenlijst twee keer ingevuld:
verwijdering van record met hoogste volgnummer of kleinste aantal missing items);
b) eventuele hercodering unieke sleutelcode (positie 1 t/m 4 van de barcodes) op basis
van - aan de hand van de interviewformulieren gecontroleerde - locatienummers;
c) verwijdering van lege records (geen vragen beantwoord);
d) verwijdering van cases die hebben aangegeven niet te willen deelnemen aan het
onderzoek (geldt alleen voor schriftelijke vragenlijsten);
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e) verwijdering van cases waarvoor naast achtergrondvragen geen ervarings- of
belangvragen zijn beantwoord.
Voor de vragenlijsten over de zorg thuis zijn ook nog de volgende stappen doorlopen:
f) verwijdering van cases die in de afgelopen 12 maanden geen zorg hebben ontvangen
van de betreffende aanbieder - zoals genoemd in de brief (vraag 1: antwoord ‘nee’);
g) verwijdering van cases die hulp hebben ontvangen bij het invullen van de vragenlijst
en voor wie de vragen door iemand anders zijn beantwoord.
Tot slot zijn alle databestanden gecontroleerd op vreemde waarden, oftewel uitschieters
en waarden die – gegeven de antwoordmogelijkheden – feitelijk niet konden voorkomen.

2.3.2

Data-analyses
Om tot valide, betrouwbare en praktisch toepasbare meetinstrumenten te komen zijn
achtereenvolgens de volgende analyses uitgevoerd:
a) psychometrische analyses: schaaloptimalisatie en item-selectie aan de hand van
factoranalyses, betrouwbaarheidsanalyses en item-analyses;
b) analyses van de feedback van interviewers: voor het nader bepalen van de validiteit
en praktische toepasbaarheid van de interviewlijsten voor de intramurale setting
(interviews met bewoners) aan de hand van de interviewduur, uitval gedurende
interviews, en commentaar van de interviewers op de vragenlijst of vragen;
c) berekening kwaliteitscores: ervaring-, belang- en verbeterscores;
d) vaststellen casemix adjusters, oftewel correctievariabelen die van invloed zijn op de
kwaliteitscores;
e) discriminerend vermogen van de vragenlijsten, oftewel het bepalen van de
mogelijkheid om met het instrument verschillen tussen instellingen/organisatieeenheden te meten.
De uitkomsten van deze analyses kunnen de keuzes omtrent aanpassingen en inkorting
van de vragenlijsten onderbouwen. Deze analyses worden hieronder nader toegelicht.
Schaaloptimalisatie
De structuur van de vragenlijst is onderzocht met exploratieve factoranalyses en
betrouwbaarheidsanalyses. Daarbij is gezocht naar een optimale verdeling van de coreitems in de ervaringenvragenlijsten over inhoudelijk relevante schalen (thema’s). De
constructie van schalen heeft als voordeel dat scores op een groot aantal ervaringsvragen
gereduceerd kunnen worden tot enkele valide, betrouwbare schaalscores. Dit levert niet
alleen een overzichtelijke weergave van resultaten op, maar vergroot ook de
betrouwbaarheid van de scores (scores op een enkel item zijn immers gevoeliger voor
‘toevallige’ positieve of negatieve uitschieters dan schaalscores).
Omdat vooraf afhankelijkheid van items werd verondersteld, zijn de factoranalyses met
oblimin rotaties uitgevoerd. Criterium voor de selectie van factoren was een eigenvalue
groter dan 1. Voor de toewijzing van items aan factoren werd vastgehouden aan het
criterium dat factorladingen minimaal 0,30 maar liefst groter dan 0,40 moeten zijn (6).
Om te bepalen of alle variabelen in de factoranalyse konden worden opgenomen, is eerst
gekeken naar de KMO-waarde (deze Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy moet minimaal 0,60 zijn) en uitkomsten van Barlett’s test of sphericity (deze

CQ-Index Verpleging, Verzorging en Thuiszorg, NIVEL 2007

11

moet significant zijn, p<0,05). Op basis van deze uitkomsten zijn eventueel items
weggelaten uit de factoranalyses.
Vervolgens is met betrouwbaarheidsanalyses (Cronbach’s alpha) nagegaan of de
gevonden schalen voldoende homogeniteit of interne consistentie vertonen. Daarbij moet
de alpha in de regel groter zijn dan 0,7 (7). Een schaal is onvoldoende betrouwbaar of
consistent als Cronbach’s alpha <0,60, redelijk bij een alpha tussen 0,60 en 0,80, en goed
bij een alpha >0,80. Daarbij is gekeken of door weglating van items de betrouwbaarheid
van schalen kon worden verhoogd.
Tevens is met inter-schaal-correlaties gekeken of de gevonden factoren niet teveel
overlap vertonen en of ze wel als afzonderlijke schalen geïnterpreteerd kunnen worden
(correlaties<0,70 (8)).
Item-analyses
Voor de itemselectie worden zes criteria toegepast die hieronder worden toegelicht.
1) Item non-respons
Het percentage ontbrekende antwoorden (non-respons) per vraag geeft een indruk van de
gebruikswaarde van vragen. Mensen snappen de vraag dan niet, weten het antwoord niet
(meer), of de vraag is slechts op een deel van de onderzoeksgroep van toepassing. Omdat
de vragen echter voor een ruime meerderheid van de onderzoeksgroep herkenbaar en van
toepassing moeten zijn, kan een hoge item non-respons reden zijn om een vraag uit de
lijst te verwijderen of te herformuleren. Uitgangspunt in dit onderzoek is dat vragen door
minimaal 75% maar zeker door 50% van de onderzoeksgroep beantwoord moeten kunnen
worden. Daarom is een drempelwaarde van 25% missings (ontbrekende antwoorden,
‘weet niet’ of ‘n.v.t.’) per item gehanteerd, met een absolute bovengrens van 50%.
2) Scheefheid
Uit het percentage ‘positieve ervaringen’ is op te maken in hoeverre er bij elk
kwaliteitsaspect ruimte is voor kwaliteitsverbetering. Een vragenlijst met
kwaliteitsaspecten waarvoor nog een zeker verbeterpotentieel geldt, maakt de vragenlijst
niet alleen ‘kritischer’ maar verhoogt ook de gevoeligheid van de vragenlijst voor het
meten van verschillen tussen zorgaanbieders of instellingen. In dit onderzoek worden
items met meer dan 80% meest positieve ervaringen (‘altijd’ of ‘ja’ bij positief
geformuleerde items, en ‘nooit’ of ‘nee’ bij negatief geformuleerde items) beschouwd als
kandidaat-items voor verwijdering uit de vragenlijsten.
3) Overlap
Een hoge inter-item correlatie (r >0,70) wijst op een sterke samenhang of overlap tussen
vragen. Een correlatie van 0,70 betekent immers dat 50% van de variatie in antwoorden
op de ene vraag kan worden verklaard door de antwoorden op de andere vraag. Als de
overlap groot is en vragen inhoudelijk hetzelfde onderwerp dekken, is dit reden om
vragen uit de vragenlijst te verwijderen of samen te voegen.
4) Belang
De belangscores, oftewel de antwoorden op de belangvragenlijsten, laten zien wat
bewoners, vertegenwoordigers of cliënten meer of minder belangrijk vinden. Voor de

12

CQ-Index Verpleging, Verzorging en Thuiszorg, NIVEL 2007

itemselectie is gekeken naar aspecten van de zorg die door meer dan 25% van de
respondenten ‘niet belangrijk’ worden gevonden.
5) Schaalbaarheid en bijdrage aan interne consistentie van een schaal
Met behulp van de schaaloptimalisatie is nagegaan of de ervaringsvragen onder te
verdelen zijn in inhoudelijk goed te interpreteren, valide en betrouwbare schalen of
thema’s. Als dit niet het geval is blijven vragen als losse items over, en dienen de scores
op deze vragen afzonderlijk te worden weergegeven. Een vragenlijst met veel losse items
is niet wenselijk. Als een item niet kan worden toegewezen aan een schaal vanwege een
lage factorlading (<0,40) of omdat het item niet bijdraagt aan de betrouwbaarheid van een
schaal (alpha if item deleted stijgt met >0,05), is het item kandidaat voor verwijdering uit
de vragenlijst.
Validiteit en praktische toepasbaarheid
De validiteit van de vragenlijsten voor de intramurale setting (interviewlijsten) zal verder
worden geëvalueerd met de feedback van interviewers. Omdat voor elk interview een
formulier is ingevuld met informatie over de interviewduur en het verloop van het
interview, kunnen de resultaten van de psychometrische analyses naast de algemene en
vraagspecifieke ervaringen van de interviewers worden gelegd. Dit geeft verdergaand
inzicht in de begrijpelijkheid en mogelijke problemen bij het afnemen van de vragenlijst
in de intramurale setting.
Voor het vaststellen van de validiteit en betrouwbaarheid van de vragenlijsten voor de
intramurale setting kan bovendien worden nagegaan of het werken met verschillende
interviewers (van vier meetorganisaties) van invloed is geweest op de gevonden
resultaten, dus of er sprake is van interviewer-effecten.
De praktische toepasbaarheid van de schriftelijke vragenlijsten - voor de extramurale
setting en voor de vertegenwoordigers van psychogeriatrische bewoners – zal blijken uit
de responspercentages en de item non-respons. Ook is de praktische toepasbaarheid
geëvalueerd aan de hand van het percentage thuiszorg-/extramurale cliënten dat hulp
heeft ontvangen bij het invullen van de vragenlijsten.
Al deze bevindingen zijn van belang voor verdere optimalisatie van de vragenlijsten en de
protocollen voor dataverzameling.
Berekening kwaliteitscores
Voor elk item en voor elke vastgestelde schaal (thema’s) zijn achtereenvolgens ervaring-,
belang- en verbeterscores berekend. De gemiddelde schaalscores voor de ervaringen en
belangscores betreffen statistische gemiddelden waarbij per schaal een maximaal aantal
ontbrekende waarden is toegestaan. Daarbij mocht in de regel één op elke drie items in
een schaal missing zijn, maar maximaal 1:2 items (bij schalen met 4 items).
Voorafgaand aan de berekening van ervaringscores zijn antwoorden op alle positief
geformuleerde vragen omgepoold zodat in alle gevallen een hoge score voor de beste
ervaringen staat. Hiertoe zijn de antwoorden op de 4-punts antwoordschaal (frequenties)
en de dichotome items (ja/nee) als volgt gehercodeerd: ‘altijd’ of ‘ja’=4; ‘meestal’=3;
‘soms’=2 en ‘nooit’ of ‘nee’=1. Deze hercodering hoefde niet voor de negatief
geformuleerde items met een 4-puntsschaal (in de interviewlijst voor bewoners betrof dit
de vragen 60, 69, 77 en 78).
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Vervolgens zijn per kwaliteitsaspect verbeterscores berekend door de fractie ‘negatieve
ervaringen’ (de antwoorden ‘nooit’ en ‘soms’ of ‘nee’, of voor de negatief geformuleerde
ervaringsitems: ‘altijd’ en ’meestal’ of ‘ja’) te vermenigvuldigen met de gemiddelde
belangscore voor het betreffende aspect. Op deze manier ontstaat een verbeterscore die in
theorie kan variëren van 0 tot 4 1 . Een hoge verbeterscore betekent dat vanuit het
perspectief van bewoners prioriteit moet worden gegeven aan verbetering van het
betreffende aspect van de zorg. Rangordening van deze scores maakt het dan ook
mogelijk om prioriteiten voor kwaliteitsverbetering vast te stellen op het niveau van de
afzonderlijke items. Bijvoorbeeld met een top-10 van verbetermogelijkheden, waarin
kwaliteitsaspecten met de hoogste verbeterscores zijn weergegeven.
Voor een meer algemene indruk van het verbeterpotentieel in de intramurale of
extramurale care zijn ook op het niveau van de vastgestelde schalen verbeterscores
berekend. Hierbij is per thema de gemiddelde ervaringscore eerst omgepoold, zodat de
hoogste score ook de meest positieve ervaring aangeeft, en daarna vermenigvuldigd met
de bijbehorende gemiddelde belangscore, resulterend in een score die in theorie kan
variëren van 1-16. Zo kon worden bepaald welke thema’s globaal gesproken als eerste in
aanmerking komen voor verbetering, en op welke thema’s minder kwaliteitswinst te
behalen valt.
Vaststellen casemix adjusters
Uit kwaliteitsonderzoek onder patiënten/cliënten blijkt over het algemeen dat ouderen,
mensen met een lagere opleiding, en gezondere mensen positiever zijn over de prestaties
van zorgaanbieders. Als bewoners of cliënten van afzonderlijke instellingen of
zorgaanbieders op relevante achtergrondkenmerken (zogenaamde casemix variabelen)
verschillen, staat dit een ‘eerlijke’ vergelijking voor wat betreft hun prestaties in de weg.
Geobserveerde verschillen in kwaliteit vanuit bewoners/cliëntenperspectief kunnen
namelijk mede door kenmerken van respondenten worden verklaard, en anderzijds kan de
casemix ook daadwerkelijke verschillen verhullen.
Correctie voor relevante achtergrondkenmerken van respondenten, de casemix adjusters,
kan dus aangewezen zijn. Om na te gaan of en zo ja welke achtergrondkenmerken van
respondenten van invloed zijn op de kwaliteitsscores, zijn lineaire regressie-analyses
uitgevoerd. Daarbij is als significantieniveau p<0,05 gehanteerd. De volgende
achtergrondkenmerken zijn daarbij in overweging genomen: geslacht, leeftijd, opleiding,
ervaren gezondheid, en verblijfsduur (intramuraal) of duur van de zorg thuis
(extramuraal).
Discriminerend vermogen
Om na te gaan of de vragenlijsten voldoende gevoelig zijn voor het meten van verschillen
tussen zorgaanbieders (instellingen/locaties of aanbieders van extramurale zorg of
thuiszorg) zijn subgroep-analyses en multilevel analyses uitgevoerd. Hierbij gaat het
enerzijds om verschillen tussen verpleeg- en verzorgingshuizen (locaties of
organisatorische eenheden), en anderzijds om verschillen tussen aanbieders van
extramurale zorg of thuiszorg.
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Opgemerkt dient te worden dat er verschillende manieren zijn om verbeterscores te berekenen. Een overzicht hiervan
is te vinden in het rapport van Sixma et al. (1998) (4).
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Met subgroep-analyses (One-Way Anova’s, met p<0,05) zijn verschillen tussen typen
instellingen of soort zorgaanbieders getoetst. Vervolgens is met multilevel analyses voor
de afzonderlijke doelgroepen nagegaan in hoeverre verschillen tussen de organisatorische
eenheden (instellingen/locaties) bestaan als rekening wordt gehouden met mogelijke
verschillen in samenstelling oftewel casemix van de onderzoeksgroepen (de bevraagde
bewoners of cliënten). Daarbij kan de intra-klasse correlatie (Intra-Class Correlation;
ICC) worden geïnterpreteerd als het percentage van de totale variantie dat is toe te
schrijven aan verschillen tussen zorgaanbieders. Oftewel, de ICC is een maat voor de
invloed van de instellingen/zorgaanbieders op het bewoners- of cliëntenoordeel over de
kwaliteit van de zorg. Door daarbij zowel ruwe als voor casemix gecorrigeerde resultaten
te laten zien, kan inzicht worden gekregen in het effect van casemix adjustment.
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3 Instrumentontwikkeling

Uitgangspunt voor het ontwikkelen van een nieuw instrument in plaats van gebruik
maken van bestaande instrumenten, was de wens om aan te sluiten bij de nieuwe, in
ontwikkeling zijnde en veelbelovende, standaard voor het meten van cliëntervaringen in
de zorg, de CQ-Index. Dat betekent dat het nieuwe meetinstrument aan een aantal
voorwaarden moet voldoen, zoals: specifieke standaardvragen en een vaste
antwoordsystematiek. Tegelijkertijd zou een meetinstrument dat gebruikt gaat worden
voor het sectorbreed meten van de kwaliteit van zorg vanuit het oogpunt van de cliënt
moeten aansluiten bij de nieuw ontwikkelde normen voor verantwoorde zorg, zowel voor
de (intramurale) verpleging en verzorging als voor de zorg thuis. Tot slot zou een nieuw
meetinstrument moeten voortbouwen op en aansluiten bij de ervaringen die opgedaan zijn
met andere meetinstrumenten. Daarom is begonnen met een inventarisatie van bestaande
meetinstrumenten, om vast te stellen welke elementen daaruit kunnen worden
overgenomen in het nieuwe meetinstrument. Vervolgens is vastgesteld welke thema’s uit
de toetsingskaders voor verantwoorde zorg in de nieuwe meetinstrumenten aan bod
moeten komen. Daarna zijn de concept-vragenlijsten voor de pilot opgesteld, met het
bijbehorende protocol voor de dataverzameling en de richtlijnen voor de
steekproeftrekking. De stappen voor het opstellen van de nieuwe vragenlijst voor
interviews met bewoners in verpleeg- en verzorgingshuizen (de vragenlijst V&V) zijn
hieronder uitgebreid beschreven. De vragenlijst voor vertegenwoordigers van
psychogeriatrische bewoners (vragenlijst PG) is daar vervolgens van afgeleid. Bij de
vragenlijst voor thuiswonende cliënten (vragenlijst thuis) zijn dezelfde stappen gevolgd,
maar dan aan de hand van het Toetsingskader Verantwoorde Zorg Thuis.

3.1

Inventarisatie bestaande meetinstrumenten
Voor cliëntenraadpleging in de verpleeg- en verzorgingssector zijn meerdere
instrumenten in gebruik, die ieder hun eigen specifieke aandachtsgebieden en hun eigen
antwoordsystematiek hebben. In sommige vragenlijsten wordt vooral naar de mening van
de cliënt gevraagd aan de hand van stellingen waar men het mee eens of oneens kan zijn.
In andere vragenlijsten wordt vooral gevraagd naar de frequentie waarmee men bepaalde
concrete aspecten van de zorg heeft ervaren. Ook de manier waarop de gegevens
verzameld worden verschilt: sommige vragenlijsten zijn bedoeld voor mondelinge
afname, door een interviewer, andere dienen door de cliënt zelf ingevuld te worden.
Hieronder volgt een overzicht van de meetinstrumenten die voor het doel van dit
onderzoek relevant zijn.
CAHPS Nursing Home Survey
Dit betreft een Amerikaanse vragenlijst over ervaringen van bewoners in verpleeghuizen
(9). Deze vragenlijst bestaat uit een combinatie van Quality-of-Care-vragen en Qualityof-Life-vragen (10) en is zowel in een interview-uitvoering voor bewoners als in een
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schriftelijke uitvoering voor ex-bewoners getest. De vragenlijst omvat vijf schalen:
omgeving (9 items), zorgverlening (5 items), communicatie en respect (3 items),
autonomie (3 items) en activiteiten (2 items). Het betreft vragen naar feitelijk gebruik (ja
– nee; frequenties, vierpuntschaal: nooit – soms – meestal - altijd), naar ervaren
problemen (driepuntschaal: groot – klein – geen probleem) en naar oordeel over de zorg
(waarderingscijfer: 0 – 10). De vragenlijst bestaat uit 53 vragen, bij mondelinge afname
duurt het gesprek over het algemeen minder dan 20 minuten (11).
Een CAHPS Nursing Home vragenlijst voor familieleden van bewoners, als
vertegenwoordiger van bewoners die zelf niet in staat zijn de vragen te beantwoorden, is
in ontwikkeling (12). De eerste tests daarmee zullen in de zomer/het najaar van 2006
plaatsvinden.
QUOTE - Ouderen: QUality Of care Through the patient's Eyes (kwaliteit van zorg
vanuit patiëntenperspectief).
Deze Nederlandse vragenlijst is enerzijds gebaseerd op het belang dat ouderen hechten
aan verschillende zorgaspecten (vierpuntschaal: niet belangrijk – eigenlijk wel belangrijk
– belangrijk – van het allergrootste belang), en anderzijds op de ervaring van ouderen met
verschillende aspecten van de zorg (vierpuntschaal: nee – eigenlijk niet – eigenlijk wel –
ja). De vragenlijst bestaat uit 3 belangvragen, onderverdeeld in 16 subvragen met
betrekking tot algemene aspecten en 16 subvragen met betrekking tot voor de doelgroep
specifieke aspecten en 1 open vraag, gevolgd door 14 ervaringsvragen met subvragen,
corresponderend met de totaal 32 belangvragen. Het betreft een schriftelijke vragenlijst
die door de respondenten zelf wordt ingevuld (4). De invultijd wordt geschat op 20 tot 30
minuten.
Kwaliteit van de thuiszorg: vragenlijst cliëntenraadpleging thuiszorg NIVEL.
Een vragenlijst die is ontwikkeld in het kader van de Z-org Benchmark Thuiszorg 20042005, gebaseerd op de CAHPS/QUOTE-systematiek.
Ervaringsvragen met verschillende antwoordcategorieën, drie- vier- en vijfpuntschalen,
waarderingscijfers (0 – 10) en belangvragen met antwoordcategorie op vierpuntschaal
(niet belangrijk – eigenlijk wel belangrijk – belangrijk – van het allergrootste belang).
De ervaringsvragenlijst bestaat uit 80 vragen, soms met meerdere subvragen, de
belangvragenlijst bestaat uit 74 vragen en beide worden door de respondenten zelf
ingevuld (13). De invulduur voor deze vragenlijsten wordt geschat op één uur.
Zicht op eigen leven: vragenlijst cliëntenraadpleging verplegings- en verzorgingshuizen
Arcares-NIVEL.
Een vragenlijst die is ontwikkeld in het kader van het onderzoeks- en verbeteringstraject
van Arcares, voorheen de branchevereniging voor verpleeg- en verzorgingshuizen, met
betrekking tot verantwoorde zorg en kwaliteit van leven gebaseerd op de QUOTEuitgangspunten. Uitspraken met antwoordmogelijkheden voor ervaring op vijfpuntschaal
(helemaal eens – eens – eens noch oneens – oneens – helemaal oneens) en voor belang op
driepuntschaal (heel belangrijk – belangrijk – niet zo belangrijk).
De vragenlijst bestaat uit 36 vragen, wordt mondeling afgenomen en de gesprekken duren
gemiddeld ongeveer een uur (14).
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Vragenlijst cliëntenraadpleging verplegings- en verzorgingshuizen Cliënt en Kwaliteit.
Een vragenlijst die is ontwikkeld in het kader van de Benchmark verpleeg- en
verzorgingshuizen. Uitspraken met antwoordmogelijkheid op vijfpuntschaal (helemaal
eens – eens – eens/oneens – oneens – helemaal oneens) + weet niet/nvt/geen antwoord.
Verschillende versies voor verzorgingshuizen, verpleeghuizen en vertegenwoordigers van
psychogeriatrische bewoners. Indeling volgens een matrix van kwaliteitseisen (maximaal
8 kwaliteitseisen) per thema (maximaal 7 thema’s).
De basisvragenlijst van Cliënt en Kwaliteit bestaat uit 50 vragen, de versie voor
verzorgingshuizen uit 51, die voor verpleeghuizen uit 61 en die voor vertegenwoordigers
van psychogeriatrische bewoners uit 53 vragen. De vragenlijsten worden mondeling
afgenomen door getrainde interviewers.

3.2

Vaststellen thema’s nieuwe vragenlijst V&V
Integratie meetinstrumenten en aanpassing aan CAHPS/QUOTE systematiek
Uitgangspunt bij het opstellen van de vragenlijst voor bewoners van verpleeg- en
verzorgingshuizen is het Toetsingskader voor Verantwoorde Zorg Verpleging en
Verzorging en de daarin omschreven indicatoren. De indicatoren zijn onderverdeeld in
een aantal thema’s, die samengevat kunnen worden in drie groepen: A) thema’s inzake de
kwaliteit van leven, B) thema’s inzake de veiligheid/kwaliteit van de zorg en C) thema’s
inzake de kwaliteit van de organisatie. Zoals in het toetsingskader staat aangegeven:
‘Deze indeling is belangrijk, omdat zij nauw samenhangt met de manier waarop gegevens
gemeten (kunnen) worden.’ (zie pagina 13 Toetsingskader). Deze drie groepen van
thema’s, of domeinen, sluiten goed aan bij de klassieke indeling in structuur-, proces- en
uitkomstaspecten van zorg, die toonaangevend is in kwaliteitsonderzoek (en bijvoorbeeld
ook uitgangspunt is geweest bij de domein- en thema-indeling in de Cliëntenraadpleging
Thuiszorg).
Voor de nieuwe vragenlijst zijn daarom in eerste instantie de volgende domeinen
gehanteerd:
1. Organisatie (=structuur = thema’s groep C uit het toetsingskader)
2. Zorgverlening (= proces = thema’s groep B uit het toetsingskader)
3. Tevredenheid en welbevinden (= uitkomst = thema’s groep A uit het toetsingskader)
In latere versies is het onderscheid naar domeinen losgelaten, om directer te kunnen
aansluiten bij de thema’s van het Toetsingskader Verantwoorde Zorg Verpleging en
Verzorging. De volgende thema’s zijn geformuleerd (in de volgorde waarin ze in de
vragenlijst aan bod kwamen):
o Informatie (sluit aan bij thema 2 van het toetsingskader V&V)
o Zorg- en leefplan / behandelplan (thema 1 van het toetsingskader V&V)
o Communicatie (thema 2 van het toetsingskader V&V)
o Deskundigheid zorgverleners (thema 9 van het toetsingskader V&V)
o Zorginhoudelijke veiligheid (thema 4 van het toetsingskader V&V)
o Lichamelijk welbevinden (thema 3 van het toetsingskader V&V)
o Maaltijden (thema 3 van het toetsingskader V&V)
o Woon- en leefomstandigheden (thema 5 van het toetsingskader V&V)
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Privacy en zelfstandigheid (thema 5 van het toetsingskader V&V)
Veiligheid wonen en verblijf (thema 8 van het toetsingskader V&V)
Participatie en dagstructurering (thema 6 van het toetsingskader V&V)
Geestelijk welbevinden (thema 7 van het toetsingskader V&V)

Voor aansluiting bij de CAHPS/QUOTE-systematiek zijn de volgende stappen gezet:
• Herformulering van bestaande vragen uit eerder genoemde meetinstrumenten
volgens standaard CQ-Index systematiek, om concrete ervaringen van bewoners
te kunnen meten.
• Toevoegen van enkele standaard ervaringsvragen volgens CQ-Index systematiek.
• Formuleren van belangvragen over dezelfde items als waar ervaringsvragen over
gesteld worden.
• Toevoegen van enkele standaard achtergrondvragen over respondent volgens
CQ-Index systematiek.
• Toevoegen van standaard waarderingsvragen volgens CQ-Index systematiek, ter
afsluiting van de vragenlijst.

3.3

Opstellen conceptvragenlijsten Verpleging, Verzorging en Thuiszorg
Uitgangspunt voor het nieuwe meetinstrument is dat zoveel mogelijk in elke situatie
dezelfde aspecten van kwaliteit van zorg meegewogen worden. Maar omdat niet in elke
situatie alle aspecten van de zorg even relevant zijn en niet alle bewoners/cliënten zelf in
staat zijn om mee te werken, zijn drie verschillende versies ontwikkeld: een vragenlijst
voor cliënten in verpleeg- en verzorgingshuizen (vragenlijst V&V), een vragenlijst voor
vertegenwoordigers (eerste contactpersonen) van psychogeriatrische cliënten (vragenlijst
PG) en een vragenlijst voor cliënten die thuiszorg of semi-/extramurale zorg vanuit een
verpleeg- of verzorgingshuis ontvangen (vragenlijst Thuis). De eerstgenoemde vragenlijst
is bedoeld voor mondelinge afname door getrainde interviewers, de andere twee voor
schriftelijke dataverzameling. De thema’s in de vragenlijst PG en de vragenlijst Thuis zijn
zoveel mogelijk de zelfde als in de vragenlijst V&V. De ervaringsvragen en de
belangvragen zijn in de nieuwe standaard CQ-Index, anders dan in zijn voorganger de
QUOTE-vragenlijst, uit elkaar gehaald. Voor elk van de drie vragenlijsten is dus een
versie met ervaringsvragen en een versie met belangvragen opgesteld. De
ervaringsvragenlijsten en belangvragenlijsten worden aan verschillende respondenten
voorgelegd.
Vragenlijst Bewonersraadpleging Verpleeg- en Verzorgingshuizen (somatiek): vragenlijst
V&V
Er is formeel een duidelijk verschil tussen een verpleeghuis en een verzorgingshuis,
namelijk: een verpleeghuis heeft een zogenaamde verpleeghuiserkenning (voor alle zeven
AWBZ-functies, inclusief behandeling en activerende begeleiding) en heeft op grond
daarvan ook een medische staf, bestaande uit tenminste een verpleeghuisarts en een aantal
verpleegkundigen. In een verzorgingshuis is de aanwezigheid van een arts niet verplicht;
bewoners zijn in principe ingeschreven bij een huisarts. Maar het komt regelmatig voor
dat in een verzorgingshuis ook bewoners aanwezig zijn die een verpleeghuisindicatie
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hebben en voor wie het huis eigenlijk een verpleeghuisfunctie vervult.
Omdat het onderscheid tussen verpleeg- en verzorgingshuisbewoners niet meer zo
duidelijk is en omdat de wensen van cliënten in verpleeg- en verzorgingshuizen ten
aanzien van de kwaliteit van zorg niet wezenlijk zullen verschillen, is er voor gekozen om
geen aparte vragenlijsten voor deze twee groepen te maken. Voor bewoners van
psychogeriatrische afdelingen of bewoners die een indicatie voor een psychogeriatrische
afdeling hebben wordt wel een afzonderlijke vragenlijst gemaakt.
Vragenlijst Vertegenwoordigersraadpleging Verpleeg- en Verzorgingshuizen
(psychogeriatrie): vragenlijst PG
Deze vragenlijst wordt niet aan de cliënt zelf voorgelegd, maar aan de eerste
contactpersoon van een bewoner, die ook het contact onderhoudt met de instelling en de
verpleegkundigen of verzorgenden. Daarbij zal deze vragenlijst niet mondeling maar
schriftelijk aangeboden worden. Omdat het niet mogelijk is om bewoners met (ernstige)
psychogeriatrische problematiek zèlf te vragen naar hun ervaringen, is als ‘second-best’
alternatief gekozen voor een vragenlijst die de ervaringen van de familieleden of andere
vertegenwoordigers in kaart brengt. Dit betekent wel dat de vragen anders geformuleerd
zijn dan in de vragenlijst Bewonersraadpleging Verpleeg- en Verzorgingshuizen. Deze
lijst richt zich zoveel mogelijk op concreet-waarneembare situaties en de eigen ervaringen
van vertegenwoordigers met de verpleeg- of verzorgingshuizen. In de vragenlijst voor
vertegenwoordigers ontbreken dan ook enkele vragen die wel aan bewoners zijn gesteld.
Hetzij omdat vertegenwoordigers nauwelijks of geen ervaringen met deze aspecten
konden hebben, of omdat de betreffende vragen te zeer vanuit het perspectief van
bewoners geformuleerd waren. Anderzijds kent deze vragenlijst ook vragen die niet in de
bewonerslijst voorkomen. Dit betreft vragen in verband met de specifieke zorg voor
bewoners met psychogeriatrische problemen (toezicht en vrijheidsbeperkende
maatregelen), of vragen die betrekking hebben op de communicatie tussen de
vertegenwoordigers en de zorginstelling. Opbouw en structuur van beide vragenlijsten
zijn verder grotendeels hetzelfde.
Vragenlijst Cliëntenraadpleging extramurale zorg en thuiszorg: vragenlijst Thuis
Bij het opstellen van deze vragenlijst is uitgegaan van de door het NIVEL ontwikkelde
vragenlijst in het kader van de Z-org Benchmark Thuiszorg 2004-2005.
Bij deze vragenlijst zijn structuur en opbouw gelijk aan de vragenlijst voor de
Bewonersraadpleging Verpleeg- en Verzorgingshuizen, en voor de synchronisatie van
beide lijsten zijn soortgelijke vragen gesteld. Daarbij zijn vragen uit de intramurale lijst
overgenomen die ook betrekking hebben op de semi- of extramurale setting. Maar
bovenal is aansluiting gezocht op het Toetsingskader voor Verantwoorde Zorg Thuis.

3.4

Opstellen protocol voor dataverzameling pilot
De dataverzameling met de conceptvragenlijsten vindt deels schriftelijk en deels via
interviews plaats en wordt uitgevoerd door vier verschillende meetbureaus. Om er voor te
zorgen dat het overal op dezelfde manier gebeurt is het belangrijk dat er een gedetailleerd
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protocol voorhanden is. Het protocol voor de dataverzameling bij niet-psychogeriatrische
bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen is uitgebreider dan voor de beide andere
dataverzamelingen, omdat naast de steekproeftrekking en selectie van potentiële
respondenten ook de afname van het interview deel uit maakt van het protocol.
•
Doelgroepen van het meetinstrument
a. De doelgroep van de interview-vragenlijsten ‘Ervaringen met de zorg in verpleeg- en
verzorgingshuizen’ en ‘Belang van de zorg in verpleeg- en verzorgingshuizen’ is:
bewoners van verpleeghuizen en verzorgingshuizen die zelf de vragen kunnen
beantwoorden. Het gaat hierbij om bewoners van niet-psychogeriatrische afdelingen van
verpleeg-/verzorgingshuizen.
b. De doelgroep van de schriftelijke vragenlijsten ‘Ervaringen met de zorg in verpleeg- en
verzorgingshuizen’ en ‘Belang van de zorg in verpleeg- en verzorgingshuizen’ is:
vertegenwoordigers of contactpersonen van bewoners die met psychogeriatrische
problemen in een verpleeg- of verzorgingshuis verblijven.
c. De doelgroep van de schriftelijke vragenlijsten ‘Ervaringen met de zorg thuis’ en
‘Belang van de zorg thuis’ is: thuiswonenden die zorg ontvangen van een
thuiszorgorganisatie of andere zorginstelling (bijvoorbeeld een verpleeg- of
verzorgingshuis).
•
Status van het meetinstrument
Het beheer en het gebruiksrecht van het meetinstrument zal naar verwachting komen te
liggen bij het, eind 2006 opgerichte, Centrum Klantenervaring Zorg.
•
Opbouw van het meetinstrument
Het meetinstrument bestaat voor elk van de drie doelgroepen uit twee afzonderlijke
vragenlijsten: een ervaringsvragenlijst en een belangvragenlijst.
De ervaringsvragenlijst is opgebouwd uit meerdere thema’s, die voor de twee intramurale
doelgroepen aansluiten bij de indicatoren voor verantwoorde zorg, zoals omschreven in
het Toetsingskader Verantwoorde Zorg voor de Verpleeg- en Verzorgingssector en die
voor de thuiswonende cliënten aansluiten bij het Toetsingskader Verantwoorde Zorg
Thuis. De ervaringsvragenlijst begint met vragen over de duur en de reden van het
verblijf van de cliënt/bewoner in het betreffende verpleeg/verzorgingshuis of gebruik van
zorg thuis en achtergrondgegevens over de persoon zelf, en sluit af met een algemeen
oordeel over de instelling en de zorgverleners. Alle vragen hebben gestructureerde
antwoordcategorieën. Bij de vragen met betrekking tot ervaringen met specifieke
aspecten van de zorg is de antwoordcategorie ‘weet ik niet’ zo min mogelijk toegevoegd,
om te voorkomen dat te makkelijk naar dat antwoord wordt uitgeweken. De
antwoordcategorie ‘niet van toepassing’ is waar nodig toegevoegd.
De belangvragenlijst is opgesteld om te bepalen welk belang bewoners / cliënten hechten
aan de verschillende thema’s en indicatoren, zoals omschreven in het Toetsingskader
Verantwoorde Zorg Verpleeg- en Verzorgingssector of het Toetsingskader Verantwoorde
Zorg Thuis. De belangvragenlijst is opgebouwd volgens dezelfde structuur als de
ervaringsvragenlijst, maar vraagt alleen naar het belang dat de bewoner aan specifieke
aspecten van de zorg hecht. De antwoordcategorieën ‘weet niet’ en ‘niet van toepassing’
ontbreken in deze vragenlijst dan ook. De achtergrondvragen aan het begin en de vragen
naar een algemeen oordeel over de instelling en de zorgverleners aan het eind zijn wel
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opgenomen in deze belangvragenlijst.
Om de interviews of het invullen van de vragenlijsten niet te lang te laten duren dienen de
ervaringsvragenlijst en de belangvragenlijst aan afzonderlijke bewoners of cliënten te
worden voorgelegd.
•
Vaststellen steekproef voor de pilot
Voor de gegevensverzameling bij niet-psychogeriatrische bewoners van verpleeg- en
verzorgingshuizen wordt, afhankelijk van het aantal bewoners per instelling (of huis),
gestreefd naar maximaal 35 interviews met bewoners per huis, waarvan 30 met de
ervaringsvragenlijst en vijf met de belangvragenlijst. Maximaal 70 vertegenwoordigers of
contactpersonen van psychogeriatrische bewoners per huis ontvangen een schriftelijke
vragenlijst, van wie 60 een ervaringsvragenlijst en 10 een belangvragenlijst. Bij
thuiswonende cliënten worden maximaal 110 vragenlijsten per instelling verstuurd,
waarvan 100 met ervaringsvragen en 10 met belangvragen. Op grond van ervaringen in
eerder onderzoek is besloten dat voor de belangvragenlijst volstaan kan worden met een
kleinere steekproef omdat de variatie binnen groepen respondenten bij belangvragen
kleiner is dan bij de ervaringsvragen.
Voor de steekproeftrekking voor alle drie de doelgroepen, zowel de bewoners van
verpleeg- of verzorgingshuizen als de vertegenwoordigers of contactpersonen van
psychogeriatrische bewoners en de thuiswonende cliënten, zijn richtlijnen opgesteld die
door de vier meetbureaus in overleg met de contactpersoon van de betreffende
zorginstelling worden gehanteerd (zie bijlage 1). Aan de meetbureaus is gevraagd om de
verschillende stappen in de steekproeftrekking vast te leggen op daarvoor ontwikkelde
registratieformulieren (zie bijlage 2). Startpunt bij elke steekproeftrekking is het totale
bewonersbestand van het betreffende huis of het totaal aantal cliënten dat zorg thuis
ontvangt.

3.5

Opstellen interviewprotocol pilot
De onderstaande aandachtspunten voor het uitvoeren van interviews zijn voor deze pilot
alleen van toepassing op de gegevensverzameling bij niet psychogeriatrische bewoners
van verpleeg- en verzorgingshuizen. Ze zijn afgeleid van het protocol zoals dat
beschreven is voor de vragenlijst Zicht op eigen leven van Arcares-NIVEL en heeft
geleid tot een Algemene instructie voor interviewers, zoals opgenomen in bijlage 3.
•
De interviewer
De vragenlijst wordt afgenomen door een externe (niet aan het huis verbonden)
interviewer, die een gerichte training heeft gehad in het afnemen van gestructureerde
vragenlijsten en die de juiste gesprekstechnieken beheerst (spiegelen, gebruik van stiltes,
etc.). Deze interviewer kan objectief doorvragen wanneer dat nodig is, en is in staat om
onalledaagse en soms moeilijke gespreksonderwerpen en emoties te bespreken. De
interviewer houdt steeds de regie over het gesprek, en weet de geïnterviewde zonodig ‘bij
de les’ te houden. Dit punt is niet van toepassing bij de schriftelijke vragenlijsten.
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•
Het interview
Voor het zorgvuldig afnemen van de vragenlijst moet aan de volgende aspecten aandacht
besteed worden. (Ook dit punt is niet van toepassing bij de schriftelijke vragenlijsten).
Voorbereiding
De interviewer dient goed voorbereid te zijn, de instructies goed te kennen en vertrouwd
te zijn met de structuur en inhoud (thema’s en vragen) van de vragenlijst. De interviewer
moet bekend zijn met of zich tijdig op de hoogte stellen van de dagelijkse gang van zaken
in het huis, zodat bewoners niet op een voor hen ongelegen moment worden
aangesproken over deelname aan het onderzoek.
Rustige omgeving
De vragenlijst dient afgenomen te worden in een rustige omgeving, bijvoorbeeld de
kamer van de bewoner, een kantoorruimte of stiltecentrum in het huis. Het is belangrijk
dat er voldoende privacy is en anderen niet kunnen meeluisteren, waardoor de bewoner
zich vrij kan voelen om zijn/haar mening te uiten. Ook medewerkers/verzorgenden
mogen niet onaangekondigd binnen kunnen lopen.
Anonimiteit
De interviewer vertelt de bewoner dat de gegevens anoniem verwerkt zullen worden. De
naam van de bewoner wordt niet op de vragenlijst genoteerd.
Houding en acties van de interviewer
De interviewer noteert het tijdstip waarop het gesprek begint. De interviewer stelt de
vragen in een rustig tempo en goed verstaanbaar. Een (korte) stilte na de vraag is
normaal, daarmee wordt de bewoner de tijd gegund om over een antwoord na te denken.
Eventueel kan de vraag herhaald worden als die door de bewoner niet goed verstaan of
begrepen is. De interviewer heeft de beschikking over antwoordkaartjes voor de
verschillende antwoordcategorieën die in de vragenlijst gebruikt worden. De kaartjes zijn
een hulpmiddel voor de bewoner om een keuze te maken uit de van toepassing zijnde
antwoordcategorieën en bieden de bewoner eventueel de mogelijkheid om het gewenste
antwoord aan te wijzen. De interviewer laat de bewoner uitspreken als deze een antwoord
wil toelichten, maar houdt wel de leiding over het gesprek. Wanneer de bewoner echt
geen passend antwoord kan geven mag de vraag oningevuld blijven (= weet niet). De
interviewer blijft neutraal, om de antwoorden van de cliënt niet te beïnvloeden. De
interviewer noteert het tijdstip waarop hij/zij het interview afsluit. Ook bijzonderheden of
opmerkingen naar aanleiding van het interview worden door de interviewer goed
gedocumenteerd (zie bijlage 4).
Slechthorendheid en afasie
Bij slechthorende bewoners en bewoners met afasie gebruikt de interviewer een papieren
versie van de vragenlijst en antwoordkaartjes, zodat de bewoner kan meelezen en het
gewenste antwoord kan aanwijzen.
Afronding
Na de laatste vragen van de vragenlijst vraagt de interviewer of de bewoner nog op- of
aanmerkingen heeft naar aanleiding van het gesprek. Deze opmerkingen worden zo
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letterlijk mogelijk genoteerd. De interviewer noteert de totale duur van het interview aan
de hand van de tijdstippen van aanvang en afronding ervan.
Tijdsinvestering
De tijd die het interview in beslag neemt verschilt per bewoner en is afhankelijk van de
soort vragenlijst (voor de belangvragenlijst zal de interviewduur korter zijn). Gestreefd
wordt naar een maximale interviewduur van 1 uur. De in werkelijkheid benodigde tijd zal
in de praktijk blijken. Hiervoor is het van belang dat de begin- en eindtijd van elk
interview goed gedocumenteerd worden.
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4 Selectie en respons
4.1

Selectie
Bij bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen zijn met de nieuw ontwikkelde
vragenlijsten mondelinge interviews gehouden. Bij beide andere groepen zijn
respondenten schriftelijk benaderd. De vragenlijsten zijn, zowel voor de bewoners van
verpleeg- en verzorgingshuizen als voor de thuiswonende cliënten, gericht op het
registreren van hun eigen, persoonlijke ervaringen met de zorg die zij ontvangen. De
vragenlijst voor vertegenwoordigers richt zich zoveel mogelijk op concreetwaarneembare situaties en de eigen ervaringen van vertegenwoordigers met de verpleegof verzorgingshuizen.
De dataverzameling met de nieuw ontwikkelde meetinstrumenten is uitgevoerd door vier
onafhankelijke bureaus. In totaal hebben 81 instellingen meegewerkt met samen 186
locaties: 92 instellingen / locaties waar interviews met bewoners gehouden zijn, 75
instellingen / locaties waar vertegenwoordigers van psychogeriatrische bewoners een
vragenlijst toegestuurd kregen en 19 instellingen waar vragenlijsten verstuurd zijn naar
thuiswonende cliënten (zie tabel 4.1). In 52 van de 81 instellingen zijn zowel interviews
gehouden als vragenlijsten verstuurd naar vertegenwoordigers van psychogeriatrische
bewoners. In 8 instellingen zijn èn interviews gehouden èn vragenlijsten naar
vertegenwoordigers van psychogeriatrische bewoners èn vragenlijsten naar thuiswonende
cliënten gestuurd.
Tabel 4.1: Deelnemende instellingen/locaties

Aantal instellingen
Aantal locaties
Locaties per instelling

somatiek

psychogeriatrie

thuiszorg

totaal

68

57

19

81

92

75

19

186

0-4

0-4

1

1-8

Registraties steekproeftrekkingen
Voor 180 van de 186 locaties zijn registratieformulieren voor de steekproeftrekking
ontvangen (zie bijlage 2). Daarop is aangegeven wat voor soort instelling het betreft,
hoeveel bewoners of cliënten in principe in aanmerking komen om bij het onderzoek
betrokken te worden en hoeveel daarvan al vooraf voor deelname worden uitgesloten.
Redenen voor exclusie dienden te worden vermeld. Van de groep bewoners of cliënten
die in principe in aanmerking kwamen voor deelname diende de gemiddelde leeftijd en de
man/vrouw-verdeling genoteerd te worden. Die laatste twee gegevens werden ook
gevraagd over de feitelijke steekproef en de reservelijst voor de interviews, voor zowel de
steekproef voor benadering met de ervaringsvragenlijst als de steekproef voor benadering
me de belangvragenlijst in het geval van de schriftelijke vragenlijsten en voor de
steekproeven in de thuiszorg ook nog eens afzonderlijk voor de groep cliënten die
huishoudelijke zorg ontvangt en de groep die persoonlijke verzorging en/of verpleging
ontvangt (zie figuur 4.1).
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Figuur 4.1: Resultaat steekproeftrekking in de verschillende settings (180 van de 186
locaties)

Interviews

Pg-bewoners

Thuiswonende cliënten

Steekproefkader
N = 4586
Gem. leeftijd = 82,9
% vrouwen = 74,0

Steekproefkader
N = 4027
Gem. leeftijd = 84,1
% vrouwen = 75,2

Steekproefkader
N = 27905
Gem. leeftijd = 77,2
% vrouwen = 69,5

Selectiebestand
N = 2844
Gem. leeftijd = 83,2
% vrouwen = 74,4

Selectiebestand
N = 2950
Gem. leeftijd = 84,1
% vrouwen = 75,5

Selectiebestand
N = 25856
Gem. leeftijd = 77,2
% vrouwen = 69,5

Reservebestand
N = 1254
Gem. leeftijd = 83,3
% vrouwen = 70,7

Ervaringsvragenlijst
N = 2575
Gem. leeftijd = 82,8
% vrouwen = 73,7

Belangvragenlijst
N = 233
Gem. leeftijd = 83,5
% vrouwen = 62,7
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Huishoudelijke
verzorging
N = 6640
Gem. leeftijd = 77,3
% vrouwen = 61,3

Persoonlijke zorg /
verpleging
N = 4695
Gem. leeftijd = 77,9
% vrouwen = 71,4

Ervaringsvragenlijst
N = 1343
Gem. leeftijd = 76,8
% vrouwen = 81,7

Ervaringsvragenlijst
N = 1256
Gem. leeftijd = 76,6
% vrouwen = 65,8

Belangvragenlijst
N = 114
Gem. leeftijd = 75,4
% vrouwen = 78,9

Belangvragenlijst
N = 90
Gem. leeftijd = 71,4
% vrouwen = 64,4
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Exclusieredenen
Voor 90 van de 92 deelnemende huizen c.q. locaties waar interviews zijn gehouden is een
ingevuld formulier voor de steekproeftrekking ontvangen. Deze 90 huizen/locaties
hadden op het moment van de dataverzameling samen 6.563 bewoners, exclusief de
bewoners die op een psychogeriatrische afdeling verblijven (pg-bewoners), gemiddeld 73
bewoners per huis. Van deze 6.563 bewoners werden vooraf 1.922 bewoners (29%)
uitgesloten van deelname, waarbij voor 1.862 bewoners de reden van exclusie werd
genoteerd, zoals aangegeven in onderstaande tabel (tabel 4.2). De overige 4.641
bewoners, die dus wel in aanmerking kwamen voor een interview, vormen samen het
steekproefkader. Over 4.586 van hen (98,8%) zijn gegevens genoteerd over gemiddelde
leeftijd en man/vrouw-verdeling (zie figuur 4.1).
Tabel 4.2: Exclusieredenen voor interviews met bewoners in 90 van de 92 verpleeg/verzorgingshuizen
Redenen

aantal

percentage

Indicatie psychogeriatrie

435

23,4

Ernstige psychiatrische problematiek

225

12,1

Dementie (Clinical Dementia Rating 2 of 3)

219

11,8

Ernstig ziek (zwaarwegende medische redenen)

209

11,2

Verblijf/woonduur minder dan 1 maand

149

8,0

Revalidatie of reactivering

104

5,6

89

4,8

Kortdurend verblijf: probeerverblijf, respijtzorg of intervalopname
Terminale zorg en/of verblijf op palliatieve zorgunit
Andere reden, zoals zintuiglijke of cognitieve stoornis, verwardheid
totaal

42

2,3

390

20,9

1862

100,0

Voor 71 van de 75 deelnemende huizen c.q. locaties met psychogeriatrische bewoners is
een ingevuld formulier voor de steekproeftrekking ontvangen. Deze huizen hadden op het
moment van de dataverzameling samen 4.285 psychogeriatrische bewoners, gemiddeld
60 bewoners per huis. Van deze 4.285 bewoners werden vooraf 258 bewoners (6%)
uitgesloten van deelname, waarbij voor 249 bewoners de reden van exclusie werd
genoteerd, zoals aangegeven in onderstaande tabel (tabel 4.3). De overige 4.036
bewoners, die dus wel in aanmerking kwamen voor het onderzoek, vormen samen het
steekproefkader voor de schriftelijke vragenlijst voor vertegenwoordigers /
contactpersonen van pg-bewoners. Over 4.027 van hen (99,8%) zijn gegevens genoteerd
over gemiddelde leeftijd en man/vrouw-verdeling (zie figuur 4.1).
Tabel 4.3: Exclusieredenen voor psychogeriatrische bewoners in 71 van de 75 verpleeg/verzorgingshuizen
Redenen
Verblijf/woonduur minder dan 1 maand
Terminale zorg en/of verblijf op palliatieve zorgunit

aantal

percentage

107

43,0

30

12,0

Kortdurend verblijf: probeerverblijf, respijtzorg of intervalopname

22

8,8

Andere reden, zoals geen contactpersoon

90

36,1

249

100,0

totaal
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De 19 deelnemende zorginstellingen die zorg bieden aan thuiswonende cliënten, waarvan
10 thuiszorgorganisaties en 9 verpleeg-/verzorgingshuizen, hadden op het moment van de
dataverzameling samen 31.540 cliënten, gemiddeld 1.752 cliënten per instelling. Van
deze 31.540 cliënten werden vooraf 5.684 bewoners (18%) uitgesloten van deelname,
waarbij voor 3.635 bewoners de reden van exclusie werd genoteerd, zoals aangegeven in
onderstaande tabel (tabel 4.4). De overige 27.905 bewoners, die dus wel in aanmerking
kwamen voor een vragenlijst, vormen samen het steekproefkader voor de schriftelijke
vragenlijst voor thuiswonende cliënten. Van allemaal zijn gegevens genoteerd over
gemiddelde leeftijd en man/vrouw-verdeling (zie figuur 4.1).
Tabel 4.4: Exclusieredenen voor thuiswonende cliënten van 19 zorginstellingen
Redenen
Minder dan 6 maanden zorg

aantal

percentage

3473

95,5

Jonger dan 18 jaar

66

1,8

Andere reden, zoals opname, psychogeriatrische problematiek

96

2,6

3635

100,0

totaal

Samenstelling steekproeven
Van 4.586 van de 4.641 bewoners van het totale steekproefkader voor de interviews is per
huis de gemiddelde leeftijd en de man/vrouw-verdeling genoteerd. Van de uiteindelijke
selectiebestanden voor de interviews zijn die gegevens eveneens aangeleverd.
Van 4.027 van de 4.036 pg-bewoners van het totale steekproefkader voor de pgvragenlijsten is ook per instelling de gemiddelde leeftijd en de man/vrouw-verdeling
genoteerd. Van de selectiebestanden en de uiteindelijke steekproeven voor de
ervaringsvragenlijsten en de belangvragenlijsten zijn die gegevens eveneens aangeleverd.
Van 25.856 van de 27.905 cliënten van het totale steekproefkader voor de thuiswonenden
is ook per instelling de gemiddelde leeftijd en de man/vrouw-verdeling genoteerd. Van de
selectiebestanden en de uiteindelijke steekproeven voor de ervaringsvragenlijsten en de
belangvragenlijsten zijn die gegevens eveneens aangeleverd. Figuur 4.1 geeft hier een
overzicht van. Wat opvalt is dat de gemiddelde leeftijd van de thuiswonende cliënten
gemiddeld bijna vijf jaar lager is dan die van de beide groepen bewoners van verpleeg- en
verzorgingshuizen en dat (daarmee samenhangend) het percentage vrouwen in de
verpleeg- en verzorgingshuizen groter is.

4.2

Respons
In de verpleeg- en verzorgingshuizen zijn in totaal 2.765 bewoners benaderd voor een
interview. Daarvan hebben er 2.697 meegewerkt. Dat is een respons van 97,5%.
Van de 2.808 vragenlijsten die naar vertegenwoordigers / contactpersonen van bewoners
van psychogeriatrische afdelingen zijn gestuurd, zijn er 2.269 teruggestuurd, waarvan er
105 dubbel of niet ingevuld waren. Daarmee komt de respons op 2.164 (77,1%).
Van de 2.803 vragenlijsten die naar thuiswonende cliënten van zorginstellingen zijn
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gestuurd, zijn er 2.065 teruggestuurd. Daarvan waren er 452 dubbel of leeg. De bruto
respons komt daarmee op 1.613 (57,5%). Hiervan zijn er 151 niet door de cliënt zelf
ingevuld. De netto respons bij de thuiszorgcliënten komt daarmee op 1.462, dat is 52,2%.
Bij elkaar is op 30 van de teruggestuurde vragenlijsten niet aangegeven voor welke
locatie ze zijn ingevuld. Deze vragenlijsten worden bij de subgroepanalyses buiten
beschouwing gelaten. Opvallend was verder dat bij de schriftelijke raadplegingen de
respons op de belangvragenlijsten ongeveer 5 tot 7 procent lager was dan de respons op
de ervaringsvragenlijsten.

Interviews met bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen:
Belangvragenlijsten
Ervaringsvragenlijsten
Benaderd:
315
Benaderd:
2450
Niet meegewerkt.:
4
Niet meegewerkt.:
64
Respons:
311
Respons:
2386
Responspercentage: 98,7%
Responspercentage:
97,4%

Vragenlijsten voor vertegenwoordigers van PG-bewoners van verpleeg- en
verzorgingshuizen:
Belangvragenlijsten
Ervaringsvragenlijsten
Verstuurd:
233
Verstuurd:
2575
Niet retour:
66
Niet retour:
473
Leeg of n.v.t.:
3
Leeg of n.v.t.:
102
Respons:
164
Respons:
2000
Responspercentage: 70,4%
Responspercentage:
77,7%
Locatie onbekend
8
Respons voor subgroepanalyse: 1992

Vragenlijsten voor thuiszorgcliënten:
Ervaringsvragenlijsten
Verstuurd:
2599
Niet retour:
705
Leeg of n.v.t.:
395
Bruto respons:
1499
Niet zelf ingevuld:
136
Netto respons:
1363
Responspercentage:
52,4%
Locatie onbekend
20
Respons voor subgroepanalyse: 1343
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Belangvragenlijsten
Verstuurd:
204
Niet retour:
33
Leeg of n.v.t.:
57
Bruto respons:
114
Niet zelf ingevuld:
15
Netto respons:
99
Responspercentage: 48,5%
Locatie onbekend
2
Respons voor subgroepanalyse: 97
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Op de registratieformulieren voor de steekproeftrekking dienden de bureaus ook de
verzendprocedures voor de schriftelijke ervaringsvragenlijsten en belangvragenlijsten te
vermelden. Afgesproken was dat een drie-staps-procedure gevolgd zou worden: na
verzending van de vragenlijst zou een eerste herinnering in de vorm van een
bedankkaartje gestuurd worden, gevolgd door een nieuwe vragenlijst met begeleidende
brief en antwoordenvelop aan degenen die nog niet gereageerd hadden. Op de meeste
steekproefformulieren is de eerste stap vermeld: alle vragenlijsten zijn verstuurd in week
33 tot week 38 (gemiddeld week 35). Voor zover vermeld is het herinneringskaartje een
week na de vragenlijst verstuurd en de nieuwe vragenlijst twee tot drie weken daarna. Een
van de vier bureaus heeft echter geen informatie verschaft over stap 2 en stap 3 van de
verzendprocedure. Het is dus niet bekend of en zo ja, wanneer zij herinneringen gestuurd
hebben.

4.3

Respondenten
Van alle responsgroepen afzonderlijk zijn de achtergrondkenmerken weergegeven in
onderstaande tabel (tabel 4.5). Daarbij is een onderscheid gemaakt tussen respondenten
die de ervaringsvragen hebben beantwoord en respondenten die de belangvragen hebben
beantwoord. Ter vergelijking: volgens cijfers van het CBS was van de bewoners van
verpleeghuizen in 2004 72,5% vrouw, van de bewoners van verzorgingshuizen 78,1% en
van cliënten die zorg thuis ontvangen 73,4% (2).
Tabel 4.5: Achtergrondkenmerken van respondenten
Bewoners somatiek
ervaringsbelangvragenlijst
vragenlijst
n=2386
n=311

Bewoners pg
ervaringsbelangvragenlijst vragenlijst
n=2000
n=164

Thuiswonende cliënten
ervaringsbelangvragenlijst vragenlijst
n=1363
n=99

Geslacht:
vrouw
man

73,4%
26,6%

73,6%
26,4%

77,6%
22,4%

74,7%
25,3%

79,3%
20,7%

81,4%
18,6%

gemiddeld
Opleiding*:
Geen / LO
LBO / VMBO
MO / MBO
VO
HBO / WO / post ac.
anders

82,8 jaar

82,3 jaar

90,2 jaar

83,5 jaar

76,7 jaar

76,9 jaar

49,3%
21,7%
18,7%
3,4%
5,5%
1,5%

54,8%
20,8%
17,2%
3,6%
2,5%
1,0%

46,5%
25,7%
16,8%
3,4%
5,0%
2,5%

43,8%
28,8%
17,5%
4,4%
2,5%
3,1%

33,7%
27,5%
22,7%
4,1%
9,3%
2,8%

40,2%
17,4%
22,8%
8,7%
7,6%
3,3%

Leeftijd:

* opleiding: Hoogst voltooide opleiding LO=lagere school; LBO=lager beroepsonderwijs;
VMBO=voorbereidend of kort middelbaar beroepsonderwijs; MO=middelbaar algemeen onderwijs;
MBO=middelbaar beroepsonderwijs; VO=voortgezet algemeen onderwijs; HBO=hoger beroepsonderwijs;
WO=wetenschappelijk onderwijs; post ac. = post academisch onderwijs
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De twee groepen bewoners (somatiek), die geïnterviewd zijn over hun ervaringen met de
zorg en over het belang dat zij aan verschillende zorgaspecten hechten, blijken goed
vergelijkbaar wat betreft geslacht, leeftijd en opleidingsniveau (verschillen zijn niet
statistisch getoetst). Dat is minder het geval voor de twee groepen van psychogeriatrische
bewoners. De groep bewoners voor wie een ervaringsvragenlijst ingevuld is blijkt
aanzienlijk ouder dan de groep voor wie een belangvragenlijst ingevuld is en het
percentage vrouwen in die groep is (daarmee samenhangend) ook groter. Dat verschil was
niet aanwezig in de steekproef (zie figuur 1) en moet dus het gevolg zijn van selectieve
respons.
Tabel 4.6: Achtergrondkenmerken respondenten ten aanzien van zorggebruik
Bewoners somatiek
ervaringsbelangvragenlijst vragenlijst
n=2386
n=311
Duur verblijf / zorg:
< half jaar
6-12 maanden
1-2 jaar
2-5 jaar
> 5 jaar
Reden verblijf /zorg:
(niet meer) zelfst.
kunnen wonen
lich. beperking
chronische ziekte
na opname zkh.
na ontslag uit verpl.
na ongeval
herstel/revalidatie
zintuiglijke handicap
verstand. beperking
psychosociale probl.
terminale fase
opname partner
uitstel opname
geheugenproblemen
gedragsproblemen
anders
Soort zorg thuis:
huishoudelijke zorg
persoonlijke zorg
verpleegk. zorg
begeleiding

Bewoners pg
ervaringsbelangvragenlijst vragenlijst
n=2000
n=164

Thuiswonende cliënten
ervaringsbelangvragenlijst vragenlijst
n=1363
n=99

12,5%
14,3%
20,9%
32,0%
20,3%

11,8%
15,4%
21,6%
31,1%
20,0%

10,9%
15,4%
23,5%
36,9%
13,4%

13,5%
19,6%
16,6%
39,9%
10,4%

8,6%
14,9%
19,5%
31,8%
25,3%

8,2%
22,7%
12,4%
20,6%
36,1%

57,8%
50,4%
10,7%
21,3%
6,8%
7,0%
5,4%
1,1%
4,9%
0,4%
9,6%
9,5%

54,8%
48,3%
11,7%
19,2%
5,9%
5,9%
4,2%
1,4%
5,9%
8,4%
7,7%

52,8%
24,0%
2,6%
6,5%
1,7%
0,6%
3,7%
2,9%
10,0%
0,7%
82,5%
7,3%
1,5%

44,8%
26,6%
4,4%
5,2%
1,5%
0,8%
3,8%
4,5%
13,0%
89,4%
11,1%
0,8%

44,3%
52,2%
20,1%
24,0%
4,7%
4,1%
4,7%
4,5%
1,6%
3,2%
1,3%
1,3%
4,1%

48,5%
55,6%
21,2%
14,1%
5,1%
7,1%
6,1%
2,0%
2,0%
1,0%
3,0%
3,0%

85,0%
35,6%
21,3%
12,6%

84,8%
32,3%
18,2%
8,1%
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Wat opleidingsniveau betreft ontlopen beide groepen elkaar niet erg. Bij de thuiswonende
cliënten is het aandeel vrouwen iets groter in de groep die de belangvragenlijst heeft
ingevuld. Ook dat verschil was niet vooraf aanwezig in de steekproef.
Ook wat betreft het zorggebruik (zie tabel 4.6) zijn er nauwelijks verschillen tussen de
twee groepen van bewoners die geïnterviewd zijn. Daarentegen is bij de pg-bewoners wel
verschil zichtbaar (eveneens niet statistisch getoetst): de bewoners voor wie de
belangvragenlijst is ingevuld verblijven gemiddeld iets korter in het verpleeg/verzorgingshuis en ook bij de reden voor verblijf zijn enige verschillen zichtbaar met de
groep voor wie de ervaringsvragenlijst ingevuld is. Wat betreft de thuiswonende cliënten
is er geen duidelijke lijn in de zichtbare verschillen aan te geven. Omdat deze gegevens
niet voor de hele steekproef bekend zijn, kan niet worden vastgesteld in hoeverre de
respons in de drie groepen cliënten representatief is.
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5 Evaluatie en validatie van de meetinstrumenten

De evaluatie en validatie van de meetinstrumenten wordt afzonderlijk gepresenteerd voor
de drie verschillende doelgroepen, de bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen, de
vertegenwoordigers van psychogeriatrische bewoners en de thuiswonende cliënten.
Vervolgens wordt de samenhang tussen de drie vragenlijsten en de aansluiting op de
beide Toetsingskaders beschreven.

5.1

De vragenlijst voor bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen
Allereerst is de structuur, psychometrische kwaliteit (validiteit en betrouwbaarheid) en de
bruikbaarheid van de ervaringenvragenlijst voor bewoners van verpleeg- en
verzorgingshuizen geëvalueerd. Hierna worden achtereenvolgens de resultaten van de
schaalanalyses, de kwantitatieve item-analyses, en de kwalitatieve feedback van de
interviewers besproken.
Schaalanalyses
Ter verkenning van de structuur of dimensies van de vragenlijst werd een exploratieve
factoralyse uitgevoerd. De resultaten van deze analyse staan weergegeven in bijlage 5.
Item 19 (‘zorg bijgesteld n.a.v. evaluatiegesprek’) moest hierbij buiten beschouwing
blijven, want na verwijdering van dit item uit de factoranalyse werd Barlett’s Sphericity
test significant (aanvankelijk p=0,10 en na verwijdering v19: p<0,001) en steeg de KMO
van 0,89 naar 0,93.
De exploratieve factoranalyse met de items v7 t/m v80 – maar zonder v19 – resulteerde in
16 factoren en twee resterende componenten die respectievelijk door de items v67 ‘overal
een bel onder handbereik’ en v14 ‘zorginstelling komt afspraken goed na’ werden
gerepresenteerd. De verklaarde variantie van deze 18-factorenoplossing was 57,8%. Van
de 16 mogelijke schalen bleken 2x2 componenten inhoudelijk gerelateerd te zijn en
subschalen van eenzelfde domein weer te geven: vragen over privacy (component 3 en
14) en over maaltijden (component 4 en 15). Verder waren items met betrekking tot het
wooncomfort zowel verweven met vragen over de sfeer (component 10), als met vragen
over de beschikbaarheid van personeel (component 11). Vier vragen konden op het eerste
gezicht nergens ingedeeld worden, te weten: de vragen 52 en 53 over het wooncomfort
(‘temperatuur‘ en ‘woonruimte schoongehouden’) en de dichotome items 67 en 70 over
veiligheid/noodgevallen (‘overal een bel onder handbereik’ en ‘weet u wat te doen bij
brand/calamiteiten’).
Vervolgens zijn betrouwbaarheidsanalyses uitgevoerd om de interne consistentie van
schalen vast te stellen en de schaalindelingen te optimaliseren. Bij de verdere verdeling
van items over thema’s is zowel gelet op de betrouwbaarheid van schalen als op de
inhoudsvaliditeit. Voor wat betreft de naamgeving en de volgorde van presentatie van de
thema’s is rekening gehouden met de indeling van het toetsingskader.
De schaaloptimalisatie resulteerde uiteindelijk in de volgende inhoudelijk goed te
interpreteren schalen of thema’s:
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Zorgplan en evaluatie (v13, v18, v23; α=0,40 ¾ losse items)
Inspraak en overleg (v15 t/m v17, v21, v26; α=0,76)
Bejegening (v24 en v27 t/m v30; α=0,83)
Informatie (v7 t/m v12 en v20; α=0,83)
Lichamelijke verzorging (v40, v41, v44, v45; α=0,68)
Maaltijdverzorging (v46 t/m v50; α=0,64)
Professionaliteit en veiligheid zorgverlening (v14, v31 t/m v33, v35 t/m v37, v39;
α=0,82)
8) Wooncomfort (v52, v53; α=0,53 ¾ losse items)
9) Sfeer (v51, v54, v55, v74; α=0,66)
10) Woonruimte en privacy (v57 t/m v59, v61, v62; α=0,69)
11) Activiteiten (v22, v71 t/m v73, v75; α=0,65)
12) Zelfstandigheid/autonomie (v42, v63 t/m v65; α=0,72)
13) Veiligheid (v66, v67, v69, v70; α=0,29 ¾ losse items)
14) Mentaal welbevinden (v56, v76 t/m v80; α=0,70)
15) Beschikbaarheid personeel (v25, v34, v38, v43, v68; α=0,74)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Twaalf van de vastgestelde schalen vertoonden voldoende tot goede betrouwbaarheid (α
>0,60). Drie thema’s (Zorgplan en evaluatie, Wooncomfort en Veiligheid) waren
onvoldoende homogeen of bestonden slechts uit twee items, zodat hiervoor geen
schaalscores of composietscores maar uitsluitend scores voor losse items kunnen worden
berekend en gerapporteerd. In tabel 5.1 staan de uitkomsten van de factoranalyse en
betrouwbaarheidsanalyse samengevat voor de twaalf schalen waarvoor schaalscores
kunnen worden berekend.
Twee items zijn niet opgenomen in het overzicht van thema’s en schalen. Dit betreft v19
(‘zorgplan bijgesteld n.a.v. evaluatie’) en het negatief geformuleerde item v60 (‘Komen
zorgverleners/ medewerkers wel eens binnen terwijl u dat niet wilt?’). Item v19 is bij de
factoranalyses buiten beschouwing gebleven en wordt gekenmerkt door een hoog
percentage ontbrekende antwoorden omdat de vraag vaak niet van toepassing was (zie
Item-analyses). Eventueel kan vraag 19 toch nog als los item onder het thema Zorgplan
en evaluatie worden geschaard. Voor v60 wezen de schaalanalyses uit dat het item een
zeer lage factorlading heeft (0,01) en geen bijdrage levert aan de interne consistentie van
de beoogde schaal Woonruimte en privacy (bij verwijdering stijgt Cronbach’s alpha van
0,62 naar 0,69). Om die redenen komt vraag 60 in aanmerking voor verwijdering uit de
vragenlijst (zie Item-analyses).
Tenslotte kunnen op grond van de schaalanalyses eventueel nog twee items buiten
beschouwing worden gelaten en/of uit de vragenlijst worden verwijderd. Dit betreft v50
(‘maaltijden gespreid over de dag’) en v61 (‘privacy bij douchen/baden of toiletgang’).
Deze items zijn nu nog wel meegenomen in de uiteindelijke schalen, maar beide vragen
hebben een lage factorlading (0,38 op de uiteindelijke schalen) en dragen niet bij aan de
interne consistentie van de bijbehorende schaal. Bij verwijdering van v50 stijgt
Cronbach’s alpha voor de schaal Maaltijdverzorging van 0,64 naar 0,65, en bij
verwijdering van vraag 61 uit de schaal Woonruimte en privacy stijgt de betreffende
alpha van 0,69 naar 0,72. Overigens kan v61 eventueel nog ondergebracht worden bij de
schaal Lichamelijke verzorging; de factorlading van v61 op deze schaal is 0,29 (0,44 bij
1-factoroplossing), maar de alpha van deze schaal daalt dan van 0,68 naar 0,66.
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Tabel 5.1: Factorladingen van items en betrouwbaarheid (Cronbach’s alpha) van de
twaalf schalen in de vragenlijst voor bewoners van verpleeg- en
verzorgingshuizen (vragenlijst V&V)
Item nr.

Schalen/items

Factorlading*

Inspraak en overleg

Alpha
0,76

16

hoe vaak beslist u mee over de verzorging of behandeling

0,88 (0,76)

17

hoe vaak beslist u mee over tijdstippen en dagen

0,87 (0,74)

26

overleggen met u over wat er moet gebeuren

0,57 (0,70)

15

zorginstelling staat open voor inbreng, wensen en vragen

0,48 (0,69)

21

leiding reageert adequaat op vragen/suggesties/klachten

0,43 (0,66)

Bejegening

0,83

28

zorgverleners luisteren met aandacht

0,70 (0,82)

27

zorgverleners zijn bereid met u te praten

0,69 (0,77)

29

zorgverleners geven goed antwoord

0,65 (0,83)

30

zorgverleners leggen dingen begrijpelijk uit

0,63 (0,76)

24

zorgverleners behandelen u beleefd en met respect

0,61 (0,68)

Informatie

0,83

8

info: gang van zaken

0,83 (0,83)

9

info: uw rechten

0,83 (0,82)

7

info: wat zorginstelling kan bieden

0,81 (0,80)

10

info: wat er van u wordt verwacht

0,81 (0,80)

11

info: het beleid

0,69 (0,69)

12

info: cliëntenraad

0,60 (0,62)

20

waar u met vragen, problemen en eventuele klachten terecht kunt

0,36 (0,46)

Lichamelijke verzorging

0,68

41

uiterlijke verzorging

0,86 (0,81)

40

lichamelijke verzorging

0,83 (0,80)

44

incontinentiemateriaal tijdig verschoond

0,46 (0,67)

45

gebitsverzorging

0,43 (0,64)

Maaltijdverzorging

0,64

47

maaltijden smaken goed

0,85 (0,74)

46

maaltijden zien er verzorgd uit

0,84 (0,75)

49

voldoende tijd om te eten

0,19 (0,57)

48

voldoende hulp bij het eten

0,32 (0,65)

50

maaltijden gespreid over de dag

0,18 (0,38)

Professionaliteit en veiligheid zorgverlening

(zonder v50: 0,65)
0,82

35

goed op de hoogte van uw ziekten/gezondheidsproblemen

0,76 (0,72)

37

gezondheidsklachten worden serieus genomen

0,72 (0,73)

36

houden rekening met wat u zelf wel en niet kunt

0,71 (0,72)

32

verpleegkundige handelingen worden goed verricht

0,66 (0,73)

33

verschillende zorgverleners stemmen goed op elkaar af

0,62 (0,69)

31

verzorgenden/verpleegkundigen werken vakkundig

0,58 (0,68)

14

zorginstelling komt afspraken goed na

0,42 (0,62)

39

informatie over medicijnen

0,42 (0,49)

Sfeer

0,66

51

sfeer tijdens maaltijden

-0,76 (0,75)

55

prettige omgang bewoners

-0.74 (0,77)
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Item nr.

Schalen/items

Factorlading*

74

gezelligheid en mogelijkheden voor contact

-0,45 (0,69)

54

algemene ruimten aangenaam om in te verblijven

-0,30 (0,60)

Woonruimte en privacy

Alpha

0,69

59

gelegenheid om alleen te zijn

0,84 (0,85)

58

met bezoek terug kunnen trekken

0,82 (0,82)

62

zelf inrichting kamer/woonruimte kunnen bepalen

0,66 (0,70)

57

voldoende woonruimte

0,57 (0,61)

61

privacy bij douchen of baden, toiletgang

0,25 (0,38)

Activiteiten

0,65

71

mogelijkheden dagbesteding of activiteiten

0,78 (0,78)

72

genoeg activiteiten

0,78 (0,75)

73

activiteiten bevallen

0,55 (0,57)

22

op de hoogte gehouden van activiteiten

0,47 (0,57)

75

hulp als u ergens naartoe wilt

0,40 (0,57)

Zelfstandigheid/autonomie

0,72

64

overal kunnen komen in huis

0,82 (0,81)

65

overal kunnen komen buitenshuis

0.81 (0,72)

63

zelf bepalen hoe dag eruit ziet

0,56 (0,73)

42

opstaan en naar bed gaan zelf bepalen

0,53 (0,70)

Mentaal welbevinden

0,70

77#

eenzaamheid

0,69 (0,64)

78#

ongerustheid

0,69 (0,48)

56

thuis voelen

0,44 (0,69)

79

emotionele ondersteuning

0,34 (0,74)

80

geestelijk verzorger of hulpverlener

0,31 (0,51)

76

aandacht voor hoe het met u gaat

0,29 (0,72)

Beschikbaarheid personeel

0,74

34

voldoende personeel

-0,69 (0,66)

68

medewerker reageert binnen 5 minuten

-0,57 (0,70)

25

zorgverleners besteden voldoende tijd

-0,46 (0,72)

43

goed en tijdig geholpen bij toiletgang

-0,35 (0,71)

38

snel de juiste hulp bij pijn of ziekte

-0,33 (0,69)

*

Oorspronkelijke factorladingen bij exploratieve analyses, met tussen haakjes de factorladingen voor de
(gedwongen) één-factoroplossingen voor de uiteindelijke schalen.
Negatief geformuleerde item zijn omgecodeerd voor de analyses.

#

In tabel 5.2 staan de correlaties tussen de gevonden schalen. De meeste schalen zijn matig
geassocieerd (Pearson correlatie tussen 0,30 en 0,60). De sterkste correlatie vertonen de
schalen Bejegening en Professionaliteit en veiligheid zorgverlening (r = 0,71), en deze
zijn derhalve het minst onafhankelijk. Alle overige verbanden zijn van geringe sterkte (r
≤ 0,60) zodat het hier om redelijk onafhankelijke schalen, oftewel unieke dimensies blijkt
te gaan. Daarbij staan de schalen Maaltijdverzorging, Activiteiten,
Zelfstandigheid/autonomie, Sfeer en Informatie het meest op zichzelf. Tussen de overige
thema’s (Bejegening, Professionaliteit en veiligheid zorgverlening, Mentaal welbevinden,
Beschikbaarheid personeel, en Lichamelijke verzorging) bestaat iets meer overlap.
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Tabel 5.2: Correlaties tussen de schalen van de ervaringenvragenlijst voor bewoners
(vragenlijst V&V) (Nmax=2298)
Schalen

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. Inspraak en overleg
0,52
2. Bejegening
3. Informatie
4. Lichamelijke verzorging
5. Maaltijdverzorging
6. Professionaliteit en veiligheid
7. Sfeer
8. Woonruimte en privacy
9. Activiteiten
10. Zelfstandigheid/autonomie
11. Mentaal welbevinden
12. Beschikbaarheid personeel

0,53

0,32

0,18

0,49

0,31

0,25

0,27

0,32

0,46

0,44

0,37

0,43

0,34

0,71

0,44

0,31

0,31

0,37

0,55

0,60

0,24

0,16

0,38

0,29

0,28

0,26

0,32

0,41

0,29

0,34

0,46

0,28

0,27

0,28

0,30

0,41

0,45

0,35

0,38

0,23

0,17

0,28

0,32

0,34

0,48

0,29

0,27

0,38

0,54

0,58

0,32

0,28

0,46

0,49

0,42

0,41

0,29

0,37

0,31

0,33

0,34

0,29

0,43

0,28
0,51
1,00

Alle correlaties zijn statistisch significant (p < 0,01)

Item-analyses
Voor een evaluatie van de bruikbaarheid en validiteit van de core-items in de vragenlijst
is naar de volgende criteria gekeken:
1) Item non-respons
2) Scheefheid
3) Overlap
4) Belang
5) Schaalbaarheid en bijdrage aan interne consistentie van een schaal
Slecht ingevulde vragen, extreem scheef verdeelde vragen, vragen die weinig specifiek of
onderscheidend zijn, relatief onbelangrijke items, en slecht schaalbare items komen in
principe in aanmerking voor herformulering of verwijdering uit de vragenlijst. Redenen
om een vraag anders te formuleren of niet op te nemen in een volgende versie van de
vragenlijst kunnen zijn:
1. Een hoge item non-respons: meer dan 25% missing of niet van toepassing.
2. Scheefheid in de zin van een zeer hoge ervaringscore: >80% heeft de meest positieve
ervaring (‘altijd’/’ja’, of bij de negatief geformuleerde items v60, 69, 77, 78 ‘nooit’).
3. Een hoge inter-item correlatie: Pearson correlatie > 0,70.
4. Een lage belangscore: meer dan 25% van de respondenten vind het aspect ‘niet
belangrijk’.
5. Slechte schaalbaarheid en geen bijdrage aan de betrouwbaarheid (interne
consistentie) van een schaal: een lage factorlading op de uiteindelijke schaal (< 0,40)
en verwijdering van het item zorgt voor toename van de Cronbach’s alpha.
De item-criteria zijn achtereenvolgens doorlopen voor de te schalen ervaringsitems (item
7 t/m 80) en tabel 5.3 geeft het resultaat hiervan overzichtelijk weer. Een volledig
overzicht van hoe alle items op de vijf criteria scoren is te vinden in bijlage 6A.
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Tabel 5.3: Items die in aanmerking komen voor herformulering of verwijdering uit de
vragenlijst V&V
Item non-

Scheefheid:

respons:

>80% meest

>25%

positieve

missing

ervaring

7. Heeft u voldoende informatie ontvangen over wat de
zorginstelling kan bieden?

27,3%

13. Zijn er met u afspraken gemaakt over de zorg die u

25,4%

krijgt van het verpleeg-/verzorgingshuis?

19. Is de zorg n.a.v. evaluatiegesprek bijgesteld?
21. Reageert de leiding (directie) adequaat (vlot, correct)
op uw vragen/suggesties/klachten?

30,0%
87,7%

43,0%
29,7%

40. Gebeurt uw lichamelijke verzorging op de
momenten/manier zoals u dat wilt?
41. Gebeurt uw uiterlijke verzorging op de
momenten/manier zoals u dat wilt?
43. Wordt u goed en tijdig geholpen als u naar het toilet
moet?

x

36,0%

38. Krijgt u snel de juiste hulp bij pijn of ziekte?
middel krijgt dat u nog niet eerder heeft gebruikt?

35,5%
33,0%
63,4%
73,2%

44. Wordt incontinentiemateriaal tijdig verschoond?

74,8%

45. Wordt uw gebit goed verzorgd?

75,9%

48. Is er voldoende hulp bij het eten?

79,3%

49. Is er voldoende tijd om te eten?

84,1%

50. Zijn de maaltijden voldoende gespreid over de dag?

81,8%

51. Is de sfeer tijdens de maaltijden goed?

84,3%

terugtrekken?
59. Heeft u voldoende gelegenheid om alleen te zijn?

84,9%

60. Komen verzorgenden/medewerkers wel eens binnen

29,0%

terwijl u dat niet wilt?
baden en tijdens de toiletgang?

40

x

46,6%

58. Kunt u zich met bezoek op een rustige, privé-plek

61. Heeft u voldoende privacy tijdens het douchen of

x

38,9%

32. Worden verpleegkundige handelingen goed verricht?
39. Krijgt u goede informatie over medicijnen als u een

heid

(v7)

cliëntenraad?

voor uw inbreng, wensen en vragen?

belangrijk'

baar-

(v8)

van zaken?

15. Staat het verpleeg-/verzorgingshuis voldoende open

>25% 'niet

Schaal-

0,72

12. Heeft u voldoende informatie gekregen over de

over uw verzorging en behandeling goed na?

r > 0,70

Belang:

0,72

8. Heeft u voldoende informatie gekregen over de gang

14. Komt het verpleeg-/verzorgingshuis de afspraken

Overlap:

27,0%

x
x
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Item non-

Scheefheid:

respons:

>80% meest

>25%

positieve

missing

ervaring

62. Kunt u zelf bepalen hoe uw kamer of woonruimte is

r > 0,70

>25% 'niet
belangrijk'

Schaalbaarheid

85,0%

ingericht?
67. Is er overal in huis een bel onder handbereik?
75. Is er hulp voorhanden als u ergens naar toe wilt?

Overlap:

Belang:

86,5%

x

39,8%

79. Bieden verzorgenden/verpleegkundigen voldoende
emotionele ondersteuning als gesprekspartner of

30,1%

luisterend oor?
80. Kunt u bij een geestelijk verzorger of hulpverlener in
het huis terecht?

×

39,8%

Deze items voldoen niet aan de vereisten voor de schaalbaarheid omdat ze een lage factorlading hebben
of omdat ze geen bijdrage leveren aan de interne consistentie van een schaal. Ook de losse items 13, 19
en 67 hebben hier een kruisje gekregen. Alle overige losse items die wel aan de andere criteria
voldeden, zijn niet in dit overzicht opgenomen.

Tabel 5.3 laat zien dat 29 (39%) van de 74 core-items één of meerdere tekortkomingen
vertonen. Kort samengevat komen de bevindingen per criterium op het volgende neer:
1. Item non-respons: Bij 18 items heeft meer dan een kwart van de bewoners de vraag
niet beantwoord. Deze hoge non-respons was vrijwel volledig toe te schrijven aan het
feit dat deze vragen op een grote groep bewoners niet van toepassing waren. Vooral
bij de vragen over hulp bij het eten (v48, 79%), of de zorg naar aanleiding van een
evaluatiegesprek is bijgesteld (v19, 88%), en over de lichamelijke verzorging (v41
t/m v45) was het percentage ontbrekende antwoorden hoog. Overigens varieerde het
aandeel missings bij de vragen v40 t/m v45 van 33% bij v40 (lichamelijke
verzorging) en 63% bij v41 (uiterlijke verzorging), tot circa 75% bij vragen over hulp
bij de toiletgang (v43), de verschoning van incontinentiemateriaal (v44) en de
gebitsverzorging (v45). De overige 74 ervaringsvragen vertoonden doorgaans minder
dan 10% non-respons, met een uitschieter van 15% bij vraag 33 (‘Stemmen de
zorgverleners de hulpverlening goed op elkaar af?’).
2. Scheefheid: Zes items lieten een zeer scheve (en hoge) ervaringscore zien, blijkend
uit het hoge percentage respondenten (>80%) met een uiterst positieve ervaring. Dit
geldt in het bijzonder voor de dichotome items v67 (87% zegt dat overal in huis een
bel onder handbereik is) en v62 (85% zegt zelf de inrichting van de eigen woonruimte
te kunnen bepalen). Ook op de twee privacy-vragen over ‘met bezoek terug kunnen
trekken’ (v58) en ‘gelegenheid om alleen te zijn’ (v59) volgde vaak het volledig
bevestigende antwoord ‘altijd’. Tenslotte lieten de vragen naar ‘voldoende tijd om te
eten’ (v49) en ‘spreiding van maaltijden’ (v50) weinig variatie zien.
3. Overlap: Slechts twee items vertoonden aanzienlijke overlap in de zin dat hun
correlatie groter was dan 0,70. Dit betreft de eerste twee interviewvragen (v7 en v8)
naar informatie over het zorgaanbod en de gang van zaken binnen het verpleeg- of
verzorgingshuis. Samenvoeging van deze vragen lijkt daarom wenselijk. In bijlage
6A is verder te zien dat de eerste vier informatievragen redelijk nauw samenhangen,
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en dat de inspraakitems v16 en v17 en de verzorgingsitems v40 en v41 – paarsgewijs
– enige overlap vertonen (correlaties >0,60). Deze items komen daarom eventueel
ook voor samenvoeging in aanmerking.
4. Belang: Drie kwaliteitsaspecten vonden de bewoners duidelijk van ondergeschikt
belang. Dit betreft het ongewenst binnenlopen van verzorgenden/medewerkers (v60;
29% ‘niet belangrijk’), informatie over de cliëntenraad (v12; 27%) en afspraken over
de zorg (v13; 25%). Bovendien blijkt uit het overzicht in bijlage 6 dat 24% van de
geïnterviewde bewoners het niet nodig vindt om bij een geestelijk verzorger in het
huis terecht te kunnen, dat 23% een evaluatiegesprek onbelangrijk vindt, en dat 22%
kennelijk niet wil meebeslissen over de tijdstippen en dagen waarop zij zorg krijgen.
Daarnaast vindt 10 tot 20% van de bewoners de inspraak in de zorg, de hulp bij
mobiliteit en het eten, de activiteiten en diverse informatie van het huis onbelangrijk.
5. Schaalbaarheid: In totaal waren 13 ervaringsvragen moeilijk of niet schaalbaar (zie
bijlage 6A), waarvan 10 items als losse items overbleven omdat ze per thema geen
betrouwbare schaal vormden. In tabel 5.3 zijn alleen de zes moeilijk/niet schaalbare
items opgenomen die ook niet aan andere itemcriteria voldeden. Bij drie van deze
vragen waren de factorladingen op de bijbehorende, uiteindelijke schalen (na een
confirmatieve 1-factoroplossing) kleiner dan 0,40. Dit betreft de items 50, 60 en 61.
Daarvan had vraag 60 een extreem lage factorlading op de primaire factor (0,01) en
dit item droeg niet bij aan de betrouwbaarheid van de bijbehorende schaal
(‘Woonruimte en privacy’) – waardoor dit item verwijderd kan worden. Ook de
vragen 50 en 61 kunnen in principe weggelaten worden omdat ze geen bijdrage
leveren aan de betrouwbaarheid van de schalen waartoe ze gerekend kunnen worden
(Maaltijdverzorging en Woonruimte en privacy). De overige vragen die in tabel 5.3
slecht scoren op schaalbaarheid (items 13, 19 en 67) maakten uiteindelijk geen
onderdeel uit van een consistente schaal en betroffen losse items die ook onvoldoende
scoorden op één of meer andere criteria. Deze items zouden daarom ook voor
verwijdering in aanmerking kunnen komen.
Op grond van deze uitkomsten is het aannemelijk dat enkele vragen kunnen worden
verwijderd, samengevoegd of geherformuleerd. Zo blijken er in ieder geval meerdere
redenen te zijn om de vragen 13, 19, 50, 60, 61 en 67 uit de vragenlijst te verwijderen.
Ook kan op basis van hoge item non-respons worden besloten om enkele
verzorgingsvragen (bijvoorbeeld v44 en v45) te verwijderen, omdat deze vragen slechts
op een kleine minderheid van de onderzoeksgroep betrekking hebben. Verwijdering van
item 62 (‘zelf de inrichting van de woonruimte kunnen bepalen’) kan ook worden
overwogen omdat dit aspect uitermate positief scoort, zodat hierop nauwelijks of geen
kwaliteitswinst te behalen valt en dit item ook niet onderscheidend zal zijn. Verder moet
samenvoeging en/of herformulering van vragen worden overwogen voor de informatievragen v7 t/m v10, de inspraak-items v16 en v17, en de twee verzorgings-items v40 en
v41. Tot slot komen nog diverse andere items in aanmerking voor verwijdering vanwege
hoge percentages missing/n.v.t., scheefheid en/of lage belangscores (zie voor de
uiteindelijke aanbevelingen omtrent aanpassingen van de vragenlijst het overzicht in
bijlage 8).
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Ervaringen van de interviewers
Alle interviewers hebben voor aanvang van de gegevensverzameling schriftelijke en
mondelinge instructies ontvangen (zie bijlage 3). Vervolgens hebben ze in principe na elk
interview een formulier ingevuld met vragen over het tijdstip en de duur van het
interview, het aantal contactpogingen dat daaraan vooraf ging en de problemen die zij
met specifieke vragen ondervonden (zie bijlage 4). Daarnaast was er gelegenheid om
algemene opmerkingen over de respondent, de vragenlijst of het interview te noteren.
Ingeval het interview voortijdig was beëindigd kon de reden daarvan aangekruist worden.
In totaal zijn er 2.704 interviewformulieren terugontvangen van de vier interviewbureaus.
Er ontbreken dus 72 formulieren (2,3%). In tabel 5.4 is een overzicht gegeven van de
informatie op de ontvangen formulieren, onderverdeeld per bureau.
Tabel 5.4: Overzicht van ingevulde en ontvangen interviewformulieren
Interviewersformulieren

Bureau 1

Bureau 2

Bureau 3

Bureau 4

Aantal interviews
Meer dan 1 contactpoging
Gemiddelde duur interview
Bijzonderheden vermeld
soort bijzonderheden:
- algemene opmerking
- moeizaam verloop interview
- veel uitleg/herhaling nodig
- storing tussendoor
- anders
Afgebroken interviews
Reden(en) voor afbreken
(meerdere antwoorden mogelijk):
- lichamelijke beperkingen
- cognitieve beperkingen
- geheugenverlies, in de war
- vermoeidheid
- concentratieprobleem
- anders

875
7,7%
43,9 min.
45,3%

724
12,0%
47,9 min.
40,1%

716
16,4%
47,3 min.
50,0%

389
24,9%
39,4 min.
42,8%

40,4%
5,7%
1,7%
1,0%
0,1%
5,1%

40,2%
3,8%
1,2%
0,4%
1,0%
7,7%

41,2%
6,3%
10,3%
1,6%
1,3%
5,4%

38,0%
3,9%
3,3%
3,1%
0,3%
3,1%

26,7%
42,2%
22,2%
11,1%
17,8%
48,9%

19,6%
37,5%
25,0%
25,0%
21,4%
53,6%

34,4%
71,1%
17,1%
33,3%
37,1%
31,3%

16,7%
50,0%
33,3%
16,7%
16,7%
58,3%

Uit tabel 5.4 blijkt dat het aantal interviews niet geheel evenwichtig over de vier bureaus
is verdeeld. Ook het aantal interviewers per bureau loopt uiteen van 6 bij bureau 4 tot 40
bij bureau 1 (niet in de tabel). Wat opvalt is dat bureau 4 de meeste pogingen gedaan
heeft om contact te leggen met de bewoners, dat hun interviews gemiddeld het kortst
hebben geduurd en dat daar in verhouding de minste interviews zijn afgebroken. Of dit
met elkaar samenhangt is niet met zekerheid te zeggen. Wat verder opvalt is dat bureau 3
veel vaker dan de andere bureaus aangegeven heeft dat er tijdens de interviews veel uitleg
en/of herhaling nodig was en ook veel vaker dan de andere bureaus cognitieve en
lichamelijke beperkingen opgeeft als reden voor het afbreken van het interview. Dit zou
kunnen duiden op een niet aselecte toewijzing van instellingen aan de verschillende
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bureaus. Bureau 2 daarentegen heeft iets vaker dan de andere bureaus het interview
afgebroken.
Op de formulieren kon genoteerd worden welke specifieke vragen problemen gaven en
wat voor problemen dat waren en er konden algemene opmerkingen genoteerd worden
over het verloop van het interview en eventuele bijzonderheden die zich hadden
voorgedaan. De opmerkingen die gemaakt zijn over specifieke vragen waren heel
uiteenlopend, maar zijn in de volgende categorieën ondergebracht:
- antwoordmogelijkheid: ‘n.v.t. / niet belangrijk / geen behoefte aan’ toevoegen
- weet niet (meer), informatie bij familie
- interpretatie van interviewer, toelichting
- andere antwoordcategorie ( bv ja/nee)
- vraag uitsplitsen
- formulering (te) moeilijk / onduidelijk
- weet niet (zeker)
- veel toelichting/uitleg nodig
Tabel 5.5: Commentaar op specifieke vragen van de ervaringsvragenlijst dat in meer
dan 2% van de interviews werd gegeven
commentaar bij vragen:

Bureau 1

Bureau 2
vr. 33, 73

Bureau 3

Bureau 4

vr. 16, 17, 26,
27, 30, 31, 33,
37, 50, 54, 58,
59, 71, 72, 73,
74

vr. 16, 17, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 35,
37, 47, 55, 58,
71, 72, 73, 74
vr. 7, 8, 9, 10,
11, 12

n.v.t. / niet belangrijk / geen
behoefte aan toevoegen

vr. 27

weet niet (meer), informatie
bij familie

vr. 7, 8, 9, 10,
11, 12

vr. 7, 8, 9, 10,
11, 12

interpretatie van interviewer,
toelichting

vr. 8, 9, 10,
11, 12

vr. 47

andere antwoordcategorie ( bv
ja/nee)

vr. 57, 64, 65

formulering (te) moeilijk /
onduidelijk

vr. 7, 8, 9, 10,
11, 12

vr. 7, 8, 9, 10,
11

vr. 7, 8, 9, 10,
11, 12, 18, 21,
33

weet niet (zeker)

vr. 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13

vr. 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19

vr. 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 33,
35

veel toelichting/uitleg nodig

44

vr. 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 33,
34, 35, 55

vr. 10
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Uit tabel 5.5 blijkt vooral dat de vragen 7 tot en met 12 veel problemen opleverden: veel
respondenten konden die vragen niet beantwoorden omdat ze het niet (meer) wisten,
omdat die informatie niet bij hen maar wel bij de familie bekend is, of omdat ze de vraag
niet goed begrepen. Verder blijkt dat vooral de interviewbureaus 3 en 4 vaak de
antwoordmogelijkheid ‘niet van toepassing’ of ‘niet belangrijk’ gemist hebben.
Na het afsluiten van de dataverzameling is met vertegenwoordigers van de vier bureaus
een evaluatiebijeenkomst gehouden. Een belangrijke conclusie daar was dat de hele
dataverzameling binnen de afgesproken planning is gebleven. De vooraf gegeven
instructie voor de steekproeftrekking en selectie was voor iedereen duidelijk, maar de
verschillende huizen bleken te werken met heel verschillende systemen voor het
registreren van bewoners, waardoor dikwijls niet zomaar de gevraagde informatie
geleverd kon worden. Dat betekende meestal veel extra werk, ofwel voor de medewerkers
van het huis, ofwel voor de interviewbureaus. De ervaring van de interviewbureaus was
dat de exclusiecriteria niet overal even strak gehanteerd werden, bijvoorbeeld als dat
gedaan werd door een administrateur die de bewoners niet er goed kent. Daarnaast blijkt
het verschil tussen intra- en extramuraal te vervagen, zodat sommige bewoners in de
verkeerde steekproef (lijken te) zitten. Voor het benaderen van de bewoners en de
introductie van het onderzoek werd het voorstel gedaan om een aanbeveling op te nemen
in het protocol voor een collectieve introductie van het onderzoek bij de bewoners door
de huismedewerkers, waarbij de interviewers eventueel aanwezig kunnen zijn, waarna de
interviewers (voorzien van legitimatie) zelf contact opnemen met de bewoners in de
steekproef om een afspraak te maken voor een interview, direct of op een later tijdstip.

5.2

De vragenlijst voor vertegenwoordigers van psychogeriatrische bewoners
Ook de schriftelijke vragenlijst voor vertegenwoordigers van bewoners van
psychogeriatrische afdelingen/units, is voor wat betreft de bruikbaarheid en
psychometrische kwaliteit (validiteit en betrouwbaarheid) geëvalueerd. Deze vragenlijst
komt in grote lijnen overeen met de vragenlijst voor bewoners van verpleeg- en
verzorgingshuizen, maar onderscheid zich vooral door het verschil in perspectief en
enkele vragen die specifiek betrekking hebben op de zorg voor bewoners met
psychogeriatrische problemen (toezicht en vrijheidsbeperkende maatregelen). Het
vertegenwoordigersperspectief komt tot uitdrukking in specifieke vragen naar de
ervaringen van vertegenwoordigers (bijvoorbeeld over de communicatie met de
instelling), en een selectie van vragen uit de bewonerslijst die zoveel mogelijk gaan over
concreet-waarneembare situaties.
De evaluatie van de vertegenwoordigersvragenlijst werd eveneens uitgevoerd aan de hand
van schaal- en item-analyses. De resultaten van deze evaluatie worden hierna
gepresenteerd.
Schaalanalyses
De schaalanalyses beperkten zich ditmaal tot betrouwbaarheidsanalyses van schalen zoals
die ook uit de bewonerslijst naar voren kwamen (overeenkomstige schalen), en van
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eventuele specifieke schalen met items die alleen in de vertegenwoordigerslijst
voorkwamen. Hiervoor is allereerst een overzicht gemaakt van overeenkomstige en
specifieke items van de vertegenwoordigers- en bewonersvragenlijst. De items van de
vertegenwoordigersvragenlijst zijn zoveel mogelijk toebedeeld aan de thema’s of schalen
van de bewonersvragenlijst. Vervolgens zijn betrouwbaarheidsanalyses uitgevoerd voor
de overeenkomstige thema’s en de specifieke items voor vertegenwoordigers. Dit
vergelijkende overzicht van items en de resultaten van de betrouwbaarheidsanalyses
(Cronbach’s alpha) staan in bijlage 5.
De overeenkomstige structuur van de vertegenwoordigersvragenlijst werd met de
betrouwbaarheidsanalyses bevestigd. Voor dezelfde thema’s werden vergelijkbare of
soms zelfs hogere alpha’s gevonden. Daarnaast werden twee specifieke thema’s
vastgesteld, te weten: Vrijheidsbeperkende maatregelen (twee items over informatie en
toestemming hieromtrent) en Communicatie (drie items over het contact van de
vertegenwoordiger met contactpersoon en zorgverleners). Dit resulteerde in de volgende
17 thema’s (schalen of thema’s met losse items):
1) Zorgplan en evaluatie (v13, v18, v19, v22; α=0,44 ¾ losse items)
2) Inspraak en overleg (v15 t/m v17, v21, v28; α=0,80)
3) Bejegening (v26, v29, v30; α=0,75)
4) Informatie (v8 t/m v12 en v20; α=0,84)
5) Telefonische bereikbaarheid/communicatie (v23 t/m v25; α=0,70)
6) Lichamelijke verzorging (v43 t/m v45, v48, v49; α=0,88)
7) Maaltijdverzorging (v50, v52 t/m v54; α=0,70)
8) Professionaliteit en veiligheid zorgverlening (v14, v31 t/m v34, v36 t/m v38, v40;
α=0,89)
9) Vrijheidsbeperkende maatregelen (v41, v42; α=0,59 ¾ losse items)
10) Wooncomfort (v56, v57; α=0,53 ¾ losse items)
11) Sfeer (v55, v58, v59, v70; α=0,73)
12) Woonruimte en privacy (v60 t/m v63; α=0,80)
13) Activiteiten (v68, v69, v71; α=0,80)
14) Zelfstandigheid/autonomie (v46, v64; α=0,72 ¾ losse items)
15) Veiligheid (v65, v67; α=0,54 ¾ losse items)
16) Mentaal welbevinden (v72, v73; α=0,60 ¾ losse items)
17) Beschikbaarheid personeel (v27, v35, v39, v47, v66; α=0,86)
Elf thema’s kunnen als betrouwbare, voldoende consistente schalen worden beschouwd
(met α >0,60). De overige zes thema’s (Zorgplan en evaluatie, Vrijheidsbeperkende
maatregelen, Wooncomfort, Zelfstandigheid/autonomie, Veiligheid en Mentaal
welbevinden) waren onvoldoende homogeen of bestonden slechts uit twee items, zodat
hiervoor geen schaalscores maar uitsluitend scores voor losse items kunnen worden
berekend en gerapporteerd.
De schaalanalyses wezen verder voor één item uit dat het geen bijdrage leverde aan de
interne consistentie van de beoogde schaal. Dit betreft v51 (‘laat bewoner eten staan
omdat hij/zij het niet lust’): bij verwijdering van dit item steeg Cronbach’s alpha voor de
schaal Maaltijdverzorging van 0,50 naar 0,71. Om die reden komt vraag 51 in
aanmerking voor verwijdering uit de vragenlijst. Eventueel kan ook v40 (‘informatie over
medicijnen’) worden verwijderd, omdat dit item geen essentiële bijdrage leverde aan de
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betrouwbaarheid van de schaal Professionaliteit en veiligheid (bij verwijdering van dit
item steeg de alpha van 0,887 naar 0,892).
Tabel 5.6:
Schalen

Correlaties tussen de schalen van de ervaringenvragenlijst voor
vertegenwoordigers (vragenlijst PG) (Nmax =1979)
2

0,62
1. Inspraak en overleg
2. Bejegening
3. Informatie
4. Telefonische bereikbaarheid/
communicatie
5. Lichamelijke verzorging
6. Maaltijdverzorging
7. Professionaliteit en veiligheid
8. Sfeer
9. Woonruimte en privacy
10. Activiteiten
11. Beschikbaarheid personeel

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0,61
0,56

0,66
0,68
0,58

0,51
0,61
0,51
0,53

0,39
0,52
0,39
0,41

0,58
0,72
0,59
0,65

0,42
0,50
0,43
0,45

0,26
0,26
0,25
0,21

0,39
0,41
0,43
0,39

0,55
0,67
0,56
0,59

0,57

0,72
0,64

0,58
0,56
0,61

0,31
0,34
0,28
0,44

0,46
0,45
0,53
0,61
0,35

0,73
0,65
0,88
0,63
0,35
0,56
1,00

Alle correlaties zijn statistisch significant (p < 0,01)

In tabel 5.6 staan de correlaties tussen de elf vastgestelde schalen. De schalen
Woonruimte en privacy, Maaltijdverzorging, Activiteiten, Sfeer en Informatie blijken –
net als bij de schalen van de bewonerslijst - het meest onafhankelijk te zijn (Pearson
correlaties<0,65). Daarentegen hangt de schaal Beschikbaarheid personeel sterk samen
met de schalen Professionaliteit en veiligheid van de zorgverlening (r=0,88) en
Lichamelijke verzorging (r=0,73). Ook vertoont de schaal Professionaliteit en veiligheid
zorgverlening veel overlap met de schalen Bejegening en Lichamelijke verzorging (r is in
beide gevallen 0,72). Dit betekent dat de ervaringscores op de schaal Professionaliteit en
veiligheid van de zorgverlening zo’n 50% of meer van de scores op de drie gerelateerde
schalen kan verklaren.
Item-analyses
Voor een evaluatie van de bruikbaarheid en validiteit van de schriftelijke vragenlijst voor
vertegenwoordigers is ook naar de eigenschappen van de afzonderlijke ervaringsvragen
(v8 t/m v73) en de bijbehorend belangscores gekeken.
Tabel 5.7 geeft een overzicht van de items die aan één of meerdere criteria niet voldoen.
Een volledig overzicht van hoe alle items op de vijf criteria scoren is te vinden in bijlage
6B.
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Tabel 5.7: Items die in aanmerking komen voor herformulering of verwijdering uit de
vertegenwoordigersvragenlijst (vragenlijst PG)
Scheefheid:
Item non-

>80% meest

respons:

positieve

>25% missing

ervaring

Overlap:
r > 0,70

8. info: wat zorginstelling kan bieden

0,73 (v9)

9. info: gang van zaken

0,73 (v8)
85,2% (ja,

13. afspraken gemaakt over de zorg

mond./ schrift.)

17. hoe vaak beslist u mee over tijdstippen/dagen

>25% 'niet

52,0%

32. verpleegkundige handelingen worden goed verricht

43,0%

34. verschillende zorgverleners stemmen goed op elkaar af

34,1%

41. rechten m.b.t. maatregelen besproken

35,7%

42. toestemming voor toepassing

44,2%

43. lichamelijke verzorging

36,4%

0,75 (v44)

44. uiterlijke verzorging

29,5%

0,75 (v43)

46. bewoner bepaalt opstaan en naar bed gaan zelf

26,4%

47. goed en tijdig geholpen bij toiletgang

40,7%

0,73 (v48)

48. incontinentiemateriaal tijdig verschoond

41,8%

0,73 (v47)

49. gebitsverzorging

35,8%

50. maaltijden zien er verzorgd uit

27,2%

51. laat bewoner eten staan omdat hij/zij het niet lust

30,0%

52. voldoende hulp bij het eten

28,2%

55. sfeer tijdens maaltijden

41,1%

baar-

belangrijk'

heid

23,4

x

x

x
x

x

61. met bezoek terug kunnen trekken

0,73 (v62)

62. gelegenheid om alleen te zijn

0,73 (v61)

64. bewoner bepaalt zelf hoe dag eruit ziet

37,2%

65. overal een bel onder handbereik

41,5%

66. medewerker reageert binnen 5 minuten

64,7%

x

68. mogelijkheden dagbesteding of activiteiten

0,70 (v69)

69. genoeg activiteiten

0,70 (v68)

71. hulp als bewoner ergens naartoe wil

32,0%

73. geestelijke verzorger of hulpverlener

33,9%

Deze items voldoen niet aan de vereisten voor de schaalbaarheid omdat ze geen bijdrage leveren aan de
betrouwbaarheid ( interne consistentie) van een schaal. Ook de losse items 13, 19, 41, 42 en 65 hebben
hier een kruisje gekregen. Alle overige losse items die wel aan de andere criteria voldeden, zijn niet in
dit overzicht opgenomen.

Tabel 5.7 laat zien dat 28 (42%) van de 66 core-items één of meer bijzonderheden of
tekortkomingen vertonen. Kort samengevat komen de bevindingen per criterium op het
volgende neer:
1 Item non-respons: Bij 20 items heeft meer dan een kwart van de vertegenwoordigers
de vraag niet beantwoord. Daarbij spant item v66 (‘medewerker reageert binnen 5
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38,6

19. zorg bijgesteld n.a.v. evaluatiegesprek

×

Belang:
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minuten als bewoner belt’) de kroon met bijna tweederde ontbrekende antwoorden.
Bij drie vragen had de non-respons vrijwel uitsluitend te maken met dat het
onderwerp volgens de vertegenwoordigers niet van toepassing was. Dit betreft vraag
19 over het bijstellen van de zorg naar aanleiding van een evaluatiegesprek (49%
n.v.t.), en de vragen over het toepassen van vrijheidsbeperkende maatregelen (v41 en
v42, met respectievelijk 35% en 43% n.v.t.). Bij 13 van de 20 items wist zeker een
kwart van de vertegenwoordigers het antwoord niet, en voor de andere vragen was
het eerder een combinatie van ‘niet van toepassing’ of ‘weet niet’. Gegeven de aard
van deze vragen - in vergelijking met de vragen waarvoor veel minder missende
waarden zijn gevonden - zijn mogelijke (combinaties van) redenen voor de hoge
percentages ontbrekende antwoorden:
a. dat vertegenwoordigers de bevraagde situaties niet altijd zelf, van dichtbij
meemaken en daarom niet kunnen beoordelen - dit geldt dan bijvoorbeeld voor
de vragen v66 (of een medewerker binnen 5 minuten reageert), v55 (sfeer tijdens
de maaltijden), vragen over hulp bij de toiletgang of incontinentiezorg (v47 en
48), en v51 (of de bewoner wel eens eten laat staan omdat hij/zij het niet lust);
b. dat sommige vragen toch vooral vanuit het perspectief van de bewoners
geformuleerd zijn (zoals v43 en v44 over of de lichamelijke en uiterlijke
verzorging naar de wensen van de bewoner gebeurt), en dat vertegenwoordigers
geen goed beeld hebben van de beleving van zorg door de bewoners;
c. dat sommige vragen minder van toepassing zijn op de psychogeriatrische setting
(bijvoorbeeld v64 en v46, over de zelfstandigheid of autonomie van bewoners).
Overigens lieten de vragen die direct betrekking hadden op de vertegenwoordigers
doorgaans minder dan 10% non-respons zien.
Scheefheid: Slechts één item had een zeer scheve en hoge ervaringscore, namelijk
vraag 13. Ruim 85% van de vertegenwoordigers bevestigde dat er mondelinge en/of
schriftelijke afspraken zijn gemaakt met de zorginstelling over de zorg. In 47% was
sprake van schriftelijke afspraken (eventueel in combinatie met mondelinge
informatie of overleg), en 38% van de vertegenwoordigers zei dat er alleen
mondelinge afspraken waren gemaakt over de zorg.
Overlap: Vijf sets (5x2) vragen vertoonden aanzienlijke overlap in de zin dat hun
correlatie groter was dan 0,70. Dit betreft de twee vragen naar informatie over het
zorgaanbod en de gang van zaken binnen het verpleeg- of verzorgingshuis (v8 en v9),
de vragen over de lichamelijke en uiterlijke verzorging (v43 en v44), over hulp bij de
toiletgang en incontinentiezorg (v47 en v48), over privacy van de bewoner (v61 en
v62), en over mogelijkheden voor dagbesteding en het aanbod van activiteiten (v68
en v69). Samenvoeging of een keuze voor één van deze vragen per set is daarom
wenselijk. In bijlage 6B is verder te zien dat nog een groot aantal vragen enige
overlap vertonen (correlaties >0,60). Dit betreft dan de volgende combinaties van
items:
a. de eerste drie informatievragen (8, 9, 10);
b. de inspraak- en overlegitems v15 (‘staat open voor uw inbreng, wensen en
vragen’) en v21 (‘weet waar u met uw vragen, problemen en eventuele klachten
terecht kunt’) en het bejegeningsaspect v30 (‘geven goed antwoord op uw
vragen’);
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c. de professionaliteitsitems v31 en 32 (‘werken vakkundig’ en ‘verpleegkundige
handelingen worden goed verricht’) en v38 (‘gezondheidsklachten worden
serieus genomen’) en het beschikbaarheidsitem v39 (‘snel de juiste hulp bij pijn
of ziekte’);
d. de vragen over vrijheidsbeperkende maatregelen (v41 en v42);
e. en de vragen over privacy (v62 en v63) en het zelfstandigheidsitem v64
(‘bewoner bepaalt zelf hoe dag eruit ziet’).
Al deze items komen eventueel ook voor samenvoeging of verwijdering in
aanmerking.
Belang: Twee kwaliteitsaspecten vonden de vertegenwoordigers duidelijk van
ondergeschikt belang. Dit betreft het meebeslissen over de tijdstippen en dagen van
de zorg (v17; 39% ‘niet belangrijk’) en afspraken over de zorg (v13; 23%).
Bovendien blijkt uit het overzicht in bijlage 6B dat 18-19% van de
vertegenwoordigers het niet belangrijk vindt dat de lichamelijke en uiterlijke
verzorging naar de wensen van bewoners plaatsvindt, dat 14-17% van de
vertegenwoordigers het niet nodig vindt dat bewoners zelf kunnen bepalen hoe hun
dag eruit ziet of wanneer ze opstaan en naar bed gaan, en dat 17% het niet nodig vindt
dat aan hun (de vertegenwoordigers) toestemming wordt gevraagd voor het toepassen
van vrijheidsbeperkende maatregelen. Daarnaast vindt 12% van de
vertegenwoordigers het onbelangrijk om informatie te ontvangen over de cliëntenraad
en om met zorgverleners te overleggen over wat er moet gebeuren.
Schaalbaarheid: In totaal waren twaalf ervaringsvragen voor vertegenwoordigers
moeilijk of niet schaalbaar (zie bijlage 6B). Tien van deze vragen bleven als losse
items over omdat ze geen betrouwbare schalen vormden. In tabel 5.7 zijn alleen de
zes moeilijk/niet schaalbare items opgenomen die ook niet aan andere item-criteria
voldeden. Dit betreft de items 13, 19, 41, 42, 51 en 65, die – op vraag 13 na – allen
gekenmerkt werden door een hoog percentage ontbrekende antwoorden of ‘niet van
toepassing’. Omdat vraag 51 niet bijdroeg aan de betrouwbaarheid van de schaal
Maaltijden, komt dit item in aanmerking voor verwijdering uit de vragenlijst. De
andere vijf items waren allen losse items (maakten geen onderdeel uit van een
schaal), en kunnen daarom voor wat betreft hun psychometrische eigenschappen in
aanmerking komen voor verwijdering uit de vragenlijst.

Op grond van deze uitkomsten is het aannemelijk dat enkele vragen kunnen worden
verwijderd, samengevoegd of geherformuleerd. Zo blijken er in ieder geval meerdere
redenen te zijn om de vragen 13, 19, 41, 42, 51 en 65 uit de vragenlijst te verwijderen.
Daarnaast kan op basis van hoge item non-respons (>40% ‘weet niet’ of ‘niet van
toepassing’) worden besloten om in ieder geval de vragen 32, 47, 48, 55 en 66 te
verwijderen. Dit geldt dan vooral voor vraag 66, die maar door 35% van de
vertegenwoordigers werd beantwoord. Verder is voor de sterk overlappende item sets v8
en v9, v43 en v44, v47 en v48, v61 en v62, en v68 en v69 samenvoeging of een keuze
voor één vraag per set wenselijk. Maar omdat vier van deze items (v43, 44, 47, 48) ook
veel non-respons kenden (>25%), kan ook voor verwijdering van deze items worden
gekozen.
Tenslotte komen nog een groot aantal items eventueel voor verwijdering in aanmerking,
vanwege een hoog percentage ontbrekende antwoorden (25-40%), kan vraag 17 worden

50

CQ-Index Verpleging, Verzorging en Thuiszorg, NIVEL 2007

verwijderd omdat bijna 40% van de vertegenwoordigers dit aspect niet belangrijk vindt,
en kan het eerder (onder Schaalanalyses) besproken item v40 ook worden verwijderd. Zie
voor de uiteindelijke aanbevelingen omtrent aanpassingen van de vragenlijst het overzicht
in bijlage 8.

5.3

De vragenlijst voor cliënten die thuis zorg krijgen
De schriftelijke vragenlijst voor cliënten die thuis zorg ontvangen (van een
thuiszorgorganisatie of instelling voor extramurale verzorging/verpleging) is ook voor
wat betreft de bruikbaarheid, validiteit en betrouwbaarheid geëvalueerd. Deze vragenlijst
komt in grote lijnen overeen met de vragenlijst voor bewoners van verpleeg- en
verzorgingshuizen, maar specifieke vragen over de intramurale setting ontbreken. In deze
lijst komen geen vragen voor met betrekking tot de ‘intramurale’ thema’s
Maaltijdverzorging, Sfeer, Woonruimte en privacy, en Wooncomfort. Anderzijds kent de
thuiszorglijst een groot aantal extra vragen die specifiek gaan over de extramurale setting
(de thuissituatie), de planning en levering van zorg ‘op afstand’ en de specifieke
behoeften van thuiszorgcliënten. Zo kent de thuiszorglijst extra vragen over de
telefonische bereikbaarheid, de wachttijd voor thuiszorg, wisselingen en vervanging, de
flexibiliteit van de zorg, de veiligheid van cliënten in hun eigen woonomgeving, en de
betrouwbaarheid van zorgverleners.
De resultaten van de schaal- en item-analyses voor de schriftelijke vragenlijst voor
thuiswonenden – verder kortweg aangeduid als de ‘thuiszorglijst’ – worden hierna
gepresenteerd.
Schaalanalyses
De schaalanalyses richtten zich in eerste instantie op de overeenkomstige items en
thema’s zoals die ook in de ‘bewonerslijst’ (vragenlijst voor interviews met bewoners van
verpleeg- en verzorgingshuizen) naar voren komen. Hiervoor is allereerst een overzicht
gemaakt van overeenkomstige en specifieke items van de thuiszorglijst. De specifieke,
‘extramurale’ items zijn daarbij zoveel mogelijk op voorhand toebedeeld aan thema’s of
subthema’s zoals die ook in het Toetsingskader voor Verantwoorde Zorg Thuis naar
voren komen.
Dit overzicht resulteerde in elf vergelijkbare thema’s die ook in de bewonerslijst
voorkomen, en een vijftal thema’s die specifiek voor de extramurale setting aan de orde
kwamen. Vervolgens is de schaalbaarheid van alle thema’s onderzocht met
betrouwbaarheidsanalyses. Het vergelijkende overzicht van items en de resultaten van de
betrouwbaarheidsanalyses (Cronbach’s alpha) zijn te vinden in bijlage 8. De
schaalanalyses resulteerden in de volgende 17 schalen of thema’s met losse items:
1) Zorgplan en evaluatie (v15, v16, (v18), v22, v23, v32; α=0,47 (of 0,55 zonder v18) ¾
losse items)
2) Inspraak en overleg (v19, v20, v21, v29, v31, v33, v34; α=0,80)
3) Bejegening (v35 t/m v37, v55, v57; α=0,78)
4) Informatie (v24 t/m v28 en v30; α=0,83)
5) Telefonische bereikbaarheid (v38 t/m v42; α=0,83)
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6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

Lichamelijke verzorging (v64, v65; α=0,71 ¾ losse items)
Professionaliteit zorgverlening (v17, v45, v49 t/m v53, v58, v66, v71; α=0,86)
Zorginhoudelijke veiligheid/signalering (v67 t/m v70, v73; α=0,89)
Activiteiten (v98 t/m 101; α=0,74)
Zelfstandigheid/autonomie (v90 t/m v97; α=0,74)
Veiligheid (v78 t/ v85; α=0,87)
Mentaal welbevinden (v88, v102 t/m 105; α=0,64)
Beschikbaarheid, wisselingen en vervanging van personeel (v44, v46 t/m v48, v56,
v72; α=0,72)
Wachttijd voor thuiszorg (v10 t/m v12; α=0,76)
Flexibiliteit van de zorg (v74 t/m v76; α=0,88)
Betrouwbaarheid van zorgverleners (v59 t/m v63, v89; α=0,74)
Ketenzorg (v54)

Veertien thema’s vormden betrouwbare, voldoende consistente schalen (met α >0,60).
Daarnaast waren drie thema’s in de thuiszorglijst (Zorgplan en evaluatie, Lichamelijke
verzorging, en Ketenzorg) onvoldoende homogeen of bestonden ze slechts uit één of twee
items, zodat hiervoor geen schaalscores maar uitsluitend scores voor losse items kunnen
worden berekend en gerapporteerd.
Van de 14 schalen werden er negen ook als betrouwbare schalen vastgesteld in de
bewonerslijst, met vergelijkbare alpha’s. In tegenstelling tot de bewonerslijst leverde het
thema Veiligheid voor de extramurale setting wel een betrouwbare schaal op. Overigens
bestond dit thema in de thuiszorglijst wel uit zes extra vragen over de leef-/
woonomgeving. Ook de schaal Beschikbaarheid personeel bestond voor de thuiszorglijst
uit meer items. Deze extra vragen gingen over de wisselingen en vervanging van
personeel, zodat dit thema voor de thuiszorglijst ‘Beschikbaarheid, wisselingen en
vervanging van personeel’ is genoemd. Overige verschillen met de lijst voor de
intramurale setting betroffen zes specifieke thema’s in de thuiszorglijst, te weten:
Zorginhoudelijke veiligheid/signalering, Telefonische bereikbaarheid, Betrouwbaarheid
van zorgverleners, Wachttijd voor thuiszorg, Flexibiliteit, en Ketenzorg.
De schaalanalyses wezen voor een aantal items uit dat zij geen bijdrage leverden aan de
interne consistentie van de beoogde schalen. Dit betreft op de eerste plaats de
veiligheidsvragen v86 (‘veilig voelen’) en v87 (‘zorgen over diefstal’); bij verwijdering
van deze items uit de schaal Veiligheid steeg de alpha van 0,72 naar 0,87. Deze vragen
komen daarom in aanmerking voor verwijdering uit de vragenlijst. Eventueel kan ook
v85 (‘zorgverleners tonen legitimatie als u daarom vraagt’) nog worden weggelaten, maar
verwijdering resulteerde slechts in een lichte stijging van de alpha (naar 0,88) zodat v85
vooralsnog in de schaal kan blijven. Verder kan v77 (‘andere zorgverlener indien
gewenst’) uit de vragenlijst worden weggelaten; bij verwijdering van dit item uit de
schaal Flexibiliteit steeg de alpha voor de schaal Flexibiliteit van 0,82 naar 0,88. Ook v61
(‘zorgverlener gaat vertrouwelijk met privé-zaken om’) kan eventueel worden verwijderd
omdat dit item geen essentiële bijdrage leverde aan de schaal Betrouwbaarheid
zorgverleners. Bij verwijdering van v61 steeg de alpha van 0,74 naar 0,76, maar omdat
deze verhoging niet essentieel is (<0,05), wordt v61 (voorlopig) toch tot de schaal
gerekend. Tenslotte droeg v12 (‘informatie over wachttijd’) niet bij aan de interne
consistentie van de schaal Wachttijd (zonder v12 steeg alpha van 0,76 naar 0,85), maar
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bij verwijdering van dit item zou de schaal nog maar uit twee (losse) items bestaan, zodat
het item voorlopig gehandhaafd blijft.
In tabel 5.8 staan de correlaties tussen de veertien vastgestelde schalen. De schalen
Wachttijd, Activiteiten, Zelfstandigheid, Telefonische bereikbaarheid, Mentaal
welbevinden, Informatie en Inspraak en overleg blijken het meest onafhankelijk te zijn
(Pearson correlaties<0,60). Daarentegen hangt de schaal Zorginhoudelijke veiligheid
sterk samen met de schaal Veiligheid van de woon-/ leefomgeving (r=0,85). Verder
vertoont de Professionaliteit van de zorgverlening redelijk veel overlap met de schalen
Betrouwbaarheid van zorgverleners en Zorginhoudelijke veiligheid (r is respectievelijk
0,72 en 0,70). Dit betekent dat scores op de schaal Professionaliteit zo’n 50% of meer van
de variatie van scores op Betrouwbaarheid en Zorginhoudelijke veiligheid kunnen
verklaren. De schalen Zorginhoudelijke veiligheid en Veiligheid van de woon- en
leefomgeving zijn nog minder uniek, en samenvoeging van deze schalen moet daarom
worden overwogen.
Tabel 5.8:

Correlaties tussen de schalen van de ervaringenvragenlijst voor
thuiswonenden (vragenlijst Thuis) (Nmax =1271)

Schalen
1. Inspraak en overleg
2. Bejegening
3. Informatie
4. Telefonische bereikbaarheid
5. Professionaliteit
6. Zorginhoudelijke veiligheid
7. Activiteiten
8. Zelfstandigheid/autonomie
9. Veiligheid
10. Mentaal welbevinden
11. Beschikbaarheid personeel,
wisselingen en vervanging
12. Wachttijd voor thuiszorg
13. Flexibiliteit van de zorg
14. Betrouwbaarheid
zorgverleners

2

3

4

5

0,58 0,54 0,40 0,48
0,50 0,43 0,67
0,54 0,48
0,40

6

7

8

9

10

11

12

13

14

0,46
0,44
0,45
0,29
0,70

0,33
0,34
0,37
0,31
0,39
0,33

0,28
0,30
0,26
0,28
0,40
0,37
0,50

0,41
0,51
0,43
0,31
0,62
0,85
0,32
0,21

0,30
0,37
0,30
0,31
0,45
0,57
0,46
0,45
0,39

0,48
0,55
0,52
0,53
0,68
0,57
0,37
0,41
0,56
0,43

0,12
0,13
0,25
0,26
0,16
0,05
0,11
0,08
0,22
0,12
0,19

0,40
0,43
0,42
0,42
0,47
0,50
0,37
0,29
0,46
0,36
0,55

0,38
0,57
0,38
0,36
0,72
0,67
0,35
0,40
0,52
0,43
0,57

0,23 0,10
0,44
1,00

Item-analyses
Voor een evaluatie van de bruikbaarheid en validiteit van de schriftelijke vragenlijst voor
thuiswonende cliënten is ook naar de eigenschappen van de afzonderlijke ervaringsvragen
(v10 t/m v12 en v15 t/m v105) en de bijbehorend belangscores gekeken. Tabel 5.9 geeft
een overzicht van de items die aan één of meerdere criteria niet voldoen. Een volledig
overzicht van hoe alle items op de vijf criteria scoren is te vinden in bijlage 6C.
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Tabel 5.9: Items die in aanmerking komen voor herformulering of verwijdering uit de
ervaringenvragenlijst voor thuiswonenden (vragenlijst Thuis)
Item nonrespons:

Scheefheid:

>25%

>85% meest

missing/

positieve

Overlap:

>25% 'niet

Schaalbaar-

n.v.t.

ervaring

r (> 0,60)

belangrijk'

heid*

Belang:

v10 wachttijd voor thuiszorg

0,73 (v11)

v11 mening wachttijd

0.73 (v10)

v12 informatie wachttijd

42,1%

v15 heeft u een zorgovereenkomst of contract

25,0%

87,5%

x (los item)

95,8% (ja,

v16 afspraken gemaakt over de zorg

x (los item)

mond./schrift.)

v18 zorgmap/-dossier of logboek wordt goed gebruikt

x (los item)

v22 evaluatiegesprek gehad in afgelopen 12 maanden
v23 zorg n.a.v. evaluatiegesprek bijgesteld

32,2%
75,3%

x (los item)

v24 info over wat de zorginstelling voor u kan doen

0,75 (v25)

v25 info over gang van zaken

0,75 (v24)

v32 vast contactpersoon
v39 hoe vaak is de zorginstelling buiten kantooruren
goed te bereiken
v40 als medewerker niet bereikt, wordt u dan binnen
één werkdag teruggebeld
v41 weet u hoe/wanneer uw contactpersoon of diens
vervanger telefonisch bereikbaar is
v42 is contactpersoon of leidinggevende bij de
zorginstelling telefonisch goed bereikbaar
v44 mening over aantal verschillende zorgverleners
v45 stemmen verschillende zorgverleners de thuiszorg
goed op elkaar af
v52 kan zorgverlener verpleegkundige handelingen
goed verrichten

x (los item)
63,8%
47,3%
30,1%
34,5%
27,4%
42,3%
76,4%

v55 behandelt zorgverlener u beleefd en met respect

89,3%

v63 kunt u zorgverlener volledig vertrouwen

87,1%

v64 gebeurt lichamelijke verzorging op de momenten
en manier zoals u dat wilt
v65 gebeurt uiterlijke verzorging op de momenten en
manier zoals u dat wilt
v67 let of wijst zorgverlener er op dat u voldoende eet
en drinkt
v68 let of wijst zorgverlener op een juist
medicijngebruik
v69 let zorgverlener op veranderingen in uw
lichamelijke gezondheid

54

x (los item)

67,4%

26,3%

(los item)

80,5%

31,0%

(los item)

73,2%

30,7%

80,3%

25,7%

58,9%

0,85 (v70)
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Item non-

v70 let zorgverlener op veranderingen in uw
psychische/geestelijke gezondheid
v72 krijgt u snel de juiste hulp bij pijn of ziekte

respons:

Scheefheid:

>25%

>85% meest

missing/

positieve

Overlap:

>25% 'niet

Schaalbaar-

n.v.t.

ervaring

r (> 0,60)

belangrijk'

heid*

70,4%

Belang:

0,85 (v69)

61,4%

v73 zorgt uw zorgverlener ervoor dat bij
veranderingen in uw situatie de zorg wordt

61,0%

aangepast
v74 wordt thuiszorg gemakkelijk aangepast als u
tijdelijk andere/aanvullende hulp wenst/nodig heeft
v75 wordt thuiszorg gemakkelijk aangepast als u
tijdelijk meer/minder zorg wenst/nodig heeft
v76 wordt zorg gemakkelijk aangepast als u de zorg
op ander tijdstip of andere dag wenst/nodig heeft
v77 wordt thuiszorg gemakkelijk aangepast als u een
andere zorgverlener wenst
v79 let zorgverlener op gevaarlijke situaties
v80 wijst zorgverlener op mogelijkheden voor
woningaanpassingen/hulpmiddelen
v81 let zorgverlener op juist gebruik van hulpmiddelen
v82 let of wijst zorgverlener op de houdbaarheid van
voedingsmiddelen
v83 wijst zorgverlener op noodzaak voor alarmering
v84 heeft zorginstelling met u afgesproken wat u in
geval van nood moet doen
v85 tonen zorgverleners een legitimatie als u daarom
vraagt

63,8%

0,83 (v75)

62,2%

88,5%

49,4%

90,6%

78,7%

80,1%

50,4%

90,8%

66,6%

x
0,72 (v81)
0,78 (v81)
0,72 (v79)

78,3%

0,78 (v80)

74,2%
59,9%

0,83 (v74)

28,2%
87,2%

49,8%
71,0%

v86 voelt u zich veilig in huis

x

v87 maakt u zich zorgen over diefstal#

x

v98 is er hulp als u ergens naar toe wilt

38,3%

v100 biedt zorgverlener voldoende ondersteuning bij
het vinden van mogelijkheden voor

74,0%

33,3%

71,3%

33,8%

dagbesteding/sociale contacten/activiteiten
v101 biedt zorgverlener voldoende praktische
ondersteuning bij regelzaken
v105 biedt uw zorgverlener voldoende emotionele
ondersteuning als gesprekspartner of luisterend oor

×

41,5%

Deze items voldoen niet aan de vereisten voor de schaalbaarheid omdat ze geen bijdrage leveren aan de
betrouwbaarheid ( interne consistentie) van een schaal. Hiertoe behoren ook de losse items.
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Tabel 5.9 laat zien dat 46 (49%) van de 94 core-items één of meer bijzonderheden of
tekortkomingen vertonen. Kort samengevat komen de bevindingen per criterium op het
volgende neer:
1. Item non-respons: Bij 33 items heeft meer dan een kwart van de cliënten de vraag
niet beantwoord, en voor 22 van deze vragen was de non-respons (incl. ‘niet van
toepassing’/’weet niet’) zelfs meer dan 50%. Daarbij spant item v65 (‘uiterlijke
verzorging op de momenten en manier zoals u dat wilt’) de kroon met ruim 80%
ontbrekende antwoorden. Vooral de vragen over Lichamelijke verzorging,
Zorginhoudelijke veiligheid/signalering, Flexibiliteit, en Veiligheid van de woon/leefomgeving waren vaak (voor zo’n 60-80% van de cliënten) niet van toepassing.
Deze hoge percentage ontbrekende antwoorden toont de beperkte toepasbaarheid van
deze vragen aan. De overige vragen werden in de regel door 50% of meer van de
respondenten beantwoord. Vragen waarop cliënten relatief vaak geen antwoord
wisten te geven gingen over telefonische bereikbaarheid van de zorginstelling en de
bereikbaarheid van de contactpersoon of hun aanspreekpunt binnen de instelling.
Hierbij had een kwart tot ruim de helft van de respondenten het antwoord ‘weet ik
niet’ aangekruist omdat ze hier kennelijk geen ervaring mee hadden.
2. Scheefheid: Negen items hadden een zeer scheve en hoge ervaringscore (vraag 15,
16, 55, 63, 75 t/m 79 en 83). Grote uitschieters vormden daarbij de vragen over
zorgafspraken of een zorgovereenkomst/contract (v15 en v16), twee items over de
veiligheid van cliënten (v79 en v83), twee vragen naar het gemak waarmee de zorg
zonodig wordt aangepast (Flexibiliteit, v76 en v75), vraag 55 over een respectvolle
bejegening, en de vraag naar vertrouwen in de zorgverleners (v63). Vrijwel alle
respondenten (95,8%) gaven aan dat er mondelinge en/of schriftelijke afspraken
waren gemaakt over de zorg; bij 56% was er sprake van schriftelijke afspraken, bij
21% zowel mondelinge als schriftelijke afspraken, en 19% van de cliënten zei dat er
alleen mondelinge afspraken waren gemaakt over de zorg. En als nodig wijzen ruim
85% van de zorgverleners op gevaarlijke situaties en de noodzaak voor alarmering,
en in circa 90% van de gevallen wordt de zorg daadwerkelijk aangepast als dat
tijdelijk nodig of gewenst is. Deze hoge percentages met positieve ervaringen roepen
de vraag op of op deze punten wel verbetermogelijkheden zijn, en of er op deze
punten wel verschillen bestaan tussen instellingen. Verwijdering van (enkele van) de
hiervoor genoemde vragen uit de vragenlijst kan dan ook worden overwogen.
3. Overlap: Vijf sets vragen vertoonden aanzienlijke overlap in de zin dat hun correlatie
groter was dan 0,70. Dit betreft twee vragen naar de gerapporteerde wachttijd voor
start van de thuiszorg - na de indicatie - en de mening over deze wachttijd (v11 en
v12), de vragen over informatie betreffende het zorgaanbod en de gang van zaken
(v24 en v25), de vragen naar de zorginhoudelijke veiligheid als het gaat om het
signaleren van veranderingen in lichamelijke en geestelijke gezondheid (v69 en v70),
twee vragen over de flexibiliteit van de zorg (v74 en v75), en drie vragen over
veiligheid (v79 t/m v81). Samenvoeging of een keuze voor één van deze vragen per
set is daarom wenselijk. In bijlage 6C is verder te zien dat nog een groot aantal
vragen enige overlap vertonen (correlaties >0,60). Dit betreft dan vooral de (andere)
items over Zorginhoudelijke veiligheid, Flexibiliteit, en Veiligheid.
4. Belang: Acht kwaliteitsaspecten vonden de cliënten duidelijk van ondergeschikt
belang. Dit betreft vooral de ondersteuning door de zorgverleners bij het vinden van
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mogelijkheden voor dagbesteding/activiteiten en bij praktische regelzaken (v100 en
v101, 33-34% ‘niet belangrijk’), het jaarlijkse evaluatiegesprek (v22, 32%), de
uiterlijke verzorging (v65, 31%), en dat de zorgverlener let of wijst op eten/drinken,
de houdbaarheid van voedingsmiddelen en een juist medicijngebruik (respectievelijk
v67, v82 en v68; 26-31%). Deze zeven items geven kennelijk weinig inhoud aan het
‘algemene’ cliëntenperspectief, en komen om die reden in aanmerking voor
verwijdering uit de vragenlijst. Alle andere kwaliteitsaspecten worden door een ruime
meerderheid (>80%) van de 99 bevraagde cliënten (respondenten belangvragenlijst)
belangrijk gevonden.
5. Schaalbaarheid: Negen ervaringsvragen waren moeilijk of niet schaalbaar. Zes van
deze vragen bleven als losse items over omdat ze geen betrouwbare schalen vormden.
Dit betreft de items van het thema Zorgplan en evaluatie (v15, 16, 18, 22, 23 en 32),
waarvan vier items ook niet aan één of meer andere criteria voldoen (behalve v18 en
v32) en om die reden(en) in aanmerking komen voor verwijdering uit de vragenlijst.
Overigens bleek uit de schaalanalyses dat vraag 18 geen bijdrage leverde aan de
‘schaal’ Zorgplan en evaluatie (bij verwijdering steeg de alpha van 0,47 naar 0,55) en
daarom zou dit item eventueel ook in aanmerking komen voor verwijdering. Dan zou
van het thema Zorgplan en evaluatie alleen vraag 32, over de contactpersoon,
overblijven, welke vervolgens probleemloos bij de schaal Inspraak en overleg kan
worden ondergebracht (alpha=0,73). De overige, niet schaalbare items gaan over
Veiligheid (v77, v86 en v87), maar leverden geen bijdrage aan de betrouwbaarheid
van deze schaal. Om die reden kunnen deze items uit de vragenlijst worden
verwijderd.
Op grond van deze uitkomsten is het aannemelijk dat enkele vragen kunnen worden
verwijderd, samengevoegd of geherformuleerd. Zo blijkt er in ieder geval voldoende
reden te zijn om de vragen 15, 16, 18, 22, 23, 55, 63, 64, 65, 67, 68, 77, 79, 82, 83, 85,
86, 87, 100 en 101 uit de vragenlijst te verwijderen. Daarnaast kan op basis van hoge item
non-respons (>60% ‘weet niet’ of ‘niet van toepassing’) worden besloten om diverse
vragen uit de vragenlijst te verwijderen, onder andere uit de schalen Zorginhoudelijke
veiligheid/signalering, Flexibiliteit, en Veiligheid van de woon-/leefomgeving (zie bijlage
8). Het thema Flexibiliteit kan mogelijk zelfs in zijn geheel komen te vervallen, gegeven
de hoge percentages ‘niet van toepassing’ en de overwegend positieve ervaringen op dit
gebied. Verder is voor de sterk overlappende item sets (v11+v12, v24+v25, v69+v70, en
de overgebleven vragen over veiligheid v80+v81) samenvoeging of een keuze voor één
vraag per set wenselijk. Tot slot verdient het aanbeveling om na reductie van het aantal
items over veiligheid – gegeven de hoge inter-schaal-correlatie van 0,85 – de schalen
Zorginhoudelijke veiligheid en Veiligheid van de woon- en leefomgeving – zinvol samen
te voegen tot één schaal Veiligheid/signalering.

5.4

Samenhang tussen de drie vragenlijsten en aansluiting op toetsingskaders
Na de evaluatie van de drie afzonderlijke meetinstrumenten, wordt in deze paragraaf
aandacht besteed aan 1) de samenhang tussen de inhoud van de drie vragenlijsten en 2) de
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aansluiting van de vastgestelde thema’s op de Toetsingskaders voor Verantwoorde Zorg.
Samenhang tussen de vragenlijsten
De schaalanalyses lieten voor de bewoners-, vertegenwoordigers- en thuiszorglijst
respectievelijk 12, 11 en 14 betrouwbare schalen zien. Daarbij werden een groot aantal
vergelijkbare, betrouwbare schalen geïdentificeerd. Tabel 5.10 geeft een overzicht van
deze overeenkomstige thema’s, waarbij tevens is aangegeven of de thema’s als
betrouwbare schalen gerapporteerd kunnen worden.
Zes thema’s kwamen uit alle vragenlijsten naar voren als betrouwbare schalen en kunnen
derhalve worden beschouwd als de basismodule. Dit betreft de thema’s Inspraak en
overleg, Bejegening, Informatie, Professionaliteit van de zorgverlening, Activiteiten en
Beschikbaarheid personeel. Voor enkele thema’s kon geen betrouwbare schaal –
bestaande uit meer dan twee items – worden vastgesteld, zodat de resultaten voor deze
onderwerpen vooralsnog op het niveau van de losse items dienen te worden
gerapporteerd. Dit betreft de thema’s Zorgplan en evaluatie (in alle drie lijsten),
Lichamelijke verzorging in de thuiszorglijst, Vrijheidsbeperkende maatregelen in de
vertegenwoordigerslijst, Wooncomfort en Veiligheid van de woon-/leefomgeving (in de
bewoners- en vertegenwoordigerslijst), Zelfstandigheid en Mentaal welbevinden (in de
vertegenwoordigerslijst) en Ketenzorg (één item in de thuiszorglijst over samenwerking
met andere hulpverleners).
Vergelijking van de vertegenwoordigerslijst met de bewonerslijst laat zien dat de
vragenlijst voor vertegenwoordigers twee extra thema’s kent (Telefonische
bereikbaarheid en communicatie, en Vrijheidsbeperkende maatregelen), en dat in
tegenstelling tot de bewonerslijst de thema’s Zelfstandigheid/autonomie en Mentaal
welbevinden geen betrouwbare schalen vormden (omdat deze twee thema’s in de
vertegenwoordigerslijst elk uit maar twee items bestonden).
De vragenlijsten voor de intramurale en extramurale setting verschillen op een aantal
thema’s en een directe vergelijking voor overeenkomstige thema’s wordt bemoeilijkt
door het feit dat de verschillende lijsten niet exact dezelfde vragen per thema kennen.
Voor vijf overeenkomstige thema’s telt de thuiszorglijst een uitgebreidere set vragen. Dit
betreft de schalen: Professionaliteit van de zorgverlening (drie extra items), Veiligheid
van de woon- en leefomgeving (zeven extra vragen over preventie door zorgverleners),
Activiteiten (twee extra vragen over ondersteuning), Zelfstandigheid/autonomie (drie
extra vragen), en Beschikbaarheid personeel (vier extra vragen over
wisselingen/vervanging). Daarnaast telde de thuiszorglijst een aantal specifieke schalen
die niet in de intramurale lijsten voorkomen, te weten: Zorginhoudelijke
veiligheid/signalering, Betrouwbaarheid Zorgverleners, Wachttijd en Flexibiliteit.
Samenvattend kan worden gesteld dat de basismodule, met vragen over zes basisthema’s
(Inspraak en overleg, Bejegening, Informatie, Professionaliteit van de zorgverlening,
Activiteiten en Beschikbaarheid personeel), samen met specifieke uitbreidingen voor de
specifieke doelgroepen (bewoners, vertegenwoordigers, thuiswonende cliënten) een
compleet instrument vormt voor cliëntenraadpleging in de sector verpleging, verzorging
en thuiszorg.
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Tabel 5.10: Overeenkomstige thema’s en betrouwbaarheid van schalen in de drie
vragenlijsten
Intramuraal
Bewoners
Vertegenwoordigers
+
+
+
+
+
+
(+)
x
+
+
+
+
+
+
x
x
x
x
x
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
x
x
x
x
x
x

Extramuraal
Thuiswonenden
+
+
+
+
x
(+)
x
+
+
x
x
x
(+)
(+)
(+)
+
(+)
+
+
-

Zorgplan en evaluatie
Inspraak en overleg
Bejegening
Informatie
Telefonische bereikbaarheid
Lichamelijke verzorging
Maaltijdverzorging
Professionaliteit zorgverlening
Vrijheidsbeperkende
maatregelen
Zorginhoudelijke veiligheid
Betrouwbaarheid zorgverleners
Wooncomfort
Sfeer
Woonruimte en privacy
Veiligheid woon-/leefomgeving
Activiteiten
Zelfstandigheid/autonomie
Mentaal welbevinden
Beschikbaarheid personeel
Wachttijd
Flexibiliteit
Ketenzorg
- = geen betrouwbare, consistente schaal (met meer dan 2 items)
+ = betrouwbare, consistente schaal (Cronbach’s alpha>0,80)
(+) = betrouwbare schaal, maar wijkt qua samenstelling (items) iets af van vergelijkbare
schaal/schalen
x = thema niet van toepassing of niet als afzonderlijk thema aan de orde gesteld

Vergelijking van de vertegenwoordigerslijst met de bewonerslijst laat zien dat de
vragenlijst voor vertegenwoordigers twee extra thema’s kent (Telefonische
bereikbaarheid en communicatie, en Vrijheidsbeperkende maatregelen), en dat in
tegenstelling tot de bewonerslijst de thema’s Zelfstandigheid/autonomie en Mentaal
welbevinden geen betrouwbare schalen vormden (omdat deze twee thema’s in de
vertegenwoordigerslijst elk uit maar twee items bestonden).
De vragenlijsten voor de intramurale en extramurale setting verschillen op een aantal
thema’s en een directe vergelijking voor overeenkomstige thema’s wordt bemoeilijkt
door het feit dat de verschillende lijsten niet exact dezelfde vragen per thema kennen.
Voor vijf overeenkomstige thema’s telt de thuiszorglijst een uitgebreidere set vragen. Dit
betreft de schalen: Professionaliteit van de zorgverlening (drie extra items), Veiligheid
van de woon- en leefomgeving (zeven extra vragen over preventie door zorgverleners),
Activiteiten (twee extra vragen over ondersteuning), Zelfstandigheid/autonomie (drie
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extra vragen), en Beschikbaarheid personeel (vier extra vragen over
wisselingen/vervanging). Daarnaast telde de thuiszorglijst een aantal specifieke schalen
die niet in de intramurale lijsten voorkomen, te weten: Zorginhoudelijke
veiligheid/signalering, Betrouwbaarheid Zorgverleners, Wachttijd en Flexibiliteit.
Samenvattend kan worden gesteld dat de basismodule, met vragen over zes basisthema’s
(Inspraak en overleg, Bejegening, Informatie, Professionaliteit van de zorgverlening,
Activiteiten en Beschikbaarheid personeel), samen met specifieke uitbreidingen voor de
specifieke doelgroepen (bewoners, vertegenwoordigers, thuiswonende cliënten) een
compleet instrument vormt voor cliëntenraadpleging in de sector verpleging, verzorging
en thuiszorg.
Relatie met de toetsingskaders
Uit de schaalanalyses kwamen voor de verschillende lijsten thema’s en schalen naar
voren die gebaseerd zijn op een clustering van de voor bewoners/cliënten belangrijke en
samenhangende kwaliteitsaspecten. Deze indeling komt niet noodzakelijk overeen met de
vooraf gedefinieerde thema’s in de Toetsingskaders voor verantwoorde zorg. Toch zijn er
grote overeenkomsten, en dit komt tot uitdrukking in de grotendeels identieke
naamgeving van de thema’s/schalen van de vragenlijsten. Hierna volgen twee schema’s
(Tabel 5.11 en 5.12) waarin de aansluiting tussen de vastgestelde thema’s en de
betreffende toetsingskaders (voor V&V en voor Zorg Thuis) wordt weergegeven.
Voor een aantal thema’s of schalen uit de vragenlijsten geldt dat deze corresponderen met
verschillende thema’s van de toetsingskaders. Dit is bijvoorbeeld het geval voor de schaal
Professionaliteit en zorginhoudelijke veiligheid, welke zowel bij thema 4
(Zorginhoudelijke veiligheid) als bij thema 9 (Voldoende en bekwaam personeel) van het
toetsingskader aan de orde komt. Anderzijds komt het ook voor dat specifieke thema’s
van het toetsingskader, zoals Voldoende en bekwaam personeel, met meerdere
thema’s/schalen uit de vragenlijsten corresponderen.
Samenvattend kan worden gesteld dat de thema’s en vastgestelde schalen van de
vragenlijsten op alle thema’s van de betreffende toetsingskaders terugslaan. Alleen komt
het thema ketenzorg nu niet aan de orde in de vragenlijsten voor bewoners en
vertegenwoordigers.
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Tabel 5.11: Relatie tussen de vastgestelde thema’s van de vragenlijsten voor bewoners en
vertegenwoordigers, en het bijbehorende Toetsingskader voor Verantwoorde
zorg V&V.
Thema’s Toetsingskader V&V

Thema’s vragenlijsten
Bewoners

Vertegenwoordigers

1. Zorg- en leefplan/
behandelplan

Zorgplan en evaluatie

Zorgplan en evaluatie

2. Communicatie en informatie:
- communicatie

Inspraak en overleg

- informatie
- bejegening

Informatie
Bejegening

Inspraak en overleg
Tel. bereikbaarheid en
communicatie
Informatie
Bejegening

Lichamelijke verzorging
Maaltijdverzorging

Lichamelijke verzorging
Maaltijdverzorging

Professionaliteit en veiligheid van
de zorgverlening

Professionaliteit en veiligheid van
de zorgverlening
Vrijheidsbeperkende maatregelen

Wooncomfort
Sfeer
Woonruimte en privacy
Zelfstandigheid/autonomie

Wooncomfort
Sfeer
Woonruimte en privacy
Veiligheid woon-/leefomgeving

Activiteiten
Zelfstandigheid/autonomie

Activiteiten
Zelfstandigheid/autonomie

7. Mentaal welbevinden
- aandacht

Mentaal welbevinden

Mentaal welbevinden

8. Veiligheid wonen en verblijf

Veiligheid woon-/leefomgeving

Veiligheid woon-/leefomgeving

9. Voldoende en bekwaam
personeel

Professionaliteit en veiligheid van
de zorgverlening
Beschikbaarheid personeel

Professionaliteit en veiligheid van
de zorgverlening
Beschikbaarheid personeel

3. Lichamelijk welbevinden en
gezondheid:
- schoon en verzorgd lichaam
- smakelijke maaltijden, hapjes
en drankjes
4. Zorginhoudelijke veiligheid
- passende aandacht, adequate
zorg
- vrijheidsbeperkende
maatregelen
5. Woon- en leefomstandigheden
- wooncomfort
- privacy
- bewegingsvrijheid/mogelijkheid
6. Participatie en
dagstructurering
- participatie
- dagbesteding en –structurering
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Tabel 5.12: Relatie tussen de vastgestelde thema’s van de vragenlijst voor thuiswonende
cliënten, en het bijbehorende Toetsingskader voor Verantwoorde Zorg Thuis
Thema’s Toetsingskader Zorg Thuis

Thema’s vragenlijst voor cliënten

1. Zorgovereenkomst en zorg/leefplan

Zorgplan en evaluatie

2. Communicatie en informatie:
- communicatie
- informatie

Inspraak en overleg
Informatie

3. Lichamelijke gezondheid
- schoon en naar wens verzorgd lichaam
- tijdige signalering gezondheidsrisico’s en
veranderingen in lichamelijke gezondheid

Lichamelijke verzorging

4. Zorginhoudelijke veiligheid
(preventie en adequate maatregelen bij pijn/ziekte)

Zorginhoudelijke veiligheid

5. Woon- en leefomgeving
- bereikbaarheid van de zorg(verleners/-organisatie)
- thuis voelen

Zorginhoudelijke veiligheid

Telefonische bereikbaarheid
(Mentaal welbevinden)

6. Sociale zelfredzaamheid

Activiteiten
Zelfstandigheid/autonomie

7. Geestelijk welzijn

Mentaal welbevinden

8. Veiligheid in en om de woning

Veiligheid woon-/leefomgeving

9. Professionele kwaliteit zorgverleners
- Deskundigheid
- Bejegening
- Betrouwbaarheid
- Signalering tekorten in de zorg en actie

Professionaliteit van de zorgverlening
Bejegening
Betrouwbaarheid van de zorgverleners
Zorginhoudelijke veiligheid + Flexibiliteit

10. Betrouwbare zorgorganisatie
- Betrouwbare organisatie
- Voldoende en bekwaam personeel

11. Ketenzorg
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Zorgplan en evaluatie
Beschikbaarheid personeel
Wachttijd
Professionaliteit van de zorgverlening
Ketenzorg
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6 Uitkomsten pilot-studie

6.1

Kwaliteit van de zorg en verbetermogelijkheden in verpleeg- en
verzorgingshuizen
Ervaringscores
De resultaten van de interviews met de Ervaringenvragenlijst laten zien dat bewoners
overwegend positieve ervaringen hebben met de zorg. Gevraagd naar een totaaloordeel,
gaven bewoners het verpleeg- of verzorgingshuis en de zorgverleners een ruime
voldoende.
Tabel 6.1: Gemiddelde ervaringscores voor de schalen en losse items (vragenlijst V&V)
(Nmax=2325)
Schalen of losse items:
Inspraak en overleg
Bejegening
Informatie
Lichamelijke verzorging
Maaltijdverzorging
Professionaliteit en veiligheid zorgverlening
Sfeer
Woonruimte en privacy
Zelfstandigheid/autonomie
Activiteiten
Mentaal welbevinden
Beschikbaarheid personeel

N

Gemiddelde
ervaringscore

Standaarddeviatie

2134

2,57

0,84

2288

3,38

0,62

2108

2,70

0,63

1087

3,33

0,71

2221

3,43

0,52

2107

3,35

0,56

2272

3,23

0,61

2298

3,59

0,57

2298

3,44

0,70

2207

3,25

0,60

2174

3,11

0,63

2145

2,86

0,68

2199

1,92

1,01

1726

1,36

0,77

2276

2,35

1,49

2325

3,43

0,81

2275

3,22

0,93

2314

3,72

0,59

2299

3,59

1,03

2311

3,56

0,82

2311

2,18

1,47

Zorgplan en evaluatie:
13. afspraken over de zorg*
18. evaluatiegesprek*
23. vaste contactpersoon*
Wooncomfort:
52. temperatuur woonruimte
53. woonruimte schoongehouden
Veiligheid:
66. veilig gevoel
67. overal een bel onder handbereik
69. geen zorgen over diefstal#
70. weet wat te doen bij brand of calamiteiten

*
#

De scores van deze dichotome items zijn voor de analyses gehercodeerd als: 1=nee, 4=ja
Dit item was negatief geformuleerd (hier positief geformuleerd) en voor de gepresenteerde score geldt:
hoge score=beste score (4=geen zorgen)
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De bewoners gaven de zorginstelling een gemiddeld waarderingscijfer van 7,7 en de
verzorgenden/verpleegkundigen een iets hogere waardering, namelijk gemiddeld een 7,9
(op een schaal van 0 = slechtst mogelijke zorginstelling/zorgverleners, tot 10 = best
mogelijke zorginstelling/zorgverleners).
In tabel 6.1 worden de gemiddelde ervaringscores weergegeven voor de gevonden
schalen en voor de losse items van de resterende thema’s. Scores variëren van 1 tot 4,
waarbij de hoogste score staat voor de beste ervaring. Uit tabel 6.1 valt af te lezen dat de
hoogste schaalscores gelden voor Woonruimte en privacy (3,59),
Zelfstandigheid/autonomie (3,44), en Maaltijdverzorging (3,43). Bij de schalen komen de
laagste ervaringscores voor bij Inspraak en overleg (2,57), Informatie (2,70), en
Beschikbaarheid personeel (2,86). Bij de losse items die niet schaalbaar waren, worden de
hoogste ervaringscores gevonden voor de veiligheidsitems (‘veilig gevoel’, ‘bel overal
onder handbereik’ en ‘geen zorgen over diefstal’), gevolgd door items over het
wooncomfort (‘temperatuur’ en ‘woonruimte schoongehouden’).
Belangscores
Naast ervaringscores zijn ook belangscores berekend op basis van antwoorden op 311
interviews met een belangvragenlijst. In bijlage 7 zijn de gemiddelde belangscores voor
alle kwaliteitsaspecten te vinden. Afgaande op deze gemiddelde belangscores lijken
bewoners over het geheel genomen alle aspecten belangrijk te vinden; de gemiddelde
belangscores variëren van 2,40 tot 3,60 (dus een spreiding rond de score 3 ‘belangrijk’).
Belangscores op themaniveau laten zien dat bewoners voldoende en bekwaam personeel
het allerbelangrijkst vinden: Beschikbaarheid en Professionaliteit hadden gemiddelde
belangscores van respectievelijk 3,34 en 3,29. Ook Wooncomfort (3,26), Bejegening
(3,25) en Veiligheid (3,22) scoren hoog voor wat betreft hun belang. Daarentegen vinden
bewoners Zorgplan en evaluatie (2,61), Activiteiten (2,77), Inspraak en overleg (2,79) en
Informatie (2,88) het minst belangrijk. Belangscores voor andere thema’s varieerden van
2,96 tot 3,11.
Tabel 6.2:

Top 10 van items met de hoogste belangscores (vragenlijst V&V)

Item

Belangscore

34. voldoende personeel
32. verpleegkundige handelingen worden goed verricht
47. maaltijden smaken goed
66. veilig voelen
24. zorgverleners behandelen u beleefd en met respect
31. verzorgenden/verpleegkundigen werken vakkundig
37. gezondheidsklachten worden serieus genomen
53. woonruimte schoongehouden
38. snel de juiste hulp bij pijn of ziekte
56. thuis voelen

3,60
3,53
3,47
3,41
3,40
3,40
3,39
3,36
3,35
3,35

In tabel 6.2 staan de 10 items met de hoogste belangscores (gemiddeld 3,35 tot 3,60).
Deze items hebben op zeven van de 15 thema’s betrekking en gaan vooral over de
professionaliteit en veiligheid van de zorgverlening (v32, v31, v37, v38). Maar bovenal
vinden bewoners de beschikbaarheid van voldoende personeel (v34) van belang.
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Tabel 6.3:

Top 10 van items met de laagste belangscores (vragenlijst V&V)

Item

Belangscore

12. info: cliëntenraad
13. schriftelijke afspraken over de zorg
18. evaluatiegesprek in afgelopen 12 maanden
60. verzorgenden/medewerkers komen niet ongevraagd binnen
17. meebeslissen over tijdstippen en dagen
50. maaltijden gespreid over de dag
11. info: het beleid
64. kan overal komen in huis
48. voldoende hulp bij het eten
80. geestelijk verzorger of hulpverlener

2,40
2,46
2,51
2,54
2,60
2,66
2,67
2,71
2,72
2,72

In tabel 6.3 staan de 10 items met de laagste gemiddelde belangscores. Deze variëren van
gemiddeld 2,40 tot 2,72, dus tussen ‘eigenlijk wel belangrijk’ (score 2) en ‘belangrijk’
(score 3). Deze 10 items raken eveneens zeven van de 15 thema’s. Informatie over de
cliëntenraad (v12), afspraken over de zorg (v13) en een evaluatiegesprek (v18) zijn
aspecten die bewoners over het algemeen het minst belangrijk vinden.
Tabel 6.4: Verbeterpotentieel voor de 15 thema’s (verbeterscores van 0-4)
Item

Verbeterscore

Zorgplan en evaluatie

1,53

Inspraak en overleg

1,36

Bejegening

0,47

Informatie

1,10

Lichamelijke verzorging

0,43

Maaltijdverzorging

0,46

Professionaliteit en veiligheid zorgverlening

0,49

Wooncomfort

0,61

Sfeer

0,42

Woonruimte en privacy

0,35

Veiligheid

0,71

Zelfstandigheid/autonomie

0,48

Activiteiten

0,64

Mentaal welbevinden

0,76

Beschikbaarheid personeel

1,17

Cursief: deze thema’s vormden geen betrouwbare, homogene schalen zodat de bijbehorende verbeterscores met enige
voorzichtigheid geïnterpreteerd moeten worden

Verbeterscores
Op basis van de antwoorden van bewoners op de Ervaringenvragenlijst en de
Belangvragenlijst is bepaald welke aspecten van de zorg in verpleeg- en
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verzorgingshuizen als eerste voor verbetering in aanmerking komen. Voor het berekenen
van de verbeterscores is voor elk item de fractie ‘negatieve ervaringen’ vermenigvuldigd
met de betreffende belangscore (zie ook Berekening kwaliteitscores in de Methode). In
bijlage 7A is voor alle items de fractie ‘negatieve ervaringen’, de belangscore en de
bijbehorende verbeterscore weergegeven.
Op themaniveau laten vooral Zorgplan en evaluatie (gemiddelde verbeterscore van 1,53),
Inspraak en overleg (1,36), Beschikbaarheid personeel (1,17), en Informatie (1,10)
verbetermogelijkheden zien (zie Tabel 6.4). De minste kwaliteitswinst kan worden
behaald op het gebied van Woonruimte en privacy (0,35), Sfeer (0,42) en Lichamelijke
verzorging (0,43). De gemiddelde verbeterscores voor de andere thema’s varieerden van
0,46 (Maaltijdverzorging) tot 0,76 (Mentaal welbevinden).
In tabel 6.5 staan de tien kwaliteitsaspecten weergegeven die vanuit het
bewonersperspectief als eerste voor verbetering in aanmerking komen. Voorop staat het
item over de beschikbaarheid van ‘voldoende personeel’. Een ander beschikbaarheidsaspect sluit de top 10, namelijk v68 ‘medewerker reageert binnen 5 minuten’. Daarnaast
staan alle aspecten van het thema’s Zorgplan en evaluatie (v18, v19 en v23), het
veiligheidsitem v70, enkele aspecten van Inspraak en overleg (v16 en v17), en twee
Informatie-items (v11 en v9) in de top 10 van verbetermogelijkheden.
Tabel 6.5: Top 10 van aspecten met hoogste verbeterscores (op een schaal van 0-4)
Item

Verbeterscore

34. voldoende personeel
18. evaluatiegesprek in afgelopen 12 maanden
70. weet wat te doen bij brand of calamiteiten
17. hoe vaak beslist u mee over tijdstippen en dagen
16. hoe vaak beslist u mee over de verzorging of behandeling
23. vaste contactpersoon als aanspreekpunt
11. info: het beleid
19. zorg bijgesteld naar aanleiding van evaluatiegesprek
9. info: uw rechten
68. medewerker reageert binnen 5 minuten

2,14
1,95
1,92
1,64
1,61
1,57
1,55
1,38
1,30
1,26

Casemix adjusters
Om te bepalen of en welke achtergrondkenmerken van bewoners (mede) van invloed zijn
op de kwaliteitsscores (ervaringscores en waarderingscijfers), zijn regressie-analyses
uitgevoerd. In tabel 6.6 staan de resultaten van deze analyses weergegeven voor de 14
schalen (ervaringscores) en het algemene oordeel van bewoners over de zorginstelling en
de zorgverleners (waarderingscijfers).
De verklaarde variantie (R2) in de tabel laat zien dat de achtergrondkenmerken maar een
klein deel van de variatie in kwaliteitscores verklaren (slechts 1 tot 6%). En als de
kenmerken van bewoners een rol spelen, dan geldt dit vooral voor de ervaringen voor wat
betreft Woonruimte en privacy, Mentaal welbevinden, Beschikbaarheid personeel, en
Zelfstandigheid/autonomie.
Van alle onderzochte achtergrondkenmerken vertoont vooral de ervaren gezondheid
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significante samenhang met de gerapporteerde ervaringen en de waardering van de zorg.
Op 12 van de 14 uitkomsten gaat een slechtere gezondheid gepaard met lagere
kwaliteitsscores. Leeftijd en opleidingsniveau vertonen een significante samenhang met
respectievelijk negen en zeven van de 14 kwaliteitsscores. Daarbij gaan een hogere
leeftijd en een lagere opleiding gepaard met gemiddeld hogere kwaliteitsscores.
Tabel 6.6: Samenhang tussen achtergrondkenmerken# van bewoners en de
gerapporteerde ervaringen en waarderingscijfers voor de kwaliteit van de
zorg in verpleeg- en verzorgingshuizen. Resultaten van lineaire regressieanalyses: gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten* (ß) en verklaarde
variantie (R2)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Geslacht
,005 ,028 ,062 ,029 ,037 ,009 ,023 ,046 -,029 ,108 ,055 ,082 -,022 -,012
Leeftijd
-,012 ,043 ,028 ,067 ,003 ,029 ,068 ,143 ,067 ,094 ,068 ,076 ,084 ,049
Opleiding
,021 -,018 ,006 -,067 -,004 -,033 -,077 -,058 -,034 ,012 -,029 -,083 -,065 -,083
Gezondheid -,081 -,125 -,024 -,111 -,166 -,139 -,131 -,046 -,120 -,117 -,179 -,160 -,141 -,101
Verblijfsduur ,065 -,022 ,174 ,043 -,056 ,003 -,022 ,173 ,032 ,092 ,077 ,006 ,000 -,035
R2

,011

,020

,034

,026

,033

,022

,030

,062

,025

,043

,049

,046

,035

1=Inspraak en overleg; 2=Bejegening; 3=Informatie; 4=Lichamelijke verzorging; 5=Maaltijdverzorging;
6=Professionaliteit en veiligheid zorgverlening; 7=Sfeer; 8=Woonruimte en privacy; 9=Activiteiten;
10=Zelfstandigheid/autonomie; 11=Mentaal welbevinden; 12=Beschikbaarheid personeel; 13=waarderingscijfer
zorginstelling; 14=waarderingscijfer zorgverleners
#

Geslacht: 1=vrouw, 2=man; Leeftijd: continue; Opleiding: 1=laag (geen/LBO/VMBO), 2=middel (MAVO/MBOHAVO/VWO), 3=hoog (HBO, universiteit en postacademisch); Gezondheid (ervaren gezondheid): 1=uitstekend,
5=slecht; Verblijfsduur: 1=minder dan een half jaar, 5= meer dan 5 jaar

*

vet=significant (p<0,05)

De duur van het verblijf en het geslacht van de bewoners blijken het minst relevant; deze
variabelen zijn slechts met respectievelijk vijf en vier kwaliteitsscores geassocieerd. Hoe
langer de verblijfsduur in het verpleeg- of verzorgingshuis, hoe positiever de uitspraken
van bewoners over Inspraak en overleg, Informatie, Woonruimte en privacy en de
Zelfstandigheid of autonomie. Daarentegen gaat een langere verblijfsduur ook gepaard
met minder positieve ervaringen voor wat betreft de Maaltijdverzorging. Mannen hebben
over het algemeen iets positievere ervaringen als het gaat om Informatie, Woonruimte en
privacy, Zelfstandigheid/autonomie en Beschikbaarheid personeel.
Samenvattend kan worden gesteld dat vooral de ervaren gezondheid, leeftijd en opleiding
van bewoners als casemix-adjusters moeten worden beschouwd, en dat eventueel ook de
verblijfsduur en het geslacht van bewoners als correctievariabelen in vergelijkende
analyses kunnen worden meegenomen.
Verschillen in ervaringen en kwaliteit tussen instellingen
In onderstaande tabel 6.7 staan de (ongecorrigeerde) gemiddelde ervaringscores van de
geïnterviewde bewoners van 24 verpleeghuizen, 60 verzorgingshuizen en acht andere of
onbekende typen huizen. De ervaringen van de bewoners in verpleeghuizen zijn voor alle
thema’s over het geheel genomen minder positief dan die van de bewoners in andere
huizen. Ook de waardering van de zorginstelling en de zorgverleners is voor
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,022

verpleeghuisbewoners significant lager; zij geven het huis gemiddeld een 7,4 en de
zorgverleners een 7,7, terwijl de bewoners van verzorgingshuizen en andere huizen
hiervoor eerder een 7,8/7,9 en 8,0/8,1 geven.
Tabel 6.7: Ervaringscores en waarderingscijfers van bewoners in verpleeghuizen (Nmax
=616), verzorgingshuizen (Nmax=1432), of andere intramurale woonvormen
(Nmax =2298)
Verpleeghuizen

Verzorgingshuizen Anders of onbekend

(24 locaties)
N
Gemiddelde
score

(60 locaties)
N
Gemiddelde
score

(8 locaties)
N
Gemiddelde
score

Totaal
(92 locaties)
N
Gemiddelde
score

Inspraak en overleg

581

2,34*

1296

2,63

257

2,75

2134

2,57

Bejegening

616

3,23*

1405

3,43

267

3,45

2288

3,38

Informatie

507

2,48*

1340

2,78

261

2,71

2108

2,70

Lichamelijke verzorging

488

3,21*

448

3,39

151

3,51

1087

3,33

Maaltijdverzorging

598

3,37*

1359

3,43

264

3,53#

2221

3,43

Professionaliteit en veiligheid 583
zorgverlening

3,28*

1270

3,38

254

3,42

2107

3,35

Sfeer

600

3,07*

1409

3,28

263

3,36#

2272

3,23

Woonruimte en privacy

610

3,14*

1421

3,77

267

3,72

2298

3,59

Zelfstandigheid/autonomie

600

2,92*

1432

3,64

266

3,54#

2298

3,44

Activiteiten

567

3,06*

1376

3,30

264

3,37

2207

3,25

Mentaal welbevinden

587

2,91*

1330

3,17

257

3,25#

2174

3,11

Beschikbaarheid personeel

590

2,67*

1305

2,90

250

3,05#

2145

2,86

81. cijfer zorginstelling

590

7,44*

1401

7,78

264

7,88

2255

7,70

82. cijfer zorgverleners

592

7,74*

1378

8,00

259

8,09

2229

7,94

* significant (p<0,05) verschil met verzorgingshuizen en anders/onbekend
# significant (p<0,05) verschil met verzorgingshuizen

Discriminerend vermogen van de vragenlijst
Met behulp van multilevel analyses is nagegaan of het meetinstrument verschillen tussen
de verpleeg- en verzorgingshuizen kan meten, en of de ervaringen van bewoners met de
zorg na correctie voor achtergrondkenmerken (case-mix adjusters) en het soort instelling
ook nog verschillen laten zien. De analyses zijn hierbij uitgevoerd met gegevens van
2386 bewoners van 92 instellingen. De analyses kennen daarbij twee niveaus: 1) de
bewoners en 2) de instellingen.
Bij de analyses is stapsgewijs gecorrigeerd voor mogelijk relevante
achtergrondkenmerken en uiteindelijk ook voor de soort instelling (verpleeghuis,
verzorgingshuis of anders), zodat met deze analyses kan worden bepaald welke case-mix
adjusters toegepast moeten worden voor een eerlijke vergelijking tussen instellingen.
Daarbij zijn vier modellen met elkaar vergeleken:
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A. het ongecorrigeerde model, waarbij naar verschillen tussen instellingen wordt
gekeken zonder dat daarbij rekening wordt gehouden met mogelijke verschillen in
samenstelling of kenmerken van de groepen bewoners;
B. een gecorrigeerd model, met de basale case-mix adjusters gezondheid, leeftijd en
opleiding;
C. een gecorrigeerd model, met de case-mix adjusters gezondheid, leeftijd, opleiding,
geslacht en verblijfsduur;
D. een gecorrigeerd model, met zowel de achtergrondkenmerken van bewoners
(gezondheid, leeftijd, opleiding, geslacht en verblijfsduur) als de soort instelling
(waarbij 24 verpleeghuizen de referentiecategorie vormden, en de afzonderlijke
effecten van 57 verzorgingshuizen en acht andersoortige instellingen zijn nagegaan).
Tabel 6.8: Resultaten van multilevel analyses voor de ervaringen van bewoners
(Nmax=2386) met de zorg in 92 verpleeg- en verzorgingshuizen: verschillen
tussen instellingen (ICC en χ2) bij een ongecorrigeerd (model 0) of bij
correctie voor achtergrondkenmerken (A en B) en soort instelling (C)
Modellen
0.

C.

B.

A.

Ongecorrigeerde

Gecorrigeerd voor

Gecorrigeerd voor

Gecorrigeerd voor

gegevens

gezondheid, leeftijd

gezondheid, leeftijd

gezondheid, leeftijd,

en opleiding

en opleiding,

opleiding, geslacht

geslacht en

verblijfsduur, en

Ervaringscores en

verblijfsduur

waarderingscijfers:

soort instelling

ICC

χ2 (1df)

ICC

χ2 (1df)

ICC

χ2 (1df)

ICC

χ2 (1df)

Inspraak en overleg

14.5%

28.49

15.1%

28.95

14.8%

28.78

12.5%

26.47

Bejegening

9.4%

23.20

9.3%

23.11

9.6%

23.49

7.5%

19.99

Informatie

18.7%

31.76

20.1%

32.90

19.8%

32.46

16.2%

29.53

Lichamelijke verzorging

9.8%

12.81

9.5%

12.48

9.4%

12.30

6.8%

8.92

Maaltijdverzorging

14.7%

29.16

14.7%

29.13

15.0%

29.46

14.0%

28.55

Professionaliteit en
veiligheid zorgverlening

8.5%

20.58

8.4%

20.46

8.4%

20.55

7.8%

19.37

Sfeer

13.7%

28.50

13.2%

28.01

13.5%

28.29

11.1%

25.57

Woonruimte en privacy

38.4%

40.19

38.4%

39.85

37.6%

39.96

19.1%

32.89

Zelfstandigheid/autonomie

29.7%

37.87

32.1%

38.78

32.6%

38.79

13.6%

28.47

Activiteiten

13.3%

27.71

13.3%

27.63

13.2%

27.10

10.7%

24.54

Mentaal welbevinden

9.1%

22.06

8.9%

21.81

8.6%

21.26

5.4%

14.80

Beschikbaarheid personeel

16.6%

30.44

16.1%

29.98

16.4%

30.29

14.1%

28.02

Cijfer Zorginstelling

5.7%
6.6%

15.81
17.73

5.2%
6.3%

14.76
17.13

5.2%
6.3%

14.50
17.20

4.4%
5.7%

12.59
15.68

Cijfer Zorgverleners

ICC = intra klasse-correlaties, hier weergegeven als % variantie verklaard door verschillen tussen instellingen
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De ICC’s in tabel 6.8 laten zien dat de verschillen tussen instellingen vooral groot zijn op
het gebied van Woonruimte en privacy en Zelfstandigheid/autonomie; respectievelijk
38% en 30% van de variatie in de scores op deze thema’s is toe te wijzen aan de
verschillen tussen instellingen. Daarentegen komen verschillen tussen instellingen het
minst duidelijk naar voren uit de waarderingscijfers van cliënten; slechts 6-7% van de
variatie in de cijfers voor de organisatie en de zorgverleners is toe te schrijven aan
verschillen tussen instellingen. Als daarbij ook nog eens rekening wordt gehouden met de
samenstelling van de cliëntenpopulaties en de soort instelling, variëren de instellingen
onderling nog maar 4-6%.
Correctie voor de drie basale case-mix variabelen (ervaren gezondheid, leeftijd en
opleiding) blijken voor acht thema’s relevant te zijn, aangezien de betreffende ICC’s na
correctie voor deze achtergrondkenmerken iets dalen. Echter, gezien de geringe dalingen
in ICC’s (maximaal 0,5%) zijn deze kenmerken maar van zeer beperkte invloed op de
geobserveerde verschillen tussen instellingen. Slechts een klein deel van de variatie die
aanvankelijk tussen instellingen leek te bestaan, wordt verklaard door verschillen tussen
de groepen bewoners qua gezondheid, leeftijd en opleiding. Correctie voor geslacht en
verblijfsduur laat eveneens slechts een geringe daling van ICC’s zien (ditmaal voor zes
thema’s), zodat verschillen tussen instellingen nauwelijks kunnen worden verklaard door
deze overige bewonerskenmerken.
De soort instelling blijkt er het meest toe te doen. De resultaten van de multilevel
analyses wijzen namelijk uit dat de variantie tussen instellingen (ICC) aanzienlijk daalt,
en de verschillen dus kleiner worden, als rekening wordt gehouden met het soort
instelling. Dit geldt voor alle 12 thema’s, maar het minst voor de ervaringen met
Professionaliteit en veiligheid van de zorgverlening (de ICC tussen model B en C
verschilt hiervoor slechts 0,6%) en de twee waarderingscijfers (verschil 0,6-0,8%).
Correctie voor het soort instelling heeft vooral effect op de scores voor Woonruimte en
privacy en Zelfstandigheid/autonomie, de twee thema’s die aanvankelijk ook de grootste
verschillen tussen de verpleeg- en verzorgingshuizen lieten zien. Anderzijds blijkt het
soort instelling nauwelijks van invloed te zijn op de kwaliteitscores van bewoners voor
Maaltijdverzorging en de Professionaliteit en veiligheid van de zorgverlening, aangezien
de ICC’s na correctie voor soort instellingen (model C) op deze thema’s nauwelijks
verschillen van die voor model B.
Samenvattend kan worden gesteld dat er aanzienlijke verschillen tussen instellingen
bestaan, maar dat een belangrijk deel van de variatie kan worden verklaard door
verschillen in soort instelling en verschillen in samenstelling van de bewonerspopulaties.
Voor een eerlijker onderlinge vergelijking van de kwaliteitscores van instellingen is het
aan te bevelen om in ieder geval te corrigeren voor het soort instelling en de gezondheid,
leeftijd en opleiding van de bewoners.
Benodigde aantallen voor het bepalen van verschillen tussen instellingen
Gegeven de mogelijkheid van het huidige meetinstrument om verschillen te meten tussen
instellingen is vervolgens bekeken of het huidige streefaantal van 30 interviews per
organisatorische eenheid voldoende is voor een betrouwbare vergelijking tussen
instellingen. Met behulp van multilevel analyses is de ‘reliability’ op instellingsniveau
bepaald, als maat voor het betrouwbaar kunnen schatten van de verschillen en afhankelijk
van het aantal cliënten. Een reliability van 0,80 of meer wordt als betrouwbare grens
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gezien voor het vaststellen van relevante verschillen tussen instellingen.
Tabel 6.9: Geschatte benodigde aantallen interviews per locatie om op instellingsniveau
een betrouwbaarheidsniveau van >0,80 (maar minimaal 0,70) te bereiken
voor de te meten kwaliteitscores
Model A
Ervaringscores en waarderingscijfers:
Inspraak en overleg

Bejegening

Informatie

Lichamelijke verzorging

Maaltijdverzorging

Professionaliteit en veiligheid zorgverlening

Sfeer

Woonruimte en privacy

Zelfstandigheid/autonomie

Activiteiten

Mentaal welbevinden

Beschikbaarheid personeel
Cijfer zorginstelling
Cijfer zorgverleners

Model B

Model C

reliability

N

reliability

N

reliability

N

0.73

15

0.72

15

0.74

20

0.82

25

0.81

25

0.81

30

0.72

25

0.73

25

0.71

30

0.80

40

0.81

40

0.80

50

0.72

10

0.71

10

0.74

15

0.83

20

0.83

20

0.83

25

0.72

25

0.72

25

0.74

40

0.81

40

0.81

40

0.85

75

0.72

15

0.73

15

0.71

15

0.81

25

0.82

25

0.80

25

0.70

25

0.70

25

0.72

30

0.82

50

0.82

50

0.81

50

0.70

15

0.70

15

0.72

20

0.82

30

0.82

30

0.83

40

-

-

-

-

0.70

10

0.86

10

0.86

10

0.82

20

-

-

-

-

0.70

15

0.83

10

0.83

10

0.82

30

0.70

15

0.75

20

0.70

20

0.82

30

0.82

30

0.83

40

0.71

25

0.70

25

0.74

50

0.83
0.74
0.83
0.73
0.80
0.73
0.83

50
15
25
50
75
40
75

0.83
0.75
0.83
0.73
0.84
0.73
0.84

50
15
25
50
100
40
75

0.81
0.71
0.80
0.70
0.82
0.71
0.82

75
15
25
50
100
40
75

- = geen gegevens (aantallen kon niet door het model worden geschat)
Model A: met correctie voor gezondheid, leeftijd en opleiding van bewoners; Model B: met correctie voor
gezondheid, leeftijd, opleiding, geslacht en verblijfsduur van bewoners; Model C: met correctie voor alle
mogelijke case-mix adjusters en het soort instelling
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Tabel 6.9 geeft een overzicht van de benodigde aantallen interviews, bij toepassing van
de verschillende correctiemodellen. De resultaten laten zien dat als er voor meer
kenmerken wordt corrigeerd – dus hoe homogener of eenvormiger de groepen bewoners
en instellingen die onderling met elkaar worden vergeleken, en hoe lager de bijbehorende
Intra-Klasse correlaties (ICC’s) – er ook meer interviews nodig zijn om nog met
zekerheid verschillen tussen instellingen te kunnen vaststellen. Dit geldt zeker voor een
vergelijking van de waarderingscijfers. Nu al zouden 75 interviews per huis nodig zijn
om betrouwbare (significante) verschillen tussen de instellingen te vinden voor de
‘rapportcijfers’. Bij een volledig gecorrigeerd model (model C, waarbij ook is
gecorrigeerd voor het soort instelling) kunnen voor zes van de 12 thema’s met een goede
betrouwbaarheid (>0,80) verschillen worden vastgesteld tussen instellingen, en voor vier
thema’s is de betrouwbaarheid dan voldoende (>0,70). Voor de overige thema’s
(Lichamelijke verzorging en Mentaal welbevinden) en het waarderingscijfer voor de
zorgverlening zouden minimaal 75 interviews per eenheid/locatie moeten plaatsvinden.
En voor het algemene waarderingscijfer voor de zorginstelling zouden dan zelfs 100
interviews moeten worden uitgevoerd.
Interviewereffecten
Tot slot is met multilevel analyses gekeken naar structurele verschillen tussen
interviewers, oftewel interviewereffecten, om te bepalen of het werken met verschillende
interviewers (van verschillende bureaus) de onderzoeksresultaten mogelijk heeft
vertekend. Deze analyses zijn gebaseerd op de gegevens van drie meetbureaus, omdat één
bureau geen gegevens over de interviewers (interviewer-nummers) in het databestand
heeft aangeleverd. De drie bureaus werkten in totaal met 67 interviewers (bureau 1: 40,
bureau 2: 6, en bureau 4: 21 interviewers). In tabel 6.7c staan de resultaten van deze
multilevel analyses. Allereerst zijn voor de kleinere dataset, ditmaal met betrekking tot
1753 bewoners in 69 instellingen, opnieuw de intra-klasse correlaties (ICC’s) voor de
verschillen tussen instellingen in kaart gebracht (Model 0, ongecorrigeerd). Daarop is een
volledige correctie voor casemix toegepast, voor alle achtergrondkenmerken (gezondheid,
leeftijd, opleiding, geslacht, verblijfsduur) en het soort instelling (model 1C). Deze
stappen zijn herhaald op een analyse op drie niveaus, waarbij 1=bewoner, 2=instelling
(organisatorische eenheid) en 3=interviewer (Model 2C). Daarbij is voor de volledig
gecorrigeerde dataset bepaald welk deel van de totale variantie in bewonerservaringen
door verschillen tussen instellingen wordt verklaard (ICC), en welk deel voor rekening
komt van de interviewers (weergegeven als Intra Observer Correlatie, IOC). Deze IOC is
dus een maat voor verschillen tussen gerapporteerde ervaringen van bewoners die kunnen
worden verklaard door verschillen tussen de 67 interviewers, oftewel het
interviewereffect. Tabel 6.10 geeft de resultaten van deze vergelijkende analyses weer
voor de 12 schalen en de twee waarderingscijfers.
De resultaten van deze multilevel analyses laten zien dat de data zoals verzameld door de
verschillende interviewers van drie bureaus op een aantal thema’s aanzienlijke variatie
vertonen op het niveau van de individuele interviewers (zie de IOC’s in model 2c).
Vergelijking van de ICC’s en IOC’s voor model 2c wijst erop dat – als rekening wordt
gehouden met verschillen tussen de geïnterviewde bewoners en de soort instellingen die
interviewers bezochten – de uitkomsten (ervaringen van bewoners) in veel gevallen
sterker samenhangen met verschillen tussen interviewers (IOC), dan met de verschillen
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tussen de instellingen (ICC). Er lijkt dus weldegelijk sprake te zijn van
interviewereffecten, en deze invloed van interviewers kan de werkelijke verschillen in
ervaringen van bewoners van verschillende instellingen vertroebelen. Dit geldt dan vooral
voor de thema’s Informatie, Sfeer en Maaltijdverzorging (met IOC’s groter dan 10%).
Tabel 6.10: Resultaten van multilevel analyses voor het bepalen van interviewereffecten
voor 67 interviewers van drie bureaus op de gerapporteerde ervaringen van
1753 bewoners in 66 instellingen
Model 0

Ervaringscores en waarderingscijfers

Model 2C

Model 1C

twee niveaus

twee niveaus,

drie niveaus

(bewoners en

gecorrigeerd voor

(cliënt, instellingen en

instellingen),

gezondheid, leeftijd,

interviewers), gecorrigeerd voor

ongecorrigeerd

opleiding, geslacht

gezondheid, leeftijd, opleiding,

verblijfsduur, en soort

geslacht verblijfsduur, en soort

instelling

instelling

ICC

ICC

ICC

IOC

Inspraak en overleg

17,1%

12,8%

7,5%

8,5%

Bejegening

10,2%

6,5%

2,1%

5,7%

Informatie

24,2%

19,4%

10,8%

14,7%

Lichamelijke verzorging

7,0%

2,7%

0,9%

3,2%

Maaltijdverzorging

11,0%

11,1%

6,2%

10,2%

9,3%

7,5%

1,4%

9,7%

Sfeer

13,3%

8,7%

5,5%

11,7%

Woonruimte en privacy

33,2%

6,0%

2,6%

9,3%

Zelfstandigheid/ autonomie

29,1%

10,0%

32,1%

0,0%

Activiteiten

14,5%

10,7%

5,6%

9,7%

Mentaal welbevinden

8,9%

4,3%

2,3%

7,8%

Beschikbaarheid personeel

16,9%

13,1%

10,1%

7,4%

Cijfer zorginstelling

6,7%

5,1%

4,5%

2,3%

Cijfer zorgverleners

6,7%

5,4%

4,9%

2,8%

Professionaliteit en veiligheid
zorgverlening

ICC = intra-klasse correlaties, hier weergegeven als % variantie verklaard door verschillen tussen instellingen
IOC = intra-observer correlaties, uitgedrukt als % variantie verklaard door verschillen tussen interviewers

Deze structurele verschillen tussen interviewers hebben hoogstwaarschijnlijk te maken
met verschillen in de manier waarop de interviewers van de betreffende bureaus te werk
zijn gegaan (benaderingswijze en interviewstijl) en hoe zij de antwoorden van bewoners
hebben geïnterpreteerd en geregistreerd. Bovendien duiden de verschillen in Intra
Observer Correlaties op verschillen in interpretatiemogelijkheden en betrouwbaarheid
van de afzonderlijke thema’s die in het interview aan de orde worden gesteld.
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6.2

Kwaliteit van de zorg en verbetermogelijkheden volgens vertegenwoordigers
Ervaringscores
De resultaten van de Ervaringenvragenlijst voor vertegenwoordigers laten zien dat deze
familieleden of naasten overwegend positieve ervaringen hebben met de zorg. Gevraagd
naar een totaaloordeel, gaven vertegenwoordigers het verpleeg- of verzorgingshuis en de
zorgverleners een voldoende. Hun waarderingscijfer voor de zorginstelling was
gemiddeld een 7,4 en voor de verzorgenden en verpleegkundigen een 7,7 (op een schaal
van 0-10, waarbij 0 = slechtst mogelijke zorginstelling/zorgverleners, en 10 = best
mogelijke zorginstelling/zorgverleners). Deze totaaloordelen verschillen dus nauwelijks
van de oordelen van de bewoners zelf (respectievelijk 7,7 en 7,9).
Tabel 6.11: Gemiddelde ervaringscores voor de schalen en losse items in de vragenlijst
voor vertegenwoordigers (vragenlijst PG) (Nmax=1979)

Schalen of losse items:
Inspraak en overleg
Bejegening
Informatie
Telefonische bereikbaarheid/communicatie
Lichamelijke verzorging
Maaltijdverzorging
Professionaliteit en veiligheid zorgverlening
Sfeer
Woonruimte en privacy
Activiteiten
Beschikbaarheid personeel
Zorgplan en evaluatie:
13. afspraken over de zorg*
18. evaluatiegesprek*
19. zorg bijgesteld n.a.v. evaluatiegesprek*
22. vaste contactpersoon*
Vrijheidsbeperkende maatregelen
41. rechten m.b.t. maatregelen besproken
42. toestemming voor toepassing
Wooncomfort:
56. temperatuur woonruimte
57. woonruimte schoongehouden
Zelfstandigheid/autonomie
46. zelf bepalen opstaan en naar bed gaan
64. zelf bepalen hoe dag eruit ziet
Veiligheid:
65. overal een bel onder handbereik
67. overal voldoende toezicht
Mentaal welbevinden
72. aandacht voor hoe het met u gaat
73. geestelijk verzorger of hulpverlener

*
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N

Gemiddelde Standaardervaringscore deviatie

1959
1930
1979
1922
1558
1643
1781
1912
1955
1690
1612

2,74
3,44
3,08
3,34
3,03
3,39
3,17
3,08
3,12
2,87
2,93

0,70
0,55
0,51
0,57
0,64
0,52
0,51
0,56
0,86
0,71
0,61

1934
1809
960
1976

2,62
2,88
3,24
3,36

1,06
1,06
1,31
1,23

1287
1117

3,24
3,35

1,31
1,01

1968
1961

3,24
3,25

0,70
0,77

1472
1256

2,79
2,58

1,10
1,08

1171
1608

2,84
2,70

1,46
0,80

1855
1322

3,19
3,38

0,70
0,73

De scores van deze dichotome items zijn voor de analyses gehercodeerd als: 1=nee, 4=ja
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In tabel 6.11 worden de gemiddelde ervaringscores weergegeven voor de elf schalen en
voor de losse items van de resterende zes thema’s. De scores variëren van 1 tot 4, waarbij
de hoogste score staat voor de beste ervaring. Uit de tabel valt af te lezen dat de hoogste
schaalscores gelden voor Bejegening (3,44), Maaltijdverzorging (3,39), en Telefonische
bereikbaarheid/communicatie met de vertegenwoordigers (3,34). Bij de schalen komen de
laagste ervaringscores voor bij Inspraak en overleg (2,74), Activiteiten (2,87) en
Beschikbaarheid personeel (2,93). Bij de niet-schaalbare, losse items worden de hoogste
ervaringscores gevonden voor de items ‘geestelijk verzorger of hulpverlener’, ‘vaste
contactpersoon’ en ‘toestemming voor toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen’.
Belangscores
Naast ervaringscores zijn ook belangscores berekend op basis van 163 ingevulde
belangvragenlijsten voor vertegenwoordigers. Deze scores konden variëren van 1 (‘niet
belangrijk’) tot 4 (‘van het allergrootste belang’). In bijlage 7B zijn de gemiddelde
belangscores van vertegenwoordigers voor alle bevraagde kwaliteitsaspecten te vinden.
Net als bewoners vinden ook de vertegenwoordigers alle aspecten belangrijk. Maar de
antwoorden van vertegenwoordigers lieten wel iets meer variatie zien. Ditmaal varieerden
gemiddelde belangscores per item van 2,06 tot 3,74. Het percentage ontbrekende
antwoorden op de belangvragen was doorgaans minder dan 4%, maar het hoogste voor de
vragen naar ‘zelf bepalen hoe dag eruit ziet’ (v64, 9,1%), ‘medewerker reageert binnen 5
minuten’ (v66; 6,1%), en ‘lichamelijke verzorging’ (v41, 5,5%).
Vertegenwoordigers vinden Professionaliteit en veiligheid van de zorgverlening, de
Beschikbaarheid van personeel, en het Wooncomfort het allerbelangrijkste. Deze thema’s
scoorden gemiddeld 3,40 tot 3,58, dus tussen ‘heel belangrijk’ (3) en ‘van het
allergrootste belang’ (4). Direct daarop volgden Bejegening, Telefonische
bereikbaarheid/communicatie, en Veiligheid van de woon- en leefomgeving, met
gemiddelde thema-scores variërend van 3,26 tot 3,29. Vertegenwoordigers vinden de
thema’s Zelfstandigheid/autonomie van de bewoner (2,50), Inspraak en overleg (2,76) en
Zorgplan en evaluatie (2,84) het minst belangrijk.
Tabel 6.12: Top 10 van items met de hoogste belangscores volgens vertegenwoordigers
(vragenlijst PG)
Item

48. incontinentiemateriaal tijdig verschoond
32. verpleegkundige handelingen worden goed verricht
35. voldoende personeel
39. snel de juiste hulp bij pijn of ziekte
33. verzorgenden kunnen goed omgaan met bewoners
67. voldoende toezicht in algemene ruimten
36. goed op hoogte van ziekten/gezondheidsproblemen bewoner
27. zorgverleners besteden voldoende tijd aan bewoners
57. woonruimte schoongehouden
31. verzorgenden/verpleegkundigen werken vakkundig

Belangscore
3,74
3,73
3,67
3,67
3,64
3,63
3,62
3,60
3,58
3,58
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In tabel 6.12 taan de 10 items met de hoogste belangscores (gemiddeld 3,58 tot 3,74).
Deze items hebben op vijf van de 17 thema’s betrekking, en gaan vooral over de
professionaliteit en veiligheid van de zorgverlening (v32, v33, v36, v31) en over de
beschikbaarheid van personeel (v35, v39, v27). Vertegenwoordigers vinden het van het
(aller)grootste belang dat incontinentiemateriaal tijdig wordt verschoond (v34). Ook
vinden zij het heel belangrijk dat er voldoende toezicht is in de algemene ruimten zoals
huiskamer en gangen (v67) en dat de woonruimte goed wordt schoongehouden (v57).
Tabel 6.13: Top 10 van items met de laagste belangscores volgens vertegenwoordigers
(vragenlijst PG)
Item

Belangscore

17. vertegenwoordiger kan meebeslissen over tijdstippen/dagen van de zorg
64. bewoner heeft mogelijkheid om zelf te bepalen hoe dag eruit ziet
12. info: cliëntenraad
13. schriftelijke afspraken over de zorg
44. uiterlijke verzorging op momenten/manier zoals bewoner dat wil
43. lichamelijke verzorging op momenten/manier zoals bewoner dat wil
46. bewoner moet kunnen opstaan en naar bed gaan wanneer hij//zij dat wil
28. verzorgenden/verpleegkundigen overleggen met u over wat er moet gebeuren
42. uw toestemming voor vrijheidsbeperkende maatregelen
63. bewoner krijgt mogelijkheid om inrichting kamer/woonruimte zelf te bepalen

2,06
2,39
2,41
2,44
2,53
2,60
2,65
2,76
2,78
2,85

In tabel 6.13 staan de 10 items met de laagste gemiddelde belangscores, variërend van
gemiddeld 2,06 tot 2,85 (dus van ‘eigenlijk wel belangrijk’ tot ‘belangrijk’). Deze tien
items raken zes van de 17 thema’s. Veruit het minst belangrijk - maar gemiddeld toch
‘eigenlijk wel belangrijk’ - vonden vertegenwoordigers het kunnen meebeslissen over de
tijdstippen en dagen waarop de bewoner verzorging of behandeling krijgt (v17). Ook
andere vormen van ‘formele betrokkenheid’ bij de zorg vinden de vertegenwoordigers
van ondergeschikt belang, zoals: schriftelijke afspraken en overleg met hun over de zorg
(v13 en v28), en hun toestemming voor vrijheidsbeperkende maatregelen (42). Daarnaast
vinden vertegenwoordigers de zelfstandigheid/autonomie van bewoners (v64, v46) of
aspecten die te maken hebben met de zelfbeschikking van bewoners (v44, v43, v63)
minder van belang. En net als bij de bewoners behoorde het item ’informatie over de
cliëntenraad’ (v12) tot de top 3 van minst belangrijke aspecten.
Verbeterscores
Op basis van de antwoorden van vertegenwoordigers op de schriftelijke
Ervaringenvragenlijst of Belangvragenlijst is bepaald welke aspecten van de zorg op
BOPZ-afdelingen of PG-units in verpleeg- en verzorgingshuizen als eerste voor
verbetering in aanmerking komen. Voor het berekenen van de verbeterscores is voor elk
item de fractie ‘negatieve ervaringen’ vermenigvuldigd met de betreffende belangscore
(zie ook Methode: Berekening kwaliteitscores). In bijlage 7B is voor alle items de fractie
‘negatieve ervaringen’, de belangscore en de bijbehorende verbeterscore weergegeven.

76

CQ-Index Verpleging, Verzorging en Thuiszorg, NIVEL 2007

Tabel 6.14: Verbeterpotentieel voor de 17 thema’s (verbeterscores van 0-4), volgens
vertegenwoordigers
Item
Zorgplan en evaluatie
Inspraak en overleg
Bejegening
Informatie
Telefonische bereikbaarheid/communicatie
Lichamelijke verzorging
Maaltijdverzorging
Professionaliteit en veiligheid van de zorgverlening
Vrijheidsbeperkende maatregelen
Wooncomfort
Sfeer
Woonruimte en privacy
Veiligheid
Zelfstandigheid/autonomie
Activiteiten
Mentaal welbevinden
Beschikbaarheid personeel

Verbeterscore
0,59
0,95
0,32
0,51
0,42
0,22
0,35
0,44
0,63
0,47
0,58
0,72
1,24
1,03
0,91
0,42
0,97

Cursief: deze thema’s vormden geen betrouwbare, homogene schalen zodat de bijbehorende verbeterscores met enige
voorzichtigheid geïnterpreteerd moeten worden

Op themaniveau laten vooral Veiligheid/toezicht (1,24), Zelfstandigheid/autonomie van
de bewoners (1,03), Beschikbaarheid personeel (0,97), Inspraak en overleg (0,95), en
Activiteiten (0,91) verbetermogelijkheden zien (zie Tabel 6.14). De minste
kwaliteitswinst kan worden behaald op het gebied van Lichamelijke verzorging (0,22),
Bejegening (0,32) en Maaltijdverzorging (0,35). De gemiddelde verbeterscores voor de
andere thema’s varieerden van 0,42 (Telefonische bereikbaarheid/communicatie en
Mentaal welbevinden) tot 0,72 (Woonruimte en privacy).
Tabel 6.15: Top 10 van aspecten met de hoogste verbeterscores (op een schaal van 0-4),
volgens vertegenwoordigers
Item

35. voldoende personeel
17. hoe vaak beslist u mee over tijdstippen/dagen
67. voldoende toezicht in algemene ruimten
71. hulp als bewoner ergens naartoe wil
16. hoe vaak beslist u mee over verzorging/behandeling
65. overal een bel onder handbereik
48. incontinentiemateriaal tijdig verschoond
68. mogelijkheden dagbesteding of activiteiten
47. goed en tijdig geholpen bij toiletgang
64. bewoner bepaalt zelf hoe dag eruit ziet

Verbeterscore

1,72
1,46
1,37
1,36
1,27
1,11
1,04
1,01
1,01
0,99
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In tabel 6.15 staan de tien kwaliteitsaspecten die vanuit het perspectief van
vertegenwoordigers als eerste voor verbetering in aanmerking komen. Het item over de
beschikbaarheid van voldoende personeel staat hierbij voorop. Vervolgens maken twee
veiligheidsitems (‘voldoende toezicht in algemene ruimten’ en ‘overal een bel onder
handbereik’), twee inspraak-/overlegitems (v17 en v16), twee activiteiten-items (v71 en
v68), en items over verschoning van incontinentiemateriaal (v48) en hulp bij de
toiletgang (v47) deel uit van de top 10. Een zelfstandigheidsitem sluit de top 10, namelijk
v64 ‘bewoner bepaalt zelf hoe dag eruit ziet’.
Verschillen in ervaringen en kwaliteitsoordelen tussen vertegenwoordigers
Om na te gaan of de vier soorten vertegenwoordigers verschillende ervaringen
rapporteren en verschillend oordelen over de zorg, zijn vergelijkende analyses (One Way
Anova’s) uitgevoerd. De resultaten van deze vergelijkingen staan in tabel 6.16. Hieruit
blijkt dat vooral de echtenoten/partners positief oordelen over de zorg voor de bewoners
van de psychogeriatrische afdelingen/units in verpleeg- en verzorgingshuizen. Maar dit
geldt dan juist niet voor hun oordelen over de veiligheid op de afdelingen en de
activiteiten voor bewoners. En hoewel de dochters en zonen over het geheel genomen
aardig te spreken zijn over de zorg (met gemiddelde ervaringscores van 2,71 tot 3,41),
oordelen zij van alle vertegenwoordigers het minst positief over negen thema’s. Zij
verschillen vooral van mening met de andere vertegenwoordigers voor wat betreft de
professionaliteit en beschikbaarheid van personeel. De betrekkelijk kleine groep wettelijk
vertegenwoordigers (curatoren of bewindvoerders) verschilde over het algemeen niet qua
mening van de rest, alleen was hun oordeel over de lichamelijke verzorging positiever.
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Tabel 6.16: Ervaringscores en waarderingscijfers van vertegenwoordigers van
psychogeriatrische bewoners
curator/bewindvoerder
echtgeno(o)t(e)/partner
n

Gemiddelde

zoon/dochter
n

Gemiddelde

ervaringscore

familie, anders
n

Gemiddelde

ervaringscore

(geen familie)
n

Gemiddelde

ervaringscore

ervaringscore

Zorgplan en evaluatie

241

3,08***

1250

2,99#

218

2,86

58

2,84

Inspraak en overleg

267 2,89****

1355

2,72

246

2,74

64

2,62

Bejegening

264

3,52

1341

3,41##

239

3,49

60

3,48

Informatie

274

3,08

1362

3,06#

252

3,13

65

3,11

Telefonische

262 3,48****

1328

3,32

242

3,33

64

3,31

216

3,05

1095

3,00#

181

3,10

44 3,35****

Maaltijdverzorging

229

3,38

1155

3,38#

182

3,47

52

3,51

Professionaliteit en

238

1255

3,15###

207

3,27

57

3,29

bereikbaarheid/
communicatie
Lichamelijke
verzorging

3,18

veiligheid van de
zorgverlening
Vrijheidsbeperkende

165

3,49

729

3,40

114

3,36

33

3,30

Wooncomfort

265

3,31

1347

3,21##

245

3,33

65

3,38

Sfeer

260

3,08

1327

3,06#

235

3,16

63

3,13

Woonruimte en

269

3,20

1354

3,11

246

3,14

61

3,05

Veiligheid

124

2,58#

704

2,71

110

2,88

39

2,87

Zelfstandigheid/

105

2,64

813

2,74

122

2,87

35

2,57

Activiteiten

220

2,82***

1190

2,85###

206

2,97

51

3,06

Mentaal welbevinden

175

3,41**

901

3,28

155

3,26

39

3,51

Beschikbaarheid

219

2,95

1131

2,89###

189

3,06

51

3,09

266

7,60*

1350

7,34

250

7,38

66

7,56

264

7,88**

1345

7,62

250

7,65

64

7,94

maatregelen

privacy

autonomie

personeel
Waarderingscijfer
zorginstelling
Waarderingscijfer

zorgverleners
* significant (p<0,05) verschil met zonen/dochters
** significant (p<0,05) verschil met zonen/dochters en andere familieleden
*** significant (p<0,05) verschil met familieleden en curatoren/bewindvoerders
**** significant (p<0,05) verschil met alle andere vertegenwoordigers
# significant (p<0,05) verschil met familieleden
## significant (p<0,05) verschil met echtgenoten en andere familieleden
### significant (p<0,05) verschil met andere familieleden en curatoren/bewindvoerders
Cursief: deze thema’s vormden geen betrouwbare, homogene schalen zodat de bijbehorende verbeterscores met enige
voorzichtigheid geïnterpreteerd moeten worden
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Verschillen in ervaringen en kwaliteitsoordelen tussen soorten instellingen
In tabel 6.17 staan de (ongecorrigeerde) gemiddelde ervaringscores van de
vertegenwoordigers van bewoners van 31 verpleeghuizen (BOPZ-afdelingen), 29 PGunits van verzorgingshuizen, vier algemene afdelingen van verzorgingshuizen, en 15
overige locaties (drie kleinschalige woonvormen, vier andersoortige instellingen en vier
onbekende typen instellingen/locaties). De ervaringen van vertegenwoordigers met de
zorg voor PG-bewoners is over het geheel genomen het meest positief bij de algemene
afdelingen van verzorgingshuizen, en het minst positief bij de verpleeghuizen. Twee
thema’s waarop de BOPZ-afdelingen van verpleeghuizen in vergelijking met alle andere
instellingen gemiddeld slechter scoren zijn Sfeer en Woonruimte en privacy. Gemiddeld
krijgen de instellingen met BOPZ-afdelingen en PG-units een 7,3 als waarderingscijfer
van de vertegenwoordigers, en de betreffende zorgverleners een 7,6 of 7,7. Bij de
algemene afdelingen van verzorgingshuizen liggen deze cijfers zeker een halve punt
hoger, namelijk op een 8,1 en 8,2.
Tabel 6.17.: Ervaringscores en waarderingscijfers van vertegenwoordigers voor de zorg
voor psychogeriatrische bewoners in verpleeghuizen (Nmax=1205), PG
afdelingen in verzorgingshuizen (Nmax=491), algemene afdelingen van
verzorgingshuizen (Nmax=60) of overige intramurale instellingen
(kleinschalige woonvormen of onbekend, Nmax=215).
Verpleeghuizen
BOPZ-afd.
(31 locaties)
N
Mean

482

Verzorgingshuizen
algemene afd.
(4 locaties)
N
Mean

Inspraak en overleg

1195

Bejegening

1178

3,44

470

3,41

Informatie
Telefonische
bereikbaarheid/
communicatie

1205

3,08

491

3,04

1176

3,37*

468

3,25

60

Lichamelijke verzorging

943

3,01

388

3,02

Maaltijdvoorziening
Professionaliteit en
veiligheid van de
zorgverlening

969

3,35

432

3,44#

1084

3,17

434

3,16

Sfeer

1168

3,03

473

3,15#

Woonruimte en privacy

1183

2,89

490

3,45#

Activiteiten
Beschikbaarheid
personeel

999

2,82

439

2,93#

976

2,90

410

2,93

Cijfer zorginstelling

1199

7,33

485

Cijfer zorgverleners

1192

7,67

485

#

2,74

Verzorgingshuizen
PG-units
(29 locaties)
N
Mean
2,69

60

Anders/
onbekend
(15 locaties)
N
Mean

Totaal
(75 locaties)
N
Mean

3,03***

214

2,78

1951

60

3,58*

214

3,43

1922

3,44

60

3,30***

215

3,10

1971

3,08

3,41

210

3,36*

1914

3,34

54

3,25**

167

3,09

1552

3,03

57

3,64***

180

3,42

1638

3,39

57

3,33***

198

3,15

1773

3,17

59

3,44***

206

3,12#

1906

3,08

60

3,78***

214

3,44#

1947

3,12

59

3,15***

187

2,87

1684

2,87

53

3,29***

168

2,97

1607

2,93

7,34

58

8,10***

210

7,62**

1952

7,39

7,58

58

8,22***

7,72

1943

7,67

208

2,74

significant verschil met BOPZ-afdelingen in verpleeghuizen

* significant verschil met PG-units in verzorgingshuizen
** significant verschil met BOPZ-afdelingen in verpleeghuizen en PG-units in verzorgingshuizen
*** significant verschil met BOPZ-afdelingen in verpleeghuizen, PG-units in verzorgingshuizen en anders/onbekend

80

CQ-Index Verpleging, Verzorging en Thuiszorg, NIVEL 2007

De gevonden verschillen tussen instellingen worden mogelijk deels verklaard door
verschillen in samenstelling van de groepen bewoners en hun vertegenwoordigers. Zo
traden bij de verzorgingshuizen vooral dochters of zonen als vertegenwoordiger op (bij
90% van de bewoners van algemene afdelingen en 74% van de bewoners van PG-units in
verzorgingshuizen), terwijl dat bij andersoortige instellingen bij hooguit tweederde van
de bewoners het geval was. Verder kenden de kleinschalige woonvormen en
verpleeghuizen relatief veel mannelijke bewoners (resp. 30% en 25%, versus 14-17% bij
de verzorgingshuizen), en hadden de verzorgingshuizen gemiddeld gesproken de oudste
bewoners (85 jaar, versus 82 jaar in kleinschalige woonvormen en 77 jaar in andere
instellingen). Bovendien bleek de verblijfsduur veruit het kortst voor de bewoners in
kleinschalige woonvormen (72% minder dan 2 jaar, versus circa 50% van de bewoners in
andere instellingen).
Gegeven deze verschillen in samenstelling van de populaties (bewoners en soort
vertegenwoordigers) – waar de instellingen zelf niets aan kunnen doen – en omdat de
kenmerken van bewoners en vertegenwoordigers mogelijk mede bepalend zijn voor de
gerapporteerde ervaringen, is het belangrijk om correctievariabelen (zogenaamde
‘casemix adjusters’) vast te stellen.
Casemix adjusters
Om te bepalen of en welke achtergrondkenmerken van PG-bewoners van invloed zijn op
de kwaliteitsscores (ervaringscores en waarderingscijfers), zijn regressie-analyses
uitgevoerd.
Tabel 6.18: Samenhang tussen achtergrondkenmerken van PG-bewoners en de
gerapporteerde ervaringen en waarderingscijfers van hun
vertegenwoordigers. Resultaten van lineaire regressie-analyses:
gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten* (ß) en verklaarde variantie (R2)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Model 1
Geslacht
Leeftijd
Verblijfsduur
R2

0.016
-0.013
-0.017
0.001

0.047
0.032
-0.069
0.008

0.011 0.033 -0.031
0.051 0.009 0.079
0.025 -0.034 -0.092
0.003 0.002 0.014

-0.016
0.006
-0.101
0.010

-0.007
0.059
-0.073
0.008

-0.020
0.038
-0.041
0.003

0.038
0.027
-0.006
0.002

-0.029
0.069
0.035
0.008

0.001
0.061
-0.080
0.009

0.032
0.021
-0.048
0.004

0.026
0.020
-0.061
0.005

Model 2
Geslacht
Leeftijd
Verblijfsduur
Vertegenwoordiger
R2

0.009
-0.003
-0.018
-0.047
0.003

0.034
0.051
-0.071
-0.084
0.014

0.003
0.063
0.025
-0.051
0.006

-0.046
0.102
-0.095
-0.099
0.023

-0.023
0.017
-0.102
-0.046
0.012

-0.021
0.082
-0.076
-0.091
0.015

-0.030
0.054
-0.042
-0.067
0.007

0.033
0.035
-0.007
-0.032
0.003

-0.038
0.085
0.033
-0.070
0.013

-0.014
0.089
-0.082
-0.112
0.020

0.025
0.032
-0.049
-0.050
0.006

0.017
0.035
-0.062
-0.063
0.008

0.024
0.024
-0.036
-0.065
0.006

1=Inspraak en overleg; 2=Bejegening; 3=Informatie; 4=Telefonische bereikbaarheid en
communicatie; 5=Lichamelijke verzorging; 6=Maaltijdverzorging; 7=Professionaliteit en
veiligheid zorgverlening; 8=Sfeer; 9=Woonruimte en privacy; 10=Activiteiten;
11=Beschikbaarheid personeel; 12=waarderingscijfer zorginstelling; 13=waarderingscijfer
zorgverleners
# Geslacht: 1=vrouw, 2=man; Leeftijd: continu; Verblijfsduur: 1=minder dan een half jaar, 5=
meer dan 5 jaar; Vertegenwoordiger: 1=overige, 2=zoon/dochter
* vet=significant (p<0,05)
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In tabel 6.18 staan de resultaten van deze analyses weergegeven voor de 11 schalen
(ervaringscores) en het algemene oordeel van bewoners over de zorginstelling en de
zorgverleners (waarderingscijfers). De verklaarde variantie (R2) onder model 2 laat zien
dat de achtergrondkenmerken maar een klein deel van de variatie in kwaliteitscores
verklaren (slechts 0,3 tot 2,3%).
Van alle onderzochte achtergrondkenmerken vertoont de variabele soort
vertegenwoordiger significante samenhang op bijna alle gerapporteerde ervaringen en de
waardering van de zorg. Voor model 2 geldt dat als de vertegenwoordiger een zoon of
dochter is (i.p.v. echtgenoot, ander familielid of geen familie), dat dan op 10 van de 13
uitkomsten een lagere kwaliteitsscore wordt behaald. Leeftijd en verblijfsduur vertonen
een significante samenhang op zeven van de 13 kwaliteitsscores. Bij relatief jonge
bewoners of bewoners met een lange verblijfsduur rapporteren de vertegenwoordigers
gemiddeld lagere kwaliteitsscores. Het geslacht van de bewoner blijkt niet relevant te zijn
bij het verklaren van variatie in kwaliteitsscores.
Samenvattend kan worden gesteld dat de soort vertegenwoordiger, en de leeftijd en
verblijfsduur van bewoners als correctievariabelen in vergelijkende analyses kunnen
worden meegenomen.
Discriminerend vermogen van de vragenlijst voor vertegenwoordigers (psychogeriatrie)
Met behulp van multilevel analyses is nagegaan of het meetinstrument voor
vertegenwoordigers van psychogeriatrische bewoners ook verschillen tussen instellingen
kan meten, en of de ervaringen van de vertegenwoordigers met de zorg na correctie voor
achtergrondkenmerken van bewoners ook nog verschillen laten zien. Gegevens van 1992
vertegenwoordigers van bewoners van 75 verpleeg- en verzorgingshuizen zijn hierbij
geanalyseerd op twee niveaus: 1) de vertegenwoordigers van bewoners en 2) de
instellingen. Bij de analyses is stapsgewijs gecorrigeerd voor mogelijk relevante
achtergrondkenmerken van bewoners en voor de soort instelling/afdeling waar de
bewoner verblijft (BOPZ-afdeling van een verpleeghuis, PG-unit verzorgingshuis, of
anders/onbekend). Daarbij zijn vier modellen met elkaar vergeleken:
0.
het ongecorrigeerde model, waarbij naar verschillen tussen instellingen wordt
gekeken zonder dat daarbij rekening wordt gehouden met mogelijke verschillen in
samenstelling of kenmerken van de groepen bewoners en de soort vertegenwoordigers die
de vragenlijsten hebben ingevuld;
A.
een gecorrigeerd model, met de casemix adjusters geslacht, leeftijd en
verblijfsduur van de bewoner;
B.
een gecorrigeerd model, met de achtergrondkenmerken van bewoners (geslacht,
leeftijd en verblijfsduur) en de soort vertegenwoordiger (1=zoon/dochter;
referentiecategorie (0)=overig);
C.
een gecorrigeerd model, met de achtergrondkenmerken van bewoners (geslacht,
leeftijd en verblijfsduur), de soort vertegenwoordiger (1=zoon/dochter;
referentiecategorie (0)=overig) en de soort instelling (waarbij 31 BOPZ-afdelingen van
verpleeghuizen de referentiecategorie vormden, en de afzonderlijke effecten van 29 PGunits van verpleeghuizen en 15 overige instellingen is nagegaan).
De uitkomsten van de ongecorrigeerde en gecorrigeerde analyses staan in tabel 6.19.
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Tabel 6.19: Resultaten van multilevel analyses voor de ervaringen van
vertegenwoordigers van bewoners (Nmax=1992) met de zorg in 75
instellingen: verschillen tussen instellingen (ICC en χ2) bij een
ongecorrigeerd (model 0) of bij correctie voor achtergrondkenmerken van
bewoners (A), plus soort vertegenwoordiger (B) en soort instelling (C)
Modellen
C.

A.

B.

Ongecorrigeerde

Gecorrigeerd voor

Gecorrigeerd voor

Gecorrigeerd voor

gegevens

geslacht, leeftijd en

geslacht, leeftijd

gezondheid, leeftijd,

verblijfsduur

verblijfsduur en soort

opleiding, geslacht

vertegenwoordiger

verblijfsduur, en soort

0.

Ervaringscores en

instelling

waarderingscijfers:
ICC

χ2 (1df)

ICC

χ2 (1df)

ICC

χ2 (1df)

ICC

χ2 (1df)

Inspraak en overleg

5.3%

11.55

5.4%

11.70

5.5%

11.81

5.1%

11.25

Bejegening

2.6%

5.62

2.7%

6.00

2.8%

6.16

2.7%

6.05

Informatie

5.9%

12.69

5.9%

12.63

6.0%

12.78

5.6%

12.12

Telefonische bereikbaarheid en
communicatie

5.0%

10.84

5.0%

10.85

5.0%

10.89

4.4%

9.67

Lichamelijke verzorging

5.6%

10.11

5.9%

10.58

6.0%

10.71

5.7%

10.13

Maaltijdverzorging

5.4%

10.26

5.6%

10.62

5.7%

10.78

4.8%

9.24

Professionaliteit van de zorgverlening

3.4%

6.99

3.3%

6.91

3.4%

6.95

3.3%

6.93

Sfeer

8.5%

15.99

8.4%

15.95

8.7%

16.22

7.5%

14.75

Woonruimte en privacy

34.6%

30.46

35.3%

30.61

35.4%

30.65

24.3%

27.23

Activiteiten

9.8%

16.37

9.2%

15.75

9.5%

16.11

9.1%

15.60

Beschikbaarheid personeel

6.5%

11.79

6.6%

11.89

6.8%

12.14

6.1%

11.19

Cijfer Zorginstelling

10.5%

18.44

10.5%

18.52

10.6%

18.63

9.9%

17.90

Cijfer Zorgverleners

5.2%

11.32

5.3%

11.52

5.4%

11.74

5.2%

11.31

ICC = intra klasse-correlaties, hier weergegeven als % variantie verklaard door verschillen tussen instellingen

De ICC’s in tabel 6.19 laten zien dat de verschillen tussen instellingen vooral groot zijn
op het gebied van Woonruimte en privacy; 35% van de variatie in scores op dit thema is
toe te wijzen aan verschillen tussen instellingen. De variatie is het kleinst als het gaat om
de bejegening en de professionaliteit van zorgverleners. De drie beschikbare
achtergrondkenmerken van bewoners (geslacht, leeftijd en verblijfsduur) blijken niet echt
relevant te zijn voor het verklaren van verschillen tussen instellingen, aangezien de ICC’s
na correctie voor deze variabelen niet of nauwelijks (maximaal 0.6%) dalen. Correctie
voor de soort vertegenwoordiger laat eveneens geen daling van ICC’s zien. Dit betekent
dat verschillen tussen instellingen niet kunnen worden verklaard door het geslacht, de
leeftijd en verblijfsduur van de bewoner en de soort vertegenwoordiger die de vragenlijst
heeft ingevuld (zonen/dochter versus anderen).

CQ-Index Verpleging, Verzorging en Thuiszorg, NIVEL 2007

83

De variabele ‘soort instelling’ blijkt nauwelijks van invloed te zijn op verschillen in
kwaliteitscores, maar is wel duidelijk van invloed op scores op het thema Woonruimte en
privacy. Na correctie voor soort instelling daalt de variantie tussen instellingen (ICC)
voor dit thema met 11.1%. Deze bevinding kan enerzijds te maken hebben met werkelijke
verschillen in huisvesting en privacy tussen de verpleeg- en verzorgingshuizen
(bijvoorbeeld als het gaat om de vraag of bewoners een eigen kamer hebben), en
anderzijds met structurele verschillen in de zorgzwaarte van bewoners (waardoor
bijvoorbeeld het alleen gelaten kunnen worden in bepaalde instellingen en afdelingen
minder aan de orde is).
Samenvattend kan worden gesteld dat met het instrument verschillen tussen instellingen
kunnen worden gemeten, en dat de gevonden verschillen niet of nauwelijks verklaard
worden door de (beschikbare) achtergrondkenmerken van bewoners en de soort instelling.
Een uitzondering vormt het thema Woonruimte en privacy, waarvoor aanzienlijke
verschillen tussen instellingen werden gevonden en de soort instelling een groot deel van
de variatie verklaard. Ondanks de bevinding dat de beschikbare achtergrondkenmerken
van bewoners en de soort vertegenwoordiger nauwelijks verschillen tussen de instellingen
verklaren, zou bij een vergelijking tussen instellingen voor de zekerheid wel voor deze
variabelen gecorrigeerd kunnen worden. Dit gezien de significante relaties van leeftijd,
verblijfsduur en soort vertegenwoordiger met het merendeel van de kwaliteitscores
(thema’s) en de bevinding dat populaties van verschillende instellingen op deze
kenmerken verschillen. Daarnaast kan het soort instelling als casemix adjuster overwogen
worden als een structurele samenhang tussen soort instelling en zorgzwaarte wordt
verondersteld en zolang geen goede indicator voor zorgzwaarte voorhanden is. Voor een
eerlijke vergelijking van instellingen is het dus aan te bevelen om te corrigeren voor
leeftijd en verblijfsduur van de bewoners en de soort vertegenwoordigers, en kan
correctie voor soort instelling overwogen worden.
Benodigde aantallen voor het bepalen van verschillen tussen instellingen met betrekking
tot PG
Vervolgens is met de multilevel analyses nagegaan hoeveel respondenten
(vertegenwoordigers) per organisatorische eenheid nodig zijn voor een betrouwbare
vergelijking tussen instellingen. Tabel 6.20 laat zien dat er nauwelijks verschillen zijn in
het aantal ingevulde vragenlijsten dat nodig is om per model met zekerheid verschillen
tussen instellingen vast te kunnen stellen. Dit is ook logisch, gezien de eerdere bevinding
dat de achtergrondkenmerken van bewoners en de soort vertegenwoordiger nauwelijks
verschillen tussen instellingen verklaren. Uit de tabel blijkt dat 50 respondenten per
instelling (dus het benaderen van zeker 70 vertegenwoordigers per eenheid) voldoende is
om betrouwbare uitspraken te doen over verschillen tussen instellingen voor 11 van de 13
uitkomsten (9 thema’s en de twee waarderingscijfers). Alleen voor de thema’s
Bejegening en Professionaliteit van de zorgverlening kunnen pas bij circa 100
respondenten met voldoende zekerheid verschillen tussen instellingen worden
vastgesteld. Hiervoor zouden dan 130 vertegenwoordigers benaderd moeten worden.
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Tabel 6.20: Geschatte benodigde aantallen interviews (N) per locatie om op
instellingsniveau een betrouwbaarheidsniveau (reliability) van >0,80 (maar
minimaal 0,70) te bereiken voor de te meten kwaliteitscores
Model A
Ervaringscores en waarderingscijfers:
Inspraak en overleg

Bejegening

Informatie

Telefonische bereikbaarheid en communicatie

Lichamelijke verzorging

Maaltijdverzorging

Professionaliteit van de zorgverlening

Sfeer

Beschikbaarheid personeel

Cijfer zorginstelling

Cijfer zorgverleners

Model C

N

reliability

N

reliability

N

0.74

50

0.70

40

0.73

50

0.81

75

0.81

75

0.80

75

0.74

100

0.74

100

0.74

100

0.81

150

0.81

150

0.81

150

0.71

40

0.72

40

0.70

40

0.82

75

0.83

75

0.82

75

0.73

50

0.73

50

0.70

50

0.84

100

0.80

75

0.82

100

0.72

40

0.72

40

0.71

40

0.83

75

0.83

75

0.82

75

0.70

40

0.71

40

0.72

50

0.82

75

0.82

75

0.83

100

0.72

75

0.72

75

0.72

75

0.81

125

0.81

125

0.81

125

0.70

25

0.70

25

0.71

30

0.82

50

0.83

50

0.80

50

-

-

-

-

0.76

10

0.84

10

0.85

10

0.83

15

0.72

25

0.72

25

0.71

25

0.80

40

0.81

40

0.80

40

0.74

40

0.74

40

0.72

40

0.84

75

0.84

75

0.83

75

0.70

20

0.70

20

0.73

25

0.82

40

0.83

40

0.82

40

0.74

50

0.70

40

0.73

50

0.81

75

0.74

50

0.80

75

Woonruimte en privacy

Activiteiten

Model B

reliability

- = geen gegevens (aantal kon niet door het model worden geschat)
Model A: met correctie voor geslacht, leeftijd en verblijfsduur van bewoners; Model B: met correctie voor
gezondheid geslacht, leeftijd en verblijfsduur van bewoners en voor soort vertegenwoordiger
(1=zoon/dochter; 0=anders); Model C: met correctie voor alle voorgenoemde case-mix adjusters en het soort
instelling (PG-unit van een verzorgingshuis of anders/onbekend, versus BOPZ-afdelingen van
verpleeghuizen=referentiecat.)
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In de pilot is gestreefd naar het benaderen van 60 vertegenwoordigers per
organisatorische eenheid, en bij een respons van gemiddeld 78% zou dit moeten hebben
geresulteerd in 45-50 respondenten per eenheid. Maar omdat er relatief veel kleine
eenheden aan dit onderdeel van de pilot meededen, hebben in werkelijkheid maar
gemiddeld 27 vertegenwoordigers per eenheid meegewerkt. Op basis van voorgenoemde
bevindingen blijkt nu dat het in de pilot toegepaste streefaantal van 60 niet afdoende is
voor het betrouwbaar bepalen van verschillen tussen instellingen. Zeker niet als ook nog
rekening wordt gehouden met item non-respons, oftewel ontbrekende antwoorden op
vragen, waardoor scores niet voor alle respondenten kunnen worden berekend. De
benadering van 70 vertegenwoordigers per eenheid en het hanteren van een minimale
ondergrens voor kleine eenheden lijkt nodig om een betrouwbare, statistisch
verantwoorde vergelijking tussen instellingen mogelijk te maken.

6.3

Kwaliteit van de zorg en verbetermogelijkheden volgens thuiswonende
cliënten
Ervaringscores
De resultaten van de Ervaringenvragenlijst voor thuiswonenden laten zien dat cliënten
over het algemeen heel positief zijn over de zorg. Zij gaven de zorgaanbieders
(thuiszorgorganisaties en verzorgingshuizen die extramurale zorg leveren) een gemiddeld
waarderingscijfer van 8,1 en de zorgverleners een 8,4 (op een schaal van 0-10, waarbij 0
= slechtst mogelijke zorginstelling/zorgverleners, en 10 = best mogelijke
zorginstelling/zorgverleners). Overigens liggen deze totaaloordelen bijna een halve punt
hoger dan de beoordeling van de intramurale bewoners, die gemiddeld respectievelijk een
7,7 en 7,9 gaven.
In tabel 6.21 worden de gemiddelde ervaringscores weergegeven voor de veertien schalen
en voor de losse items van drie resterende thema’s. De scores variëren van 1 tot 4,
waarbij de hoogste score staat voor de beste ervaring. Uit de tabel valt af te lezen dat de
hoogste schaalscores gelden voor Betrouwbaarheid van de zorgverleners (3,72), de
Flexibiliteit (3,65) en de Professionaliteit van de zorgverlening (3,56). De laagste scores
bij de schalen betreffen Inspraak en overleg (2,99), Activiteiten (3,08) en Informatie
(3,12). Bij de niet-schaalbare, losse items worden de hoogste ervaringscores gevonden
voor het hebben van een zorgovereenkomst/contract, en of de lichamelijke en uiterlijke
verzorging naar wens verloopt.
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Tabel 6.21: Gemiddelde ervaringscores voor de schalen en losse items in de
thuiszorgvragenlijst (Nmax=1271)
Schalen of losse items:
Inspraak en overleg
Bejegening
Informatie
Telefonische bereikbaarheid
Professionaliteit zorgverlening
Zorginhoudelijke veiligheid/signalering
Activiteiten
Zelfstandigheid/autonomie
Veiligheid
Mentaal welbevinden
Beschikbaarheid, wisselingen en vervanging
Wachttijd voor thuiszorg
Flexibiliteit van de zorg
Betrouwbaarheid van de zorgverleners
Zorgplan en evaluatie:
15. zorgovereenkomst of contract
16. afspraken over de zorg
18. zorgmap/-dossier of logboek goed gebruikt
22. evaluatiegesprek in afgelopen 12 maanden
23. zorg bijgesteld n.a.v. evaluatiegesprek
32. vaste contactpersoon
Lichamelijke verzorging:
64. lichamelijke verzorging
65. uiterlijke verzorging
Ketenzorg:
54. samenwerking met andere hulpverleners

Gemiddelde

Standaard-

ervaringscore

deviatie

1267
1230
1234
904
1213
87
932
1271
441
1254
1130
1153
537
1262

2,99
3,53
3,12
3,33
3,56
3,48
3,08
3,53
3,45
3,44
3,41
3,45
3,65
3,72

0,68
0,57
0,55
0,69
0,46
0,70
0,75
0,41
0,83
0,44
0,55
0,67
0,86
0,40

1022
1212
1104
1140
336
1256

3,62
2,93
3,16
1,95
2,52
3,02

0,99
0,75
1,13
1,16
1,50
1,41

445
266

3,45
3,31

0,69
0,84

916

2,60

1,32

N

Belangscores
Naast ervaringscores zijn ook belangscores berekend op basis van 99 ingevulde
belangvragenlijsten. Deze scores konden variëren van 1 (‘niet belangrijk’) tot 4 (‘van het
allergrootste belang’). In bijlage 7C zijn de gemiddelde belangscores voor alle bevraagde
kwaliteitsaspecten te vinden. Gemiddeld gesproken vinden cliënten alle aspecten
belangrijk (score 2 of hoger), maar de antwoorden laten wel enige variatie zien. De
gemiddelde belangscores per item varieerden van 2,11 tot 3,60. Het percentage
ontbrekende antwoorden op de belangvragen was doorgaans minder dan 15%, met
uitschieters tot 30% voor de vragen over lichamelijke/uiterlijke verzorging en veiligheid.
In tabel 6.22 staan de 10 items met de hoogste belangscores (gemiddeld 3,30 tot 3,60).
Deze items gaan vooral over de betrouwbaarheid en professionaliteit van de
zorg(verleners), en over het welbevinden en gevoel van veiligheid van de cliënten.
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Tabel 6.22: Top 10 van items met de hoogste belangscores volgens thuiswonende
cliënten (Nmax=99)
Item

Belangscore
3,60
3,47
3,45
3,44

63. u kunt uw zorgverlener volledig vertrouwen
88. u voelt zich thuis in uw eigen woning
49. zorgverlener werkt vakkundig
61. zorgverlener gaat vertrouwelijk met persoonlijke gegevens en privézaken om
89. u voelt zich veilig en op uw gemak bij zorgverlener
17. zorginstelling komt afspraken goed na
87. u maakt zich geen zorgen over diefstal
12. informatie over de wachttijd voor start van de thuiszorg
11. wachttijd (zo kort mogelijk)
86. veilig voelen in huis

3,44
3,44
3,42
3,39
3,34
3,30

Cliënten vinden het van het (aller)grootste belang dat ze hun zorgverlener(s) volledig
kunnen vertrouwen, dat ze zich thuis en veilig voelen in de eigen woning, en dat de
zorgverleners vakkundig zijn. Ook staan twee items over de wachttijd (de tijd tussen
indicatie en start van de zorg) in de top-10, waarvoor cliënten aangeven dat ze het heel
belangrijk vinden dat deze wachttijd zo kort mogelijk moet zijn.
Tabel 6.23: Top 10 van items met de laagste belangscores volgens thuiswonende cliënten
(Nmax=99)
Item

Belangscore

100. ondersteuning bij vinden van activiteiten etc.
22. evaluatiegesprek gehad in afgelopen 12 maanden
101. praktische ondersteuning bij regelzaken
65. uiterlijke verzorging
67. zorgverlener let op eten en drinken
82. zorgverlener let/wijst op houdbaarheid voedingsmiddelen
64. lichamelijke verzorging
98. hulp als u ergens naar toe wilt
58. zorgverlener werkt op uw manier
21. meebeslissen over van wie u zorg krijgt

2,11
2,20
2,27
2,34
2,36
2,42
2,43
2,55
2,56
2,60

In tabel 6.23 staan de 10 items met de laagste gemiddelde belangscores, variërend van
gemiddeld 2,11 tot 2,60 (dus van ‘eigenlijk wel belangrijk’ tot ‘belangrijk’). Deze items
gaan vooral over ondersteuning door de zorgverleners, de uiterlijke en lichamelijke
verzorging, en de aandacht voor (veiligheid van) eten/drinken. Veruit het minst belangrijk
- maar gemiddeld toch ‘eigenlijk wel belangrijk’ - vonden cliënten de ondersteuning bij
het vinden van activiteiten of mogelijkheden voor dagbesteding. Ook het jaarlijkse
evaluatiegesprek over de zorg vinden de cliënten van ondergeschikt belang.
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Verbeterscores
Op basis van de antwoorden van cliënten op de schriftelijke Ervaringenvragenlijst of
Belangvragenlijst is bepaald welke aspecten van de zorg thuis als eerste voor verbetering
in aanmerking komen. Voor het berekenen van de verbeterscores is voor elk item de
fractie ‘negatieve ervaringen’ vermenigvuldigd met de betreffende belangscore (zie ook
Methode: Berekening kwaliteitscores). In bijlage 7C is voor alle items de fractie
‘negatieve ervaringen’, de belangscore en de bijbehorende verbeterscore weergegeven.
Op themaniveau laten vooral Zorgplan en evaluatie (0,89), Inspraak en overleg (0,85), en
Activiteiten (0,67) verbetermogelijkheden zien (zie Tabel 6.24). De minste
kwaliteitswinst kan worden behaald op het gebied van de betrouwbaarheid en
professionaliteit van de zorg(verleners) en de lichamelijke verzorging (met verbeterscores
van respectievelijk van 0,13, 0,22 en 0,24). De verbeterscores voor de andere thema’s
varieerden van 0,27 (Mentaal welbevinden) tot 0,49 (Telefonische bereikbaarheid en
Informatie).
In tabel 6.25 staan de tien kwaliteitsaspecten weergegeven die vanuit het perspectief van
cliënten als eerste voor verbetering in aanmerking komen. Het item over meebeslissen
over van wie de cliënt zorg krijgt staat hierbij voorop. Vervolgens maken de volgende
items deel uit van de top 10: items over de evaluatie en het zonodig bijstellen van de zorg
naar aanleiding van dit gesprek (v23 en v22), over ketenzorg en overleg (v54 en v34),
over mobiliteit buitenshuis (v97), over de bereikbaarheid van de contactpersoon bij de
instelling (v32 en v41), en hulp bij praktische regelzaken (v101). Het item over
‘informatie over uw rechten’ (recht op inspraak, informatie, recht om te klagen etc.) sluit
de top 10.
Tabel 6.24: Verbeterpotentieel voor de 17 thema’s (verbeterscores van 0-4), volgens
thuiswonende cliënten
Item
Zorgplan en evaluatie
Inspraak en overleg
Bejegening
Informatie
Telefonische bereikbaarheid
Lichamelijke verzorging
Professionaliteit van de zorgverlening
Zorginhoudelijke veiligheid/signalering
Activiteiten
Zelfstandigheid/autonomie
Veiligheid
Mentaal welbevinden
Beschikbaarheid, wisselingen en vervanging
Wachttijd voor thuiszorg
Flexibiliteit van de zorg
Betrouwbaarheid van de zorgverleners
Ketenzorg

Verbeterscore
0,89
0,85
0,32
0,49
0,49
0,24
0,22
0,47
0,67
0,28
0,48
0,27
0,38
0,37
0,30
0,13
0,46

Cursief: deze thema’s vormden geen betrouwbare, homogene schalen zodat de bijbehorende verbeterscores met enige
voorzichtigheid geïnterpreteerd moeten worden
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Tabel 6.25: Top 10 van aspecten met de hoogste verbeterscores (op een schaal van 0-4),
volgens thuiswonende cliënten
Item

Verbeterscore

21. hoe vaak beslist u mee over van wie u zorg krijgt
23. zorg n.a.v. evaluatiegesprek bijgesteld
22. evaluatiegesprek gehad in afgelopen 12 maanden
54. samenwerking met andere hulpverleners
34. vraagt of de zorg naar wens verloopt
97. kan overal komen buitenshuis
32. vast contactpersoon
41. weet hoe/wanneer contactpersoon bereikbaar is
101. praktische ondersteuning bij regelzaken
26. info: uw rechten

1,47
1,30
1,29
1,25
1,13
1,00
0,93
0,85
0,80
0,79

Verschillen in ervaringen en kwaliteit tussen zorgaanbieders
Om na te gaan of de cliënten van verschillende soorten zorgaanbieders
(thuiszorgorganisaties, verzorgingshuizen of anderszins) ook anders oordelen over de
zorg, zijn vergelijkende analyses (One Way Anova’s) uitgevoerd. Daarbij is uitgegaan
van de omschrijvingen van organisatorische eenheden zoals door ActiZ en op de
registratieformulieren voor de steekproeftrekkingen opgegeven. Drie zorgaanbieders
omschreven zich niet als thuiszorgorganisatie of verzorgingshuis, en hun cliënten zijn als
aparte groep geanalyseerd. De resultaten van deze vergelijkingen staan in tabel 6.26.
Hieruit blijkt dat vooral de cliënten die extramurale zorg ontvangen van
verzorgingshuizen positief oordelen over de zorg. Maar dit geldt niet voor alle
ervaringen, en ook niet voor het algemene oordeel over de zorgverleners.
Thuiszorgcliënten zijn over zes thema’s minder positief, en zij zijn met name minder te
spreken over de Telefonische bereikbaarheid, Activiteiten en Wachttijd. Daarnaast
oordelen thuiszorgcliënten ten opzichte van cliënten die extramurale zorg krijgen van een
verzorgingshuis minder positief over de bejegening, professionaliteit en flexibiliteit van
de zorgverlening. De verzorgingshuizen lijken hun cliënten vooral meer (gevoelens van)
veiligheid, zelfstandigheid en welbevinden te bieden, en daarnaast scoren zij beter op
Beschikbaarheid, wisselingen en vervanging van personeel, en Informatie.
De gevonden verschillen tussen instellingen worden mogelijk deels verklaard door
verschillen in samenstelling van de groepen cliënten. Zo blijken cliënten van
thuiszorgorganisaties gemiddeld significant jonger, ongezonder en lager opgeleid te zijn
dan cliënten van andere instellingen. Ook was de zorgduur van cliënten die extramurale
zorg ontvingen van andersoortige instellingen gemiddeld langer (73% langer dan 2 jaar in
zorg) dan bij cliënten die zorg ontvingen van een thuiszorgorganisatie of verzorgingshuis
(waarbij 55% langer dan 2 jaar in zorg was). Gegeven deze verschillen in kenmerken van
cliëntenpopulaties – waar de instellingen op zichzelf niets aan kunnen doen – en omdat
deze kenmerken mogelijk mede bepalend zijn voor de gerapporteerde ervaringen, is het
belangrijk om correctievariabelen (de ‘casemix adjusters’) vast te stellen.
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Tabel 6.26: Vergelijking van gemiddelde ervaringscores en kwaliteitsoordelen van
cliënten die zorg ontvangen van een thuiszorgorganisatie, of die semi- of
extramurale zorg ontvangen van een verzorgingshuis.
Thuiszorginstellingen

Verzorgingshuis

Anders/onbekend

Totaal

(10 zorgaanbieders)

(6 zorgaanbieders)

(3 zorgaanbieders)

(19 zorgaanbieders)

Gemiddelde

Gemiddelde

Gemiddelde

n

ervaringscore

n

ervaringscore

Inspraak en overleg

890

3,00

244

2,97

133

3,03

1267

2,99

Bejegening

857

3,51*

241

3,61

132

3,54

1230

3,53

Informatie

863

3,10

240

3,26##

131

3,04

1234

3,12

Telefonische
bereikbaarheid

600

3,25**

195

3,55

109

3,41

904

3,33

Professionaliteit van de
zorgverlening

840

3,54*

235

3,64

138

3,57

1213

3,56

Zorginhoudelijke
veiligheid

49

3,42

25

3,62

13

3,40

87

3,48

Activiteiten

636

3,01**

190

3,22

106

3,21

932

3,08

Zelfstandigheid/autonomie

877

3,51

258

3,61##

136

3,48

1271

3,53

Veiligheid

262

3,32

114

3,75##

65

3,45

441

3,45

Mentaal welbevinden

867

3,42

253

3,53##

134

3,40

1254

3,44

Beschikbaarheid personeel

770
810
363

3,38
3,39**
3,59*

231
220
109

3,52##
3,62
3,81

129
123
65

3,38
3,55
3,75

1130
1153
537

3,41
3,45
3,65

881

3,71

241

3,75

140

3,73

1262

3,72

871

8,04

243

8,41##

134

7,98

1248

8,10

856

8,33

244

8,48

135

8,33

1235

8,36

Wachttijd voor thuiszorg
Flexibiliteit
Betrouwbaarheid van de
zorgverleners
Waarderingscijfer
zorginstelling
Waarderingscijfer
zorgverleners
*
**
#
##

n

ervaringscore

Gemiddelde
ervaringscore

n

significant (p<0,05) verschil met verzorgingshuizen
significant (p<0,05) verschil met verzorgingshuizen en andere aanbieders
significant (p<0,05) verschil met thuiszorginstellingen
significant (p<0,05) verschil met thuiszorgorganisaties en andere aanbieders

Casemix adjusters
Om te bepalen of en welke achtergrondkenmerken van cliënten van invloed zijn op de
kwaliteitsscores (ervaringscores en waarderingscijfers), zijn regressie-analyses
uitgevoerd. In tabel 6.27 staan de resultaten van deze analyses weergegeven voor de 14
schalen (ervaringscores) en het algemene oordeel van cliënten over de zorginstelling en
de zorgverleners (twee waarderingscijfers). De verklaarde variantie (R2) laat zien dat de
achtergrondkenmerken vooral voor de thema’s Zorginhoudelijke veiligheid (17,1%),
Zelfstandigheid/autonomie (14,2%) en Mentaal welbevinden (11,6%) van belang zijn bij
het verklaren van variatie in cliëntervaringen met de zorg.
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Tabel 6.27: Samenhang tussen achtergrondkenmerken van cliënten# en hun ervaringen en
waarderingscijfers voor de kwaliteit van de thuiszorg of extramurale zorg.
Resultaten van lineaire regressie-analyses: gestandaardiseerde
regressiecoëfficiënten* (ß) en verklaarde variantie (R2)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

,000 ,002 ,046 ,035 ,034 -,063 ,069 ,094 ,013 ,040 ,025 ,036 ,004 ,044 ,069
-,022 ,049 -,002 ,097 ,030 ,244 -,084 ,010 ,150 ,019 ,116 ,142 ,124 ,054 ,106
-,051 ,037 ,010 -,036 -,032 -,079 -,024 -,040 ,060 ,020 -,007 ,022 -,018 -,004 -,065
-,050 -,110 -,109 -,081 -,137 -,182 -,221 -,234 -,137 -,309 -,105 -,092 -,158 -,111 -,140
-,043 -,048 -,027 -,082 -,036 -,003 -,034 -,031 -,033 -,002 -,040 -,019 ,006 -,032 -,082
,060 ,036 ,006 ,044 ,051 ,212 ,080 -,057 ,055 ,147 ,043 -,026 ,124 ,034 ,038
-,084 -,096 -,056 ,006 -,121 -,172 -,091 -,081 -,201 -,058 -,078 -,021 -,050 -,135 -,067
-,070 -,050 ,030 ,019 ,014 ,056 -,073 -,248 ,074 -,069 -,086 ,183 ,056 -,109 -,005
,020 ,028 ,019 ,029 ,039 ,171 ,075 ,142 ,090 ,116 ,038 ,072 ,059 ,044 ,053
1=Inspraak en overleg; 2=Bejegening; 3=Informatie; 4=Telefonische bereikbaarheid en
communicatie; 5=Professionaliteit van de zorgverlening; 6=Zorginhoudelijke veiligheid;
7=Activiteiten; 8=Zelfstandigheid/autonomie; 9=Veiligheid woon-/leefomgeving; 10=Mentaal
welbevinden; 11=Beschikbaarheid personeel en wisselingen/vervanging; 12=Wachttijd voor
thuiszorg; 13=Flexibiliteit; 14=Betrouwbaarheid personeel; 15=waarderingscijfer
zorginstelling; 16=waarderingscijfer zorgverleners
# Geslacht: 1=vrouw, 2=man; Leeftijd: continu; Opleiding: 1=laag, 5=hoog; Gezondheid:
1=uitstekend, 5=slecht; Zorgduur: 1= < half jaar, 5= > 5 jaar; Woonsituatie: 1= alleenwonend,
2=samenwonend; Hulp invullen: 1=met hulp van zorgverlener, 2=geen hulp van zorgverlener;
Product: 1=enkelvoudige huishoudelijke verzorging, 2=persoonlijke/verpleegkundige
verzorging
* vet=significant (p<0,05)

Geslacht
Leeftijd
Opleiding
Gezondheid
Zorgduur
Woonsituatie
Hulp invullen
Product
R2

De ervaren gezondheid vertoont een significante samenhang met bijna alle
gerapporteerde ervaringen en de waardering van de zorg. Op 14 van de 16 uitkomsten
gaat een slechtere gezondheid gepaard met lagere kwaliteitsscores. Leeftijd, hulp bij het
invullen van de vragenlijst door een zorgverlener, en de soort zorg die cliënten ontvangen
(product) vertonen een significante samenhang op respectievelijk acht, elf en zeven van
de 16 kwaliteitsscores. Oudere cliënten, degenen die bij het invullen van de vragenlijst
hulp hadden van een zorgverlener (thuiszorgmedewerker), en cliënten die alleen
huishoudelijke verzorging ontvingen, rapporteerden over het algemeen hogere
kwaliteitsscores. Een uitzondering hierop vormen cliënten met huishoudelijke verzorging
die over het algemeen juist een lagere score hadden op het thema Wachttijd (dus langere
wachttijden rapporteerden dan cliënten met persoonlijke verzorging of verpleging). De
opleiding, zorgduur en geslacht van de cliënt blijken het minst relevant; deze variabelen
zijn met hooguit drie kwaliteitsscores geassocieerd.
Samenvattend kan worden gesteld dat in ieder geval de ervaren gezondheid, leeftijd, hulp
bij invullen en de soort zorg (product) als correctievariabelen in vergelijkende analyses
dienen te worden meegenomen.
Discriminerend vermogen van de vragenlijst voor cliënten van thuiszorgaanbieders
Multilevel analyses zijn uitgevoerd om te onderzoeken of met het meetinstrument
verschillen in cliëntervaringen tussen thuiszorgaanbieders kunnen worden vastgesteld, en
of de cliëntervaringen na correctie voor achtergrondkenmerken van cliënten ook nog
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16
,047
,064
,012
-,133
,010
,030
-,123
-,039
,040

verschillen laten zien. Gegevens van 1363 cliënten van 19 thuiszorgaanbieders zijn
hierbij geanalyseerd op twee niveaus: 1) de cliënten en 2) de thuiszorgaanbieders. Bij de
analyses is stapsgewijs gecorrigeerd voor mogelijk relevante achtergrondkenmerken van
de cliënten en kenmerken van de thuiszorgaanbieder. Daarbij zijn vijf modellen met
elkaar vergeleken:
0: het ongecorrigeerde model, waarbij naar verschillen tussen aanbieders wordt gekeken
zonder dat daarbij rekening wordt gehouden met mogelijke verschillen in samenstelling
of kenmerken van de cliënten;
A: een gecorrigeerd model, met de casemix adjusters gezondheid, leeftijd, opleiding,
geslacht en zorgduur;
B: een gecorrigeerd model, met de achtergrondkenmerken van cliënten (gezondheid,
leeftijd, opleiding, geslacht en zorgduur) en de woonsituatie (referentiecategorie =
alleenwonend) en soort product (referentiecategorie = persoonlijke
verzorging/verpleging);
C: een gecorrigeerd model, met de achtergrondkenmerken van cliënten (gezondheid,
leeftijd, opleiding, geslacht en zorgduur), de woonsituatie, soort product, en de soort
instelling (referentiecategorie = thuiszorgorganisatie);
D: een gecorrigeerd model, met de achtergrondkenmerken van cliënten (gezondheid,
leeftijd, opleiding, geslacht en zorgduur), de woonsituatie, soort product, soort instelling
en gecorrigeerd voor hulp door zorgverlener bij invullen (referentiecategorie = zonder
hulp vragenlijst ingevuld).
De uitkomsten van de ongecorrigeerde en gecorrigeerde analyses zijn weergegeven in
tabel 6.28. De ICC’s in deze tabel laten zien dat de verschillen tussen
thuiszorgaanbieders vooral groot zijn op het gebied van Telefonische bereikbaarheid en
communicatie, namelijk 12,6% van de variatie in de scores op dit thema is toe te wijzen
aan de verschillen tussen aanbieders. De variatie is het kleinst als het gaat om
Zorginhoudelijke veiligheid en Flexibiliteit. De vijf basale achtergrondkenmerken van
cliënten (gezondheid, leeftijd, opleiding, geslacht en zorgduur) blijken niet relevant te
zijn voor het verklaren van verschillen tussen aanbieders, aangezien de ICC’s na correctie
voor deze variabelen niet of nauwelijks (maximaal 1.0%) dalen. Correctie voor de
woonsituatie en de soort zorg (product) laat eveneens geen daling van ICC’s zien. Dit
betekent dat verschillen tussen instellingen niet kunnen worden verklaard door
gezondheid, leeftijd, opleiding, geslacht, zorgduur, woonsituatie en product.
De soort instelling blijkt voor het thema Telefonische bereikbaarheid en communicatie en
het thema Veiligheid van invloed te zijn op de ICC; de variantie tussen aanbieders (ICC)
daalt na correctie voor soort instelling met respectievelijk 2,9% en 2,2%. Daarentegen
blijkt het soort aanbieder nauwelijks van invloed te zijn op de overige kwaliteitscores.
Tenslotte blijkt dat de variabele hulp bij het invullen van de vragenlijsten geen verschillen
tussen thuiszorgaanbieders kan verklaren, aangezien de ICC’s van model C en model D
niet of nauwelijks van elkaar verschillen.
Samenvattend kan worden gesteld dat er verschillen tussen aanbieders bestaan, maar dat
deze verschillen niet of nauwelijks verklaard worden door de beschikbare
bewonerskenmerken en/of de soort instelling, behalve voor het thema’s Telefonische
bereikbaarheid en communicatie en Veiligheid.
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Tabel 6.28: Resultaten van multilevel analyses voor de ervaringen van cliënten (Nmax=1363) met de zorg in 19 thuiszorgaanbieders: verschillen tussen
aanbieders (ICC en χ2) bij een ongecorrigeerd (model 0) of bij correctie voor achtergrondkenmerken (A en B), soort instelling (C) en hulp bij invullen (D)
0.

B.

A.

C.

D.

Ongecorrigeerde

Gecorrigeerd voor

Gecorrigeerd voor

Gecorrigeerd voor

Gecorrigeerd voor gezondheid,

gegevens

gezondheid, leeftijd,

gezondheid, leeftijd,

gezondheid, leeftijd,

leeftijd, opleiding, geslacht,

opleiding, geslacht

opleiding, geslacht,

opleiding, geslacht,

zorgduur, woonsituatie, product,

en zorgduur

zorgduur, woonsituatie en

zorgduur, woonsituatie,

soort instelling en hulp bij

product

product, en soort instelling

Ervaringscores en waarderingscijfers:

invullen door zv.

ICC

χ2 (1df)

ICC

χ2 (1df)

ICC

χ2 (1df)

ICC

χ2 (1df)

ICC

χ2 (1df)

Inspraak en overleg

4.8%

4.78

4.9%

4.84

5.3%

5.06

5.3%

5.05

5.2%

5.01

Bejegening

1.8%

2.29

1.9%

2.42

1.9%

2.43

1.6%

2.07

1.6%

1.95

Informatie

6.2%

5.44

6.9%

5.68

6.8%

5.67

6.3%

5.49

6.4%

5.50

Telefonische bereikbaarheid en
communicatie

12.6%

6.50

12.5%

6.49

12.2%

6.43

9.3%

5.76

9.3%

5.76

Zorginhoudelijke veiligheid

0.0%

0.00

0.0%

0.00

0.0%

0.00

0.0%

0.00

0.0%

0.00

Activiteiten

3.1%

2.88

3.9%

3.52

3.8%

3.41

1.8%

1.72

1.9%

1.81

Professionaliteit van de zorgverlening

3.9%

4.19

4.3%

4.45

4.2%

4.39

3.8%

4.08

3.7%

4.02

Zelfstandigheid

1.9%

2.49

2.3%

2.84

3.0%

3.60

2.3%

2.91

2.4%

2.96

Veiligheid

6.8%

3.15

6.3%

2.97

6.6%

3.07

4.5%

2.14

5.6%

2.63

Mentaal welbevinden

3.5%

3.92

3.3%

3.81

3.3%

3.78

3.2%

3.71

3.4%

3.89

Beschikbaarheid personeel

7.5%

5.75

7.3%

5.67

7.6%

5.78

7.2%

5.63

7.1%

5.60

Wachttijd

6.3%

5.28

5.3%

4.83

4.8%

4.57

3.5%

3.75

3.5%

3.74

Flexibiliteit

0.4%

0.06

0.3%

0.04

0.2%

0.02

0.0%

0.00

0.00

0.00

Betrouwbaarheid personeel

2.4%

3.01

2.6%

3.14

2.5%

3.11

2.4%

2.96

2.3%

2.91

Cijfer Zorginstelling

4.5%

4.62

4.6%

4.66

4.6%

4.65

4.0%

4.28

4.0%

4.29

Cijfer Zorgverleners

4.5%

4.61

4.8%

4.75

4.8%

4.76

4.7%

4.69

4.5%

4.60

ICC = intra klasse-correlaties, hier weergegeven als % variantie verklaard door verschillen tussen instellingen

Benodigde aantallen voor het bepalen van verschillen tussen instellingen met betrekking
tot thuiszorg
Vervolgens is met de multilevel analyses nagegaan hoeveel respondenten per
organisatorische eenheid nodig zijn voor een betrouwbare vergelijking tussen
thuiszorgaanbieders. Hoewel in de pilot is gestreefd naar het benaderen van 200 cliënten
per organisatorische eenheid en de respons gemiddeld 52% bedroeg, zouden zeker 100
respondenten per eenheid moeten hebben meegedaan. Maar feitelijk hebben gemiddeld
maar 72 cliënten per eenheid meegewerkt omdat er ook kleine eenheden hebben
meegedaan.
Tabel 6.29 laat zien dat er nauwelijks verschillen zijn in het aantal ingevulde
vragenlijsten dat nodig is om per model met zekerheid verschillen tussen instellingen vast
te kunnen stellen. Uit de tabel blijkt dat 75 respondenten per instelling (dus zeker 150
cliënten benaderen) voldoende is om betrouwbare uitspraken te doen over verschillen
tussen instellingen voor 10 van de 16 uitkomsten (10 thema’s en de twee
waarderingscijfers). Voor de thema’s Zelfstandigheid en Betrouwbaarheid van personeel
kunnen pas bij circa 100 respondenten met voldoende zekerheid verschillen tussen
aanbieders worden vastgesteld. Hiervoor zouden dan zeker 200 cliënten benaderd moeten
worden. Voor de thema’s Bejegening en Activiteiten zijn respectievelijk 150 en 125
respondenten nodig om betrouwbare uitspraken te kunnen doen over verschillen tussen
aanbieders.
In de pilot is gestreefd naar het benaderen van 100 cliënten per productgroep (100 met
enkelvoudige huishoudelijke verzorging, en 100 met persoonlijke verzorging en/of
verpleging) per organisatorische eenheid. En met een gemiddelde respons van ruim 50%
hadden theoretisch in totaal zeker 100 cliënten per eenheid kunnen deelnemen. Maar in
werkelijkheid lag het aantal respondenten in de pilot maar op gemiddeld 72 cliënten per
organisatorische eenheid. Gegeven de voorgenoemde bevindingen en rekening houdend
met item non-respons (het ontbreken van antwoorden op vragen omdat vragen niet van
toepassing zijn of de respondent het antwoord niet weet) kan worden geconcludeerd dat
het benaderen van minimaal 150 tot 170 cliënten per eenheid voldoende is om het
merendeel van de kwaliteitscores met voldoende zekerheid verschillen tussen instellingen
vast te stellen.
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Tabel 6.29: Geschatte benodigde aantallen respondenten (N) per locatie om op
instellingsniveau een betrouwbaarheidsniveau (reliability) van >0,80 (maar
minimaal 0,70) te bereiken voor de te meten kwaliteitscores
Ervaringscores en waarderingscijfers:
Inspraak en overleg

Bejegening

Informatie

Telefonische bereikbaarheid en communicatie

Zorginhoudelijke veiligheid

Activiteiten

Professionaliteit van de zorgverlening

Zelfstandigheid

Veiligheid

Mentaal welbevinden

Beschikbaarheid personeel

Wachttijd

Flexibiliteit

Betrouwbaarheid personeel

Cijfer zorginstelling

Cijfer zorgverleners

Model A
reliability
N
0.72
50

Model B
reliability
N
0.74
50

Model C
reliability
N
0.74
50

0.84

100

0.81

75

0.81

75

0.71

125

0.71

125

0.72

150

0.80

200

0.80

200

0.81

250

0.75

40

0.75

40

0.73

40

0.85

75

0.85

75

0.84
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- = geen gegevens (aantallen kon niet door het model worden geschat). Model A: met correctie voor
gezondheid, leeftijd, opleiding, geslacht en zorgduur; Model B: met correctie voor gezondheid, leeftijd,
opleiding, geslacht, zorgduur, woonsituatie en product; Model C: met correctie voor alle voorgaande
potentiële case-mix adjusters en het soort instelling
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7 Samenvatting, conclusies en aanbevelingen

7.1

Doel en beoogde toepassingen
Dit onderzoek richtte zich op het ontwikkelen en uittesten van een standaard
meetinstrument, of eigenlijk een set vragenlijsten, waarmee de kwaliteit van de
verpleging en verzorging kan worden gemeten vanuit het perspectief van bewoners en
cliënten. Het instrument is bedoeld voor toepassing in de sector Verpleging, Verzorging
en Thuiszorg. Zowel intramuraal, onder bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen,
als extramuraal onder thuiswonenden die zorg ontvangen van een thuiszorgorganisatie of
een verzorgingshuis. Nevendoel van dit onderzoek was het ontwikkelen van een protocol
en richtlijnen voor dataverzameling. Daarbij moet worden voldaan aan eisen ten aanzien
van de toepasbaarheid, praktische bruikbaarheid, validiteit en betrouwbaarheid van het
nieuwe meetinstrument.
De verzamelde kwaliteitsinformatie zal uiteindelijk worden gebruik om de kwaliteit van
zorg te monitoren en te verbeteren, te benchmarken, en te toetsen aan de voor de sector
opgestelde normen voor verantwoorde zorg. Ook kan de verzamelde informatie resulteren
in vergelijkende kwaliteitsinformatie voor zorggebruikers, in de vorm van keuzeinformatie op internet (kiesBeter.nl). Uitgangspunt hierbij is dat de cliëntwaardering in
combinatie met andere, meer klinische indicatoren een betrouwbaar beeld geeft van de
kwaliteit van de zorg.
Voorwaarden die ZonMW aan de ontwikkeling van het instrument stelde hadden
ondermeer te maken met de brede toepasbaarheid. De methode moest in principe geschikt
zijn voor toepassing onder alle doelgroepen in de sector Verpleging, Verzorging en
Thuiszorg. Dit impliceerde automatisch dat waar nodig met mondelinge interviews en
specifieke modules moest worden gewerkt. Bovendien moest het instrument aansluiten
op het voor de sector ontwikkelde Toetsingskader voor Verantwoorde zorg. In dit kader
stonden al veel uitkomstindicatoren beschreven en gestructureerd rond specifieke
(sub)thema’s, inclusief voorbeelden voor vragen uit de instrumenten van Stichting Cliënt
en Kwaliteit en van Arcares. Maar voor een volledige en verantwoorde ontwikkeling van
de nieuwe vragenlijsten is in het onderhavige onderzoek gestart met een brede
inventarisatie van bestaand materiaal en methoden voor cliëntenraadplegingen in deze
sector. Deze inventarisatie resulteerde in een vijftal valide, betrouwbare instrumenten
waarop de nieuw te ontwikkelen meetinstrumenten konden voortbouwen.
CQ-index VVT: drie vragenlijsten
In dit project zijn uiteindelijk drie soorten vragenlijsten voor drie doelgroepen
ontwikkeld:
a) een vragenlijst voor interviews met bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen;
b) een vragenlijst voor vertegenwoordigers van bewoners met psychogeriatrische
problematiek die in een verpleeg- of verzorgingshuis (BOPZ afdeling, PG-unit of
anderszins) verblijven; en
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c) een vragenlijst voor thuiswonende cliënten die verzorging of verpleging krijgen van
een thuiszorgorganisatie of extramurale zorg ontvangen van een verpleeg-/
verzorgingshuis.
De eerste lijst is bedoeld voor interviews met bewoners, terwijl de andere twee
vragenlijsten bedoeld zijn voor schriftelijke raadpleging van de vertegenwoordigers en de
cliënten. Daarbij bestaan van elke lijst twee varianten: een ervaringenvragenlijst en een
belangvragenlijst. De ervaringenvragenlijst vormt daarbij de basis voor het vaststellen
van de kwaliteit. En de belangvragenlijst dient als extra check voor het vaststellen van de
validiteit van het meetinstrument (gaan de vragenlijsten daadwerkelijk over aspecten die
bewoners/cliënten belangrijk vinden?), en als ‘weegfactor’ voor het bepalen van
prioriteiten voor kwaliteitsverbetering.
De keuze voor interviews in de intramurale setting werd ingegeven door de ervaringen
van Stichting Cliënt en Kwaliteit en onderzoekers van het NIVEL met onderzoek onder
bewoners in deze sector. Om daarnaast ook inzicht te krijgen in de kwaliteit van zorg
voor psychogeriatrische bewoners –die om diverse redenen niet of slecht in staat zijn om
zèlf hun ervaringen met de zorg te verwoorden – is als ‘second best option’ gekozen voor
een schriftelijke raadpleging van hun familieleden, partners of andere
vertegenwoordigers. Tot slot is de keuze voor een schriftelijke raadpleging van
thuiswonende cliënten ingegeven door eerdere ervaringen met schriftelijke
dataverzameling in benchmarkstudies in de thuiszorg.
Onderwerpen die alleen in de vragenlijsten voor de intramurale setting aan de orde
komen, zijn: maaltijdverzorging, wooncomfort, sfeer, woonruimte en privacy, en
vrijheidsbeperkende maatregelen (waarbij dit laatste onderwerp alleen in de
vertegenwoordigerslijst aan bod komt). Daartegenover staat dat de vragenlijst voor de
thuiswonenden een groot aantal extra vragen telt over veiligheid of preventie door
zorgverleners, over de betrouwbaarheid van zorgverleners, de wachttijd voor start van de
zorg, en over de flexibiliteit of het gemak waarmee de zorg (tijdelijk) wordt aangepast.
En net als in de vragenlijst voor vertegenwoordigers zijn in de vragenlijst voor
thuiswonende cliënten extra vragen opgenomen over de telefonische bereikbaarheid van
de instelling of contactpersonen.
De nieuwe vragenlijsten voor de sector Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT)
sluiten qua ontstaanswijze, structuur en inhoud aan op de methodiek van de nieuwe
landelijke standaard voor het meten van klantervaringen in de zorg, de zogeheten CQIndex (Consumer Quality Index). De nieuwe vragenlijsten zijn gebaseerd op bestaande,
eerder gevalideerde vragenlijsten die in oorsprong zijn ontwikkeld op basis van
kwalitatieve studies (focusgroepen en interviews). De opzet, soort vragen en
antwoordcategorieën van de nieuwe lijsten voldoen aan ‘de standaard’ zoals die nu wordt
vastgesteld voor de CQ-Index. Wel is het meten met behulp van mondelinge interviews
een vernieuwend element dat tot nog toe niet tot de standaardsystematiek van de CQIndex behoort, en wat met dit onderzoek nader kon worden geëvalueerd.

7.2

Evaluatie van de meetinstrumenten
De drie vragenlijsten en de voorgestelde systematiek voor dataverzameling (protocollen
en richtlijnen) zijn uitgetest in de pilot Verantwoorde zorg, in de periode augustus tot en
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met oktober 2006, bij in totaal 81 instellingen met samen 186 locaties of organisatorische
eenheden (92 somatische afdelingen van verpleeg- en verzorgingshuizen, 75
psychogeriatrische afdelingen/units, en 19 organisaties voor extramurale zorg of
thuiszorg). Met de gegevens van in totaal bijna 2700 bewoners (ervaringenvragenlijst:
n=2386; belangvragenlijst: n=311), bijna 2200 vertegenwoordigers van
psychogeriatrische bewoners (ervaringen: n=2000; belang: n=164), en bijna 1500
thuiswonende cliënten (ervaringen: n=1499; belang: n=99) konden de drie
meetinstrumenten worden geëvalueerd voor wat betreft de validiteit en betrouwbaarheid,
de toepasbaarheid en bruikbaarheid.
Valide en betrouwbare meetinstrumenten
De drie ontwikkelde – en in eerste instantie nogal omvangrijke – meetinstrumenten
blijken uitsluitend kwaliteitsaspecten of indicatoren te dekken die bewoners, cliënten en
vertegenwoordigers ook daadwerkelijk belangrijk vinden. Dit kon met de drie
bijbehorende belangvragenlijsten bij een deel van de geselecteerde onderzoeksgroepen
worden nagegaan. Zowel uit de interviews met bewoners, als uit de schriftelijke
raadplegingen onder de vertegenwoordigers en thuiswonende cliënten kwamen voor de
afzonderlijke aspecten gemiddelde belangscores tussen 2 (‘belangrijk’) en 4 (‘van het
allergrootste belang’) naar voren. Op basis hiervan kan worden geconcludeerd dat de
vragenlijsten in ieder geval valide zijn voor wat betreft het bewoners-/cliëntenperspectief,
met voor de doelgroep belangrijke kwaliteitsaspecten.
Schaalanalyses voor de drie vragenlijsten toonden aan dat de kwaliteitsaspecten goed
onder te verdelen waren in een groot aantal betrouwbare, inhoudelijk goed te
interpreteren en grotendeels unieke schalen. Dit betreft thema’s waarvan de aspecten op
inhoudelijke èn statistische gronden bij elkaar horen, en waarvoor schaalscores kunnen
worden berekend en gepresenteerd. De schaalanalyses lieten voor de bewoners-,
vertegenwoordigers- en thuiszorglijst respectievelijk 12, 11 en 14 betrouwbare schalen
zien. Daarbij werden een groot aantal overeenkomstige en betrouwbare schalen
geïdentificeerd (zie Tabel 5.10 in paragraaf 5.4). Zes thema’s kwamen uit alle
vragenlijsten naar voren als betrouwbare schalen en kunnen derhalve worden beschouwd
als de basismodule. Dit betreft de thema’s Inspraak en overleg, Bejegening, Informatie,
Professionaliteit van de zorgverlening, Activiteiten en Beschikbaarheid personeel. De
overige thema’s vormden ofwel geen betrouwbare schaal in één van de lijsten of
bestonden slechts uit twee items, zodat voor deze thema’s vooralsnog scores voor de
afzonderlijke (losse) items gerapporteerd moeten worden.
De gevonden clustering van de voor cliënten belangrijke, samenhangende
kwaliteitsaspecten laat grote overeenkomsten zien met de thema’s in de Toetsingskaders
voor verantwoorde Zorg (V&V en Thuis). Deze aansluiting komt ook tot uitdrukking in
de naamgeving van de thema’s/schalen van de vragenlijsten (zie ook Tabel 5.11 en 5.12).
Overigens corresponderen de thema’s niet altijd één op één met thema’s in de
toetsingskaders; de schalen van de vragenlijsten hebben soms op meerdere thema’s
betrekking, en specifieke thema’s van toetsingskaders komen soms in meerdere schalen
van de vragenlijsten aan de orde.
De vragenlijsten voor de intramurale en extramurale setting verschillen zowel voor wat
betreft het aantal thema’s, als het aantal en soort vragen over vergelijkbare thema’s.
Bovendien verschillen de twee ‘intramurale lijsten’ voor wat betreft het perspectief van
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waaruit de zorg wordt beoordeeld: bewoners en vertegenwoordigers geven ieder hun
eigen oordeel, gebaseerd op hun eigen ervaringen met de zorg. In vergelijking met de
bewonerslijst kent de vragenlijst voor vertegenwoordigers twee extra thema’s
(Telefonische bereikbaarheid en communicatie, en Vrijheidsbeperkende maatregelen). De
thuiszorglijst heeft vier extra thema’s (Zorginhoudelijke veiligheid/signalering,
Betrouwbaarheid Zorgverleners, Wachttijd en Flexibiliteit) en telt voor vijf
overeenkomstige thema’s een uitgebreidere set vragen. Dit alles bemoeilijkt een directe
vergelijking van scores op overeenkomstige thema’s. Maar scores op identieke vragen
kunnen in principe wel vergeleken worden, mits daarbij natuurlijk rekening gehouden
wordt met verschillen tussen de onderzoeksgroepen (casemix).
Samenvattend kan worden gesteld dat drie valide en betrouwbare meetinstrumenten zijn
ontwikkeld voor de verschillende doelgroepen (bewoners, vertegenwoordigers,
thuiswonende cliënten). Een basismodule, met vragen over zes gemeenschappelijke
thema’s, vormt samen met specifieke uitbreidingen (extra thema’s) per doelgroep een
compleet instrument voor cliëntenraadplegingen in deze sector. Daarbij hebben de
thema’s en vastgestelde schalen van de vragenlijsten op alle thema’s van de
toetsingskaders betrekking. Zodoende kan met het ontwikkelde instrumentarium een
integraal beeld worden verkregen van de kwaliteit van zorg en de mate waarin sprake is
van verantwoorde zorg in de sector verpleging, verzorging en thuiszorg.
Uitvoerbaarheid van de interviews
De bereidwilligheid van de geselecteerde bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen
om deel te nemen aan de interviews bleek zeer groot, namelijk 97,5%. Informatie over het
verloop van de interviews met bewoners, gebaseerd op de ingevulde
registratieformulieren, toonde verder aan dat circa 5% van de interviews moeizaam
verliep en het gesprek om die reden voortijdig moest worden afgebroken, en dat de
interviews gemiddeld circa 45 minuten duurden. Deze resultaten benadrukken de
welwillendheid onder de bewoners, en onderstrepen de praktische toepasbaarheid van de
vragenlijst voor mondelinge interviews. Voor zover bekend lijkt de selectie van bewoners
voor de interviews daarbij weloverwogen en grotendeels conform de vooraf opgestelde
exclusiecriteria te zijn verlopen. Hierbij werd 29% van de bewoners van verpleeg- en
verzorgingshuizen bij voorbaat van deelname uitgesloten. De exclusie bleek – naast de
restricties voor wat betreft de verblijfsduur (minimaal een half jaar) en de exclusie van
tijdelijk verblijf en revalidatie – daarbij vooral te gaan om de vooraf omschreven criteria
zoals een indicatie voor psychogeriatrie en/of een diagnose dementie, ernstige
psychiatrische problemen, ernstige ziekte en/of terminale zorg. In één op de vijf gevallen
vond uitsluiting van deelname op basis van andere, uiteenlopende redenen plaats (vooral
cognitieve, zintuiglijke of lichamelijke beperkingen). Het is onduidelijk in welke mate
deze overige exclusie gerechtvaardigd was. (Zie verder: Aanbevelingen richtlijnen en
protocol voor dataverzameling).
De selectie vooraf blijkt in ieder geval, gezien de geringe uitval in een later stadium,
zinvol en succesvol voor het efficiënt kunnen uitvoeren van de interviews. In totaal bleef
de uitval bij de benadering en tijdens het interview beperkt tot ongeveer 10% (3%
weigeringen bij benadering, circa 5% uitval aan het begin van het interview en 3% in de
loop van het interview). Uiteindelijk kan met deze aanpak – gegeven de selectiecriteria en
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latere uitval – in principe circa 65% van de bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen
meewerken aan de interviews.
Toepasbaarheid en bruikbaarheid van de vragenlijsten
De dataverzameling met de schriftelijke vragenlijsten kenmerkte zich door een hoge
respons van 78% bij de vertegenwoordigers, en een redelijke respons van 52% bij de
thuiswonende cliënten. De respons van de thuiswonende cliënten is vergelijkbaar met de
respons in de Z-Org Benchmarkstudie Thuiszorg 2004, toen 51% van de cliënten na één
herinnering de vragenlijst had teruggestuurd (13). Waarschijnlijk waren ziekte en
lichamelijke beperkingen – net als destijds in het benchmarkonderzoek – belangrijke
redenen om niet aan de schriftelijke enquête deel te nemen. Bovendien is het aannemelijk
dat de lengte van de vragenlijst een negatief effect heeft gehad op de respons. Toch hoeft
dit niet ten koste te gaan van de representativiteit van het onderzoek, aangezien nonrespondenten niet noodzakelijk negatiever oordelen over de zorg (13).
Een specifiek probleem bij de schriftelijke vragenlijsten betrof het hoge percentage
ontbrekende antwoorden voor vragen over een aantal specifieke thema’s. Om de kwaliteit
van zorg voldoende representatief en betrouwbaar in beeld te brengen en verantwoord te
vergelijken tussen verschillende settings (bijvoorbeeld instellingen, locaties, of
afdelingen) is het van belang dat de bevraagde kwaliteitsaspecten zo generiek mogelijk,
oftewel breed toepasbaar zijn. Idealiter worden dan zoveel mogelijk vragen door zoveel
mogelijk respondenten van de verschillende onderzoeksgroepen beantwoord. Echter, de
schriftelijke vragenlijsten lieten een hoog aandeel ‘onbeantwoorde vragen’ zien (inclusief
‘niet van toepassing’ en ‘weet niet’). Bij de vragenlijst voor vertegenwoordigers had 30%
van de ervaringsvragen (20 van de 66) meer dan 25% ontbrekende antwoorden, en bij de
thuiszorglijst gold dit voor 35% (33/94) van de vragen. Sommige thema’s in de
thuiszorglijst (Lichamelijke verzorging, Zorginhoudelijke veiligheid/signalering,
Veiligheid en Flexibiliteit) waren zelfs voor circa 60-80% van de cliënten niet van
toepassing. Dit roept de vraag op of in deze algemene modules, waarbij geen nader
onderscheid is gemaakt tussen soorten zorg, wel specifieke thema’s aan de orde moeten
komen die misschien maar op minder dan de helft van de doelgroep van toepassing zijn.
Zolang de steekproefaantallen maar toereikend zijn, hoeft item non-respons geen
probleem te zijn. Zo zijn de streefaantallen voor de steekproeftrekking voor de
raadpleging van vertegenwoordigers en thuiswonende cliënten vaak nog wel toereikend
om voldoende zeggingskracht te hebben voor specifieke thema’s. Maar voor de kleinere
zorgaanbieders of locaties, en voor de mondelinge raadplegingen waarbij in de regel 30
ervaringsinterviews per locatie of eenheid worden afgenomen, vormt de item non-respons
eerder een obstakel voor het betrouwbaar rapporteren en vergelijken van uitkomsten op
specifieke schalen of items.
Overigens zijn ook het discriminerend vermogen van schalen en keuzes omtrent casemix
correctie van doorslaggevend belang voor de mogelijkheid om met een beperkt aantal
interviews instellingen of organisatorische eenheden te vergelijken (zie ook Tabel 6.9).
Zo bleek uit de reliability-analyses dat 30 interviews per locatie een redelijk betrouwbare
vergelijking (reliability >0,70 op instellingsniveau) mogelijk maakt voor alle schalen van
de bewonersvragenlijst bij correctie voor alle relevante achtergrondkenmerken van
bewoners. Maar als ook nog voor het soort instelling wordt gecorrigeerd, geldt dit maar
voor tien van de twaalf schalen in de bewonersvragenlijst. Het aantal van 30 interviews
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blijkt dan niet toereikend voor het vergelijken van de ervaringen van bewoners met de
lichamelijke verzorging en hun mentale welbevinden. Overigens kunnen met het huidige
aantal interviews ook nauwelijks verschillen worden vastgesteld voor de
waarderingscijfers van bewoners voor de instelling en de zorgverleners. Als het doel is
om ook voor deze uitkomsten significante verschillen te vinden tussen zorgaanbieders,
moet het aantal interviews minimaal 40 of zelfs 50 bedragen.

7.3

Aanbevelingen voor aanpassing van de vragenlijsten
Uitvoerige evaluatie van de drie meetinstrumenten met behulp van psychometrische
analyses heeft in diverse aanbevelingen geresulteerd voor inkorting en aanpassingen van
de lijsten. De specifieke aanbevelingen per lijst zijn te vinden aan het slot van de
betreffende evaluatiehoofdstukken (zie de paragrafen 5.1, 5.2 en 5.3), maar zijn ook
samengevat in één overzicht met aanbevelingen dat te vinden is in bijlage 8. Voor de
vragen in dit overzicht geldt dat vooral de doorgestreepte en blauw gearceerde en
onderstreepte items voor verwijdering in aanmerking komen, terwijl dat minder zeker is
voor de grijs en geel gearceerde vragen (resp. “evt. verwijderen” en
“samenvoegen/herformuleren of aspect verwijderen”). De aanbevelingen per lijst worden
hieronder achtereenvolgens samengevat.
Vragenlijst voor bewoners
Voor deze lijst kunnen de aanpassingen zich hoofdzakelijk beperken tot verwijdering van
een aantal items die slecht schaalbaar waren en/of extreem hoge percentages ontbrekende
antwoorden/ niet van toepassing lieten zien (zie de doorgestreepte en blauw-gearceerde
items in bijlage 8). Voor het thema Lichamelijke verzorging betekent dit dat er dan nog
één item rest, welke dan in het vervolg kan worden samengevoegd met de aanverwante
(gecorreleerde) schaal Professionaliteit en veiligheid van de zorgverlening. Tevens
kunnen enkele vragen van het thema Informatie worden samengevoegd en/of verwijderd,
en kan nog een aantal items op basis van hoge non-respons en lage belangscores (zie
grijs-gearceerde items in bijlage 8) uit de vragenlijst verwijderd worden.
Tenslotte kunnen de volgorde van de thema’s en de formulering van enkele vragen en
antwoordcategorieën worden aangepast op basis van specifieke aanbevelingen van de
interviewers, zoals die op de registratieformulieren (zie 5.1) en tijdens een
evaluatiebijeenkomst op 19 oktober 2006 naar voren zijn gebracht. Het gaat hierbij om
het duidelijker formuleren of afbakenen van vragen, het toevoegen of wijzigen van
antwoordmogelijkheden, en de volgorde van de vragen. Voor wat betreft dit laatste
verdient het aanbeveling om na de vragen over de achtergrondkenmerken van de
bewoner, eerst te vragen naar wat voor soort zorg de bewoners van het huis of de
instelling ontvangen (net als in de thuiszorglijst), en dan door te gaan met vragen over
deze zorg (lichamelijke verzorging en professionaliteit van de zorg). Vervolgens kan
worden doorgevraagd naar bejegening, welbevinden, communicatie en informatie, woonen leefomstandigheden (veiligheid, privacy, zelfstandigheid), activiteiten en
maaltijdverzorging, waarna het interview kan worden afgesloten met de algemene
waarderingsvragen.
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Vragenlijst voor vertegenwoordigers
Uit deze vragenlijst kunnen een groot aantal vragen verwijderd worden, hetzij omdat ze
gaan over thema’s die geen betrouwbare schaal vormden, of om diverse andere redenen
zoals een hoog percentage ontbrekende antwoorden. Overwogen kan worden om de
volgende thema’s geheel te laten vervallen: Zorgplan en evaluatie, Lichamelijke
verzorging, Maaltijdverzorging, Vrijheidsbeperkende maatregelen,
Zelfstandigheid/autonomie en Mentaal welbevinden. De aspecten behorende bij deze
thema’s blijken vaak niet van toepassing of moeilijk te beoordelen door de
vertegenwoordigers. Onderwerpen die zich wel goed lenen voor de raadpleging van
vertegenwoordigers zijn: Inspraak en overleg, Bejegening, Informatie, Telefonische
bereikbaarheid en communicatie, Professionaliteit en veiligheid zorgverlening, Sfeer,
Woonruimte en privacy, Activiteiten, en Beschikbaarheid personeel. Daarbij kunnen
enkele vragen nog wel worden verwijderd, samengevoegd of geherformuleerd (zie bijlage
8). Tenslotte dienen de aanpassingen/wijzigingen in de ‘basisvragenlijst’ voor bewoners
zoveel mogelijk te worden overgenomen in deze vragenlijst, omwille van de
eenduidigheid en vergelijkbaarheid van de uitkomsten. Daarbij moet het uiteraard wel
steeds gaan om concreet waarneembare situaties en het perspectief van de
vertegenwoordigers.
Vragenlijst voor thuiswonende cliënten
Gezien het grote percentage ontbrekende antwoorden op vragen over Lichamelijke
verzorging, Zorginhoudelijke veiligheid/signalering, Veiligheid van de woon/leefomgeving en Flexibiliteit kunnen de volgende aanpassingen worden overwogen:
• verwijdering van het thema Lichamelijke verzorging (de twee vragen over
lichamelijke en uiterlijke verzorging komen indirect aan de orde binnen het thema
Professionaliteit en Inspraak en overleg);
• verwijdering van alle vragen over het thema Flexibiliteit (komt indirect aan de orde
bij Inspraak en overleg);
• verwijdering van enkele vragen over Zorginhoudelijke veiligheid/signalering en
overgebleven vragen samenvoegen met het sterk gecorreleerde thema Veiligheid.
Bovendien kunnen nog een aantal specifieke vragen worden verwijderd, samengevoegd
of geherformuleerd (zie bijlage 8). Tenslotte verdient het aanbeveling om de
aanpassingen van deze lijst zoveel mogelijk af te stemmen op de wijzigingen in de
intramurale lijst voor bewoners, omwille van de eenduidigheid en vergelijkbaarheid.
Daarbij moet wel steeds oog zijn voor het specifieke karakter van de zorg in de
extramurale setting, en voor de specifieke thema’s die inhoud geven aan wat
thuiswonende cliënten belangrijk vinden.

7.4

Aanbevelingen protocol en richtlijnen voor dataverzameling
Ondanks de richtlijnen voor steekproeftrekking en dataverzameling (zie 3.4, 3.5 en de
bijlagen 1 en 3) bleken er toch verschillen te zijn in de manier waarop steekproeven zijn
getrokken en in hoe de vier meetorganisaties en hun interviewers te werk zijn gegaan.
Hierna worden achtereenvolgens op basis van de onderzoeksresultaten en de gang van
zaken aanbevelingen gedaan omtrent de selectie, steekproeftrekking en dataverzameling.
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Selectie van cliënten
Vooral in de intramurale setting speelde de selectie van cliënten voorafgaand aan de
meting een grote rol.
Volgens de meetorganisaties waren de verschillende tussen de huizen onderling groot als
het gaat om het aantal bewoners en de zorgbehoefte. De ervaring was ook dat de
exclusiecriteria niet overal even strikt werden gehanteerd. Ondanks de aanwijzing dat de
selectie in overleg met de afdelingshoofden of eerstverantwoordelijke verzorgenden
moest worden getrokken, werd de selectie soms gemaakt door een administrateur die de
bewoners niet goed kende. Bovendien blijkt uit de toegepaste exclusiecriteria voor de
bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen dat circa 20% van de exclusie om
uiteenlopende, niet vooraf gedefinieerde redenen geschiedt. Vermoedelijk is een deel van
deze selectie vooraf onterecht en kon een deel van de uitgeselecteerde cliënten ondanks
(lichte) verwardheid of lichamelijke beperkingen toch geïnterviewd worden. Mogelijk
had ook een deel van de beperkingen (zintuiglijk of cognitief) van cliënten ondervangen
kunnen worden door het gebruik van antwoordkaarten. Aanbeveling voor dit punt luidt
dan ook om meer uniformiteit in de selectie voorafgaand aan de steekproeftrekkingen aan
te brengen, door de exclusie bij voorkeur door de meest betrokken zorgverleners en altijd
in overleg of aanwezigheid van ‘onafhankelijke buitenstaanders’ (centrale coördinator of
coördinatoren van de meetorganisaties) te laten plaatsvinden. Daarbij verdient het gebruik
van standaard checklists met objectieve, klinische criteria – zoals die ook worden
gedocumenteerd in het zorg-/leef- of behandelplan – de voorkeur.
Om op basis van de eerste interviewvragen nog beter te kunnen bepalen of iemand wel of
niet in staat is om mee te werken aan het interview, kan nog worden overwogen om deze
vragen uit te breiden met vragen die de tijds- en plaatsoriëntatie te bepalen. Zo kan
bijvoorbeeld voorafgaand aan de vraag over leeftijd gevraagd worden naar de
geboortedatum. Als iemand wel de geboortedatum maar niet zijn of haar leeftijd kan
noemen, is sprake van desoriëntatie in de tijd. Deze opzet sluit aan bij de Cognitieve
Screening Test (CST) zoals beschreven door Diesfeldt (1996) (15).
Steekproeftrekking
Bij de pilot Verantwoorde Zorg is nog in het midden gelaten wie precies de steekproeven
moest trekken. In de praktijk bleken steekproeven zowel door de interviewbureaus als
door de instellingen te zijn getrokken. Tijdens een evaluatie op 19 november 2006
brachten twee meetorganisaties naar voren dat de kwaliteit van de bewonersregistraties
nogal eens te wensen overliet en dat dit soms veel extra werk voor de bureaus betekende.
Het aanleveren van de Excel-bestanden kostte een aantal instellingen veel moeite. Eén
bureau moest zelfs voor drie instellingen de faxlijsten van bewonersregistraties
handmatig invoeren om vervolgens de steekproeven te kunnen trekken.
Deze diversiteit in steekproeftrekking en het risico op fouten bij handmatige verwerking
van gegevens zijn met het oog op standaardisatie van de dataverzameling ongewenst.
Toch laten de resultaten van de steekproeftrekking zien dat de geselecteerde potentiële
respondenten voor wat betreft leeftijd en geslacht een zeer goede afspiegeling vormen
van de totale steekproefkaders (zie Hoofdstuk 4, Figuur 1). Daarbij heeft de mogelijkheid
voor een directe check van de representativiteit van de steekproef, aan de hand van de op
de registratieformulieren in te vullen gegevens over het steekproefkader en de
uiteindelijke steekproef, vermoedelijk goed gewerkt. Desalniettemin verdient het

104

CQ-Index Verpleging, Verzorging en Thuiszorg, NIVEL 2007

aanbeveling om de deelnemende instellingen tijdig te informeren over de noodzaak van
het aanleveren van duidelijke, digitale gegevens over hun cliënten, zodat de
steekproeftrekking verantwoord kan plaatsvinden.
Dataverzameling: introductie en benadering
Om de pilot Verantwoorde Zorg in korte tijd uit te kunnen voeren onder een groot aantal
verpleeg- en verzorgingshuizen, is met vier meetbureaus en een groot aantal interviewers
gewerkt. Daarbij kregen de vier bureaus afzonderlijk de taak om onderlinge afspraken te
maken met de huizen over de introductie en de benaderingswijze van de bewoners. Zo
werd in overleg met de huizen bijvoorbeeld wel of niet besloten om een aparte
introductiebijeenkomst te organiseren, en werden bewoners wel of niet benaderd volgens
een afsprakensysteem. Deze verschillen in werkwijze brengen al een zeker risico op
(ongewenste) variatie met zich mee. Om dit enigszins te standaardiseren werden tijdens
de evaluatiebijeenkomst door de interviewbureaus de volgende aanbeveling gedaan:
- collectieve introductie van het onderzoek bij de bewoners door de medewerkers van
het huis, waarbij de interviewers eventueel aanwezig zijn om zich voor te stellen;
- bewoners ontvangen vooraf ook schriftelijke informatie over het onderzoek
(eventueel met foto’s van de interviewers of pasfoto van de interviewer die
langskomt);
- interviewers nemen daarna (met legitimatie) zelf contact op met de bewoners uit de
steekproef om een afspraak te maken voor het interview, direct of op een later tijdstip
– tenzij het huis gewend is om met afsprakenschema’s te werken (dit vonden
interviewers ook prettig, maar is minder flexibel).
Dataverzameling: interviews
Ondanks de richtlijnen voor dataverzameling en interviews blijkt uit dit onderzoek dat er
sprake is van structurele variatie in de manier waarop interviewers gegevens hebben
verzameld (zie 6.1 Interviewereffecten). Een aanwijsbare oorzaak hiervoor ontbreekt nog,
maar duidelijk is wel dat een verdere standaardisatie van de meetmethode gewenst is. Om
te beginnen zouden de trainingen voor interviewers wellicht geïntensiveerd kunnen
worden, en moeten de trainingen van de verschillende bureaus nauw op elkaar aansluiten.
Ook zouden strenge(re) eisen aan de selectie van interviewers gesteld kunnen worden. En
wellicht kunnen grenzen gesteld worden aan het aantal interviewers per bureau en/of per
huis, zodat de variatie tussen interviewers beperkt blijft. Bovendien kunnen aanpassingen
van de vragenlijst (zoals verduidelijking van vragen of aanvullende antwoordcategorieën)
en een intensiever gebruik van antwoordkaarten bijdragen aan een grotere consistentie in
antwoorden en minder ruimte overlaten aan de interpretatie door individuele interviewers.
Nu bleken de antwoordkaarten nauwelijks te zijn gebruikt, terwijl het juist handige
hulpmiddelen kunnen zijn bij de mondelinge interviews voor het rubriceren en duiden
van de antwoorden.
Tenslotte lijkt het voor de vergelijkbaarheid van kwaliteitsgegevens van belang dat de
verschillende instellingen of organisatorische eenheden evenwichtig verdeeld zijn over de
meetorganisaties. Het mag namelijk niet zo zijn dat soortgelijke huizen of locaties met
vergelijkbare zorgzwaarte door één en hetzelfde bureau bezocht worden. Als bijvoorbeeld
bureau 1 alleen ‘goeie’ verzorgingshuizen bezoekt, en bureau 2 alleen ‘slechte’
verpleeghuizen, dan kan het structurele verschil tussen interviewers ook nog eens de
verschillen tussen deze verpleeg- en verzorgingshuizen ten onrechte vergroten of
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verkleinen. Het meest ideaal zou een aselecte, oftewel willekeurige toewijzing zijn van
verpleeg- en verzorgingshuizen aan de verschillende bureaus. Maar omdat instellingen
vooralsnog zelf een (geaccrediteerde) meetorganisatie mogen kiezen, is het belangrijk dat
er wel enig toezicht is op de verdeling van de instellingen/locaties (qua soort en
zorgzwaarte) over de verschillende meetorganisaties.
Dataverzameling: vragenlijsten
Voor wat betreft de dataverzameling met schriftelijke vragenlijsten viel het op dat er niet
consequent reminders zijn verstuurt, volgens het opgegeven verzendschema. Het verdient
dan ook aanbeveling om in het vervolg meer aandacht te besteden aan het versturen van
bedankkaartjes en herinneringsbrieven, aangezien dit de respons ten goede komt.

Concluderend, zijn er op een aantal punten verbeteringen mogelijk in de uitvoering van
de selectie, steekproeftrekking en dataverzameling, ondermeer door aanscherping van de
protocollen en richtlijnen. Verdere standaardisatie van de meetmethode kan worden
bereikt door:
a) meer uniformiteit in de toepassing van exclusiecriteria voorafgaand aan de
steekproeftrekkingen, door heldere exclusierichtlijnen en checklists en door de exclusie
altijd in overleg met of in aanwezigheid van ‘onafhankelijke buitenstaanders’ (centrale
coördinator of coördinatoren van de meetorganisaties) te laten plaatsvinden;
b) steekproeftrekkingen liefst centraal (door de meetorganisaties of een mailhouse) maar
eventueel decentraal in overleg/aanwezigheid van (centrale) coördinator uit te voeren;
c) meer uniformiteit in benadering en ‘werving’ van bewoners en cliënten;
d) interviewtraining en afstemming tussen interviewbureaus;
e) inzet van - een niet onbeperkt aantal - ervaren, goed getrainde interviewers; en
f) een evenwichtige, liefst willekeurige verdeling van instellingen/organisatorische
eenheden over de meetbureaus, om het effect van de interviewers op de variatie tussen
instellingen te spreiden;
g) nadrukkelijker naleven van instructies voor het versturen van reminders (bedankkaartje
en herinneringsbrieven).

7.5

Kwaliteit van de zorg in de drie settings
De resultaten van de pilot Verantwoorde Zorg in 2006 laten duidelijke resultaten zien
voor wat betreft de algemene ervaringen, de waardering van de zorg, en
verbetermogelijkheden in de drie settings (intramuraal-somatiek, intramuraalpsychogeriatrie, en extramuraal/thuiszorg). Opvallende bevinding was dat de algemene
waardering van de zorg door vertegenwoordigers van bewoners van psychogeriatrische
afdelingen/units nauwelijks verschilde van die van de geïnterviewde bewoners van
verpleeg- en verzorgingshuizen. Net als de bewoners van verpleeghuizen gaven
vertegenwoordigers de zorgverleners en de zorginstelling gemiddelde waarderingscijfer
van respectievelijk 7,4 en 7,7. Bewoners van verzorgingshuizen zijn iets positiever: zij
geven de instelling en zorgverleners gemiddeld een 7,8 en 8,0. Thuiswonende cliënten
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beoordelen de zorg het meest positief; zij gaven de thuiszorgorganisatie of zorginstelling
en de zorgverleners gemiddeld een 8,1 en 8,4.
Als het gaat om mogelijkheden voor kwaliteitsverbetering dan scoren de verpleeg- en
verzorgingshuizen met name hoog op het gebied van het zorgplan en de evaluatie van de
zorg, inspraak en overleg, beschikbaarheid van personeel, en informatie. De items
‘voldoende personeel’ en ‘evaluatiegesprek in de afgelopen 12 maanden’ stonden voorop
in de top-10 van verbeterpunten. In de zorg voor psychogeriatrische bewoners komen
veiligheid/toezicht, zelfstandigheid/autonomie van bewoners, evenals de beschikbaarheid
van personeel en inspraak en overleg als eerste voor verbetering in aanmerking. Hier
scoorden de items ‘incontinentiemateriaal tijdig verschoond’, ‘verpleegkundige
handelingen goed verricht’ en ‘voldoende personeel’ het hoogst. Voor de zorg in de
thuissituatie kwamen net als bij de intramurale bewoners het zorgplan en de evaluatie,
inspraak en overleg als belangrijkste verbeterpunten naar voren. Hoogst scorende
verbeteritems in dit verband waren ‘meebeslissen over van wie u zorg krijgt’ en twee
items over het bijstellen van het zorgplan en het jaarlijkse evaluatiegesprek. Daarnaast
vormden voor de thuiswonenden ook de activiteiten of sociale participatie een
verbetermogelijkheid.
Zaken die over het algemeen minder of nauwelijks voor verbetering in aanmerking
komen in de intramurale setting zijn volgens de bewoners vooral de woonruimte en
privacy, sfeer en lichamelijke verzorging. En volgens de vertegenwoordigers betreft dit
de lichamelijke verzorging, bejegening en maaltijdverzorging. In de extramurale setting
lijkt het vooral goed gesteld met de betrouwbaarheid van personeel en de lichamelijke
verzorging.
Bij de interpretatie van kwaliteitsoordelen moet overigens nog wel worden bedacht dat
deelnemers aan de pilot over het algemeen meer ‘kwaliteitsbewuste’ organisaties leken te
zijn. Deze indruk kregen althans de interviewers op basis van hun gesprekken en
observaties in de instellingen. Bovendien moet rekening worden gehouden met een
zomereffect, aangezien het merendeel van de interviews in de (extreem) warme maanden
augustus en september 2006 plaatsvonden en dit tevens vakantiemaanden betroffen.
Hierdoor zijn mogelijk de scores ten aanzien van de accommodatie en de inzet van
voldoende en bekwaam personeel enigszins vertekend en (tijdelijk) ondergewaardeerd.
Overigens is een vergelijking van de kwaliteit van zorg in de drie settings niet
zondermeer mogelijk. De casemix analyses voor de resultaten voor de intramurale setting
laten zien dat daarbij op z’n minst een correctie voor ervaren gezondheid, leeftijd,
opleiding en soort instelling zou moeten plaatsvinden. Bovendien zou correctie voor
geslacht en de zorg- of verblijfsduur aangewezen kunnen zijn, omdat deze factoren mede
van invloed zijn op kwaliteitsscores en de verschillende cliëntenpopulaties ook op deze
kenmerken lijken te verschillen. Deze gecorrigeerde, integrale analyses hebben in het
huidige onderzoek echter niet plaatsgevonden, zodat hier verder geen uitspraken kunnen
worden gedaan over de exacte verschillen tussen de drie settings. Wat betreft het
discriminerend vermogen kan worden gesteld dat er aanzienlijke verschillen tussen
instellingen bestaan, maar dat een belangrijk deel van de variatie kan worden verklaard
door verschillen in soort instelling en verschillen in samenstelling van de
bewonerspopulaties. Voor een eerlijker onderlinge vergelijking van de kwaliteitscores
van instellingen is het aan te bevelen om in ieder geval te corrigeren voor het soort
instelling en de gezondheid, leeftijd en opleiding van de bewoners.

CQ-Index Verpleging, Verzorging en Thuiszorg, NIVEL 2007

107

Met betrekking tot de vragenlijst PG kan worden gesteld dat de soort vertegenwoordiger,
en de leeftijd en verblijfsduur van bewoners als correctievariabelen in vergelijkende
analyses kunnen worden meegenomen. Wat betreft het discriminerend vermogen van de
vragenlijst PG kan worden gesteld dat met het instrument verschillen tussen instellingen
kunnen worden gemeten, en dat de gevonden verschillen niet of nauwelijks verklaard
worden door de (beschikbare) achtergrondkenmerken van bewoners en de soort instelling.
Met betrekking tot de vragenlijst voor thuiswonende cliënten kan worden gesteld dat in
ieder geval de ervaren gezondheid, leeftijd, hulp bij invullen en de soort zorg (product)
als correctievariabelen in vergelijkende analyses dienen te worden meegenomen. Met
betrekking tot het discriminerend vermogen van de vragenlijst Thuis kan worden gesteld
dat er verschillen tussen aanbieders bestaan, maar dat deze verschillen niet of nauwelijks
verklaard worden door de beschikbare bewonerskenmerken en/of de soort instelling,
behalve voor het thema’s Telefonische bereikbaarheid en communicatie en Veiligheid.

7.6

Toekomstig gebruik van de vragenlijsten
Met de ontwikkelde meetinstrumenten kan een integraal beeld worden verkregen van de
kwaliteit van de zorg in de sector verpleging, verzorging en thuiszorg. Daarbij kennen de
ontwikkelde vragenlijsten verschillende toepassingsmogelijkheden, gericht op specifieke
doelgroepen en settings en voor diverse gebruiksdoelen (kwaliteitsbewaking en –
verbetering, benchmarking, toezicht, en keuze-informatie voor toekomstige
bewoners/cliënten). Maar een succesvolle implementatie van de ontwikkelde
instrumenten staat of valt met het nauwkeurig volgen van het protocol en de richtlijnen
voor dataverzameling. Dit vraagt om voortdurende aandacht voor ‘de standaard’ en
verdere standaardisatie van de selectie, steekproeftrekking en dataverzameling.
Bovendien is het voor een betrouwbare en zinvolle vergelijking van de prestaties van
verschillende zorgaanbieders of organisatorische eenheden van wezenlijk belang dat
steeds sprake is van een heldere afbakening van de onderzoeksgroep en een eenduidige
definitie van de eenheid waarop de steekproeftrekkingen worden gebaseerd.
De branchorganisatie ActiZ wil dat haar lidorganisaties met ingang van 2007 aan een
doorlopende benchmark deelnemen, ondermeer door tweejaarlijks een
cliëntenraadpleging uit te voeren. Zo kan de kwaliteit van zorg doorlopend gemeten,
geëvalueerd en verbeterd worden. Met de publicatie van kwaliteitsgegevens in het
Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording Zorginstellingen en als keuzeinformatie op kiesBeter.nl wordt tevens gestreefd naar transparantie van de sector.
De tweejaarlijkse metingen van ervaringen met de zorg maken het mogelijk om ‘best
practices’ te identificeren, en zo de meest optimale en haalbare scores vast te stellen voor
de prestaties van instellingen. Door hun eigen thema- of schaalscores zowel aan het
landelijk gemiddelde als aan de best practices te spiegelen, kunnen instellingen hun eigen
prestaties en verbeterpotentieel vaststellen. Daarbij is het voor de kwaliteitsverbetering
van groot belang dat de organisatorische eenheden naast hun gemiddelde scores op de
verschillende thema’s ook op aspectniveau inzicht krijgen in hun prestaties op de
afzonderlijke indicatoren (in de vorm van staafdiagrammen met percentages ja/nee of
nooit-soms/meestal/altijd).
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Met het oog op onderlinge vergelijkbaarheid van de scores voor de verschillende
organisatorische eenheden (instellingen/locaties), is casemix correctie voor relevante
achtergrondkenmerken van de cliënten van belang. Voor de intramurale setting moet
correctie in ieder geval plaatsvinden voor drie achtergrondkenmerken: gezondheid,
leeftijd en opleiding. Eventueel kan ook voor verblijfsduur en geslacht gecorrigeerd
worden. Bovendien moet voor een eerlijker vergelijking van verschillende soorten huizen
of instellingen ook voor het soort instelling gecorrigeerd worden. Door instellingen zowel
de ruwe, ongecorrigeerde gegevens als de voor casemix gecorrigeerde gegevens te
presenteren, samen met een verantwoording van de correctie, blijven de resultaten voor
hen inzichtelijk. Voor het publieke domein kan worden volstaan met publicatie van de
voor casemix gecorrigeerde, vergelijkbare gegevens. Voor de extramurale setting zouden
ook hulp bij invullen en de soort zorg (product) als correctievariabelen in vergelijkende
analyses dienen te worden meegenomen.
Naast tweejaarlijkse cliëntenraadplegingen met de ervaringenvragenlijsten, is het aan te
bevelen om vierjaarlijks de belangvragenlijsten bij een deel van de cliëntenpopulaties af
te nemen (met aantallen zoals toegepast in de pilot). Omdat belangscores over het
algemeen stabieler zijn dan ervaringscores, kan een vierjaarlijkse meting volstaan. Deze
meting maakt het mogelijk om periodiek kwaliteitsaspecten te ijken en ervaringen te
wegen voor wat betreft hun belang, en om sectorbreed mogelijkheden voor
kwaliteitsverbetering vast te stellen.

7.7

Aanbevelingen voor vervolgonderzoek
Belangrijk vervolg op dit onderzoek betreft het bestuderen van de relatie tussen de
kwaliteitsscores van cliënten en de andere uitkomstindicatoren (zorginhoudelijke
indicatoren) zoals verzameld met de Inspectieformulieren en bijbehorende
cliëntgebonden formulieren. Het ligt in de verwachting dat er duidelijke verbanden
bestaan tussen de uitkomsten op de zorginhoudelijke indicatoren en de
cliëntenraadplegingen, maar dit dient dan nog wel goed te worden aangetoond. Daarbij
kan in het bijzonder worden nagegaan of scores op indicatoren behorende van één en
hetzelfde thema van het toetsingskader ook daadwerkelijk correleren.
Ook onderzoek naar de relatie tussen de achtergrondkenmerken van cliënten (met name
de gerapporteerde ervaren gezondheid), de acht zorgzwaarte indicatoren op de
cliëntgebonden lijsten, en de uitkomsten van landelijke zorgzwaarte-metingen (ten
behoeve van het vaststellen van Zorg Zwaarte Pakketten) is van belang in het licht van
keuzes omtrent casemix correctie. Verwachting daarbij is dat er een duidelijke relatie
bestaat tussen enerzijds de voor de cliëntenraadpleging voorgestelde casemix adjusters
gezondheid, leeftijd en opleiding en soort instelling (eventueel aangevuld met
verblijfsduur en geslacht), en anderzijds de toegepaste zorgzwaarte indicatoren. Voorts
kunnen tevens de prestaties of ervaringen van cliënten worden onderzocht in relatie tot de
zorgzwaarte van de verschillende organisatorische eenheden. Hierbij is het aannemelijk te
veronderstellen dat bij eenheden met een grotere zorgzwaarte, de ervaringen van
cliënten/bewoners over het algemeen minder positief zullen zijn.
Ander onderzoek zou zich kunnen richten op de invloed van organisatie- afdelings- en
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medewerkerskenmerken (zoals cultuur, werksfeer, collegialiteit, werkdruk,
levensovertuiging, deskundigheidsniveau) op de ervaringen van bewoners/cliënten met de
kwaliteit van zorg. Dit zou meer inzicht kunnen geven in aanknopingspunten voor
kwaliteitsverbetering.
Tot slot zou vervolgonderzoek zich kunnen richten op het ontwikkelen van specifieke of
aanvullende modules op het gebied van revalidatie of reactivering, dagbehandeling en
huiskamerprojecten, preventie, en activerende of ondersteunende begeleiding, zodat een
nog completer beeld van de kwaliteit van de zorg in de care-sector wordt verkregen.
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Bijlage 1A: Richtlijn steekproeftrekking
voor interviews met bewoners (niet psychogeriatrisch)
Bewonersraadpleging Verpleeg- en Verzorgingshuizen 2006

Per huis of locatie (resultaatverantwoordelijke eenheid) moeten 35 personen geïnterviewd
worden, en hiervoor moeten 2 x 35 personen uit het bewonersbestand worden
geselecteerd om een selectielijst en een reservelijst samen te stellen. U dient hiertoe
onderstaande richtlijnen te doorlopen. Documenteer daarbij zorgvuldig elke stap door het
bijbehorende registratieformulier steekproeftrekking in te vullen.

Stap 1: vaststellen eenheid (locatie)
Indien het verpleeg-/verzorgingshuis meerdere locaties of organisatorische eenheden
heeft die deelnemen aan de pilot, splits dan het gehele bestand van bewoners van
‘somatische’ afdelingen (niet BOPZ) op per locatie/eenheid. Definieer en omschrijf deze
eenheid nauwkeurig op het registratieformulier (bij punt 1), en registreer de unieke code
van de locatie (zie de ActiZ-lijst). Geef op het registratieformulier ook aan hoeveel
bewoners deze eenheid heeft. Doorloop de stappen vervolgens afzonderlijk voor iedere
locatie/eenheid.

Stap 2: actualiteit
Ga na of het bestand actueel is; controleer het bestand op overledenen.

Stap 3: exclusie
Verwijder alle personen die op basis van exclusiecriteria (psychogeriatrische patiënten,
pg-indicatie, ernstige medische/psychiatrische beperkingen, enz.) niet voor de interviews
benaderd kunnen worden. De afdelingshoofden, contactverzorgenden of EVV-ers kunnen
een eerste inschatting maken van welke personen in principe in aanmerking komen om te
worden geïnterviewd. Noteer bij punt 2 op het registratieformulier het aantal personen
dat wordt uitgesloten van deelname en de redenen hiervoor.

Stap 4: kenmerken bewoners
Noteer op het registratieformulier (bij 3) het aantal bewoners dat na deze 3 stappen is
overgebleven, hun gemiddelde leeftijd en het aantal mannen en vrouwen in deze groep.

Stap 5: steekproeftrekking
Zet de bewoners op volgorde van cliëntnummer (van laag naar hoog). Deel het aantal
bewoners door 35. De uitkomst van deze berekening (afgerond naar beneden op een heel
getal) noemen we X. Vervolgens selecteert u iedere Xe bewoner (bijvoorbeeld iedere 10e
bewoner als uw bestand bestaat uit 350 bewoners, of iedere 5e bewoner als u 175
bewoners heeft).

Stap 6: selectielijst en reservelijst
Stap 1 tot en met 5 hebben geleid tot een selectielijst van circa 35 bewoners
(steekproefbestand 1).
Noteer op het registratieformulier (bij 4) het aantal bewoners op de selectielijst, hun
gemiddelde leeftijd en hun geslacht. Vervolgens moet voor elke selectielijst een even
lange reservelijst worden gemaakt (steekproefbestand 2), voor de benadering van ‘extra’
interviewkandidaten indien sprake is van uitval of afwezigheid van kandidaten op de
selectielijst. Herhaal hiervoor stap 5 en ga nu bij de berekening van X uit van het aantal
overgebleven bewoners na de eerste steekproef. Houd deze reservelijst achter de hand,
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totdat de selectielijst is ‘uitgeput’. Noteer op het registratieformulier (bij 5) het aantal
personen op de reservelijst, hun gemiddelde leeftijd en geslacht.

Stap 7: databestanden en aanlevering data aan NIVEL
Zowel voor de selectielijst als de reservelijst maakt u twee Excel-bestanden aan:
1. een NAW-bestand met de unieke identificatienummers (bewoners/cliëntnummers of liever nog een willekeurig toegekende code; zie hieronder), en
de namen en adresgegevens (o.a. kamer-/appartementnummer) van de
geselecteerde bewoners;
2. een anoniem bestand met dezelfde identificatienummers, aangevuld met de
geboortedata, het geslacht en de 4-cijferige postcodes van de geselecteerde
bewoners.
De bestanden met NAW-gegevens voor de selectie- en de reservelijst worden door de
interviewers/ meetorganisaties gebruikt, en kunnen na afloop van de interviews worden
vernietigd.
Het NIVEL ontvangt voor elke locatie/eenheid de twee bestanden met
identificatienummers en achtergrondkenmerken (geboortedatum, geslacht en postcode)
voor de non-respons analyses.
De registratieformulieren steekproeftrekking moeten eveneens aan het NIVEL worden
aangeleverd voor een goede evaluatie van de pilot.
Codenummers
Elke vragenlijst moet worden voorzien van een unieke code die staat voor één bepaalde
bewoner van een bepaalde locatie, die door één van de vier bureaus is geïnterviewd. De
code die op elke vragenlijst komt te staan, dient met de gegevens van de interviews te
worden ingevoerd, zodat de resultaten uiteindelijk per eenheid kunnen worden
geanalyseerd. Deze code moet ook op het bijbehorende formulier voor de interviewer
worden ingevuld.
De meetorganisaties/interviewbureaus moeten deze codering als volgt samenstellen:
positie 1: code bureau
positie 2 t/m 4: code locatie/eenheid (3 cijfer, evt. met 0 of 00 ervoor)
positie 5 t/m 7: code respondent (identificatienummer van 3 cijfers, evt. met 0 of 00
ervoor)
De unieke code van de locatie of eenheid moet op het registratieformulier
steekproeftrekking worden ingevuld. Samen met de code van elke bewoner vormt dit een
unieke identificatiecode (ID-code).
Voorts is het wenselijk om elke interviewer een unieke code toe te kennen. Dit kan op een
soortgelijke manier, met 10-tallen (bureau 1: 11, 12, 13 etc.; bureau 2: 21, 22, 23, etc.;
bureau 3: 31, 32, 33 etc.). Deze code wordt op het formulier voor de interviewer
ingevuld.
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Bijlage 1B: Richtlijn steekproeftrekking en dataverzameling
voor raadpleging van vertegenwoordigers van psychogeriatrische
bewoners
Vertegenwoordigersraadpleging PG Verpleeg- en Verzorgingshuizen 2006

Per locatie of organisatorische eenheid moeten 70 vertegenwoordigers benaderd worden:
60 voor de ‘ervaringenvragenlijst’ en 10 voor de ‘belanglijst’. Hiervoor moeten
contactpersonen (naasten) uit het bewonersbestand worden geselecteerd. U dient hiertoe
onderstaande richtlijnen te doorlopen. Documenteer daarbij zorgvuldig elke stap door het
bijbehorende registratieformulier steekproeftrekking in te vullen. Indien een locatie of
eenheid minder dan 70 PG-bewoners heeft, dienen alle vertegenwoordigers van deze
bewoners benaderd te worden en kan stap 5 (steekproeftrekking) overgeslagen worden.

Stap 1: vaststellen eenheid (locatie)
Indien het verpleeg-/verzorgingshuis meerdere locaties (organisatorische eenheden) of
(BOPZ) afdelingen heeft die deelnemen aan de pilot, splits dan het gehele bestand van
psychogeriatrische bewoners op per locatie/eenheid. Definieer en omschrijf de eenheid
nauwkeurig op het registratieformulier (bij punt 1), en registreer de unieke code van de
locatie (zie de ActiZ-lijst). Geef op het registratieformulier ook aan hoeveel bewoners
deze eenheid heeft. Doorloop de stappen vervolgens afzonderlijk voor iedere
locatie/eenheid.

Stap 2: actualiteit
Ga na of het bestand actueel is; controleer het bestand op overledenen.

Stap 3: exclusie
Voor een nadere selectie van de vertegenwoordigers dienen alle bewoners uit het bestand
verwijderd te worden die slechts kortdurend of minder dan 1 maand op de afdeling
verblijven. Ook kunnen afdelingshoofden of EVV-ers aangeven dat vertegenwoordigers
niet benaderd kunnen worden vanwege zwaarwegende omstandigheden (bijv. in het geval
van terminale zorg). Noteer bij punt 2 op het registratieformulier het aantal personen dat
wordt uitgesloten van deelname en de redenen hiervoor.

Stap 4: kenmerken bewoners
Noteer op het registratieformulier (bij 3) het aantal bewoners dat na deze 3 stappen is
overgebleven, hun gemiddelde leeftijd en het aantal mannen en vrouwen in deze groep.

Stap 5: steekproeftrekking
Zet de bewoners op volgorde van cliëntnummer (van laag naar hoog). Deel het aantal
bewoners door 70. De uitkomst van deze berekening (afgerond naar beneden op een heel
getal) noemen we X. Vervolgens selecteert u iedere Xe bewoner (bijvoorbeeld iedere 2e
bewoner als u 140 bewoners heeft). Bij minder dan 140 bewoners kunt u de bewoners
gewoon willekeurig ordenen (bijv. op alfabetische volgorde van voorletters of naam) en
het benodigde aantal selecteren door de eerste 70 van de lijst te nemen.
Verdeel de steekproef vervolgens in een groep van 60 vertegenwoordigers die een
ervaringenvragenlijst krijgen, en 10 vertegenwoordigers die een belangvragenlijst
krijgen. Als er tussen de 60 en 70 vertegenwoordigers zijn, krijgen 60
vertegenwoordigers de ervaringenlijst, en de rest de belanglijst. En als er minder dan 60
vertegenwoordigers zijn, krijgen allen een ervaringenlijst.
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Stap 6: selectielijst
Stap 1 tot en met 5 hebben geleid tot een selectielijst van circa 70 bewoners (of als het er
minder zijn: alle bewoners). Noteer op het registratieformulier (bij 4) het aantal bewoners
op de selectielijst, hun gemiddelde leeftijd en hun geslacht. Beschrijf vervolgens bij punt
5 en 6 apart de kenmerken van de groep voor wie een ervaringenvragenlijst naar
vertegenwoordigers wordt verstuurd (steekproefbestand 1), en van de groep aan wie een
belanglijst wordt verstuurd (steekproefbestand 2).

Stap 7: databestanden en aanlevering data aan NIVEL
Voor de selectielijst (of totale lijst van bewoners) maakt u twee Excel-bestanden aan:
3. een NAW-bestand met de unieke identificatienummers (bewoners/cliëntnummers of liever nog een willekeurig toegekende code; zie hieronder), en
de namen en de adresgegevens van hun vertegenwoordigers (eerste
contactpersonen);
4. een anoniem bestand met dezelfde identificatienummers, aangevuld met de
geboortedata, het geslacht en de 4-cijferige postcodes van de geselecteerde
bewoners.
De bestanden met NAW-gegevens worden door de meetorganisaties gebruikt, en kunnen
na afloop van de dataverzameling worden vernietigd.
Het NIVEL ontvangt voor elke locatie/eenheid de bestanden met identificatienummers en
achtergrondkenmerken van de bewoners (geboortedatum, geslacht en postcode) voor de
non-respons analyses. De registratieformulieren steekproeftrekking moeten eveneens aan
het NIVEL worden aangeleverd voor een goede evaluatie van de pilot.
Codenummers
Elke vragenlijst moet worden voorzien van een unieke code die staat voor één bepaalde
bewoner van een bepaalde locatie, die door één van de vier bureaus is benaderd. De code
die op elke vragenlijst komt te staan dient samen met de gegevens te worden ingevoerd,
zodat de resultaten uiteindelijk per eenheid kunnen worden geanalyseerd.
De meetorganisaties/interviewbureaus moeten deze codering als volgt samenstellen:
positie 1: code bureau
positie 2 t/m 4: code locatie/eenheid (3 cijfer, evt. met 0 of 00 ervoor)
positie 5 t/m 7: code respondent (identificatienummer van 3 cijfers, evt. met 0 of 00
ervoor)
De unieke code van de locatie of eenheid moet op het registratieformulier
steekproeftrekking worden ingevuld. Samen met de code van elke bewoner vormt dit een
unieke identificatiecode (ID-code).

Stap 8: Dataverzameling: verzending vragenlijsten en herinneringen
De verzending van vragenlijsten en herinneringen dient volgens de CAHPS-systematiek
en conform de methode van Dilman (1978) plaats te vinden volgens het volgende
tijdschema 1 :
week 1: een vragenlijst met een begeleidende brief en een antwoordenvelop;
1

Er wordt hierbij afgezien van een laatste herinnering in de 7e week, omwille van de haalbaarheid (gezien de
krappe tijdsperiode voor de pilot) en omdat deze derde reminder vermoedelijk niet veel extra respons zal
opleveren in deze doelgroep (over het algemeen levert deze reminder vooral extra respons op van hoger
opgeleiden, mannelijke en jongere respondenten).
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week 2: een herinnering in de vorm van een bedankkaartje;
week 5: opnieuw de vragenlijst met een begeleidende brief en een antwoordenvelop.
Met het unieke codenummer dat op de vragenlijst staat, kan worden bijgehouden welke
personen de vragenlijst hebben teruggezonden. De vragenlijst en het bedankkaartje gaan
naar alle geselecteerde vertegenwoordigers. De herinnering in week 5 wordt alleen
verstuurd naar vertegenwoordigers die op dat moment nog niet gereageerd hebben. De
verzendingen dienen zoveel mogelijk op een donderdag plaats te vinden, zodat de
vertegenwoordigers de vragenlijsten en herinneringen vóór of in het weekend ontvangen.
Noteer op het registratieformulier (bij punt 7) welke verzendingen wanneer hebben
plaatsgevonden.
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Bijlage 1C: Richtlijn steekproeftrekking en dataverzameling
voor Cliëntenraadpleging Thuiszorg 2006
Per thuiszorgorganisatie of zorginstelling (organisatorische eenheid) moeten in principe
220 cliënten (thuiswonenden) personen geselecteerd worden. Het gaat dan om 110
personen die alleen huishoudelijke verzorging (HV-2) ontvangen, en 110 cliënten met
persoonlijke verzorging en/of verpleegkundige zorg (PV/VP). Deze laatste groep krijgt
misschien ook HV-2, maar wordt gekenmerkt door de gecombineerde of ‘zwaardere’
zorg.
Aan de pilot voor deze cliëntenraadpleging kunnen dus alleen grotere organisaties of
locaties deelnemen. Voorwaarde is dat ze per ‘productgroep’ (HV-2 of PV/VP)
minimaal 50 ‘extramurale’ cliënten hebben die aan de insluitcriteria voldoen (zie
verder ook stap 3, ‘exclusie’).
Uiteindelijk moeten 2 x 110 personen (of minimaal 2x50; of zelfs 1x50 als slechts één
productgroep wordt benaderd) uit het cliëntenbestand geselecteerd worden. U dient
hiertoe onderstaande richtlijnen te doorlopen. Documenteer daarbij zorgvuldig elke stap
door het bijbehorende registratieformulier steekproeftrekking Thuiszorg in te vullen.
Indien een organisatie of eenheid minder dan 60 cliënten (maar meer dan 50) heeft,
dienen alle cliënten benaderd te worden en kan stap 6 (steekproeftrekking) grotendeels
overgeslagen worden (maar volg dan nog wel de instructies die onderaan bij stap 6 staan).

Stap 1: vaststellen eenheid (locatie)
Indien een thuiszorgorganisatie of zorginstelling meerdere locaties of organisatorische
eenheden heeft die deelnemen aan de pilot, splits dan - in zoverre de aantallen dit toelaten
- het gehele cliëntenbestand op per locatie/eenheid. Definieer en omschrijf deze eenheid
nauwkeurig op het registratieformulier (bij punt 1), en registreer de unieke code van de
eenheid (zie de ActiZ-lijst). Geef op het registratieformulier ook aan hoeveel cliënten
deze eenheid heeft. Doorloop de stappen vervolgens afzonderlijk voor iedere
locatie/eenheid.

Stap 2: actualiteit
Ga na of het bestand actueel is; controleer het bestand op overledenen.

Stap 3: selecteer en onderscheidt twee productgroepen
Selecteer uit het cliëntenbestand allereerst de groep die uitsluitend en ALLEEN
huishoudelijke verzorging (HV-2) ontvangt; dit noemen we de productgroep HV-2.
Selecteer vervolgens de groep cliënten die persoonlijke verzorging (PV) en/of Verpleging
(VP) ontvangt (eventueel in combinatie met HV-2); deze behoren tot de productgroep
PV/VP.

Stap 4: exclusie
Voor deze raadpleging dienen alleen personen van 18 jaar of ouder te worden
geselecteerd die minimaal 6 maanden ‘in zorg’ zijn bij de desbetreffende organisatie.
Deze criteria vergroten de betrouwbaarheid van antwoorden: het moet immers gaan over
eigen ervaringen in de afgelopen 12 maanden. Daarbij moet het criterium omtrent de
zorgduur ook voorkomen dat mensen die recentelijk nog zijn geswitcht van
thuiszorgaanbieder de lijst (vooral) voor een andere organisatie zullen invullen. Verwijder
daarom alle personen die momenteel jonger zijn dan 18 jaar, of die minder dan 6
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maanden thuiszorg ontvangen. Noteer bij punt 2 op het registratieformulier het aantal
personen dat wordt uitgesloten van deelname en de redenen hiervoor.

Stap 5: kenmerken cliënten
Noteer op het registratieformulier (bij 3) het aantal cliënten dat na deze 3 stappen voor
iedere productgroep is overgebleven, hun gemiddelde leeftijd en het aantal mannen en
vrouwen in deze groep.

Stap 6: steekproeftrekking
Zet de cliënten van elke productgroep (HV-2 en PV/VP) op volgorde van cliëntnummer
(van laag naar hoog). Deel het aantal cliënten in elke productgroep door 110. De uitkomst
van deze berekening (afgerond naar beneden op een heel getal) noemen we X (deze
waarde verschilt per productgroep). Vervolgens selecteert u - binnen elke productgroep iedere Xe cliënt (bijvoorbeeld iedere 10e cliënt als uw bestand uit 1100 cliënten bestaat).
Verdeel de steekproeven van de twee afzonderlijke productgroepen vervolgens elk in
twee willekeurige groepen: 2x100 cliënten die een ervaringenvragenlijst krijgen, en 2x10
cliënten die een belangvragenlijst krijgen.
Als er per productgroep tussen de 50 en 60 cliënten zijn, krijgen 50 cliënten de
ervaringenlijst, en de rest (overige 1-10) de belanglijst. En als er slechts 50 cliënten in een
productgroep zijn, krijgen allen een ervaringenlijst.

Stap 7: vier steekproefbestanden
Stap 1 tot en met 6 hebben geleid tot vier steekproefbestanden: voor beide
productgroepen een groep die de ervaringenlijst krijgt, en een groep die de
belangvragenlijst krijgt. Noteer op het registratieformulier (bij 4) het aantal cliënten per
productgroep, hun gemiddelde leeftijd en hun geslacht. Beschrijf vervolgens bij punt 5 en
6 apart de kenmerken van de groep aan wie een ervaringenvragenlijst wordt verstuurd, en
van de groep aan wie een belanglijst wordt verstuurd.

Stap 8: databestanden en aanlevering data aan NIVEL
Voor elke productgroep en (HV-2 en PV/VP) maakt u twee Excel-bestanden aan:
5. een NAW-bestand met de unieke identificatienummers (cliëntnummers of liever
nog een willekeurig toegekende code; zie hieronder), en de namen en
adresgegevens;
6. een anoniem bestand met dezelfde identificatienummers, aangevuld met de
geboortedata, het geslacht en de 4-cijferige postcodes van de geselecteerde
cliënten.
Voeg aan beide bestanden ook een code toe voor de soort vragenlijst (ervaring of belang)!
De bestanden met NAW-gegevens worden door de meetorganisaties gebruikt, en kunnen
na afloop van de dataverzameling worden vernietigd.
Het NIVEL ontvangt voor elke organisatie/eenheid de twee bestanden met
identificatienummers en achtergrondkenmerken (geboortedatum, geslacht en postcode),
voorzien van een voor de non-respons analyses.
De registratieformulieren steekproeftrekking thuiszorg moeten eveneens aan het NIVEL
worden aangeleverd voor een goede evaluatie van de pilot.
Codenummers
Elke vragenlijst moet worden voorzien van een unieke code die staat voor één bepaalde
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cliënt van een bepaalde organisatie/locatie, die door één van de vier bureaus is benaderd.
De code die op elke vragenlijst komt te staan, dient met de gegevens te worden
ingevoerd, zodat de resultaten uiteindelijk per eenheid kunnen worden geanalyseerd.
De meetorganisaties/interviewbureaus moeten deze codering als volgt samenstellen:
positie 1: code bureau
positie 2 t/m 4: code organisatie/eenheid (3 cijfer, evt. met 0 of 00 ervoor)
positie 5 t/m 7: code respondent (identificatienummer van 3 cijfers, evt. met 0 of 00
ervoor)
De unieke code van de organisatie of eenheid moet op het registratieformulier worden
ingevuld. Samen met de code van elke cliënt vormt dit een unieke identificatiecode (IDcode).

Stap 9: Dataverzameling: verzending vragenlijsten en herinneringen
De verzending van vragenlijsten en herinneringen dient volgens de CAHPS-systematiek
en conform de methode van Dilman (1978) plaats te vinden volgens het volgende
tijdschema 2 :
week 1: een vragenlijst met een begeleidende brief en een antwoordenvelop;
week 2: een herinnering in de vorm van een bedankkaartje;
week 5: opnieuw de vragenlijst met een begeleidende brief en een antwoordenvelop.
Met het unieke codenummer dat op de vragenlijst staat, kan worden bijgehouden welke
personen de vragenlijst hebben teruggezonden. De vragenlijst en het bedankkaartje gaan
naar alle geselecteerde cliënten. De herinnering in week 5 wordt alleen verstuurd naar
cliënten die op dat moment nog niet gereageerd hebben. De verzendingen dienen zoveel
mogelijk op een donderdag plaats te vinden, zodat de cliënten de vragenlijsten en
herinneringen vóór of in het weekend ontvangen. Noteer op het registratieformulier (bij
punt 7) welke verzendingen wanneer hebben plaatsgevonden.

2

Er wordt hierbij afgezien van een laatste herinnering in de 7e week, omwille van de haalbaarheid (gezien de
krappe tijdsperiode voor de pilot) en omdat deze derde reminder vermoedelijk niet veel extra respons zal
opleveren in deze doelgroep (over het algemeen levert deze reminder vooral extra respons op van hoger
opgeleiden, mannelijke en jongere respondenten).
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Bijlage 2A: Registratieformulier steekproeftrekking
Bewonersraadpleging Verpleeg- en Verzorgingshuizen 2006

1) Omschrijving huis en locatie (organisatorische eenheid)
(gebruik voor iedere eenheid een apart registratieformulier)
Soort huis:
verpleeghuis
 verzorgingshuis
 kleinschalige woonvorm
 anders, namelijk
______________________________________


Naam locatie:
Code locatie:

______________________________________
_____________

2) Kenmerken van totale bewonerspopulatie van deze eenheid (locatie of afdeling)
Totaal aantal bewoners dat op deze locatie/afdeling verblijft (dus NIET dagbehandeling):
_____________ personen
Aantal bewoners dat niet benaderd kan worden voor interviews (exclusie op basis
van een eerste inschatting door afdelingshoofden, contactverzorgenden of EVV-ers):
_____________ personen niet geschikt voor benadering
Redenen voor exclusie (vermeld aantal personen, ingedeeld naar voornaamste reden van uitsluiting):
_____________ verblijf/ woonduur minder dan 1 maand
_____________ revalidatie of reactivering
_____________ kortdurend verblijf: probeerverblijf, respijtzorg of intervalopname
_____________ ernstig ziek (zwaarwegende medische redenen)
_____________ terminale zorg en/of verblijf op palliatieve zorgunit
_____________ ernstige psychiatrische problematiek (getraumatiseerd, ernstige gedragsproblemen)
_____________ dementie (Clinical Dementia Rating score 2 of 3)
_____________ indicatie psychogeriatrie (PG)
_____________ om andere redenen (geef hieronder een korte omschrijving van deze overige redenen)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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3) Kenmerken van bewoners die in principe voor benadering in aanmerking komen
Dit betreft het actuele bestand waaruit de steekproef wordt getrokken.
Aantal personen in dit selectiebestand (dat na exclusie overblijft):

_____________ personen

Gemiddelde leeftijd van de bewoners in dit selectiebestand:

_____________ jaar

Geslacht van de bewoners in dit selectiebestand:

_____________ mannen
_____________ vrouwen

4) Kenmerken van steekproefbestand 1, de selectielijst voor benadering van bewoners
Dit betreft de lijst met personen die als eerste voor de interviews zullen worden benaderd
(maximaal drie contactpogingen, op verschillende dagdelen). Pas als blijkt dat deze selectielijst niet
toereikend is, nadat alle personen van deze selectielijst tot 3x toe zijn benaderd en er geen contact
kon plaatsvinden, of als er uitval was tijdens de interviews, wordt overgestapt naar de reservelijst.
Aantal personen op deze selectielijst:

_____________ personen

Gemiddelde leeftijd van de bewoners op deze selectielijst:

_____________ jaar

Geslacht van de bewoners op deze selectielijst:

_____________ mannen
_____________ vrouwen

5) Kenmerken van steekproefbestand 2, de reservelijst voor benadering van bewoners
Dit betreft de lijst met reservekandidaten voor de interviews. Deze personen worden pas in tweede
instantie benaderd, als de selectielijst niet toereikend blijkt voor het aantal af te nemen (volledige)
interviews.
Aantal personen op deze reservelijst:

_____________ personen

Gemiddelde leeftijd van de bewoners op deze reservelijst:

_____________ jaar

Geslacht van de bewoners op deze reservelijst:

_____________ mannen
_____________ vrouwen
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Bijlage 2B: Registratieformulier steekproeftrekking en dataverzameling PG
Vertegenwoordigersraadpleging PG Verpleeg- en Verzorgingshuizen 2006

1) Omschrijving huis/locatie (resultaatverantwoordelijke eenheid)
(gebruik voor iedere eenheid een apart registratieformulier)
Soort huis/afdeling:
verpleeghuis: BOPZ-afdeling
 verzorgingshuis: PG-unit of BOPZ-afdeling
 verzorgingshuis: algemene afdeling
 kleinschalige woonvorm
 anders, namelijk
______________________________________


Naam locatie:
Code locatie:

______________________________________
_____________

2) Kenmerken van totale PG-bewonerspopulatie van deze eenheid (locatie of afdeling)
Totaal aantal bewoners dat op deze locatie/BOPZ-afdeling verblijft (dus NIET dagbehandeling):
_____________ personen
Aantal vertegenwoordigers van bewoners dat niet benaderd kan worden (exclusie op basis van
korte verblijfsduur of zwaarwegende argumenten van afdelingshoofden of EVV-ers):
_____________ personen niet geschikt voor benadering
Redenen voor exclusie (vermeld aantal personen, ingedeeld naar voornaamste reden van uitsluiting):
_____________ verblijf/ woonduur minder dan 1 maand
_____________ kortdurend verblijf: probeerverblijf, respijtzorg of intervalopname
_____________ terminale zorg en/of verblijf op palliatieve zorgunit
_____________ om andere redenen (geef hieronder een korte omschrijving van deze overige redenen)
____________________________________________________________________

3) Kenmerken van bewoners waarvan de vertegenwoordigers benaderd kunnen worden
Dit betreft het actuele bestand waaruit de steekproef wordt getrokken.
Aantal personen in dit selectiebestand (dat na exclusie overblijft):

_____________ personen

Gemiddelde leeftijd van de bewoners in dit selectiebestand:

_____________ jaar

Geslacht van de bewoners in dit selectiebestand:

_____________ mannen
_____________ vrouwen
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4) Kenmerken van de totale selectielijst van bewoners en hun vertegenwoordigers
Dit betreft de lijst met de vertegenwoordigers die schriftelijk zullen worden benaderd.
Aantal personen op deze selectielijst:

_____________ personen

Gemiddelde leeftijd van de bewoners op deze selectielijst:

_____________ jaar

Geslacht van de bewoners op deze selectielijst:

_____________ mannen
_____________ vrouwen

5) Kenmerken van steekproefbestand 1, voor benadering met de ervaringenvragenlijst
Dit betreft de lijst met vertegenwoordigers die de ervaringenvragenlijst ontvangen.
Aantal personen in dit steekproefbestand (circa 60 of minder):

_____________ personen

Gemiddelde leeftijd van de bewoners in dit steekproefbestand:

_____________ jaar

Geslacht van de bewoners in dit steekproefbestand:

_____________ mannen
_____________ vrouwen

6) Kenmerken van steekproefbestand 2, voor benadering met de belangvragenlijst
Dit betreft de lijst met vertegenwoordigers die de belangvragenlijst ontvangen.
(n.v.t. bij minder dan 60 bewoners)
Aantal personen in dit steekproefbestand (circa 10 of minder):

_____________ personen

Gemiddelde leeftijd van de bewoners in dit steekproefbestand:

_____________ jaar

Geslacht van de bewoners in dit steekproefbestand:

_____________ mannen
_____________ vrouwen

7) Dataverzameling: verzendingen vragenlijsten en herinneringen
Dit betreft de verzendprocedures voor de ervaringenvragenlijst en de belangvragenlijst.
Kruis aan welke verzendingen hebben plaatsgevonden, en in welke week
(weeknummer).
Ervaringenvragenlijst:
e
 in week …… 1 verzending (vragenlijst met begeleidende brief en antwoordenvelop)
e
 in week …… 2 verzending (herinnering in de vorm van een bedankkaartje)
e
 in week …… 3 verzending (vragenlijst, begeleidende brief en antwoordenvelop)

Belangvragenlijst:
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in week …… 1e verzending (vragenlijst met begeleidende brief en antwoordenvelop)
in week …… 2e verzending (herinnering in de vorm van een bedankkaartje)
in week …… 3e verzending (vragenlijst, begeleidende brief en antwoordenvelop)

CQ-Index Verpleging, Verzorging en Thuiszorg, NIVEL 2007

Bijlag 2C: Registratieformulier steekproeftrekking en dataverzameling Thuiszorg
Cliëntenraadpleging Thuiszorg 2006

1) Omschrijving organisatie/locatie (resultaatverantwoordelijke eenheid)
(gebruik voor iedere eenheid een apart registratieformulier)
Soort organisatie:
thuiszorgorganisatie
 verzorgingshuis
 verpleeghuis
 anders, namelijk
___________________________________________________


Naam organisatie/locatie:
Code organisatie/locatie:

______________________________________
_____________

2) Kenmerken van totale cliëntenpopulatie van deze organisatie/locatie
Totaal aantal cliënten dat huishoudelijke verzorging (HV-2), persoonlijke verzorging (PV)
of verpleegkundige zorg (VP) krijgt:
_____________ personen
Aantal clienten dat NIET benaderd kan worden (jonger dan 18 jaar of minder dan 6 maanden
bij deze organisatie ‘in zorg’):
_____________ personen NIET geschikt voor benadering
Redenen voor exclusie (vermeld aantal personen, ingedeeld naar voornaamste reden van uitsluiting):
_____________ minder dan 6 maand zorg van deze organisatie
_____________ jonger dan 18 jaar
_____________ evt. andere redenen (geef hieronder een korte omschrijving van deze overige redenen)
__________________________________________________________________
____________________________________________________________________

3) Kenmerken van cliënten die in principe benaderd kunnen worden:
Dit betreft het actuele bestand waaruit de steekproef wordt getrokken.
Aantal personen in dit selectiebestand (dat na exclusie overblijft):

_____________ personen

Gemiddelde leeftijd van de cliënten in dit selectiebestand:

_____________ jaar

Geslacht van de cliënten in dit selectiebestand:

_____________ mannen
_____________ vrouwen
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4) Kenmerken van de steekproefbestanden: geselecteerde cliënten per productgroep
Dit betreft de lijsten met de cliënten die schriftelijk benaderd zullen worden.
HV-2
Aantal personen op deze selectielijst:

_____________ personen

Gemiddelde leeftijd van de cliënten op deze selectielijst:

_____________ jaar

Geslacht van de cliënten op deze selectielijst:

_____________ mannen
_____________ vrouwen

PV/VP
Aantal personen op deze selectielijst:

_____________ personen

Gemiddelde leeftijd van de cliënten op deze selectielijst:

_____________ jaar

Geslacht van de cliënten op deze selectielijst:

_____________ mannen
_____________ vrouwen

5) Kenmerken van steekproefbestanden voor benadering met de
ervaringenvragenlijst
Dit betreft de lijst met cliënten die de ervaringenvragenlijst ontvangen.
HV-2
Aantal personen in dit steekproefbestand (circa 100 of minder):

_____________ personen

Gemiddelde leeftijd van de cliënten in dit steekproefbestand:

_____________ jaar

Geslacht van de cliënten in dit steekproefbestand:

_____________ mannen
_____________ vrouwen

PV/VP
Aantal personen in dit steekproefbestand (circa 100 of minder):

_____________ personen

Gemiddelde leeftijd van de cliënten in dit steekproefbestand:

_____________ jaar

Geslacht van de cliënten in dit steekproefbestand:

_____________ mannen
_____________ vrouwen
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6) Kenmerken van steekproefbestanden voor benadering met de belangvragenlijst
Dit betreft de lijsten met cliënten die de belangvragenlijst ontvangen.
(n.v.t. bij minder dan 50 cliënten in een productgroep)
HV-2
Aantal personen in dit steekproefbestand (circa 10 of minder):

_____________ personen

Gemiddelde leeftijd van de cliënten in dit steekproefbestand:

_____________ jaar

Geslacht van de cliënten in dit steekproefbestand:

_____________ mannen
_____________ vrouwen

PV/VP
Aantal personen in dit steekproefbestand (circa 10 of minder):

_____________ personen

Gemiddelde leeftijd van de cliënten in dit steekproefbestand:

_____________ jaar

Geslacht van de cliënten in dit steekproefbestand:

_____________ mannen
_____________ vrouwen

7) Dataverzameling: verzendingen vragenlijsten en herinneringen
Dit betreft de verzendprocedures voor de ervaringenvragenlijst en de belangvragenlijst.
Kruis aan welke verzendingen hebben plaatsgevonden, en in welke week
(weeknummer).
Ervaringenvragenlijst:
e
 in week …… 1 verzending (vragenlijst met begeleidende brief en antwoordenvelop)
e
 in week …… 2 verzending (herinnering in de vorm van een bedankkaartje)
e
 in week …… 3 verzending (vragenlijst, begeleidende brief en antwoordenvelop)

Belangvragenlijst:




in week …… 1e verzending (vragenlijst met begeleidende brief en antwoordenvelop)
in week …… 2e verzending (herinnering in de vorm van een bedankkaartje)
in week …… 3e verzending (vragenlijst, begeleidende brief en antwoordenvelop)
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Bijlage 3: Algemene instructie voor interviewers
Bewonersraadpleging Verpleeg- en Verzorgingshuizen 2006

I. Voorbereiding van het interview
a. Kondig bij de contactpersonen in het verpleeg-/verzorgingshuis aan wanneer (in
welke periode) de interviews zullen plaatsvinden en vraag of ze dit breder willen
aankondigen onder de bewoners van het huis (zorg dat het gaat leven, ‘maak er een
happening van’).
b. Zorg dat u de vragenlijst goed kent. Leer de indeling en vragen kennen, bijv. door
de vragenlijst een keer denkbeeldig voor uzelf in te vullen, en neem voor elk
interview de vragenlijst nog een keer door.
c. Zorg ervoor dat het interview in een rustige ruimte kan plaatsvinden. Dit kan de
kamer of het appartement van de geïnterviewde zijn, maar ook een kantoorruimte of
stiltecentrum in de instelling. Zorg ervoor dat anderen niet kunnen meeluisteren en
dat medewerkers niet tijdens het gesprek binnen komen lopen.
d. Benader een kandidaat maximaal drie keer en noteer het aantal contactpogingen
op het ‘formulier voor de interviewer’.

II. Introductie en start van het interview (“met uw medewerking kan de zorg
in verpleeg- en verzorgingshuizen verder worden verbeterd”)
a. Stel uzelf voor (en noteer starttijd op het formulier voor de interviewer).
b. Geef een korte uitleg over het doel en onderwerp van het interview.
c. Spreek de geïnterviewde consequent met ‘u’ aan, tenzij hij/zij nadrukkelijk
aangeeft met ‘je’ aangesproken te willen worden.
d. Benadruk het belang van deelname (“uw ervaringen zijn zeer waardevol”), dat
deelname geheel op basis van vrijwilligheid is, en dat de keuze om wel of niet mee te
doen geen gevolgen heeft voor de zorg die de bewoner ontvangt.
e. Vertel iets over de interviewduur (circa 1 uur) en dat de geïnterviewde het gesprek
mag onderbreken of stoppen.
f.

Vertel dat de antwoorden op de vragen strikt vertrouwelijk worden behandeld
en anoniem worden verwerkt (“uw naam blijft geheim, wordt niet doorgegeven aan
anderen, en niemand van uw zorgverleners krijgt uw antwoorden te horen of te
zien”).

g. Vraag of de introductie/uitleg duidelijk is, en of er vooraf nog vragen zijn.
h. Start het interview en probeer op zoveel mogelijk vragen antwoord te krijgen.
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III.

Uitvoering van het interview

a. Probeer de letterlijke tekst van een vraag op een natuurlijke manier uit te
spreken, en stel de vragen precies zoals ze verwoord zijn. Lees ook de toelichtingen
steeds letterlijk voor. Voeg niets toe, laat niets weg, vervang geen woorden.
Uitzondering: kies bij de aanduiding verpleeg-/verzorgingshuis steeds de
zorginstelling die het betreft.
b. Spreek vragen langzaam, duidelijk en met de juiste intonatie uit. Sommige
geïnterviewden kunnen moeite hebben om je te verstaan; enerzijds vanwege
slechthorendheid, anderzijds omdat ze het misschien niet zo snel kunnen volgen.
Spreek niet te snel (vuistregel: 2 woorden per seconde).
c. Laat een geïnterviewde desgewenst of als nodig meelezen met een (extra)
exemplaar van de vragenlijst (bijv. bij slechthorendheid of doofheid).
d. Lees de hele vraag voor, voordat u het antwoord van de geïnterviewde
accepteert.
e. Gebruik antwoordkaartjes of antwoordbladen, zodat de geïnterviewde zich goed
kan oriënteren op de antwoordmogelijkheden en mensen met spraakproblemen een
antwoord kunnen aanwijzen. Gebruik voor elke vraag de bijbehorende antwoordkaart
(zie voorin de vragenlijst). Uitzondering: bij de eerste 5 vragen in het hoofdstuk
‘Over uzelf’ hoeft u geen antwoordkaart te gebruiken (zie ook de opmerking
hieronder).
f.

Als een geïnterviewde niet meteen een antwoord geeft uit de bestaande reeks van
antwoordmogelijkheden, geef dan nogmaals alle antwoordmogelijkheden.
Herhaal nooit slechts één antwoordmogelijkheid. Uitzondering: bij de vragen 2 en 5
(‘Over uzelf’) richt u zich primair op het ‘open’ antwoord van de geïnterviewde en
kunt u eventueel ter verduidelijking de meest op het antwoord gelijkende
antwoordcategorieën opsommen.

g. Accepteer nooit direct “weet niet” of “geen mening” als antwoord; vraag altijd
éénmaal door. Het meest effectief is herhalen van de vraag. Of door te zeggen: “Wat
denkt u?” of “Wat benadert het beste uw ervaring?” (bij belangvragen: “… uw
mening?”), en dan de vraag of de antwoordcategorieën te herhalen. Benadruk
eventueel dat er geen goede of foute antwoorden zijn.
h. Sommige vragen zijn niet van toepassing op de situatie van de geïnterviewde.
Hetzij omdat hij/zij een situatie (nog) niet heeft meegemaakt en hier dus niet over
kan oordelen, of als de geïnterviewde bepaalde zorg niet nodig heeft. In deze
gevallen kan worden uitgeweken naar de antwoordmogelijkheid ‘n.v.t.’.
i.

Beïnvloed de geïnterviewde niet. Vermijd suggestieve opmerkingen en verwijs niet
naar eerder gegeven antwoorden of eerdere opmerkingen. Gebruik, wanneer nodig,
neutrale aanmoedigingen zoals “ja”, “dat begrijp ik”, of “zeker”.

j.

Stel elke vraag en sla nooit een vraag over omdat u het antwoord al ‘weet’. Neem
nooit aan dat een eerdere opmerking al het antwoord is op een specifieke vraag. Ook
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als al min of meer duidelijk is wat het antwoord zal zijn, moet u de vraag toch stellen.
U kunt daarbij een neutrale overgang gebruiken. Zeg bijvoorbeeld: “U heeft hier al
iets over verteld, maar de volgende vraag is ….”. Doe dit niet standaard, maar alleen
als u het gevoel krijgt dat de geïnterviewde geïrriteerd raakt of interesse verliest. Als
de geïnterviewde reageert met “Dat heb ik al gezegd”, kunt u antwoorden met “Ik
weet dat we het hier al over gehad hebben, maar ik moet elke vraag precies zo stellen
als in de vragenlijst staat”.
k. Luister goed naar de geïnterviewde maar hou de leiding over het gesprek. Geef
de geïnterviewde ruimte als hij/zij een antwoord wil toelichten, maar probeer de
draad weer spoedig op te pakken door bijv. te zeggen “Even terug naar de vraag: u
zegt dus dat…./ik begrijp dat u ….”, en stel vervolgens de volgende vraag.
l.

Als u merkt dat de geïnterviewde een vraag echt niet begrijpt, kunt u de
genoemde voorbeelden - zoals die vaak tussen haakjes staan - nog eens langslopen en
eventueel aanvullen (let wel: voor zover in lijn met de vraag en de andere
voorbeelden), of aanvullende uitleg geven zonder dat u daarbij uw mening laat
blijken.

m. Als een geïnterviewde drie opeenvolgende vragen niet beantwoordt (ook niet met
‘weet niet’ of ‘n.v.t.’) en elke vorm van respons driemaal achtereen uitblijft ondanks
toepassing van alle bovenstaande instructies, kan het interview beëindigd worden.
Probeer nog wel de reden hiervoor helder te krijgen: is de geïnterviewde te beperkt, te
gedesoriënteerd, te vermoeid, te ongeconcentreerd, of is het vanwege iets anders?
Noteer dit op het formulier voor de interviewer (behorende bij de in te vullen
vragenlijst).
n. Als de geïnterviewde geëmotioneerd raakt, neemt u dan even de tijd, luister
goed, toon begrip en stel de persoon gerust.
o. Als de geïnterviewde hulp of advies vraagt, maak dan duidelijk dat u daarvoor
niet de aangewezen persoon bent. U bent als interviewer voor een onderzoek bij de
geïnterviewde, dus niet als hulpverlener of deskundige op een ander terrein. Geef
standaard als advies: “neemt u hiervoor contact op met de medewerkers, uw
contactpersoon hier in huis, of een andere deskundige”.
p. Maak altijd een notitie op het ‘formulier voor de interviewer’ (behorende bij de
in te vullen vragenlijst) als u van de regels moet afwijken of als zich problemen
voordoen. Vermeld steeds duidelijk het vraagnummer waarbij zich een probleem
voordeed.

IV.

Afronding van het interview

a. Vraag op het eind van het interview naar “Wat zou u willen veranderen aan de
zorg die u nu krijgt?” (Uitzondering: niet bij belangvragenlijst). Noteer de
antwoorden zo letterlijk mogelijk op het laatste blad van de vragenlijst
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b. Vraag vervolgens naar op- of aanmerkingen van de geïnterviewde naar
aanleiding van het interview. Schrijf de reacties zo letterlijk mogelijk achterin de
vragenlijst.
c. Sluit een interview altijd af met het hartelijk bedanken van de geïnterviewde.
d. Laat eventueel een kaartje met contactgegevens achter, zodat de bewoner weet met
wie hij/zij heeft gesproken en voor als de bewoner later nog vragen/opmerkingen
heeft.
e. Vul het formulier voor de interviewer volledig in, noteer de interviewduur (start- en
eindtijd) en alle opmerkingen of bijzonderheden.
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Bijlage 4:

Formulier voor de interviewer
Bewonersraadpleging Verpleeg- en Verzorgingshuizen 2006

Datum interview:

______________/_________________/ 2006

Interviewer: ______________________________________ (naam of code)
Aantal keer bewoner benaderd voor dit interview: _____________ (totaal aantal contactpogingen)
Interviewduur:

Starttijd: ____________: ___________ uur
Eindtijd: ____________: ___________ uur
Totale interviewduur: _____________ uur

Specifieke vragen die problemen opleverden:
(vermeld steeds het vraagnummer en geef een omschrijving van het probleem)

Bijzonderheden:
(geef aan hoe het interview is afgenomen, wat de geïnterviewde nodig had om de vragen
te kunnen beantwoorden, welke bijzonderheden zich voordeden, en evt. op/aanmerkingen)

Als het interview voortijdig is beëindigd, wat is hiervan dan (vermoedelijk) de reden?
(meerdere antwoorden mogelijk)
 lichamelijke beperkingen (spreken en bewegen zijn zeer moeilijk)
 cognitieve beperkingen (vragen zijn te moeilijk, worden niet begrepen)
 ernstig geheugenverlies, gedesoriënteerd of in de war (dementie)
 vermoeidheid
 concentratieprobleem
 anders, namelijk
_______________________________________________________
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27. zorgverleners zijn bereid met u te praten

0,69

29. zorgverleners geven goed antwoord

0,34

15

Privacy-2

Maaltijden-2

16

17

0,32

0,51

0,41

0,45

0,65

0,30

0,53

0,63

0,32

0,49

-0,46

0,31

0,36
0,40

0,31

18

30. zorgverleners leggen dingen begrijpelijk
uit
24. zorgverleners behandelen u beleefd en
met respect

0,61

0,35

25. zorgverleners besteden voldoende tijd

0,55

0,42

0,37

76. zorgverleners hebben aandacht voor hoe
het met u gaat

0,46

0,35

0,38

0,29

-0,37

0,37

0,43

0,34

0,39

0,34

-0,35

0,34

79. zorgverleners bieden emotionele
ondersteuning
8. info: gang van zaken

0,83

0,34

9. info: uw rechten

0,83

0,37

7. info: wat zorginstelling kan bieden

0,81

0,32

10. info: wat er van u wordt verwacht

0,81

0,30

11. info: het beleid

0,69

0,32

12. info: cliëntenraad

0,60

59. gelegenheid om alleen te zijn

-0,32

0,42

0,84
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(Item v14)

14

(Item v67)

13

Professionaliteit personeel

12

Veiligheid

11

Inspraak en overleg

10

(& Wooncomfort)

9

Beschikbaarheid personeel

8

(& Wooncomfort)

Activiteiten

0,70

7

Sfeer

Maaltijden-1

28. zorgverleners luisteren met aandacht

6

Mentaal welbevinden

5

Zelfstandigheid/Autonomie

4

Zorgplan en evaluatie

3

Lichamelijke verzorging

2

Privacy-1

Items:

1

Informatie

Component:

Bejegening

Bijlage 5: Resultaat van exploratieve factoranalyse* van de ervaringvragenlijst voor bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen (N=2386).

Component:

1

2

3

58. met bezoek terug kunnen trekken

0,82

62. zelf inrichting kamer/woonruimte bepalen

0,66

57. voldoende woonruimte

0,57

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

0,33

47. maaltijden smaken goed

0,85

46. maaltijden zien er verzorgd uit

0,84

72. genoeg activiteiten

0,78

71. mogelijkheden dagbesteding of
activiteiten

0,78

74. gezelligheid en mogelijkheden voor
contact

0,61

-0,45

73. activiteiten bevallen

0,30

0,55

-0,31

22. op de hoogte gehouden van activiteiten

0,47

75. hulp als u ergens naartoe wilt

0,40

80. geestelijk verzorger of hulpverlener

0,38

0,33
0,31

41. uiterlijke verzorging

0,86

40. lichamelijke verzorging

0,83

43. goed en tijdig geholpen bij toiletgang

0,57

44. incontinentiemateriaal tijdig verschoond

0,31

45. gebitsverzorging

0,31

-0,34

-0,35

0,45

0,46

0,45

0,43

23. vaste contactpersoon als aanspreekpunt

0,32
0,32
0,41

0,37

0,36
0,40

0,76

20. waar u met vragen, problemen en
eventuele klachten terechtkunt

0,36

0,62

0,38

18. evaluatiegesprek in afgelopen 12
maanden
13. afspraken over de zorg#
70. weet wat te doen bij brand of calamiteiten

0,49
0,32

0,41

0,33

0,37

64. kan overal komen in huis

0,82

65. kan overal komen buitenshuis

0,81
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Component:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

63. zelf bepalen hoe dag eruit ziet

0,40

0,56

0,35

42. opstaan en naar bed gaan zelf bepalen

0,32

0,53

0,39

77. eenzaamheid#

0,69

78. ongerustheid#

0,69

51. sfeer tijdens maaltijden

-0,76

55. prettige omgang bewoners

-0,74

56. thuis voelen

0,31

0,37

0,29

0,44

-0,47

0,31

34. voldoende personeel

0,26

-0,69

68. medewerker reageert binnen 5 minuten

0,28

-0,57

53. woonruimte schoongehouden

0,44

-0,44

-0,30

54. algemene ruimten aangenaam om in te
verblijven

0,35

0,31

-0,30

-0,40

16. hoe vaak beslist u mee over de
verzorging of behandeling

0,34

0,88

0,33

0,87

17. hoe vaak beslist u mee over tijdstippen en
dagen
26. overleggen met u over wat er moet
gebeuren

0,43

0,36

0,31

0,57

0,32

15. zorginstelling staat open voor inbreng,
wensen en vragen
39. informatie over medicijnen

0,44

0,35

0,44

0,48

0,32

0,31

0,42

0,42

0,42

69. zorgen over diefstal#

0,63

66. veilig voelen

0,58

52. temperatuur woonruimte

-0,34

0,38

60. verzorgenden/medewerkers komen
ongevraagd binnen#
61. privacy bij douchen of baden, toiletgang

-0,72
0,29

49. voldoende tijd om te eten

0,39

-0,40
0,75
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Component:

1

2

3

48. voldoende hulp bij het eten

4

5

0,32

6

7

8

9

10

11

12

13

0,33

50. maaltijden gespreid over de dag

14

15

16

0,60

0,36

17

18

0,54

35. goed op de hoogte van uw
ziekten/gezondheidsproblemen

0,76

37. gezondheidsklachten worden serieus
genomen

0,42

0,30

0,31

0,72

0,33

0,31

0,31

0,71

0,30

0,38

goed op elkaar af

0,35

0,32

38. snel de juiste hulp bij pijn of ziekte

0,40

36. houden rekening met wat u zelf wel en
niet kunt
32. verpleegkundige handelingen worden
goed verricht

0,66

33. verschillende zorgverleners stemmen
0,62
-0,33

0,60

-0,36

0,58

31. verzorgenden/verpleegkundigen werken
vakkundig

0,34

0,34

-0,31

21. leiding reageert adequaat op
vragen/suggesties/klachten

0,39

0,32

14. zorginstelling komt afspraken goed na

0,35

0,30

67. overal een bel onder handbereik

0,37
0,32

0,38

0,36

0,43
-0,33

0,37

0,44
0,30

0,42

0,33
0,56

* Principale componenten analyse (rotatie: Oblimin met Kaiser normalisatie); verklaarde variantie=57,8%. Alleen factorladingen>0,30 zijn weergegeven; gearceerde of vet weergegeven
factorladingen representeren uiteindelijke schaalindeling (m.u.v. subschalen Privacy -2 en Maaltijden -2
# Deze variabelen zijn voor de analyses omgepoold of gehercodeerd.
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Bijlage 6A: Overzicht van items in de ervaringenlijst voor interviews met bewoners van
verpleeg- en verzorgingshuizen en de mate waarin de items tegemoetkomen aan gestelde
criteria voor itemselectie (N=2386).
Scheefheid:

7. Heeft u voldoende informatie ontvangen over
wat zorginstelling kan bieden?
8. Heeft u voldoende informatie gekregen over
de gang van zaken
9. Heeft u voldoende informatie gekregen over
uw rechten?
10. Heeft u voldoende informatie gekregen over
wat er van u wordt verwacht?

Item non-

% meest

Belang:

Schaalbaar-

respons:

positieve

Overlap:

% 'niet

heid:

% missing

ervaring

r (> 0,60)

belangrijk'

factorlading*

10,6%

18,8%

0,72 (v8)

4,9%

0,81

12,4%

15,6%

12,4%

0,83

14,7%

12,5%

11,1%

0,83

15,0%

13,8%

12,8%

0,81

15,9%

11,4%

19,9%

0,69

11,9%

14,5%

27,3%

0,60

0,72 (v7)
0,64 (v9)
0,64 (v8)
0,63 (v10)
0,63 (v9)

11. Heeft u voldoende informatie gekregen over
het beleid, bijv. over beslissingen over zorg
rond het levenseinde?
12. Heeft u voldoende informatie gekregen over
de cliëntenraad?
13. Zijn er met u afspraken gemaakt over de zorg
die u krijgt van het verpleeg-

56% (ja,
7,8%

/verzorgingshuis?

25,4%

mond./
schrift.)

0,41
(los item)

14. Komt het verpleeg-/verzorgingshuis de
afspraken over uw verzorging en behandeling

38,9%

47,5%

3,0%

0,42

30,0%

46,0%

3,3%

0,48

11,1%

20,5%

0,66 (v17)

15,3%

0,88

11,8%

17,1%

0,66 (v16)

22,2%

0,87

23,3%

22,5% (ja)

23,1%

82,8%

49,5%

16,2%

n.v.t.

3,7%

57,5%

6,9%

0,36

36,0%

41,2%

6,6%

0,38

2,8%

74,4%

14,8%

0,47

4,6%

45,0%

14,9%

goed na?
15. Staat het verpleeg-/verzorgingshuis
voldoende open voor uw inbreng, wensen en
vragen?
16. Hoe vaak beslist u mee over de verzorging of
behandeling die u krijgt?
17. Hoe vaak beslist u mee over de tijdstippen en
dagen waarop u verzorging/behandeling
krijgt?
18. Heeft u in de afgelopen 12 maanden een
evaluatiegesprek gehad?
19. Is de zorg n.a.v. evaluatiegesprek bijgesteld?

0,49
(los item)

20. Weet u bij wie u met vragen, problemen en
eventuele klachten terechtkunt in het
verpleeg-/verzorgingshuis
21. Reageert de leiding (directie) adequaat (vlot,
correct) op uw vragen/suggesties/klachten?
22. Wordt u goed op de hoogte gehouden van de
activiteiten in huis?
23. Heeft u een vaste contactpersoon als
aanspreekpunt in het huis?
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0,76
(los item)
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Scheefheid:

24. Behandelen de verzorgenden/
verpleegkundigen u beleefd en met respect?
25. Besteden de verzorgenden/ verpleegkundigen
voldoende tijd aan u?

Item non-

% meest

Belang:

Schaalbaar-

respons:

positieve

Overlap:

% 'niet

heid:

% missing

ervaring

r (> 0,60)

belangrijk'

factorlading*

2,0%

69,9%

2,0%

0,61

3,7%

41,4%

2,0%

-0,46

8,8%

33,4%

12,1%

0,57

13,9%

45,0%

3,4%

0,69

4,2%

51,4%

1,7%

0,70

6,0%

51,1%

1,0%

0,65

7,1%

57,2%

2,6%

0,63

8,0%

45,5%

2,0%

0,58

43,0%

66,7%

1,8%

0,66

19,2%

46,6%

6,2%

0,62

6,0%

14,3%

1,7%

-0,69

8,8%

58,5%

2,0%

0,76

6,3%

60,7%

1,3%

0,71

8,3%

66,1%

1,0%

0,72

29,7%

57,1%

3,3%

-0,33

35,5%

43,7%

10,6%

0,42

33,0%

48,0%

0,67 (v41)

9,6%

0,83

63,4%

49,2%

0,67 (v40)

11,5%

0,86

4,8%

72,2%

3,0%

0,53

26. Overleggen de verzorgenden/
verpleegkundigen met u over wat er moet
gebeuren?
27. Zijn de verzorgenden/verpleegkundigen
bereid met u te praten over zaken die naar uw
mening niet goed zijn gegaan?
28. Luisteren de verzorgenden/
verpleegkundigen met aandacht naar u?
29. Geven de verzorgenden/ verpleegkundigen
goed antwoord op uw vragen?
30. Leggen de verzorgenden/
verpleegkundigen dingen uit op een manier
die u begrijpt?
31. Werken de verzorgenden/verpleegkundigen
vakkundig?
32. Worden verpleegkundige handelingen goed
verricht?
33. Stemmen de verschillende zorgverleners uw
verzorging/behandeling goed op elkaar af?
34. Is er voldoende personeel in huis?
35. Zijn uw zorgverleners goed op de hoogte van
uw ziekte(n) of gezondheidsproblemen?
36. Houden de verzorgenden/ verpleegkundigen
voldoende rekening met wat u zelf wel en niet
kunt?
37. Worden uw gezondheidsklachten serieus
genomen door de zorgverleners?
38. Krijgt u snel de juiste hulp bij pijn of ziekte?
39. Krijgt u goede informatie over medicijnen als
u een middel krijgt dat u nog niet eerder heeft
gebruikt?
40. Gebeurt uw lichamelijke verzorging op de
momenten/manier zoals u dat wilt?
41. Gebeurt uw uiterlijke verzorging op de
momenten/manier zoals u dat wilt?
42. Kunt u opstaan en naar bed gaan wanneer u
dat wilt?
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Scheefheid:
Item non-

% meest

Belang:

Schaalbaar-

respons:

positieve

Overlap:

% 'niet

heid:

% missing

ervaring

r (> 0,60)

belangrijk'

factorlading*

73,2%

33,1%

11,8%

-0,35

74,8%

64,0%

13,0%

0,46

75,9%

74,2%

10,9%

0,43

46. Zien de warme maaltijden er verzorgd uit?

4,8%

52,9%

1,4%

0,84

47. Smaken de maaltijden goed?

4,5%

34,2%

1,3%

0,85

48. Is er voldoende hulp bij het eten?

79,3%

56,5%

18,8%

0,32 (0,65)

49. Is er voldoende tijd om te eten?

24,7%

84,1%

6,2%

0,19 (0,57)

10,9%

81,8%

12,3%

0,18 (0,38)

46,6%

51,6%

12,0%

-0,76

2,6%

60,6%

1,3%

4,7%

50,9%

0,7%

6,0%

54,7%

6,7%

-0,30

55. Gaan de bewoners prettig met elkaar om?

7,9%

34,8%

4,3%

-0,74

56. Voelt u zich hier thuis?

2,9%

48,6%

2,7%

0,44

57. Heeft u voldoende woonruimte?

3,2%

60,5%

2,7%

0,57

7,7%

84,3%

4,8%

0,82

6,2%

84,9%

8,8%

0,84

3,6%

78,1%

29,0%

0,01

27,0%

75,3%

8,9%

0,25 (0,38)

4,0%

85,0%

7,0%

0,66

63. Kunt u zelf bepalen hoe uw dag eruit ziet?

3,7%

70,6%

4,0%

0,56

64. Kunt u komen waar u wilt in huis?

11,1%

74,1%

11,8%

0,82

43. Wordt u goed en tijdig geholpen als u naar
het toilet moet?
44. Wordt incontinentiemateriaal tijdig
verschoond?
45. Wordt uw gebit goed verzorgd?

50. Zijn de maaltijden voldoende gespreid over
de dag?
51. Is de sfeer tijdens de maaltijden goed?
52. Is de temperatuur in uw woonruimte
aangenaam?
53. Wordt uw woonruimte goed
schoongehouden?
54. Zijn de algemene ruimten aangenaam om in
te verblijven?

58. Kunt u zich met bezoek op een rustige, privéplek terugtrekken?
59. Heeft u voldoende gelegenheid om alleen te
zijn?
60. Komen verzorgenden/medewerkers wel eens
binnen terwijl u dat niet wilt?
61. Heeft u voldoende privacy tijdens het
douchen of baden en tijdens de toiletgang?
62. Kunt u zelf bepalen hoe uw kamer of
woonruimte is ingericht?
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x (0,55)
(los item)
x (0,64)
(los item)
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Scheefheid:
Item non-

% meest

Belang:

Schaalbaar-

respons:

positieve

Overlap:

% 'niet

heid:

% missing

ervaring

r (> 0,60)

belangrijk'

factorlading*

65. Kunt u komen waar u wilt buitenshuis?

15,3%

57,1%

9,5%

0,81

66. Voelt u zich veilig in huis?

3,0%

78,5%

1,0%

67. Is er overal in huis een bel onder handbereik?

3,7%

86,5%

4,0%

13,9%

28,9%

4,4%

3,1%

72,3%

11,5%

3,2%

39,5%

5,5%

6,5%

59,6%

12,5%

0,78

8,7%

59,1%

14,1%

0,78

13,8%

31,1%

15,2%

0,55

8,7%

46,1%

11,1%

-0,45

39,8%

33,3%

17,1%

0,40

13,5%

40,0%

3,4%

0,29

3,8%

48,8%

3,2%

0,69

5,3%

39,8%

5,0%

0,69

30,1%

33,7%

7,3%

0,34

39,8%

52,0%

23,6%

0,31

68. Reageert een medewerker binnen 5 minuten
als u belt?
69. Maakt u zich zorgen over diefstal?
70. Weet u wat u bij brand of calamiteiten moet
doen?
71. Heeft u voldoende mogelijkheden voor
dagbesteding of activiteiten?
72. Worden er genoeg activiteiten door het huis
georganiseerd?
73. Bevallen de activiteiten die georganiseerd
worden u?
74. Biedt het huis voldoende gezelligheid en
mogelijkheden voor contact met anderen?
75. Is er hulp voorhanden als u ergens naar toe
wilt?
76. Hebben de verzorgenden/ verpleegkundigen
voldoende aandacht voor hoe het met u gaat?
77. Voelt u zich eenzaam?
78. Hoe vaak bent u ongerust of maakt u zich
zorgen?

0,58
(los item)
x (0,75)
(los item)
-0,57
0,63
(los item)
(0,75)
(los item)

79. Bieden verzorgenden/verpleegkundigen
voldoende emotionele ondersteuning als
gesprekspartner of luisterend oor?
80. Kunt u bij een geestelijk verzorger of
hulpverlener in het huis terecht?

*
Onder ‘schaalbaarheid’ zijn de oorspronkelijke factorladingen weergegeven zoals die uit de exploratieve
factoranalyse naar voren kwamen. Als een item aanvankelijk niet of nauwelijks(<0,20) laadde op de schaal waar het
uiteindelijk toe is gerekend, is dit aangegeven met een x. De uiteindelijke factorladingen, blijkend uit een confirmatieve
factoranalyse - met een gedwongen 1-factoroplossing voor de beoogde schaal – zijn eventueel tussen haakjes weergegeven.
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Bijlage 6B: Overzicht van items in de ervaringenlijst voor vertegenwoordigers van
psychogeriatrische bewoners, met de mate waarin items tegemoetkomen aan gestelde
criteria voor itemselectie (Nmax=2000).
Scheefheid:

8. info: wat zorginstelling kan bieden

Item non-

% meest

Belang:

Schaal

respons:

positieve

Overlap:

% 'niet

baar-

% missing

ervaring

r (> 0,60)

belangrijk'

heid*

1,4%

31,0%

0,73 (v9)

0,0%

9. info: gang van zaken

1,3%

10. info uw rechten

2,1%

18,6%

11. info: het beleid

3,7%

19,9%

0,6%

12. info: cliëntenraad

2,5%

14,9%

12,5%

13. afspraken gemaakt over de zorg

3,3%

14. zorginstelling komt afspraken goed na

11,9%

30,2%

15. staat open voor uw inbreng, wensen en vragen

5,4%

45,1%

2,2%

23,3%

6,3%

17. hoe vaak beslist u mee over tijdstippen/dagen

4,3%

7,8%

38,6%

18. evaluatiegesprek in afgelopen 12 maanden

9,6%

79,3%

8,7%

16. hoe vaak beslist u mee over
verzorging/behandeling

19. zorg bijgesteld n.a.v. evaluatiegesprek

23,0%

0,73 (v8)
0,66 (v10)
0,66 (v9)

85,2% (ja,

3,7%
5,6%

23,4%

mond./ schrift.)

1,9%

74,7%

3,1%

1,2%

54,8%

3,8%

16,9%

35,9%

22. vast contactpersoon

1,2%

78,7%

5,6%

23. contactpersoon telefonisch goed bereikbaar

14,9%

30,2%

0,6%

8,1%

59,9%

0,0%

1,3%

52,8%

0,0%

3,8%

63,4%

0,6%

13,4%

22,3%

0,0%

28. overleggen met u over wat er moet gebeuren

5,9%

26,5%

11,8%

29. zorgverleners zijn bereid met u te praten

12,7%

58,0%

1,8%

3,2%

40,7%

0,60 (v21)

1,2%

18,5%

36,1%

0,61 (v32)

0,0%

43,0%

46,7%

0,61 (v31)

0,0%

kunt
21. leiding reageert adequaat op
vragen/suggesties/klachten

24. als er iets is, wordt u dan snel op de hoogte
gesteld
25. goed contact met de zorgverleners
26. zorgverleners behandelen bewoner beleefd en
met respect
27. zorgverleners besteden voldoende tijd aan
bewoner

30. zorgverleners geven goed antwoord op uw
vragen
31. verzorgenden/verpleegkundigen werken
vakkundig
32. verpleegkundige handelingen worden goed
verricht
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item)

1,9%
0,63 (v21)

52,0%

20. waar u met vragen/problemen/klachten terecht

x (los

0,63 (v15)
0,60 (v30)

x (los
item)
x (los
item)

1,9%
x (los
item)
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Scheefheid:
Item non-

% meest

Belang:

Schaal

respons:

positieve

Overlap:

% 'niet

baar-

% missing

ervaring

r (> 0,60)

belangrijk'

heid*

4,9%

38,5%

0,0%

34,1%

30,0%

0,0%

16,2%

8,1%

0,0%

10,0%

35,7%

0,0%

9,7%

37,5%

0,0%

12,0%

50,1%

0,64 (v39)

0,0%

39. snel de juiste hulp bij pijn of ziekte

17,6%

44,2%

0,64 (v38)

0,0%

40. informatie over medicijnen

21,4%

36,6%

33. verzorgenden kunnen goed omgaan met
bewoners
34. verschillende zorgverleners stemmen goed op
elkaar af
35. voldoende personeel
36. goed op hoogte van ziekten/gezondheidsprobl.
bewoner
37. houden rekening met wat bewoner zelf wel en
niet kan
38. zorgverleners nemen gezondheidsklachten
serieus

41. rechten m.b.t. maatregelen besproken

35,7%

74,6%

9,3%
0,61 (v42)

7,5%

42. toestemming voor toepassing

44,2%

63,9%

0,61 (v41)

16,5%

43. lichamelijke verzorging

36,4%

26,5%

0,75 (v44)

18,1%

44. uiterlijke verzorging

29,5%

22,4%

0,75 (v43)

18,6%

1,5%

39,1%

46. bewoner bepaalt opstaan en naar bed gaan zelf

26,4%

31,4%

47. goed en tijdig geholpen bij toiletgang

40,7%

24,3%

0,73 (v48)

0,6%

48. incontinentiemateriaal tijdig verschoond

41,8%

26,4%

0,73 (v47)

0,0%

49. gebitsverzorging

35,8%

29,1%

1,9%

50. maaltijden zien er verzorgd uit

27,2%

56,5%

0,6%

30,0%

2,4%

2,5%

45. bewoner ziet er schoon en verzorgd uit

51. laat bewoner eten staan omdat hij/zij het niet
lust

item)

14,0%

28,2%

25,8%

0,0%

53. voldoende tijd om te eten

24,4%

56,5%

0,0%

54. maaltijden gespreid over de dag

19,7%

66,6%

0,0%

55. sfeer tijdens maaltijden

41,1%

31,4%

1,3%

56. temperatuur woonruimte

1,6%

37,4%

0,0%

57. woonruimte schoongehouden

2,0%

42,5%

0,0%

1,3%

36,5%

0,0%

verblijven

item)
x (los

0,0%

52. voldoende hulp bij het eten

58. algemene ruimten aangenaam om in te

x
x (los

59. prettige omgang bewoners

20,4%

8,9%

2,5%

60. voldoende woonruimte

2,4%

27,2%

1,9%

61. met bezoek terug kunnen trekken

2,9%

58,1%

0,73 (v62)

x

x (los
item)
x (los
item)

1,3%

0,73 (v61)
62. gelegenheid om alleen te zijn

14,2%

48,7%

0,61 (v63)

6,4%

0,61 (v64)
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Scheefheid:
Item non-

% meest

Belang:

Schaal

respons:

positieve

Overlap:

% 'niet

baar-

% missing

ervaring

r (> 0,60)

belangrijk'

heid*

63. zelf inrichting kamer/woonruimte bepalen

14,3%

75,1%

0,61 (v62)

7,7%

64. bewoner bepaalt zelf hoe dag eruit ziet

37,2%

22,5%

0,61 (v62)

16,8%

65. overal een bel onder handbereik

41,5%

61,5%

66. medewerker reageert binnen 5 minuten

64,7%

25,1%

0,62 (v67)

3,2%

67. voldoende toezicht in algemene ruimten

19,6%

14,6%

0,62 (v66)

0,0%

68. mogelijkheden dagbesteding of activiteiten

18,8%

25,1%

0,70 (v69)

0,6%

69. genoeg activiteiten

12,2%

28,9%

70. gezelligheid en mogelijkheden voor contact
71. hulp als bewoner ergens naartoe wil
72. aandacht voor hoe het met bewoner gaat
73. geestelijke verzorger of hulpverlener

*

7,5%

0,70 (v68)
0,63 (v70)
0,63 (v69)

x (los
item)
x (los
item)

0,6%

9,6%

38,7%

32,0%

16,8%

3,8%

0,6%

7,3%

35,1%

0,0%

33,9%

51,1%

5,0%

De ‘schaalbaarheid’ is hier bepaald met betrouwbaarheidsanalyses aan de hand van de
schaalindelingen zoals gevonden voor de Ervaringenlijst voor bewoners. Als een item geen bijdrage
levert aan de interne consistentie van de betreffende schaal, is dit aangegeven met een x.
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Bijlage 6C: Overzicht van items in de ervaringenlijst voor thuiswonenden met de mate
waarin de vragen tegemoetkomen aan gestelde criteria voor itemselectie (Nmax=1363).
Item nonrespons:
%

Scheefheid: %

Belang:

Schaal

missing/

meest positieve

Overlap:

% 'niet

baar-

n.v.t.

ervaring

r (> 0,60)

belangrijk'

heid*

0,73 (v11)

2,4%

0.73 (v10)

2,4%

61,2%

v10 wachttijd voor thuiszorg

17,3%

v11 mening wachttijd

13,7%

v12 informatie wachttijd

42,1%

27,5%

0,0%

v15 heeft u een zorgovereenkomst of contract

25,0%

87,5%

3,4%

(geen/< 1 week)
67,4%
(geen/ kort)

95,8% (ja,

v16 afspraken gemaakt over de zorg

11,1%

v17 zorginstelling komt afspraken goed na

10,5%

68,7%

0,0%

19,0%

57,2%

11,8%

v19 hoe vaak beslist u mee over inhoud thuiszorg

6,6%

56,2%

3,4%

v20 hoe vaak beslist u mee over tijdstippen/dagen

7,1%

48,3%

8,8%

10,2%

26,1%

19,3%

16,4%

41,6%

32,2%

v18 zorgmap/-dossier of logboek wordt goed
gebruikt

v21 hoe vaak beslist u mee over van wie u zorg
krijgt
v22 evaluatiegesprek gehad in afgelopen 12
maanden
v23 zorg n.a.v. evaluatiegesprek bijgesteld

75,3%

4,5%

mond./schrift.)

50,6%

v24 info over wat de zorginstelling voor u kan doen

8,6%

29,3%

v25 info over gang van zaken

11,0%

21,9%

14,8%
0,75 (v25)
0.60 (v26)
0,75 (v24)
0,68 (v27)

x (los
item)
x (los
item)

x (los
item)

x (los
item)
x (los
item)

3,4%

5,6%

0,60 (v24)
v26 info over uw rechten

12,4%

20,1%

0,68 (v25)

3,3%

0,63 (v27)
v27 info over wat er van u wordt verwacht

9,9%

24,8%

v28 info goed te begrijpen

9,1%

39,4%

24,8%

48,1%

8,5%

53,6%

24,1%

48,1%

7,9%

67,4%

v29 zorginstelling staat open voor uw inbreng,
wensen, vragen
v30 weet u bij wie u met
vragen/problemen/klachten terecht kunt
v31 zorginstelling reageert adequaat op
vragen/suggesties/klachten

0,64 (v25)
0,63 (v26)

4,5%
2,1%

0,67 (v31)

1,1%
1,1%

0,67 (v29)

2,2%

v32 vast contactpersoon
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10,9%

x (los
item)
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Item nonrespons:
%

Scheefheid: %

missing/

meest positieve

n.v.t.

ervaring

7,2%

53,8%

7,8%

8,4%

32,3%

7,6%

13,2%

57,7%

1,1%

10,7%

60,1%

0,64 (v37)

2,2%

13,0%

60,5%

0,64 (v36)

5,4%

17,5%

57,2%

4,4%

63,8%

62,1%

17,8%

47,3%

46,5%

30,1%

71,5%

34,5%

43,7%

27,4%

69,9%

10,2%

42,3%

43,6%

4,7%

13,1%

56,2%

3,2%

12,5%

56,3%

0,0%

18,0%

38,3%

3,3%

v49 werkt zorgverlener vakkundig

7,6%

68,2%

v50 gaat zorgverlener zelfstandig te werk

6,5%

72,7%

v51 maakt zorgverlener goed schoon

13,9%

67,7%

76,4%

64,8%

14,5%

13,0%

58,2%

7,1%

32,8%

38,9%

12,9%

v33 zorgverlener overlegt met u over wat er moet
gebeuren
v34 zorgverlener vraagt of de zorg naar wens
verloopt
v35 zorgverlener is bereid met u te praten over
zaken die naar uw mening niet goed gegaan zijn
v36 hoe vaak geeft zorgverlener goed antwoord op
uw vragen
v37 hoe vaak legt zorgverlener dingen uit op een
manier die u begrijpt
v38 hoe vaak is de zorginstelling overdag
telefonisch goed te bereiken
v39 hoe vaak is de zorginstelling buiten
kantooruren goed te bereiken
v40 als medewerker niet bereikt, wordt u dan
binnen één werkdag teruggebeld
v41 weet u hoe/wanneer uw contactpersoon of
diens vervanger telefonisch bereikbaar is
v42 is contactpersoon of leidinggevende bij de
zorginstelling telefonisch goed bereikbaar
v44 mening over aantal verschillende zorgverleners
v45 stemmen verschillende zorgverleners de
thuiszorg goed op elkaar af
v46 wordt u op tijd ingelicht als zorgverlener op
een ander moment komt of uitvalt
v47 is vervanging goed geregeld als zorgverlener
ziek of vrij is
v48 is vervangende zorgverlener goed op de hoogte
van taken/werkzaamheden

v52 kan zorgverlener verpleegkundige handelingen
goed verrichten
v53 is zorgverlener goed op de hoogte van uw
ziekten/gezondheidsproblemen

Belang:

Schaal

Overlap:

% 'niet

baar-

r (> 0,60)

belangrijk'

heid*

0,64 (v42)

3,4%
6,7%

0,64 (v40)

0,67 (v50)
0,64 (v51)
0,67 (v49)
0,64 (v51)
0,63 (v58)

2,2%

0,0%
1,1%
1,1%

v54 werkt zorgverlener goed samen met andere
hulpverleners (zoals huisarts, specialist,
fysiotherapeut, diëtiste)
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Item nonrespons:
%

Scheefheid: %

missing/

meest positieve

n.v.t.

ervaring

v55 behandelt zorgverlener u beleefd en met respect

7,1%

89,3%

v56 zorgverlener besteedt voldoende tijd aan u

10,9%

74,8%

0,68 (v57)

9,3%

v57 luistert zorgverlener met aandacht naar u

9,6%

76,5%

0,68 (v56)

6,9%

v58 werkt zorgverlener op uw manier

8,7%

58,6%

0,63 (v51)

16,9%

8,7%

70,3%

6,6%

7,2%

69,5%

2,2%

17,1%

78,7%

3,4%

9,4%

79,8%

3,4%

9,9%

87,1%

0,0%

67,4%

54,8%

26,3%

80,5%

49,2%

31,0%

18,5%

69,7%

4,8%

73,2%

47,7%

v59 houdt zorgverlener zich goed aan de
afgesproken werkzaamheden
v60 houdt zorgverlener zich stipt aan de
afgesproken tijden
V61 gaat zorgverlener vertrouwelijk met uw
persoonlijke gegevens en privé-zaken om
v62 gaat zorgverlener zorgvuldig met uw spullen
om
v63 kunt u zorgverlener volledig vertrouwen
v64 gebeurt lichamelijke verzorging op de
momenten en manier zoals u dat wilt
v65 gebeurt uiterlijke verzorging op de momenten
en manier zoals u dat wilt
v66 houdt zorgverlener voldoende rekening met wat
u wel en niet kunt
v67 let of wijst zorgverlener er op dat u voldoende
eet en drinkt
v68 let of wijst zorgverlener op een juist
medicijngebruik
v69 let zorgverlener op veranderingen in uw
lichamelijke gezondheid
v70 let zorgverlener op veranderingen in uw
psychische/geestelijke gezondheid
v71 worden uw gezondheidsklachten serieus
genomen door zorgverlener
v72 krijgt u snel de juiste hulp bij pijn of ziekte

Belang:

Schaal

Overlap:

% 'niet

baar-

r (> 0,60)

belangrijk'

heid*

3,3%

(los
item)
(los
item)

0,65 (v68)
0,67 (v69)

30,7%

0,64 (v70)
80,3%

66,5%

0,65 (v67)

58,9%

56,3%

70,4%

53,6%

20,1%

73,2%

61,4%

62,2%

0,62 (v73)

9,8%

61,0%

63,7%

0,62 (v72)

3,5%

63,8%

88,9%

62,2%

88,5%

49,4%

90,6%

78,7%

80,1%

0,67 (v67)
0,85 (v70)
0,64 (v67)
0,85 (v69)

25,7%
17,7%
19,7%
9,8%

v73 zorgt uw zorgverlener ervoor dat bij
veranderingen in uw situatie de zorg wordt
aangepast
v74 wordt thuiszorg gemakkelijk aangepast als u
tijdelijk andere/aanvullende hulp wenst/nodig heeft
v75 wordt thuiszorg gemakkelijk aangepast als u
tijdelijk meer/minder zorg wenst/nodig heeft
v76 wordt zorg gemakkelijk aangepast als u de zorg
op ander tijdstip of andere dag wenst/nodig heeft
v77 wordt thuiszorg gemakkelijk aangepast als u
een andere zorgverlener wenst
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0,83 (v75)
0,61 (v76)
0,83 (v74)
0,64 (v76)
0,61 (v74)
0,64 (v75)

2,2%
4,4%
11,2%
6,7%

x
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Item nonrespons:
%

Scheefheid: %

missing/

meest positieve

n.v.t.

ervaring

16,9%

63,1%

0,63 (v79)

14,9%

50,4%

90,8%

Belang:

Schaal

Overlap:

% 'niet

baar-

r (> 0,60)

belangrijk'

heid*

v78 heeft zorgverlener voldoende aandacht voor uw
veiligheid en het voorkomen van ongelukken in/om
het huis
0,63 (v78)
v79 let zorgverlener op gevaarlijke situaties

0,61 (v80)

17,4%

0,72 (v81)
v80 wijst zorgverlener op mogelijkheden voor
woningaanpassingen/hulpmiddelen

66,6%

78,5%

0,61 (v79)
0,78 (v81)

14,6%

0,72 (v79)
v81 let zorgverlener op juist gebruik van
hulpmiddelen

78,3%

83,1%

0,78 (v80)
0,68 (v82)

17,7%

0,64 (v83)
v82 let of wijst zorgverlener op de houdbaarheid
van voedingsmiddelen
v83 wijst zorgverlener op noodzaak voor
alarmering
v84 heeft zorginstelling met u afgesproken wat u in
geval van nood moet doen
v85 tonen zorgverleners een legitimatie als u
daarom vraagt
v86 voelt u zich veilig in huis

74,2%

72,6%

0,68 (v81)

59,9%

87,2%

49,8%

79,4%

71,0%

78,0%

13,5%

6,8%

74,3%

4,4%

x
x

0,64 (v81)
0,65 (v84)
0,65 (v83)

28,2%
18,1%
15,6%

v87 maakt u zich zorgen over diefstal#

7,3%

67,5%

1,1%

v88 voelt u zich thuis in uw eigen woning

6,0%

86,3%

0,0%

6,7%

84,2%

0,0%

9,0%

68,3%

6,8%

v91 kunt u zich met thuiszorg goed redden

7,3%

63,7%

1,1%

v92 kunt u zelf bepalen hoe uw dag eruit ziet

7,0%

72,7%

8,1%

7,3%

84,5%

7,0%

7,4%

64,5%

2,3%

v95 kunt u de dingen doen die u belangrijk vindt

7,9%

53,4%

2,5%

v96 kunt u komen waar uw wilt in huis

7,2%

76,9%

2,4%

v97 kunt u komen waar u wilt buitenshuis

8,0%

32,5%

7,4%

38,3%

35,9%

21,3%

9,5%

51,1%

13,9%

v89 voelt u zich veilig en op uw gemak in
aanwezigheid van zorgverleners
v90 is thuiszorg, door de zorgverleners die bij u
over de vloer komen, een inbreuk op uw dagelijks
leven#

v93 kunt u opstaan en naar bed gaan wanneer u dat
wilt
v94 schikken de tijdstippen en dagen waarop u
thuiszorg krijgt

v98 is er hulp als u ergens naar toe wilt
v99 heeft u voldoende mogelijkheden voor
dagbesteding en activiteiten
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Item nonrespons:
%

Scheefheid: %

missing/

meest positieve

n.v.t.

ervaring

74,0%

35,9%

0,61 (v101)

33,3%

71,3%

37,9%

0,61 (v100)

33,8%

23,5%

67,5%

8,2%

8,0%

46,0%

17,5%

8,4%

24,3%

12,2%

41,5%

48,6%

14,1%

Belang:

Schaal

Overlap:

% 'niet

baar-

r (> 0,60)

belangrijk'

heid*

v100 biedt zorgverlener voldoende ondersteuning
bij het vinden van mogelijkheden voor
dagbesteding/sociale contacten/activiteiten
v101 biedt zorgverlener voldoende praktische
ondersteuning bij regelzaken
v102 heeft zorgverlener voldoende aandacht voor
hoe het met u gaat
v103 voelt u zich eenzaam#
v104 hoe vaak bent u ongerust of maakt u zich
zorgen#
v105 biedt uw zorgverlener voldoende emotionele
ondersteuning als gesprekspartner of luisterend oor

* De ‘schaalbaarheid’ is hier bepaald met betrouwbaarheidsanalyses aan de hand van de schaalindelingen
zoals gevonden voor de Ervaringenlijst voor bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen, en (sub)thema’s
van het Toetsingskader voor Verantwoorde Zorg Thuis. Als een item geen bijdrage levert aan de interne
consistentie van de betreffende schaal, is dit aangegeven met een x.
# Deze negatief geformuleerde ervaringsitems zijn voor de analyses omgepoold.
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Bijlage 7A: Overzicht van de fractie bewoners met negatieve ervaringen, de
belangscores en de verbeterscores voor alle kwaliteitsaspecten, gebaseerd op de
antwoorden van bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen op interviews met de
ervaringenvragenlijst (N=2386) en de belangvragenlijst (N=311).
fractie

verbeterscore

'negatieve

belangscore

(0=geen

ervaringen'

(1=niet belangrijk;

verbeterpotentieel;

(nooit/soms

4= allergrootste

4=grootste

of nee)

belang)

verbeterpotentieel)

7. info: wat zorginstelling kan bieden

0,31

3,04

0,94

8. info: gang van zaken

0,34

2,79

0,95

9. info: uw rechten

0,45

2,89

1,30

10. info: wat er van u wordt verwacht

0,37

2,75

1,02

11. info: het beleid

0,58

2,67

1,55

12. info: cliëntenraad

0,50

2,40

1,19

13. afspraken over de zorg

0,44

2,46

1,08

14. zorginstelling komt afspraken goed na

0,14

3,33

0,45

15. zorginstelling staat open voor inbreng, wensen en vragen

0,20

3,17

0,63

16. hoe vaak beslist u mee over de verzorging of behandeling

0,58

2,76

1,61

17. hoe vaak beslist u mee over tijdstippen en dagen

0,63

2,60

1,64

18. evaluatiegesprek in afgelopen 12 maanden

0,78

2,51

1,95

19. zorg bijgesteld naar aanleiding van evaluatiegesprek

0,51

2,73

1,38

20. vragen, problemen en eventuele klachten

0,24

3,04

0,72

21. leiding reageert adequaat op vragen/suggesties/klachten

0,27

3,06

0,82

22. op de hoogte gehouden van activiteiten

0,12

2,79

0,32

23. vaste contactpersoon als aanspreekpunt

0,55

2,85

1,57

24. zorgverleners behandelen u beleefd en met respect

0,06

3,40

0,19

25. zorgverleners nemen voldoende tijd

0,25

3,25

0,80

26. overleggen met u over wat er moet gebeuren

0,41

2,84

1,15

27. zorgverleners zijn bereid met u te praten

0,23

3,27

0,76

28. zorgverleners luisteren met aandacht

0,17

3,30

0,56

29. zorgverleners geven goed antwoord

0,14

3,23

0,45

30. zorgverleners leggen dingen begrijpelijk uit

0,13

3,19

0,41

31. verzorgenden/verpleegkundigen werken vakkundig

0,12

3,40

0,41

32. verpleegkundige handelingen worden goed verricht

0,09

3,53

0,31

33. verschillende zorgverleners stemmen goed op elkaar af

0,17

3,13

0,53

34. voldoende personeel

0,59

3,60

2,14

35. goed op de hoogte van uw ziekten/gezondheidsproblemen

0,14

3,31

0,46

36. houden rekening met wat u zelf wel en niet kunt

0,12

3,28

0,39
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fractie

verbeterscore

'negatieve

belangscore

(0=geen

ervaringen'

(1=niet belangrijk;

verbeterpotentieel;

(nooit/soms

4= allergrootste

4=grootste

of nee)

belang)

verbeterpotentieel)

37. gezondheidsklachten worden serieus genomen

0,10

3,39

0,34

38. snel de juiste hulp bij pijn of ziekte

0,15

3,35

0,51

39. informatie over medicijnen

0,34

3,02

1,03

40. lichamelijke verzorging

0,19

2,88

0,55

41. uiterlijke verzorging

0,19

2,79

0,53

42. opstaan en naar bed gaan zelf bepalen

0,14

3,19

0,44

43. goed en tijdig geholpen bij toiletgang

0,36

3,23

1,15

44. incontinentiemateriaal tijdig verschoont

0,12

3,16

0,37

45. gebitsverzorging

0,09

3,01

0,26

46. maaltijden zien er verzorgd uit

0,17

3,25

0,57

47. maaltijden smaken goed

0,30

3,47

1,05

48. voldoende hulp bij het eten

0,15

2,72

0,41

49. voldoende tijd om te eten

0,04

2,96

0,13

50. maaltijden gespreid over de dag

0,05

2,66

0,14

51. sfeer tijdens maaltijden

0,16

2,89

0,46

52. temperatuur woonruimte

0,14

3,15

0,44

53. woonruimte schoongehouden

0,23

3,36

0,78

54. algemene ruimten aangenaam om in te verblijven

0,14

3,00

0,42

55. prettige omgang bewoners

0,19

3,23

0,62

56. thuis voelen

0,25

3,35

0,84

57. voldoende woonruimte

0,20

3,21

0,65

58. met bezoek terug kunnen trekken

0,07

3,11

0,20

59. gelegenheid om alleen te zijn

0,07

3,08

0,22

60. verzorgenden/medewerkers komen ongevraagd binnen#

0,09

2,54

0,22

61. privacy bij douchen of baden, toiletgang

0,08

3,05

0,23

62. zelf inrichting kamer/woonruimte bepalen

0,15

3,10

0,46

63. zelf bepalen hoe dag eruit ziet

0,12

3,12

0,37

64. kan overal komen in huis

0,12

2,71

0,32

65. kan overal komen buitenshuis

0,28

2,95

0,81

66. veilig voelen

0,05

3,41

0,16

67. overal een bel onder handbereik

0,14

3,35

0,45

68. medewerker reageert binnen 5 minuten

0,39

3,27

1,26

69. zorgen over diefstal#

0,11

2,95

0,31

70. weet wat te doen bij brand of calamiteiten

0,61

3,17

1,92
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fractie

verbeterscore

'negatieve

belangscore

(0=geen

ervaringen'

(1=niet belangrijk;

verbeterpotentieel;

(nooit/soms

4= allergrootste

4=grootste

of nee)

belang)

verbeterpotentieel)

71. mogelijkheden dagbesteding of activiteiten

0,16

2,79

0,44

72. genoeg activiteiten

0,16

2,77

0,44

73. activiteiten bevallen

0,36

2,73

0,97

74. gezelligheid en mogelijkheden voor contact

0,23

2,83

0,65

75. hulp als u ergens naartoe wilt

0,37

2,79

1,04

76. zorgverleners hebben aandacht voor hoe het met u gaat

0,29

3,22

0,93

77. eenzaamheid#

0,15

3,17

0,48

78. ongerustheid#

0,18

3,05

0,55

79. zorgverleners bieden emotionele ondersteuning

0,35

3,14

1,11

80. geestelijk verzorger of hulpverlener

0,24

2,72

0,65

# Bij deze negatief geformuleerde vragen is voor het vaststellen van de fractie ‘negatieve ervaringen’ gekeken
naar de antwoorden ‘altijd’ en ‘meestal’ of ‘ja’.
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Bijlage 7B: Overzicht van de fractie vertegenwoordigers met negatieve ervaringen, en
de belangscores en verbeterscores voor alle kwaliteitsaspecten, gebaseerd op een
schriftelijke raadpleging van vertegenwoordigers van psychogeriatrische bewoners met
een ervaringenvragenlijst (Nmax=2000) en belangvragenlijst (Nmax =164).
fractie

verbeterscore

'negatieve

belangscore

(0=geen

ervaringen'

(1=niet belangrijk;

verbeterpotentieel;

(nooit/soms

4= allergrootste

4=grootste

of nee)

belang)

verbeterpotentieel)

8. info: wat zorginstelling kan bieden

0,08

3,15

0,24

9. info: gang van zaken

0,14

3,01

0,42

10. info uw rechten

0,20

2,90

0,57

11. info: het beleid

0,27

3,34

0,89

12. info: cliëntenraad

0,27

2,41

0,65

13. afspraken gemaakt over de zorg

0,15

2,44

0,36

14. zorginstelling komt afspraken goed na

0,13

3,36

0,44

15. staat open voor uw inbreng, wensen en vragen

0,16

3,10

0,50

16. hoe vaak beslist u mee over verzorging/behandeling

0,44

2,93

1,27

17. hoe vaak beslist u mee over tijdstippen/dagen

0,71

2,06

1,46

18. evaluatiegesprek in afgelopen 12 maanden

0,21

2,91

0,60

19. zorg bijgesteld n.a.v. evaluatiegesprek

0,25

2,97

0,75

20. waar u met vragen/problemen/klachten terecht kunt

0,10

3,03

0,32

0,20

2,95

0,59

22. vast contactpersoon

0,21

3,05

0,65

23. contactpersoon telefonisch goed bereikbaar

0,16

3,05

0,50

24. als er iets is, wordt u dan snel op de hoogte gesteld

0,11

3,55

0,38

25. goed contact met de zorgverleners

0,12

3,20

0,38

0,04

3,54

0,12

27. zorgverleners besteden voldoende tijd aan bewoner

0,25

3,60

0,89

28. overleggen met u over wat er moet gebeuren

0,34

2,76

0,93

29. zorgverleners zijn bereid met u te praten

0,11

3,14

0,35

30. zorgverleners geven goed antwoord op uw vragen

0,15

3,18

0,47

31. verzorgenden/verpleegkundigen werken vakkundig

0,09

3,58

0,33

32. verpleegkundige handelingen worden goed verricht

0,08

3,73

0,31

33. verzorgenden kunnen goed omgaan met bewoners

0,06

3,64

0,20

0,15

3,54

0,54

0,47

3,67

1,72

0,14

3,62

0,51

21. leiding reageert adequaat op
vragen/suggesties/klachten

26. zorgverleners behandelen bewoner beleefd en met
respect

34. verschillende zorgverleners stemmen goed op elkaar
af
35. voldoende personeel
36. goed op hoogte van ziekten/gezondheidsprobl.
bewoner
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fractie

verbeterscore

'negatieve

belangscore

(0=geen

ervaringen'

(1=niet belangrijk;

verbeterpotentieel;

(nooit/soms

4= allergrootste

4=grootste

of nee)

belang)

verbeterpotentieel)

0,13

3,39

0,45

38. zorgverleners nemen gezondheidsklachten serieus

0,08

3,53

0,29

39. snel de juiste hulp bij pijn of ziekte

0,10

3,67

0,36

40. informatie over medicijnen

0,32

2,89

0,92

41. rechten m.b.t. maatregelen besproken

0,25

3,06

0,78

42. toestemming voor toepassing

0,18

2,78

0,49

43. lichamelijke verzorging

0,19

2,60

0,50

44. uiterlijke verzorging

0,27

2,53

0,67

45. bewoner ziet er schoon en verzorgd uit

0,11

3,57

0,40

46. bewoner bepaalt opstaan en naar bed gaan zelf

0,32

2,65

0,83

47. goed en tijdig geholpen bij toiletgang

0,29

3,52

1,01

48. incontinentiemateriaal tijdig verschoond

0,28

3,74

1,04

49. gebitsverzorging

0,27

3,36

0,90

50. maaltijden zien er verzorgd uit

0,06

3,25

0,19

51. laat bewoner eten staan omdat hij/zij het niet lust#

0,11

3,21

0,37

52. voldoende hulp bij het eten

0,26

3,36

0,86

53. voldoende tijd om te eten

0,07

3,33

0,22

54. maaltijden gespreid over de dag

0,04

3,01

0,13

55. sfeer tijdens maaltijden

0,10

2,99

0,29

56. temperatuur woonruimte

0,12

3,22

0,38

57. woonruimte schoongehouden

0,16

3,58

0,56

58. algemene ruimten aangenaam om in te verblijven

0,17

3,49

0,60

59. prettige omgang bewoners

0,28

3,04

0,85

60. voldoende woonruimte

0,18

3,09

0,54

61. met bezoek terug kunnen trekken

0,23

3,13

0,72

62. gelegenheid om alleen te zijn

0,31

2,90

0,88

63. zelf inrichting kamer/woonruimte bepalen

0,25

2,85

0,71

64. bewoner bepaalt zelf hoe dag eruit ziet

0,41

2,39

0,99

65. overal een bel onder handbereik

0,39

2,89

1,11

66. medewerker reageert binnen 5 minuten

0,27

3,19

0,86

67. voldoende toezicht in algemene ruimten

0,38

3,63

1,37

68. mogelijkheden dagbesteding of activiteiten

0,32

3,14

1,01

69. genoeg activiteiten

0,23

3,07

0,71

70. gezelligheid en mogelijkheden voor contact

0,18

3,12

0,56

37. houden rekening met wat bewoner zelf wel en niet
kan
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fractie

verbeterscore

'negatieve

belangscore

(0=geen

ervaringen'

(1=niet belangrijk;

verbeterpotentieel;

(nooit/soms

4= allergrootste

4=grootste

of nee)

belang)

verbeterpotentieel)

71. hulp als bewoner ergens naartoe wil

0,47

2,91

1,36

72. aandacht voor hoe het met bewoner gaat

0,15

3,50

0,53

73. geestelijke verzorger of hulpverlener

0,11

2,89

0,32

# Bij dit negatief geformuleerde item is voor het vaststellen van de fractie ‘negatieve ervaringen’ gekeken naar
de antwoorden ‘altijd’ en ‘meestal’.
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Bijlage 7C: Overzicht van de fractie thuiswonenden met negatieve ervaringen, en de
belangscores en verbeterscores voor alle kwaliteitsaspecten, gebaseerd op een
schriftelijke raadpleging van thuiszorgcliënten met een ervaringenvragenlijst (Nmax=1343)
en belangvragenlijst (Nmax =99).
fractie

verbeterscore

'negatieve

belangscore

(0=geen

ervaringen'

(1=niet belangrijk;

verbeterpotentieel;

(nooit/soms

4= allergrootste

4=grootste

of nee)

belang)

verbeterpotentieel)

11. wachttijd (mening)*

0,10

3,34

0,33

12. informatie wachttijd

0,12

3,39

0,42

15. zorgovereenkomst of contract

0,12

3,13

0,39

16. afspraken gemaakt over de zorg

0,24

3,10

0,73

17. zorginstelling komt afspraken goed na

0,03

3,44

0,10

18. zorgmap/-dossier of logboek wordt goed gebruikt

0,26

2,85

0,73

19. hoe vaak beslist u mee over inhoud thuiszorg

0,20

3,06

0,60

20. hoe vaak beslist u mee over tijdstippen/dagen

0,26

2,98

0,78

21. hoe vaak beslist u mee over van wie u zorg krijgt

0,56

2,60

1,47

22. evaluatiegesprek gehad in afgelopen 12 maanden

0,58

2,20

1,29

23. zorg n.a.v. evaluatiegesprek bijgesteld

0,49

2,63

1,30

24. info: wat zorginstelling kan bieden

0,11

2,96

0,33

25. info: gang van zaken

0,15

2,89

0,42

26. info: uw rechten

0,26

3,03

0,79

27. info: wat er van u wordt verwacht

0,14

2,99

0,40

28. brieven/brochures/folders goed te begrijpen

0,16

3,17

0,52

29. staat open voor uw inbreng, wensen, vragen

0,14

3,04

0,42

30. bij wie u met vragen/problemen/klachten terecht kunt

0,15

3,06

0,46

31. reageert adequaat op vragen/suggesties/klachten

0,13

3,07

0,40

32. vast contactpersoon

0,33

2,86

0,93

33. overlegt met u over wat er moet gebeuren

0,24

2,96

0,71

34. vraagt of de zorg naar wens verloopt

0,42

2,70

1,13

35. zorgverlener is bereid met u te praten

0,22

3,04

0,66

36. zorgverlener geeft goed antwoord op uw vragen

0,11

3,16

0,36

37. zorgverlener legt dingen begrijpelijk uit

0,15

3,08

0,45

38. zorginstelling overdag telefonisch bereikbaar

0,10

3,20

0,33

39. instelling buiten kantooruren telefonisch bereikbaar

0,13

2,72

0,35

40. hoe vaak binnen één werkdag teruggebeld

0,17

3,09

0,54

41. weet hoe/wanneer contactpersoon bereikbaar is

0,29

2,98

0,85

42. contactpersoon telefonisch goed bereikbaar

0,12

3,01

0,37

44. mening over aantal verschillende zorgverleners

0,12

2,91

0,34
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fractie

verbeterscore

'negatieve

belangscore

(0=geen

ervaringen'

(1=niet belangrijk;

verbeterpotentieel;

(nooit/soms

4= allergrootste

4=grootste

of nee)

belang)

verbeterpotentieel)

0,15

3,01

0,46

46. op tijd ingelicht bij veranderingen of uitval zv

0,18

3,19

0,58

47. vervanging bij ziekte goed geregeld

0,11

3,22

0,37

48. vervangende zorgverlener is goed op de hoogte

0,20

3,14

0,61

49. zorgverlener werkt vakkundig

0,05

3,45

0,17

50. zorgverlener gaat zelfstandig te werk

0,04

3,27

0,12

51. zorgverlener maakt goed schoon

0,06

3,30

0,20

52. verpleegkundige handelingen worden goed verricht

0,10

3,04

0,30

53. goed op de hoogte van uw ziekten/gezondheidsprobl.

0,12

3,18

0,38

54. samenwerking met andere hulpverleners

0,42

2,94

1,25

55. zorgverlener behandelt u beleefd en met respect

0,01

3,09

0,04

56. zorgverlener besteedt voldoende tijd aan u

0,05

2,85

0,13

57. zorgverlener luistert met aandacht naar u

0,03

2,90

0,10

58. zorgverlener werkt op uw manier

0,07

2,56

0,18

59. houdt zich aan afgesproken werkzaamheden

0,03

2,80

0,10

60. zorgverlener houdt zich aan afgesproken tijden

0,07

2,82

0,20

61. zorgverlener gaat vertrouwelijk met privé-zaken om

0,08

3,44

0,26

62. zorgverlener gaat zorgvuldig met uw spullen om

0,03

3,20

0,09

63. kunt u zorgverlener volledig vertrouwen

0,02

3,60

0,07

64. lichamelijke verzorging

0,07

2,43

0,18

65. uiterlijke verzorging

0,12

2,34

0,29

66. houdt rekening met wat u zelf wel en niet kunt

0,06

2,94

0,17

67. zorgverlener let op eten en drinken

0,24

2,36

0,57

68. zorgverlener let op juist medicijngebruik

0,19

2,62

0,51

69. zorgverlener let op lichamelijke gezondheid

0,14

2,81

0,40

70. zorgverlener let op geestelijke gezondheid

0,20

2,68

0,53

71. zorgverlener neemt gezondheidsklachten serieus

0,05

3,00

0,15

72. snel de juiste hulp bij pijn of ziekte

0,08

3,11

0,24

73. bij veranderingen wordt zorg aangepast

0,10

3,15

0,32

74. als tijdelijk andere/aanvullende hulp nodig

0,11

3,08

0,34

75. als tijdelijk meer/minder uren nodig/gewenst

0,11

2,79

0,32

76. als ander tijdstip of andere dag nodig/gewenst

0,09

2,62

0,25

77. andere zorgverlener indien gewenst

0,20

3,00

0,60

78. zorgverlener let op uw veiligheid

0,13

2,79

0,37

45. verschillende zorgverleners stemmen thuiszorg goed
op elkaar af
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fractie

verbeterscore

'negatieve

belangscore

(0=geen

ervaringen'

(1=niet belangrijk;

verbeterpotentieel;

(nooit/soms

4= allergrootste

4=grootste

of nee)

belang)

verbeterpotentieel)

0,09

2,77

0,25

0,22

2,72

0,59

0,17

2,67

0,45

0,27

2,42

0,66

83. zorgverlener wijst op mogelijkheid alarmering

0,13

2,67

0,34

84. weet wat te doen in geval van nood

0,21

2,75

0,57

85. zorgverleners tonen legitimatie als u daarom vraagt

0,22

2,69

0,59

86. veilig voelen

0,02

3,30

0,07

87. zorgen over diefstal#

0,08

3,42

0,28

88. thuis voelen

0,02

3,47

0,07

89. voelt u zich veilig en op uw gemak bij zorgverlener

0,02

3,44

0,06

90. thuiszorg vormt inbreuk op dagelijks leven#

0,07

3,14

0,22

91. met thuiszorg goed redden in dagelijks leven

0,03

3,26

0,11

92. zelf bepalen hoe dag eruit ziet

0,05

3,10

0,14

93. opstaan en naar bed gaan zelf bepalen

0,03

2,95

0,10

94. tijdstippen/dagen thuiszorg schikken

0,04

2,85

0,11

95. kunt u dingen doen die u belangrijk vindt

0,13

3,11

0,39

96. kan overal komen in huis

0,05

3,13

0,17

97. kan overal komen buitenshuis

0,33

3,07

1,00

98. hulp als u ergens naar toe wilt

0,29

2,55

0,74

99. mogelijkheden dagbesteding of activiteiten

0,15

2,63

0,40

100. ondersteuning bij vinden activiteiten etc.

0,34

2,11

0,73

101. praktische ondersteuning bij regelzaken

0,35

2,27

0,80

102. aandacht voor hoe het met u gaat

0,08

2,87

0,23

103. eenzaamheid#

0,07

2,75

0,20

104. ongerustheid#

0,14

2,85

0,39

105. zorgverlener biedt emotionele ondersteuning

0,17

2,72

0,46

79. zorgverlener let op gevaarlijke situaties
80. zorgverlener wijst op mogelijkheden voor
woningaanpassingen/hulpmiddelen
81. zorgverlener wijst op juist gebruik hulpmiddelen
82. zorgverlener let/wijst op houdbaarheid
voedingsmiddelen

# Bij de negatief geformuleerde items is voor het vaststellen van de fractie ‘negatieve ervaringen’ gekeken naar
de antwoorden ‘altijd’ en ‘meestal’.
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Bijlage 8: Overzicht van de drie vragenlijsten (I. interviews met bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen; II. schriftelijke raadpleging
vertegenwoordigers van bewoners van psychogeriatrische afdelingen/units; III. schriftelijke cliëntenraadpleging extramurale zorg of thuiszorg), met
hun thema’s, schalen en items en resultaten van betrouwbaarheidsanalyses (Cronbach’s alpha’s). Inclusief aanbevelingen voor aanpassingen van de
vragenlijsten.
I. Bewoners VV-somatiek

α

II. Vertegenwoordigers VV-PG

α

III. Cliënten Extramurale zorg/Thuiszorg

(interviews)

(schriftelijke raadpleging)

(schriftelijke raadpleging)

INFORMATIE EN COMMUNICATIE

INFORMATIE EN COMMUNICATIE

INFORMATIE EN COMMUNICATIE

Zorgplan en evaluatie

(α=0.49)

Zorgplan en evaluatie

(α=0.44)

Zorgplan en evaluatie

13) afspraken gemaakt over de zorg

13) afspraken gemaakt over de zorg

16) afspraken gemaakt over de zorg

18) evaluatiegesprek in afgelopen 12 maanden

18) evaluatiegesprek in afgelopen 12 maanden

22) evaluatiegesprek gehad in afgelopen 12 maanden

19) zorg bijgesteld n.a.v. evaluatiegesprek

19) zorg bijgesteld n.a.v. evaluatiegesprek

23) zorg n.a.v. evaluatiegesprek bijgesteld

23) vast contactpersoon

22) vast contactpersoon

32) vast contactpersoon

X

X

15) zorgovereenkomst of contract

X

X

18) zorgmap/-dossier of logboek wordt goed gebruikt

Inspraak en overleg

0.76

15) staat open voor uw inbreng, wensen en vragen
16) hoe vaak beslist u mee over verzorging/behandeling

Inspraak en overleg

0.80

Inspraak en overleg

15) staat open voor uw inbreng, wensen en vragen

29) staat open voor uw inbreng, wensen, vragen

16) hoe vaak beslist u mee over

19) hoe vaak beslist u mee over inhoud thuiszorg

α

(α=0.47)

0.80

verzorging/behandeling
17) hoe vaak beslist u mee over tijdstippen/dagen

17) hoe vaak beslist u mee over tijdstippen/dagen

20) hoe vaak beslist u mee over tijdstippen/dagen

21) leiding reageert adequaat op

21) leiding reageert adequaat op

31) reageert adequaat op vragen/suggesties/klachten

vragen/suggesties/klachten

vragen/suggesties/klachten

26) overleggen met u over wat er moet gebeuren

28) overleggen met u over wat er moet gebeuren

33) overlegt met u over wat er moet gebeuren

X

X

21) hoe vaak beslist u mee over van wie u zorg krijgt

X

X

34) vraagt of de zorg naar wens verloopt

Bejegening
24) zorgverleners behandelen u beleefd en met respect

0.83

Bejegening

0.75

26) zorgverleners behandelen bewoner beleefd en met

Bejegening

0,78

55) zorgverlener behandelt u beleefd en met respect

respect
27) zorgverleners zijn bereid met u te praten

29) zorgverleners zijn bereid met u te praten

35) zorgverlener is bereid met u te praten
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28) zorgverleners luisteren met aandacht

X

57) zorgverlener luistert met aandacht naar u

29) zorgverleners geven goed antwoord op uw vragen

30) zorgverleners geven goed antwoord op uw vragen

36) zorgverlener geeft goed antwoord op uw vragen

30) zorgverleners leggen dingen begrijpelijk uit

X

37) zorgverlener legt dingen begrijpelijk uit

Informatie
7) info: wat zorginstelling kan bieden

Informatie
0.83

8) info: gang van zaken

8) info: wat zorginstelling kan bieden

Informatie
0.84

9) info: gang van zaken

25) info: gang van zaken

9) info uw rechten

10) info uw rechten

26) info: uw rechten

10) info: wat er van u wordt verwacht

X

27) info: wat er van u wordt verwacht

11) info: het beleid

11) info: het beleid

X

12) info: cliëntenraad

12) info: cliëntenraad

X

20) waar u met vragen/problemen/klachten terecht kunt

20) waar u met vragen/problemen/klachten terecht

30) bij wie u met vragen/problemen/klachten terecht

kunt

kunt

X

28) brieven/brochures/folders goed te begrijpen

X

Telefonische bereikbaarheid en communicatie

0.83

24) info: wat zorginstelling kan bieden

0.70

Telefonische bereikbaarheid

X

23) contactpersoon telefonisch goed bereikbaar

42) contactpersoon telefonisch goed bereikbaar

X

24) als er iets is, wordt u dan snel op de hoogte gesteld

38) zorginstelling overdag telefonisch bereikbaar

X

25) goed contact met de zorgverleners

X

0.83

39) instelling buiten kantooruren telefonisch
bereikbaar
X

X

40) hoe vaak binnen één werkdag teruggebeld

X

X

41) weet hoe/wanneer contactpersoon bereikbaar is

ZORGVERLENING

ZORGVERLENING

ZORGVERLENING

Lichamelijke verzorging

0.68

Lichamelijke verzorging

0.88

Lichamelijke verzorging

40) lichamelijke verzorging

43) lichamelijke verzorging

64) lichamelijke verzorging

41) uiterlijke verzorging

44) uiterlijke verzorging

65) uiterlijke verzorging

X

45) bewoner ziet er schoon en verzorgd uit

X

44) incontinentiemateriaal tijdig verschoond

48) incontinentiemateriaal tijdig verschoond

X

45) gebitsverzorging

49) gebitsverzorging

X
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0.71

Maaltijdverzorging

0.65

Maaltijdverzorging

46) maaltijden zien er verzorgd uit

50) maaltijden zien er verzorgd uit

47) maaltijden smaken goed

51) laat bewoner eten staan omdat hij/zij het niet lust

0.70
X
(+v51: 0.67)

X

48) voldoende hulp bij het eten

52) voldoende hulp bij het eten

X

49) voldoende tijd om te eten

53) voldoende tijd om te eten

X

50) maaltijden gespreid over de dag

54) maaltijden gespreid over de dag

X

Professionaliteit en veiligheid zorgverlening

0.86

Professionaliteit en veiligheid zorgverlening

0.89

Professionaliteit zorgverlening

14) zorginstelling komt afspraken goed na

14) zorginstelling komt afspraken goed na

17) zorginstelling komt afspraken goed na

31) verzorgenden/verpleegkundigen werken vakkundig

31) verzorgenden/verpleegkundigen werken

49) zorgverlener werkt vakkundig

0.86

vakkundig
32) verpleegkundige handelingen worden goed verricht

32) verpleegkundige handelingen worden goed

52) verpleegkundige handelingen worden goed

verricht

verricht

X

33) verzorgenden kunnen goed omgaan met bewoners

X

33) verschillende zorgverleners stemmen goed op

34) verschillende zorgverleners stemmen goed op

45) verschillende zorgverleners stemmen thuiszorg

elkaar af

elkaar af

goed op elkaar af

35) goed op de hoogte van uw

36) goed op de hoogte van ziekten/gezondheidsprobl.

53) goed op de hoogte van uw

ziekten/gezondheidsprobl.

bewoner

ziekten/gezondheidsprobl.

36) houden rekening met wat u zelf wel en niet kunt

37) houden rekening met wat bewoner zelf wel en niet

66) houdt rekening met wat u zelf wel en niet kunt

kan
37) zorgverleners nemen gezondheidsklachten serieus

38) zorgverleners nemen gezondheidsklachten serieus

39) informatie over medicijnen

40) informatie over medicijnen

X

X

50) zorgverlener gaat zelfstandig te werk

X

X

51) zorgverlener maakt goed schoon

X

X

58) zorgverlener werkt op uw manier

Vrijheidsbeperkende maatregelen

71) zorgverlener neemt gezondheidsklachten serieus
(-v40: 0.89)

X

(α = 0.59)

X

41) rechten m.b.t. maatregelen besproken

X

X

42) toestemming voor toepassing

X
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Zorginhoudelijke veiligheid/ signalering
X

X

67) zorgverlener let op eten en drinken

X

X

68) zorgverlener let op juist medicijngebruik

X

X

69) zorgverlener let op lichamelijke gezondheid

X

X

70) zorgverlener let op geestelijke gezondheid

X

X

73) bij veranderingen wordt zorg aangepast

X

X

Betrouwbaarheid zorgverleners

0.89

0.74

59) zv houdt zich aan afgesproken werkzaamheden

X

X

60) zorgverlener houdt zich aan afgesproken tijden

X

X

61) zorgverlener gaat vertrouwelijk met privé-zaken

(-

om

v61:0.76)

X

X

62) zorgverlener gaat zorgvuldig met uw spullen om

X

X

63) kunt u zorgverlener volledig vertrouwen

X

X

89) voelt u zich veilig en op uw gemak bij
zorgverlener

WOON- EN LEEFOMSTANDIGHEDEN
Wooncomfort

WOON- EN LEEFOMSTANDIGHEDEN
(α = 0.44)

Wooncomfort

WOON- EN LEEFOMSTANDIGHEDEN
(α = 0.53)

52) temperatuur woonruimte

56) temperatuur woonruimte

X

53) woonruimte schoongehouden

57) woonruimte schoongehouden

X

Sfeer

0.66

Sfeer

0.73

51) sfeer tijdens maaltijden

55) sfeer tijdens maaltijden

X

54) algemene ruimten aangenaam om in te verblijven

58) algemene ruimten aangenaam om in te verblijven

X

55) prettige omgang bewoners

59) prettige omgang bewoners

X

74) gezelligheid en mogelijkheden voor contact

70) gezelligheid en mogelijkheden voor contact

X

Woonruimte en privacy

0.72

Woonruimte en privacy

0.80

57) voldoende woonruimte

60) voldoende woonruimte

X

58) met bezoek terug kunnen trekken

61) met bezoek terug kunnen trekken

X
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59) gelegenheid om alleen te zijn

62) gelegenheid om alleen te zijn

X

60) verzorgenden/medewerkers komen ongevraagd

X

X

61) privacy bij douchen of baden, toiletgang

X

X

62) zelf inrichting kamer/woonruimte bepalen

63) bewoner bepaalt zelf inrichting kamer/woonruimte

X

binnen#

Veiligheid

(α = 0.40)

Veiligheid

(α = 0.54)

Veiligheid

66) veilig voelen

X

86) veilig voelen

69) zorgen over diefstal#

X

87) zorgen over diefstal#

67) overal een bel onder handbereik

65) overal een bel onder handbereik

X

70) weet wat te doen bij brand of calamiteiten

X

84) weet wat te doen in geval van nood

X

67) voldoende toezicht in algemene ruimten

X

X

X

78) zorgverlener let op uw veiligheid

X

X

79) zorgverlener let op gevaarlijke situaties

X

X

80) zorgverlener wijst op mogelijkheden voor

0.87

woningaanpassingen/hulpmiddelen
X

X

81) zorgverlener wijst op juist gebruik hulpmiddelen

X

X

82) zorgverlener let/wijst op houdbaarheid
voedingsmiddelen

X

X

83) zorgverlener wijst op mogelijkheid alarmering
85) zorgverleners tonen legitimatie als u daarom
vraagt

PARTICIPATIE EN WELBEVINDEN
Activiteiten

PARTICIPATIE EN WELBEVINDEN
0.65

Activiteiten

PARTICIPATIE EN WELBEVINDEN
0.80

Activiteiten

22) op de hoogte zijn

X

X

71) mogelijkheden dagbesteding of activiteiten

68) mogelijkheden dagbesteding of activiteiten

99) mogelijkheden dagbesteding of activiteiten

72) genoeg activiteiten

69) genoeg activiteiten

X

73) activiteiten bevallen

X

X

75) hulp als u ergens naartoe wilt

71) hulp als bewoner ergens naartoe wil

98) hulp als u ergens naar toe wilt

X

X

100) ondersteuning bij vinden activiteiten etc.
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X

Zelfstandigheid / autonomie

101) praktische ondersteuning bij regelzaken

X

0.72

42) opstaan en naar bed gaan zelf bepalen

Zelfstandigheid / autonomie

0.72

Zelfstandigheid / autonomie

46) bewoner bepaalt opstaan en naar bed gaan zelf

93) opstaan en naar bed gaan zelf bepalen

63) zelf bepalen hoe dag eruit ziet

64) bewoner bepaalt zelf hoe dag eruit ziet

92) zelf bepalen hoe dag eruit ziet

64) kan overal komen in huis

X

96) kan overal komen in huis

65) kan overal komen buitenshuis

X

97) kan overal komen buitenshuis

X

X

91) met thuiszorg goed redden in dagelijks leven

X

X

94) tijdstippen/dagen thuiszorg schikken

X

X

95) kunt u dingen doen die u belangrijk vindt

Mentaal welbevinden

0.70

Mentaal welbevinden

0.60

Mentaal welbevinden

56) thuis voelen

X

88) thuis voelen

76) aandacht voor hoe het met u gaat

72) aandacht voor hoe het met bewoner gaat

102) aandacht voor hoe het met u gaat

77) eenzaamheid#

X

103) eenzaamheid#

78) ongerustheid#

X

104) ongerustheid#

79) zorgverleners bieden emotionele ondersteuning

X

105) zorgverlener biedt emotionele ondersteuning

80) geestelijke verzorger of hulpverlener

73) geestelijke verzorger of hulpverlener

X

ORGANISATIE VAN DE ZORG

ORGANISATIE VAN DE ZORG

ORGANISATIE VAN DE ZORG

Beschikbaarheid personeel

0.74

Beschikbaarheid personeel

0.86

Beschikbaarheid personeel en
wisselingen/vervanging

25) zorgverleners besteden voldoende tijd aan u

27) zorgverleners besteden voldoende tijd aan

56) zorgverlener besteedt voldoende tijd aan u

bewoner
34) voldoende personeel

35) voldoende personeel

X

38) snel de juiste hulp bij pijn of ziekte

39) snel de juiste hulp bij pijn of ziekte

72) snel de juiste hulp bij pijn of ziekte

43) goed en tijdig geholpen bij toiletgang

47) goed en tijdig geholpen bij toiletgang

X

68) medewerker reageert binnen 5 minuten

66) medewerker reageert binnen 5 minuten

X

X

X

46) op tijd ingelicht bij veranderingen of uitval zv

X

X

44) mening over aantal verschillende zorgverleners

X

X

47) vervanging bij ziekte goed geregeld

172

CQ-Index Verpleging, Verzorging en Thuiszorg, NIVEL 2007

0.73

0.64

0.72

X

X

48) vervangende zorgverlener is goed op de hoogte

Wachttijd voor thuiszorg

0.76

X

X

10) wachttijd (duur)

X

X

11) mening wachttijd

X

X

12) informatie wachttijd

(-v12: 0.85)

X

X

Flexibiliteit

0.88

X

X

74) als tijdelijk andere/aanvullende hulp nodig

X

X

75) als tijdelijk meer/minder uren nodig/gewenst

X

X

76) als ander tijdstip of andere dag nodig/gewenst

X

X

77) andere zorgverlener indien gewenst

(-v77:
0.87)

Ketenzorg
X

X

X

item niet opgenomen in betreffende vragenlijst

#

negatief geformuleerd item

54) samenwerking met andere hulpverleners

Doorgestreepte items kunnen in principe uit de vragenlijst worden verwijderd om meerdere redenen, waaronder slechte schaalbaarheid (lage factorlading en/of geen bijdrage aan de betrouwbaarheid van een schaal)
Blauw gearceerde items komen voor verwijdering in aanmerking vanwege hoge percentages item-missings (>50% n.v.t. of niet beantwoord) en/of extreme scheefheid (>85% heeft positieve ervaring)
Grijs gearceerde items komen eventueel voor verwijdering in aanmerking vanwege 25-50% item-missings (n.v.t. of niet beantwoord), overlap met andere vragen en/of lage belangscores (>25% niet belangrijk)
Geel gearceerde items kunnen worden samengevoegd/geherformuleerd of eventueel worden verwijderd vanwege overlap (r>0,70)
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