
 

 

Samenvatting Cliëntwaarderingsonderzoeken 2014 

Volgens de Normen Goede zorg mogen cliënten rekenen op ondersteuning van de kwaliteit van 

leven, door een individuele en passende invulling van de zorg en adequate uitvoering daarvan. De 

kwaliteit van leven wordt onderverdeeld in vier domeinen: Lichamelijk welbevinden en gezondheid, 

Woon– en leefsituatie, Participatie en Mentaal welbevinden. 

 

Het Zonnehuis (somatiek) 

26 cliënten hebben deelgenomen aan een interview. De ervaringen van onze cliënten worden 

vergeleken met die van bewoners van andere Nederlandse verpleeg- en verzorgingshuizen.  

 

Cliënten hechten veel belang aan de maaltijden. In het Zonnehuis wordt veel moeite gedaan om de 

maaltijden, die van elders komen, een persoonlijke touch te geven. Niet iedereen is positief over 

het eten. De meeste cliënten zijn wel positief over de sfeer tijdens het eten. Er wordt veel belang 

gehecht aan schone woonruimte, een kwart van de cliënten heeft hier opmerkingen over gemaakt. 

De inrichting van de woonruimte zouden de cliënten graag (meer) zelf bepalen.  

 

Een aantal bewoners zouden ook graag meer inspraak en zeggenschap wensen over de zorg die zij 

krijgen. Per cliënt is deze behoefte verschillend. Het merendeel van de cliënten geeft aan dat er 

voldoende activiteiten worden georganiseerd en dat er goed naar de individuele wensen wordt 

geluisterd. Een aantal cliënten vindt dat er niet altijd aandachtig wordt geluisterd en dat er soms 

onvoldoende aandacht is voor hoe het met de cliënt gaat. De helft van de bewoners vindt dat er 

onvoldoende personeel is. Cliënten hechten veel waarde aan de kwaliteit van het personeel. Zij zijn 

niet altijd uitgesproken positief over de vakkundigheid van de zorgverleners. De bewoners voelen 

zich nagenoeg allemaal veilig in het Zonnehuis. 

 

De aandachtspunten worden besproken met medewerkers , cliënten en de cliëntenraad om te 

kijken hoe we aan de wensen en behoeftes tegemoet kunnen komen. Het bespreken van de 

verwachtingen over en weer en duidelijke communicatie zijn hierin belangrijk. 

 

Het Zonnehuis (psychogeriatrie) 

58 vertegenwoordigers van cliënten hebben deelgenomen aan het onderzoek door middel van het 

invullen van een vragenlijst.  

 

Familieleden hechten veel waarden aan de maaltijden. De helft van de respondenten is positief 

over de maaltijden. Er wordt veel belang gehecht aan schone woonruimte. Een kwart is hier niet 

positief over. De familieleden hebben verschillende meningen over de invulling van de dag. Zo 

zouden de bewoners vaker naar buiten moeten en worden 1-op-1 activiteiten op prijs gesteld. Een 

aantal familieleden geeft aan dat er te weinig personeel is. Het lijkt erop dat er niet altijd 

voldoende wordt gecommuniceerd.  

 

Over de kwaliteit van het personeel zijn de meningen verdeeld. Meer dan de helft van de 

respondenten geeft aan dat de gezondheidsklachten serieus worden genomen en dat er vakkundig 

gewerkt wordt. Het goed omgaan met de bewoners wordt als aandachtspunt genoemd. Een derde 

is positief over de mate van inspraak. De familieleden zouden graag meebeslissen over de zorg die 

de bewoner krijgt. Ruim de helft is tevreden over de informatievoorziening. Ze weten bij wie ze 

terecht kunnen en worden snel op de hoogte gesteld als er iets met de bewoner aan de hand is. De 

lijnen zijn kort. 



De aandachtspunten worden besproken met medewerkers, familieleden en cliëntenraad, waarbij 

het van belang is dat verwachtingen over en weer worden uitgesproken. Samen kan worden 

bekeken in welke mate invulling kan worden gegeven aan de wensen en behoeftes.  

 

Woonzorgcentrum De Hoekstee (psychogeriatrie) 

27 familieleden hebben deelgenomen aan het onderzoek door middel van het invullen van een 

vragenlijst. 

 

De familieleden zijn zeer tevreden over de zorg- en dienstverlening. Zij bevelen het 

woonzorgcentrum allen aan. Driekwart van de familieleden is positief over de maaltijden. De 

unieke aanpak met een kok die samen met de bewoners kookt blijkt succesvol. Een schone 

woonruimte wordt als erg belangrijk ervaren. Hier zijn de familieleden zeer positief over. Ze zijn  

echter niet uitgesproken positief over het onderwerp “zinvolle dag”. De gezelligheid en het contact 

met anderen wordt als positief ervaren. Het aanbod en de hoeveelheid sluit niet altijd aan bij de 

wensen en de behoeftes van de bewoners volgens de familieleden. Het informeren en bespreken 

van verwachtingen kan meer duidelijkheid geven.  

 

De familieleden vinden dat de zorgverleners voldoende aandacht hebben voor de bewoners en dat 

zij goed antwoord geven op vragen. Er wordt aangegeven dat er niet altijd tijd genoeg is voor hun 

naaste. Driekwart is positief over de kwaliteit van het personeel. Gezondheidsklachten worden 

serieus genomen, ze kunnen goed omgaan met de bewoners en werken vakkundig. De helft van de 

familieleden is uitgesproken positief over de mate van inspraak. Een derde geeft aan altijd mee te 

kunnen beslissen over de zorg of hulp van de bewoner. De informatievoorziening wordt als positief 

ervaren. Ze weten bij wie ze terecht kunnen en ze worden snel op de hoogte gesteld als er iets met 

de bewoner aan de hand is. De lijnen zijn kort.  

 

De aandachtspunten worden besproken met medewerkers, cliënten en cliëntenraad. 

 

Thuiszorg 

26 cliënten die in 2014 Thuiszorg ontvingen hebben de vragenlijst ingevuld.  

 

De cliënten die Thuiszorg ontvingen, hebben over het algemeen zeer positieve ervaringen met de 

zorg- en dienstverleningen. De zorgverleners hebben voldoende aandacht voor hen en luisteren 

aandachtig. Cliënten zijn tevreden over de lichamelijke verzorging. Met name omdat ze deze 

krijgen op de manier en op het tijdstip dat zij graag willen. De meeste cliënten geven aan altijd of 

meestal die dingen te kunnen doen die zij belangrijk vinden.  

 

Tweederde van de cliënten is volmondig positief over de kwaliteit van het personeel. Zij vertrouwen 

de zorgverleners, vinden dat ze goed samenwerken en op de hoogte zijn van hun ziekte of 

gezondheidsproblemen. Bovendien werken ze vakkundig. De cliënten kunnen niet meebeslissen 

over wie er aan hen zorg verleent, dat vindt men jammer. De cliënten zijn tevreden over de 

informatievoorziening. Ze weten bij wie ze terecht kunnen en worden op tijd geïnformeerd over 

wijzigingen.  De zorginstelling is overdag goed bereikbaar. Over de bereikbaarheid van de 

contactpersoon kan meer duidelijkheid worden verschaft. Alle cliënten bevelen de thuiszorg van de 

Zonnehuisgroep aan.  

 

Over de aandachtspunten gaan we in gesprek met de medewerkers, cliënten en de cliëntenraad. 

 

 

De volledige CQ-rapportages kunt opvragen door een mail te sturen naar communicatie@zgijv.nl 


