
 

Factsheet tevredenheidsmeting PREM Wijkverpleging - 2020 

DuoZorg 

 

01  |   Inleiding  

De FACTSHEET is een verkort overzicht van de resultaten van de tevredenheidsmeting op basis van de vragenlijst PREM 

wijkverpleging 2020. Eerst zal een verkort responsoverzicht worden getoond. Vervolgens is er voor de vragen 1 t/m 9 een 

gemiddelde score berekend op basis van de gegeven antwoorden waarbij geldt dat: 1 = zeer zeker niet, 10 = zeer zeker wel. Voor 

deze vragen is een grafiek weergegeven waarin het percentage gegeven antwoorden wordt getoond voor de categorieën ‘1 t/m 

5’, ‘6 t/m 8’ en ‘9 t/m 10’. Op de volgende pagina zijn de resultaten op de aanbevelingsvraag te vinden met de frequenties van de 

gegeven antwoorden, de nps score en een gemiddelde score. Ook hier wordt het percentage gegeven antwoorden getoond, maar 

dan voor de categorieen ‘0 t/m 6’, ‘7 t/m 8’ en ‘9 t/m 10’ zodat het duidelijk is hoe de nps score tot stand komt. Ten slotte 

worden de frequenties getoond m.b.t. de toestemming aan Zorgkaart Nederland en de twee extra vragen. 

 

02  |   Respons 

Er zijn 60 cliënten benaderd voor de meting. Van deze 60 cliënten hebben 34 cliënten de vragenlijst terecht ingevuld. Het netto 

responspercentage is 56,67%. 

 

03  |   Ervaringsvragen 

vraag Gemiddelde score 

1 Krijgt u zorg van vaste zorgverleners? (n=33) 8,8 

2 Komen de zorgverleners op de afgesproken tijden? (n=34) 8,9 

3 Nemen de zorgverleners uw wensen mee bij het bepalen van de zorg? (n=34) 9,3 

4 Past de zorg bij de manier waarop u wilt leven? (n=32) 8,8 

5 Behandelen de zorgverleners u met aandacht? (n=34) 9,3 

6 Voelt u zich op uw gemak bij de zorgverleners? (n=34) 9,3 

7 Heeft u vertrouwen in de deskundigheid van de zorgverleners? (n=34) 9,1 

8 Houden de zorgverleners in de gaten hoe het met uw gezondheid gaat? (n=34)  9,1 

9 Kunt u met de hulp van de zorgverleners beter omgaan met uw ziekte of aandoening? (n=32) 8,6 
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9 Kunt u met de hulp van de zorgverleners beter omgaan met uw
ziekte of aandoening? (n=32)

8 Houden de zorgverleners in de gaten hoe het met uw gezondheid
gaat? (n=34)

7 Heeft u vertrouwen in de deskundigheid van de zorgverleners?
(n=34)

6 Voelt u zich op uw gemak bij de zorgverleners? (n=34)

5 Behandelen de zorgverleners u met aandacht? (n=34)

4 Past de zorg bij de manier waarop u wilt leven? (n=32)

3 Nemen de zorgverleners uw wensen mee bij het bepalen van de
zorg? (n=34)

2 Komen de zorgverleners op de afgesproken tijden? (n=34)

1 Krijgt u zorg van vaste zorgverleners? (n=33)
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04  |   Aanbeveling  

10 Zou u de zorgorganisatie aanbevelen bij andere mensen met dezelfde 

aandoening of gezondheidsklachten? (n=34) 

11 En welk cijfer geeft u daar aan? (n=34) 

 

  nee %  ja % 

V10  0 0%  34 100% 

 

  V11 % 

0  0 0% 

1  0 0% 

2  0 0% 

3  0 0% 

4  0 0% 

5  0 0% 

6  0 0% 

7  3 8,8% 

8  6 17,6% 

9  11 32,4% 

10  14 41,2% 

Gemiddelde 
score 

 9,1  

 

  

   
  

 

05  |   Zorgkaart Nederland 

20.  Geeft u het meetbureau Triqs toestemming om de antwoorden op de 

ingevulde vragenlijst door te leveren aan ZorgkaartNederland om te tonen 

als waardering bij uw zorgorganisatie? (n=33) 

21.  Geeft u het meetbureau Triqs toestemming om contactgegevens door 

te leveren ten behoeve van het redactieproces van ZorgkaartNederland? 

(n=33) 

 

  nee %  ja % 

V20  0 0%  33 100% 

 

  nee %  ja, email %  ja, tel.nr. % 

V21  15 45,5%  9 27,3%  9 27,3% 
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percentage cliënten 

 NPS % POSITIEF % NEGATIEF 

NPS: 74 

 +100 -100 0 
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06  |   Extra vragen 

 

 

 

E01 Is de zorgorganisatie goed bereikbaar bij 

vragen of problemen? (n=34) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  nooit %  soms %  meestal %  altijd % 

E01  0 0%  1 2,9%  5 14,7%  28 82,4% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

E02 Werken de zorgverleners goed samen met 

andere hulpverleners? (n=32) 

 

 

 
 

  nooit %  soms %  meestal %  altijd % 

E02  1 3,1%  1 3,1%  5 15,6%  25 78,1% 
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