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LEESWIJZER
Beste lezer,

Voor u ligt de rapportage van het cliëntenonderzoek. Dit geeft u inzicht in de ervaring van uw cliënten. De volgende stap
is om de inzichten te vertalen naar de praktijk en er mee aan de slag te gaan.
Het rapport St Rode Kruis Trombosedienst Neder-Veluwe start met de cliëntbeleving in beeld en een samenvatting, waar
u de belangrijkste uitkomsten aantreft. Daarna geven we u een eerste aanzet en aanbeveling hoe u met deze resultaten
straks intern en extern aan de slag kunt gaan.

Vervolgens worden de resultaten van het cliëntonderzoek weergegeven. Alle resultaten worden gebenchmarkt met de
totale cliëntpopulatie van de 8 trombosediensten die het onderzoek dit jaar hebben afgenomen.
Daarna volgt het verbetermanagement onderdeel waarin de verbeterpunten naar voren komen. Waar liggen de
prioriteiten om de cliënt beter te kunnen bedienen? Wat gaat goed en wat moet worden behouden?
Aanvullend vindt u in de bijlagen de scores van alle indicatoren die uitgevraagd zijn.
Naast het cliëntonderzoek, is er een onderzoek uitgevoerd onder de ketenpartners en de medewerkers. Deze
rapportages zijn separaat aan de trombosedienst verstrekt.
Wij wensen u veel leesplezier.

Team Integron
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CLIËNTBELEVING – IN BEELD
HIGHLIGHTS CLIËNTONDERZOEK – ST RODE KRUIS TROMBOSEDIENST NEDER-VELUWE

RESPONS

TEVREDENHEID PER TYPE CLIËNT

TEVREDENHEID

8.39
2018

8.33
2016

8.35
TD totaal

KLACHTEN

5%

Heeft in de afgelopen
12 maanden een
klacht gehad

8.36
Poliklinisch

8.25
Zelfmeter

8.57

362 van 800

TD totaal:

45%

37%

PRESTATIE
OP
KERNVERWACHTINGEN

Zelfmanagement

VERBETERPUNTEN IN
KERNVERWACHTINGEN
Informatieoverdracht bij medische
ingreep

8.64
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SAMENVATTING
In april-mei 2018 is een tevredenheidsonderzoek gehouden onder de
cliënten van St Rode Kruis Trombosedienst Neder-Veluwe
(Trombosedienst Neder-Veluwe). Dit onderzoek geeft inzicht in
hoeverre cliënten tevreden zijn en waar de verbeterkansen liggen voor
de toekomst. In totaal hebben 362 cliënten (45%) deelgenomen aan dit
onderzoek.

trombosedienst rondom de ingreep. Dit wordt voornamelijk gevoed
door de zelfmanagement cliënten.
•

Tevredenheid hoog voor prikken aan huis en zelf meten en doseren
•

•

•

De resultaten laten zien dat de cliënten van Trombosedienst NederVeluwe tevreden zijn over de dienstverlening van de
trombosedienst, met een gemiddelde score van 8.39. Dit is zowel
hoger dan de gemiddelde tevredenheidsscore over alle bevraagde
trombosediensten (8.35) als de gemeten tevredenheid over 2016
(8.33).
De cliënten zijn het meest tevreden over zelf meten en doseren en
het prikken aan huis. Voor zelf meten en doseren is de
tevredenheid vooral hoog bij de duidelijke voorlichting en
instructies. Voor het prikken aan huis geldt dat de klantgerichtheid
van de afnamemedewerker goed wordt gewaardeerd.

•

De spiegelgroep onderschat de tevredenheid
•

De spiegelgroep, bestaande uit de medewerkers van
Trombosedienst Neder-Veluwe, onderschat de tevredenheid van de
cliënten met 0.72 punt. Op 7 van 8 bevraagde thema’s
(succesgebieden) is dit het geval. Enkel bij de klachtafhandeling
wordt de tevredenheid overschat door de spiegelgroep (5.08 vs.
7.93).

•

De spiegelgroep is ook gevraagd in te schatten hoe belangrijk
cliënten de bevraagde onderdelen vinden. Een aantal items worden
door de cliënten belangrijker gevonden dan door de spiegelgroep
ingeschat:

Vergeleken met de resultaten van het onderzoek van 2016 is de
gemiddelde score op de tevredenheid net iets hoger. De grootste
uitschieter zit in de stijgende tevredenheid over de
klachtafhandeling, hoewel deze nog steeds onder benchmark
niveau scoort.

Verbeterpotentieel op informatieoverdracht bij een medische ingreep

Wanneer we kijken naar de verbeterkansen van Trombosedienst
Neder-Veluwe op het totaal niveau is enkel 1 verbeterpunt te
benoemen; de informatie overdracht van de specialist naar de

Een gemiddelde tevredenheid van 8.64 op de 10
kernverwachtingen laat zien dat Trombosedienst Neder-Veluwe de
belangrijkste zaken voor haar cliënten beter weet te organiseren
dan alle bevraagde items. Een verdieping per type cliënt maakt dit
nog verder inzichtelijk.

•

•

Duidelijke voorlichting en instructies over zelf doseren;

•

Duidelijke voorlichting en instructies over zelf meten;

•

Controle zelfmeetresultaten en doseerschema/-kalender
door de trombosedienst.

Hoewel de bovenstaande items bovengemiddeld worden
gewaardeerd door de cliënten, is het goed te blijven inspelen op de
zaken die voor de cliënten het verschil maken en waar zij het meest
bij geholpen zijn.
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INLEIDING
- Onderzoeksopzet
- Methodiek
- Respons & Analyse

ONDERZOEKSOPZET
DOEL VAN HET ONDERZOEK

DOELGROEP

Inzicht in de beleving van cliënten binnen St Rode
Kruis Trombosedienst Neder-Veluwe.

Cliënten van St Rode Kruis Trombosedienst NederVeluwe.

•

Inzicht bieden in de tevredenheid en
verwachtingen van cliënten ten aanzien van de
trombosedienst.

De cliënten zijn ingedeeld naar segmenten:
type cliënt, duur behandeling en leeftijd.

•

Op basis van dit inzicht verbeterpunten
identificeren en prioriteiten stellen.

BENCHMARK

METHODE

Een verzameling van onderzoeksresultaten van alle
deelnemende trombosediensten wordt als
benchmark gebruikt in het rapport.

Mixed mode
•
•

Integron heeft 800 vragenlijsten per post
verstuurd aan de cliënten
De cliënten hebben de vragenlijst ingevuld
teruggestuurd middels een antwoordenvelop. Ook
was er de mogelijkheid om de vragenlijst online in
te vullen.

ONDERZOEKSPERIODE
april – mei 2018

TREND
2016

TAAL
Nederlands

SPIEGEL
De medewerkers van St Rode Kruis Trombosedienst
Neder-Veluwe dienen als spiegelgroep. Zij zijn
gevraagd een inschatting te geven van de beleving
van de cliënten.
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METHODIEK
TEVREDENHEID

| |

Openingstijden van uw
trombosedienst
Zeer goed

Goed

Redelijk
goed

Redelijk
slecht

Slecht

Zeer slecht

10

8.2

6.4

4.6

2.8

1

Geen
mening

Opmerkingen

Verbeterpotentieel
BELANG
Openingstijden van uw
trombosedienst

| |
Zeer
belangrijk

Belangrijk

Minder
belangrijk

Onbelangrijk

1

2

3

4

Geen
mening

Opmerkingen

Verbeterpotentieel
• Het verbeterpotentieel wordt opgemaakt vanuit de ervaren tevredenheid. Het is het percentage cliënten dat ruimte voor
verbetering ervaart voor dat bepaalde item.
•

Bijvoorbeeld: indien er 100 cliënten antwoord geven op een vraag, waarvan 50 hebben aangegeven dit item niet ‘goed’ of ‘zeer
goed’ te waarderen, is het verbeterpotentieel 50%.
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RESPONS EN ANALYSEMOGELIJKHEDEN
Respons

2018:

45%

2016:

47%

351 van de 362
respondenten hebben de
tevredenheidsvragen
beantwoord.

Benchmark: 37%
Analysemogelijkheden
Integron analyseert en
rapporteert de respons
van alle segmentgroepen waarin 10 of
meer respondenten
aanwezig zijn.
De resultaten van de
overige groepen zijn
indicatief op basis van
het kleine aantal
waarnemingen.

Bij een indicatieve score
wordt een asterisk / *
weergegeven.
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DEEL 1: PROFIEL

PROFIEL (1)
•

Wat is uw leeftijd? (n=361)

•

Hoe lang bent u bij uw trombosedienst onder behandeling? (n=359)
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PROFIEL (2)
•

Hoe meet u de INR? (n=323)

•

Waar laat u de INR meten? (n=228)

Op basis van de vraag
‘Hoe meet u de INR’ is
het segment ‘type
cliënt’ bepaald.
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CONTACT MET ST RODE KRUIS TD NEDER-VELUWE
Routing in de vragenlijst
Op basis van de onderstaande voorvragen is bepaalde of de cliënten de daarbij horende vervolgvragen hebben gekregen.
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CONTACT MET ST RODE KRUIS TD NEDER-VELUWE
•

Op welke manier wordt u door uw trombosedienst op de hoogte gehouden van ontwikkelingen op het
gebied van trombose/medicatie/uw trombosedienst? (n=325)

Anders, namelijk:
Telefonisch

(n=7)

Tijdens de afspraak
(n=5)

Brochure/tijdschrift
(n=3)
Nog niet ontvangen
(n=2)
Via thuiszorg/buurtzorg
(n=2)
Per post (n=2)
5 minuten info
(website) (n=2)
Prikkaart (n=1)
Via mijn dochter (n=1)
Via doseerschema (n=1)
Via Portavita (n=1)
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KLACHTEN

Anders, namelijk:
Onderschatten van
doorbloeden bij
wonden. (n=1)
Er werd geen rekening
gehouden met
vermelde vakantie.
(n=1)
Gaat om 8.00 uur open,
8.45 uur nog niemand,
ziekenhuis gebeld,
afnemer was vrij ,
moesten maar elders
prikken ? (n=1)
Miscommunicatie (n=1)
Doseerschema 1/2 jr.
niet ontvangen
Eindeloos hierover
getelefoneerd. (n=1)
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DEEL 2:
TEVREDENHEID

TEVREDENHEID IN DE TIJD
TEVREDENHEID 2018 VS 2016

Gemiddelde
cliënttevredenheid
2018: 8.39
2016: 8.33

*

* = indicatief (n<10)
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TEVREDENHEID - BENCHMARK
PER SUCCESGEBIED - ST RODE KRUIS TROMBOSEDIENST NEDER-VELUWE VS. TD TOTAAL
Gemiddelde
cliënttevredenheid
St Rode Kruis TD NederVeluwe: 8.39
TD totaal: 8.35

*
*

*
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TEVREDENHEID
PER SEGMENT

8.39
Type cliënt

Leeftijdscategorieën

Behandelingsduur

8.25

8.36

Zelfmeter

Poliklinisch/ aan
huis

8.42

8.43

8.38

41-50

51-60

>60

8.13
2-6 mnd.

8.38
6-12 mnd.

8.57
Zelfmanagement

8.35
1-5 jaar

8.40
5-10 jaar

8.42
>10 jaar

8.37
Onbekend
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DEEL 3:
VERBETERMANAGEMENT

PRESTATIE OP KERNVERWACHTINGEN
TOELICHTING OP KERNVERWACHTINGEN BINNEN TROMBOSEDIENST NEDER-VELUWE
Basis op orde!
•

De 10 indicatoren die de cliënten het belangrijkst vinden, worden kernverwachtingen genoemd. In de tabel ‘prestatie op
kernverwachtingen’ op de volgende pagina zijn voor de 10 meest belangrijke aspecten de tevredenheidscore en het bijbehorend
verbeterpotentieel weergegeven.

•

Binnen de methodiek van Integron zijn er vier prestatieniveaus vastgesteld, waarbij geldt, hoe lager het verbeterpotentieel des te
beter de prestatie:

4.

Verbeterpotentieel >40%

3.

Verbeterpotentieel
25% - 40%

2.
Verbeterpotentieel
15% - 25%

1.
Verbeterpotentieel <15%

Trombosedienst
Neder-Veluwe: 7%
Grenswaarde 15%

•

Trombosedienst Neder-Veluwe kent een gemiddeld verbeterpotentieel van 7% op de kernverwachtingen; het valt in de bandbreedte
van prestatieniveau 1.

•
•

Omdat de grens naar het bovenliggend prestatieniveau 15% is, wordt dat als grenswaarde aangehouden voor het benoemen
van verbeterpunten.

De gemiddelde tevredenheid op de kernverwachtingen is 8.64. De tevredenheid op de kernverwachtingen is dus hoger dan de
gemiddelde tevredenheid over alle succesfactoren (8.39; zie p. 18).
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PRESTATIE OP KERNVERWACHTINGEN
TROMBOSEDIENST NEDER-VELUWE

Rood =
kernverwachting en
verbeterpunt
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PRESTATIE OP KERNVERWACHTINGEN
POLIKLINISCH/AAN HUIS

Rood =
kernverwachting en
verbeterpunt
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PRESTATIE OP KERNVERWACHTINGEN
ZELFMETER

*
*
*
*

Rood =
kernverwachting en
verbeterpunt
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PRESTATIE OP KERNVERWACHTINGEN
ZELFMANAGEMENT

*
*
*
*
*
*

Rood =
kernverwachting en
verbeterpunt
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PRIORITEITENMATRIX
TOELICHTING
In de prioriteitenmatrix wordt iedere indicator weergegeven middels een punt/bol. Deze punten zijn verdeeld over vier kwadranten. Deze
kwadranten worden gevormd door twee blauwe lijnen die beiden staan voor een gemiddelde.

Horizontale lijn: deze lijn geeft het gemiddelde verbeterpotentieel in het cliëntonderzoek aan. De punten die boven deze lijn liggen, hebben
een boven gemiddeld verbeterpotentieel.
Verticale lijn: deze lijn geeft aan welk deel van de antwoorden op de belangschaal is gegeven in antwoordoptie “zeer belangrijk”. De punten
die rechts van deze lijn staan, zijn boven gemiddeld belangrijk omdat hier een groter percentage van de cliënten antwoordde dat het aspect
voor hen zeer belangrijk is.

Vier kwadranten in de prioriteitenmatrix:
De focus dient te liggen op de twee kwadranten die rechts in de matrix
staan: rood en groen. Deze punten zijn volgens de cliënten het meest
belangrijk.

De punten die links in de matrix staan zijn relatief minder belangrijk en
hebben geen directe aandacht nodig. Ook hierin maken we echter
onderscheid tussen punten die een hoog en laag verbeterpotentieel
hebben:

De rode punten rechts bovenin hebben een bovengemiddeld
verbeterpotentieel en zijn de actiepunten.

De oranje punten kennen een hoog
verbeterpotentieel, maar zijn relatief minder
belangrijk.

De groene punten hebben een laag verbeterpotentieel en
moeten verdedigd worden.

De blauwe punten kennen een laag
verbeterpotentieel en zijn relatief minder belangrijk.
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PRIORITEITENMATRIX
TROMBOSEDIENST NEDER-VELUWE TOTAAL
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PRIORITEITENMATRIX
LEGENDA
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PRIORITEITENMATRIX
POLIKLINISCH/AAN HUIS
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PRIORITEITENMATRIX
LEGENDA

30

PRIORITEITENMATRIX
ZELFMETER
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PRIORITEITENMATRIX
LEGENDA
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PRIORITEITENMATRIX
ZELFMANAGEMENT
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PRIORITEITENMATRIX
LEGENDA
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VERBETERSUGGESTIES
•

Middels een open vraag heeft de cliënt kunnen aangeven wat volgens hem/haar verbeterpunten zijn voor Trombosedienst NederVeluwe.

•

Van de 90 antwoorden konden 60 geen concrete verbeterpunten noemen. De verbeterpunten die wel worden genoemd hebben
betrekking op de mobiliteit en bereikbaarheid (6 antwoorden):

•

•

“De meer maandelijkse controle zou ik graag in mijn woonplaats willen zien. Ik moet nu van Ede naar Veenendaal, en dat vind ik
lastig. Moet dan met de bus o.a.”

•

“Rekening houden met de mobiliteit en mogelijkheden van vervoer van de patiënt naar een door de dienst geselecteerd
prikpunt.”

•

“Controle bezoeken zou fijn zijn als het wat dichterbij was.”

•

“Snap dat het lastig is maar degene die werken moeten vaak lang wachten op gepensioneerden die veel tijd vraag/nodig
hebben, wellicht 7.30 uur open voor mensen die werken?”

•

“Telefonische bereikbaarheid verbeteren; te lange wachttijden (tijdens kantooruren). Ook moet een medewerker soms lang
zoeken op welke locatie de cliënt laat prikken.”

Overige antwoorden hadden onder andere betrekking op wachttijden en de behoefte om zelf te leren doseren en prikken:
•

“Als het erg druk is met prikken 1e en 2e persoon erbij. Wachttijden zijn soms lang!!”

•

“De wachttijden aan de telefoon zijn meer dan belachelijk lang.”

•

“Zou graag leren doseren. Kan alleen in Veenendaal. Ik heb slecht zicht 's avonds, dus kan dan niet met de auto.”

•

“Cursus zelf meten en prikken.”
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DEEL 4: SPIEGELONDERZOEK

TEVREDENHEID
CLIËNTEN VS. SPIEGELGROEP

Gemiddelde
tevredenheid:
Cliënten:

8.39

Spiegelgroep: 7.67

De scores op
indicatorniveau zijn
opgenomen in de
bijlagen
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VERSCHILLEN OP INDICATORNIVEAU
CLIËNTEN VS. SPIEGELGROEP
•

5 grootste onderschattingen - door de spiegelgroep

•

2 grootste overschattingen - door de spiegelgroep
Indicatieve scores zijn
buiten beschouwing
gelaten.

De scores op
indicatorniveau zijn
opgenomen in de
bijlagen.
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TOP 10 VAN BELANG - KERNVERWACHTINGEN
CLIËNTEN VS. SPIEGELGROEP

In de eerste tabel is
weergegeven welke 10
indicatoren het meest
belangrijk zijn volgens
de cliënten. In de
laatste kolom staat de
inschatting van de
spiegelgroep.

Hiernaast staat
weergegeven welke
indicatoren volgens de
spiegelgroep bij de
belangrijkste 10
behoren, terwijl zij voor
de cliënten geen
onderdeel zijn van hun
top 10.
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BIJLAGEN

TEVREDENHEID
TROMBOSEDIENST NEDER-VELUWE TOTAAL - 2018 VS. 2016 (1/2)
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TEVREDENHEID
TROMBOSEDIENST NEDER-VELUWE TOTAAL – 2018 VS. 2016 (2/2)

*
*
*
*
*
*
*
*

* = indicatief (n<10)
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TEVREDENHEID
TROMBOSEDIENST NEDER-VELUWE TOTAAL VS. SPIEGELGROEP (1/2)

43

TEVREDENHEID
TROMBOSEDIENST NEDER-VELUWE TOTAAL VS. SPIEGELGROEP (2/2)

*
*
*
*
*
*
*
*

* = indicatief (n<10)
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