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In	  opdracht	  van	  Eilandzorg	  Schouwen-‐Duiveland	  (vanaf	  hier:	  Eilandzorg)	  heeft	  Bureau	  De	  Bok	  een	  NPS+	  meting	  
uitgevoerd.	  Bewoners	  van	  het	  verzorgingshuis	  konden	  aangeven	  of	  ze	  de	  zorg	  van	  Eilandzorg	  zouden	  
aanbevelen	  aan	  anderen.	  Hierbij	  kon	  men	  ook	  aangeven	  wat	  Eilandzorg	  kan	  doen	  om	  de	  zorg	  te	  verbeteren	  en	  
waar	  men	  tevreden	  over	  is.	  Voor	  dit	  onderzoek	  zijn	  de	  volgende	  vragen	  gesteld:	  
	  
1.	  Zou	  u	  de	  zorg	  die	  u	  van	  Eilandzorg	  ontvangt,	  aanbevelen	  aan	  anderen?	  
2.	  Wat	  kan	  Eilandzorg	  doen	  om	  de	  zorg	  (nog	  verder)	  te	  verbeteren?	  
3.	  Wat	  vindt	  u	  goede	  punten	  aan	  de	  zorg	  die	  u	  krijgt?	  
4.	  Welke	  3	  dingen	  vind	  u	  het	  belangrijkste	  bij	  het	  krijgen	  van	  zorg	  van	  Eilandzorg?	  	  
	  
Met	  de	  resultaten	  op	  de	  aanbevelingsvraag	  (vraag	  1)	  kan	  de	  Net	  Promotor	  Score	  (NPS)	  worden	  berekend.	  De	  
resultaten	  op	  de	  open	  opmerkingen	  kunnen	  door	  Eilandzorg	  gebruikt	  worden	  bij	  het	  bepalen	  van	  de	  richting	  
van	  nieuw	  beleid,	  gericht	  op	  de	  punten	  die	  volgens	  de	  respondenten	  verbeterd	  moeten	  worden	  en	  wat	  zij	  
belangrijk	  vinden.	  Daarnaast	  bieden	  de	  open	  opmerkingen	  inzicht	  in	  zaken	  waar	  respondenten	  al	  tevreden	  over	  
zijn.	  	  
	  
Respons	  en	  benadering	  
Voor	  dit	  onderzoek	  heeft	  Bureau	  De	  Bok	  op	  8	  november	  een	  digitaal	  bestand	  met	  brieven	  en	  vragenlijst	  
verstuurd	  aan	  Eilandzorg.	  Daarnaast	  heeft	  Bureau	  De	  Bok	  een	  pakket	  met	  antwoordenveloppen	  verstuurd.	  
Eilandzorg	  heeft	  de	  brieven,	  vragenlijsten	  en	  antwoordenveloppen	  verspreid	  onder	  de	  cliënten.	  Zij	  konden	  de	  
ingevulde	  vragenlijst	  in	  de	  gesloten	  antwoordenvelop	  terugsturen	  aan	  Bureau	  De	  Bok.	  	  
	  
In	  totaal	  zijn	  er	  voor	  dit	  onderzoek	  34	  cliënten	  benaderd.	  Er	  zijn	  13	  geldige	  vragenlijsten	  teruggestuurd.	  Dat	  
betekent	  een	  respons	  van	  38,2%.	  De	  redenen	  voor	  non-‐respons	  zijn	  in	  dit	  onderzoek	  niet	  bekend.	  
	  
	  
Opbouw	  van	  dit	  overzicht	  
Eerst	  volgt	  een	  korte	  uitleg	  over	  de	  berekening	  van	  de	  NPS.	  Hierna	  wordt	  de	  NPS	  voor	  Eilandzorg	  weergegeven.	  
Aansluitend	  wordt	  de	  top	  3	  van	  belangrijkste	  onderwerpen	  bij	  de	  zorg	  weergegeven.	  Het	  rapport	  eindigt	  met	  
een	  overzicht	  van	  verbeterpunten	  en	  goede	  punten	  van	  Eilandzorg	  volgens	  de	  cliënten.	  
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De	  scores	  bij	  de	  aanbevelingsvraag	  (Zou	  u	  de	  zorg	  die	  u	  van	  Eilandzorg	  ontvangt	  aanbevelen	  aan	  anderen?)	  
kunnen	  berekend	  worden	  tot	  de	  Net	  Promotor	  Score	  (NPS).	  	  Op	  basis	  van	  het	  gegeven	  cijfer	  worden	  mensen	  in	  
drie	  categorieën	  ingedeeld:	  
	  

1. Promotors	  =	  respondenten	  die	  een	  score	  van	  8,	  9	  of	  10	  gegeven	  hebben	  
2. Passief	  Tevredenen	  =	  respondenten	  die	  een	  score	  van	  7	  gegeven	  hebben	  
3. Criticasters	  =	  respondenten	  die	  een	  score	  van	  0	  t/m	  6	  gegeven	  hebben	  

	  
De	  NPS	  wordt	  vervolgens	  berekend	  door	  het	  percentage	  criticasters	  (cijfer	  =	  0-‐6)	  af	  te	  trekken	  van	  het	  
percentage	  promotors	  (cijfer=	  8-‐10).	  De	  NPS	  wordt	  uitgedrukt	  als	  een	  score	  tussen	  de	  -‐100	  en	  +	  100.	  	  
	  
In	  de	  tabel	  hieronder	  volgt	  een	  toelichting	  bij	  de	  NPS:	  
	   	  
Positieve	  NPS	  (+)	  
	  

Meer	  cijfers	  van	  8	  t/m	  10	  dan	  cijfers	  van	  0	  t/m	  6	  

Negatieve	  NPS	  (-‐)	  
	  

Meer	  cijfers	  van	  0	  t/m	  6	  dan	  cijfers	  van	  8	  t/m	  10	  

Minimale	  NPS	  (-‐100)	  
	  

Alleen	  cijfers	  van	  0	  t/m	  6	  

Maximale	  NPS	  (+100)	  
	  

Alleen	  cijfers	  van	  8	  t/m	  10	  

NPS	  ‘0’	  	   Evenveel	  cijfers	  van	  0	  t/m	  6	  als	  cijfers	  van	  8	  t/m	  10	  
	  
Voor	  het	  huidige	  onderzoek	  geldt:	  
	   	  
Aantal	  Criticasters	  (0-‐6)	   4	  
Aantal	  Passief	  Tevredenen	  (7)	   3	  
Aantal	  Promotors	  (8-‐10)	   6	  
Totaal	  N	   13	  
	  
	  	   	  
%	  Criticasters	  (0-‐6)	   30,8%	  
%	  Passief	  Tevredenen	  (7)	   23,1%	  
%	  Promotors	  (8-‐10)	   46,2%	  
	  
Met	  deze	  gegevens	  wordt	  de	  volgende	  NPS	  verkregen:	  

Net	  Promotor	  Score	  (NPS)	  	  
2017	   2018	  
+79,0	   +15,4	  

	  
In	  onderstaande	  tabel	  wordt	  weergegeven	  hoeveel	  respondenten	  voor	  een	  cijfer	  hebben	  gekozen.	  

Cijfer	   Aantal	   Percentage	  
5	   2	   15,4%	  
6	   2	   15,4%	  
7	   3	   23,1%	  
8	   2	   15,4%	  
9	   1	   7,7%	  
10	   3	   23,1%	  

Totaal	   13	   100,0%	  
	  

Het	  gemiddelde	  aanbevelingscijfer	  dat	  cliënten	  aan	  de	  zorg	  van	  Eilandzorg	  geven	  is:	  7,5	  (2017:	  9,2)	   	  
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2.	  Wat	  kan	  Eilandzorg	  doen	  om	  de	  zorg	  (nog	  verder)	  te	  verbeteren?	  
Er	  is	  door	  12	  respondenten	  gebruik	  gemaakt	  van	  de	  vrije	  ruimte.	  Alle	  reacties	  worden	  hier	  weergegeven.	  	  
	  

1. Beter	  samenwerken	  met	  de	  leiding.	  Het	  eten	  is	  niet	  lekker.	  
2. Betere	  verzorging	  voor	  bewoners.	  Sneller	  reageren	  op	  knop	  (oproep)	  voor	  bijvoorbeeld	  naar	  het	  toilet	  

gaan.	  Bewoner	  moet	  erg	  lang	  wachten,	  gemiddeld	  10	  minuten.	  Douchen	  is	  niet	  leuk,	  het	  is	  een	  
vervelende	  douche.	  Maaltijden	  (zowel	  warm	  als	  brood)	  kunnen	  verbetert	  worden.	  Dikwijls	  is	  
broodbeleg	  op	  zondag	  op.	  

3. Geen	  minpunten.	  
4. Iets	  meer	  rekening	  houden	  met	  verschillende	  stijlen	  en	  smaken.	  Bijvoorbeeld:	  niet	  altijd	  alleen	  maar	  

populaire	  muziek	  in	  het	  restaurant,	  maar	  ook	  eens	  een	  keer	  klassiek.	  
5. Luisteren	  naar	  de	  wensen	  van	  de	  bewoner.	  
6. Meer	  tijd	  kunnen	  besteden	  aan	  de	  bewoners	  (aandacht).	  Contactmomenten	  zijn	  nu	  vaak	  vluchtig.	  
7. Minder	  lang	  wachten	  als	  ik	  naar	  de	  wc	  moet.	  Moet	  soms	  lang	  wachten	  voor	  ik	  geholpen	  word.	  
8. Niets,	  de	  zorg	  is	  goed.	  
9. Op	  tijd	  komen.	  Niet	  zo	  lang	  wachten	  voor	  ze	  bij	  je	  zijn.	  
10. ‘s	  Nachts	  kijken	  of	  alles	  goed	  is,	  dat	  vind	  ik	  rustgevend.	  Met	  douchen	  een	  vaste	  persoon.	  
11. Sneller	  zorg	  krijgen.	  Men	  moet	  soms	  lang	  wachten	  voor	  er	  een	  verzorgende	  komt.	  
12. Voldoende	  personeel	  (dat	  valt	  niet	  mee	  anno	  2018!).	  

	  
	  
3.	  Wat	  vindt	  u	  goede	  punten	  aan	  de	  zorg	  die	  u	  krijgt?	  
Er	  is	  door	  10	  respondenten	  gebruik	  gemaakt	  van	  de	  vrije	  ruimte.	  Alle	  reacties	  worden	  hier	  weergegeven.	  	  
	  

1. Begeleiding	  bij	  medicijngebruik.	  Maaltijden,	  persoonlijke	  hygiëne	  (douchen),	  beschut	  wonen.	  
2. De	  dagelijkse	  behandeling	  en	  het	  contact	  met	  de	  verzorging/verpleging.	  
3. De	  verzorgenden	  zijn	  allen	  aardig,	  lief	  en	  zorgzaam.	  
4. De	  verzorging	  (naar	  bed	  brengen	  en	  wassen)	  is	  goed.	  
5. Goede	  verzorging.	  
6. Ik	  ben	  heel	  erg	  tevreden.	  Personeel	  is	  heel	  erg	  vriendelijk	  en	  behulpzaam.	  Alles	  is	  goed.	  
7. Men	  is	  oplettend	  bij	  de	  'ernstige'	  cliënten	  en	  begeleiden	  ze	  met	  zorg	  en	  liefde.	  
8. Vriendelijke	  medewerkers,	  leuke	  activiteiten.	  Het	  eten	  is	  goed,	  je	  kunt	  kiezen	  uit	  menu's.	  Ik	  kan	  de	  

zorg	  op	  mijn	  eigen	  tijd	  krijgen.	  
9. Ze	  zijn	  erg	  correct	  en	  behulpzaam.	  
10. Zeer	  attent	  en	  liefdevol	  personeel.	  Het	  eten	  is	  uitstekend.	  Voldoende	  activiteiten.	  
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Top	  3	  belangrijkste	  onderwerpen	  
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Respondenten	  konden	  aangeven	  wat	  zij	  het	  belangrijkste	  vinden	  bij	  de	  zorg	  die	  zij	  van	  Eilandzorg	  krijgen.	  Men	  
mocht	  drie	  onderwerpen	  aangeven.	  In	  onderstaande	  tabel	  wordt	  per	  onderwerp	  het	  aantal	  en	  het	  percentage	  
weergegeven	  dat	  voor	  het	  betreffende	  onderwerp	  heeft	  gekozen.	  De	  onderwerpen	  zijn	  in	  de	  tabel	  
gerangschikt,	  zodat	  bovenaan	  het	  meest	  gekozen	  onderwerp	  staat.	  De	  drie	  meest	  gekozen	  onderwerpen	  zijn	  
dikgedrukt.	  
	  
Wat	  vindt	  u	  het	  allerbelangrijkste	  bij	  de	  zorg	  die	  u	  van	  Eilandzorg	  krijgt?	  
Onderwerp	   Aantal	  

keer	  
gekozen	  

Percentage	  

Dat	  er	  tijd	  is	  voor	  een	  praatje	   6	   17,6%	  
Dat	  ik	  kan	  meebeslissen	  van	  wie	  ik	  zorg	  krijg	  (vaste	  persoon)	   4	   11,8%	  
Dat	  er	  snel	  gereageerd	  wordt	  op	  mijn	  vragen/opmerkingen	   4	   11,8%	  
Dat	  de	  maaltijden	  goed	  smaken	   4	   11,8%	  
Dat	  de	  zorg	  goed	  aansluit	  bij	  mijn	  wensen	   3	   8,8%	  
Dat	  het	  personeel	  vakkundig	  te	  werk	  gaat	   3	   8,8%	  
Dat	  de	  afspraken	  goed	  worden	  nagekomen	   3	   8,8%	  
Dat	  ik	  mijn	  leven	  kan	  doorleven	  met	  de	  zorg	  die	  ik	  krijg	   3	   8,8%	  
Dat	  het	  personeel	  beleefd	  is	   2	   5,9%	  
Dat	  de	  tijden	  van	  de	  zorg	  goed	  aansluiten	   1	   2,9%	  
Dat	  de	  activiteiten	  goed	  aansluiten	  bij	  wat	  ik	  leuk	  vind	   1	   2,9%	  
	  
	  



	  

	  
	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Voor	  vragen	  of	  opmerkingen	  over	  deze	  rapportage	  kunt	  u	  contact	  opnemen	  met	  Bureau	  De	  Bok	  
Dijkstraat	  5,	  8801	  LR	  Franeker	  
tel:	  0517-‐390038	  
e-‐mail:	  info@bureaudebok.nl	  
	  
©	  Bureau	  De	  Bok	  


