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In	  opdracht	  van	  Eilandzorg	  Schouwen-‐Duiveland	  (vanaf	  hier:	  Eilandzorg)	  heeft	  Bureau	  De	  Bok	  een	  NPS+	  meting	  
uitgevoerd.	  Naasten	  van	  bewoners	  intramuraal	  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	  uw	  naaste	  van	  Eilandzorg	  ontvangt,	  aanbevelen	  aan	  anderen?	  
2.	  Wat	  kan	  Eilandzorg	  doen	  om	  de	  zorg	  voor	  uw	  naaste	  (nog	  verder)	  te	  verbeteren?	  
3.	  Wat	  vindt	  u	  goede	  punten	  aan	  de	  zorg	  die	  uw	  naaste	  krijgt?	  
4.	  Welke	  3	  dingen	  vind	  u	  het	  belangrijkste	  bij	  de	  zorg	  van	  Eilandzorg	  voor	  uw	  naaste?	  	  
	  
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	  naasten.	  Zij	  konden	  de	  
ingevulde	  vragenlijst	  in	  de	  gesloten	  antwoordenvelop	  terugsturen	  aan	  Bureau	  De	  Bok.	  	  
	  
In	  totaal	  zijn	  er	  voor	  dit	  onderzoek	  25	  naasten	  benaderd.	  Er	  zijn	  10	  geldige	  vragenlijsten	  teruggestuurd.	  Dat	  
betekent	  een	  respons	  van	  40%.	  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	  naasten.	  
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-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
Net	  Promotor	  Score	  
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De	  scores	  bij	  de	  aanbevelingsvraag	  (Zou	  u	  de	  zorg	  die	  uw	  naasten	  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)	   1	  
Aantal	  Passief	  Tevredenen	  (7)	   3	  
Aantal	  Promotors	  (8-‐10)	   6	  
Totaal	  N	   10	  
	  
	  	   	  
%	  Criticasters	  (0-‐6)	   10,0%	  
%	  Passief	  Tevredenen	  (7)	   30,0%	  
%	  Promotors	  (8-‐10)	   60,0%	  
	  
Met	  deze	  gegevens	  wordt	  de	  volgende	  NPS	  verkregen:	  

Net	  Promotor	  Score	  (NPS)	  	  
2017	   2018	  
+53,3	   +50,0	  

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

Cijfer	   Aantal	   Percentage	  
5	   1	   10,0%	  
7	   3	   30,0%	  
8	   3	   30,0%	  
9	   1	   10,0%	  
10	   2	   20,0%	  

Totaal	   10	   100,0%	  
	  

Het	  gemiddelde	  aanbevelingscijfer	  dat	  naasten	  aan	  de	  zorg	  van	  Eilandzorg	  geven	  is:	  7,9	  (2017:	  8,1)	   	  
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2.	  Wat	  kan	  Eilandzorg	  doen	  om	  de	  zorg	  voor	  uw	  naaste	  (nog	  verder)	  te	  verbeteren?	  
Er	  is	  door	  9	  respondenten	  gebruik	  gemaakt	  van	  de	  vrije	  ruimte.	  Alle	  reacties	  worden	  hier	  weergegeven.	  	  
	  

1. De	  kleinschaligheid	  goed	  vasthouden.	  
2. Er	  moet	  altijd	  een	  verzorgende	  aanwezig	  zijn.	  Als	  de	  verzorgenden	  uit	  beeld	  zijn,	  dan	  voelt	  mijn	  naaste	  

zich	  verloren	  en	  angstig.	  Ze	  voelt	  zich	  dan	  niet	  veilig	  en	  voelt	  zich	  ook	  verantwoordelijk	  om	  de	  andere	  
bewoners	  te	  beschermen.	  Ze	  hecht	  aan	  vaste	  verzorgende	  en	  vindt	  het	  niet	  fijn	  om	  steeds	  andere	  
gezichten	  te	  zien.	  

3. Geen	  verbeterpunten.	  
4. Meer	  personeel.	  Meer	  vast	  (bekwaam)	  personeel	  op	  de	  gesloten	  afdelingen.	  Soms	  is	  er	  slechts	  één	  

helpende	  voor	  zeven	  cliënten.	  
5. Niets,	  alles	  is	  naar	  wens.	  
6. Toch	  meer	  aandacht	  geven	  aan	  de	  bewoners.	  Op	  een	  verzoek	  van	  mij	  om	  de	  bewoner	  meer	  warme	  

kleding	  aan	  te	  doen	  (bewoner	  heeft	  het	  vaak	  koud)	  wordt	  niet	  echt	  gereageerd.	  
7. Zorgen	  dat	  er	  voldoende	  personeel	  op	  de	  afdeling	  is,	  zeker	  op	  de	  gesloten	  afdeling.	  
8. Echt	  persoonlijke	  aandacht	  geven,	  hoe	  lastig	  dit	  wat	  betreft	  tijd	  ook	  is.	  Gesloten	  afdeling	  anders	  

invullen,	  dus	  niet	  zo	  gesloten	  als	  deze	  nu	  is.	  Een	  niveau	  tussen	  de	  open	  en	  gesloten	  afdeling.	  De	  
gesloten	  afdeling	  is	  voor	  sommige	  bewoners	  te	  'zwaar'.	  

9. Persoonlijke	  zorg	  is	  goed,	  maar	  de	  hygiëne	  laat	  veel	  te	  wensen	  over.	  Ook	  de	  schoonmaak	  van	  de	  
kamers	  en	  het	  gebouw	  zelf	  is	  niet	  acceptabel.	  

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

1. De	  aandacht,	  de	  tijd,	  de	  zorg	  (vooruit	  denken).	  
2. De	  zorg	  is	  prima.	  
3. Het	  maakt	  zeker	  uit	  welke	  verzorgende	  dienst	  heeft.	  De	  meeste	  zijn	  wel	  betrokken	  en	  lief	  voor	  de	  

bewoner.	  
4. Het	  personeel	  heeft	  veel	  aandacht	  voor	  de	  cliënten,	  maar	  er	  is	  te	  veel	  werk	  voor	  één	  persoon.	  
5. Het	  benaderen	  van	  een	  huiselijke	  situatie	  
6. Hij	  ziet	  er	  altijd	  verzorgd	  uit.	  Er	  is	  veel	  aandacht	  voor	  hem.	  Goede	  maaltijden.	  Ze	  maken	  ook	  tijd	  voor	  

een	  praatje	  en	  helpen	  hem	  om	  naar	  beneden	  te	  gaan	  voor	  koffie	  drinken,	  gym	  of	  spelletjes	  te	  doen.	  
7. Men	  doet	  erg	  z'n	  best	  om	  de	  mensen	  te	  stimuleren	  en	  te	  helpen,	  maar	  de	  tijd	  is	  beperkt.	  Informatie	  

via	  de	  app	  (Caren	  Zorgt).	  
8. Mijn	  naaste	  doet	  hier	  wat	  ze	  thuis	  ook	  het	  liefste	  deed:	  koken	  en	  huishoudelijke	  klusjes.	  Ze	  mag	  

zichzelf	  zijn	  en	  wordt	  in	  haar	  waarde	  gelaten.	  Kleinschalig,	  contact	  met	  de	  verzorgende.	  
9. Er	  heerst	  een	  goede	  sfeer.	  Er	  worden	  voldoende	  activiteiten	  georganiseerd	  en	  geprobeerd	  bewoners	  

hieraan	  mee	  te	  laten	  doen.	  
10. De	  persoonlijke	  aandacht.	  
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Respondenten	  konden	  aangeven	  wat	  zij	  het	  belangrijkste	  vinden	  bij	  de	  zorg	  die	  de	  naaste	  van	  Eilandzorg	  krijgt.	  
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	  uw	  naaste	  van	  Eilandzorg	  krijgt?	  
Onderwerp	   Aantal	  

keer	  
gekozen	  

Percentage	  

Dat	  het	  personeel	  vakkundig	  te	  werk	  gaat	   9	   30,0%	  
Dat	  de	  zorg/hulp	  goed	  aansluit	  bij	  mijn	  wensen/de	  wensen	  van	  mijn	  naaste	   7	   23,3%	  
Dat	  er	  tijd	  is	  voor	  een	  praatje	   6	   20,0%	  
Dat	  mijn	  naaste	  zijn/haar	  leven	  kan	  doorleven	  met	  de	  hulp	  die	  hij/zij	  krijgt	   4	   13,3%	  
Dat	  ik	  kan	  meebeslissen	  van	  wie	  mijn	  naaste	  zorg	  of	  hulp	  krijgt	  (vaste	  persoon)	   2	   6,7%	  
Dat	  de	  tijden	  van	  de	  zorg/hulp	  goed	  aansluiten	   1	   3,3%	  
Dat	  er	  snel	  gereageerd	  wordt	  op	  mijn	  vragen/opmerkingen	   1	   3,3%	  
	  
	  



	  

	  
	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
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	  


