Cliënttevredenheidsonderzoek
In 2015 heeft de Sax enburgh Groep door KIWA Carity een cliënttevredenheidsonderzoek uitlaten
voeren. De uitkomsten van het meest recente cliënttevredenheidsonderzoek vindt u hieronder. Meer
informatie m.b.t. kwaliteit kunt u ook vinden op de website van ZorgkaartNederland.
Uitkomsten van het laatstgehouden cliënttevredenheidsonderzoek van de Saxenburgh Groep, najaar
2015.


Uitkom sten CQ- index Somatiek (doorklikken naar onderstaand)
De respons was 76 % (142 cliënten geïnterviewd)
Gemiddeld aanbevelingscijfer: 8.1 (landelijke spiegel 8.0)



Uitkom sten CQ- index PG (doorklikken naar onderstaande)
De respons was 72% (165 vragenlijsten terugont vangen)
Gemiddeld aanbevelingscijfer: 7.5 (landelijke spiegel 7.8)



Uitkom sten CQ- index Thuiszorg (doorklikken naar onderstaand)
De respons was 49% ( 71 vragenlijsten terugont vangen)
Gemiddeld aanbevelingscijfer: 8.1 (landelijke spiegel 8.5)

Uitkomsten CQ- index Somatiek Saxenburgh Groep, onderzoek uitgevoerd door K IWA Carity (juni/juli
2015)

Zou u de Saxenburgh Groep (S omatiek) bij vrienden en familie aanbevelen?

Posi tieve punten: uitspraken cliënten




Cliënt is eigenlijk over alles heel erg tevreden
Cliënt vindt de omgeving prachtig
Cliënt is tevreden over de gehele verzorging, staan 24 uur paraat voor de bewoner.

Verbeterpunten: uitspraken cliënten




Meer georganiseerde activiteiten zien
Meer personeel tijdens de spitsuren
De zorg is goed, kamer wordt erg warm (doordat de zon er de gehele dag opstaat)

Uitkomsten CQ- index PG Saxenburgh Groep, onderz oek uitgevoerd door KIWA Carity(juni/juli 2015)

Zou u de Saxenburgh Groep (P G) bij vrienden en familie aanbevelen?

e

Posi tieve punten: uitspraken 1 contactpersonen





Aandacht en flexibiliteit in de verzorging
Alle aandacht voor mijn moeder
Bij alles wat er gaande is, worden wij direct op de hoogte gebracht
Dat de cliënt en in de avond een advocaatje krijgen en samen koffie drinken.
e

Verbeterpunten: uitspraken 1 contactpersonen



Als er stukken getekend moeten worden kan het niet opgestuurd worden, dat is onhandig
Een grotere eenpersoonskamer krijgt die ze gezellig kan inric hten

Uitkomsten Thuiszorg index PG Saxenburgh Groep, onderzoek uitgevoerd door KIWA Carity (juni/juli
2015)

Zou u de Saxenburgh Groep (Thuiszorg) bij vrienden en familie aanbevelen?

Posi tieve punten: uitspraken cliënten (thuiszorg)




Aandacht, betrokkenheid en een luisterend oor
Deskundigheid en betrouwbaarheid
Medewerkers zeer begaan met mij

Verbeterpunten: uitspraken cliënten (thuiszorg)




Betere apparatuur aanschaffen waar medewerkers mee kunnen werken
Huishoudelijk hulp veranderd veel te vaak van personeel
Indien mogelijk een vast gezicht, vaste gezichten zijn voor velen een stukje vertrouwen

