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Inleiding 
 
Facit heeft voor Brentano in de maanden november – december 2021 een 
cliëntenraadpleging uitgevoerd. Voor u ligt de rapportage van deze cliëntenraadpleging.  
 
Hoofdstuk 1 beschrijft de gang van zaken rondom de cliëntenraadpleging. Beschreven wordt 
hoe de steekproeftrekking, informatievoorziening en dataverzameling zijn verlopen en de 
respons van het onderzoek wordt weergegeven.  
 
In hoofdstuk 2 worden de belangrijkste uitkomsten van deze raadpleging samenvattend 
weergegeven in de vorm van Top-3 Box scores en gemiddelde cijfers voor de 
ervaringsvragen. 
 
In hoofdstuk 3 staan de uitkomsten op vraagniveau weergegeven, evenals de rapportcijfers 
en de aanbevelingsscore.  
 
Hoofdstuk 4 geeft informatie over de achtergrondkenmerken van de respondenten. 
In hoofdstuk 5 wordt een samenvattend overzicht gepresenteerd van de complimenten en 
verbeterpunten die de respondenten hebben aangedragen. De rapportage sluit in 
hoofdstuk 6 af met de belangrijkste conclusies uit deze raadpleging. 
 
In bijlage 1 zijn de antwoorden op de vraag naar complimenten en verbetersuggesties 
gerubriceerd naar thema. 
 
 
 
Facit, Velsen-Noord 
Eddy Stam & Dorine Duwel, januari 2022 
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1. Cliëntenraadpleging 

1.1 Cliëntenraadpleging voor Brentano 

Facit heeft in de maanden november en december 2021 een cliëntenraadpleging gehouden 
onder vertegenwoordigers van de PG-cliënten van Klaasje Zevenster, Nieuw Vredeveld en ’t 
Huis aan de Poel. 

1.2 Doelgroep  

De doelgroep van deze cliëntenraadpleging wordt gevormd door alle vertegenwoordigers 
van PG-cliënten die in november 2021 in een van de locaties van Brentano woonachtig 
waren. De vragenlijst richt zich op de ervaringen van vertegenwoordigers met de zorg die 
hun naasten ontvangen. 

1.3  Exclusie en steekproeftrekking 

De doelgroep voor deze cliëntenraadpleging werd gevormd door de 177 vertegenwoordigers 
van PG-cliënten die in november 2021 zorg ontvingen in een van de locaties van Brentano. 
Er zijn geen vertegenwoordigers en/of cliënten uitgesloten van deelname aan het onderzoek. 
Het aantal vertegenwoordigers van cliënten dat benaderd kon worden voor deelname aan 
deze vragenlijst bedroeg aldus 177. 

1.4  Informatievoorziening 

De cliëntenraad en de medewerkers zijn voorafgaand aan de start van de raadpleging 
geïnformeerd over het doel van de raadpleging en de wijze waarop de raadpleging zou gaan 
plaatsvinden. In de uitnodigingbrief tot deelname aan deze cliëntenraadpleging zijn het doel 
van het onderzoek, de vertrouwelijkheid en anonimiteit van het onderzoek toegelicht. 

1.5 Vragenlijst 

De cliëntenraadpleging is uitgevoerd met de vragenlijst van 
ZorgkaartNederland. Deze vragenlijst bestaat uit zes gesloten vragen, 
twee open vragen en een vraag of (de vertegenwoordiger van) de cliënt 
mee wil doen aan het cliëntenpanel van ZorgkaartNederland. 

1.6 Doorlevering antwoorden aan ZorgkaartNederland 

De antwoorden van de vertegenwoordigers die daarmee ingestemd hebben, worden door 
Facit aangeleverd bij ZorgkaartNederland, zodat ze ook daar gepubliceerd kunnen worden.  

1.7 Dataverzameling 

Dataverzameling vond plaats middels telefonische interviews die hebben plaatsgevonden 
tussen 22 november en 6 december 2021. 

1.8 Respons  

Voor deze raadpleging zijn 177 vertegenwoordigers gebeld. Twee daarvan vielen af, omdat 
het telefoonnummer onjuist was, omdat de getelefoneerde vertegenwoordigers aangaf geen 
vertegenwoordiger te zijn, of omdat de vertegenwoordiger en/of cliënt overleden was. 
114 vertegenwoordigers hebben meegewerkt aan een telefonisch interview. De respons voor 
deze raadpleging komt hiermee op 65%. 

1.9 Leeswijzer 

Alle antwoorden van vertegenwoordigers, zowel die van degenen die instemden met 
publicatie van hun antwoorden als van degenen die niet wilden dat hun antwoorden op 
ZorgkaartNederland gepubliceerd worden, zijn in deze rapportage verwerkt. 
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De antwoorden op de gestelde vragen worden in staafdiagrammen gepresenteerd:  

 

 

Boven de staven staat het percentage vertegenwoordigers van cliënten dat het betreffende 
antwoord heeft gegeven. Omdat dit afgeronde percentages zijn, kan het soms voorkomen 
dat ze opgeteld niet exact op 100% uitkomen. 
 
Onder de staafdiagrammen is aangegeven met N = hoeveel vertegenwoordigers van cliënten 
in totaal de betreffende vraag beantwoord hebben.  
 
In de tweede grafiek wordt de gemiddelde uitkomst op de gestelde vraag weergegeven, voor 
Brentano als geheel en uitgesplitst naar locatie:  
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In de derde en onderste grafiek wordt de top-3 box score weergegeven. Dit is het percentage 
vertegenwoordigers van cliënten dat een van de drie meest gunstige antwoordcategorieën 
kiest, in deze raadpleging een 8 of hoger, en daarmee te kennen geeft met het onderwerp in 
kwestie positieve ervaringen te hebben: 

 
 

1.10 Spiegelinformatie 

Als spiegelinformatie is het Facit totaal weergegeven. Het Facit totaal bestaat uit 3.940 
vertegenwoordigers van de raadplegingen die door Facit in 2020 zijn geraadpleegd. 
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2. Samenvatting 

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de uitkomsten van deze raadpleging samenvattend gepresenteerd in 
de vorm van Top-3 Box scores. Een Top-3 Box score is het percentage vertegenwoordigers 
van cliënten dat een van de drie meest gunstige antwoordcategorieën kiest, in deze 
raadpleging een 8 of hoger, en daarmee te kennen geeft met het onderwerp in kwestie 
positieve ervaringen te hebben. 
 
Top-3 Box scores maken dus in één oogopslag duidelijk hoeveel vertegenwoordigers van 
cliënten tevreden zijn over het onderwerp of hierover een gunstige beoordeling geven. 
Omgekeerd kan ook direct worden afgeleid hoeveel vertegenwoordigers géén positieve 
ervaringen hebben. 

2.2 Top-3 box scores ervaringsvragen 

Vertegenwoordigers van cliënten konden de vragen beantwoorden middels een cijfer tussen 

1 en 10. In onderstaand overzicht zijn voor de ervaringsvragen uit deze raadpleging de Top-

3 Box scores op vraagniveau weergegeven: 

 

 

De vraag waarop gemiddeld de meeste vertegenwoordigers een 8 of hoger is gegeven, is de 
vraag ‘Behandelen de medewerkers uw naaste met aandacht? Gaan de medewerkers op 
een goede manier met uw naaste om?’ 81% van de geraadpleegde vertegenwoordigers gaf 
een 8 of hoger op deze vraag.  
 
De vraag waarop gemiddeld met het laagste cijfer geantwoord is, is de vraag ‘Vindt u het 
gebouw, de voorzieningen en de omgeving prettig?’ Hier gaf 67% van de 
vertegenwoordigers een 8 of hoger.  
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2.3 Gemiddelde cijfer ervaringsvragen 

In de weergave hieronder zijn de vragen gerangschikt op het gemiddeld cijfer. 
 

 
 
De vraag waarop gemiddeld het hoogste cijfer is gegeven, is de vraag ‘Behandelen de 
medewerkers uw naaste met aandacht? Gaan de medewerkers op een goede manier met 
uw naaste om?’  
 
De vraag waarop gemiddeld met het laagste cijfer geantwoord is, is de vraag ‘Vindt u het 
gebouw, de voorzieningen en de omgeving prettig?‘  
 

2.4 Weergave cliëntervaringen met de totaalscore van ZorgkaartNederland 

De Stuurgroep Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg heeft besloten dat met ingang van 2021 
zorgaanbieders cliëntervaringen in de verpleeghuiszorg minimaal één keer per jaar de 
totaalscore van ZorgkaartNederland moeten aanleveren aan het Openbaar Data Bestand 
(ODB) van het Zorginstituut Nederland als maat voor de ervaringen van hun cliënten.  

De totaalscore op de ZorgkaartNederland-vragen wordt berekend in twee stappen: 

 per respondent wordt een gemiddelde score berekend op álle vragen; 

 op basis van alle gemiddelde score wordt de gemiddelde totaalscore berekend.  

 
  

7,8

7,9

8,0

7,9

7,8

8,2

7,7

7,7

7,9

7,9

8,0

8,2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Vindt u het gebouw, de voorzieningen en de omgeving
prettig?

Verloopt het maken van afspraken goed? En komt de
organisatie/medewerker gemaakte afspraken over tijden,

tijdstippen en bereikbaarheid na?

Hoe beoordeelt u de kwaliteit en het effect van de
verpleging, verzorging of behandeling?

Wordt uw naaste gezien en gehoord? Wordt er passend
gereageerd op vragen en verzoeken van u en uw

naaste?

Sluit de zorg aan op wat uw naaste belangrijk vindt? Past
het bij de manier waarop uw naaste wilt leven?

Behandelen de medewerkers uw naaste met aandacht?
Gaan de medewerkers op een goede manier met uw

naaste om?

Brentano '21 Facit totaal



Cliëntenraadpleging vertegenwoordigers PG-cliënten  Brentano 2021  

 

Pagina 10 van 78 

Voor deze cliëntenraadpleging is de totaalscore als volgt: 

 

 

 

 

Niet alle waarderingen die cliënten in deze cliëntenraadpleging gegeven hebben, kunnen 

door Facit bij ZorgkaartNederland aangeleverd worden. Dit kan alleen als cliënten voldoende 

vragen hebben beantwoord, met publicatie hebben ingestemd en hun contactgegevens 

hebben doorgegeven, zodat ZorgkaartNederland hun waardering desgewenst kan verifiëren.  

 

De waarderingen die vanuit deze cliëntenraadpleging naar 

ZorgkaartNederland doorgezet kunnen worden, zijn te herkennen aan het 

groene label ‘geverifieerd’.  

 
De actuele totaalscore voor Brentano op ZorgkaartNederland wordt berekend over de 
afgelopen vier jaar, inclusief de huidige lopende maand. Waarderingen ouder dan vier jaar 
blijven wel te lezen, alleen komt er bij te staan dat het om een oudere waardering gaat. Deze 
tellen niet meer mee voor het getoonde gemiddelde cijfer van Brentano. 
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3. Uitkomsten ervaringsvragen 
 

1. Verloopt het maken van afspraken goed? En komt de organisatie/medewerker 

gemaakte afspraken over tijden, tijdstippen en bereikbaarheid na? 
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2. Hoe beoordeelt u de kwaliteit en het effect van de verpleging, verzorging of 

behandeling? 
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3. Behandelen de medewerkers uw naaste met aandacht? Gaan de medewerkers op 

een goede manier met uw naaste om? 
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4. Sluit de zorg aan op wat uw naaste belangrijk vindt? Pa st het bij de manier waarop 

uw naaste wilt leven? 
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5. Wordt uw naaste gezien en gehoord? Wordt er passend gereageerd op vragen en 

verzoeken van u en uw naaste? 
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6. Vindt u het gebouw, de voorzieningen en de omgeving prettig? 
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9. Zou u Brentano aanbevelen bij andere mensen met dezelfde aandoening of 

gezondheidsklachten? 
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En welk cijfer geeft u daaraan? 
Deze vraag kunnen respondenten beantwoorden op een schaal van 0 = ‘zeer waarschijnlijk niet’ tot 10 = ‘zeer waarschijnlijk wel’. De volgende 
antwoorden zijn hierop gegeven:  
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0 zeer waarschijnlijk niet 32 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 

1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

2 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

3 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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7 431 14 4 0 4 0 6 3 1 2 0 4 1 3 0 0 0 18 
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N in grafiek 2.917 105 29 12 13 4 36 11 10 8 7 40 11 8 7 6 8 104 
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In percentages weergeven: 
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Cliëntenraadpleging vertegenwoordigers PG-cliënten  Brentano 2021  

 

Pagina 24 van 78 

Bij een score van 0 tot en met 6 is de respondent een ‘criticaster’, bij een 7 of 8 een ‘passief 
tevreden respondent’ en bij een 9 of 10 een ‘promotor’: 
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Netto Promotor Score 
De Netto Promotor Score, het percentage cliënten dat een 9 of 10 heeft geantwoord op de 
aanbevelingsvraag - het percentage cliënten dat een 0 t/m 6 heeft geantwoord op de 
aanbevelingsvraag, is dan als volgt: 
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Europese NPS 
Bij een score van 0 tot en met 5 is de respondent een ‘criticaster’, bij een 6 of 7 een ‘passief 
tevreden respondent’ en bij een 8, 9 of 10 een ‘promotor’: 
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Promotor Score 
De Promotor Score, het percentage cliënten dat een 8, 9 of 10 heeft geantwoord op de 
aanbevelingsvraag, is als volgt: 
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4. Doorlevering naar ZorgkaartNederland  
 

1. Mogen uw antwoorden geanonimiseerd vermeld worden op ZorgkaartNederland? 

 

 

 

2. Voor welke aandoening krijgt uw naaste zorg? 

 

Nieuw Vredeveld - Frans Hals 

 Dementie 

 Ziekte van Alzheimer 

 

Nieuw Vredeveld - Jan Steen 

 Dementie 

 Ziekte van Alzheimer 

 

Nieuw Vredeveld - Johannes Vermeer 

 Dementie 

 Ziekte van Alzheimer 

 

Nieuw Vredeveld - Paulus Potter 

 Dementie 

 Ernstig hersenletsel wegens hersenbloeding 

 

Nieuw Vredeveld – Rembrandt 

 Dementie 

 Evenwichtsstoornis 

 Ziekte van Alzheimer 

 Begon te dementeren en verwaarloosde zichzelf, ondanks alle geboden thuiszorg 

ging het niet meer. 

 Gewoon ouderdom, vergeetachtigheid en niet meer voor zichzelf kunnen zorgen. 

 

Klaasje Zevenster – Anemoon 

 Dementie 

 Ziekte van Alzheimer 

 

Klaasje Zevenster – Roos 

 Dementie 

 Ziekte van Alzheimer 

 Ouderdom. 
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Klaasje Zevenster – Sering 

 Dementie 

 

Klaasje Zevenster – Tulp 

 Dementie 

 

't Huis aan de Poel - De Linde 

 Dementie 

 Hersenaandoeningen 

 

't Huis aan de Poel – Magnolia 

 Dementie 

 Mijn schoonvader heeft geen zorg nodig, wel een beetje aandacht! 

 Ouderdom, mijn moeder is bijna op! 

 Somatische klachten. 

 

't Huis aan de Poel - Olmenhof 

 Dementie 

 Oogaandoeningen 

 Ziekte van Alzheimer 

 Tia 

 Diverse aandoeningen zowel fysiek als psychisch. 

 

3. Wilt u meewerken aan het Zorgpanel van Patiëntenfederatie Nederland en 

onderzoek van ZorgkaartNederland? 
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5. Samenvatting van de tevreden ervaringen en verbeterpunten 
 

De antwoorden op de vragen ‘Waarover bent u tevreden?’ en ‘Wat zijn verbeterpunten?’ zijn 
verwerkt in onderstaande grafiek.  
 
In totaal zijn er door de vertegenwoordigers 213 tevreden ervaringen en 178 verbeterpunten 
genoemd:  

 
 
In de bijlagen bij deze rapportage zijn de antwoorden op de open vragen uitgeschreven per 
locatie(onderdeel).  
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6. Conclusies 
 
Afspraken 
Aan de vertegenwoordigers is gevraagd of het maken van een afspraak goed verliep en of 
de organisatie/medewerker gemaakte afspraken over tijden, tijdstippen en bereikbaarheid 
nakomt. 63% van de geraadpleegde vertegenwoordigers geeft een 8 of hoger. De laagste 
waardering is een 4, de hoogste waardering is een 10 en de gemiddelde score op deze 
vraag is eveneens een 7,7. 
 
Verpleging 
Voor de kwaliteit en het effect van de verpleging, verzorging of behandeling geven de 
meeste vertegenwoordigers een 8. De laagste waardering is een 4, de hoogste waardering is 
een 10 en de gemiddelde score op deze vraag is een 7,9. 71% van de geraadpleegde 
vertegenwoordigers geeft een 8 of hoger. 
 
Omgang medewerkers 
Op de vraag of medewerkers de cliënten met aandacht behandelen en op een goede manier 
met cliënten omgaan, geven de meeste vertegenwoordigers een 8. De laagst gegeven 
waardering is een 3, de hoogste waardering een 10 en de gemiddelde score op deze vraag 
is een 8,2. 81% van de geraadpleegde vertegenwoordigers geeft een 8 of hoger. 
 
Kwaliteit van leven 
Als aan vertegenwoordigers gevraagd wordt of de zorg aansluit op wat de cliënt belangrijk 
vindt en past bij de manier waarop de cliënt wil leven, dan geven de meeste 
vertegenwoordigers een 8. De laagste waardering voor dit thema is een 4, de hoogste 
waardering een 10 en de gemiddelde score op deze vraag is een 8. 69% van de 
geraadpleegde vertegenwoordigers geeft een 8 of hoger. 
 
Luisteren 
74% van de geraadpleegde vertegenwoordigers geeft een 8 of hoger op de vraag of de cliënt 
gezien en gehoord wordt en of er passend gereageerd wordt op vragen en verzoeken. De 
meeste vertegenwoordigers geven een 8. De laagst gegeven waardering voor dit thema is 
een 2, de hoogste waardering is een 10 en de gemiddelde score op deze vraag is een 7,9. 
 
Accommodatie 
Het gebouw, de voorzieningen en de omgeving worden het vaakst gewaardeerd met een 8. 
De hoogste waardering is een 10, de laagste waardering is een 4 en het gemiddelde cijfer is 
een 7,7. 57% van de geraadpleegde vertegenwoordigers geeft een 8 of hoger. 
 
NPS-vraag 

89% van de geraadpleegde vertegenwoordigers zou Brentano aanbevelen bij andere 

mensen met dezelfde ziekte of gezondheidsklachten. Als hen gevraagd wordt om daar een 

cijfer aan te geven, geeft 7,6% een zes of lager en toont zich daarmee een criticaster. 

55,2% geeft een 7 of een 8 en is een passief tevreden respondent en de overige 

vertegenwoordigers (37,1%) geven een 9 of 10 op de aanbevelingsvraag, wat hen een 

promotor maakt. 
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Bijlage 1 Complimenten en verbeterpunten Nieuw Vredeveld Frans 
Hals 
 
Onderstaand zijn de antwoorden op de open vragen ‘Waarover bent u zeer tevreden wat 
betreft de zorgverlening?’ en ‘Wat kan er volgens u beter in de zorgverlening?’ per thema 
weergegeven. 

 
Algemeen 

 

Complimenten  

 Ik ben overal zeer positief. Dit is een 

beter verpleegtehuis dan waar mijn 

vader eerst zat. 

Verbeterpunten  

 Wel jammer dat er niet meer zo veel 

vrijwilligers zijn, maar dat kan ook door 

de huidige tijd komen. 

  
Verpleging en verzorging  
 

Complimenten  
 Het personeel is zorgzaam en werkt 

hard. 

 Ik had wel even een klacht over het 

aankleden en wassen, mijn moeder 

zag er af en toe niet uit, maar dat is 

inmiddels erg verbeterd. 

 Ik ben zeer tevreden over de zorg en 

de omgang van het personeel met mijn 

moeder. Zij heeft het hier heel erg naar 

haar zin en zegt zelf ook "ik zit hier 

goed". 

 Ik ben tevreden over de zorg en 

aandacht van het personeel. 

 Ik ben tevreden over de zorg die 

geleverd wordt. Uiteraard is er wel 

verschil in verzorgers, maar over het 

algemeen sluiten ze prima aan bij de 

bewoners. Ze zijn goed ingespeeld op 

de bewoners. 

 Veel meer aandacht en ze houden hem 

lekker bezig. 

Verbeterpunten  
 

 

Omgang medewerkers en bejegening 
 

Complimenten  
 De verpleging is goed begaan met mijn 

vader, heel prettig. 

Verbeterpunten  
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Luisteren 
 

Complimenten  

 

Verbeterpunten  

 Het komt wel eens voor dat een 

verzoek niet helemaal goed wordt 

opgevolgd.  

 
Accommodatie en voorzieningen 
 

Complimenten  

 Vegetarische maaltijden, veel keuze, 

heel veel activiteiten ook op maat, 

gespreksgroep. 

 Mijn moeder zit hier top. Er worden 

heel veel activiteiten georganiseerd, 

zoals schilderen, knutselen, breien en 

optredens. 

 Onlangs zijn ze verhuisd naar een 

grotere huiskamer en dat geeft duidelijk 

meer bewegingsruimte. Er wordt veel 

georganiseerd. Elke week krijgen we 

een weekprogramma gemaild. Wij 

vinden het helemaal top! 

 Er worden heel veel activiteiten 

georganiseerd en dat is leuk, we 

worden goed op de hoogte gehouden. 

Het gebouw is wel wat gedateerd, 

maar op zich prima en ruim genoeg. 

 Er worden veel activiteiten 

georganiseerd, zo kunnen de 

bewoners zwemmen, koken, naar de 

markt en zijn er optredens. Dat is erg 

leuk. 

 Zo gaan ze met hem zwemmen of naar 

de markt. Het gebouw is ook prima, de 

kamers zijn mooi, de ligging is prima en 

ze hebben allemaal een buitengedeelte 

die gemakkelijk toegankelijk is. Ook is 

er een nieuwe huiskamer, die netjes is. 

Verbeterpunten  

 Op zich is het gebouw prima, maar 

onlangs is de huiskamer veranderd en 

dat is wel erg verwarrend voor de 

bewoners. 

 De huiskamers waren klein, maar die 

zijn nu gerenoveerd en groter gemaakt. 

Ik vind desondanks dat er toch wel veel 

bewoners per huiskamer zijn en dat 

kan te veel prikkels geven. 

 Wat ik jammer vind is dat er geen 

makkelijk doorverbindsysteem is als je 

belt en de verkeerde afdeling neemt 

op. Dan moet je weer opnieuw bellen. 

Niet echt klantvriendelijk dus. 

 Er worden veel activiteiten 

georganiseerd, maar ik vind ze wel wat 

gedateerd en wollig. 

 
Personele inzet 
 

Complimenten  

 

Verbeterpunten  

 Mijn moeder woont hier nu al bijna 

vier jaar. Het liep altijd goed. Maar het 

is in de laatste periode, zeker sinds 

corona wel achteruit gegaan. Het is 

vaak onduidelijk wie nu het 

aanspreekpunt is, er zijn veel 

wisselingen in personeel, een te kort 

aan personeel. 
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 Wel is te merken dat ze het erg druk 

hebben met te weinig personeel 

eigenlijk.  

 

Informatie en communicatie 
 

Complimenten  
 Er worden ook vaak stukjes 

geschreven over de bewoners en naar 

ons gemaild, dat is echt erg leuk. 

Verbeterpunten  
 MDO wordt soms vlak van te voren 

afgezegd en ik zit toch met mijn werk, 

het zorgdossier is onvoldoende up tot 

date en je wordt onvoldoende op de 

hoogte gehouden. Bijvoorbeeld toen 

mijn moeder was gevallen hoorde ik 

dat pas dagen later. 
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Bijlage 2 Complimenten en verbeterpunten Nieuw Vredeveld Jan 
Steen 
 
Onderstaand zijn de antwoorden op de open vragen ‘Waarover bent u zeer tevreden wat 
betreft de zorgverlening?’ en ‘Wat kan er volgens u beter in de zorgverlening?’ per thema 
weergegeven. 

 
Algemeen 

 

Complimenten  

 Ik ben dik tevreden! 

Verbeterpunten  

 Ik vind dat het tehuis nooit meer 

gesloten mag worden voor 

mantelzorgers. 

 
Afspraken 

 

Complimenten  
 

Verbeterpunten  
 Het naleven van de afspraken kan 

beter, ik moet er zelf altijd achteraan 

om te zorgen dat het wordt nageleefd. 

 

Verpleging en verzorging  
 

Complimenten  
 Ik vind de zorg hier prima. 

 Ik vind dat mijn moeder perfect 

verzorgd wordt. Er is veel aandacht 

voor haar. Ook vind ik het erg goed dat 

ze zich actief ontwikkelen rondom 

dementie. 

Verbeterpunten  
 

 

Omgang medewerkers en bejegening 
 

Complimenten  
 De medewerkers zijn vriendelijk en 

hebben veel aandacht voor de 

bewoners. Ik ben erg tevreden. 

 Mijn vrouw krijgt veel aandacht en dat 

vind ik erg fijn. 

 De aandacht van de directe 

verzorgenden vind ik heel positief. 

Verbeterpunten  
 

 

 
Kwaliteit van leven  
 

Complimenten  

 Ik vind het belangrijk dat ze zorgen dat 

mijn moeder een fijne tijd heeft en 

leuke activiteiten doet. Ik zou hier 

Verbeterpunten  
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graag de prioriteit zien, boven het 

medische. 

 
Accommodatie en voorzieningen 
 

Complimenten  
 De voorzieningen zijn voor de rest erg 

goed. 

 Er worden voldoende activiteiten 

georganiseerd. Het gebouw is wel 

gedateerd, maar op zich prima. 

 De andere huiskamers zijn wel 

aangenamer. De tuin is ook fantastisch 

met de dieren! 

 Ik ben wel heel blij dat mijn moeder 

een eigen badkamer heeft. 

Verbeterpunten  
 Ik vind de grootte van de afdeling en 

het groot aantal mensen wat minder 

goed. Ik denk dat dit niet bevorderlijk is 

voor de gezondheid van mijn vrouw. 

 Het gebouw is wat gedateerd en soms 

kan er wat beter worden 

schoongemaakt. 

 De activiteiten in de huiskamer zijn 

gering. Ik zou het leuk vinden als er 

wat meer activiteiten worden 

georganiseerd. Het gebouw is helaas 

wat verouderd.  

 Het gebouw is wat verouderd. Ik weet 

dat ze hier aandacht aan besteden. 

 Maar ik vind wel dat het niet overal 

even schoon is. Dat mag wel beter. 

 De bereikbaarheid en telefoons zouden 

beter kunnen. Ik zou graag gelijk goed 

doorverbonden worden. 

 Het gebouw ervaar ik niet als heel 

prettig, de huiskamer van mijn moeder 

is anders dan de andere huiskamers. 

Het is er niet gezellig.  
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Bijlage 3 Complimenten en verbeterpunten Nieuw Vredeveld 
Johannes Vermeer 
 
Onderstaand zijn de antwoorden op de open vragen ‘Waarover bent u zeer tevreden wat 
betreft de zorgverlening?’ en ‘Wat kan er volgens u beter in de zorgverlening?’ per thema 
weergegeven. 
 

Algemeen 

 

Complimenten  
 Ik ben best tevreden over 

Nieuw Vredeveld. 

Verbeterpunten  
 

 Ik kan niet heel veel in detail beschrijven hoe het er binnen de instelling aan toe gaat, 

omdat coronamaatregelen behoorlijk beperken hoe en wanneer je op bezoek kunt.  

 
Verpleging en verzorging  
 

Complimenten  
 Ik heb niet veel zicht op het verloop 

van de verzorging, maar volgens mij zit 

dat helemaal goed. 

 Het personeel is onwijs toegewijd en 

daar ben ik heel erg over te spreken.  

Verbeterpunten  
 

 
Kwaliteit van leven  
 

Complimenten  
 Ik merk dat mijn moeder erg gelukkig is 

binnen deze instelling. 

 Ik heb zelf niet heel veel meegekregen 

over hoe het binnen deze instelling 

gaat, maar mijn vader kan nog heel 

goed laten weten hoe het met hem 

gaat. Het is duidelijk dat hij zich er erg 

op zijn gemak voelt. 

 Ik merk echter wel dat mijn moeder 

zich ondanks haar 

gezondheidsproblemen behoorlijk 

gelukkig voelt binnen de instelling. 

Verbeterpunten  
 

 
Accommodatie en voorzieningen 
 

Complimenten  
 Het is vooral een erg mooie instelling, 

met een prachtig restaurant, een fijne 

omgeving en een mooie tuin. Ook zijn 

er veel leuke activiteiten om aan mee 

te doen. 

Verbeterpunten  
 Het eten kan verbeterd worden. De 

kamers vind ik prima maar de 

woonkamer vind ik niet echt gezellig. 

 Wat wel een probleem is, is dat het 

keukenblok van mijn moeder al sinds 
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 Ik merk dat Nieuw Vredeveld een van 

de prettigere gebouwen van Brentano 

is. In verhouding is alles hier wat 

huiselijker en warmer ingericht. Het 

restaurant is heel fijn om in te 

verblijven met mijn tante wanneer ik op 

bezoek kom. De tuin is ook een 

prettige plek voor bewoners om 

doorheen te wandelen en is gezellig 

dankzij de kippen en konijnen die er 

zijn. 

2019 verrot is door wateroverlast 

destijds. Dat is al meerdere keren 

aangegeven en er is afgesproken dat 

er iets aan zou worden gedaan, maar 

het gebeurt maar niet. 

 Als ik iets moet bedenken wat het 

mogelijk beter zou kunnen maken, zou 

ik vragen om de gangen op de afdeling 

iets gezelliger te decoreren. Het lijkt nu 

een beetje teveel op een ziekenhuis. 

Het kan echter ook zijn dat dat expres 

is gedaan om te voorkomen dat 

bewoners te overprikkeld raken. 

 De wasserij is wel wat rommelig. Er 

raakt soms kleding kwijt en alle was 

lijkt op één hoop te worden gegooid en 

wordt op die manier gewassen, terwijl 

verschillende soorten kleding ieder een 

ander soort wasbeurt nodig hebben. 

Soms duurt het ook langer dan een 

week voordat je een kledingstuk weer 

terugziet. 

 
Personele inzet 
 

Complimenten  

 

Verbeterpunten  

 Helaas is er wel te weinig personeel 

naar mijn mening. 

 
Informatie en communicatie 
 

Complimenten  

 De instelling houdt mij altijd heel goed 

op de hoogte van hoe het met mijn 

tante gaat, of dat nu telefonisch 

gebeurt (meestal bij spoedgevallen) of 

per email; het gebeurt altijd vrij direct. 

Verbeterpunten  
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Bijlage 4 Complimenten en verbeterpunten Nieuw Vredeveld Paulus 
Potter 
 
Onderstaand zijn de antwoorden op de open vragen ‘Waarover bent u zeer tevreden wat 
betreft de zorgverlening?’ en ‘Wat kan er volgens u beter in de zorgverlening?’ per thema 
weergegeven. 
 
Algemeen 
 

Complimenten  
 Ik ben zeker tevreden over deze 

instelling. 

 Aan bovenstaande cijfers kunt u 

opmaken dat wij zeer tevreden zijn. 

Verbeterpunten  
 

  
Verpleging en verzorging  
 

Complimenten  
 De medewerkers van de activiteiten 

zijn fantastisch zij geven mijn moeder 

drie maal per week één op één 

aandacht omdat zij niet in een groep 

kan functioneren. 

Verbeterpunten  
 Het is maar net wie mijn moeder helpt, 

er zitten kanjers tussen maar er is erg 

veel verloop onder de zorg!  

 Er is een groot verschil wie de zorg 

levert of dat door de vaste krachten 

wordt uitgevoerd of medewerkers die 

"ingevlogen" zijn en die ook niet weten 

wat er op welk moment gedaan moet 

worden.  

 
Omgang medewerkers en bejegening 
 

Complimenten  

 Ik ben blij met alle zorg die mijn vader 

mag ontvangen, hoe de zorg wordt 

aangeboden en hoe of er wordt 

ingegaan op en met de wensen van de 

cliënt. 

 De medewerkers zorgen erg goed voor 

mijn moeder, zijn lief voor haar en 

letten ook goed op haar. Ikzelf maak 

een diepe buiging voor hen voor hoe zij 

klaar staan in deze tijd. 

Verbeterpunten  

 De verzorgenden nemen er de tijd voor 

om persoonlijke aandacht aan de 

bewoners te geven, maar ze mogen 

soms wel wat meer doorvragen. Mijn 

moeder is geneigd altijd te zeggen dat 

het goed met haar gaat; ook wanneer 

dit eigenlijk niet het geval is. 

 
Kwaliteit van leven  
 

Complimenten  
 Bij deze organisatie staat "het mens 

zijn primair". Deze filosofie wordt door 

de medewerkers ondersteund en ook 

echt in de praktijk gebracht. 

Verbeterpunten  
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 Flexibiliteit is mogelijk en kan worden 

aangepast aan het levensritme van de 

bewoner. 

 
Luisteren 
 

Complimenten  

 Wij zijn zeer tevreden er wordt 

geluisterd naar de cliënt alsook naar de 

familie en dat wordt samengebracht om 

te kijken wat er de mogelijkheden van 

zijn om in de praktijk te brengen.  

 Ook zijn wij zeer tevreden hoe er naar 

de partner van de cliënt wordt 

geluisterd.  

Verbeterpunten  

 

 
Accommodatie en voorzieningen 
 

Complimenten  
 Het gebouw is prima en de 

voorzieningen ook. Er wordt heel veel 

gedaan aan het geestelijk welzijn van 

de bewoners en dat ze zich nuttig 

blijven voelen. Zo bakken ze samen 

appeltaart, gaat mijn moeder 

zwemmen, samen naar de markt. Ze 

doen veel leuke dingen, dat had ik niet 

verwacht.  

 Het restaurant, de kapper en de tuin 

zijn mooie aanvullingen op het gebouw. 

 De kleinschaligheid van de locatie 

alsook de warme persoonlijke 

behandeling en betrokkenheid rondom 

mijn moeder. Het gebouw en de tuin 

zorgen ook voor een positief 

woongenot. Mijn moeder woonde eerst 

op een locatie van Brentano waar 

nieuwbouw had plaatsgevonden deze 

locatie kreeg een totaal andere indeling 

en daar woonde zij (na de nieuwbouw) 

niet meer op haar plaats. Na verhuizing 

naar Nieuw Vredeveld kunnen wij 

aangeven dat wij erg tevreden zijn. 

Verbeterpunten  
 De kale gangen daaromtrent zijn zo 

"ziekenhuisachtig" daar wil je als 

bewoner niet in komen te dwalen. 

 Ook vind ik het jammer dat er geen 

regelmatig rollatorcheck meer is. En de 

kwaliteit van het eten is wisselend. 

 Het gebouw zelf vind ik erg oud en 

beperkt er is een tuin maar een klein 

balkonnetje zou heerlijk zijn. 

 
Personele inzet 
 

Complimenten  
 Bovenal ben ik wel erg gerust dat er 

dag en nacht iemand is die voor mijn 

moeder zorgt. 

Verbeterpunten  
 Er is vrij veel verloop en de steeds 

weer andere gezichten dat ontregelt 

mijn moeder erg. 
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 Door de onderbezetting schiet de zorg 

nogal eens te kort dus kan ik over hen 

niet ontevreden zijn. Echt iedereen 

doet zijn best. 

 
Informatie en communicatie 
 

Complimenten  

 

Verbeterpunten  

 Soms is het wel lastig om de juiste 

persoon te pakken te krijgen die over 

een bepaalde vraag gaat. 

 De communicatie, in het zorgteam, 

loopt langs elkaar heen en men blijkt 

ook niet altijd inhoudelijk over 

dossierkennis te beschikken. 

 De communicatie zou wel wat beter en 

duidelijker kunnen. 

 Afspraken nakomen verloopt altijd 

goed zolang het afspraken zijn die de 

organisatie zelf maakt. Wanneer je als 

naaste een verzoek indient of een 

vraag stelt is er zelden zekerheid of er 

uiteindelijk wel iets mee gedaan wordt. 

Het lijkt erop dat de onderlinge 

communicatie binnen de organisatie 

niet erg efficiënt verloopt. Het komt wel 

eens voor dat de medewerkers 

onderling ook niet goed zijn afgestemd 

en weten wat de organisatie nu precies 

van plan is om wel of niet te doen en 

wanneer. Zo was het voor iedereen 

onduidelijk wanneer een kerstlunch 

zou worden georganiseerd. 
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Bijlage 5 Complimenten en verbeterpunten Nieuw Vredeveld 
Rembrandt 
 
Onderstaand zijn de antwoorden op de open vragen ‘Waarover bent u zeer tevreden wat 
betreft de zorgverlening?’ en ‘Wat kan er volgens u beter in de zorgverlening?’ per thema 
weergegeven. 

 
Algemeen 

 

Complimenten  

 Over het algemeen zijn wij zeer 

tevreden. 

 Ik ben heel tevreden over de 

verzorging van mijn ouders. 

 Ik ben heel tevreden over de zorg voor 

mijn moeder. 

 Nogmaals ik ben dik tevreden. 

Verbeterpunten  

 

 Het gebouw is wel wat oud, maar door de kleinschaligheid is dat helemaal niet erg. 

  
Afspraken 

 

Complimenten  

 

Verbeterpunten  

 Afspraken maken is moeilijk, vandaag 

maak ik een afspraak met de zorg 

(voorbeeld: geen zeep neerleggen in 

de douche) en de volgende dag ligt de 

zeep weer voor het grijpen. 

 
Verpleging en verzorging  
 

Complimenten  
 Ik ben zo blij dat mijn schoonmoeder 

daar is, zelf is ze verdrietig vanwege de 

dementie, maar er wordt heel goed 

mee omgegaan en ik voel mij ook 

gesteund door de zorgmedewerkers. 

Ze is er nog maar kort, maar ik heb al 

een hele goede indruk. 

 De verzorgenden zijn ook erg kundig 

en geduldig.  

 Wordt mijn vader later in de middag 

thuisgebracht dan wordt het eten gelijk 

voor hem in de magnetron verwarmt 

zodat hij dit niet misloopt. 

Verbeterpunten  
 Mijn vader wordt soms beter ingeschat 

als dat hij is. Soms zie ik een iPad of 

afstandsbediening bij hem liggen, 

terwijl hij deze niet meer kan bedienen. 

 
Omgang medewerkers en bejegening 
 

Complimenten  Verbeterpunten  
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 De persoonlijke aandacht voor mijn 

moeder is geweldig, ik ben heel blij dat 

zij daar is. 

 Op een uitzondering na zijn over het 

algemeen de zorgverleners liefdevol. 

 Ik ben heel erg tevreden over de zorg 

die mijn moeder krijgt. Men is zo vol 

aandacht voor haar en alert.  

 Het zijn hele lieve zorgmedewerkers, 

ze werken heel hard, pluim ervoor. Ze 

nemen als er even een mogelijkheid is 

ook in drukke tijden altijd een moment 

voor persoonlijke aandacht.  

 

 
Kwaliteit van leven  
 

Complimenten  

 Mijn moeder bloeit er gewoon op. Ze 

voelt zich veilig. 

Verbeterpunten  

 Wel vinden mijn ouders en wij als 

familie dat de verschillen tussen de 

bewoners in dementie te groot is. Zij 

vinden het afschuwelijk als er een 

bewoner in zijn/haar ondergoed op de 

gang loopt.  

 Graag zou ik wat meer één op één 

aandacht voor de bewoner willen mijn 

partner is namelijk geen groepsmens 

en valt daardoor vaak buiten de 

aangeboden activiteiten. 

 
Accommodatie en voorzieningen 
 

Complimenten  

 Mijn moeder vindt het hier net een 

hotel, dat zegt eigenlijk alles. Zij wordt 

op elk gebied volgens haar verwend. 

Haar kamer, eten, de zorg alles is naar 

wens. Ik ben dus zeer tevreden. 

 Het gebouw is ook heel fijn. 

 Ze heeft een fijne kamer met apart 

badgelegenheid. We gaan ook met 

haar koffie drinken in het restaurant, of 

een hapje eten, dat is gezellig. 

 De locatie ligt dicht in de buurt van 

winkels waardoor je met een 

wandelingetje snel in de stad bent en 

dat brengt gelijk gezelligheid met zich 

mee.  

Verbeterpunten  

 Ik ben ontevreden over de 

linnenkamer, kleren raken zoek of 

worden verwassen. Ook nieuwe 

kleding raakt zoek en komt bij een 

andere bewoner terecht 

 Het gebouw vinden wij niet 

aantrekkelijk de eerste keer dat wij 

binnen kwamen schrokken wij en 

vonden het erg beklemmend. 
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Personele inzet 
 

Complimenten  

 De vaste krachten daar ben ik heel 

tevreden over en zou ik een negen 

willen geven.  

Verbeterpunten  

 De vele wisselingen daarin tegen 

brengen erg veel onrust bij mijn 

partner en dat doorleeft ook bij mij. 

 
Informatie en communicatie 
 

Complimenten  

 

Verbeterpunten  

 De communicatie onderling, van vaste 

medewerkers naar incidentele 

medewerkers, kan beter.  

 Ondanks dat de cliënt hier woont moet 

je als familie toch nog veel zelf regelen. 
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Bijlage 6 Complimenten en verbeterpunten Klaasje Zevenster 
Anemoon 
 
Onderstaand zijn de antwoorden op de open vragen ‘Waarover bent u zeer tevreden wat 
betreft de zorgverlening?’ en ‘Wat kan er volgens u beter in de zorgverlening?’ per thema 
weergegeven. 

 
Algemeen 

 

Complimenten  

 Ik ben heel tevreden over deze 

organisatie. 

Verbeterpunten  

 

 
Afspraken 

 

Complimenten  

 De afspraken over de zorg worden 

goed geregeld met mij 

Verbeterpunten  

 

 
Verpleging en verzorging  
 

Complimenten  
 Ik ben het meest tevreden over de 

goede verzorging die mijn moeder 

krijgt. Er wordt goed gelet op 

lichamelijke en uiterlijke verzorging. 

 Ik ben heel tevreden over de inzet van 

de medewerkers om het mijn man naar 

de zin te maken en om goede 

verzorging te geven. Hij is tevreden en 

voelt zich op zijn gemak. 

Verbeterpunten  
 Het is wel jammer dat er ondanks dat 

er namen in de kleding staan kleding 

verwisseld wordt. Er zou beter opgelet 

moeten worden welk kledingstuk van 

wie is. 

  
Omgang medewerkers en bejegening 
 

Complimenten  

 Ik ben het meest tevreden over de 

liefdevolle en respectvolle verzorging 

van mijn naaste.  

 Ik ben tevreden over de vriendelijkheid 

van de verzorgers en mijn moeder 

maakt een tevreden indruk. Ik ben blij 

dat mijn moeder het naar haar zin 

heeft. 

 Ik ben tevreden over de eerste 

verzorgende omdat zij goed en 

duidelijk communiceert met mij en 

liefdevol naar mijn moeder is en begrip 

heeft voor haar. 

Verbeterpunten  

 Een aandachtspunt is dat mijn moeder 

vindt dat de verzorgers bij het 

aankleden haast hebben waardoor ze 

zich opgejaagd voelt. 
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 Het belangrijkste is dat iedereen heel 

erg lief is. 

 
Kwaliteit van leven  
 

Complimenten  
 Ik ben blij dat mijn moeder daar veilig 

zit en zich prettig voelt op de afdeling. 

 Ik merk dat hij rustig wordt op zijn 

eigen kamer. Ik heb zelf wat prettige 

gesprekken gehad met iemand van de 

organisatie over mijn man en mijn 

emoties in de situatie dat hij 

opgenomen werd op de afdeling. Ik 

voelde me altijd welkom en gehoord en 

ik zie en ik hoor van andere bezoekers  

dat zij dit ook missen. 

Verbeterpunten  
 Ik vind de groep waarin mijn man zit te 

groot met teveel uiteenlopende niveaus 

van dementie.  

 
Accommodatie en voorzieningen 
 

Complimenten  
 Ik vind het gebouw ruim en schoon en 

het komt vriendelijk over. Het is 

sfeervol aangekleed. De bewoners 

kunnen door het hele gebouw en de 

tuin lopen. De activiteitenbegeleiding is 

prima in dit huis. Er wordt veel 

georganiseerd en er is individuele 

aandacht Mijn moeder wordt betrokken 

bij activiteiten. 

 Het gebouw is heel mooi en mijn 

naaste geniet van het uitzicht vanuit 

haar kamer op de tuin. Ik vind het leuk 

wat er allemaal georganiseerd wordt. 

Mijn naaste wordt hierbij betrokken en 

is vrij om te gaan en te staan. 

 Het restaurant is fantastisch qua eten 

en om er te gezellig te zitten. 

 Men probeert ook activiteiten aan te 

bieden, maar mijn naaste is erg 

passief. Het gebouw is licht en ruim 

met een tuin.  

Verbeterpunten  
 Ik mis wel een receptioniste die 

mensen kan ontvangen en wegwijs kan 

maken en voor veiligheid om vreemden 

buiten de deur te houden. Daarbij zou 

je je welkom voelen als er iemand is 

om je te begroeten, zeker ook voor 

bezoek wat voor het eerst komt.  

 Ik vind het heel vervelend dat er geen 

receptionist meer is. Het voelt niet 

gastvrij en de sfeer verandert niet ten 

goede. 

 Het gebouw heeft veel aparte hoekjes 

en plekken die onbenut zijn gebleven 

waarvan ik me afvraag waarom daar 

niet wat neergezet wordt om 

activiteiten te kunnen doen zoals 

hometrainers en interactieve tafels. 

Aan activiteiten op de afdeling zou 

meer gedaan moeten worden. 

 Het is wel jammer dat er weinig 

parkeergelegenheid is. 

 
Personele inzet 
 

Complimenten  
 

Verbeterpunten  
 Ik vind dat er veel verloop is in het 

personeel waardoor er niet altijd 

adequaat zorg verleend kan worden. Ik 

vind dit onrustig voor dementerende 



Cliëntenraadpleging onder de vertegenwoordigers van PG-cliënten Brentano 2021  

 

Pagina 47 van 73 

bewoners die vastigheid nodig hebben 

in herkenning van personen. 

 Er is veel wisseling van medewerkers 

wat voor bewoners onrust geeft. Niet 

iedereen is even deskundig en goed op 

de hoogte van hoe de bewoner is om 

adequaat te handelen. Dat vind ik een 

gemis. 

 Ik vind dat er heel veel wisseling van 

medewerkers is waardoor er moeilijk 

een band op te bouwen is tussen hun, 

mijn man en mij. 

 
Informatie en communicatie 
 

Complimenten  

 Als ik iets echt wil bespreken kan ik op 

de afdeling een afspraak maken. In 

Puur voor Jou kan ik wel volgen wat er 

dagelijks gebeurd maar dat gebruik ik 

niet vaak. Als er echt iets aan de hand 

is word ik direct gebeld. 

 De communicatie tussen mij en de 

verzorging verloopt prima. Ik word 

gebeld of gemaild als er iets is met mijn 

moeder. Ik vind het prettig om in haar 

digitale dossier te kijken en te volgen 

hoe de dagelijkse gang van zaken is 

met haar. Ik kan daar zelf ook vragen 

in stellen. 

 Ik word gebeld als er iets is met mijn 

naaste. In Puur van Jou kan ik de 

dagelijkse gang van zaken betreffende 

mijn naaste goed volgen. Er wordt 

goed in gerapporteerd over de 

gemoedstoestand van mijn naaste. 

 Ik heb goede ervaring met Puur voor 

Jou, waarin ik de dagelijkse gang van 

zaken in de zorg aan mijn man kan 

volgen. De uitleg over dit 

dossiersysteem heb ik echter nooit 

gekregen. Dus ik wist niet dat ik daarin 

kon schrijven. 

 De communicatie is ook goed. 

Verbeterpunten  

 De bereikbaarheid van de 

medewerkers is telefonisch moeilijk. 

Als je belt naar het nummer, word je 

naar de verkeerde afdeling geleid. Dus 

je krijgt niet de goede afdeling. 

 Ik heb een eerste verantwoordelijke die 

ik met wat meer regelmaat zou willen 

spreken over de zorgverlening aan 

mijn man. Vanuit de organisatie  

verwacht ik meer richtlijnen over 

overlegmogelijkheden betreffende de 

voortgang van de zorgverlening aan 

mijn man. 

 Op de afdeling is het te druk om 

iemand van de medewerkers even te 

kunnen spreken over mijn man of 

praktische zaken betreffende de zorg. 

Een verbeterpunt zou zijn als de 

communicatie vanuit de organisatie 

duidelijker geregeld wordt vanaf het 

moment dat je naaste er komt wonen, 

bijvoorbeeld dat ik op de hoogte word 

gebracht van besprekingen over het 

zorgplan en hoe vaak die zijn. 

 Ik ben heel blij dat mijn naaste daar is. 

Het is kleinschalig en de lijntjes zijn 

kort. 

 
 
 
 
 
 
  



Cliëntenraadpleging onder de vertegenwoordigers van PG-cliënten Brentano 2021  

 

Pagina 48 van 73 

Bijlage 7 Complimenten en verbeterpunten Klaasje Zevenster Roos 
 
Onderstaand zijn de antwoorden op de open vragen ‘Waarover bent u zeer tevreden wat 
betreft de zorgverlening?’ en ‘Wat kan er volgens u beter in de zorgverlening?’ per thema 
weergegeven. 
 
Algemeen 

 

Complimenten  

 Ik ben uiterst tevreden en zou dit huis 

honderd procent aanbevelen. Ik vind 

dat het boven verwachting goed gaat. 

Verbeterpunten  

 

  
Verpleging en verzorging  
 

Complimenten  
 De medewerkers proberen te 

bedenken wat mijn moeder nog leuk 

vindt. Na een val is mijn moeder in een 

rolstoel komen te zitten en kan 

daardoor niks meer. Dat is erg 

frustrerend voor haar en zorgt ervoor 

dat ze geestelijk prikkelbaar is. Door 

haar specifieke aandoening begrijpt ze 

motorische handelingen niet meer. Ze 

moet voor alles hulp vragen, de 

medewerkers doen hun best en 

proberen haar daar in tegemoet te 

komen. 

 Ik ben zeer tevreden over de inzet en 

zorg die met aandacht en 

deskundigheid wordt gegeven aan mijn 

naaste. Ik kan goed overleggen over 

de zorgverlening met de vaste 

medewerkers. Ik kan hun ook bellen en 

zij mij. Als ik vragen heb kan ik mailen 

en dat wordt altijd beantwoord. 

 Over de zorg en hoe ze met mijn 

moeder omgaan zijn wij tevreden. Ze 

begrijpt het niet meer zo goed en hier 

voelt ze zich veilig en rustig. 

 Ik vind dat een aantal medewerkers 

hun best doet en een grote inzet om 

het mijn naaste naar de zin te maken.  

Verbeterpunten  
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Omgang medewerkers en bejegening 
 

Complimenten  

 Ook de vriendelijkheid van de zorg 

waardeer ik en vind ik enorm 

belangrijk. 

 Mijn moeder is erg blij met de aandacht 

die ze krijgt en hoe vriendelijk ze wordt 

verzorgd door het personeel. Ze zegt 

dan dat ze allemaal zo lief voor haar 

zijn. 

 De medewerkers zijn allemaal even lief 

voor mijn moeder en bereid om te 

helpen waar nodig. Ze klaagt nooit. 

Mijn moeder kan 's nachts bang zijn en 

wordt dan onrustig. Een medewerker is 

laatst net zolang bij haar blijven zitten 

tot ze weer helemaal rustig en 

gekalmeerd was. Dan denk ik dat ik me 

geen betere plek had kunnen wensen 

voor haar. 

Verbeterpunten  

 

 
Kwaliteit van leven  
 

Complimenten  

 Ik vind het bewonderenswaardig hoe 

het personeel met haar omgaat. Ze 

hebben naar mijn mening aardig in de 

smiezen wat mijn moeder prettig vindt 

en houden rekening met haar dagritme 

en de dingen die mijn moeder 

belangrijk vindt. Ze lakken haar nagels 

en ze gaat naar de kapper. 

Verbeterpunten  

 

 
Accommodatie en voorzieningen 
 

Complimenten  

 De accommodatie vind ik prachtig, de 

kamer van mijn moeder is 

spiksplinternieuw en wordt goed 

schoon gehouden. 

 Waar wij als familie heel tevreden over 

zijn, is de mate waarin er activiteiten 

worden ontplooid. Ikzelf vind het echt 

bijzonder en indrukwekkend hoe veel 

ze doen om de bewoners te vermaken. 

Er is entertainment, ze maken leuke 

uitstapjes en er komt dan weer een 

poffertjesbakker in de tuin of er komt 

een mobiele boerderij met dieren 

langs. 

Verbeterpunten  

 Rondom het toilet schort het wat aan 

de schoonmaak van de vloer, dat zou 

beter kunnen vind ik. 

 Ik vind dat de toegang tot het gebouw 

nogal wat problemen geeft. Dan kom ik 

de eerste deur wel door, maar niet 

door de tussendeur. Als ik dan bel 

word er niet altijd opgenomen. 

 Voor verbetering vatbaar is de 

schoonmaak van de kamer en 

badkamer . Met name het stofzuigen 

en dweilen mag secuurder gebeuren, 

zoals bijvoorbeeld onder het bed. 
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 De accommodatie geef ik een tien, er 

zijn mooie kamers en het ziet er netjes 

uit. Er is een restaurant en een kapper 

en in de zomer zitten we veel op het 

terras buiten. Mijn moeder is nog 

redelijk helder en inmiddels heeft ze 

ook aansluiting bij enkele andere 

bewoners met wie ze een gesprek kan 

voeren, dat is nu beter. 

 Het gebouw en de afdeling vind ik 

prettig. Op de gang heerst een rustige 

sfeer. Ik vind het fijn dat mijn naaste 

overal kan komen, ook in de tuin. 

 Ik ben heel tevreden over het aanbod 

van activiteiten, zoals bewegen voor 

ouderen, zingen en knutselen. Mijn 

naaste doet graag of zit er gezellig bij. 

Ik kan goed overleggen met de 

medewerkers over de zorg.  

 Nu moet ik telkens mijn naaste zoeken 

want het hele gebouw inclusief 

recreatieruimte, restaurant en 

binnentuin is voor alle bewoners vrij 

toegankelijk. De kamers van de 

bewoners zijn klein en er is in dit 

nieuwe gebouw beperkte mogelijkheid 

voor eigen inrichting en spullen. Er is 

geen buitenzonwering, maar wel 

rolgordijnen binnen die het zicht naar 

buiten ontnemen. Hieraan wordt niets 

veranderd. De wasserij van buitenaf is 

prijzig en verzorgt de was niet naar 

tevredenheid. Op mijn klacht hierover 

krijg ik geen inhoudelijke reactie vanuit 

de facilitaire dienst. Er zou iets aan 

gedaan moeten worden door de 

organisatie. 

 
Personele inzet 
 

Complimenten  

 

Verbeterpunten  

 Het verloop in personeel en inzet van 

uitzendkrachten maakt dat het verschil 

in aandacht en de kwaliteit van de 

zorgverlening aan mijn naaste erg 

uiteen loopt. 

 Wat ik jammer vind, is dat er 

wisselingen zijn met personeel. Voor 

mijn dementerende moeder is het 

lastig om steeds andere gezichten te 

zien en het maakt haar onzeker. Ik 

begrijp dat dit moeilijk is te voorkomen 

met het personeelstekort, maar ik vind 

het geen ideale situatie. Wat ik soms 

mis is een aanspreekpunt voor 

praktische zaken. Tijdens de corona 

was er een conciërge die dat deed en 

dat vond ik erg handig. Deze is nu 

helaas weer weg. Dat heeft denk ik te 

maken met geld, er is geen potje voor. 

 Ik mis de receptionist bij de entree die 

kon mij vertellen waar mijn naaste was 

en praktische hulp verschaffen. 

 Wat me opvalt als ik bij mijn moeder 

ben, is dat als ze op de bel drukt daar 

laat op wordt gereageerd. Ik denk dat 

dit in verband met personeelstekort is, 

maar in acute situaties vind ik dat wel 

een probleem. In de nacht is er maar 
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één verzorgende maar ook overdag is 

de bezetting soms lager. 

 Wat betreft de contacten, is het voor de 

familie, door de vele 

personeelswisselingen niet duidelijk 

wie ons aanspreekpunt is. 

 Ik mis dat er een receptionist is. Die 

wist precies te vertellen waar mijn 

vader zat en ik kreeg ook andere 

informatie. 

 Tijdens de corona was er iemand die 

iedereen opving voor het intekenen, 

handen reinigen et cetera, maar deze 

persoon zorgde er ook voor dat je kon 

komen waar je wilde zijn en haalde 

soms ook mijn moeder even op. Dat 

was heel prettig. Jammer dat hij er niet 

meer is. 

 
Informatie en communicatie 
 

Complimenten  

 Wat ik het allerbelangrijkste vind is dat 

ik in noodgevallen direct contact kan 

hebben met de afdeling en dat ze niet 

doorgeschakeld staan. Een enkele 

keer krijg ik geen terugkoppeling, maar 

voor de rest houden ze me netjes op 

de hoogte. 

 Ik vind het positief dat ik een goed 

multidisciplinair overleg heb. Therapie 

wordt uitgeoefend zonder overleg met 

mij. Er wordt aan gewerkt om dit te 

verbeteren. 

 Ik vind het prettig om Puur voor Jou 

mee te lezen. Dat geeft een goed beeld 

van de zorg aan mijn naaste. Wij zijn 

verder heel tevreden over alles. 

Verbeterpunten  

 Laatst zag ik in het zorgdossier van 

mijn moeder dat bepaalde medicatie 

was gestopt zonder enig overleg met 

de familie. Ik zou graag willen dat ze 

dat altijd eerst met ons kortsluiten. 

 Nieuwe medewerkers worden niet aan 

ons voorgesteld, zeker in het geval van 

een EVV’er zou ik dat wel plezieriger 

vinden. We krijgen geen 

terugkoppeling over afspraken die zijn 

gemaakt, bij navraag blijkt er niks mee 

te zijn gedaan. Ik vind dat ze steken 

laten vallen in de communicatie. 

 Ik vind het jammer dat er in het 

zorgdossier te algemeen over 

deelname aan activiteiten wordt 

gesproken en niet dat mijn naaste 

deelneemt of niet. 

 Ik vind het onjuist dat er bericht 

gegeven wordt vanuit Brentano over 

corona wat niet strookt met de 

werkelijkheid. Verbeterpunt is dat de 

organisatie open en transparant 

communiceert met mantelzorgers. 
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Bijlage 8 Complimenten en verbeterpunten Klaasje Zevenster 
Sering 
 
Onderstaand zijn de antwoorden op de open vragen ‘Waarover bent u zeer tevreden wat 
betreft de zorgverlening?’ en ‘Wat kan er volgens u beter in de zorgverlening?’ per thema 
weergegeven. 

 
Algemeen 

 

Complimenten  

 Ik vind dat het nu heel goed gaat. Mijn 

moeder gaat harder achteruit en heeft 

een-op-een zorg nodig. Het lukte 

gedeeltelijk om dit rond te krijgen en 

daarom heeft Brentano hier het laatste 

jaar zelf budget voor vrij gemaakt. 

Verbeterpunten  

 
Afspraken 

 

Complimenten  
 Ze zijn heel correct in het maken van 

afspraken. 

Verbeterpunten  
 

 

Verpleging en verzorging  
 

Complimenten  

 De verzorgenden gaan heel respectvol 

en doortastend met mijn vader om. Als 

hij iets zegt gaan ze daar serieus op in. 

Ondanks de hoge werkdruk maakt een 

aantal verzorgenden tijd voor een 

praatje. De medewerkers met wie hij 

een klik heeft lukt het om hem te 

stimuleren en activeren om mee te 

doen met activiteiten. Dat zou nog iets 

meer mogen gebeuren. 

 Ik heb het gevoel dat mijn moeder hier 

in goede handen is. Ik vind de 

persoonlijke zorg belangrijk. er wordt 

medisch goed op haar gelet. Ook 

kijken de zorgmedewerkers naar haar 

welzijn. 

Verbeterpunten  

 Een punt wat beter kan, is dat mijn 

moeder te weinig drinkt, hier wordt wel 

op gelet door het personeel maar ik 

denk dat ze soms niet door hebben dat 

ze dingen weggooit. Ik ben hier over in 

gesprek om een andere manier te 

vinden om dit op te lossen. Verder vind 

ik dat ze haar wat meer mogen 

stimuleren om zichzelf beter te 

verzorgen en op te staan uit bed en 

zich aan te kleden. Ze helpen haar wel 

maar het blijft een lastig punt. Aan de 

ene kant willen ze haar in haar waarde 

laten als ze iets niet wilt, maar aan de 

andere kant is het soms nodig om iets 

daadkrachtiger op te treden. Dat blijft 

toch een spanningsveld. 

 Er zijn te weinig activiteiten. Mijn man 

zou meer geactiveerd moeten worden 

en ze zouden hem vaker moeten 

meenemen naar de activiteiten. Dat 

gebeurt nu maar af en toe. 

 Mijn vader is toenemend incontinent, 

hij heeft vaker hulp bij het verschonen 
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nodig. Daarvoor zou meer oog moeten 

zijn. 

 De belofte dat er een keuken is waar 

de bewoners ook zelf mogen 

meehelpen met het koken, maken ze 

naar mijn mening niet helemaal waar. 

Dat vind ik jammer, want daardoor zie 

ik dat sommige bewoners niet veel 

meer doen en achteruit gaan. Ik zou 

graag zien dat ze de bewoners meer 

betrekken bij het bereiden van de 

maaltijden. 

 
Omgang medewerkers en bejegening 
 

Complimenten  
 Mijn vader is zelf tevreden en blij met 

de verzorgenden. Ze geven hem 

aandacht en zijn heel lief en begripvol.  

Er wordt goed naar hem geluisterd en 

als hij iets niet wil, respecteren ze dat. 

Ze doen hun best om hem te betrekken 

bij activiteiten. Ik merk dat hij daarvan 

geniet. Hij bloeide echt op van een 

busreisje naar Volendam. 

Verbeterpunten  
 Ik zou willen dat ze hem daarin meer 

stimuleren. Hij zit veel alleen. 

 
Kwaliteit van leven  
 

Complimenten  

 Waar ik heel positief over ben is dat ze 

goed luisteren en mijn moeder in haar 

waarde laten. Als mijn moeder niet 

naar beneden wilt dan respecteren ze 

dat. 

 Ik vind de medewerkers erg lief en ze 

houden rekening met de persoonlijke 

wensen van mijn moeder. Zo houden 

ze rekening met haar dagritme en  

's-avonds komen ze even bij haar 

langs met een kopje koffie en zetten de 

tv aan. Ook gaan ze samen met haar 

koekjes kopen. 

 Mijn moeder is volledig hulpbehoevend 

en de medewerkers proberen zo goed 

mogelijk rekening te houden met wat 

ze fijn vindt. Ik vind dat ze er netjes en 

goed uitziet. Als er activiteiten zijn 

zetten ze haar erbij, voor zover 

mogelijk. Ze hebben geprobeerd om 

haar te stimuleren door middel van 

muziek, maar dat lukte helaas niet 

Verbeterpunten  
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meer. Voor haar aandoening krijgt ze 

nu fysiotherapie en dat helpt. 

 Mijn moeder is erg opgeknapt sinds ze 

hier woont. De sfeer is warm en 

hartelijk, ook voor de familie. Ik zie hoe 

de verzorgenden mijn moeder 

opvangen en observeren wat ze nodig 

heeft. Ze hebben aandacht en geduld 

om haar te bewegen mee te doen aan 

activiteiten of samen te gaan eten. 

Maar als ze merken dat ze teveel 

overprikkeld raakt brengen ze haar 

meteen naar haar kamer. Als ze iets 

echt niet wil, laten ze haar in haar 

waarde. 

 De verzorgenden houden rekening met 

wat mijn moeder prettig vindt. Ze houdt 

van muziek en ze krijgt muziektherapie. 

Ze houden ook rekening met het tijdstip 

waarop ze haar naar bed brengen. De 

verzorgenden die mijn moeder kennen 

geven haar veel aandacht en weten 

hoe ze iets voor elkaar moeten krijgen. 

Dat is bij de flexmedewerkers niet zo. 

Over de bewegingsagoog sport en spel 

ben ik erg tevreden. Hij heeft zo lang 

mogelijk met mijn moeder gewandeld. 

 
Accommodatie en voorzieningen 
 

Complimenten  

 Het gebouw is nieuw en de faciliteiten 

zijn goed. 

 Mijn moeder is erg tevreden over haar 

flat. 

 Mijn man heeft hier een mooie kamer 

met eigen douche. 

 Mijn vader heeft een mooie kamer met 

badkamer, goed en ruim van opzet. 

 Ik heb de indruk dat er in het weekend 

weinig activiteiten zijn. Het zou fijn zijn 

als er dan ook iets wordt 

georganiseerd. Mijn vader helpt graag, 

bijvoorbeeld met pannenkoeken 

bakken. Daar betrekken ze hem op 

mijn verzoek nu bij. 

 Het huis is gemoderniseerd en 

overzichtelijk.  

 Het is gezellig in de huiskamer, daar 

wordt ze betrokken bij activiteiten en 

krijgt ze aandacht. 

Verbeterpunten  

 Er is geen aparte locatie voor het 

plaatsen van de rolstoel. Die staat dan 

in de weg in de badkamer. 

 De maaltijden die worden aangeleverd 

vindt mijn moeder matig. Ik hoor zowel 

van mijn moeder als andere bewoners 

dat er teveel pittige gerechten worden 

geserveerd, terwijl men graag meer 

Hollandsche pot zou willen. 

 Een verbeterpunt vind ik wel het 

schoonhouden van de badkamer. 

 Er is nu een andere firma voor de was 

en deze vind ik slechter. Een mooi 

vestje van mijn moeder kwam 

verkleurd terug. 

 Het enige wat ik jammer vind is dat de 

kamer van mijn moeder uitkijkt op een 

ander gebouw met balkonnetjes. Het 

staat vlakbij, zodat ze last heeft van 

inkijk. 



Cliëntenraadpleging onder de vertegenwoordigers van PG-cliënten Brentano 2021  

 

Pagina 55 van 73 

 De activiteiten zijn heel leuk. Zo gaan 

ze een dagje uit naar Volendam of 

pannenkoeken eten en er komt een 

mobiele boerderij met dieren langs. 

Ook met de feestdagen wordt er van 

alles georganiseerd. Er is veel 

aandacht voor het eten, dat is heel 

gevarieerd. 

 Het gebouw vind ik prima, alle 

huiskamers komen uit op de tuin. Daar 

is goed over nagedacht. 

 De kamer van mijn moeder is netjes en 

schoon, er is ook een binnentuin. 

 De tuin grenst aan de huiskamer. Ik 

vind het jammer dat er niet gekookt 

wordt op de afdeling, zodat er wat 

meer participatie bij de voorbereiding 

van het eten kan zijn. Dan zou ze wat 

meer afleiding hebben. Soms raken er 

helaas spullen uit haar kamer kwijt. 

 Wat ik echter een groot minpunt vind, 

is dat er geen afdak is bij de voordeur 

van het gebouw. Als het slecht en 

regenachtig weer is, sta ik soms lang 

te wachten met mijn moeder. Het 

personeel is natuurlijk druk bezig en 

het duurt wel even voor ze open 

kunnen doen. Ik merk dat veel mensen 

zich daar aan ergeren. Om die reden 

geef ik een 7 voor de accommodatie in 

plaats van een 9. 

 Van de zes huiskamers staan er 

twee leeg. Ik vind het zonde dat deze 

ruimtes nu niet worden gebruikt.  

 
Personele inzet 
 

Complimenten  

 

Verbeterpunten  

 Maar er is duidelijk een tekort aan 

verzorgenden, ze hebben het druk. 

Mijn man kan zichzelf aankleden en 

gaat dan naar beneden om te ontbijten. 

Maar ik weet niet of hij zich dan heeft 

gewassen en of iemand daarop let. 

Laatst was er ‘s ochtends niemand in 

de huiskamer en kon hij daar niet 

ontbijten. De ene keer komen ze wel 

met thee op zijn kamer, de andere keer 

krijgt hij niets. 

 Ik merk dat er gebrek is aan personeel. 

Er is geen tijd meer voor een praatje. Ik 

zie ook dat ze veel flexwerkers 

inschakelen en ik vind hen niet zo 

gemotiveerd over komen. Vaak zijn ze 

er maar voor een dagje of korte 

periode en ik heb het idee dat ze niet 

altijd weten wat ze moeten doen. 
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Informatie en communicatie 
 

Complimenten  

 Ze vertellen het mij als er iets is 

voorgevallen, zodat ik op de hoogte 

ben.  

Verbeterpunten  

 Over iets wat ik al en paar keer heb 

aangekaart krijg ik geen 

terugkoppeling. 

 Een aandachtspunt is de interne 

communicatie. Er zijn veel 

invalkrachten. Afspraken worden 

kortstondig nageleefd, waardoor ik 

telkens opnieuw iets moet vragen. 

Hierdoor zijn er al een paar keer dure 

hulpmiddelen kwijtgeraakt. Als de oude 

contactpersoon wijzigt gaat alleen de 

informatie over medische zorg naar de 

nieuwe. De ene keer hoor of lees ik het 

wel als er iets gebeurd is, de andere 

keer niet. De communicatie van de 

organisatie naar de familie schiet 

tekort. Ze komen beloftes niet na. 

 We hadden verleden jaar een 

aanspreekpunt die voor mij een tien 

waard was. Maar het aanspreekpunt 

dat we nu hebben, daar heb ik nog 

nooit contact mee gehad. Ook de 

terugkoppeling van het MDO-gesprek 

loopt nu minder dan voorheen. Voor 

het eerst in jaren hebben we geen 

terugkoppeling gehad. Ik weet niet 

waardoor dat komt. 
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Bijlage 9 Complimenten en verbeterpunten Klaasje Zevenster Tulp 
 
Onderstaand zijn de antwoorden op de open vragen ‘Waarover bent u zeer tevreden wat 
betreft de zorgverlening?’ en ‘Wat kan er volgens u beter in de zorgverlening?’ per thema 
weergegeven. 
 
Verpleging en verzorging  
 

Complimenten  

 Mijn moeder heeft het getroffen met de 

meeste zorgmedewerkers. Ze zijn 

vriendelijk voor haar en inlevend. Ze 

weten wat mijn moeder vroeger leuk 

vond en spelen daarop in. Toen ik 

onlangs kwam zag ik mijn moeder met 

een breiwerkje en een verzorgende in 

de huiskamer zaten, met een kopje 

thee. 

 Ze wordt regelmatig opgehaald door de 

bewegingstherapeut. Ze gaat dan op 

een fiets voor een scherm waarop ze 

een stad mag uitkiezen. Soms komt er 

ook iemand om haar nagels te lakken. 

Ik heb goed contact met de EVV’er. 

 Ze zijn vriendelijk en proberen mijn 

tante zoveel mogelijk te stimuleren. Ze 

doet mee aan activiteiten en mag ook 

meehelpen in de keuken, bijvoorbeeld 

met tafel dekken. Ze heeft het hier naar 

haar zin.  

 De persoonlijke zorg voor mijn moeder 

vind ik super. De verzorgenden zijn 

heel erg zorgzaam en attent. Ze 

observeren mijn moeder goed en zijn 

pro-actief. Ze merken dat ze extra 

aandacht nodig heeft en komen dan 

met suggesties. Zo hebben ze een 

vrijwilligster ingeschakeld die mijn 

moeder een-op-een aandacht geeft. Ze 

gaat met haar wandelen, spelletjes 

doen of nagels lakken. Als er iets aan 

de hand is en mijn moeder bijvoorbeeld 

angstig is, proberen ze dat op te lossen 

of schakelen de psycholoog in voor 

tips. Ook de activiteitenbegeleiding is 

geweldig. 

 De verzorgenden zijn allemaal lief voor 

haar en ze ziet er altijd netjes uit. Als er 

iets is gebeurd staat het in het 

elektronisch dossier of worden we 

gebeld. Soms is mijn moeder 

verdrietig, dan besteden ze daar 

aandacht aan en geven haar een kopje 

Verbeterpunten  

 Hij wil het liefst met rust worden 

gelaten en wil nergens aan meedoen. 

Het is jammer dat het niet goed lukt 

hem meer te activeren, de een heeft 

meer overredingskracht dan de ander. 

Ik begrijp dat hij niet teveel prikkels kan 

hebben, maar het zou toch fijn zijn als 

hij minder alleen op zijn kamer zit.  

 Ik heb wel gemerkt dat hij ‘s middags 

op zijn kamer niet altijd iets te drinken 

krijgt. De ene keer gebeurt het wel, de 

andere keer niet. Een aandachtspunt is 

dat het lang duurt voor ze komen als 

mijn man naar toilet moet. Soms is het 

al te laat. Maar ik begrijp dat het 

moeilijk is door de hoge werkdruk. 
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thee met een koekje. Ze stimuleren 

haar om mee te doen aan activiteiten. 

 Ze verzorgen mijn moeder goed en 

letten op dat ze genoeg drinkt. Ze zijn 

vriendelijk en gaan af en toe naast haar 

zitten om een praatje te maken. Ze 

stimuleren haar mee te doen aan 

activiteiten, maar als ze niet wil hoeft 

het niet. 

 De verzorgenden kijken echt goed naar 

wat voor mijn moeder nodig is. Ze krijgt 

fysiotherapie en bewegingsactiviteiten. 

De verzorgenden zijn vriendelijk en 

gezellig, ze proberen het mijn moeder 

naar de zin te maken en weten goed 

met haar om te gaan. Ze zijn erg 

behulpzaam. Ze proberen haar nog 

dingen zelf te laten doen, maar helpen 

haar waar nodig. Als ik mijn moeder 

met mooi weer kom halen om naar 

buiten te gaan krijgt ze een rolstoel 

mee. 

 De zorgmedewerkers doen hun best 

om mijn man te stimuleren mee te 

doen aan activiteiten. Hij is moeilijk te 

motiveren. Het vaste personeel weet 

beter hoe ze hem moeten benaderen 

en wat er moet gebeuren. Voor de 

wisselende krachten is dat moeilijker. 

Het hangt dus erg af van wie er dienst 

heeft. Als ik iets wil vragen doe ik dat 

aan zorgmedewerkers die ik goed ken. 

 
Omgang medewerkers en bejegening 
 

Complimenten  
 De zorgverleners zijn heel lief voor mijn 

moeder. Mijn moeder is niet makkelijk, 

maar zij blijven geduldig. Gaan 

respectvol met haar om. 

 Ik heb bewondering voor de liefde en 

persoonlijke aandacht die de 

verzorgenden mijn man geven. Ze 

houden rekening met zijn beperkingen 

en hebben veel geduld. Als hij iets wil 

vertellen tonen ze belangstelling en 

nemen meestal wel de tijd. Mijn man 

heeft gevoel voor humor en kan goed 

overweg met de verzorgenden. 

 De verzorgenden zijn allemaal 

ontzettend lief voor hem en als hij 

Verbeterpunten  
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langer in bed wil blijven brengen ze 

hem ontbijt en een kopje thee op bed. 

 De persoonlijke aandacht voor mijn 

moeder is goed. 

 
Kwaliteit van leven  
 

Complimenten  

 De zorgmedewerkers houden goed 

rekening met wat mijn moeder prettig 

vindt. Ze mag uitslapen en als ze niet 

uit bed wil, laten ze een filmpje op 

plafond zien. Daarvan wordt ze vrolijk 

en als de verzorgenden even later 

terugkomen wil ze wel uit bed. 

Verbeterpunten  

 

 
Luisteren 
 

Complimenten  
 Als ik iets signaleer en aan de bel trek 

reageren de verzorgenden goed. Met 

de EVV’er heb ik goed contact. 

Verbeterpunten  
 

 
Accommodatie en voorzieningen 
 

Complimenten  
 Het gebouw is prachtig.  

 Ook zijn er veel andere activiteiten 

waar ze aan meedoet, zoals spelletjes. 

Er zijn optredens met muziek of de 

kinderboerderij komt langs met dieren. 

 Mijn moeder heeft een mooi 

appartementje met alles erop en eraan. 

 Mijn man heeft een prachtige kamer 

met ruime badkamer. 

 Ze heeft een mooie kamer met 

badkamer. 

 Het gebouw is prettig en schoon, met 

kleine units/huiskamers en vaste 

verzorgsters per huiskamer. 

 Mijn man zit graag op zijn kamer. Hij 

houdt niet van alle activiteiten, maar 

bewegingstherapie vindt hij prettig. Ook 

vond hij het leuk mee te gaan naar het 

zwembad.  

 Het is bijzonder dat de kamers boven 

zijn en de huiskamers beneden bij de 

binnentuin. Daardoor kan mijn moeder 

als het mooi weer is lekker buiten 

zitten. 

Verbeterpunten  
 Ik vind het gebouw niet helemaal 

geschikt als verpleeghuis. Er is over 

sommige dingen niet goed nagedacht 

bij de bouw. Er is een grote steunpilaar 

midden in de kamer van mijn man, en 

het is erg gehorig. Ook is het 

restaurant buiten het gebouw. Het is nu 

dicht door corona en door gebrek aan 

personeel. 

 Het eten vindt mijn moeder niet goed. 

Deze locatie heeft geen eigen keuken. 

Mijn moeder mist verse sla en vindt 

alles gaar gekookt niet lekker. Het 

schoonhouden van de ruimtes kan 

volgens mij beter. 

 De bereikbaarheid is verschrikkelijk 

slecht. Dat komt vooral omdat er geen 

receptie is. 

 Maar de entree van het gebouw vind ik 

kil en niet smaakvol ingericht. Het is 

heel jammer dat er geen receptie is. In 

de tijd van corona was er een tafeltje in 

de gang met iemand om ons te 

ontvangen. Dat vond iedereen prettig. 
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 Ook de maaltijden vindt ze lekker. Het 

is fijn dat ze een eigen kamer heeft met 

keukentje en badkamer.  

En er is geen overkapping. Als ik 

aanbel duurt het even, dan sta ik met 

mijn moeder in de rolstoel in de 

stromende regen. 

 Een verbeterpunt is de schoonmaak 

van de badkamer en de vloer van zijn 

kamer. Het toilet is vuil en de vloer 

vies. Er wordt maar eenmaal per week 

schoongemaakt. Dat vind ik te weinig. 

 Een verbeterpunt vind ik de 

schoonmaak van haar kamer. Deze is 

nogal stoffig en de vloer is niet schoon. 

Dat heb ik al een paar keer 

aangegeven, maar het is niet 

verbeterd. 

 
Personele inzet 
 

Complimenten  

 Waar ik heel tevreden over ben is het 

contact wat ik heb met de eerst 

verantwoordelijke verpleegkundige. Zij 

krijgt van mij een tien. Zij geeft mij ook 

het gevoel dat mijn moeder in goede 

handen is. Dat geeft mij rust. De 

zorgverleners doen hun uiterste best. 

Verbeterpunten  

 Wel jammer dat er een 

personeelstekort is. Er moet nogal 

eens gebruik gemaakt worden van 

uitzendkrachten. Ook die doen hun 

best, maar kennen mijn moeder niet. 

 Maar ik zie ook wel eens verzorgenden 

die meer met hun mobieltje bezig zijn.  

 Ik vind het wel belangrijk dat er niet 

teveel wisselende krachten zijn, ik 

merk dat zij niet goed weten hoe ze 

mijn moeder moeten benaderen. 
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Informatie en communicatie 
 

Complimenten  

 Ik waardeer het dat ik word gebeld als 

er iets aan de hand is met mijn tante. 

De communicatie met de verzorgenden 

is erg goed. 

 Ook naar mij toe is de communicatie 

met de verzorgenden goed, als ik bel of 

mail krijg ik altijd antwoord. 

Verbeterpunten  

 Ook zou het prettig zijn als er een 

mailtje uitgaat waarin staat wanneer en 

wat voor activiteiten er zijn. Het komt 

nogal eens voor dat ik naar mijn 

moeder ga: één uur rijden. Als ik 

aankom zit mijn moeder heerlijk te 

zingen en niet te wachten op mij. Als ik 

een programma heb via de mail, kan ik 

dat ook naar mijn broers en zussen 

doorsturen. En kan ik daar rekening 

mee houden. 

 Minder tevreden ben ik over de 

communicatie. Zo krijg ik een brief dat 

ik mijn moeder weer mag halen. Als ik 

kom weten de zorgverleners er niets 

van. Natuurlijk hebben ze ook hier een 

chronisch personeelstekort. 

 Het zou prettig zijn als er ergens een 

overzicht zou hangen welke team 

dienst heeft. 
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Bijlage 10 Complimenten en verbeterpunten 't Huis aan de Poel - De 
Linde 
 
Onderstaand zijn de antwoorden op de open vragen ‘Waarover bent u zeer tevreden wat 
betreft de zorgverlening?’ en ‘Wat kan er volgens u beter in de zorgverlening?’ per thema 
weergegeven. 

 
Algemeen 

 

Complimenten  

 Wat was ik blij dat ik het bericht kreeg 

dat mijn schoonzus ook naar deze 

locatie kon. Ik had hier al twee 

schoonzussen wonen. 

 Mijn moeder is onlangs overleden. Zij 

heeft acht jaar hier gewoond. Tot drie 

maanden voor haar dood in volle 

tevredenheid. 

Verbeterpunten  

 Mijn moeder is onlangs op haar gezicht 

geslagen door een agressieve 

bewoner. Mijn moeder werd apart 

gezet! 

 
Verpleging en verzorging  
 

Complimenten  

 Over de zorg zelf ben ik zeer tevreden. 

De zorgmedewerkers zijn liefdevol, 

geduldig en zeer betrokken. Mijn 

moeder ziet er altijd zeer verzorgd uit. 

Dat vond ze ook altijd zeer belangrijk. 

 Wat ik positief vond was dat iedere 

keer als ik bij haar op bezoek kwam, zij 

in een keurig verschoond bed lag. Ik 

merkte dat ik dat prettig vond. Het gaf 

aan dat ze aandacht voor zorg en 

hygiëne hadden. De bedoeling van de 

vaste zorgverleners was zonder meer 

goed.  

 Heel belangrijk vind ik het dat er goed 

op haar wordt gelet. Ook dat ze goed 

verzorgd wordt. 

 De toegewijde zorg die mijn tante krijgt 

vind ik bijzonder. Heel knap. Ik ga ook 

iedere keer weer met n gerust hart 

naar huis, wetende dat ze het naar 

haar zin heeft. Maar ook dat ze in 

goede handen is. Ik vind het knap hoe 

ze met het personeelstekort omgaan. 

 De zorgverleners zijn heel attent en 

zorgzaam. Ik vind het heel fijn dat mijn 

man hier naar toe kon, toen ik hem niet 

meer kon verzorgen. Ze zijn allerliefst 

en geduldig. En doen meer dan hun 

best. 

Verbeterpunten  

 Als mijn schoonzus meer prikkels zou 

krijgen, zou ze volgens mij wat actiever 

zijn. 

 De invalkrachten en uitzendkrachten 

vond ik niet goed. Zij wisten weinig tot 

niets van mijn moeder. Handelden niet 

betrokken of empathisch. Ik kwam bij 

mijn moeder en zag dat haar anti 

doorligmatras niet aanstond. Op de 

afdeling kwam ik alleen invalkrachten 

tegen. Zij wisten niet hoe het aangezet 

moest worden. Mijn moeder had al 

zeer veel last van doorligwonden. 

Doorligwonden ontstaan door te weinig 

verandering van houding! Ik werd daar 

erg verdrietig en boos over. 

 Mijn moeder is nogal ondernemend. 

Eigenlijk kan ze niet veel meer. Toch 

staat ze op en wil wandelen. Hierdoor 

valt ze uit de rolstoel, of uit bed. Het 

kan soms even duren voordat er 

iemand komt die haar helpt. 
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Omgang medewerkers en bejegening 
 

Complimenten  

 De aandacht die mijn vrouw krijgt. 

Maar ook de vriendelijkheid, 

betrokkenheid en geduld, waarmee de 

zorgverleners mijn vrouw benaderen 

vind ik belangrijk en prettig. 

 De zorgverleners zijn heel vriendelijk, 

betrokken en geduldig. 

 De zorgverleners zijn vriendelijk, 

geduldig en zeer betrokken. Ze krijgt 

persoonlijke aandacht. Mijn moeder 

heeft het zeer naar haar zin. Het is er 

gezellig en sfeervol. De communicatie 

gaat prima.  

 De zorgverleners zijn zo betrokken en 

empathisch. Ze reageren met zoveel 

geduld op wat mijn tante graag wil. Ik 

vind dat meer dan 

bewonderenswaardig. 

 Gelukkig zijn de meeste zorgverleners, 

vriendelijk, zorgzaam en geduldig. 

Verbeterpunten  

 

 
Luisteren 
 

Complimenten  
 De eerst verantwoordelijke 

verpleegkundige van mijn moeder is 

goud waard. Bij haar kan ik mijn 

verhaal kwijt. 

Verbeterpunten  
 Mijn moeder droeg altijd onderrokjes. 

Er ligt een stapeltje in haar kast. Ik heb 

heel vaak gevraagd of ze bij het 

aankleden haar een onderrokje aan 

willen doen. Het gebeurt niet. 

 Ik ben vrij voorzichtig om iets te 

zeggen of commentaar te leveren, 

vanwege repercussies naar mijn 

moeder. Mijn moeder heeft een kleine 

kamer. Omdat ik vind dat het licht 

prettiger valt als kast en bed verwisselt 

worden, heb ik gevraagd of dat 

mogelijk is. Nee, dat ging niet want er 

is maar één stopcontact. Erg jammer. 

 
Accommodatie en voorzieningen 
 

Complimenten  
 Er zijn voldoende activiteiten waar mijn 

moeder graag aan meedoet. 

 Wel proberen de medewerkers er nog 

iets gezelligs van te maken. Keurig 

tafel dekken en sfeer creëren. 

Verbeterpunten  
 Het gebouw vind ik erg gedateerd. Mijn 

vrouw heeft een kleine kamer. Toilet en 

badkamer zijn op de gang en moet ze 

dus delen met andere bewoners. Er 

zijn beperkte loopmogelijkheden. Ze 

heeft alleen een lange gang waar ze 
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dus heen en weer loopt. Het eten is 

niet smakelijk. Het wordt niet vers 

bereid op locatie.  

 Wat ik niet begrijp is het omgaan met 

haar kleding. Het komt voor dat ik haar 

nauwelijks toonbaar aantref. Haar 

kleding is gemerkt. Onlangs heb ik 

weer een lading nieuwe kleding 

moeten kopen. In haar kledingkast 

vond ik bijna niets terug van de kleding 

die ik al eerder voor haar gekocht had. 

Wel hingen er kledingstukken die ik 

niet herkende. Ik begrijp niet hoe dat 

werkt! 

 Waar ik minder tevreden over ben is 

haar kamer. Die vind ik erg klein. Wat 

ik heel vervelend vind is dat de toilet op 

de gang is en de badkamer aan het 

einde van de gang. Haar kledingkast is 

erg donker. Ik kan amper zien wat er in 

hangt. Het eten vindt mijn moeder niet 

goed. Er wordt niet zelf gekookt en dat 

is te merken. Wel beneden in het 

restaurant, daar is een eigen keuken. 

Maar mijn moeder kan daar natuurlijk 

niet naar toe. Jammer dat de gesloten 

afdeling het met slechte voeding moet 

doen 

 Wat ik een groot probleem vind is de 

parkeergelegenheid. Het is een hele 

klus om je auto kwijt te kunnen. 

 Wat ik jammer vind aan deze locatie is, 

dat mijn man een kleine kamer heeft 

en geen eigen badkamer. De 

badkamer is op de gang. Ook komt het 

voor dat we erg lang bij de lift moeten 

wachten om naar beneden te gaan. Ik 

zou het fijn vinden als er meer 

activiteiten georganiseerd zouden 

worden. 

 
Personele inzet 
 

Complimenten  

 

Verbeterpunten  

 Er is wel een chronisch tekort aan 

personeel. 

 Soms heb ik het gevoel dat er een 

gebrek aan personeel is. 

 Ik heb het gevoel dat er te weinig 

personeel is. Er wordt vaak gewerkt 

met invalkrachten die zeer goed hun 

best doen. Ook allervriendelijkst zijn, 
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maar natuurlijk niet van alles op de 

hoogte kunnen zijn. Ik denk dat mijn 

moeder het prettig zou vinden als er 

meer activiteiten georganiseerd 

zouden worden. Waar ik mij over 

verwonder is dat de zorgverleners vaak 

in het kantoortje te vinden zijn. Als ik 

kom, zitten er drie achter de computer 

en ééntje in de huiskamer bij de 

bewoners. 

 Jammer dat er een personeelstekort is. 

In de loop der jaren merkte ik wel 

steeds vaker dat er een tekort aan 

personeel was. Dit kwam volop tot 

uiting in de laatste maanden. 

 Alleen zij kunnen ook niet meer als dat 

ze doen. Het personeelstekort is groot. 

 Er is te weinig personeel. De 

communicatie onderling kan beter. Er 

zijn inmiddels al drie aangemeten 

brillen zoek geraakt. Niemand weet 

hier iets van! 
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Bijlage 11 Complimenten en verbeterpunten ’t Huis aan de Poel 
Magnolia 
 
Onderstaand zijn de antwoorden op de open vragen ‘Waarover bent u zeer tevreden wat 
betreft de zorgverlening?’ en ‘Wat kan er volgens u beter in de zorgverlening?’ per thema 
weergegeven. 
 
Algemeen 

 

Complimenten  
 Ik ben erg tevreden over de wijze 

waarop ‘leef je eigen leven’ wordt 

uitgedragen. 

Verbeterpunten  
 Ik vind dat de organisatie sneller mag 

reageren op het doorvoeren van 

maatregelen. Bijvoorbeeld de omgang 

met corona. 

 Wat ik vervelend vind is, dat er continu 

aan mijn vader getrokken wordt om 

geen gebruik meer te maken van zijn 

eigen huisarts, maar van de arts van 

het verpleeghuis. Mijn vader heeft een 

perfecte relatie met zijn huisarts en wil 

dit graag in stand houden. Zijn huisarts 

wil ook niets liever. 

 
Afspraken 

 

Complimenten  
 

Verbeterpunten  
 Bij de overdracht gaat weleens wat 

mis. Zo kan het zijn dat er afgesproken 

is dat mijn moeder fysiotherapie krijgt. 

Maar doordat dit bij de overdracht niet 

goed gecommuniceerd is, kan het een 

paar dagen langer duren, voordat mijn 

moeder de therapie krijgt. 

 Een ander punt is. Mijn moeder luistert 

zondags graag via de iPad naar de 

kerkdienst. Daar moet ik achteraan 

blijven gaan, omdat goed voor elkaar 

te krijgen. Dat is jammer, want mijn 

moeder vindt dat erg belangrijk. 

 
Verpleging en verzorging  
 

Complimenten  

 Wat ik zeer belangrijk vind is de 

dagelijkse verzorging en de 

wetenschap dat er altijd iemand is die 

op haar let. Dat geeft mij een enorme 

rust. De zorgverleners zijn erg 

vriendelijk, betrokken en geduldig. 

Verbeterpunten  

 Waar ik vind dat meer aandacht 

aangegeven mag worden, is de kleding 

van mijn moeder. Haar uiterlijk. Soms 

ziet ze er onverzorgd uit. 

 Niet alle zorgverleners vind ik goed. 

Het is erg wisselend. Zeker het 

afgelopen half jaar zijn er veel 

vertrouwde, wat oudere zorgverleners 
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 Vooral de vaste zorgverleners vind ik 

zeer goed. Vriendelijk, zorgzaam, 

betrokken en respectvol. 

 Het allerbelangrijkste vind ik dat mijn 

schoonvader ontlast is van de zorg 

voor mijn schoonmoeder. Zijn leven is 

een stuk rustiger geworden. Hij kan nu 

een ommetje maken. En als er iets met 

zijn vrouw is, is er acuut hulp. 

 Er heerst een gezellige sfeer, ook bij 

de zorgverleners onderling. Mijn 

moeder komt bij mij heel tevreden over.  

 Wat ik heel belangrijk vind is dat er 

voor mijn moeder gezorgd wordt. En 

dan is het heerlijk dat ze verzorgd 

wordt door geweldige zorgverleners. 

Ze krijgt persoonlijke aandacht. De 

medewerkers zijn zorgzaam, liefdevol 

en geduldig. De sfeer is prima, zowel 

onder elkaar als naar de cliënten. Het 

is gezellig in de huiskamer waar mijn 

moeder de meeste tijd doorbrengt. 

 Met de aandacht die mijn man krijgt en 

de goede verzorging ben ik blij en vind 

ik zeer belangrijk.  

 Het is prettig dat er een afdelingsarts is 

met wie je goed kunt overleggen en dat 

er andere disciplines bij betrokken 

worden als dat nodig is, bijvoorbeeld 

een psycholoog. Het verblijf heeft rust 

gebracht bij de bewoner. 

 De activiteitenbegeleidster vind ik 

geweldig. Ik weet alleen niet hoe vaak 

zij een activiteit doet waar mijn vader 

aan meedoet. Maar zo wie zo één keer 

per week. 

 Het hoofd van de afdeling geeft mijn 

moeder, maar ook mij een gevoel van 

veiligheid, geborgenheid. Zij heeft iets 

moederlijks wat mij gerust stelt en 

vertrouwen geeft. Vooral de vaste 

zorgverleners vind ik het werk goed 

doen.  

 Heel tevreden ben ik met een paar 

vaste zorgverleners. Deze hebben het 

in de vingers. Zij benaderen mijn vader 

op een manier waarop hij weer rustig 

wordt. 

weggegaan. Hiervoor in de plaats zijn 

jongere aangesteld. Sommige van die 

jongeren hebben het nog niet in de 

vingers.  Mijn man kan er soms erg 

armoedig uitzien. Terwijl ik voor 

voldoende schone kleding zorg. 

 Ook de invalkrachten en 

uitzendkrachten doen echt hun best, 

maar hebben natuurlijk niet de 

handigheid zoals de vaste krachten. 

 Het is me al een paar keer overkomen 

dat ik merkte dat de batterijtjes van het 

hoorapparaat van mijn moeder leeg 

waren, ik weet natuurlijk niet hoe lang 

mijn moeder zonder werkend 

hoorapparaat zat. 

 De kwaliteit van de zorgverleners vind 

ik wisselend. Sommige zijn goed. Er 

zijn er ook die ik minder vind. Mijn 

vader heeft een wondje aan de voet. 

Sommige zorgverleners negeren dit en 

doen hem een schoen aan. Wat veel 

pijn veroorzaakt. Ook is nog juist op tijd 

ontdekt dat mijn vader de verkeerde 

medicijnen kreeg. 
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Omgang medewerkers en bejegening 
 

Complimenten  

 Wat voor mij heel belangrijk is, is dat ik 

goed contact heb met de 

zorgverleners. De communicatie gaat 

goed. Ook zijn de zorgverleners, vooral 

de vaste, liefdevol, hartelijk en 

zorgzaam. 

 Wat ik heel prettig vind is dat ik zie hoe 

de zorgverleners met mijn moeder 

omgaan. Heel liefdevol en betrokken. 

Mijn moeder is echt niet makkelijk maar 

zij blijven aardig en geduldig. Ik vind 

dat heel knap. 

 Heel belangrijk en ook heel prettig vind 

ik als ik zie hoe mijn moeder echt 

persoonlijk benaderd en behandeld 

wordt. Met zoveel respect. Er heerst 

een ontspannen sfeer, ook onder de 

zorgverleners. Ik heb nog nooit iets 

gemerkt van spanning, irritatie of 

stress. Ze hebben het leuk met elkaar. 

Erg veel activiteiten worden er 

georganiseerd. 

 De persoonlijke aandacht die gegeven 

wordt aan mijn moeder, vind ik 

belangrijk. 

Verbeterpunten  

 

 
Kwaliteit van leven  
 

Complimenten  
 

Verbeterpunten  
 Mijn schoonvader kan nog goed voor 

zichzelf zorgen. Zijn vrouw heeft 

dementie. Mijn schoonvader is met 

haar meegegaan. Ik vind wel dat de 

zorgverleners respectvoller met hem 

om kunnen gaan. Hem meer erbij 

kunnen betrekken. Opmerkingen als, 

wij maken uw bed niet op dat kunt u 

zelf, komen niet erg vriendelijk over. Ik 

zou het prettig vinden als ze hem 

waardiger zouden benaderen. 

 Mijn vader vereenzaamt heel erg. 

Graag zou hij regelmatig met iemand 

willen praten. Of met een vrijwilliger 

naar buiten gaan. Maar die 

mogelijkheid is er niet. 
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Accommodatie en voorzieningen 
 

Complimenten  

 De sfeer is prima. Er zijn dagelijks 

activiteiten waar mijn moeder graag 

aan meedoet. 

 Er zijn veel activiteiten, maar mijn 

moeder doet niet meer aan alles mee. 

 Er worden veel activiteiten aangeboden 

en dat is fijn en belangrijk.  

 Ik ben tevreden over de 

activiteitenbegeleiding. Het is fijn dat 

de bewoner een eigen woonruimte 

heeft hetgeen het gevoel geeft nog 

zelfstandig te wonen. De activiteiten 

zorgen ervoor dat de bewoner 

meegenomen wordt en nog van een 

aantal zaken kan genieten.  

 Het gebouw is netjes.  

 De mooie omgeving, fijne kamer en het 

mooie gebouw vind ik prettig. 

Verbeterpunten  

 Mijn schoonouders hebben een erg 

kleine kamer. 

 Het gebouw ziet er echt uit als een 

verpleeghuis. Een torenflat. Binnen zou 

het wat sfeervoller kunnen. Het 

schoonmaken kan beter. 

 Als minpuntje heb ik het schoonmaken. 

Dat kan volgens mij beter.  

 De aangeleverde warme maaltijden  

zien er minder aantrekkelijk uit. De 

wasverzorging gebeurt niet altijd goed 

ondanks afspraken hierover. De 

schoonmaak is ook niet altijd optimaal. 

 Ik vind wel dat er vaker gestofzuigd 

mag worden. 

 Het gebouw is erg gedateerd. Mijn 

moeder heeft een kleine kamer, maar 

ik geloof niet dat ze dat erg vindt. Wat 

ik vervelend vind is dat er te weinig 

liften zijn. We moeten nogal eens erg 

lang wachten. 

 Sinds kort doe ik de was niet meer zelf. 

Nu zijn er al verschillende 

kledingstukken zoek geraakt. De 

kamer van mijn man vind ik erg klein. 

De doucheruimte is helemaal piepklein. 

De tuin wordt verschrikkelijk slecht 

onderhouden. 

 De lift is klein wat er soms voor zorgt 

dat er lange wachttijden zijn om naar 

beneden te kunnen. 

 Wat ik prettig zou vinden voor mijn 

schoonvader is, als er een 

ontmoetingsruimte zou zijn. Een soort 

bibliotheek waar wat kranten liggen, 

waar hij naar toe zou kunnen gaan en 

dan misschien mensen zou ontmoeten 

waar hij een praatje mee zou kunnen 

maken. 

 Meer activiteiten zal zeker 

gewaardeerd worden door mijn 

moeder. Wat ik vervelend vind is, dat 

de deur van mijn moeders kamer zeer 

moeilijk af te sluiten is. Er wordt 

gewerkt met een systeem wat niet 

hanteerbaar is voor mensen zoals mijn 

moeder. Met het gevolg dat haar 

kamer niet afgesloten wordt. 

 Wat me wel verbaast is dat er geen 

vegetarische maaltijden geserveerd 

worden. Sterker nog erg veel vlees en 
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vis krijgt mijn moeder terwijl ze van 

huis uit vegetariër is. 

 Het gebouw is erg gedateerd. 

 
Personele inzet 
 

Complimenten  

 

Verbeterpunten  

 Er is een personeelstekort. 

 Er is wel een tekort aan personeel. 

 Minder tevreden ben ik over de 

personeelsbezetting in het weekend. 

De kwaliteit van zorg is dan wel iets 

minder.  

 De uitzendkrachten en invalkrachten 

hebben dat niet. Zij kunnen zelfs de 

opmerking maken, dat ze iets al drie 

keer gezegd hebben en dat mijn vader 

het nog niet begrijpt! Ik weet dat het 

moeilijk is om aan goed personeel te 

komen. 

 
Informatie en communicatie 
 

Complimenten  
 Ik heb een goede communicatie. Ik kan 

iedere ochtend bellen om te vragen 

hoe het met mijn moeder gaat. 

 Ook de mantelzorger wordt serieus 

genomen en meegenomen in nieuwe 

ontwikkelingen bijvoorbeeld rond de 

nieuwe wet zorg en dwang en rondom 

corona-maatregelen. 

Verbeterpunten  
 De communicatie is niet goed. Al 

maanden ben ik bezig om de vrouw 

van mijn vader eerste 

vertegenwoordiger te laten zijn. Zij 

komt iedere dag bij mijn vader. Tot nu 

toe is dit nog niet gelukt. 
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Bijlage 12 Complimenten en verbeterpunten ’t Huis aan de Poel - 
Olmenhof 
 
Onderstaand zijn de antwoorden op de open vragen ‘Waarover bent u zeer tevreden wat 
betreft de zorgverlening?’ en ‘Wat kan er volgens u beter in de zorgverlening?’ per thema 
weergegeven. 
 
Algemeen 

 

Complimenten  
 Ik ben op zich heel tevreden. 

 Ik ben over het algemeen zeer 

tevreden. 

 Mijn moeder woont er nog niet zo lang 

maar voor zover wij het nu kunnen zien 

gaat het goed. 

Verbeterpunten  
 Er is iets waardevols weggeraakt. 

Vanuit de leiding is hier niet goed mee 

omgegaan. 

 De afstand tussen de werkvloer en het 

management ervaar ik als groot. 

 De mentor moet goed contact onderhouden met de mantelzorger. Deze punten zijn 

reeds besproken met het afdelingshoofd en hier wordt aan gewerkt. 

 
Afspraken 

 

Complimenten  

 

Verbeterpunten  

 We merken wel dat gemaakte plannen 

en afspraken niet altijd goed opgevolgd 

worden. 

 
Verpleging en verzorging  
 

Complimenten  

 Het contact met de vaste medewerkers 

is heel goed. Ze doen uitstekend hun 

werk. 

 Ik zie dat de medewerkers erg hun best 

doen en het werk met veel liefde 

gedaan wordt.  

 Wij vinden het prettig te zien dat de 

afdeling niet volledig gesloten is. De 

verzorging is heel goed. Ze zijn 

allemaal heel aardig en lief. 

 Mijn vader wordt goed begeleid en op 

zijn gemak gesteld. Ik zie dat hij 

daardoor rustiger wordt. 

 Ik ben tevreden over het feit dat de 

medewerkers er zijn voor de bewoner. 

Er worden leuke dingen gedaan. Men 

is goed betrokken. 

 Ik ben tevreden over de medewerkers. 

Zij doen hun werk met passie. Er wordt 

goed gezorgd voor de bewoners. 

Verbeterpunten  

 Het zorgpersoneel is vooral bezig met 

de medische, verzorgende taken. Zij 

komen niet toe aan de meer leuke 

activiteiten. De vrijwilligers verzorgen 

het meer ontspannende gedeelte, het 

welzijn. De balans voor de 

medewerkers zou wat meer aandacht 

mogen hebben. Er is geen tijd voor de 

individuele aanpak en aandacht van de 

bewoners. 

 Er mag wat meer aandacht worden 

geschonken aan het medische aspect 

van de verzorging. Ik heb het dan over 

het signaleren en actief sturen op de 

zorgbehoefte. 

 Als de activiteitenbegeleider wegvalt 

dan zijn er weinig tot geen activiteiten. 

Mijn moeder zou meer gestimuleerd 

mogen worden in het bewegen en het 

oppakken van eigen activiteiten.  
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 De meeste medewerkers doen het 

werk wel met overtuiging. 

 Mijn moeder wordt met alle liefde en 

egard geactiveerd om van haar kamer 

af te komen en mee te doen met 

activiteiten.  

 De activiteitenbegeleiding is prima, er 

wordt veel georganiseerd. De 

voedingsmedewerker is goed 

betrokken. De aankleding is heel 

gezellig 

 De activiteiten zijn erg prettig. 

 Er moet een beter toezicht op het 

innemen van de medicijnen zijn. 

  
Omgang medewerkers en bejegening 
 

Complimenten  

 De zorg en de aandacht die de 

bewoner krijgt is heel goed. 

 De aandacht is erg belangrijk en wordt 

goed gegeven. 

 De bewoners worden met veel liefde 

behandeld. Het maakt niet uit op welk 

tijdstip je op de afdeling komt, ze 

proberen in de drukte die ze hebben 

toch voldoende aandacht te geven. Ze 

houden rekening met persoonlijke 

wensen zoals bijvoorbeeld hoe ze haar 

brood wil eten. 

 De bejegening heeft prioriteit.  

 Het zorgpersoneel doet hun werk goed 

en ze geven alle aandacht aan mijn 

moeder. Wij worden als familie door de 

medewerkers ook goed betrokken. 

Verbeterpunten  

 Ze zijn van goede wil, maar je moet 

soms wel wat geduld hebben. Ik zou 

graag zien dat er meer medewerkers 

zouden zijn zodat er meer tijd aan mijn 

vader besteed kan worden. Hij zou 

meer persoonlijke aandacht wensen. 

 Er zijn medewerkers die Nederlands 

niet als moedertaal hebben, waardoor 

ze zich minder goed kunnen uiten. 

 Het is belangrijk dat de familie zich 

welkom voelt op de afdeling. Het zou 

fijn zijn als familie op een prettige 

manier aangesproken zou worden als 

ze op de afdeling komen. 

 
Kwaliteit van leven 
 

Complimenten  
 Er wordt wel rekening gehouden met 

persoonlijke wensen van de bewoners. 

 Er wordt rekening gehouden met wat 

de bewoner graag wil. 

Verbeterpunten  
 

 
Luisteren 
 

Complimenten  

 Als ik iets opmerk dan spreek ik 

iemand van de zorg aan en dan wordt 

het in orde gebracht. 

 Als ik iets opper dan wordt dat ook 

uitgevoerd. Zo heb ik bijvoorbeeld de 

Verbeterpunten  
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suggestie gedaan voor een deuralarm 

waardoor beter gecontroleerd kan 

worden waar mijn vader zich bevindt. 

 
Accommodatie en voorzieningen 
 

Complimenten  

 Het Huis aan de Poel is fijn omdat er 

een tuin is. Je kunt gebruik maken van 

het aanwezige restaurant. Ze doen 

leuke activiteiten zoals met de bus een 

dagje naar Amsterdam. 

 De omgeving is leuk en de kamer zelf 

ziet er netjes uit. Er worden veel 

activiteiten georganiseerd waar mijn 

moeder plezier aan beleefd. 

 De activiteiten zijn goed.  

 Het is geen modern gebouw, maar wel 

erg comfortabel. Het is er licht en er is 

voldoende ruimte. Er zijn grote ramen 

die een goede uitkijk bieden. De 

indeling geeft een prima leefruimte. 

 Het gebouw is een klein beetje 

gedateerd maar het is er gemoedelijk.  

Verbeterpunten  

 Het gebouw is gerenoveerd maar het 

blijft oud. 

 Ik vind een antroposofische benadering 

heel prettig en ik zie dat in deze 

omgeving helaas niet terug. Ik zou 

wensen dat mensen in een 

verzorgingshuis een omgeving zouden 

hebben met meer planten en 

natuurlijke kleuren. 

 Het gebouw is prima maar wel 

verouderd. Er zijn weinig liften. 

 Het is een oud gebouw en de 

voorzieningen zijn niet echt meer van 

deze tijd. De receptie is in de avond 

niet bezet waardoor mijn 

dementerende vader iets te 

gemakkelijk naar buiten loopt. Dat zou 

naar mijn idee anders kunnen. 

 De wasverzorging heeft te wensen 

over gelaten. Er raakt kleding weg. 

 Bij de was gaat nog al eens iets mis. Er 

raken spullen kwijt. 

 Persoonlijk zou ik wel wat 

aanpassingen doen in het interieur van 

het restaurant. 

 De kwaliteit van de avondmaaltijden 

vind ik onvoldoende. 

 Het gebouw is aan vernieuwing toe. De 

airco en luchtkwaliteit is verouderd.  

 Het gebouw mist wel wat sfeer, het is 

er niet echt huiselijk. Daar zou meer 

aandacht aan besteed mogen worden. 

De tuin mag ook een opknapbeurt 

gebruiken. Dat is ondanks vele 

verzoeken de afgelopen jaren niet 

gedaan en dat is zonde. 

 
  



Cliëntenraadpleging onder de vertegenwoordigers van PG-cliënten Brentano 2021  

 

Pagina 74 van 73 

Personele inzet 
 

Complimenten  

 Ik merk dat de vaste medewerkers 

beter weten hoe alles werkt en wat mijn 

moeder nodig heeft. Mijn moeder hecht 

zich dan ook aan de vaste 

medewerkers. 

 De medewerkers zijn een vast team 

met weinig inval en veranderingen. Dat 

maakt dat ik zo tevreden ben. 

Verbeterpunten  

 Wat ik wel merk is dat er veel 

flexmedewerkers zijn. 

 Er wordt gewerkt in verschillende shifts 

waardoor het niet altijd makkelijk is om 

de juiste persoon te pakken te krijgen. 

 Tijd speelt een belangrijke rol. Met wat 

meer tijd krijg je meer voor elkaar en 

kom je er makkelijker uit met elkaar. 

De intentie van de medewerkers is wel 

erg goed.  

 De sfeer is prettig, maar er is veel 

wisselingen bij het personeel. 

 Ik mis nu wel een stuk maatwerk. Dat 

heeft misschien ook te maken met het 

tekort aan personeel. Dit resulteert er 

in dat afdelingen soms niet naar 

behoren bemand zijn. 

 Ik vind het moeilijk om te zien dat er nu 

zoveel uitzendkrachten zijn. Ik zou ook 

graag zien dat uitzendkrachten beter 

het dossier lezen zodat ze weten wat 

er speelt en fouten voorkomen kunnen 

worden.  

 
Informatie en communicatie 
 

Complimenten  
 We zijn er netjes ontvangen en het 

contact verloopt goed. Zowel met het 

personeel op de afdeling zelf als met 

de zorgbemiddeling. 

 Ik kan online meelezen in het 

zorgdossier. Dat dossier wordt door de 

medewerkers ook goed bijgehouden. 

 Ik kan online inloggen met een code en 

dan de rapportage meelezen en vragen 

stellen. Ik vind dat heel prettig. Ik heb 

goed contact met de eerst verzorgende 

en als er iets is wat ik opmerk dan 

wordt dat ook geregeld. 

 Er is een zorgdossier wat wij online 

kunnen inzien. Daar wordt door de 

medewerkers af en toe iets ingezet. Er 

staat bijvoorbeeld wat mijn moeder 

doet en wanneer ze een leuke activiteit 

heeft gedaan. Ik kan zelf ook een 

bericht achterlaten in het dossier. Daar 

wordt ook op gereageerd maar dat 

duurt soms wel een paar dagen. 

Verbeterpunten  
 De communicatie kan ook beter, de 

terugkoppeling ontbreekt. 

 In het begin was het echt even zoeken. 

Met name het maken van afspraken 

was onduidelijk. Ik wist niet wie de 

contactpersonen waren en heb veel 

zelf moeten uitzoeken. Er zou een 

introductiemap zijn, maar daar moest ik 

wel zelf achteraan. 

 Er werd eerder aangegeven dat de 

wachtlijst lang is en toen kwam er toch 

ineens een plek vrij. De opname 

overviel ons dus wat. De communicatie 

binnen de organisatie was in het begin 

niet op orde. De nieuwe manager was 

bezig dingen op de rit te krijgen. Wij 

leerden om zelf assertiever te worden 

om dingen georganiseerd te krijgen. 

 Mijn belangrijkste punt van aandacht is 

de basisinformatie als je er nieuw komt 

wonen. Dat zou consequent 

bijgehouden moeten worden en up to 
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 Ik heb nu wel een eerste 

contactpersoon. De communicatie is nu 

goed. Ik zie dat de medewerkers meer 

taakverantwoordelijk zijn en dat werkt 

goed. 

 De communicatie is nu wel beter op 

orde. Ze hebben een ouderavond 

georganiseerd waarbij ik mijn vragen 

kwijt kon en de organisatie beter kon 

leren kennen. Ik vind het mooi dat ik 

dingen kan volgen online. 

date moeten zijn. De regels zijn 

daarnaast soms wat onduidelijk en 

tegenstrijdig. De georganiseerde 

activiteiten worden erg gewaardeerd.  

 Soms is de terugkoppeling niet 

helemaal goed. Er zijn bijvoorbeeld 

spullen kwijtgeraakt en dat is gemeld, 

maar daar wordt niet verder vervolg 

aan gegeven.   

 


