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Voorwoord

Wat er onder 
bewoners leeft

Hoewel de verpleeg- en verzorgingshuiszorg continu onderwerp van 
gesprek is in media en politiek, blijft de ervaring van bewoners moeilijk te 
achterhalen. Wat maakt bewoners tevreden of minder tevreden over de 
zorg die zij krijgen? 

Als onderdeel van het project ‘Waardigheid en Trots’ van het Ministerie 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zette Patiëntenfederatie 
Nederland interviewteams in om met bewoners te praten. Speciaal 
getrainde, onafhankelijke interviewers stellen gerichte vragen aan 
bewoners en mantelzorgers om zo goed mogelijk in beeld te krijgen hoe 
bewoners de zorg ervaren die ze krijgen. 

Inmiddels zijn we drie jaar verder en hebben onze interviewers veel 
bewoners gesproken tijdens (telefonische) interviews. Deze interviews 
bieden veel informatie voor mensen die een verpleeg- of verzorgingshuis 
zoeken. De ervaringen van de geïnterviewde bewoners zijn te lezen op 
www.zorgkaartnederland.nl en kunnen een belangrijke rol spelen in die 
keuze. Anderzijds kunnen zorginstellingen aan de hand van de 
waarderingen zien wat er onder hun bewoners leeft. 

Omdat in juni 2018 het gehele project afliep, publiceren we later in 2018 de 
eindrapportage. We kijken daar naar alle waarderingen. In deze exclusieve 
preview maken wij u warm voor het belang om ervaringen van bewoners te 
blijven verzamelen. 

Dianda Veldman
Directeur-bestuurder
Patiëntenfederatie Nederland



‘Liefdevol verzorgd’ 
vaakst genoemd in 
best scorend verpleeghuis

Bewoners zijn over het algemeen heel tevreden over hun leven in het ver-
pleeg- of verzorgingshuis, blijkt uit de waarderingen die de interviewteams 
hebben opgehaald voor ZorgkaartNederland. Bij het gemiddelde van alle 
verpleeg- en verzorgingshuizen prijkt dan ook een dikke 7,9. Maar een cijfer 
zegt niet zoveel, het gaat om het verhaal erachter. Daarom analyseerden we 
alle waarderingen met een gemiddelde van een 8 of hoger en waarderingen 
met een 6,5 of lager. 

 
Bij de best scorende verpleeghui-
zen wordt onder meer ‘liefdevol 
verzorgd’ het vaakst spontaan 
genoemd. De interviewer vraagt niet 
speciaal naar dit onderwerp. Ook 
de woorden ‘volle tevredenheid’ en 
‘(korte) lijntjes’ komen vaak voor. 
Wat heel fijn is, is dat bewoners zich 
ook vaak ‘helemaal thuis’ voelen. 
Deze woorden komen zelfs in de  
top 10 voor. Hetgeen waar we ons 
al jarenlang voor inzetten, lezen we 
dus terug in de waarderingen. Een 
groot compliment voor de sector!

Aan het lot overgelaten
Wanneer verpleeg- en verzorgings-
huizen een 6,5 of lager scoren 
noemen de geïnterviewden het 
vaakst spontaan ‘slechte communi-



catie’, ‘niet serieus genomen’ en ‘afspraken niet nagekomen’. Ook ‘aan het lot 
overgelaten’ wordt zo vaak genoemd dat het in de top 10 staat van de meest 
genoemde zaken. Elke waardering waarin dit wordt genoemd, is wat ons 
betreft er één teveel. Medewerkers hebben hier de bewoner niet op het oog. 
Ook het appartement of de kamer is van belang, want bewoners noemen vaak 
‘smerig, ‘vies’ en ‘slordig’. 

Luisteren blijkt een doorslaggevend onderwerp uit de analyse. Zo scoren 
verpleeg- en verzorgingshuizen met een 8 of hoger gemiddeld een 8,6 op 
luisteren. De huizen met een gemiddelde van een 6,5 of lager scoren op dit 
onderwerp juist een 4,9. Wie dus hoog scoort, scoort ook vaak hoog op  
luisteren. Wie laag scoort, scoort ook vaak laag op luisteren.

Achter de cijfers
Uiteraard moet de basis van de zorg goed in orde zijn. Maar juist het gevoel 
bij de zorg bepaalt of bewoners de zorg en/of medewerkers ook als prettig 
ervaren. Ons advies: kijk vooral naar de verhalen achter de cijfers. 

Meer weten? In het najaar geven we de eindrapportage van dit project uit. 
Houdt de nieuwsbrief van ZorgkaartNederland in de gaten!



Krijgt u zorg?
“Ja, 24 uur per dag. Ik zat anderhalf jaar geleden in mijn stoel en wilde mij 
gaan klaarmaken om naar bed te gaan. Echter viel ik uit de stoel en werd 
alles zwart. Pas de volgende ochtend vroeg kwam ik bij mijn positieven, 
maar ik kon niets bewegen. Het bleek een halve hoge dwarslaesie te zijn. Nu 
heb ik continu pijn in mijn handen en armen. Ik kan ze wel bewegen, maar ik 
kan niet ver reiken of iets zwaars tillen. De medewerkers halen mij uit bed, 
helpen mij naar en van het toilet en houden 24-uur per dag toezicht. Het 
enige wat goed werkt, is mijn mond.”

Waarom koos u voor dit verpleeghuis?
“Voordat ik in de zorg terechtkwam, woonde ik met mijn vrouw in 
Bennekom. Wij zagen samen dit complex gebouwd worden. Een voormalige 
buurvrouw woont ook in dit complex en is positief over de zorg. Wanneer 
wij op bezoek kwamen, gaf dit huis ons ook altijd een goed gevoel. 

‘Als mij iets 
niet aanstaat, 
vertel ik dat’

Omdat meneer Overhage door zijn halve hoge 
dwarslaesie 24 uur per dag zorg nodig heeft, 
verhuisde hij 3 maanden geleden naar Machtella in 
Bennekom. In het verzorgingsplan zijn al zijn wensen 
opgenomen. Maar als de zorg hem niet aanstaat, 
“vertel ik dat.”



Naam: Meneer Overhage (80)
Woont in: Machtella in Bennekom

Voordat ik hier kwam wonen, verbleef ik in Utrecht en later in Wageningen. 
Wanneer mijn vrouw mij kwam bezoeken, kostte haar dit veel tijd en 
moeite. Nu woon ik drie maanden in Machtella. Mijn vrouw woont in het 
aanleuncomplex, zodat wij altijd dicht bij elkaar zijn.”

Hoe uit u uw wensen over de zorg?
“De verzorging stelde bij mijn komst een verzorgingsplan op. In dit plan 
zijn al mijn wensen opgenomen en daar ben ik tevreden mee. Nu wil ik 
uitvogelen hoe het werkt. Eventueel passen we het plan daarna aan. Als 
mij iets niet aanstaat, vertel ik dat. Tot nu toe is dat niet voorgekomen. 
Ik heb het geluk dat ik kan dealen met de situatie en meebeweeg met de 
verzorging. Dan beweegt de verzorging ook sneller met jou mee.”

Vindt u het belangrijk dat er naar de ervaringen van bewoners wordt 
gevraagd?

“Ja, maar dat ligt wel aan de situatie van een bewoner. Zelf kan ik goed mijn 
mening geven. Daar wordt de zorg dan op aangepast. Ik hoop dat de zorg op 
basis van alle ervaringen van bewoners beter wordt. Maar wij moeten niet 
vergeten dat medewerkers hun uiterste best doen.”

Wat vindt u het belangrijkste in de zorg?
“Ik zou het niet prettig vinden om in een omgeving te zitten waar men de 
vlooien afvangt. Ik vind een gemoedelijke en veilige sfeer belangrijk. Hier 
helpen de medewerkers en bewoners elkaar. Dat is fantastisch. Hoe je zorg 
ervaart, is afhankelijk van je eigen instelling. Ik ben optimistisch en maak 
veel contact. Niet piekeren, maar doorgaan met wat nog kan.” 



810.180 
minuten gesproken 

met bewoners 
of mantelzorgers

Opgehaalde waarderingen

Ons interviewteam is vanaf januari 2015 tot juni 2018 op pad geweest, 
dus tijd voor een balans:

230 verpleeg- en 
verzorgingshuizen 
bezocht 1140

verschillende 
locaties bezocht

8 en hoger

6,5 en lager

56 %

9 %

totaal opgehaald
66.584 

verschillende 
interviewers

45

46.748

via interviewteam



“Ik vind hier zorg op
 maat. 

Ze kijken echt naar
 wat mijn moeder

nodig heeft, en ze h
ouden rekening

met de wensen en de
 achtergrond

van mijn moeder. 

Ze laten haar in haa
r waarde

en dat vind ik heel 
prettig.” 



Hoe ga je als interviewer te werk?
“De interviews neem ik af in zorginstellingen, dus ik heb bijna altijd te 
maken met oudere bewoners. Het werk houdt in dat ik een aantal vragen 
van ZorgkaartNederland stel. Dit duurt ongeveer vijftien tot twintig 
minuten. Ik probeer eerst vertrouwen te winnen bij de bewoner. Daarna haal 
ik uit het gesprek de belangrijke zaken. Die verwerk ik in de waardering. Tot 
slot controleer ik de tekst, verstuur ik het naar de redactie en ga ik naar de 
volgende bewoner.”

Wat is de grootste uitdaging tijdens het interviewen? 
“Vertrouwen winnen is het belangrijkste. Vaak zijn ouderen wantrouwig en 
zeggen ‘wat gaat u dan doen met die informatie?’ Ik probeer dit zo goed 
mogelijk uit te leggen, want er zijn bewoners die niet weten wat een website 
is. Daarnaast vinden ze het soms moeilijk om een cijfer te geven. Wij helpen 
ze dan met een het beeld van het schoolrapport van vroeger. ‘Goed’ betekent 
een 8, ‘zeer goed’ wordt een 9”

Ingrid is een getrainde interviewer van SAMR en 
heeft met veel plezier interviews afgenomen bij 
verschillende cliënten in zorginstellingen.

De cliënt die ik 
niet meer vergeet



Welke cliënt vergeet u niet meer, en waarom?
“Vorig jaar heb ik een gesprek gehad met een 92-jarige dame. Het was een 
bijzonder gesprek, omdat zij een bijzonder leven heeft gehad. De dame 
deed de deur open en zei: ‘Oh wat leuk dat u er bent, ik heb net balletles 
gegeven!’. Het gesprek ging vervolgens alle kanten op. We hebben het over 
van alles gehad. Af en toe stelde ik een vraag tussendoor, want daar kwam ik 
voor. We worden allemaal ouder en weten niet hoe we ouder zullen worden. 
Deze dame staat nog zo vol en enthousiast in het leven, en dat op die 
leeftijd! Zo zou ik ook ouder willen worden.”

Wat vinden cliënten belangrijk in de verpleeg- en verzorgingshuizen?
“Aandacht! Ook persoonlijke verzorging vind ik belangrijk. Cliënten vinden 
het belangrijk dat het personeel niet gehaast is. Het is vervelend als ze 
het gevoel hebben dat zij ‘teveel’ zijn. Veel ouderen zijn ook alleen. Een 
verzorgende is soms de enige persoon die zij op een dag zien. Tot slot is het 
eten heel belangrijk; dat is de happening van de dag.” 

Wat maakt dit werk bijzonder?
“Ik vind het fijn om met mensen te werken. Oudere mensen hebben vaak 
veel te vertellen. Dat maakt de gesprekken interessant. Verder zijn deze 
interviews voor een goed doel en dat maakt het werk nog belangrijker. 
Ouderen hebben soms het gevoel weggestopt te worden. Niemand in deze 
maatschappij zou dat gevoel mogen hebben. We moeten ervoor zorgen dat 
deze doelgroep de zorg en aandacht krijgt die zij nodig heeft.”

Naam: Ingrid Cuijpers (59) 
Woonplaats: Wijk bij Duurstede 




