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Samenvatting
 

Aanleiding
Voor zorginstellingen is het belangrijk om te weten hoe cliënten de zorg en zorg thuis ervaren. Het doel van dit
onderzoek is dan ook om inzicht te krijgen in de ervaringen van cliënten met de zorg. Het gaat hierbij om
verpleging en persoonlijke verzorging die cliënten krijgen. Huis ter Leede heeft onafhankelijk
onderzoeksbureau ZorgfocuZ gevraagd om het cliëntervaringsonderzoek uit te voeren. Met de resultaten van
dit onderzoek kan men de dienstverlening, waar nodig, verbeteren.

Doelgroep
De doelgroep van dit onderzoek bestaat uit cliënten die zorg ontvangen van Huis ter Leede. Dit gaat om zowel
somatiek als PG-cliënten. In eerste instantie zijn de somatische cliënten zelf benaderd. Wanneer zij niet in staat
waren om zelf geïnterviewd te worden, is een vertegenwoordiger benaderd. Bij de PG-cliënten is gesproken
met een vertegenwoordiger.

Dataverzameling
Als dataverzamelingsmethode heeft Huis ter Leede ervoor gekozen om telefonische interviews af te nemen.
Van de 82 cliënten van Huis ter Leede, hebben 43 cliënten/vertegenwoordigers het interview in het geheel
doorlopen. Hiervan zijn 18 van de 37 benaderde cliënten/vertegenwoordigers van De Mast en 25 van de 45
benaderde cliënten/vertegenwoordigers van De Kajuit. Het totale responspercentage is daarmee 52,4%
(43/82*100%).

Rapportage

In dit Dashboard zijn de resultaten van het cliëntervaringsonderzoek weergegeven middels gra�eken. De
vragenlijst bevatte de verplichte vragen van ZorgkaartNederland. Deelnemers hadden de mogelijkheid om op
een schaal van 1 tot 10 aan te geven in hoeverre zij het met de stellingen eens waren. Het rapportcijfer 1
betekende 'nee, helemaal niet' en het rapportcijfer 10 betekende 'ja, helemaal wel'. De antwoordoptie 'N.v.t.'
wordt niet weergegeven in de gra�eken. Daardoor tellen bij sommige vragen de aantallen niet geheel op tot de
bovengenoemde responsen. In het Dashboard kan worden ge�lterd op de locaties van De Mast en De Kajuit.
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Uw ervaringen met de zorg

Verliep het maken van een afspraak goed? En komt Huis ter Leede gemaakte afspraken
over tijden, tijdstippen en bereikbaarheid na?

Gemiddelde cijfer

7.5

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

Gemiddelde cijfer

7.61
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Behandelen de medewerkers u/uw naaste met aandacht?

Gemiddelde cijfer

8.18

Sluit de zorg aan op wat u zelf/uw naaste belangrijk vindt?

Gemiddelde cijfer

7.81
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Wordt u/uw naaste gezien en gehoord?

Gemiddelde cijfer

7.76

Vindt u/uw naaste het gebouw, de voorzieningen en de omgeving prettig?

Gemiddelde cijfer

6.65
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Toelichting
Kunt u vertellen waarover u tevreden bent of waarover u ontevreden bent? (n=18)

Het personeel is lief, geduldig, ondernemen gelijk actie wanneer nodig. Het zijn allemaal engeltjes bij Huis ter
Leede.

Door een chronisch tekort aan personeel in de zorg, is er niet altijd tijd voor belangrijke punten zoals de
aandacht. Dit ligt absoluut niet aan het personeel of de organisatie van Huis ter Leede! Ondanks het tekort
zetten zij zich enorm in voor de cliënt. Zo wordt er voor de bewoners van alles georganiseerd, denk aan een
modeshow, bingo of een koor. Het gebouw is heel oud. Huis ter Leede is zich hiervan bewust en heeft besloten
om te gaan verhuizen!

De capaciteit staat onder druk, waardoor de kwaliteit wordt beïnvloed. Er is veel wisseling in het personeel,
maar ook sommige vaste medewerkers zijn niet zo vriendelijk. Ze doen wel hun best, maar de kwaliteit is soms
minder. Daarnaast duurt het soms te lang voordat mijn naaste geholpen wordt als ze bijvoorbeeld aangeeft dat
ze naar het toilet moet. Mijn contact met de medewerkers is verder prima. Ik kan ze zo via de mail en app
bereiken. Het gebouw is verouderd en beetje uitgeleefd. Er komt een nieuw gebouw binnenkort. Mijn naaste
kan zich wel goed vinden in de kamer die ze nu heeft. Tenslotte is het eten niet zo best. Er is wel veel keus, maar
het probleem ligt bij het klaarmaken. Het is smaakloos, soms aangebrand, of keihard.

Communicatie is heel goed en open. Ik heb een aantal telefoonnummers die ik kan bellen als ik vragen heb,
opmerkingen over de was worden meteen meegenomen, de meiden zijn heel aardig. Ik had graag gewild dat ze
mijn vader wat meer stimuleerden om wat te gaan ondernemen, maar dat moet natuurlijk ook van twee kanten
komen. Mijn vader wil niet zoveel. Daarnaast vind ik zijn kamer ook lelijk. Het is grauw en grijs. Hij heeft een
balkon die onder het vogelpoep zit, waar hij ook niet eens op kan komen omdat er een drempel is en we hadden
problemen met de wi�. Mijn vader zit op eerstelijnsverblijf en zal hier maar voor korte tijd zitten gelukkig.

Ik woon erg prettig hier en heb mooi uitzicht. De verzorging en het eten vind ik ook heel goed, maar soms
komen ze hun afspraken niet helemaal na.

Ik ben tevreden over de manier waarop Huis ter Leede met mijn naaste omgaat. Ze leveren zorg met aandacht
en ik word direct ingelicht als er iets aan de hand is. De hygiëne kan beter en ook met de was waren vaak
kledingstukken kwijt, dus dit doe ik nu zelf.

Over de zorg in het algemeen ben ik tevreden. Soms worden er wel kleine dingen over het hoofd gezien,
bijvoorbeeld het aanvullen van het toiletpapier of zorgen dat mijn naaste genoeg drinken heeft.

Doordat Huis ter Leerde nu druk is met de verhuizing is het personeel druk met andere dingen. De
bereikbaarheid van de receptie is slecht, ze zijn slechts een paar uur per week te bereiken. De kwaliteit van het
voedsel is slecht en de tijden waarop er gegeten wordt �uctueert. Net als de tijden van het geven van
medicijnen. Ook zijn er te weinig (invalide)parkeerplekken. De omgeving is mooi en het personeel is vriendelijk,
maar overbelast. Door dit personeelstekort verdwijnen vertrouwde gezichten vaak.

Ik vind het nauwe contact met Huis ter Leede over mijn moeder prettig.. Mijn moeder wordt met aandacht
behandelt en zij ervaart het leven in Huis ter Leede als een warm bad.

Over het algemeen ben ik heel erg tevreden over de zorg die mijn moeder krijgt vanuit Huis ter Leede. De
medewerkers komen gemaakte afspraken na en zijn er altijd op de afgesproken tijd. Daarnaast hebben ze
ontzettend veel aandacht voor haar. Ze wordt altijd opgehaald om gezellig thee mee te drinken en ze gaan
regelmatig een dagje weg. Wel vind ik dat er iets beter schoongemaakt mag worden. Het toilet en bed zijn soms
niet helemaal schoon. Ik kan mij voorstellen dat ze het druk hebben, maar het zou wel �jn zijn als dit wat beter
gaat. Ten slotte is het gebouw op; zo doen verschillende lampen het niet meer. Dat is ook een van de redenen
waarom ze binnenkort naar een nieuw gebouw verhuizen.
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Gemaakte afspraken worden niet altijd nagekomen. Tijdens de zomermaanden is het regelmatig voorgekomen
dat mijn moeder 's nachts te laat medicatie kreeg of dat haar medicatie kwijt was. Dat vind ik heel erg slecht.
Daarentegen is het personeel wel heel lief tegen mijn moeder en hebben ze alle aandacht voor haar. Wel
belasten de medewerkers haar wel eens met hun eigen zorgen; dat vind ik niet kunnen. Ook ben ik ontevreden
over de grootte van de kamers in het nieuwe gebouw, waar Huis ter Leede binnenkort naartoe verhuist. Deze
zijn een stuk kleiner. De locatie is wel perfect. Dit is dichtbij een klein winkelcentrum.

Mijn moeder verblijft tijdelijk in Huis ter Leede. Het was prettig dat ze hier snel terecht kon. Wel merk ik dat er
veel wisseling van personeel is en dat er ook een tekort aan personeel is. Dit gaat ten koste van de kwaliteit van
de zorg. Daarnaast merk ik dat ik achter verschillende dingen aan moet zitten en dat niet alles vanzelfsprekend
is. Verder is het prettig dat de medewerkers op een goede manier met mijn moeder omgaan; ze wordt
aangesproken op haar gedrag als dat nodig is, maar er wordt ook ingespeeld op haar behoeften.

Over het algemeen ben ik tevreden over de zorg die vanuit locatie de Mast van Huis ter Leede aan mijn moeder
geleverd wordt. Wel worden gemaakte afspraken niet altijd nagekomen. De ene keer gaat dit goed, de andere
keer gaat dit fout. Zo geeft mijn moeder aan dat de medewerkers regelmatig te laat zijn om haar te komen
wassen. Daarnaast is het verschil in personeel groot. De ene medewerker doet alles voor haar, de ander bijna
niks. Dit zou anders kunnen.

De zorg vanuit locatie de Mast van Huis ter Leede is goed. Sinds mijn moeder hier verblijft, is er zeker op vooruit
gegaan. Dat vind ik prettig om te zien. Mijn moeder heeft wat geestelijke problemen, maar is niet dementerend;
dit is voor sommige medewerkers wat lastiger om mee om te gaan. Wel is aangegeven dat hier binnenkort een
cursus voor gegeven gaat worden. Daarnaast worden er veel activiteiten ondernomen met de cliënten. In de
vakantieperiode was dit door minder personeel wat minder, maar dat is logisch. Ik zou de zorg zeker
aanbevelen.

Gemaakte afspraken worden bij locatie de Mast van Huis ter Leede niet altijd nagekomen. Dit komt doordat
gemaakte afspraken niet altijd opgeschreven worden, waardoor andere collega's niet altijd op de hoogte zijn
van alle afspraken. Daarnaast zijn er de laatste tijd ook veel invalkrachten, vaak ZZP'ers, die het dossier niet
goed doorlezen. Ook ligt de werkdruk op dit moment heel hoog, waardoor in de praktijk niet altijd alles mogelijk
blijkt te zijn, ondanks dat de medewerkers wel willen. Zo zit mijn naaste wel eens in vieze kleding of is de
badkamer niet goed schoongemaakt. Verder vind ik het grote aanbod van vrijwilligers ontzettend �jn. Ze maken
regelmatig een uitstapje met de bewoners; dat is niet overal vanzelfsprekend. Ook is er een bewegingscoach,
die wekelijks met mijn naaste verschillende activiteiten onderneemt. Ten slotte zou het �jn zijn als er op
periodieke basis standaard een zorggesprek ingepland wordt. Als het nu goed gaat, gebeurt dat niet.

In de communicatie gaat nog wel eens wat mis, zowel naar de familie toe als de patiënt. Ik moet zelf namelijk
vaak achter dingen aan. Mijn naaste zegt zich niet gehoord of gezien te voelen. Daarnaast is de huiskamer, waar
mijn naaste normaal eet, vaak gesloten omdat er geen bemanning is. Iedereen doet wel erg zijn best.

Over het algemeen zijn we tevreden over Huis ter Leede. Ze zijn altijd op tijd met het douchen en het eten, maar
de verzorging zou iets beter kunnen. De kleine dingetjes worden af en toe vergeten, zoals het schoonmaken van
de bril of het goed doen van het haar van mijn naaste. Verder worden afspraken nagekomen, maar moet ik er
soms 2 keer naar vragen.

Ik heb het hier erg naar mijn zin. Ze staan hier altijd voor mij klaar en als er iets is zijn ze er meteen. De
omgeving is prettig en omdat ik nog redelijk mobiel ben krijg ik de mogelijkheid om in mijn eentje buiten een
rondje te gaan wandelen, dat vind ik �jn.
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Iris Stekelenburg

Uw contactpersoon:
Else van Dijk

Hoofdkantoor

Sylviuslaan 5

9728 NS Groningen

Kantoor Utrecht

Graadt van Roggenweg 328-334

3531 AH Utrecht

Postadres

Postbus 473

9700 AL Groningen


