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1. Rationale voor de studie 
Twintig jaar geleden definieerde het Amerikaanse Institute of Medicine (IOM) de kwaliteit van zorg 

volgens zes domeinen: persoonsgerichtheid, tijdigheid, efficiëntie, effectiviteit, veiligheid en 

billijkheid1. Dankzij deze definiëring is een nieuwe kwaliteitsbeweging ontstaan met de ontwikkeling 

van tal van interventies gericht op kwaliteitsverbetering. Met de opkomst van dienstverlenende 

systemen, de uitdagingen van klimaatveranderingen, de groei van sociale media en internet en de 

nieuwe realiteit door COVID-19 is er in de studie van Lachman et al. (2020)2 over deze domeinen 

gereflecteerd in functie van hun relevantie en mogelijkheid tot verbetering. Door deze reflectie werden 

nieuwe domeinen ontwikkeld die inspelen op het veranderend wereldbeeld van de gezondheidszorg. 

De nieuwe technische domeinen zijn: transparantie, leiderschap, veerkracht, veilig, effectief, efficiënt, 

gelijk, milieuvriendelijk, toegankelijk en tijdig. Bovendien introduceren ze het concept van 

persoonsgerichte zorg of zorg gericht op de naasten van de patiënt om de coproductie van zorg te 

benadrukken. Door de introductie van deze nieuwe domeinen wordt de overgang gemaakt van 

‘Kwaliteit 1.0’ waarbij de richtlijnen, inspecties en standaarden centraal staan, naar ‘Kwaliteit 2.0’ 

waarbij processen, systemen en performantiemetingen centraal staan om uiteindelijk te evolueren tot 

‘Kwaliteit 3.0’ waarbij de dienstverlening, eigenaarschap van gezondheid, coproductie met patiënt en 

zijn naasten en waarde-creatie centraal staan.  

In de kern van dit nieuwe dimensionaal visiemodel (Figuur 1) op kwaliteit van zorg staat vriendelijkheid 

met mededogen, partnerschap en coproductie, waardigheid en respect en een holistische benadering 

van deze persoon centraal. Het principe van leiderschap en transparantie is opgenomen in het model 

om alle technische domeinen te omringen. Terwijl we ons aanpassen aan de voortdurend 

veranderende omstandigheden, staat het opbouwen van veerkracht en constant leren centraal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1: Het multidimensionaal visiemodel2 

Het multidimensionaal kwaliteitsmodel, dat onderdeel uitmaakt van het Flanders Quality Model 

(FlaQuM), kan door zorgorganisaties als leidraad gebruikt worden om hun visie op kwaliteit te 

definiëren en te sturen. Hiervoor is een instrument ontwikkeld om de ervaringen van patiënten, hun 

naasten, medewerkers en eerstelijnszorgpartners over de huidige zorg in functie van het 

multidimensionaal kwaliteitsmodel in kaart te brengen. Dit instrument is een quickscan of vragenlijst 

ontwikkeld door het onderzoeksteam van het Leuvens Instituut voor Gezondheidszorgbeleid (LIGB)-

KU Leuven. De inhoud van deze quickscan is gebaseerd op de nieuwe domeinen van kwaliteit en de te 

ondernemen acties zoals omschreven in tabel 3 van de publicatie van Lachman et al2.  
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2. Design van de studie 
Deze studie betreft een academische, multicentrische, non-EudraCT studie. Er zal een cross-sectioneel 

surveyonderzoek plaatsvinden bij patiënten, naasten, medewerkers en eerstelijnszorgpartners en dit 

in meerdere Vlaamse ziekenhuizen (FlaQuM proeftuinen). 

3. Beschrijving van de eindpunten 
Het doel van deze studie beoogt het in kaart brengen van ervaringen van patiënten, hun naasten, 

medewerkers en eerstelijnszorgpartners over de huidige zorg. We willen een quickscan omtrent het 

multidimensionaal kwaliteitsmodel evalueren in zijn betrouwbaarheid en validiteit om een 

standaardinstrument te bekomen voor het meten van de perceptie op de huidige zorg voor patiënten 

en hun naasten alsook voor medewerkers.  

4. Onderzoeksmethode 
Er zal een cross-sectionele studie plaatsvinden waarbij respondenten hun score geven over de huidige 

zorg voor patiënten, hun naasten en medewerkers. Met ‘naasten’ bedoelen we personen die dicht bij 

een patiënt staan, hierbij kan gedacht worden aan familieleden en vrienden die de patiënt 

ondersteunen en/of begeleiden tijdens een consultatie/behandeling/verblijf in de organisatie. De 

respondenten en deelnemende organisaties ontvangen over de resultaten van de quickscan geen 

individuele feedback. De feedback en benchmarking op organisatie-, dienst- en/of beroepsniveau 

worden geaggregeerd teruggekoppeld aan de deelnemende organisaties. De resultaten zullen op deze 

manier niet alleen inzicht geven over de perceptie van de huidige zorg, maar bovendien ook over de 

discrepantie tussen percepties van patiënten, hun naasten, medewerkers en eerstelijnszorgpartners. 

Deze feedback kan de aanleiding zijn voor verbetertrajecten om de huidige zorg te optimaliseren.  

In de organisatie worden patiënten, hun naasten, medewerkers (inclusief artsen en bestuurders) en 

eerstelijnszorgpartners uit verschillende diensten uitgenodigd om de vragenlijst in te vullen. De 

participanten worden gevraagd om 36 stellingen te beoordelen op een schaal van 0 (helemaal oneens) 

tot 10 (helemaal eens) over de volgende 18 topics of kwaliteitsdomeinen:  

1. Persoonsgerichte zorg; 

2. Aandacht voor naasten; 

3. Openheid/transparantie; 

4. Leiderschap; 

5. Veer- en draagkracht; 

6. Patiëntveiligheid; 

7. Effectief; 

8. Efficiënt; 

9. Toegankelijkheid en tijdig; 

10. Gelijkheid; 

11. Milieuvriendelijk; 

12. Waardigheid en respect; 

13. De volledige mens; 

14. Partnerschap; 

15. Vriendelijkheid; 

16. Algemene beoordeling van de kwaliteit van zorg/werkgever; 

17. Aanbeveling; 

18. Blijfintentie. 
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De quickscan zal, na ethische goedkeuring van de ethische commissie, gedurende een maand online 

beschikbaar zijn om in te vullen. De uitnodiging aan medewerkers en eerstelijnszorgpartners zal 

plaatsvinden via mail en online intranetkanalen van de deelnemende organisaties. Er zal een link 

beschikbaar zijn naar de online quickscan in KU Leuven Qualtrics®. Na 14 dagen plannen we een 

herinneringsmail naar medewerkers en eerstelijnszorgpartners. Patiënten en naasten die gedurende 

deze maand contact hebben met deze organisatie, worden uitgenodigd via het personeel van de 

desbetreffende afdeling of het secretariaat waarmee ze in contact komen. De quickscan kan 

elektronisch ingevuld worden via KU Leuven Qualtrics®. De inleiding van deze bevraging omvat een 

informatiebrief met uitleg over het onderzoek en het doel van de quickscan.  

5. Selectie van subjecten 
De quickscan zal worden uitgestuurd naar patiënten, hun naasten alsook naar werknemers en 

eerstelijnszorgpartners van de deelnemende organisaties. In deze studie vindt een 

gelegenheidssteekproef plaats. 

De inclusiecriteria voor patiënten en hun naasten:  

(1) Minimumleeftijd van 18 jaar bereikt; 

(2) Een patiënt en/of naaste van een patiënt zijn die in deze organisatie behandeld 

wordt/werd. 

De exclusiecriteria voor patiënten en hun naasten:  

(1) De Nederlandse taal niet machtig zijn.  

 

De inclusiecriteria voor medewerkers en eerstelijnszorgpartners:  

(1) Minimumleeftijd van 18 jaar bereikt; 

(2) Werkzaam in deze organisatie of een eerstelijnszorgverlener die in contact staat met 

patiënten en naasten uit deze organisatie. 

De exclusiecriteria voor eerstelijnszorgpartners: 

(1) De Nederlandse taal niet machtig zijn. 

De medewerkers die de Nederlandse taal niet machtig zijn kunnen beroep doen op de interne tolken. 

Het gaat om eender welke patiënt en naaste op welke afdeling alsook eender welke medewerker uit 

de organisatie en externe partners waarmee de organisatie in contact staat. Dit zal pragmatisch 

aangepakt worden onder leiding van de lokale hoofdonderzoeker van deze organisatie. 

6. Plaats waar de studie zal doorgaan  
Az Damiaan Oostende 

7. Statistische analyse en sample size 
Voor de onderzoeksdoelstelling van deze studie, namelijk het in kaart brengen van de ervaringen via 

de quickscan omtrent het multidimensionaal kwaliteitsmodel en het opstellen van een 

feedbackrapport aan de deelnemende organisaties, zal in de analyse gebruik gemaakt worden van 

beschrijvende statistiek in Microsoft Excel. In Microsoft Excel is een tool ontwikkeld die de resultaten 

weergeeft in de vorm van pie radar plots, scatterplots en histogrammen. Geaggregeerde resultaten op 

organisatie-, dienst- en/of beroepsniveau worden aan de hand van deze figuren in een feedback- en 

benchmarkrapport aangeleverd aan de deelnemende organisaties. Er worden geen individuele 

resultaten per respondent bekend gemaakt.  
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In het kader van de psychometrische aspecten wordt de grootte van de steekproef bepaald in functie 

van het aantal vragen3. Voor het uitvoeren van een exploratieve factoranalyse (EFA) en een 

confirmatieve factoranalyse (CFA) hanteren we de vuistregel dat er tien antwoorden per vraag moeten 

zijn. Wij beogen een steekproefgrootte van 250 patiënten en naasten, 350 medewerkers en 50 

eerstelijnszorgpartners . 

8. Kwaliteitsgarantie en wetgeving 
De onderzoekers participeren in het onderzoek volgens de richtlijnen van het protocol en de 

toepasselijke nationale wetgeving. Dit omvat de naleving van de richtlijnen voor goede klinische 

praktijken (ICH GCP), de Helsinki verklaring (2008) en de Belgische wetgeving (inclusief de wettelijke 

vereisten zoals vastgelegd in de wet op de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot 

de verwerking van persoonsgegevens van 30 juli 2018 en de wet van 22 augustus 2002 betreffende de 

rechten van de patiënt). De onderzoekers en de deelnemende organisaties zullen alle informatie en 

gegevens met betrekking tot het onderzoek die aan de deelnemende organisaties en/of onderzoeker 

in dit onderzoek zijn bekendgemaakt, confidentieel behandelen en zullen dergelijke informatie niet 

aan derden bekendmaken of voor enig ander doel dan de uitvoering van de studie gebruiken. Het 

verzamelen, verwerken en vrijgeven van de gegevens gebeurt in overeenstemming met de 

desbetreffende wetgeving (Directive 95/46/EC). 

In deze studie werken we met gepseudonomiseerde gegevens. De onderzoekers behandelen alle 

gegevens vertrouwelijk. Er wordt een informatiebrief met alle noodzakelijke informatie voor een 

beslissing tot deelname aan de quickscan ter beschikking gesteld. De informatiebrief die beschikbaar 

gesteld wordt bij het begin van de quickscan in Qualtrics® is opgesplitst naar één brief voor patiënten 

en naasten, één brief voor medewerkers in deze organisatie en één brief voor eerstelijnszorgpartners. 

De deelnemende organisaties, de medewerkers, eerstelijnszorgpartners, patiënten of hun naasten 

krijgen geen financiële compensatie of beloning voor hun deelname.  

9. Directe toegang tot brongegevens 
Enkel de leden van het onderzoeksteam zullen toegang hebben tot de brongegevens. De gegevens 

worden bewaard op een beveiligde KU Leuven server die enkel toegankelijk is voor de betrokken 

onderzoekers van de KU Leuven. Er is een beveiligde verbinding die alleen geactiveerd kan worden op 

het KU Leuven netwerk. De IP-adressen van de personen die de quickscan invullen, worden niet 

opgeslagen. 

Tussen de organisaties zal er geen data-sharing zijn van de oorspronkelijke brongegevens. Er wordt 

een feedback- en benchmarkrapport aangeleverd aan de deelnemende organisaties. In dit rapport 

zullen geaggregeerde resultaten van de quickscan op organisatie-, dienst- en/of beroepsniveau 

worden weergegeven aan de hand van een pie radar plot, scatter plots en stackbar charts inclusief een 

anonieme benchmark tussen de organisaties van de geaggregeerde resultaten op organisatieniveau.  

10. Ethische goedkeuring en geïnformeerde toestemming 
In de quickscan wordt naast een informatiebrief met de nodige informatie over de studie, ook een 

toestemmingsverklaring opgenomen (Appendix A). In dit onderzoek worden alle GDPR-richtlijnen in 

acht genomen. De deelname aan dit onderzoek is voorgesteld en goedgekeurd op de Raad van Bestuur 

en het directiecomité van deze organisatie. Anderstalige respondenten worden niet geïncludeerd, met 

deze reden is er enkel een Nederlandstalige versie van het toestemmingsformulier opgesteld. Er zijn 

geen risico’s voor patiënten, hun naasten, medewerkers en eerstelijnszorgpartners die deelnemen aan 

deze studie. Er is geen vergoeding voorzien voor de respondenten of voor de deelnemende 
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organisaties. Er zijn geen consequenties voor de (lopende) behandelingen of de zorgverlening. Er zijn 

geen omstandigheden waarin de patiënt zelf niet in staat is om de toestemming te verlenen. 

Respondenten kunnen bij extra vragen terecht bij de lokale hoofdonderzoeker van het desbetreffend 

centrum. De contactgegevens van de lokale hoofdonderzoeker worden in de inleiding van de 

vragenlijst vermeld.  

 

Ethische goedkeuring met betrekking tot deelname wordt apart verleend door de ethische commissie 

van elke deelnemende organisatie.  

11. Manier van dataverzameling en dataverwerking 
De bevraging zal online plaatsvinden via KU Leuven Qualtrics® zowel voor patiënten, hun naasten, 

medewerkers en eerstelijnszorgpartners. De dataverzameling wordt gecoördineerd door de lokale 

hoofdonderzoeker van deze organisatie. Medewerkers en eerstelijnszorgpartners ontvangen een 

uitnodiging met de link tot de quickscan via mail. Deze link zal voor ook beschikbaar zijn via de 

desbetreffende intranetkanalen. Voor patiënten zal de link tot de quickscan beschikbaar zijn via tablets 

of de website van deze organisatie. In de inleiding worden mogelijke respondenten geïnformeerd over 

het doel van het onderzoek en de quickscan. Na de elektronische toestemmingsverklaring, worden 

enkele demografische gegevens bevraagd in twee delen: deel één voor de eigenlijke vragenlijst en deel 

twee op het einde van de vragenlijst. De demografische gegevens bevraagd in deel twee worden enkel 

geanalyseerd in het kader van onderzoek en worden niet verwerkt in het feedbackrapport aan de 

deelnemende organisaties. De brongegevens van de ingevulde online quickscan via KU Leuven 

Qualtrics® komen rechtstreeks in de beveiligde elektronische kluis van het onderzoeksteam van het 

LIGB- KU Leuven.  

12. Projectmanagement 
Het projectmanagement zal uitgevoerd worden door onderzoekers verbonden aan het LIGB-KU 

Leuven. Het onderzoeksteam bestaat uit onderzoekers binnen de gezondheidszorg en experten in de 

biostatistiek.  

13. Relatie met ander onderzoek 
De Zorgnet-Icuro Leerstoel ‘Naar een nieuw Vlaams Kwaliteitsmodel’ is een samenwerking met het 

LIGB-KU Leuven en Zorgnet-Icuro vzw. Het doel van dit onderzoek is het opstellen van een 

onderbouwde en geïntegreerde visie omtrent het toekomstig kwaliteitsbeleid voor de Vlaamse 

ziekenhuizen.  

14. Publicatiebeleid 
De wetenschappelijke inzichten en publicaties verkregen uit dit onderzoek zullen deel uitmaken van 

het doctoraatsonderzoek verbonden aan de Zorgnet-Icuro Leerstoel onder leiding van Prof. Dr. Kris 

Vanhaecht en Prof. Dr. Dirk De Ridder van het LIGB-KULeuven. Het LIGB-KU Leuven, de deelnemende 

organisaties en de onderzoekers zullen dergelijke informatie niet aan derden bekendmaken of 

gebruiken voor enig ander doel zoals het beschreven staat in dit protocol onder ‘3. Beschrijving van de 

eindpunten’. De bevindingen van dit onderzoek zullen worden verspreid via publicaties, rapporten en 

symposia. In wetenschappelijke publicaties worden de gegevens geaggregeerd op organisatie-, dienst- 

en/of beroepsniveau en niet weergegeven op persoonsniveau. De wetenschappelijke output is 

anoniem, er wordt een random nummer toegewezen aan de organisaties. Het LIGB-KU Leuven en de 

deelnemende organisaties zijn het erover eens dat publicaties of presentaties van de resultaten van 

de studie in overeenstemming zullen zijn met de aanvaarde wetenschappelijke praktijk, academische 
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normen en gebruiken. Verwacht wordt dat aan het einde van het onderzoek de algemene resultaten 

van de deelnemende organisaties zullen worden gepubliceerd in een multicentrische publicatie. Als 

algemeen principe zijn alle deelnemende organisaties het erover eens dat het LIGB-KU Leuven 

voorafgaand aan de indiening van een publicatie of enige andere verspreiding van de resultaten, 

inclusief mondelinge presentatie, het recht heeft op voorafgaande beoordeling en feedback op de 

context van het te publiceren materiaal.  
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Appendix A 

Quickscan Multidimensionaal kwaliteitsmodel V1.0 

Beste patiënt, of naaste,  
Beste medewerker,  
Beste eerstelijnszorgpartner 
 
Met deze korte bevraging willen we een idee krijgen over hoe u de zorg voor patiënten, hun naasten en medewerkers in Az Damiaan ervaart.  
 
De bevraging zal ongeveer 10 minuten van uw tijd vragen. Onze vragen zijn gericht aan patiënten, naasten en medewerkers uit deze organisatie. Met ‘naasten’ 
bedoelen we personen die dicht bij een patiënt staan en hem/haar ondersteunen tijdens de opname. Hierbij kan gedacht worden aan familieleden en vrienden. 
Omdat we in deze organisatie rekening willen houden met uw mening, is het belangrijk dat u de vragen in alle eerlijkheid beantwoordt. 
 
De resultaten van deze bevraging gebruiken we om de huidige werking te optimaliseren. Daarnaast toetsen we of deze vragenlijst een goede manier is om de 
kwaliteit van de zorg(organisatie) in kaart te brengen. Er wordt voldaan aan alle voorwaarden van wetenschappelijk onderzoek, de resultaten worden niet voor 
andere doeleinden gebruikt. In deze studie werken we met gepseudonimiseerde gegevens.  
Indien u patiënt of naaste bent, kan u een informatiebrief met alle noodzakelijke informatie voor uw beslissing tot deelname aan de studie hier vinden. Indien u 
medewerker bent, kan u een informatiebrief hier vinden. Indien u eerstelijnszorgpartner bent, kan u een informatiebrief hier vinden.  
 
Dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met het Leuvens Instituut voor Gezondheidszorgbeleid (LIGB) te KU Leuven en is goedgekeurd door Ethische 
Commissie Onderzoek UZ/KU Leuven. Indien u vragen heeft over de bevraging, kan u een e-mail sturen naar:   isedeijn@azdamiaan.be   of  contact  opnemen  via: 
+32 59 41 67 70. 
 
Bedankt voor uw deelname! 
 
Prof. Dr. Kris Vanhaecht (hoofdonderzoeker van deze studie), 
Prof. Dr. Dirk De Ridder,  
Dr. Deborah Seys,  
Fien Claessens 
Charlotte Van der Auwera  
Inge Sedeijn 
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1. Geïnformeerde toestemming 
 
Ik ben voldoende en op een voor mij begrijpelijke wijze ingelicht over de aard, methode en het doel van deze studie. Ik stem erin toe vrijwillig deel te nemen aan 
deze bevraging. Ik ben ervan op de hoogte dat deze studie geen bijkomende kosten of financiële voordelen met zich meebrengt. Ik ben ervan op de hoogte dat ik 
de studie op elk mogelijk moment mag onderbreken, tot op het ogenblik dat de gegevens in de database worden bewaard en verwerkt, zonder hiervoor een 
verklaring te hoeven afleggen en zonder dat dit op enigerlei wijze gevolg zal hebben voor mij. Ik begrijp ook dat mijn gegevens vertrouwelijk worden ingezameld en 
geregistreerd en dat de onderzoekers de vertrouwelijkheid van de gegevens garanderen tijdens verwerking en rapportage. 
  
❑ Ja, ik wens deel te nemen aan deze bevraging.  
 
❑ Neen, ik wens niet deel te nemen aan deze bevraging.  
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2. Demografische Gegevens Deel 1 

2.1 Demografische gegevens voor alle respondenten (patiënten, naasten en medewerkers):  

Ik vul deze vragenlijst in als:  ❑ Patiënt    ❑ Naaste of familielid van een patiënt die in deze organisatie behandeld wordt 

     ❑ Medewerker in deze organisatie ❑ Eerstelijnszorgpartner   

2.2 Demografische gegevens voor medewerkers:   

        Functie waar je het dichtst bij aansluit: ❑ Arts / Tandarts       

❑ Verpleegkundige / Vroedvrouw / Zorgkundige   

❑ Andere medewerkers met direct patiëntencontact 

❑ Andere medewerkers zonder patiëntencontact  

❑ Stafmedewerker / Middenkader / Leidinggevende   

❑ Management en bestuur 

 

2.3 Demografische gegevens voor eerstelijnszorgpartners:   

      Functie waar je het dichtst bij aansluit: ❑ Huisarts / HAIO       

❑ Thuisverpleegkundige, -vroedkundige of - zorgkundige 

❑ Apotheker 

❑ Werknemer bij een thuiszorgorganisatie, verzorgingsinstelling en andere  

❑ Paramedici of andere thuiszorgverlener in de thuiszorg. 
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3. Stellingen omtrent de huidige zorg voor patiënten en hun naasten 
 

De eerste reeks stellingen gaan over HOE PATIËNTEN EN HUN NAASTEN DE HUIDIGE ZORG ERVAREN. Als u een medewerker bent zonder ervaring als patiënt/naaste 

in deze organisatie, probeer u een beeld te vormen van hoe het is om patiënt/naaste te zijn in deze organisatie.  

In de vragenlijst wordt er gesproken over ‘deze organisatie’, hierbij bedoelen we Az Damiaan. 

Hoe eens bent u het met de volgende stellingen over DE HUIDIGE ZORG IN DEZE ORGANISATIE VOOR PATIËNTEN EN HUN NAASTEN? 
Met ‘naasten’ bedoelen we personen die dicht bij een patiënt staan en hem/haar ondersteunen tijdens de opname, hierbij kan gedacht worden aan familieleden en 

vrienden. We beseffen dat u niet op elke vraag een pasklaar antwoord heeft, maar uw antwoord geeft het gevoel weer dat u heeft over deze organisatie. Sta niet te 

lang stil bij elke vraag. Uw eerste reactie is meestal de beste. 

Domein van kwaliteit HOE EENS BENT U HET MET VOLGENDE STELLINGEN OVER DE ZORG VOOR PATIËNTEN EN HUN NAASTEN 
Omcirkel een score van 0 (helemaal 
oneens) tot 10 (helemaal eens). 

Persoonsgerichte zorg Deze organisatie houdt rekening met de wensen, noden en behoeften van patiënten.  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Aandacht voor naasten Deze organisatie heeft veel aandacht voor familieleden, mantelzorgers en/of andere naasten. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Openheid Patiënten en hun naasten worden geïnformeerd over de kwaliteit van zorg in deze organisatie.  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Leiderschap  
Alle medewerkers tonen steeds hun engagement en geven het goede voorbeeld waardoor patiënten en 
hun naasten zich vertrouwd en veilig voelen.  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Veer- en draagkracht 
In deze organisatie houdt men rekening met wat een patiënt en naaste aankunnen (bijvoorbeeld stress of 
nieuwe informatie).  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Patiëntveiligheid 
De zorg aan patiënten en naasten in deze organisatie is veilig en er worden acties ondernomen om 
onveilige situaties te voorkomen of op te lossen.   

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Effectiviteit De medewerkers in deze organisatie kennen hun job en zijn hiervoor voldoende opgeleid.   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Efficiëntie 
Deze organisatie onderneemt acties om onnodige of dubbele activiteiten in de zorg te vermijden en waar 
mogelijk de administratieve belasting voor patiënten te verminderen.  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Toegankelijk en tijdig De zorgverlening is altijd toegankelijk en wordt zonder uitstel of onnodige vertraging aangeboden.  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Gelijkheid 
Alle patiënten en naasten zijn welkom, zonder enige vorm van discriminatie, op basis van onder andere 
geslacht, etniciteit, financiële situatie, seksuele geaardheid of handicap.     

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Milieuvriendelijk 
Deze organisatie heeft een beleid om de ecologische voetafdruk te verkleinen, bijvoorbeeld op vlak van 
minder gebruik van plastic, het sorteren van afval en het water- en energiebeheer.  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Waardigheid en respect Deze organisatie gaat op een waardige en respectvolle manier om met patiënten en hun naasten.  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

De mens achter de 
patiënt en naasten 

Deze organisatie houdt rekening met de persoon achter de patiënt en zijn naasten: de lichamelijke, 
spirituele, emotionele, sociale en mentale gezondheid zijn van belang. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Partnerschap 
In deze organisatie worden patiënten en hun naasten betrokken bij beslissingen, wordt naar hen geluisterd 
en wordt met hun kennis en ervaring rekening gehouden.  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Vriendelijkheid In deze organisatie is men vriendelijk en lief tegen patiënten en hun naasten. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Algemene vragen over zorg aan patiënten en hun naasten 

Algemene vraag 1  
Omcirkel een score van 0 (slechtst mogelijke 
kwaliteit) tot 10 (best mogelijke kwaliteit). 

Algemene beoordeling 
van de kwaliteit van zorg 

Welk cijfer zou u de algemene kwaliteit van de zorgverlening aan patiënten en hun naasten in deze 
organisatie geven? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Algemene vraag 2   
Omcirkel een score van 0 (zeer zeker niet) tot 10 

(zeer zeker wel). 

Aanbeveling Zou u deze organisatie aanbevelen aan uw vrienden en familie?  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 

Algemene vraag 3  
Omcirkel een score van 0 (zeer zeker niet) tot 10 

(zeer zeker wel). 

Blijfintentie Zou u, indien u zorg nodig heeft in het komende jaar, kiezen voor deze organisatie? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
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4. Stellingen omtrent de huidige zorg voor medewerkers 
 

Nu volgt een tweede reeks stellingen. Deze stellingen gaan over HOE MEDEWERKERS ONDERSTEUND WORDEN EN WELK ARBEIDSKLIMAAT ER HEERST IN DEZE 

ORGANISATIE. Als u geen medewerker bent, probeer u een beeld te vormen van hoe het is om in deze organisatie te werken.  

In de vragenlijst wordt er gesproken over ‘deze organisatie’, hierbij bedoelen we Az Damiaan. 
 

Hoe eens bent u het met de volgende stellingen over DE WIJZE WAAROP DEZE ORGANISATIE ZORGT VOOR HAAR MEDEWERKERS? 
Met 'de medewerkers' bedoelen we alle medewerkers waarmee jij contact hebt/had of deze waarvan je zicht hebt op hun activiteiten. De stellingen gaan over wat 

u aanvoelt, als patiënt/naasten/medewerker, in de organisatie op basis van wat u ziet, hoort, meemaakt of wat mensen u vertellen. We beseffen dat u niet op elke 

vraag een pasklaar antwoord heeft, maar uw antwoord geeft het gevoel weer dat u heeft over deze organisatie. 
 

Domein van kwaliteit HOE EENS BENT U HET MET VOLGENDE STELLINGEN OVER DE ZORG VOOR MEDEWERKERS 
Omcirkel een score van 0 (helemaal 
oneens) tot 10 (helemaal eens). 

Persoonsgerichte zorg Deze organisatie houdt rekening met de wensen, noden en behoeften van medewerkers.  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Aandacht voor naasten 
van medewerkers 

Deze organisatie houdt rekening met de familiale situatie van de medewerkers. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Openheid Medewerkers worden geïnformeerd over de kwaliteit van zorg in deze organisatie.  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Leiderschap  
Medewerkers tonen steeds hun engagement en geven het goede voorbeeld waardoor andere 
medewerkers zich vertrouwd en veilig voelen.  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Veer- en draagkracht 
In deze organisatie houdt men rekening met wat een medewerker aankan (bijvoorbeeld stress of nieuwe 
informatie). 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Veiligheid van 
medewerkers 

Deze organisatie doet er alles aan om de werkomgeving veilig te houden voor de medewerkers en te 
zorgen dat ze elkaar durven aanspreken bij onveilige situaties.  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Effectiviteit Deze organisatie zorgt ervoor dat medewerkers hun job kennen en hiervoor voldoende zijn opgeleid.   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Efficiëntie 
Deze organisatie onderneemt acties om onnodige of dubbele activiteiten in de zorg te vermijden en waar 
mogelijk de administratieve belasting voor medewerkers te verminderen.  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Toegankelijk en tijdig 
Deze organisatie zorgt ervoor dat voldoende medewerkers steeds aanwezig zijn en optimaal 
samenwerken om de zorg toegankelijk, tijdig en zonder onnodige vertraging aan te bieden.  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Gelijkheid 
Alle medewerkers zijn welkom, zonder enige vorm van discriminatie, op basis van onder andere geslacht, 
etniciteit, financiële situatie, seksuele geaardheid of handicap.   

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Milieuvriendelijk 
Medewerkers worden gemotiveerd om de ecologische voetafdruk te verkleinen, bijvoorbeeld op vlak van 
minder gebruik van plastic, het sorteren van afval en het water- en energiebeheer.  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Waardigheid en respect Deze organisatie gaat op een waardige en respectvolle manier om met medewerkers. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

De mens achter de 
medewerker 

Deze organisatie houdt rekening met de persoon achter de medewerker: de lichamelijke, spirituele, 
emotionele, sociale en mentale gezondheid zijn van belang. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Partnerschap  
In deze organisatie worden medewerkers actief betrokken bij beslissingen, veranderingen of 
verbeterprojecten; wordt naar hen geluisterd en wordt met hun kennis en ervaring rekening gehouden.  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Vriendelijkheid In deze organisatie zijn medewerkers vriendelijk en lief tegen elkaar. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Algemene vragen over zorg voor medewerkers 

Indien u patiënt, naaste of familielid bent, beeldt u in dat u in deze organisatie werkzaam zou zijn:   

 

Algemene vraag 1  
Omcirkel een score van 0 (slechtst mogelijke 

werkgever) tot 10 (best mogelijke werkgever). 

Algemene beoordeling van 
de werkgever 

Welk cijfer zou u deze organisatie als werkgever geven? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Algemene vraag 2   
Omcirkel een score van 0 (zeer zeker niet) tot 10 

(zeer zeker wel). 

Aanbeveling als werkgever Zou u deze organisatie aanbevelen aan uw vrienden en familie om er te werken? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 

Algemene vraag 3  
Omcirkel een score van 0 (zeer zeker niet) tot 10 

(zeer zeker wel). 

Blijfintentie Zou u in deze organisatie blijven werken in het komende jaar?  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
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5. Demografische Gegevens Deel 2 

De volgende gegevens worden enkel geanalyseerd in het kader van onderzoek en worden niet verwerkt in het feedbackrapport aan de deelnemende organisaties. 

5.1 Extra demografische gegevens voor alle respondenten (patiënten, naasten, medewerkers of eerstelijnszorgpartner): 

        Geslacht:  ❑ Vrouw  ❑ Man  ❑ Andere 

        Leeftijd:  ❑ 18 – 30 ❑ 31 – 50  ❑ 51 – 65 ❑ 66 – 79  ❑ 80+ 

 

5.2 Extra demografische gegevens voor patiënten: 

Hoe vaak heeft u contact gehad met deze organisatie in het afgelopen jaar (meerdere antwoorden zijn mogelijk)? 

❑ Consultatie/raadpleging/onderzoek:    ❑ 0 keer ❑ 1 keer  ❑ 2 keer ❑ 3 keer of meer 

❑ Een bezoek aan de dienst spoedgevallen:  ❑ 0 keer ❑ 1 keer  ❑ 2 keer ❑ 3 keer of meer  

❑ Een dagopname zonder overnachting:  ❑ 0 keer ❑ 1 keer  ❑ 2 keer ❑ 3 keer of meer    

❑ Hospitalisatie/opname met overnachting:  ❑ 0 keer ❑ 1 keer  ❑ 2 keer ❑ 3 keer of meer 

Uw bezoek in het afgelopen jaar aan deze organisatie was in het kader van (meerdere antwoorden zijn mogelijk):   

❑ Operatie/ingreep   ❑ Geen operatie/ingreep  ❑ Zwangerschap/bevalling    

Hoeveel nachten verbleef u in het afgelopen jaar in deze organisatie: 

❑ 0 nachten  ❑ 1 nacht   ❑ Minder dan 1 week  ❑ Meer dan 1 week ❑ Meer dan 1 maand   

Hoe lang komt u reeds als patiënt naar deze organisatie?  ❑    Nieuw sinds dit jaar  ❑     Tussen 1 en 5 jaar  ❑ 6 tot 10 jaar                 ❑     Meer dan 10 jaar 

Heeft u werkervaring in de gezondheidszorgsector?  

❑ Ik heb zelf geen werkervaring in de gezondheidszorg ❑ Ik heb zelf wel werkervaring in de gezondheidszorg 
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5.3 Extra demografische gegevens voor naasten: 

Hoe lang komt u als bezoeker naar deze organisatie?   

❑    Nieuw sinds dit jaar    ❑   Tussen 1 en 5 jaar   ❑ 6 tot 10 jaar   ❑  Meer dan 10 jaar 

Hoeveel keer bent u in het afgelopen jaar als bezoeker naar deze organisatie gekomen?     

❑  1 keer   ❑  2 keer   ❑ 3 keer of meer   

Heeft u werkervaring in de gezondheidszorgsector?  

  ❑ Ik heb zelf geen werkervaring in de gezondheidszorg  ❑ Ik heb zelf wel werkervaring in de gezondheidszorg 

Bent u ooit zelf patiënt in deze organisatie geweest?  ❑ Ja  ❑ Nee 

 

5.4 Extra demografische gegevens voor medewerkers:  

In mijn huidige functie ben ik:  ❑ Nog in opleiding  ❑ Afgestudeerd  

In mijn huidige functie ben ik:   ❑ Geen leidinggevende  ❑ Leidinggevende 

Werkervaring in deze organisatie:  ❑ Nieuw sinds dit jaar  ❑    Tussen 1 en 5 jaar   ❑    6 tot 10 jaar    ❑ Meer dan 10 jaar  

Bent u zelf in de afgelopen 2 jaar patiënt geweest in deze organisatie?       ❑ Ja     ❑    Neen   

Is een belangrijke naaste (familielid/vriend) van u in de afgelopen 2 jaar hier patiënt geweest?   ❑ Ja                   ❑    Neen 

Wat is uw beroepsgroep? (Deze vraag verschijnt enkel indien bij Demografische gegevens DEEL 1: ‘Andere medewerkers met of zonder patiëntencontact’ is aangeduid). 

Het is niet verplicht om deze vraag in te vullen indien u zich hier niet comfortabel bij voelt. 

❑ Administratief medewerker 

❑ Ambulancier 

❑ Apotheker / Ziekenhuisapotheker / Technisch farmaceutisch assistent 

❑ Audioloog 
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❑ Bandagist 

❑ Dispatch 

❑ Diëtist 

❑ Ergotherapeut 

❑ Gezondheidscoach 

❑ Kinesitherapeut 

❑ Klinisch psycholoog 

❑ Logopedist 

❑ Maatschappelijk werker / Sociaal assistent 

❑ Mondhygiënist 

❑ Ondersteunend en logistiek personeel  

❑ Onthaalmedewerker 

❑ Podoloog 

❑ Psychologisch consulent 

❑ Spiritueel zorgverlener pastor 

❑ Tabakoloog 

❑ Vrijwilliger en ervaringsdeskundige 

❑ Andere:  

 

5.5 Extra demografische gegevens voor eerstelijnszorgpartners:  

Sinds wanneer heeft u contact met patiënten en naasten die behandeld zijn in deze organisatie?   

❑    Sinds dit jaar    ❑   Tussen 1 en 5 jaar   ❑ Tussen 6 en 10 jaar   ❑  Meer dan 10 jaar 

Bent u ooit zelf patiënt in deze organisatie geweest?     ❑ Ja  ❑ Nee 

Is een belangrijke naaste (familielid/vriend) van u in de afgelopen 2 jaar hier patiënt geweest?   ❑ Ja                   ❑    Neen 

 

 

 

 


