
Rapportage d.d. 7-3-2017 14:43:23 met selectie:

De data is nog niet bevroren en kan dus nog wijzigen.

Deze rapportage is met uiterste zorgvuldigheid opgesteld door SBG op basis van de afspraken zoals die op de 
uitvoeringsdatum van kracht waren.

Organisatie:

Volwassenen cureZorgdomein:

PEC

Geen selectieBehandelgroep:

Geen selectieVerblijfgroep:

Initieel DBC, Reguliere zorgZorgtypegroep:

Geen selectieDiagnosegroep:

Periode:

Geen selectieLeeftijdscategorie:

Geen selectieEtniciteit:

Geen selectieOpleiding:

September 2016 t/m December 2016

Geen selectieHoofddiagnose:

Geen selectieGeslacht:

Tabel 1. Rapportcijfer DBC trajecten

Organisatorische eenheid Rapportcijfer (95% bi) Score N Respons

Landelijk gemiddelde 7.9 3750 10%

PEC 7.9 10 15%

   � PEC 7.9 10 15%

DBC trajecten met einddatum van September 2016 t/m December 2016.

= mogelijk probleem met dataïntegriteit: selectieve uitval of inconsistentie in aanlevering waargenomen (klik op uitroepteken voor het rapport Dataïntegriteit).

= het gekozen insteekniveau (klik op een andere organisatorische eenheid om een ander insteekniveau te kiezen).

 Respons = respons Patiëntervaringen (percentage van aantal DBC trajecten waarover een score berekend is ten opzicht van totaal aantal DBC trajecten)

Behandeleffect DBC trajecten Volwassenen cure, Patiëntervaringen
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Tabel 2: Rapportcijfer per maand

sep
2016

okt
2016

nov
2016

dec
2016

Landelijk gemiddelde 7,85 7,86 7,89 7,92

PEC

Bejegening

Organisatorische eenheid Score (95% bi) Score N Respons

Landelijk gemiddelde 3.7 4010 10%

PEC 3.8 10 15%

   � PEC 3.8 10 15%

DBC trajecten met einddatum van September 2016 t/m December 2016.

= het gekozen insteekniveau (klik op een andere organisatorische eenheid om een ander insteekniveau te kiezen).

Respons = respons Patiëntervaringen (percentage van aantal DBC trajecten waarover een score berekend is ten opzichte van totaal aantal DBC trajecten)

Schaalscores
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Informatie over behandeling

Organisatorische eenheid Score (95% bi) Score N Respons

Landelijk gemiddelde 3.2 4020 10%

PEC 2.9 10 15%

   � PEC 2.9 10 15%

DBC trajecten met einddatum van September 2016 t/m December 2016.

= het gekozen insteekniveau (klik op een andere organisatorische eenheid om een ander insteekniveau te kiezen).

Respons = respons Patiëntervaringen (percentage van aantal DBC trajecten waarover een score berekend is ten opzichte van totaal aantal DBC trajecten)

Vervulling hulpwensen

Organisatorische eenheid Score (95% bi) Score N Respons

Landelijk gemiddelde 1.9 4010 10%

PEC 1.8 10 15%

   � PEC 1.8 10 15%

DBC trajecten met einddatum van September 2016 t/m December 2016.

= het gekozen insteekniveau (klik op een andere organisatorische eenheid om een ander insteekniveau te kiezen).

Respons = respons Patiëntervaringen (percentage van aantal DBC trajecten waarover een score berekend is ten opzichte van totaal aantal DBC trajecten)
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Bereikbaarheid

Organisatorische eenheid Score (95% bi) Score N Respons

Landelijk gemiddelde 2.8 3990 10%

PEC 2.8 10 15%

   � PEC 2.8 10 15%

DBC trajecten met einddatum van September 2016 t/m December 2016.

= het gekozen insteekniveau (klik op een andere organisatorische eenheid om een ander insteekniveau te kiezen).

Respons = respons Patiëntervaringen (percentage van aantal DBC trajecten waarover een score berekend is ten opzichte van totaal aantal DBC trajecten)

Keuzemogelijkheden

Organisatorische eenheid Score (95% bi) Score N Respons

Landelijk gemiddelde 2.7 4010 10%

PEC 2.4 10 15%

   � PEC 2.4 10 15%

DBC trajecten met einddatum van September 2016 t/m December 2016.

= het gekozen insteekniveau (klik op een andere organisatorische eenheid om een ander insteekniveau te kiezen).

Respons = respons Patiëntervaringen (percentage van aantal DBC trajecten waarover een score berekend is ten opzichte van totaal aantal DBC trajecten)
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Net Promoter Score (NPS)

Organisatorische eenheid Score (95% bi) Score N Respons

Landelijk gemiddelde 21.4 4020 10%

PEC 7.7 10 15%

   � PEC 7.7 10 15%

DBC trajecten met einddatum van September 2016 t/m December 2016.

= het gekozen insteekniveau (klik op een andere organisatorische eenheid om een ander insteekniveau te kiezen).

Respons = respons Patiëntervaringen (percentage van aantal DBC trajecten waarover een score berekend is ten opzichte van totaal aantal DBC trajecten)

Item Omschrijving Nooit/nee, helemaal niet Soms/een beetje Meestal/grotendeels Altijd/ja, helemaal Niet ingevuld

1 Neemt de behandelaar u serieus? 15% 85%

2 Legt uw behandelaar u dingen op een begrijpelijke manier uit? 8% 15% 77%

3 Begrijpt uw behandelaar in voldoende mate wat uw klachten zijn? 100%

4 Is/was de behandeling naar uw mening de juiste aanpak voor uw 
klachten?

38% 62%

5 Wordt/werd het behandelplan naar uw wens uitgevoerd? 15% 85%

Groot probleem Klein probleem Geen probleem Niet ingevuld

6 Is het een probleem om een afspraak met uw behandelaar snel 
te laten plaatsvinden?

8% 23% 69%

7 Is het een probleem om uw behandelaar overdag tussen 9.00 en 
17.00 uur telefonisch te bereiken?

8% 92%

Nooit/nee, helemaal niet Soms/een beetje Meestal/grotendeels Altijd/ja, helemaal Niet ingevuld

8 Heeft u informatie gekregen over de behandelingsmogelijkheden 
die er voor uw klachten zijn?

8% 8% 62% 23%

9 Heeft u informatie gekregen over hoe u met uw klachten om kunt 
gaan?

8% 15% 31% 46%

10 Heeft u informatie gekregen over het resultaat dat u van de 
behandeling kunt verwachten?

15% 8% 69% 8%

Itemscores
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NULL

Zie: NULL

11 Heeft u informatie gekregen over andere vormen van 
behandeling of ondersteuning zoals zelfhulpprogramma’s, 
cliëntondersteuning, patiëntenverenigingenm E-hulp en 
alternatieve geneeswijzen?

31% 38% 31%

12 Kunt u uw voorkeuren aangeven voor een bepaalde vorm van 
een behandeling?

15% 62% 23%

13 Kunt u kiezen uit verschillende soorten behandelingen? 23% 54% 15% 8%

14 Zijn er samen met u doelen voor de behandeling geformuleerd? 23% 77%

15 Heeft u deze doelen dankzij de behandeling bereikt? 38% 62%

Criticasters Passief 
tevredenen

Promotors Niet ingevuld

16 Hoe waarschijnlijk is het dat u deze instelling bij anderen,met 
dezelfde problematiek, aanbeveelt?

31% 31% 38%
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