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Cliëntervaring Verblijf en Klinische zorg 2021 
 
 
Verblijf en Klinische zorg totaal 
Aantal uitgenodigd:  74 
Respons :    16 
Percentage respons:  22% 
Percentage aanbeveling:           94% 
Cijfer aanbeveling:   8,3 
Rapportcijfer:                               8,0 
 
 
 
Verblijf en Klinische zorg per locatie 
Raesdonck:  respons 6 
Dagopvang: respons  6 
Logeren:      respons  4 
 
Rapportcijfers Verblijf en klinische zorg totaal en per locatie. 
Rapportcijfer per vraag. De vragen zijn samengevat, in verband met leesbaarheid van de tabel. 
 

 
 

 
 
 
 



   
 

Cliëntervaring 2021 Verblijf en klinische zorg 

 

 
 
 
 
Opmerkingen bij open vraag   
 
Raesdonck 
 

Zeer tevreden. 

Afspraken worden niet nagekomen.  Slechte overdracht tussen personeel.  Coronamaatregelen 
worden niet goed in acht genomen.  Onduidelijk wat met klachten gebeurd.   

Heel tevreden. 

Over het algemeen positief, al merken we wel dat de geboden zorg afhankelijk is van welke 
begeleiding er op de groep staat. Dingen die wij juist erg belangrijk vinden worden soms toch 
achterwege gelaten, zonder dat daar een duidelijke reden voor is. 

 
Logeren 
 

Goed 

Prettig  

Het is een hele mooie afdeling met lieve mensen in de zorg, enige minpunten vind ik dat de 
communicatie met overdracht soms niet op orde is vaker voor hetzelfde gebeld of gemaild. Dat de 
spullen helemaal door elkaar terug komen, bijv. apart tasje voor medicatie en dan ligt de medicatie los 
in de tas of in de toilettas. 

Zeer tevreden over Adelante logeren.  Ik hoop dat xxx hier voorlopig nog gebruik van kan maken. Zou 
het heel erg vinden wanneer dit gelijk na dit schooljaar stopt als ze 18 wordt.  Hoop dan ook dat ze het 
2022 nog mag afronden.  

 
Dagopvang 
 

Dagopvang is een goed team 

De dagopvang is goed georganiseerd de leiding is erg leuk met de kids 

prima 

Vakantieopvang was goed georganiseerd op alternatieve locatie in Maastricht. Communicatie over 
vervolg mag wel beter. Informatie bij medewerker A is niet bekend bij medewerker B. Ik word niet 
teruggebeld over vervolg.  

 


