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Conclusie Cliënttevredenheid
DAC Totaal
Respons DAC
Kwartaal 1 2022
Vragenlijsten verzonden:
Respons:
Percentage respons:

2163

645
32%

Respons Benchmark
Kwartaal 1 2022
Vragenlijsten verzonden:
Respons:
Percentage respons:

17.472
4217
26%
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KPI`s
Vragen die per kwartaal vergeleken worden om trend te volgen
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N.B.:
-Kind: Vragen die beantwoord zijn door kinderen ouder dan 12
-Ouder: Vragen die beantwoord zijn door ouders
-Volw: Vragen die beantwoord zijn door volwassenen die afspraak hadden

Client tevredenheid per DAC locatie
Blerick Gehoor
Hoogst en laagst scorende standaard PEM vragen

Verbetermatrix
Zie hier voor toelichting verbetermatrix.
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Verbeterpunten uit verbetermatrix
Er zijn in Q1 geen aspecten die relevant zijn om te kunnen verbeteren.
KPI`s
Vragen die per kwartaal vergeleken worden om trend te volgen
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N.B.:
-Kind: Vragen die beantwoord zijn door kinderen ouder dan 12
-Ouder: Vragen die beantwoord zijn door ouders
-Volw: Vragen die beantwoord zijn door volwassenen die afspraak hadden

Respons open vragen
Wat gaat goed enkele highlights
Ouders:
 Er was voldoende tijd voor mijn kind. Hij kreeg complimenten en werd serieus genomen. Ik mocht
meeluisteren en kreeg genoeg uitleg. We waren vlot aan de beurt.
 Er werd op een leuke en rustige manier gecommuniceerd, zodat mijn kind zich tijdens de afspraak
steeds beter op het gemak ging voelen.
 Communicatie, uitleg en stappen waren duidelijk en goed.
 Goed voorbereid inzake dossier, vriendelijke. Duidelijke uitleg
 Vriendelijk personeel, duidelijke uitleg bij de verschillende onderdelen van het onderzoek, heldere
bespreking uitslag
Volwassenen:
 Duidelijk professioneel gesprek
 Ik ben eenvoudig goed, respectvol en op een fijne deskundige manier behandeld
 Heldere antwoorden, goede inleving in probleem, goede tips.
 Patiënt op gemak stellen, luisteren en begrip hebben voor situatie. Meedenken in passende
oplossingen.
 Ik werd er als cliënt behandeld, niet als een nummer. Super.
 Duidelijke uitleg met voldoende ruimte voor mij om te reageren en vragen te stellen. Afspraken waren
in overleg.
 Medewerkster heeft mijn "persoontje" dusdanig goed ingeschat dat zij het recept voor het type
gehoorapparaat heeft aangepast. En wel zodanig dat de nieuwe functionaliteiten mij zeer welkom zijn
en goed bevallen. Ik ben haar voor dit initiatief zeer dankbaar.
 Goede uitleg, veel kennis, goed luisteren, echt mee willen helpen. Hele fijne ervaring. Beter geholpen
en meer kennis dan bij mijn eigen audicien.
 De mensen die hier werken zijn heel duidelijk en kunnen zich inleven in de situatie van een
slechthorende
 Jullie gaven mij een goed gehoor zodat ik weer onder de mensen kom
 Hoortoestel veel beter ingesteld
 Echt alles gedaan om mijn hoortoestellen te verbeteren(afstellen) en met een prima resultaat.
Complimenten.
 Aanbod van evt. nazorg mocht dit in de toekomst nodig zijn. De deur blijft op een kier zeiden ze in het
laatste gesprek.
 zeer nauwkeurig afstellen van de hoorapparaten met een prima uitleg
Wat kan beter highlights
Ouders:
 (Zolang dit nog relevant is) geen dichte mondkapjes dragen, maar doorzichtige gezichtsschermen,
zodat de slechthorende gezicht kan aflezen.
 Het kamertje is heel klein om erbij te zitten. Verder geen bijzonderheden.
 De medewerkers aan de balie zijn ronduit brutaal
 Het enige wat ik vervelend vond was de communicatie over de mail via de beveiligde site. Ik ben
bewust van de privacy e.d. maar een beetje omslachtig vond ik het wel.
 Wachtruimte waar we plaats moesten nemen is erg saai voor kinderen, terwijl 10 meter verder alles is
ingericht voor kinderen
Volwassenen:
 Kortere wachttijd voor behandeling
 Wat niet specifiek of alleen voor het audiologisch centrum geldt: er wordt te weinig nagedacht over
wat en hoe de cliënt inbreng kan leveren.
 Betere planning eerst volgende afspraak niet pas over 4 maanden






















een betere bewijzering waar je precies moet zijn, zou wel fijn zijn
Afspraken over terug bellen ook doen
Moderniseren locatie
Had eerste naar mij gevraagd. Het was niet nodig dat ik naar Blerick moet. Eerste naar Venray bij kno
onderzoek dan pas audioloog. Dat was bij mij in het verleden altijd zo geweest. Ik ben op jonge
leeftijd slecht horende geworden en langzaam doof. Was gehoorapparaat kwijt. Ik rijd niet naar
Blerick.
Uiteindelijk resultaat onderzoek afwerken en sturen naar de zorgverzekering, inclusief mijn bijdrage
sneller afwerken.
Zorgen voor betere manier om op de 1e etage te komen. Nu alleen een steile, hoge trap
Onderzoekskamer rommelig. Veel kabels los en onoverzichtelijk. Meer bundelen en wegwerken.
Vriendelijkere dame achter de receptie. deed vrij bot zeker als je met slechthorenden te maken heb
moet je duidelijk spreken en evt herhalen. met mondkapje en plastic wand ervoor hoor je geen bal!
Jullie toegevoegde waarde meer benadrukken
Voor een volgende keer is het fijn als de afspraak ook op het afgesproken tijdstip kan beginnen
De afspraak over dit gesprek was zeer belabberd. De mededeling, op een bandje, dus geen echt
contact, het tel.nr. werd razendsnel afgeraffeld zodat ik 5 keer moest luisteren om het te noteren
(slechthorenden zoals ik hebben hier nog meer last van!!) Voelde op dat moment een boosheid over
de behandeling.
Er wordt hier gesproken over 18 februari. Is toen niet doorgegaan vw corona geval. Afspraken per
mail klopte verschillende keren niet, hier mag wat nauwkeuriger naar gekeken worden voordat
verstuurd wordt. Moest nu telkens bellen omdat het niet klopte met wat er afgesproken was. Jammer
dat wachttijd zo lang is, had mij persoonlijk al veel eerder kunnen helpen. Nu pas 1,5 jaar later het
gewenste resultaat
De tijd tussen afspraak en vervolgafspraak is steeds minimaal 6 weken. Mag best korter. Als er een
medewerker niet in staat is bepaalde onderzoeken te doen, gehoortest, bijstellen gehoorapparaat,
dan moet er weer minstens zes weken gewacht worden op adequate aanpak.
Het zijn zo'n lange wachttijden, zou fijn zijn als deze korter zijn.
Het is soms wel lastig om een afspraak te maken. Niet gelijk de juiste persoon aan de telefoon of
moeten terugbellen.
Bij de test zou het fijn zijn geweest als me een glaasje water aangeboden was. Ik kreeg best een droge
keel. Ik heb er zelf niet naar gevraagd. Dat had natuurlijk wel gekund.

Blerick Taal
Hoogst en laagst scorende standaard PEM vragen

Verbetermatrix
Zie hier voor toelichting verbetermatrix.

Verbeterpunten uit de verbetermatrix
9 Voor-/ nadelen van de behandeling uit oudervragenlijst
“Heeft iemand U duidelijk uitgelegd wat voor uw kind de voor- en nadelen van het onderzoek en/ of
behandeling zijn?”

5 Ervaring toegangstijd
“Wat vond U van de tijd tussen het maken van de afspraak en het eerste bezoek?”

6 Begrijpelijke adviezen
“Heeft U tijdens het bezoek van uw kind adviezen gekregen die u kon begrijpen”

KPI`s
Vragen die per kwartaal vergeleken worden om trend te volgen
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Respons open vragen
Wat gaat goed highlights
Voor de volledige respons zie
Ouders:
 Medewerkers komen professioneel over.
 Empatisch, begripvol, duidelijk.
 Er heerste rust bij binnenkomst en er waren maar twee personen aanwezig. Dit gaf heel veel rust en
het gevoel dat alle aandacht alleen gericht was op mijn dochter. Zij werd ook op een rustige manier
benaderd en meegenomen, waardoor mijn dochter meteen op haar gemak was en ze heel goed mee
deed aan het onderzoek. Hiervoor alle lof!
 De testen met mijn dochter waren voor haar inhoudelijk heel duidelijk
Wat kan beter highlights
Ouders:
 Dossier goed inlezen. Afspraken na komen. Beter communiceren.
 Weinig faciliteiten in wachtruimte.






Beter communiceren en luisteren terwijl jullie dat juist goed zouden moeten kunnen. En doen wat er is
afgesproken. En graag mij bij de onderzoeken betrekken. Want nu krijg ik een heel verhaal via de
telefoon. Wat erg ingewikkeld is.
Parkeer gelegenheid is erg slecht, er stonden autos geparkeerd voor de entree en was mij niet zo
duidelijk hoe ik naar binnen kon komen?
Er was geen inhoudelijk gesprek met mijn dochter en mij, over wat het onderzoek inhoudt. We
werden meteen apart gezet, zonder duidelijke toelichting. Daarnaast kreeg ik sterk de indruk dat er
adhv de gegevens over mijn dochter (die we bij ons hadden) al meteen een conclusie werd getrokken,
voorafgaande aan het onderzoek! Naar aanleiding van wat me meteen verteld werd door de
medewerkster (nadat 2 medewerksters de gegevens 5 minuten bekeken hadden).

Hoensbroek Gehoor
Hoogst en laagst scorende standaard PEM vragen

Verbetermatrix
Zie hier voor toelichting verbetermatrix.
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Zorgen na vertrek - ouders

Wachttijd - volw

Wachttijd - ouders

Vriendelijkheid balie - ouders

Vriendelijkheid balie

Voor-/nadelen behandeling

Voor-/ nadelen behandeling -…

Vertrouwen medewerker - ouders

Vertrouwen medewerker

Samen beslissen - ouders

Samen beslissen - kind

Samen beslissen

Omgang medewerker - ouders

medewerker begrijpelijk - ouders

medewerker begrijpelijk

Luisteren - kind

Info op AC - ouders

Info bij vertrek

Info AC bezoek - kind

Info AC bezoek

Betrekken familie

Begrijpelijk info medewerker - kind

Aardige medewerker - kind

Verbeterpunten uit de verbetermatrix
14 Samen beslissen
“Mocht je meepraten en meedenken over je behandeling en/of onderzoek?”

3 Ervaring toegangstijd
“Wat vond u van de tijd tussen het maken van de afspraak en het eerste bezoek?”

KPI`s
Vragen die per kwartaal vergeleken worden om trend te volgen
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Respons open vragen
Wat gaat goed highlights
Kind 8-17 jaar:
 Ze was aardig en legde het op een rustige manier uit
Volwassenen:
 We zijn heel tevreden over hoe de problematiek van onze zoon wordt opgepakt. De klachten van onze
zoon worden serieus genomen en dat voelt als ouders heel prettig. Wij zijn ontzettend blij met de hulp
die ons geboden wordt.
 De begeleiding de afgelopen jaren was en is uitmuntend!
 Rustige, kundige medewerkers. Stellen kind op gemak. Nemen de tijd in het consult.
 Medewerker toonde veel empathie waardoor ik me erg om mijn gemak voelde dit is heel belangrijk
voor een slechthorende.
 Reden gegeven voor de overigens zeer korte wachttijd; Uitgebreid dé tijd genomen om mijn situatie te
bespreken; Overleg/ Keus gelaten aan mij om direct het eigenlijke onderzoek te doen of dit naar een
volgende afspraak door te schuiven.
 Iedereen was heel aardig en duidelijk om uit te leggen hoe het wat. Wat ik ook fijn vond dat de vervolg
afspraken online konden.
 Ik had geen gehooronderzoek maar afspraak bij maatschappelijk werk. Mooi dat bij deze gesprekken
de gelegenheid wordt geboden voor een kop thee/koffie of water.
 Klantvriendelijk, correct, respectvol, geduldig en rustig, medewerkster gaf alle tijd om vragen te
formuleren en gaf zeer duidelijke antwoorden. Goed dat er voldoende tijd was ingeruimd voor
afspraak, zodat het geen haastwerk werd!
 Informatie voor dit gesprek waren toereikend om een goede indruk te krijgen van de behandeling
 Goed onderzoek, goede adviezen, goed advies voor de audicien, duidelijke afspraken voor het
vervolgtraject zoals communicatie training.
 Ik vond het zeer duidelijk uitgelegd en voelde ook (en dit heb ik niet vaak ervaren) dat men begrijpt
hoe de patiënt zich voelt en gericht naar het probleem kijken.
 Heel goed dat mijn begeleider (vader) mee kon over leggen wat voor mij het beste is voor mijn
gehoorhandicap daar was ik blij mee.
 Veel persoonlijke aandacht ondanks behandeling in groep
 Goed geluisterd naar klachten, informatie werd duidelijk verstrekt, veel inzet om me verder te helpen
 Ik voelde me gewoon gezien! In m’n problematiek en door de hulp die ze boden. Het gaf me het
gevoel: zó zouden meer mensen die zorg verlenen moeten zijn.
 Persoonlijk geholpen met een goed gevoel dat het beste werd gedaan om het optimale uit mijn hoor
toestellen te halen!
 Het inlevend of voorstellings vermogen was bijzonder goed. Ook werd er ruim voldoende de tijd
gegeven om mijn verhaal te laten vertellen. Er werd dus vooral goed geluisterd, maar ook goed
uitgelegd wat er mogelijk is en waar mijn verwachtingen wellicht te hoog lagen.
 De medewerker die mijn bejaarde moeder's gehoor onderzocht deed dat met veel geduld en
inlevingsvermogen. Hij was heel relaxed, maar ook duidelijk in zijn uitleg. Mijn moeder (91 jr)
ontspande bij hem. Dikke 10, fijn mens.
 Ontvangst bij balie was professioneel. Het onderzoek wat de medewerkster verrichte was goed
uitgelegd. Ook wat ze ging doen.

Wat kan beter highlights
 Lange wachttijd, misschien van tevoren aankondigen
 Beter informeren over de intensiviteit van het behandelprogramma. Een zeer lang traject van 3
maanden, 3 x per week wat door lange reistijd niet op te brengen is. Voor mij totaal 7000 km rijden.
Grote teleurstelling dat ik hierdoor niet kon deelnemen.
 Indien de mogelijkheid er is om de deelnemers aan de behandeling wat meer tijd kunnen krijgen om
met elkaar te kunnen praten omdat die weten wat tinnitus is en van elkaar wat kunnen leren
 De wachtlocatie meer vrolijker aan kleden, het voelt zou koud aan. ook als werknemers van locaties
zich door de wachtkamer lopen bvb gejacht, bedrukte uitstaling, er zitten toch altijd mensen die
slechthorend zijn!!!! dus een vrolijk gezicht breng over al ontspanning en licht.
 Bij de balie moet je melden staat er op een bord. Soms zit er niemand, soms wordt er niet naar
gevraagd en als je dan wel eens doorloopt vragen ze soms op onvriendelijke wijze waar je denkt
naartoe te gaan
 Het bebouw is groot! Misschien wat duidelijkere uitleg waar precies iets is. Er staan wel duidelijke
wegwijzers, waar dan moet er verteld worden waar iets precies is bij een afspraak.
 rechtstreeks een telefonisch afspraak kunnen maken. geen 1-2 x door moeten verbinden. Eigen
afspraken telefoonnummer, geen centrale.
 Eigenlijk kunnen jullie daar niks aan doen. Het moest online en ik heb eigenlijk liever fysiek. Vandaar
de 9 (ipv 10 als waardering) Maar ik moet dan 500 km rijden met nu hoge brandstofkosten en 6 uur
reistijd voor bezoek van 1 uur. Dat werkt niet. Graag had ik jullie als Adelante tinnitusexpertise ook in
mijn regio Overijssel gehad.:-)
 Als ik eerder van U bestaan met mijn klachten had geweten was ik veel eerder gekomen. KNO arts
heeft me doorgestuurd .
 Alle afspraken op een dag maken en niet dat ik nu 3 keer terug moet
 Niets. Vanuit ervaring in het verleden (2020). Betere uitleg over de mogelijke kosten binnen het
verplichte eigen risico zorgverzekering van de behandeling. Ik was van december 2018 niet meer op
consult geweest tot januari 2020. Toch werkte de laatste behandeling qua kosten terug naar het jaar
2019 voor het verplicht eigen risico.
 Er komt best wel veel informatie op je af na een bezoek. misschien een kort bericht na het bezoek wat
het vervolgtraject is die je nog eens na kan lezen. Dit moest ik nu allemaal onthouden.
Hoensbroek Taal
Hoogst en laagst scorende standaard PEM vragen

Verbetermatrix
Zie hier voor toelichting verbetermatrix.

Verbeterpunten uit de verbetermatrix
7 ervaring toegangstijd
“Wat vond u van de tijd tussen het maken van de afspraak en het eerste bezoek?”
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Respons open vragen
Wat gaat goed highlights
Kind 8-17 :
 Luisteren en mij laten uitpraten
 Goed uitleggen
Ouders:
 Ze nemen alle tijd om alles helder en duidelijk uit te leggen. Hierin is de school ook nauw betrokken
geweest waardoor voor onze dochter een goed plan van aanpak is gekomen.
 Heel tevreden, professionele medewerkers. Ben erg onder de indruk hoe ze op een speelse wijze met
mijn zoontje taaltesten deden. Ben ook blij met dat er eindelijk wordt gewerkt aan een oplossing.
 Duidelijke communicatie, ook het geruststellen van en uitleg geven betreft zoontje
 Zeer goede analyse en fijne professionele toelichting.
 Ik had vertrouwen in de medewerkers. Ze waren professioneel en wisten wat ze deden.
 Eigenlijk alles! Contact met mij als ouder was zeer vriendelijk en behulpzaam. Contact met het kind
was ook super!
 Ik vond het erg prettig dat ik opgeroepen werd omdat er iemand was uitgevallen. Verder was iedereen
heel vriendelijk en geduldig.
Wat kan beter
Kind 8-17:
 Speelgoed voor oudere kinderen zoals Lego.
Ouders:
 Het verslag liet lang op zich wachten (6-7 weken). Dit hebben we de overige keren niet gehad. Dus was
langer dan wij gewend waren van Adelante.
 Ik vond het persoonlijk minder dat tegenover een kind met TOS een medewerker word gezet wat niet
Nederlands spreekt. Deze medewerker was belgisch, ik moest soms nog goed luisteren (gesprek na
onderzoek). En mijn zoontje bleek de opdrachten niet goed te hebben gedaan en was verdrietig
tijdens onderzoek. En achteraf toen ik vroeg waarom hij huilde bleek dat hij de medewerker niet kon
verstaan. En dat belemmerd dan wel het onderzoek vind ik. Want als hij opdracht niet snapt. Word het
moeilijk om een opdracht ook goed te maken.
 De wachtruimte was overvol. Overal kinderen en super druk. Dit maakt de kinderen ook meteen druk
 Wij wisten niet dat de afspraak verplaatst was en konden er daardoor niet bijzijn. De juf liet ons
achteraf weten dat Levi al geweest was op een andere dag
 Ik vind het heel jammer dat jullie alleen maar afspraken in de ochtend aanbieden. Dat is voor het kind
niet fijn, omdat zij of hij uit school moeten blijven en het is vervelend voor de ouders, omdat ze
misschien vrij moeten pakken. Als je alleen een keer komt is dar geen probleem, maar bij meerdere
keren is het lastig om te organiseren.
 Meer speelgoed voor kinderen of magazines voor wachtende ouders

Maastricht
Hoogst en laagst scorende standaard PEM vragen

Verbetermatrix
Zie hier voor toelichting verbetermatrix.

Verbeterpunten uit de verbetermatrix
Er zijn in Q1 geen aspecten die relevant zijn om te kunnen verbeteren.
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Respons open vragen
Wat gaat goed
Kind 8-17:
 Ik werd snel geholpen en was snel klaar
Ouders:
 Namen de tijd voor mijn zoon uit te leggen wat we gingen doen. Er was ruimte tijdens het onderzoek
om mijn zoon te laten wennen aan de situatie.
 Explaining the test results by drawing a diagram with previous results and the new ones
 De uitleg vooraf, omgang met het kind en de toonzetting waarop dat gebeurde waren zeer
aangenaam
 Met mijn kind omgang.
 Werd goed geluisterd en serieus genomen
 De medewerkers waren ontzettend vriendelijk. Er werd meteen op een hele leuke manier contact
gemaakt met onze zoon. Het was duidelijk dat zij iedere dag met veel plezier met kindjes werken!
Wat kan beter
Kind 8-17:
 Er kon niks beter
Ouders :
 I would like to have more clear "next steps" and more time to speak about alternative plans.
 Kan niets benoemen
 Niets

Bijlage
Uitleg verbetermatrix

