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SAMENVATTING 

 

De afdeling Medische Psychologie heeft in 2007 een pilotstudy gedaan rond 

patiënttevredenheid. Het doel van de pilotstudy was om een meetinstrument en een systeem 

van dataopslag en data-analyse te ontwikkelen en te implementeren. Met behulp van een 

vragenlijst via Internet werd de patiënttevredenheid over de informatievoorziening, de 

organisatie en de contacten met de psycholoog gemeten. De resultaten uit de pilotstudy 

hebben geresulteerd ie enkele verbeteracties. De Kwaliteitsmonitor Medische Psychologie is 

met ingang van 2008 uitgebreid met vragen over de tevredenheid over de behandeling en 

wordt standaard aangeboden tijdens het laatste gesprek aan alle patiënten. 

 

1.0 INLEIDING 

 

Ziekenhuizen onderzoeken reeds jaren de tevredenheid van hun patiënten. Het bepalen van 

patiënttevredenheid betreft de vraag of de gebruiker tevreden is over de feitelijk aan 

hem/haar verleende gezondheidszorg.1 

Het is om diverse redenen van belang om te weten wat patiënten vinden van zowel de 

behandeling als de dienstverlening in het ziekenhuis. Ten eerste wil men informatie 

verzamelen die helpt de zorg aan patiënten te verbeteren. Steeds meer patiënten kiezen 

tegenwoordig bovendien een ziekenhuis op grond van aantoonbaar goede prestaties. 

Daarnaast willen verzekeraars, overheid en inspectie zicht krijgen op de prestaties van 

ziekenhuizen.2 

 

 

1.1 Medische Psychologie 
 

De afdeling Medische Psychologie (MPS) wil een beter beeld krijgen van de mening van de 

patiënt over de verleende zorg op de afdeling. Door patiënten te vragen naar hun ervaringen 

kan gesignaleerd worden waar volgens hén verbeterpunten liggen. Bovendien kan een 

indruk verkregen worden of verbeteracties tot resultaat leiden door patiënten continu te 

blijven vragen naar ervaringen rondom de verwijzing naar en de behandeling bij de afdeling 

Medische Psychologie.     
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1.2 Doelstellingen    

 

Voor het in kaart brengen van de patiënttevredenheid over de afdeling worden de volgende 

doelstellingen opgesteld: 

 

• Ontwikkeling van een meetinstrument voor de beoordeling door patiënten 

• Implementatie van het meetinstrument  

• Ontwikkelen van een systeem voor dataopslag en -analyse 
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2.0 METHODE 

 

2.1 Ontwikkeling van het meetinstrument 

 

Voor de ontwikkeling van het meetinstrument werd gebruik gemaakt van verschillende 

bestaande informatiebronnen op verschillende niveaus. Er werden beschikbare methoden 

geïnventariseerd voor (vergelijkbaar) kwaliteits- en tevredenheidsonderzoek bij patiënten.  

 

Landelijk 

Via de secretaris van de Landelijke Vereniging van Medisch Psychologen (LVMP) en 

Psychologen Algemene/academische Ziekenhuizen (PAZ) werd een email verstuurd naar 

alle leden met de vraag naar vergelijkbaar onderzoek bij patiënten. Hierop kwamen diverse 

reacties die bruikbaar waren voor een overzicht van de onderwerpen, gebruikte 

antwoordcategorieën en lengte van de vragenlijsten.  

Een deel van de vragen uit het kwaliteitsonderzoek van de afdeling Medische Psychologie 

van Medisch Centrum Haaglanden (MC Haaglanden) was bruikbaar om op te nemen in het 

eigen meetinstrument. De afdeling heeft in 2005 een onderzoek onder patiënten uitgevoerd.   

Er wordt door Medische Psychologie deels gebruikt gemaakt van de Geestelijke 

GezondheidsZorg (GGZ) thermometer. Deze is ontwikkeld door het Trimbos Instituut en 

Geestelijke GezondheidsZorg (GGZ) Nederland (Bijlage 3). Het is specifiek ontwikkeld voor 

de psychische hulpverlening.3 Hieruit werden een aantal vragen opgenomen.  

 

Cluster  

Binnen het cluster CUKZ is overleg geweest met de kwaliteitsfunctionaris van het cluster en 

de bedrijfsvoerder van de afdeling Antropogenetica.  

De afdeling Kindergeneeskunde gebruikte een vragenlijst die de tevredenheid over 

verschillende disciplines combineert. Daarnaast werd gewerkt aan de ontwikkeling van een 

vragenlijst voor een zeer specifieke patiëntengroep.  

De afdeling Antropogenetica had een vragenlijst ontwikkeld die gezien de specifieke 

laboratorium werkzaamheden van de afdeling te beperkt aansloot bij de vragen aan 

patiënten van de afdeling Medische Psychologie. 

 

Afdeling 

Op afdelingsniveau is er over de inhoud en implementatie van de vragenlijst met name 

overleg geweest met de bedrijfsvoerder en het afdelingshoofd a.i. Daarnaast is in een later 

stadium de inhoud van de vragenlijst door twee psychologisch medewerkers en twee 

behandelend psychologen beoordeeld.  
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2.1.1 Inhoud 

Bij de formulering van de vragen werden een aantal aandachtspunten gehanteerd.  

Ten eerste dienen de vragen zoveel mogelijk gericht te zijn op ervaringen van de patiënt. Dit 

in tegenstelling tot concrete feiten, omdat die geen informatie geven over de tevredenheid 

van de patiënt. Als er bijvoorbeeld aan patiënten gevraagd wordt hoe lang men feitelijk heeft 

gewacht op een eerste afspraak met de psycholoog en het antwoord is drie maanden, zegt 

dit niets over de tevredenheid van de patiënt daarover. Met die informatie kan de afdeling 

slechts bepalen of men zelf tevreden is met deze wachttijd. Door nu in plaats daarvan aan 

patiënten te vragen of men binnen afzienbare tijd bij de psycholoog terecht kon, wordt de 

duur daarvan niet gemeten maar wel de tevredenheid van de patiënt bepaald. Er wordt 

namelijk aan de patiënt overgelaten wat men onder een acceptabele wachttijd verstaat; of dit 

nu één of drie maanden is geweest. Het gaat erom te bepalen of de patiënt er tevreden over 

is. Dit zal per patiënt verschillen, omdat het oordeel voor een groot deel wordt bepaald door 

de verwachtingen die iemand over bijvoorbeeld de wachttijd heeft. Deze verwachtingen zijn 

weer gebaseerd op persoonlijke behoeften, ervaringen uit het verleden en verkregen 

informatie vooraf.4 

Daarnaast dienen de vragen omgezet te kunnen worden naar verbeterpunten. Op het 

moment dat er naar een onderwerp gevraagd wordt dat (op dat moment) niet verbeterd kan 

worden, heeft het geen zin voor de patiënt om diens mening te geven.  

Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van overeenkomstige antwoordcategorieën. Dit 

voorkomt dat er invulfouten worden gemaakt door de patiënt, omdat er steeds geschakeld 

moet worden.  

Door tenslotte aan het einde van de vragenlijst patiënten de gelegenheid te geven een eigen 

reactie toe te voegen, kan inzichtelijk gemaakt worden welke punten voor patiënten extra van 

belang zijn.4  

 

2.1.2 Procedure 

Er is met behulp van divers aanwezig materiaal een vragenlijst ontwikkeld voor patiënten die 

in het UMC St Radboud contact hebben gehad met een medisch psycholoog.  

De organisatie rondom de verwijzing naar de psycholoog en het contact met de psycholoog 

wordt door patiënten beoordeeld. Verder worden er algemene gegevens geïnventariseerd 

zoals bijvoorbeeld de verwijzende afdeling, of de afspraken in de kliniek of polikliniek 

plaatsvonden en de leeftijd en het geslacht van de patiënt. Aan het einde van de vragenlijst 

is er voor patiënten ruimte voor het maken van aanvullende opmerkingen of commentaar op 

de vragenlijst. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid tot het invullen van persoonlijke 

gegevens, indien de patiënt behoefte heeft aan aanvullend contact met de afdeling naar 

aanleiding van de ingevulde vragenlijst.   
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De naam van de vragenlijst is: Kwaliteitsmonitor Medische Psychologie. De titel 

Kwaliteitsmonitor geeft het doel van de vragenlijst weer: kwaliteit komt tot uiting in de 

tevredenheid van patiënten en een monitor zorgt voor een constante beoordeling daarvan.   

 

2.2 Afname 

 

Digitaal versus paper en pencil 

Voor afname van de Kwaliteitsmonitor wordt gebruik gemaakt van patiëntervaring.nl.  

Dit is een vorm van Elektronische Patiënten Feedback (EPFB): patiënten vullen via Internet 

een vragenlijst in. Het systeem is ontwikkeld door De Landelijke Vereniging Kind en 

Ziekenhuis, Nederlandse Vereniging voor Dagbehandeling en Kort Verblijf (NVDK), het 

Landelijk Steunpunt cliëntenRaden (LSR) en het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg 

Centraal Begeleidings Orgaan (CBO). In het systeem dat ontwikkeld is voor diverse 

afdelingen binnen een ziekenhuis bevindt zich een vragenbibliotheek. Hieruit zijn enkele 

standaardvragen opgenomen.   

Het voordeel van het gebruik van Internet voor vragenlijstonderzoek, is dat men gevoelige 

onderwerpen makkelijker beantwoordt; men ervaart meer privacy. Mensen rapporteren 

daarnaast meer problemen dan via paper-and-pencil methoden. Er blijken nauwelijks 

nadelen aan verbonden te zijn door (belangrijke) verschillen in bijvoorbeeld deelname aan 

vragenlijst of duur van het invullen.5  

Praktische voordelen zijn daarnaast het gemakkelijker verwerken van data en het voorkomen 

van invoerfouten door het handmatig invoeren van ingevulde vragenlijsten. Helaas is het niet 

mogelijk om het programma patiëntervaring.nl zo in te stellen dat men vragen automatisch 

over kan slaan. Met andere systemen kan wel ingesteld worden dat een patiënt op basis van 

antwoorden een bepaalde route aflegt binnen de vragenlijst. Vragen die niet van toepassing 

zijn worden dan overgeslagen waardoor de afnameduur sterk kan verminderen en een 

patiënt geen irritatie ervaart door vragen die op hem/haar niet van toepassing zijn.5  

Vanwege het ontbreken van deze mogelijkheid in het programma is de vragenlijst zodanig 

opgesteld dat iedere respondent alle vragen kan beantwoorden, alle vragen zijn van 

toepassing.   

Door het gebruik van het programma patiëntervaring.nl zijn de resultaten van ingevulde 

vragenlijsten binnen vier uur in grafieken en tabellen zichtbaar. Er kunnen verschillende 

verbanden gelegd worden tussen gegevens en het responspercentage is beschikbaar. De 

data zijn te exporteren naar Excel® en SPSS®. 

Wanneer patiënten daarom vragen kunnen ze een papieren versie van de Kwaliteitsmonitor 

invullen. 
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Binnen het UMC St. Radboud zijn meerdere afdelingen die gebruik maken van het 

programma patiëntervaring.nl:   

 

• Chirurgische dagbehandeling 

• Short-Stay (CSS) 

• Kindergeneeskunde - patiëntengroep groeihormonen 

 

Door middel van door bureau Kwaliteit geïnitieerde gebruikersbijeenkomsten met deze 

afdelingen worden enkele keren per jaar ervaringen en tips uitgewisseld. Daarnaast wil het 

bureau Kwaliteit inventariseren of het systeem in de toekomst eventueel ziekenhuisbreed 

ingevoerd zou moeten worden. 

 

2.3 Procedure pilotstudy 

Er werd gestart met een pilotstudy om de vragenlijst en het systeem een periode uit te 

testen. Bovendien kon op die manier de implementatie van de Kwaliteitsmonitor op de 

afdeling uitgetest en aangepast worden.   

Vanaf week 45 in 2007 werden uitnodigingsbrieven verstuurd voor deelname aan de 

Kwaliteitsmonitor MPS. Patiënten waarvan de gegevens in het centrale registratiesysteem 

(ROCS) van het UMC St Radboud geregistreerd worden en  

die vanaf januari 2007 tot en met september 2007 contact hadden met een medisch 

psycholoog werden benaderd. De uitnodigingsbrief werd verstuurd namens de behandelaar. 

Tot deze procedure werd besloten na overleg met een juriste van de Staf Medische zaken 

van het UMC St Radboud. Een patiënt heeft geen toestemming gegeven voor het 

verstrekken van gegevens aan een derde (de onderzoeker), dus ook niet over feit dat er een 

behandeling heeft plaatsgevonden. Als de behandelaar de patiënt medewerking verzoekt, 

blijft de privacy van de patiënt gewaarborgd. Verder was het van belang dat werd vermeld 

dat afzien van deelname aan het onderzoek geen consequenties heeft voor de verdere 

behandeling. 

In de uitnodigingsbrief ontving de patiënt een instructie voor het gebruik van de website met 

een code en vulde daarmee op Internet een vragenlijst in. Indien de patiënt geen beschikking 

had over Internet was het mogelijk de vragenlijst op papier in te vullen.  
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3.0 RESULTATEN 

 

3.1 Respondenten 

Er werden 1457 verzoeken verstuurd om de Kwaliteitsmonitor in te vullen. Daarvan 

reageerden 271 patiënten, totaal 18,3%. Van de 271 vulden 86,7% de Kwaliteitsmonitor via 

internet in, 13,3% vulde een papieren versie in. 

 

Gereageerd Niet gereageerd Totaal 

18.3% (n = 271) 81.7% (n = 1186) 100% (n = 1457) 

86.7% digitaal 

13.3% papier 

 

  

Van de respondenten was 60% vrouw en 40% man. De monitor werd ingevuld door de 

patiënt zelf (60%), een ouder/verzorger (33%) of de partner (4%). In 3% van de gevallen 

werd de monitor door iemand anders ingevuld omdat de patiënt zelf niet in staat was.  

Van de patiënten was 80% op het moment van invullen niet onder behandeling, 20% wel. De 

behandeling werd voornamelijk gegeven door de psycholoog (78%) en een deel door de 

psychologisch medewerker (13%). Daarnaast gaf 9% van de patiënten aan niet te weten 

door wie hij/zij behandeld was. 

Het contact met de psycholoog vond plaats op de afdeling Medische Psychologie (32%), een 

andere polikliniek (32%) of op de afdeling Kinderpsychologie (24%). Daarnaast vond 12% 

van de contacten plaats op een verpleegafdeling tijdens opname. 
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Tabel 1. Door welke afdeling bent u doorverwezen naar de psycholoog? 

 % n  

Pijnbehandelcentrum 10 26  

Kindergeneeskunde 9 24  

Neurologie 9 24  

Anders namelijk 9 24  

Geriatrie 7 19  

Neonatologie 7 17  

Dermatologie 6 16  

Kinderneurologie 6 15  

Algemene Interne Geneeskunde 5 12  

Reumatologie 4 10  

Kinderoncologie 3 9  

Radiotherapie 3 9  

Gynaecologie en Verloskunde 3 8  

Heelkunde 2 6  

Medische Oncologie 2 6  

Kindercardiologie 2 5  

Urologie 2 5  

Maag-darm-en leverziekten 2 4  

Orthopedie 2 4  

Endocriene ziekten 1 3  

Huidziekten 1 3  

Bloedziekten 1 2  

Cardiologie 1 2  

Neurochirurgie 1 2  

Revalidatiegeneeskunde 1 2  

Intensive Care 0 1  

Keel-Neus-en Oorheelkunde 0 1  

Longziekten 0 1  

Psychiatrie 0 1  

 

In tabel 1 een overzicht van de verwijzende afdelingen. Patiënten van het Centrum voor 

Bijzondere Tandheelkunde, Universitair Longcentrum Dekkerswald en het Kinder 

Audiologisch Centrum werden niet uitgenodigd voor deelname aan de pilotstudy van de 

Kwaliteitsmonitor MPS, omdat de gegevens van deze patiënten niet in het centrale 

registratiesysteem (ROCS) van het UMC St Radboud geregistreerd worden. 
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3.2 Organisatie 

 

Tabel 2. Organisatie Ja Eigenlijk wel Eigenlijk niet Nee NVT 

Was het voor u duidelijk met welke 

reden u werd doorverwezen naar de 

psycholoog? 

 

81% 4% 9% 6% - 

Bevat de folder de informatie die u 

nodig had over de psycholoog? 
1
 

 

 

71% 

 

15% 

 

5% 

 

9% 

 

- 

Kon u binnen afzienbare tijd voor 

uw eerste afspraak terecht bij de 

psycholoog? 

 

72% 8% 9% 11% - 

Is het secretariaat telefonisch goed 

bereikbaar? 
2
 

 

84% 

 

11% 

 

2% 

 

3% 

 

- 

 

Wordt er bij het maken van 

vervolgafspraken rekening 

gehouden met uw wensen? 
3
 

 

86% 

 

9% 

 

2% 

 

3% 

 

- 

 

Zijn de medewerkers van het 

secretariaat behulpzaam? 
4
 

 

88% 

 

9% 

 

2% 

 

1% 

 

- 

In tabel 2 de resultaten van de organisatie rondom de verwijzing.  

Uit de respons werd verder duidelijk dat: 

1: in 62% van de gevallen er geen informatiefolder is uitgereikt. 

2: 43% van de patiënten geen telefonisch contact heeft gehad met het secretariaat 

3: 30% van de patiënten geen vervolgafspraak heeft gemaakt. 

4: 28% van de patiënten geen contact heeft gehad met het secretariaat 
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3.3 Psycholoog 

Tabel 3. De Psycholoog Ja Eigenlijk wel Eigenlijk niet Nee NVT 

Is de psycholoog telefonisch goed 

bereikbaar als u hem/haar nodig 

heeft?
1
 

68% 17% 8% 7% - 

 

Is het u duidelijk wat u kunt doen als 

u klachten heeft over de 

psycholoog?
2
 

 

37% 

 

9% 

 

21% 

 

33% 

 

- 

 

Gaat de psycholoog zorgvuldig om 

met de bescherming van uw privacy? 

 

91% 

 

8% 

 

0% 

 

1% 

 

- 

 

Is de psycholoog volgens u deskundig 

in zijn/haar vak? 

 

84% 

 

11% 

 

3% 

 

2% 

 

- 

 

Kunt u de psycholoog vertrouwen? 

 

90% 

 

7% 

 

2% 

 

1% 

 

- 

 

Toont de psycholoog respect voor u? 

 

90% 

 

7% 

 

2% 

 

1% 

 

- 

 

Is de psycholoog geïnteresseerd in 

uw mening? 

 

85% 

 

11% 

 

2% 

 

2% 

 

- 

In tabel 3 een overzicht van de mening van de patiënt over enkele aspecten rond de 

psycholoog. 

1: 62% van de patiënten heeft niet geprobeerd de psycholoog te bellen. 

2: De procedure was bij velen onbekend omdat veel patiënten niet beschikten over de 

informatiefolder. Hierin is de klachtenregeling opgenomen. 

  

3.4 Opmerkingen 

 

Naar aanleiding van een aantal verzoeken tot contact, heeft de bedrijfsvoerder met een 

aantal patiënten contact opgenomen. Hier kwamen geen aanvullende aandachtspunten uit 

naar voren. Mensen hadden een verzoek om aanvullende informatie, wilden nogmaals 

contact met een psycholoog of hadden per ongeluk het verzoek tot contact ingevuld.   

Uit de schriftelijke opmerkingen van patiënten in de vragenlijst kwamen zowel positieve als 

negatieve punten naar voren.  

 

Voorbeelden van positieve feedback waren:  
“Hoewel ik maar twee keer een gesprek met de psycholoog had, was ik erg blij met de geboden 
mogelijkheid. Ik wou maar zeggen, dat ook een kort contact best veel resultaat kan hebben.”  
“Ik vind de medische kinderpsychologie opvallend gemakkelijk bereikbaar. De lijnen tussen de 
psycholoog en mij, als ouder, zijn kort en gemakkelijk. Prima dus!” 
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Negatieve feedback betrof bijvoorbeeld: 
“Tijdens mijn opname is er een psycholoog twee maal aan mijn bed geweest; ik had er niet om 
gevraagd. De psycholoog wist kennelijk niet wat hij met mij aan moest en had ook geen vragen of 
gesprekstof”. 
“Het was steeds verhuizen,of ik kwam terecht in een kale ruimte. Niet echt fijn om steeds naar een 
andere locatie te gaan.”  
“Zorgvuldiger met gegevens omgaan: Psychologisch verslag nooit ontvangen (en logopedisch verslag 
op een verkeerd adres).”  
“De samenspraak met ander psychologen mag wel wat beter, zeker als je met twee ziekenhuizen te 
doen hebt. Ik kreeg het idee dat men elkaar als concurrent zag en ik als patiënt zit daar tussen in.” 

  

Soms werd er door patiënten zelf een concreet aandachts- of verbeterpunt aangedragen: 
“Het zou prettig zijn als de psycholoog op de hoogte is van welke instanties er op een bepaald 
vakgebied zijn en de werkzaamheden van die instanties.” 
“Het is misschien fijn voor de patiënt om ook als er geen consulten meer zijn, eens te polsen of het 
daadwerkelijk goed gaat.” 

 

Een enkele keer betrof het persoonlijk commentaar op een behandelaar. In die gevallen is dit 

besproken met de desbetreffende behandelaar.  

 

3.5 Gesignaleerde verbeterpunten 

In de pilotstudy werd de bestaande situatie en gang van zaken geïnventariseerd. Er werd 

gesignaleerd waar verbeterpunten lagen. Deze lagen ten eerste op het gebied van de 

verspreiding van de folder. Ten tweede bleek de telefonische bereikbaarheid van de medisch 

psychologen op een klinische afdeling verbeterd te kunnen worden. Tot slot werd vastgesteld 

dat de respons van de Kwaliteitsmonitor verhoogd moet worden. Door vermelding van het 

gebruik ervan op de website en in de patiëntenfolder en door de psychologen de patiënten te 

laten verzoeken tot deelname wordt een eerste poging gedaan om dit te bereiken.   

In vervolgmetingen zal bepaald worden of deze verbeteracties effect hebben. Vervolgens 

kunnen nieuwe verbeteracties geformuleerd worden. 
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4.0 IMPLEMENTATIE  

  

4.1 KWALITEITSMONITOR MPS 2008 

Na de pilotstudy is regelmatig gebruik van de Kwaliteitsmonitor MPS in maart 2008 van start 

gegaan. Het gebruik van de Kwaliteitsmonitor wordt vermeld in de patiëntenfolder en op de 

website van de afdeling. Ten opzichte van de pilotstudy is een aantal wijzigingen wat betreft 

de procedure en de inhoud van de vragenlijst doorgevoerd.  

 

4.1.1 Procedure 

Patiënten die een behandeling met de psycholoog afronden of pas over zes maanden of 

later een vervolggesprek hebben, worden door de psycholoog gevraagd om deel te nemen 

aan de Kwaliteitsmonitor. Geëxcludeerd worden patiënten die contact hebben gehad met 

een psycholoog in het kader van het follow-up onderzoek van neonatologie, de geriatrische 

dagverpleging (GDD) en de eetpoli voor kinderen. Deze patiënten worden in korte tijd door 

veel disciplines onderzocht waardoor het contact met de psycholoog voor sommige patiënten 

moeilijk te onderscheiden en dus te beoordelen is.  

De procedure is als volgt. De psycholoog zal tijdens het laatste contact aan de patiënt het 

verzoek doen om de Kwaliteitsmonitor in te vullen. Ook wordt gevraagd of men een digitale 

of schriftelijke versie wil ontvangen. Als de patiënt mee wil werken geeft de psycholoog, na 

het voorlopig laatste contact, de benodigde gegevens van de patiënt door aan het 

secretariaat Medische Psychologie via het inventarisatieformulier (Bijlage 10). De patiënt 

krijgt vervolgens de uitnodigingsbrief en de code voor de Kwaliteitsmonitor, of indien gewenst 

een schriftelijke versie, thuisgestuurd.  

In deze procedure moeten de psychologen tijdens een consult het verzoek tot deelname aan 

de Kwaliteitsmonitor ter sprake brengen. Door deze benadering wordt een hoge respons 

verwacht. Ten eerste omdat patiënten door de directe benadering van de psycholoog 

gemotiveerd worden om mee te werken. Verder is door het samenvallen van het einde van 

de behandeling en het verzoek tot deelname de ervaring van de behandeling nog zeer 

recent.6 Andere voordelen zijn dat de uitnodigingsbrief zonder ondertekening van de 

psycholoog aan de patiënt verstuurd kan worden omdat de toestemming van de patiënt 

tijdens het consult gevraagd wordt. Tot slot kunnen de brieven en codes centraal en op een 

vast moment in de week afgedrukt en gepost worden. Het versturen en verwerken van de 

Kwaliteitsmonitor is beschreven in KWINT.  

 

4.1.2 Inhoud  

De vragen zijn gericht op patiënten die een behandeling afgerond hebben, en dus voor een 

groot gedeelte in de verleden tijd geformuleerd.  
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Naast de al bestaande vragen over de onderwerpen organisatie en psycholoog, is het 

onderwerp behandeling toegevoegd. Het gaat dan zowel om bijvoorbeeld het ervaren effect 

van de behandeling als ook om de informatie die er aan voorafgaand verstrekt is en of men 

is betrokken bij het besluit tot de afronding ervan (Bijlage 1).  
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5.0 EPILOOG 

  

De gezondheidszorg is sterk in beweging. Er wordt meer invulling gegeven aan 'De patiënt 

centraal': de patiënt, de verwijzer en de financier willen meer invloed op (de organisatie van) 

de behandeling van de patiënt. De patiënt, verwijzer en de zorgverzekeraar willen kwaliteit 

van zorg en behandeling kunnen vergelijken: welke aanbieder levert mij de meeste 

kwaliteit?  

  

Medische Psychologie wil dus kwalitatief uitstekende zorg en behandeling aanbieden. Met 

de Kwaliteitsmonitor MPS heeft de afdeling een instrument ontwikkeld waarbij de patiënt 

altijd centraal staat. 

 

Patiënt tevreden? 

Voortdurend blijven we de behandelde patiënt vragen of hij tevreden is. Wat gaat er goed, 

wat gaat er nog niet goed. Voldoen we aan de verwachtingen? Wat moet de afdeling 

veranderen om nog beter aan de wensen van de patiënt tegemoet te komen. Is de 

organisatie naar wens? Is de bejegening door de verschillende medewerkers naar wens? Is 

de psycholoog deskundig? Is de patiënt tevreden over het resultaat van het contact met de 

psycholoog? Met de Kwaliteitsmonitor houden we continue contact met patiënten en kunnen 

we vinger aan de pols houden. Door de uitslagen van de Kwaliteitsmonitor MPS te 

presenteren op onze homepage en in de jaarverslagen laten we zien welke 

verbeterprocessen inmiddels zijn uitgevoerd, in gang gezet of op stapel staan. 

  

Toekomstige ontwikkelingen? 

We willen ook weten of het effect van onze behandeling voldoet aan de eisen die er aan 

gesteld worden. Zo wil de zorgverzekeraar en / of de verwijzer weten of het contact met de 

psycholoog wel voldoende gezondheidszorg oplevert. Wat verwachten ze van ons en 

voldoen we aan die verwachting? We gaan in 2008 aan de slag met het opstellen van een 

continue effectmeting bij al onze patiënten. 

  

Verwijzer tevreden? 

Ook willen we weten of onze dienstverlening aan de verwijzer op orde is. Wat verwacht de 

verwijzer? Wat gaat er nu al goed en waar moeten we verbeteringen aanbrengen? Voor het 

voortdurend vinger aan de pols houden zal een instrument worden ontwikkeld en 

geïmplementeerd. 
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Kortom: met de implementatie van de Kwaliteitsmonitor MPS heeft de afdeling een eerste 

stap gezet naar het aanbieden van een uitstekende dienstverlening. Met de Kwaliteitsmonitor 

worden medewerkers structureel betrokken bij (verbeteren van) kwaliteitszorg.  

 

De implementatie van de Kwaliteitsmonitor MPS is een eerste stap in een hele reeks van 

stappen die de afdeling de komende tijd zal zetten in het kader van continue 

kwaliteitsverbetering.  
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Overzicht van de bijlagen 
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Uw code is:  -  
Ziekenhuis  UMC St. Radboud 
Afdeling  Medische Psychologie 
Behandeldatum  -  
 
1) Door wie wordt deze Kwaliteitsmonitor ingevuld? 
o patiënt 
o partner 
o ouder/verzorger 
o Anders, namelijk……………………………………………………………………………… 
 
2) Door welke hulpverlener werd u behandeld?  
o Psycholoog 
o Psychologisch medewerker (indien u voornamelijk contact heeft gehad met de 

psychologisch medewerker, kunt u in het vervolg voor psycholoog de psychologisch 
medewerker lezen) 

o Ik weet niet door wie ik behandeld ben 
 
3) Door welke afdeling bent u doorverwezen naar de psycholoog? 

° Algemene Interne geneeskunde 

° Bloedziekten 

° Cardio-thoracale Chirurgie 

° Cardiologie 

° Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde 

° Dermatologie 

° Endocriene ziekten 

° Genetische en metabole aandoeningen 

° Geriatrie 

° Gynaecologie en Verloskunde 

° Intensive Care 

° Heelkunde 

° Huidziekten 

° Keel-, Neus- en Oorheelkunde 

° Longziekten 

° Maag- darm- en leverziekten 

° Medische Oncologie 

° Mond- Kaak- en Aangezichtschirurgie 

° Neonatologie 

° Neurochirurgie 

° Neurologie 

° Nierziekten 

° Oogheelkunde 

° Orthopedie 

° Palliatief Consultteam 

° Pijnbehandelcentrum 

° Plastische Chirurgie 

° Psychiatrie 

° Radiotherapie 

° Reumatologie 

° Revalidatiegeneeskunde 

° Universitair Longcentrum Dekkerswald 

° Urologie 
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° Anders, namelijk…………………………… 

 
4) Waar heeft uw afspraak met de psycholoog plaatsgevonden? (er zijn meerdere 
antwoorden mogelijk) 
o Op een verpleegafdeling (tijdens mijn opname) 
o Op de centrale afdeling Medische Psychologie 
o Op de afdeling Kinderpsychologie 
o Op een andere afdeling/polikliniek, namelijk………………………… 
 
5) Hoe vaak heeft u een afspraak gehad met de psycholoog? 
o 1 keer 
o 2 - 4 keer 
o 5 - 10 keer 
o meer dan 10 keer 
 
6) Was het voor u duidelijk met welke reden u werd doorverwezen naar de 
psycholoog?  

o ja 
o eigenlijk wel 
o eigenlijk niet 
o nee  
 
7) Bevat de folder de informatie die u nodig had over de psycholoog? 
o ja 
o eigenlijk wel 
o eigenlijk niet 
o nee 
o Ik heb geen folder ontvangen 

 
8) Kon u binnen afzienbare tijd voor uw eerste afspraak terecht bij de psycholoog? 
o ja 
o eigenlijk wel 
o eigenlijk niet 
o nee 
o Niet van toepassing 
 
9) Was het secretariaat telefonisch goed bereikbaar? 
o ja 
o eigenlijk wel 
o eigenlijk niet 
o nee 
o Ik heb het secretariaat niet gebeld 
 
10) Werd er bij het maken van vervolgafspraken rekening gehouden met uw wensen? 
o ja 
o eigenlijk wel 
o eigenlijk niet 
o nee 
o Ik heb geen vervolgafspraken gemaakt 
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11) Waren de medewerkers van het secretariaat behulpzaam? 
o ja 
o eigenlijk wel 
o eigenlijk niet 
o nee 
o Ik heb geen contact gehad met de medewerkers van het secretariaat 
 
12) Was de psycholoog telefonisch goed bereikbaar als u hem/haar nodig had?  
o ja 
o eigenlijk wel 
o eigenlijk niet 
o nee 
o Ik heb de psycholoog niet gebeld 
 
13) Is het u duidelijk wat u kunt doen als u klachten heeft over de psycholoog? 
o ja 
o eigenlijk wel 
o eigenlijk niet 
o nee 
 
14) Ging de psycholoog zorgvuldig om met de bescherming van uw privacy? 
o ja 
o eigenlijk wel 
o eigenlijk niet 
o nee 
 
15) Was de psycholoog volgens u deskundig in zijn/haar vak? 
o ja 
o eigenlijk wel 
o eigenlijk niet 
o nee 
 
16) Kon u de psycholoog vertrouwen? 
o ja 
o eigenlijk wel 
o eigenlijk niet 
o nee 
 
17) Toonde de psycholoog respect voor u? 
o ja 
o eigenlijk wel 
o eigenlijk niet 
o nee 
 
18) Was de psycholoog geïnteresseerd in uw mening? 
o ja 
o eigenlijk wel 
o eigenlijk niet 
o nee 
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19) Vond u de informatie die de psycholoog gaf over de aanpak van het onderzoek 
en/of de behandeling voldoende? 
o ja 
o eigenlijk wel 
o eigenlijk niet 
o nee 
 
20) Vond u de informatie over het te verwachten resultaat van het onderzoek en/of de 
behandeling voldoende? 
o ja 
o eigenlijk wel 
o eigenlijk niet 
o nee 
 
21) Vond u het onderzoek / de behandeling de juiste aanpak voor uw klachten? 
o ja 
o eigenlijk wel 
o eigenlijk niet 
o nee 
 
22) Heeft u door het onderzoek en/of de behandeling meer grip gekregen op uw 
problemen of klachten?  
o ja 
o eigenlijk wel 
o eigenlijk niet 
o nee 
 
23) Kunt u door het onderzoek en/of de behandeling beter omgaan met mensen en 
situaties, waar u eerder problemen mee had? 
o ja 
o eigenlijk wel 
o eigenlijk niet 
o nee 
 
24) Werd u betrokken bij de beslissing tot het afsluiten van het onderzoek en/of de 
behandeling? 
o ja 
o eigenlijk wel 
o eigenlijk niet 
o nee 
 
25) Was u er aan toe om het onderzoek en/of de behandeling af te sluiten? 
o ja 
o eigenlijk wel 
o eigenlijk niet 
o nee 
 
26) Bent u geïnformeerd over wat u kunt doen bij het terugkomen of verergeren van 

uw klachten? 
o ja 
o eigenlijk wel 
o eigenlijk niet 
o nee 
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27) Wat is uw geslacht?  
o man 
o vrouw 
 
28) Wat is uw leeftijd? 
o   0 - 4 jaar 
o   5 - 11 jaar 
o 12 - 16 jaar  
o 17 - 29 jaar  
o 30 - 49 jaar  
o 50 - 64 jaar  
o 65 - 79 jaar  
o 80 jaar of ouder 
 
29) Heeft u nog andere zaken die u veranderd of verbeterd zou willen zien en/of nog 
opmerkingen over deze vragenlijst? Hieronder kunt u deze vermelden.  
 
 
30) Wilt u nog dat er contact met u wordt opgenomen, dan kunt u hieronder uw naam, 
e-mailadres en telefoonnummer vermelden.  
 
 

 


