Kwaliteitsuitvraag
2014
gecasemixte uitkomsten
CQ-index

Aafje Thuiszorg Huizen Zorghotels
Verpleging en Verzorging

OE6462 Aafje De Nieuwe Plantage (6462)

Deze appendix bevat de gecasemixte gegevens van de C Q-index van uw zorgorganisatie. In de correctie is rekening gehouden met kenmerken van cliënten (of cliëntvertegenwoordigers) én de
grootte van de steekproef. Bij de analyses is gebruik gemaakt van een bestand waarin alle zorgorganisaties zijn opgenomen die voor 3 maart 2015 hun gegevens hebben aangeleverd in het
kader van de kwaliteitsuitvraag.
De gecasemixte gegevens in deze appendix zijn berekend door het NIVEL en zijn op eenzelfde wijze tot stand gekomen als de gecorrigeerde gegevens die u heeft ontvangen van
www.zorgvoorkwaliteit.com. Desondanks kunnen zich (kleine) verschillen voordoen, o.a. als gevolg van verschillen in het referentiebestand. De uitkomsten van www.zorgvoorkwaliteit.com zijn in
deze gevallen leidend.
Zie voor meer uitleg over de berekening van de gegevens Handle with C are op www.actiz.nl.
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1.1A

Ervaringen met maaltijden:
smaak

1.1B

Ervaringen met maaltijden: sfeer (19)

3.3

2.1

Omgang met elkaar

(23)

2.97

De 20% minst goede scores van
Nederland

2.2

Gastvrijheid: ervaringen met
schoonmaken

(32)

3.57

Gemiddelde OE6462 Aafje De Nieuwe
P lantage (6462)

2.4

Gastvrijheid: ervaren privacy

(30)

3.96

3.1

Zinvolle dag

(29)

3.74

4.3

Respect voor mensen: ervaren
bejegening

(31)

3.22

5.1

Ervaren beschikbaarheid
personeel

(29)

2.73

(32)

2.74

5.4

Ervaren kwaliteit personeel

(31)

3.36

6.1

Ervaren inspraak

(31)

2.88

6.2

Ervaren informatie

(33)

3.36

7.5

Ervaren veiligheid

(33)

3.78

De 20% beste scores van Nederland
De 60% scores in de middengroep

Het betrouwbaarheidsinterval OE6462
Aafje De Nieuwe P lantage (6462)
Het betrouwbaarheidsinterval geeft aan hoe
groot de spreiding in de antwoorden is. Een
klein interval betekent weinig spreiding.

Voor de cliënten Verpleging en Verzorging
ontbreekt indicator 2.3: Gastvrijheid:
Ervaringen met inrichting. Nagenoeg alle
organisaties scoren zeer hoog op deze
indicator, er is weinig spreiding. Daarom kan op
deze indicator geen casemix worden
toegepast.

Layout figuren geïnspireerd op rapportages Picker Institute Europe

.TOT Totaalscore

(32)

3.29
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