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Beste lezer, 

Wij vinden de mening van ouders en verzorgers over onze praktijk belangrijk. 
Daarom hebben we opnieuw een tevredenheidsonderzoek laten uitvoeren. 
Met de resultaten van dit onderzoek krijgen we zicht op hoe onze dienst
verlening wordt ervaren en hoe we onze praktijk kunnen verbeteren. 

Voor het meten van de tevredenheid van ouders en verzorgers hebben we 
een vragenlijst laten ontwikkelen. Deze is in 2014 en 2015, na afronding van 
een behandeling of onderzoek, naar ouders en verzorgers verstuurd. In dit 
 verslag vind je de resultaten van dit tevredenheidsonderzoek en op basis 
 hiervan kun je zelf een oordeel vormen over onze praktijk. Wij danken alle 
ouders en  verzorgers hartelijk voor hun tijd en moeite! We zijn blij met het 
gemiddelde rapportcijfer van 8,5 dat zij ons gaven en we gaan aan de slag 
met de tips die we van hen kregen. Een aantal van de tips zijn inmiddels ook 
al opgevolgd, zoals ruimere openingstijden in Breda en meer mogelijkheden 
voor vergoeding.

We ervaren de positieve uitkomsten van het onderzoek als een compliment 
voor het werk dat we doen. Het is voor ons vanzelfsprekend dat we goede 
hulp bieden aan kinderen, jongeren, ouders en scholen en we zijn blij dat dit 
gewaardeerd wordt door ouders.

In 2015 is de samenwerking met gemeentes, sociale teams, CJG en huis artsen 
nog verder gegroeid en dat vinden we een toegevoegde waarde in ons werk. 
We zitten met zijn allen in een proces om hulpverlening aan  kinderen en 
 gezinnen goed te stroomlijnen en kostenbesparend te werken. Het is  prettig 
om te merken dat alle partijen steeds meer de samenwerking zoeken en 
 elkaar zo versterken. 

Mocht je na het lezen van dit verslag nog vragen of opmerkingen hebben, 
dan horen wij dat graag.

Namens het hele team, 

Judith van Steenhoven
Christel van Steenhoven

info@vansteenhoven.net 
www.vansteenhoven.net

0161–232813 
076–7502433

Hoofdstraat 2b 
5121 JE Rijen

Gezondheidscentrum Ypelaar 
Groot Ypelaardreef 75 
4834 HC Breda

Gezondheidscentrum Bredero 
Graaf Hendrik III plein 132 
4819 CL Breda
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ALGEMENE INFORMATIE

CONTACT 0%      20%    40%      60%     80%       100%

Mijn kind is een:
jongen 50%
meisje 50%

Aantal ingevulde  vragenlijsten: 28

De leeftijd van mijn kind is:
5—9 jaar 21%
10–12 jaar 14%
13–15 jaar 46%
16 jaar en ouder 18%

  n.v.t.   helemaal 
eens

 eens  neutraal  oneens   helemaal 
oneens

1. Medewerkers vriendelijk

2. Nemen mij serieus

3. Nemen mijn kind serieus

4. Doen hun best je te helpen

5. Prettig contact

6. Begrip voor problemen kind

7. Goed bereikbaar

8. Voldoende contact

 Opmerkingen:
–  We hebben het contact als heel prettig ervaren. Zeker het evaluatie gesprek waarbij ik mijn 

emoties niet kon tegenhouden, voelde heel goed. Bedankt voor jouw inzet, begrip en steun! 
We zien elkaar na de vakantie vast wel weer.



DESKUNDIGHEID

INFORMATIE

0%      20%    40%      60%     80%       100%

0%      20%    40%      60%     80%       100%

  n.v.t.   helemaal 
eens

 eens  neutraal  oneens   helemaal 
oneens

  n.v.t.   helemaal 
eens

 eens  neutraal  oneens   helemaal 
oneens

9. Voldoende kennis

10. Duidelijk antwoord op vragen

11. Goede adviezen

12. Komen hun afspraken na

 Opmerkingen:
–  Het ging af en toe ‘mis’ met afspraken (moeizaam). De medewerker loste dit zo goed 

 mogelijk op. Het had voornamelijk te maken met dag + tijdstip van afspraak

13. Vold. informatie mogelijkheden

14. Vold. informatie over veranderingen

15. Doelen bekend

16. Zorgvuldig met pers. gegevens

Behandeling3/11



VERLOOP VAN DE BEGELEIDING

DOEL EN RESULTAAT

  n.v.t.   helemaal 
eens

 eens  neutraal  oneens   helemaal 
oneens

  n.v.t.   helemaal 
eens

 eens  neutraal  oneens   helemaal 
oneens

0%      20%    40%      60%     80%       100%

0%      20%    40%      60%     80%       100%

24. Doelen contract goed

25. Manier begeleiden goed

26. Mening kind belangrijk

27. Mening ouder belangrijk

28. Doelen zijn behaald

 Opmerkingen:
–  De doelen zijn niet gehaald omdat we maar 5x zijn geweest. Het vervolg traject wordt 

 elders ingezet, dit komt alleen voort uit financieel oogpunt.
–  We zijn goed onderweg. Zowel voor ons kind als voor ons moet het nog ‘inslijten/ 

automatiseren’. Kan ook niet in 8 weken
–  Ons kind kan de oefeningen nu nog niet op de juiste momenten toepassen. Hij kan er 

wél over praten.

17. Snel kennismakingsgesprek

18. Begeleiding start snel

19. Goed kennismakingsgesprek

20. Huiswerkopdrachten duidelijk

21. Ouderavond goed

22. Evaluatiegesprekken goed

23. Evaluatieverslag goed
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ANDERE INFORMATIE

  niet gezien   helemaal 
eens

 eens  neutraal  oneens   helemaal 
oneens

 ja  misschien  nee

0%      20%    40%      60%     80%       100%

0%      20%    40%      60%     80%       100%

30. Vragenuur goed

31. Website overzichtelijk

32. Website informatief

33. Folders duidelijk

34. Openingstijden goed

35. Prijs-kwaliteitverhouding goed

36. Vragenuur bekend

37. Website bekend

38. Praktijk aanraden bij anderen
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WAT KUNNEN WIJ DOEN OM HET RAPPORTCIJFER TE VERGROTEN?

OVERIGE OPMERKINGEN

–  Een 8 is een mooi cijfer, verandering en verbetering kan altijd en overal maar wat nu  betreft 
is het prima zo.

–  Geen idee
–  We zijn heel blij dat we de begeleiding van jullie hebben gekregen
–  Ik vind het prima zoals het is gegaan. Jullie zijn heel open naar ons, we voelen ons  welkom 

en gehoord
–  Niets, een 10 vind ik overdreven omdat ik maar een deel van de praktijk ken. De  behandeling 

van onze dochter én de begeleiding van ons als ouders vind ik een 10 waard.

–  Wij zijn zeer tevreden
–  Fantastische hulp! Mijn dochter en ik hebben nu veel beter contact, waardoor ze haar 

 onzekerheden durft aan te geven en mij laat helpen. We zijn goed onderweg!
–  Tussendoor de ouders beter informeren hoe zij hun kind kunnen ondersteunen. 
–  Ik ben een dankbaar mens!

Rapportcijfer gemiddeld:  8,3
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ALGEMENE INFORMATIE

CONTACT 0%      20%    40%      60%     80%       100%

Mijn kind is een:
jongen 62%
meisje 38%

Aantal ingevulde  vragenlijsten: 24

De leeftijd van mijn kind is:
5—9 jaar 33%
10–12 jaar 17%
13–15 jaar 46%
16 jaar en ouder 4%

  n.v.t.   helemaal 
eens

 eens  neutraal  oneens   helemaal 
oneens

1. Medewerkers vriendelijk

2. Nemen mij serieus

3. Nemen mijn kind serieus

4. Doen hun best je te helpen

5. Prettig contact

6. Begrip voor problemen kind

7. Goed bereikbaar

8. Voldoende contact

 Opmerkingen:
–  Vooral fijn dat de aandacht uitgaat naar mijn kind. Wij als ouders zijn de ondersteuning!
–  Ik had soms tijdens het intakegesprek het idee dat er al een beeld gevormd was van onze 

zoon, terwijl een aantal belangrijke vragen nog niet gesteld waren. Gelukkig kwamen er 
daarna ook vragen die niet meteen in een bepaalde categorie passen.

–  Ik ben erg tevreden en voelde me als ouder erg serieus genomen. Er werd goed geluisterd, 
gecommuniceerd en gerapporteerd! 

–  Zeer tevreden
–  Tot nu toe helemaal tevreden
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Onderzoek
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DESKUNDIGHEID

INFORMATIE

0%      20%    40%      60%     80%       100%

0%      20%    40%      60%     80%       100%

  n.v.t.   helemaal 
eens

 eens  neutraal  oneens   helemaal 
oneens

  n.v.t.   helemaal 
eens

 eens  neutraal  oneens   helemaal 
oneens

13. Vold. informatie mogelijkheden

14. Vold. informatie over veranderingen

15. Zorgvuldig met pers. gegevens

16. Na aanmelding volgt onderzoekstraject

9. Voldoende kennis

10. Duidelijk antwoord op vragen

11. Goede adviezen

12. Komen hun afspraken na

 Opmerkingen:
–  Jammer dat alle onderzoeken tijdens schooltijd moeten gebeuren
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VERLOOP VAN DE BEGELEIDING

  n.v.t.   helemaal 
eens

 eens  neutraal  oneens   helemaal 
oneens

0%      20%    40%      60%     80%       100%

17. Intakegesprek goed

18. Tijd tussen onderzoeksafspraken kort

19. Uitslaggesprek volgt snel

20. Uitslaggesprek goed

21. Onderzoeksverslag goed

22. Conclusies en adviezen duidelijk

23. Antwoord gegeven op vragen

24. Doorverwijzen goed

 Opmerkingen:
–  Het uitslaggesprek had voor ons net iets langer mogen zijn en anders een kort laatste 

vervolggesprek. Voor de duur en intensiteit van het onderzoek en de hoeveelheid  informatie 
die tijdens zo’n uitslaggesprek op ons afkomt is 3045 min. kort of zou er een laatste 
 afrondingsgesprek wenselijk zijn wanneer we een paar weken verder zijn. Er ontstaan dan 
toch nog vragen en wellicht ook vanuit school. 

–  Ik had gewild dat de tijd tussen de aanmelding en het onderzoektraject korter was  omdat 
het al niet lekker gaat met je kind dat je zo snel mogelijk geholpen wilt worden. En dat 
 duurde voor ons gevoel te lang. We begrijpen dat de vragenlijsten en een stukje voor
bereiding ook wel tijd kost.

–  Voor ons zou het fijn zijn als er mogelijkheden waren om buiten kantooruren gesprekken in 
te plannen. Vanuit de praktijk begrijp ik dat dit niet zo gemakkelijk te regelen is.

–  Weinig zicht op reguliere prijs / kwaliteit verhoudingen doordat het vergoed wordt.
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ANDERE INFORMATIE

  niet gezien   helemaal 
eens

 eens  neutraal  oneens   helemaal 
oneens

 ja  misschien  nee

0%      20%    40%      60%     80%       100%

0%      20%    40%      60%     80%       100%

31. Vragenuur bekend

32. Website bekend

33. Praktijk aanraden bij anderen

25. Vragenuur goed

26. Website overzichtelijk

27. Website informatief

28. Folders duidelijk

29. Openingstijden goed

30. Prijs-kwaliteitverhouding goed

 Opmerkingen:
–  Omdat het vergoed word door het ziekenfonds zijn wij ons eigen niet bewust wat het kost.
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WAT KUNNEN WIJ DOEN OM HET RAPPORTCIJFER TE VERGROTEN?

–  Vaker mogelijkheid voor afspraak in Breda.
–  Erg duidelijk en goede adviezen.

Rapportcijfer gemiddeld:  8,7
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