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A. Visscher

CQi-GGZ-VZ-AMB
Dit rapport is gebaseerd op 16 ingevulde vragenlijsten in de periode 01-01-2019 t/m 31-12-2019
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CQi-GGZ-VZ-AMB alle vragen
Dit rapport is gebaseerd op 16 ingevulde vragenlijsten in de periode 01-01-2019 t/m 31-12-2019
Vragen 1 t/m 12 worden gescoord op een vijf-punts schaal 1-5

GEM SD SUBSCHAAL

1. Hebben uw behandelaar(s) u serieus genomen? 5.0 0.0 BEJ

2. Hebben uw behandelaar(s) u dingen op een begrijpelijke manier uitgelegd? 4.9 0.2 BEJ

3. Heeft u makkelijk contact gekregen met uw behandelaar(s)? (telefonisch, per
e-mail, of anderszins)

4.8 0.8 BER

4. Heeft u informatie gekregen over de behandelingsmogelijkheden die er voor
uw klachten zijn?

4.8 0.4 BES

5. Is met u besproken welke resultaten u van de behandeling kunt verwachten? 4.4 0.5 BES

6. Heeft u informatie gekregen over zelfhulpprogramma’s, cliëntondersteuning,
en/of patiëntenverenigingen?

3.9 0.9 BES

7. Heeft u mee kunnen beslissen over een bepaalde vorm van behandeling? 4.8 0.4 BES

8. Heeft u de keuze gehad of uw naasten (bijvoorbeeld familie of vrienden)
betrokken werden bij de handeling?

4.3 1.0 BEH

9. Is de behandeling naar uw mening de juiste aanpak voor uw klachten
geweest?

4.9 0.2 BEH

10. Is de behandeling naar uw wens uitgevoerd? 4.9 0.2 BEH

11. Heeft u informatie gekregen over de eventuele (lichamelijke) bijwerkingen
van de medicijnen die u gebruikt?

4.5 0.5 BIJ

12. Voor en misschien tijdens de behandeling heeft u of uw behandelaar(s) één
of meerdere vragenlijsten ingevuld over hoe het op dat moment met u ging.
Zijn de resultaten met u besproken?

4.4 0.8 RES

13. Welk cijfer geeft u aan de behandeling? Een Score van 0 tot 10, waarbij een 0
'heel erg slecht' betekent en een 10 'uitstekend'.

8.9 0.8 BEO

14. Hoe zou u over het algemeen uw gezondheid noemen? 3.1 0.2 OUZ

15. Wat is uw hoogst voltooide opleiding? (een opleiding afgerond met een
diploma of voldoende getuigschrift)

6.1 1.4 OUZ

Verklaring subschalen GEM SD
BEJ Bejegening 5.0 0.1
BER Bereikbaarheid 4.8 0.8
BES Samen beslissen 4.5 0.3
BEH Uitvoering behandeling 4.7 0.4
BIJ Informatie bijwerkingen nan nan
RES Bespreken resultaten 4.4 0.8
BEO Beoordeling 8.9 0.8
OUZ Over uzelf 4.6 0.7
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CQi-GGZ-VZ-AMB alle vragen per subschaal
Dit rapport is gebaseerd op 16 ingevulde vragenlijsten in de periode 01-01-2019 t/m 31-12-2019

GEM SD SUBSCHAAL

Bejegening

1. Hebben uw behandelaar(s) u serieus genomen? 5.0 0.0 BEJ

2. Hebben uw behandelaar(s) u dingen op een begrijpelijke manier uitgelegd? 4.9 0.2 BEJ

Bereikbaarheid

3. Heeft u makkelijk contact gekregen met uw behandelaar(s)? (telefonisch, per
e-mail, of anderszins)

4.8 0.8 BER

Samen beslissen

4. Heeft u informatie gekregen over de behandelingsmogelijkheden die er voor
uw klachten zijn?

4.8 0.4 BES

5. Is met u besproken welke resultaten u van de behandeling kunt verwachten? 4.4 0.5 BES

6. Heeft u informatie gekregen over zelfhulpprogramma’s, cliëntondersteuning,
en/of patiëntenverenigingen?

3.9 0.9 BES

7. Heeft u mee kunnen beslissen over een bepaalde vorm van behandeling? 4.8 0.4 BES

Uitvoering behandeling

8. Heeft u de keuze gehad of uw naasten (bijvoorbeeld familie of vrienden)
betrokken werden bij de handeling?

4.3 1.0 BEH

9. Is de behandeling naar uw mening de juiste aanpak voor uw klachten
geweest?

4.9 0.2 BEH

10. Is de behandeling naar uw wens uitgevoerd? 4.9 0.2 BEH

Informatie bijwerkingen

11. Heeft u informatie gekregen over de eventuele (lichamelijke) bijwerkingen
van de medicijnen die u gebruikt?

4.5 nan BIJ

Bespreken resultaten

12. Voor en misschien tijdens de behandeling heeft u of uw behandelaar(s) één
of meerdere vragenlijsten ingevuld over hoe het op dat moment met u ging.
Zijn de resultaten met u besproken?

4.4 0.8 RES

Beoordeling

13. Welk cijfer geeft u aan de behandeling? Een Score van 0 tot 10, waarbij een 0
'heel erg slecht' betekent en een 10 'uitstekend'.

8.9 0.8 BEO

Over uzelf

14. Hoe zou u over het algemeen uw gezondheid noemen? 3.1 0.2 OUZ

15. Wat is uw hoogst voltooide opleiding? (een opleiding afgerond met een
diploma of voldoende getuigschrift)

6.1 1.4 OUZ
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Verklaring subschalen GEM SD
BEJ Bejegening 5.0 0.1
BER Bereikbaarheid 4.8 0.8
BES Samen beslissen 4.5 0.3
BEH Uitvoering behandeling 4.7 0.4
BIJ Informatie bijwerkingen nan nan
RES Bespreken resultaten 4.4 0.8
BEO Beoordeling 8.9 0.8
OUZ Over uzelf 4.6 0.7
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CQiv-amb

Geen rapportage gemaakt (minder dan 5 vragenlijsten gevonden)
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CQiv-amb alle vragen

Geen rapportage gemaakt (minder dan 5 vragenlijsten gevonden)
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CQiv-amb alle vragen per subschaal

Geen rapportage gemaakt (minder dan 5 vragenlijsten gevonden)
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