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Wat vindt ú belangrijk? Dat is waar Avoord voor staat. Daarom blijven wij ons

voortdurend ontwikkelen en verbeteren. U helpt ons hierbij door uw ervaringen en tips

met ons te delen. 

 In dit overzicht zijn de resultaten van de afgelopen periode weergegeven

en ziet u welke verbetersuggesties zijn opgepakt. 

Uw meest positieve ervaring 

Cliënt Avoord AanHuis

“Belangstelling, goede deskundigheid van 
de zorgverleners. Alles wordt genoteerd. 
Onderlinge communicatie is goed. 
Flexibiliteit.”

"De duidelijkheid die je gelijk krijgt 
tijdens de gesprekken. CSB had mij 
vooraf ingelicht dat er plaats was op 
TV. Dit was erg prettig."

"Als het nodig is zijn ze er voor mij. En 
als het nodig is, bieden ze mij een 
luisterend oor en op de juiste manier 
hulp aan."

"Ze zijn allemaal lief en komen altijd op 
tijd voor de zorg."

Bewoner zorgappartement Bewoner woongroep SOM 

Cliënt Anoniem n.a.v. contact met 
zorg- woonbemiddelaar

U geeft Avoord een 8,2



Wat hebben we voor u opgelost afgelopen periode?

Verbetersuggestie Oplossing

100-100

In hoeverre zou u ons aanbevelen

bij familie en vrienden?

De Net Promotor Score geeft aan hoe tevreden cliënten zijn

en of ze Avoord bij andere cliënten zouden aanraden.

Deze score ligt altijd tussen de -100 en 100. Hoe hoger het

getal, hoe positiever.

"Ik zou graag zien dat er meer met 
de cliënten naar buiten gegaan 

wordt.”

Familie woongroep PG

“Over het algemeen is de zorg 
ruim voldoende. Cliënten vonden 
dat de zorg op veel momenten 

gehaast is. Vooral mvr. geeft aan 
dat de ochtendzorg laat is 

waardoor ze pas laat kunnen 
ontbijten. Veel flexers afgelopen 

tijd. Communicatie rondom 
stomazorg is niet goed. Dit zou 
beter gecommuniceerd moeten 

worden onderling.”

Bewoners zorgappartement

+33

"Wij bespreken in het team dat als 
het weer en de bezetting dit 

toelaten, wij meer naar buiten 
kunnen gaan. Gastvrouwen en 

dagbestedingsmedewerkers worden 
hier ook van op de hoogte gebracht. 

De contactverzorgende zal dit ook 
bij de familie onder de aandacht 
brengen om met hun naaste naar 

buiten te gaan.
Als cliënt buiten is geweest dan 

wordt dit gerapporteerd."

"Ik heb met mvr. een gesprek 
gehad en gezegd dat ik de 
stomazorg met het team 

besproken heb en waar ze 
rekening mee moeten 

houden. Er hangt nu een lijst 
van de stomazorg in de 

badkamer. Er is regelmatig 
contact met de 

stomaverpleegkundige. Ik 
blijf contact houden met mvr. 

zodat zij goede stomazorg 
krijgt."




