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Samenvatting 
Cliënten van Nutri-Salud zijn gevraagd om anoniem deel te nemen aan een anonieme vragenlijst om 

te helpen de dienstverlening van Nutri-Salud te verbeteren. De vragenlijst bevatte vragen met 

betrekking tot de volgende onderwerpen: 

 Demografie van de respondent 

 De dienstverlening van Nutri-Salud 

 De diëtist van Nutri-Salud 

 De accommodatie van Nutri-Salud 

 Het schriftelijke voorlichtingsmateriaal van Nutri-Salud 

 De website van Nutri-Salud 

 Tips voor, en verbeterpunten van Nutri-Salud 

 Algehele tevredenheid 

 Afsluitend werd er in de vragenlijst gevraagd of de deelnemers of ze de dienst aan een familielid of 

vriend zouden aanbevelen op een schaal van 1 tot 10 en werd er de mogelijkheid gegeven om 1 

speerpunt te benoemen waar aan moet worden gewerkt. Totaal zijn er 21 reacties ontvangen van de 

67 verstuurde vragenlijsten. De vragenlijsten zijn verstuurd via de e-mail en indien er geen e-

mailadres bekend was via de post. 

De resultaten van het onderzoek waren zeer positief op alle ondervraagde onderwerpen. Als 

gemiddeld resultaat heeft Nutri-Salud een 8,7 mogen ontvangen. Punten die verbeterd zouden 

kunnen worden staan hieronder puntsgewijs benoemd. 

 Duidelijker communiceren van de openingstijden en dagen. 

 Meer gebruik maken van visueel materiaal en reflectiemomenten tijdens het gesprek om zo 

te evalueren of alles duidelijk was voor de cliënt. 

 Eventueel de mogelijkheid tot een consult in de avond aanbieden. 

 Punctualiteit verbeteren door betere agendering en gebruik maken van een to-do list app. 

 De wachtkamer verbeteren, in ieder geval zorgen dat de muziek altijd aan is. 

 Eventueel een modernere website, om de huidige sterke punten verder te verbeteren. 

 

NB: De volledige vragenlijst is voor referentie in bijlage 1 van dit document opgenomen. 
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Voorwoord 
Dit adviesrapport is opgesteld tijdens de stageperiode van kwaliteit en ondernemen. De auteur van dit 
rapport is een student die op moment van schrijven bezig is met afstuderen van de opleiding Voeding 
en Diëtetiek aan de HAN, Nijmegen. 
 
Dit adviesrapport is bedoeld voor de oprichter en eigenaar van diëtistenpraktijk Nutri-Salud, Jina Arias 
Saumeth. 
 
Graag wil ik deze gelegenheid aangrijpen om mijn praktijkbegeleider Jina Arias Saumeth te bedanken 
voor de mogelijkheid om dit project tot stand te laten komen en voor de vruchtbare samenwerking. 
Graag wil ik mijn docentbegeleider Jacqueline Vos bedanken voor de begeleiding en feedback tijdens 
dit project. 
 
Nijmegen, december 2014 
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Hoofdstuk 1 Inleiding 

1.1 Voorbereiding intakegesprek 
In de voorbereiding van het intakegesprek zijn er gegevens verzameld over de organisatie en 

opdrachtgever om zo een helder beeld te krijgen van de organisatie. Hierbij is gebruik gemaakt van 

de website van Nutri-Salud (www.nutri-salud.nl). De gegevens die hier zijn gevonden kunt u vinden 

in paragraaf 1.2.1 De organisatie en paragraaf 1.2.2 De opdrachtgever. 

1.2 Organisatie omschrijving 
Uit het vooronderzoek is er al veel informatie over de organisatie naar voren gekomen. Hieronder 

vindt u een aanvulling op deze informatie om een compleet beeld krijgen van Nutri-Salud. 

1.2.1 De organisatie 
Achtergrond 

Nutri-Salud is een diëtistenpraktijk en bestaat uit één locatie, gevestigd in fysiotherapiepraktijk de 

Loods in het centrum van Bemmel. In 2008 werd de praktijk opgericht, in 2011 is er een tussenpauze 

geweest in de bedrijfsvoering van anderhalf jaar in verband met de zwangerschap van eigenaresse. 

Sinds 2012 is de praktijk weer operatief, daarmee bestaat de praktijk op moment van schrijven 6 

jaar. De naam van de praktijk is afkomstig van twee Spaande woorden, namelijke ‘nutricion’ 

(voeding en ‘salud’ (gezondheid). 

Branche 

De branche waarin Nutri-Salud opereert is in de zorg 

Kernactiviteit 

De kernactiviteit van Nutri-Salud bestaat uit het geven van voeding- en dieetadvies, dit gebeurd 

zowel in de praktijk als op locatie. 

Werknemers 

De oprichter, eigenaar en tevens de enige medewerker - Jina Arias Saumeth - is een gediplomeerd 

diëtiste afkomstig uit Colombia. Meer informatie over Jina is te lezen in paragraaf 1.2.2 De 

opdrachtgever. 

Werkwijze 

Zoals op de website van de praktijk te lezen is, is de werkwijze van Nutri-Salud; praktisch, 

persoonlijk, professioneel en met aandacht voor privacy en mogelijke klachten. 

Openingsdagen en -tijden 

De praktijk is van maandag tot vrijdag bereikbaar via het nummer 06 344 344 15, indien er geen 

gehoord wordt gegeven wordt men, na het inspreken van de voicemail teruggebeld. De dagen 

waarop men op consult kan komen zijn woensdag en vrijdag tussen 8:30 en 18:00. 

  

http://www.nutri-salud.nl/
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Tarieven en voorwaarden 

De tarieven en voorwaarden van de dienstverlening van Nutri-Salud voor particulieren zijn als volgt: 

Onderstaande prijzen zijn van alléén toepassing 

 wanneer u een afspraak niet nakomt. 

 of niet afzegt binnen 24 uur vóór de afgesproken tijd. 

 of nadat u de maximale vergoeding van uw zorgverzekeraar bereikt heeft. 

 

Voor een eerste consult (60 minuten) € 60,00 

Voor een herhalingsconsult (30 minuten) € 30,00 

Behandeling per kwartier € 15,00 

Huisbezoek in Bemmel gratis 

Niet nakomen van een afspraak € 25,00 

 

1.2.2 De opdrachtgever 
De oprichter en eigenaar, Jina Arias Saumeth is van Colombiaanse afkomst en heeft op de 

‘Universidad del Atlantico’ in Colombia haar 5-jarige studie Voeding & Diëtetiek gevolgd. Ze is 

geregistreerd bij het kwaliteitsregister voor paramedici en is lid van de Nederlandse Vereniging voor 

Diëtisten. Momenteel is ze werkzaam als vrijgevestigde diëtiste bij Nutri-Salud waar ze tevens 

oprichter en eigenaar van is. Jina wil zich voortdurend blijven ontwikkelen en heeft o.a. de volgende 

cursussen gevolgd: 

 Post HBO Voeding en Diabetes, aan de HAN (2010) 

 Post HBO Cardiovasculair Risico Management, aan de HAN (2013) 

Haar visie op eten is vier á vijf keer per dag verantwoord plezier hebben. Dat ze met diverse 

leeftijdsgroepen en personen mag werken ziet ze als een verreikende ervaring. Vanuit haar passie 

probeert ze haar cliënten altijd mee te geven om tijd te nemen om alles onder te ogen te zien en 

controle te nemen over jezelf. Door haar affiniteit met de buitenlandse keuken kan ze mensen 

vanuit verschillende culturen en eetgewoonten helpen.  
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Hoofdstuk 2 Plan van Aanpak 

2.1 Achtergrond 

2.1.1 Probleemstelling 
Nutri-Salud bestaat sinds 2008, het idee is dat de cliënten over het algemeen zeer tevreden zijn, 

maar dit is nog nooit gemeten met een klanttevredenheidsonderzoek. Door onderzoek naar de 

tevredenheid doen wordt er een duidelijk beeld over de huidige situatie en mogelijke 

verbeterpunten. Voordelen die voortvloeien uit dit onderzoek zijn verdere professionalisering van de 

dienstverlening van Nutri-Salud. Daarbij kan Jina door middel van dit onderzoek 10 punten krijgen 

voor het kwaliteitsregister van paramedici (Kwaliteitsregister Paramedici, 2014). 

2.1.2 Doelstelling 
Inzicht creëren in huidige visie, alsmede de wensen en behoefte van de klanten van Nutri-salud over 

haar dienstverlening om zo verder te professionaliseren. 

2.1.3 Vraagstelling 
 

Wat is de visie van de cliënten van Nutri-salud over Nutri-Salud? 
 

 Wat vinden de cliënten van de dienstverlening van Nutri-salud? 

 Wat vinden de cliënten van de medewerker(s) van Nutri-salud? 

 Wat vinden de cliënten van de communicatie, bejegening en informatieverstrekking van 

Nutri-salud? 

 Wat vinden de cliënten van de bereikbaarheid van Nutri-salud? 

 Wat vinden de cliënten van de accommodatie van Nutri-salud? 

 Wat zijn de verbeterpunten voor Nutri-salud? 

2.2 De opdracht 
De opdracht is om onderzoek te doen naar de tevredenheid onder de cliënten van Nutri-Salud en te 

constateren welke verbeterpunten er zijn. Naar aanleiding van het onderzoek zullen conclusies 

worden opgesteld. Aan de hand van deze conclusies volgt een advies en implementatieplan. 

2.3 Producten 
De producten die moeten worden gemaakt om de doelstelling van dit project te behalen zijn: 

 Vragenlijst digitaal en analoog 

 Begeleidende brief voor bij de e-mail en op papier 

 Reminder e-mail en op papier 

 Een rapport met relevante, realistische en bruikbare aanbevelingen op basis van het 

uitgevoerde klanttevredenheidsonderzoek voor de opdrachtgever, inclusief een 

implementatieplan. 

2.4 De betrokkenen 
Bij dit project zijn twee partijen betrokken, dit zijn: 

 Jina Arias Saumeth, diëtist, oprichter en eigenaar van diëtistenpraktijk Nutri-salud, als 

opdrachtgever 

Verantwoordelijkheden die de opdrachtgever toekomen zijn van financiële aard, is de opdrachtgever 

de eindverantwoordelijk voor het implementeren en uitvoeren van het advies. 
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 Karel Pieters, diëtist in opleiding, namens de HAN als adviseur 

Verantwoordelijkheden die de adviseur toekomen zijn van uitvoerende aard, zoals het uitvoeren van 

het advies en schrijven van het implementatieplan in overeenstemming met de opdrachtgever. 

Beide partijen hebben de verantwoordelijkheid om te transparant communiceren over de wensen, 

eisen, mogelijke problemen, de voortgang en overige zaken die van belang zijn voor het succesvol 

afronden van dit project. 

2.5 Draagvlak 
Aangezien er maar twee partijen betrokken zijn bij het advies en de uitvoering hiervan is het 

eenvoudig om draagvlak te creëren. De lijntjes zijn kort, waardoor overleg ad hoc plaats kan vinden. 

Iedere week is daartoe twee maal de mogelijkheid. In het intakegesprek is er duidelijk op papier 

gezet wat de doelstellingen zijn, de producten die moeten worden opgeleverd, de randvoorwaarden 

en zijn de verantwoordelijkheden over het project verdeeld (Grit & Gerritsma, 2007). Er is 

afgesproken dat bij problemen of bijzonderheden en onmiddellijk wordt gecommuniceerd, door 

deze communicatie blijft het project transparant en blijven de verwachtingen bij de beide partijen 

gelijk. Tevens is er weinig risico op weerstand, doordat de opdrachtgever de enige partij is die een 

beslissing hoeft te nemen over uiteindelijke uitvoering van de adviezen en bij het volledige traject 

kan bijsturen. 

2.6 Randvoorwaarden 
De randvoorwaarden die gesteld zijn aan dit project zijn 

 Er wordt overlegd tussen de adviseur en de opdrachtgever over de voortgang van het 

adviestraject. 

 Het advies wordt uitgevoerd zoals van tevoren beschreven in het plan van aanpak. 

 De kwaliteit wordt gewaarborgd door te werken met de PDCA-cyclus. 

 De kosten voor de benodigde aankopen om het klanttevredenheidsonderzoek uit te voeren 

zijn voor de opdrachtgever. Voor er wordt overgegaan tot aankoop wordt er eerst hierover 

overlegd met de opdrachtgever. De kosten die zijn verwacht, zijn voor de volgende 

materialen: 

o Papier € 5,- 

o Inkt € 35,- 

o Postzegels voor versturen en de retourenveloppen € 114 

o Enveloppen & retourenveloppen € 10,- 

o Een cadeaubon van € 20,- 

o Totaal beraamde kosten: € 184 

2.7 Activiteiten en planning 

2.7.1 Activiteiten 
De activiteiten die moeten worden ondernomen voor dit project zijn: 

 Intakegesprek met de eigenaresse van Nutri-salud om afspraken te maken over het project, 

het doel en de mogelijke middelen 

 Schrijven van een plan van aanpak 

 Doel-, vraag-, probleemstelling opstellen 

 Inventariseren hoeveel mensen er te benaderen zijn 

 Verzamelen van de adresgegevens of e-mailgegevens van de cliënten van Nutri-salud 

 Inlezen in klanttevredenheidsonderzoeken en voorbeelden zoeken 
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 Opstellen van een vragenlijst voor het klanttevredenheidsonderzoek 

 Opstellen van een begeleidende brief en e-mail voor bij het klanttevredenheidsonderzoek 

 Artikelen halen zoals, enveloppen, papier, printerinkt, postzegels en een cadeaubon. 

 Printen en versturen of mailen van de vragenlijsten en begeleidende brieven 

 Opstellen van een reminder om het klanttevredenheidsonderzoek in te vullen 

 Printen en versturen of mailen van de reminders 

 Analyseren van de verkregen gegevens 

 Opstellen van de adviezen 

 Opstellen van een implementatieplan 

 Schrijven van een samenvatting 

 Het document samenvoegen, nalezen en opmaken tot een net geheel 

 De resultaten in PDF en geprint overhandigen aan de eigenaresse van Nutri-Salud en de HAN 

2.7.2 Planning 
De belangrijkste taken zijn hieronder in de planning te vinden. 

WEEK DATA TAKEN   

NR. van tot    

1 29-sep 5-okt 
DEADLINE: concreet de 
opdrachtomschrijving 
afhebben 

  

2 6-okt 12-okt 
Plan van Aanpak Doel, vraag-, 

probleemstelling 
(aanleiding) 

Opstellen 
tevredenheidsonderzoek 

3 13-okt 19-okt 

2e intakegesprek ter 
verduidelijking 

Beschrijving 
organisatie, 
opdrachtgever 

Tevredenheidsonderzoek 
laten controleren door 
sub sample/testpersoon 
laten maken. 

4 20-okt 26-okt 
Klanttevredenheidsonderzoek 
verspreiden 

  

5 27-okt 2-nov    

6 3-nov 9-nov 
Reminders versturen 
klanttevredenheidsonderzoek 

  

7 10-nov 16-nov    

8 17-nov 23-nov 
Klanttevredenheidsonderzoek 
analyseren 

  

9 24-nov 30-nov Adviezen opstellen   

10 1-dec 7-dec Implementatieplan   

11 8-dec 14-dec 
Samenvatting proofreading Finale versie printen / 

PDF’s verspreiden 

12 15-dec 21-dec    

13 22-dec 28-dec    

14 29-dec 4-jan    

15 5-jan 11-jan    

16 12-jan 18-jan    

17 19-jan 25-jan    
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2.8 Werkwijze en kwaliteitsbewaking 
Dit adviesrapport zal methodisch worden opgebouwd aan de hand van het stappenplan 

‘adviseuradvies’. (Grit & Gerritsma, 2007). Dit stappenplan beslaat 10 stappen om zo tot een 

volwaardig advies te komen.  

PDCA-cyclus 

Om te zorgen dat de kwaliteit geborgd blijft zal er gebruik worden gemaakt van PDCA-cyclus. Dit is 

een methodische wijze om een proces te verbeteren. PDCA is een acroniem dat staat voor plan, do, 

check en act. 

Tijdens de planfase wordt het plan van aanpak opgesteld wat richting en grenzen zal geven aan het 

project. 

Tijdens de do-fase zal het onderzoek worden uitgevoerd, de resultaten geanalyseerd en conclusies 

en adviezen worden geschreven. 

Tijdens de check-fase wordt het project geëvalueerd dit wordt gedaan door middel van een 

procesevaluatie. Tevens is het mogelijk om een effectevaluatie uit te voeren, echter valt dat niet 

meer binnen de verantwoordelijkheid van dit project. Wel is het verstandig dit na implementatie van 

de adviezen op een later tijdstip nog eens uit te voeren. Dit kan door dezelfde vragenlijst nogmaals 

onder nieuwe klanten te verspreiden om te kijken of de klanttevredenheid is gestegen. 

Do-fase hierin worden de verbeterpunten uit de check-fase doorgevoerd. Hierna begint de cyclus 

weer bij de planfase. 

Visgraatmodel 

Het visgraat model wordt gebruikt om mogelijke oorzaken van een probleem op te sporen, dit 

gebeurd door eerst het duidelijk formuleren van het probleem. Het probleem wordt daarna door 

middel van het diagram gesplitst in mogelijk oorzaken met als oorsprong; mensen, materialen, 

methoden en omgeving. 

Omdat het hier over een klanttevredenheidsonderzoek gaat en er dus wordt geëxploreerd of de 

cliënten van Nutri-Salud tevreden zijn en er dus geen ‘echt’ probleem is, is er gebruik gemaakt van 

een surrogaatprobleem. Hierdoor is het mogelijk om potentiële oorzaken van ontevredenheid (en 

dus ook tevredenheid) in kaart te brengen. Deze potentiële oorzaken zijn gebruikt voor de 

vraagstellingen en zullen worden gebruikt als basis voor de vragen in de enquête.
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Probleem 

De cliënten van Nutri-Salud zijn ontevreden over haar dienstverlening 

Mensen/Medewerkers 

 De cliënt begrijpt het advies niet 

 Er wordt taal en/of jargon gebruikt die de cliënt niet begrijpt 

 De behandelaar is niet sociaal 

 De behandelaar leeft niet meer / is niet empathisch 

 De behandelaar komt afspraken niet na 

 De behandelaar heeft niet genoeg vakinhoudelijke kennis 

 De behandelaar creëert geen veilige omgeving om in te kunnen spreken 

 De behandelaar laat de cliënt niet meebeslissen over de behandeling 

 De behandelaar geeft geen/niet genoeg mogelijkheid om vragen te stellen 

Materiaal 

 De hoeveelheid schriftelijk materiaal is niet naar wens 

 De schriftelijke informatie is niet duidelijk 

 De schriftelijke informatie helpt niet bij het dieet 

 De uitstraling van de website is niet naar wens 

 De layout van de website is niet naar wens 

 De hoeveelheid informatie op de website is niet naar wens 

 De vindbaarheid van de informatie op de website is niet naar wens 

Methoden 

 De tijdsduur van het consult is niet naar wens 

 De tijdsduur van de gehele behandeling is niet naar wens 

 De hoeveelheid informatie die in een consult wordt gegeven is niet naar wens 

 De behandeling is niet effectief 

 Klachten werden niet adequaat afgehandeld 

 De openingsdagen / tijden zijn niet naar wens 

 De mogelijkheden om een afspraak te maken zijn niet naar wens 

 Men wordt niet (snel genoeg) benaderd indien het niet lukte een afspraak te maken 

Omgeving 

 De praktijk is niet goed bereikbaar 

 De wachtruimte is niet naar wens 

 De inrichting van de behandelruimte is niet naar wens 

 De privacy van de behandelruimte is niet naar wens 
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Hoofdstuk 3 onderzoek 

3.1 Enquête 
De vragen uit de enquête zijn opgesteld aan de hand van de vooraf opgestelde doelstelling en 

vraagstellingen, hierbij is gebruik gemaakt van het visgraatmodel zoals is beschreven in het vorige 

hoofdstuk. De enquête omhelst de volgende onderwerpen: 

 Demografie van de respondent 

 De dienstverlening van Nutri-Salud 

 De diëtist van Nutri-Salud 

 De accommodatie van Nutri-Salud 

 Het schriftelijke voorlichtingsmateriaal van Nutri-Salud 

 De website van Nutri-Salud 

 Tips voor, en verbeterpunten van Nutri-Salud 

 Algehele tevredenheid 

Om ideeën op te doen over onderwerpen en vraagstellingen is er gebruik gemaakt van de 

onderstaande bronnen. De bronnen zijn verkregen door op de website van de NVD te kijken en door 

met google te zoeken op woorden zoals ‘klanttevredenheidsonderzoek’ en ‘voorbeeldvragen 

klanttevredenheidsonderzoek’ (NVD, 2014) (tvonlinesurveys, 2014) (de Communicatiedesk, 2014) 

(surverytalent, 2014) (Fysiode, 2014). De volledige vragenlijst is voor referentie te vinden in bijlage 1, 

de rauwe data is de te vinden in bijlage 5. 

Naast gesloten vragen is er per onderwerp de mogelijkheid gegeven om een tip in te vullen. Aan het 

einde van de enquête is er de mogelijkheid om het belangrijkste verbeterpunt en overige 

verbeteringspunten in te vullen. 

3.2 Verspreiding onder de deelnemers 

3.2.1. Deelnemers 
De enquête is verspreid over totaal 67 deelnemers, de contactgegevens zijn verkregen via het Evry, 

het cliëntregistratiesysteem waar de diëtist mee werkt. Er is een uitdraai gemaakt van de cliënten 

van de afgelopen 2 á 3????, ( 2 jaar) cliënten van voor die tijd zijn uitgesloten. Enige uitzondering 

hierop was indien cliënten van langer dan 3 jaar geleden nu nog in behandeling waren. De adviseur 

heeft de lijst samengesteld in samenwerking met de diëtist. 

3.2.2 Verspreiding en analyse 
Indien er e-mail gegevens aanwezig waren is hier gebruik van gemaakt om de enquête te 

verspreiden onder de deelnemers. Van enkele deelnemers is er geen e-mail adres bekend, zij zullen 

de vragenlijst via de post ontvangen. 

De digitale vragenlijst is opgesteld is Qualtrics, een online platform om enquêtes mee af te nemen 

en analyseren. De begeleidende e-mail van de enquête is voor referentie opgenomen in bijlage 2. 

De papieren versie is exact gelijk aan de digitale versie en is verspreid inclusief antwoordenvelop. De 

reacties zullen later door de adviseur in Qualtrics worden ingevoerd. De begeleidende brief van de 

enquête is voor referentie opgenomen in bijlage 3. 

3.2.3 Respons 
Een goede respons op een schriftelijke enquête is meer dan 20% (De marktonderzoeker, 2014) 

oftewel in dit geval 14 respondenten. Voor het verkrijgen van een optimale respons zijn er een 

aantal maatregelen genomen. 
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Zo wordt de enquête verzonden op een dinsdag of een woensdag (Brand & Bijmolt, 1994). Er wordt 

gebruik gemaakt van een herinnering (CBS, 2009). De reminder is voor referentie opgenomen in 

bijlage 4. Daarnaast wordt er onder de deelnemers wordt een beloning verloot, namelijk een VVV 

bon van 20 euro (Brand & Bijmolt, 1994).  
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Hoofdstuk 4 Resultaten en conclusies 

4.1 Demografie 
Van de 67 verzonden vragenlijsten zijn er 31% ingevuld, waarmee het aantal reacties op 21 komt. 

Hieronder is een uitsplitsing gemaakt op leeftijd en geslacht en ziektebeeld. De meeste 

respondenten zijn vrouw (21) en 65-plussers (8). 

 

Zoals hieronder te zien is worden zijn de meeste respondenten behandeld voor 

overgewicht/obesitas (10), diabetes mellitus (8) of hypercholesterolemie (7), daarnaast kwamen 

overige dieet-, eet- of voedingsvragen ook veel voor (6). 
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4.2 De dienstverlening 
Uit de antwoorden die betrekking hebben op de dienstverlening van Nutri-Salud blijkt dat personen 

over het algemeen zeer tevreden zijn. Hieronder vindt u de belangrijkste conclusies van de punten 

die het positief beoordeeld zijn. 

 100% van de respondenten vindt de duur van een gemiddeld consult precies lang genoeg. 

 85% van de respondenten vindt de duur van de totale behandeling precies lang genoeg, de 

overige 15% geeft aan nog bezig te zijn met de behandeling of met de behandeling te zijn 

gestopt. 

 90% van de respondenten vindt de hoeveelheid informatie in een consult precies genoeg, 

5% vindt het veel, maar vindt dit ook “super goed”, slechts 5% vindt de hoeveelheid teveel. 

 90% zegt dat er bijna nooit gebruik wordt gemaakt van taal die ze niet begrijpen, 5% zegt dat 

dit soms wel soms niet zo is. 5% zegt dat dit altijd zo is, echter heeft deze persoon 

hoogstwaarschijnlijk het antwoord verkeerd ingevuld, aangezien er geen aantekening is 

achtergelaten en de rest en algemene beoordeling erg positief was. 

 50% van de respondenten is tevreden over de effectiviteit van de behandeling, 35% is erg 

tevreden, hiermee komt de totale tevredenheid op 85%. 15% is neutraal over de 

effectiviteit. Gezien de aard van de dienst die een diëtist levert is dit een zeer goed resultaat. 

 80% van de respondenten heeft nooit klachten gehad, bij 20% van de respondenten is de 

klacht adequaat afgehandeld. 

   

 

Wat vindt u van de 
duur van een 

gemiddeld consult?

Wat vindt u van de duur van de 
totale behandeling?

Precies lang genoeg Te kort

Te lang Anders, namelijk

Wat vindt u van de 
hoeveelheid 

informatie die u 
krijgt in een consult?

Wordt er gebruik gemaakt 
van taal die u niet begrijpt?

Nee, bijna nooit

Nee, meestal niet, maar
soms wel

soms wel, soms niet

Ja, bijna altijd

Ja, altijd

Hoe tevreden bent 
u met de 

effectiviteit van de 
behandeling?

Erg tevreden

Tevreden

Neutraal

Ontevreden

Erg ontevreden

Indien u een klacht heeft 
gehad hoe werd deze dan 

behandeld?

Ik heb geen klachten gehad

Ik ben er nooit over begonnen

De klacht werd adequaat
opgelost, nadat ik deze heb geuit

De klacht werd niet adequaat
opgelost, nadat ik deze heb geuit
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Hieronder vindt u de punten van de dienstverlening van Nutri-Salud die verbeterd zouden kunnen 

worden. 

 Bij 55% van de respondenten is het altijd duidelijk wat er tijdens een consult wordt gezegd, 

bij 30% was dit bijna altijd het geval en bij 10% meestal wel, maar soms niet. Er was 1 

persoon die ingevuld heeft dat het bijna nooit duidelijk was, echter heeft deze persoon geen 

opmerking hierover achtergelaten en was verder in de gehele enquête erg positief. Er kan 

dus vanuit worden gegaan dat de persoon onzorgvuldig is geweest met invullen en 

waarschijnlijk het tegenovergestelde bedoelde. Hiermee komt de altijd duidelijk om 60% 

Bij de mogelijkheid om in te vullen wat men onduidelijk vond, indien dit het geval was zijn er twee 

reacties gegeven. 

 De eerste persoon geeft aan dat die soms problemen heeft met het begrijpen wat er tijdens 

een consult wordt verteld door hersenletsel, maar dan gewoon nogmaals vraagt wat er 

bedoeld wordt. 

 De tweede persoon geeft aan dat er soms onbegrijpelijke taal wordt gesproken of teveel 

informatie ineens wordt gegeven. 

   

 

Bij de mogelijkheid om tips in te vullen om de dienstverlening te verbeteren werden er de volgende 

commentaren geplaatst. 

 “Het blijkt dat vaak de afspraak niet of niet juist is genoteerd. (tijdstip bijvoorbeeld)” 

 “Ik ben zeer tevreden over mijn behandelaar. Ook een heel vriendelijk en sociaal iemand. 

Kon niet beter klikken.” 

 “Ik heb TOTAAL geen aanmerking over de behandeling en zeer zeker niet over Jina. ZE IS 

WERKELIJK een TOPPIE!!!” 

Het commentaar over het niet juist noteren van de afspraken lijkt een op zichzelf staand incident, 

aangezien hier geen andere personen over zijn begonnen. Tevens hebben alle respondenten 

aangegeven dat indien men klachten had deze zijn opgelost. Mogelijk verklaart dit wel waarom er 

lager wordt gescoord op “nakomen van afspraken” in de volgende paragraaf.  

Vindt u wat er tijdens een consult wordt verteld duidelijk?

Nee, bijna nooit

Nee, meestal niet, maar soms wel

Ja, meestal wel, maar soms niet

Ja, bijna altijd

Ja, altijd
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4.3 De diëtist 
Ook over de Diëtist zijn de respondenten erg tevreden, op een schaal van 1 tot 5 waarbij 1 zeer 

ontevreden en 5 zeer tevreden is wordt er niet onder de 4,45 als gemiddeld gescoord. Hieronder 

worden de belangrijkste positieve punten benoemd. 

 70% is zeer tevreden over de vakinhoudelijke kennis en 30% is tevreden. 

 70% is zeer tevreden over het nakomen van afspraken, 25% is tevreden, 5% is ontevreden. 

 65% is zeer tevreden over het meeleven van de situatie van de cliënt, 35% is tevreden. 

 65% is zeer tevreden over de mogelijkheid tot vragen stellen, 35% is tevreden. 

 60% is zeer tevreden over hoe de diëtist sociaal is, 35% is tevreden, 5% is neutraal. 

 60% is zeer tevreden over het creëren van een veilige omgeving, 25% is tevreden en 15% is 

neutraal. 

 50% is zeer tevreden over de mogelijkheid tot meebeslissen over de behandeling, 45% is 

tevreden en 5% is neutraal. 

De punten waar nog aandacht aan besteed kan worden zijn de cliënt meer ruimte geven tot het 

meebeslissen over de behandeling en het creëren van een veilige omgeving. Onduidelijk is of dit 

geïnterpreteerd is op het empathisch en sociaal vlak, waarin de behandelaar niet oordeelt over de 

cliënt of dat dit over de behandelruimte betreft. Aangezien er op de punten sociaal en meeleven wel 

hoger wordt gescoord. 
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Mogelijkheid tot vragen
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Hoe tevreden bent u met de volgende punten van uw 
behandelaar?

Gemiddelde resultaat
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4.4 Accommodatie 
Betreft de accommodatie is men overwegend zeer positief, geen enkele keer geeft men aan iets 

slecht te vinden. De belangrijkste positieve punten vindt u hieronder. 

 60% beoordeeld de privacy van de behandelruimte als goed, 35% zelfs als uitstekend, 5% als 

neutraal. 

 65% beoordeeld de bereikbaarheid als goed, 30% als uitstekend, 5% als neutraal. 

De belangrijkste verbeterpunten vindt u hieronder. 

 65% beoordeeld de wachtruimte als goed, 15% als uitstekend, 15% is neutraal, 5% geeft aan 

de wachtruimte matig te vinden. 

 65% beoordeeld de inrichting van de behandelkamer als goed, 15% als uitstekend, 15% is 

neutraal, 5% geeft aan de inrichting matig te vinden. 

Bij de tips om de accommodatie te verbeteren werd er aangegeven dat: “de wachtruimte niet van 

deze tijd is”. Echter werd er wel begrip voor getoond, omdat het een oud pand is. Het grootste 

probleem van de wachtkamer was de gehorigheid. 
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4.5 Praktijkvoering 
De respondenten zijn zeer tevreden over de praktijkvoering van Nutri-Salud. Eén persoon heeft laten 

weten de openingstijden matig te vinden, het is niet duidelijk waarom deze persoon dat vindt. Er is 

bij het geven van een tip over de praktijkvoering hier geen antwoord op gegeven. De openingstijden 

zijn soms flexibel maar over het algemeen tussen 8:30 en 18:00. Mogelijk vindt deze persoon het fijn 

als er ook consulten worden gegeven in de avond. Over de andere punten is het niet zinnig om de 

andere punten in detail te bespreken. 
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4.6 Informatieverstrekking 
De verstrekking van schriftelijke informatie wordt als zeer positief ervaren, hieronder vindt u de 

belangrijkste positieve resultaten. 

 100% van de respondenten heeft schriftelijke informatie meegekregen na een consult. 

 90% van de respondenten geeft aan precies genoeg informatie mee te krijgen, 5% geeft aan 

“veel, maar niet teveel” 5% geeft aan “Prima, kan nooit genoeg zijn. Heb er nu nog steeds 

wat aan!”. 

 85% van de respondenten vindt de schriftelijke informatie duidelijk, 10% geeft aan het zelfs 

erg duidelijk te vinden, 5% is neutraal. 

 90% van de respondenten geeft aan dat de schriftelijk ontvangen informatie heeft geholpen 

met het dieet, 5% geeft aan dat het niet heeft geholpen. Bij 5% is het onduidelijk, de reactie 

die is gegeven is “richtlijnen gegeven”, hier kunnen geen conclusies aan worden verbonden. 

Voor de informatieverstrekking zijn geen verbeterpunten. Aangezien iedereen informatie krijgt en 

bijna iedereen de hoeveelheid van het schriftelijke materiaal precies goed vind, duidelijk vindt en als 

hulp ervaart bij het volgen van het dieet. 

 

 

  

Wat vindt u van de 
hoeveelheid schriftelijke 

informatie die u meekrijgt 
na een consult?

Ik heb geen schriftelijke
informatie gehad
Te weinig

Precies genoeg

Teveel

Anders, namelijk

Indien u schriftelijke 
informatie heeft 

ontvangen, wat vindt u 
dan van de 

duidelijkheid hiervan?

Erg duidelijk

Duidelijk

Neutraal

Onduidelijk

Erg onduidelijk

Anders, namelijk

Indien u schriftelijke 
informatie heeft 

ontvangen, heeft deze 
informatie u dan 

geholpen met uw dieet

Ja

Nee

Anders, namelijk
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4.7 Website 
De website wordt overwegend positief beoordeeld door de respondenten van dit onderzoek. 

Ondanks dat de website een verouderd uiterlijk heeft lijken de respondenten dit geen probleem te 

vinden. Mogelijk speelt de hogere leeftijd hier ook in mee, zo is 67% van de respondenten van dit 

onderzoek 55+ en de grootste leeftijdscategorie zijn 65-plussers met 38%.  
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4.8 De belangrijkste verbeterpunten en de algehele tevredenheid 

4.8.1 De belangrijkste verbeterpunten 
Aan het einde van de vragenlijst is aan de deelnemers gevraagd of men het belangrijkste 

verbeterpunt zou willen noemen. Helaas zijn hier weinig resultaten uit gekomen, waardoor het lastig 

is om de dienstverlening verder te verbeteren. Wel wijst dit er op dat de cliënten van Nutri-Salud erg 

tevreden zijn over de huidige dienstverlening. De reacties die wel zijn gegeven betreffende het 

belangrijkste verbeterpunt staan hieronder beschreven. 

 “Goed luisteren naar cliënt bijvoorbeeld bij een aanhoudend probleem omtrent wisseling 

van voeding alert zijn op allergieën etc.” 

 “N.v.t.” 

 “Ik ben over alles tevreden” 

 “Aangeven welke dagen en tijden Nutri-Salud open is” 

 “Agendering afspraken” 

De belangrijkste punten om te verbeteren zijn dus het beter bijhouden van de afspraken en 

vermelden op de website welke dagen en tijden Nutri-Salud open is. 

4.8.2 Eindconclusie 
Om de algehele tevredenheid te testen is er gevraagd hoe waarschijnlijk het is dat men Nutri-Salud 

zou aanraden aan een vriend, familielid of collega. Vanuit deze vraag kan een algemeen rapportcijfer 

worden opgemaakt van 8,7 dit resultaat beaamd de voorgaande resultaten. Nutri-Salud doet het dus 

erg goed en de cliënten zijn erg tevreden. 

 

8,7 
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Hoofdstuk 5 Aanbevelingen 
Aan de hand van de gevonden resultaten en daarbij behorende conclusies zijn een aantal 

aanbevelingen gedaan. Aangezien de tevredenheid onder de respondenten erg hoog was zijn er 

gelukkig geen grote problemen die moeten worden opgelost. De strekking van het verhaal is dus 

eigenlijk dat naast wat kleine adviezen Nutri-Salud vooral door moet gaan zoals het altijd al deed. 

5.1 Onduidelijkheden over het gegeven advies 
Een kleine minderheid gaf aan het advies niet altijd duidelijk te vinden, mogelijkheden om te 

voorkomen dat mensen het advies niet begrijpen. Mogelijkheden om terug te dringen dat men het 

advies niet begrijpt zijn: 

 Tijdens een gesprek vaker terugkoppelen naar de cliënt of het duidelijk is. Niet alleen door te 

vragen “ben ik duidelijk” maar ook door te vragen of de cliënt in zijn of haar eigen woorden 

uit kan leggen wat er verteld is. 

 Niet teveel informatie in een keer geven en de cliënt een rustmoment geven om alles even 

in te laten zinken. 

 Gebruik maken van nog meer visueel materiaal. Mogelijk kunnen afbeelden of misschien 

een whiteboard extra duidelijkheid geven over zaken die abstract zijn voor een cliënt. 

Tevens wordt hiermee indien de cliënt het taalgebruik niet begrijpt deze barrière 

gepasseerd. 

5.2 Punctualiteit 
Om de punctualiteit te vergroten kunnen de volgende stappen worden ondernomen. 

 De agenda altijd meteen invullen, alsmede het afsprakenkaartje van de cliënt. Op deze 

manier kunnen er geen fouten meer ontstaan. 

 Gebruik maken van een georganiseerde to-do list, hiervoor kan een simpel notebook of 

papieren versie voor worden gebruikt of een app. 

o Bij de HEMA is voor € 2,5 een to-do schrijfblok te koop, waarop taken kunnen 

worden afgekruist indien ze zijn uitgevoerd (HEMA, 2014). 

o Een app zoals todoist, wunderlist, any.do, evernote of een van de vele anderen 

(Haselmayr, 2014). Het voordeel hiervan is dat op alle apparaten die aangesloten 

zijn op het internet de taken kunnen weergeven en opslaan. Zo ben je altijd op de 

hoogte van de taken die je nog moet doen en raak je ze nooit kwijt. Tevens is het 

mogelijk om deadlines en reminders te zetten, zodat je niet vergeet een taak uit te 

voeren. 

5.3 De wachtkamer 
Om de tevredenheid over de wachtkamer te vergroten is het mogelijk om het volgende te doen. 

 Afspraken maken over de muziek in de wachtkamer met fysiotherapiepraktijk De Loods om 

ervoor te zorgen ervoor dat deze altijd aan staat. 

 In overleg met de fysiotherapiepraktijk De Loods een korte enquête van 5 vragen opstellen 

en in de wachtkamer neerleggen, die men anoniem in een bus kan doen. Op deze manier 

kan achterhaald worden wat men verlangd van de wachtkamer en kan de tevredenheid 

worden verbeterd. 

 Aan het einde van een consult vragen of men nog een tip heeft om de wachtkamer 

aangenamer te maken. 
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5.4 Openingstijden en –dagen 
Om de duidelijkheid over de openingstijden en –dagen te vergroten en beter aan te sluiten op de 

consument is het mogelijk om de volgende stappen te ondernemen. 

 Vermeld de openingstijden en –dagen op materiaal dat wordt meegegeven. Dit kan zijn in 

een folder over de praktijk en de werkwijze of op een visitekaartje. 

 Vermeld de openingstijden en –dagen op de website. 

 Stel cliënten de vraag of ze behoefte hebben aan een avondconsult aan het einde van een 

gesprek of maak een poll op de website waarop men kan aangeven wat men wil. Aan de 

hand van de resultaten kan dan verder besluit worden genomen. 

 “Zou u het fijn vinden als Nutri-Salud een avondconsult aan zou gaan bieden in de 

toekomst?” 

o Ja, ik zou graag gebruik maken van een avondconsult 

o Nee, ik vind de huidige openingstijden prima 

5.5 Website 
Mogelijk zou het zo kunnen zijn, dat een modernere website meer jongere cliënten zou kunnen 

trekken die niet via de huisarts zijn doorverwezen. Echter heeft de website voor de huidige cliënten 

van Nutri-Salud geen prioriteit. Tevens bied een modernere website de mogelijkheid om 

interactiever met de cliënten om te gaan. Zo kan Nutri-Salud bijvoorbeeld een poll opzetten en om 

de zoveel maanden een vraag erop zetten over onderwerpen zoals de wachtkamer, huidige 

openingstijden of andere. Op deze manier kan de dienstverlening verbeterd worden zonder dat er 

een groot onderzoek nodig is. 

Eén ander voordeel kan zijn dat men voorlichtingsmaterialen online zou kunnen inzien en 

downloaden. Er werd namelijk erg positief gereageerd over het versterkte voorlichtingsmateriaal, dit 

zou een mooie toevoeging kunnen zijn. 

5.6 Blijf zo doorgaan 
Eén van de belangrijkste aanbevelingen van dit onderzoek luidt blijf vooral zo doorgaan. Dij de vrij 

velden werden er bijna even vaak hele positieve als verbeterpunten neergezet. De meeste cliënten 

zijn dus heel erg tevreden!  
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Hoofdstuk 6 Implementatieplan 
In overleg met de opdrachtgever zijn er keuzes gemaakt voor aanbevelingen die worden uitgevoerd. 

Aan de hand van deze keuzes is het implementatieplan opgesteld. 

 

  

Activiteit: Invoeren van een to-do app 

 

Taken Voortgangsbewaking uitvoering Wanneer Opmerkingen 

Informeren over de 

verschillende apps 

Adviseur Adviseur 10-12-‘14 De opdrachtgever 

is tevens aanwezig 

Uitleg geven over 

gebruik van de 

gekozen app 

Adviseur Adviseur 10-12-‘14 De opdrachtgever 

is tevens aanwezig 

De gekozen app op 

alle gebruikte 

platforms instaleren 

Adviseur Adviseur 10-12-‘14 De opdrachtgever 

is tevens aanwezig 

De app vullen met 

de huidige takenlijst 

Adviseur Opdrachtgever 10-12-‘14  

Evalueren of de app 

in gebruik is bij 

minimaal 90% van 

alle taken. 

Adviseur Opdrachtgever 17-12-‘14  

Bij 

onduidelijkheden 

uitleg geven over 

de app 

Adviseur Adviseur Tot uiterlijk 

30-1-‘14 

 

Activiteit: Eén nieuwe website 

 

Taken Voortgangsbewaking uitvoering Wanneer Opmerkingen 

Adviseren met 

betrekking tot mogelijke 

verbeteringen 

Opdrachtgever Adviseur 12-12-‘14  

Adviseren verschillende 

platformopties 

Opdrachtgever Adviseur 12-12-‘14  

Overeenstemmen met 

de beheerder van de 

website 

Opdrachtgever Opdrachtgever 12-12-’14 tot 

19-12-‘14 

 

Bouwen van de nieuwe 

website 

Opdrachtgever Website 

beheerder 

19-12-’14 tot 

19-02-‘15 

 

Website online 

beschikbaar maken en 

de opdrachtgever 

informeren over het 

gebruik van de website 

Opdrachtgever Website 

beheerder 

19-02-‘15  
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Hoofdstuk 7 evaluatie 

7.1 Effectevaluatie 
Om het effect te evalueren is het niet zinnig om de volledige vragenlijst opnieuw te verzenden en te 

analyseren, aangezien dit arbeidsintensief is en relatief hoge kosten met zich meebrengt voor zo’n 

kleine praktijk. In plaats hiervan wordt aangeraden om een vereenvoudigde versie uit te brengen en 

alleen de punten te evalueren waar men minder tevreden over was of waar nog onduidelijkheden 

over waren. Tevens moet er dan wel iets zijn gedaan om deze punten te verbeteren. 

Deze vragenlijst kan worden gemaild, maar respons is dan relatief laag. Eén betere optie is om deze 

korte vragenlijst (maximaal 3-5 gesloten vragen) in de wachtruimte neer te leggen en een 

mogelijkheid om deze anoniem in te leveren. 

Een andere optie is om op de website een poll te plaatsen die mensen in kunnen vullen over een 

onderwerp waar aan gewerkt is. Tevens kan er in de onderkant van de handtekening van de e-mail 

een link worden gezet naar de poll, zodat meer mensen hiermee in contact komen. 

Als laatste en minst wenselijke optie om te evalueren is er de mogelijkheid om de cliënten te vragen 

hoe ze denken over punten waar aan gewerkt is. Nadeel is dat deze methode een hoog risico op 

sociaal wenselijke antwoorden met zich mee brengt. 

7.2 Procesevaluatie 
Het project is voorspoedig verlopen, doordat er een goede planning was gemaakt en ruim voldoende 

ervaring aanwezig was om dit project uit te voeren. De complexiteit was vrij laag en de 

communicatie verliep spoedig doordat de er korte lijnen waren. Dit alles heeft ervoor gezorgd dat 

het project op tijd is afgerond en de hoofdvraag en deelvragen zijn beantwoord. 

De enquête die op papier was verspreid had een veel grotere respons dan de digitale. Indien het 

financieel mogelijk is om een enquête dus via brief te verspreiden geniet dit de volgende keer de 

voorkeur. Hierbij moet wel rekening worden gehouden dat dit mogelijk alleen bij deze doelgroep is. 

Doordat de organisatie slechts uit één persoon bestaat zijn de communicatielijnen kort en was het 

mogelijk om ad hoc te overleggen. Tweemaal per week ben ik aanwezig geweest op de praktijk, 

waardoor bijsturing en communicatie goed zijn verlopen. 

Het onderzoek, de verwerking en verslaglegging zijn allemaal volgens de vooraf opgestelde planning 

verlopen. Het hele project was nog voor de deadline klaar, dit komt omdat er van tevoren voldoende 

aandacht is gestoken in een goed plan van aanpak. 

Helaas is er uit het onderzoek weinig eigen feedback van de cliënten gekomen in de vorm van tips of 

verbeterpunten. Hierdoor is het lastig om goede aanbevelingen te doen tot verbetering. Mogelijk 

indien de enquête korter is en er slechts eenmaal wordt gevraagd om zelf één belangrijkste 

verbeterpunt in te vullen dat dit wel meer wordt gedaan. Dit blijft echter speculatie. 

7.3 Borging 
Om te zorgen dat de resultaten die zijn behaald geborgd worden in de toekomst is het verstandig 

om een periodiek evaluatiemoment te plannen door middel van een nieuw 

klanttevredenheidonderzoek. Gezien de behaalde resultaten, de grote van de praktijk en de 

frequentie waarmee men in contact is met de cliënten wordt geadviseerd dit minimaal eens in de 

tien en maximaal eens in de vijf jaar te doen. 
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Uitzondering op dit advies is indien er grote veranderingen optreden of er signalen zijn waardoor de 

praktijkhouder aanleiding ziet om dit eerder te doen. Bij grote veranderingen kan men denken aan 

situaties zoals het aannemen van personeel, verbouwing van de huidige locatie of het verhuizen 

naar een andere locatie. In deze situaties is het verstandig om binnen één tot twee jaar een nieuw 

klanttevredenheidsonderzoek uit te voeren. 

Wel is het verstandig om met hogere frequentie kortere enquêtes te verspreiden over specifieke 

onderwerpen. Dit kan zoals eerder aangegeven in de praktijk zelf of via de website. 
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Bijlagen 

Bijlage 1 Enquête 
Bedankt dat u mee wilt doen aan dit onderzoek naar de klanttevredenheid van Nutri-salud. De 

vragenlijst duurt ongeveer 5 minuutjes om in te vullen, probeer a.u.b. om dit zo accuraat mogelijk te 

doen. 

 

Wat is uw geslacht? 

 Man 

 Vrouw 

 

Wat is uw leeftijd? 

 < 18 

 18 - 24 

 25 - 34 

 35 - 44 

 45 - 54 

 55 - 65 

 65+ 

 

Voor welk ziektebeeld bent u bij Nutri-salud behandeld? (u kunt meerdere antwoorden kiezen) 

 Diabetes Mellitus 
 Overgewicht / Obesitas 
 Hypercholesterolemie (te hoog cholesterol) 
 Hypertensie (te hoge bloeddruk) 
 Slechte eetlust, ongewenst gewichtsverlies 

of ondervoeding door ziekte 
 Maag- of darmklachten 
 Voedselallergie of intolerantie 
 Coeliakie 

 Prikkelbare darm syndroom 
 Spastische darm 
 Diarree of obstipatie 
 Verminderde nierfunctie 
 Chronische longziekten zoals astma of 

COPD 
 Overige dieet-, eet- of voedingsvragen 
 In verband met sportprestaties 
 Anders, namelijk ____________________ 
 

 

De volgende vragen hebben betrekking op de behandeling die u heeft gehad. 
 

Wat vindt u van de duur van een gemiddeld consult? 

 Precies lang genoeg 

 Te kort 

 Te lang 

 Anders, namelijk ____________________ 

 

Wat vindt u van de duur van de totale behandeling? 

 Precies lang genoeg 

 Te kort 

 Te lang 

 Anders, namelijk ____________________ 
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Wat vindt u van de hoeveelheid informatie die u krijgt in een consult? 

 Precies genoeg 

 Te weinig 

 Teveel 

 Anders, namelijk ____________________ 

 

Vindt u wat er tijdens een consult wordt verteld duidelijk? 

 Nee, bijna nooit 

 Nee, meestal niet, maar soms wel 

 Ja, meestal wel, maar soms niet 

 Ja, bijna altijd 

 Ja, altijd 

 

Indien u ingevuld heeft dat er iets onduidelijk was tijdens het consult, kunt u dan aangeven wat dat 

was? 

 

 

Wordt er gebruik gemaakt van taal die u niet begrijpt? 

 Nee, bijna nooit 

 Nee, meestal niet, maar soms wel 

 soms wel, soms niet 

 Ja, bijna altijd 

 Ja, altijd 

 

Hoe tevreden bent u met de effectiviteit van de behandeling? 

 Erg tevreden 

 Tevreden 

 Neutraal 

 Ontevreden 

 Erg ontevreden 

 

Indien u een klacht heeft gehad hoe werd deze dan behandeld? 

 Ik heb geen klachten gehad 

 Ik ben er nooit over begonnen 

 De klacht werd adequaat opgelost, nadat ik deze heb geuit 

 De klacht werd niet adequaat opgelost, nadat ik deze heb geuit 
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Hoe tevreden bent u met de volgende punten van uw behandelaar? 

 
Zeer 

ontevreden 
Ontevreden Neutraal Tevreden Zeer tevreden 

Sociaal           

Meeleven met uw situatie           

Nakomen van afspraken           

De vak inhoudelijke kennis           

Creëren van een veilige 
omgeving 

          

Mogelijkheid tot meebeslissen 
over de behandeling 

          

Mogelijkheid tot vragen stellen           

 

Heeft u nog tips om de dienstverlening te verbeteren? 

 

 

De volgende vragen hebben betrekking op de accommodatie van Nutri-salud 
 

Hoe zou u de accommodatie van Nutri-salud op de volgende punten beoordelen? 

 Slecht Matig Neutraal Goed Uitstekend 

Bereikbaarheid           

Wachtruimte           

Inrichting 
behandelruimte 

          

Privacy 
behandelruimte 

          

 

 

Hoe zou u de praktijkvoering van Nutri-salu op de volgende punten beoordelen? 

 Slecht Matig Neutraal Goed Uitstekend 

Openingsdagen           

Openingstijden           

De contactmogelijkheden om 
een afspraak te maken 

          

De snelheid waarmee u wordt 
benaderd, indien u probeerde 
een afspraak te maken maar 

dit niet lukte 
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Heeft u nog tips om de accommodatie en/of de praktijkvoering van Nutri-salud te verbeteren? 

 

 

De volgende vragen hebben betrekking op het schriftelijke 

voorlichtingsmateriaal. 
 

Wat vindt u van de hoeveelheid schriftelijke informatie die u meekrijgt na een consult? 

 Ik heb geen schriftelijke informatie gehad 

 Te weinig 

 Precies genoeg 

 Teveel 

 Anders, namelijk ____________________ 

 

Indien u schriftelijke informatie heeft ontvangen, wat vindt u dan van de duidelijkheid hiervan? 

 Erg duidelijk 

 Duidelijk 

 Neutraal 

 Onduidelijk 

 Erg onduidelijk 

 Anders, namelijk ____________________ 

 

Indien u schriftelijke informatie heeft ontvangen, heeft deze informatie u dan geholpen met uw 

dieet? 

 Ja 

 Nee 

 Anders, namelijk ____________________ 

 

Heeft u nog tips of aanvullingen met betrekking tot de schriftelijke informatie die u heeft 

ontvangen? 

 

 

De volgende vragen hebben betrekking op de website van Nutri-salud. 
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Indien u de website van Nutri-salud heeft gezien, hoe beoordeeld u dan de volgende punten? 

 Slecht Matig Neutraal Goed Uitstekend 

De uitstraling           

Layout           

Leesbaarheid           

De hoeveelheid informatie           

De vindbaarheid van de 
informatie 

          

 

 

Heeft u nog tips om de website van Nutri-salud te verbeteren? 

 

 

Op een schaal van 0-10, hoe waarschijnlijk is het dat u Nutri-salud zou aanraden aan een vriend, 

familielid of collega zou aanbevelen? 

 

   0     1     2     3    4    5    6    7    8    9   10 

                      
 

Wat is volgens u het belangrijkste verbeterpunt voor Nutri-salud? 

 

 

Indien u nog meer verbeterpunten heeft, kunt u die hieronder kwijt. 

 

 

Indien u kans wilt maken op de cadeaubon kunt u hieronder uw e-mail adres of postadres 

achterlaten. 

 

 

 

Hartelijk bedankt voor het invullen van de vragenlijst! 
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Bijlage 2 Begeleidende brief 
Nutri-salud 
Dorpsstraat 30 
6681 BN Bemmel 
Tel. 06 344 344 15 
E-mail info@nutri-salud.nl 
 

V.L. Achternaam 
Straatnaam 1 
1234 AB Bemmel 
 
Bemmel, 16 oktober 2014 
 

Onderwerp: verbeteren van onze dienstverlening 

Geachte mevrouw Achternaam, 

Nutri-salud hecht zeer veel waarde aan uw mening over haar dienstverlening, omdat het altijd ons 

doel is om alle cliënten zo tevreden mogelijk te stellen. We zijn er ons bewust van dat u als geen 

ander onze dienstverlening kent. Daarom willen we u vragen om 5 minuutjes de tijd te nemen om 

een anonieme vragenlijst in te vullen. 

Om u te bedanken voor de genomen moeite en tijd om ons te helpen, wordt onder de deelnemers 

een VVV cadeaubon ter waarde van €20,- verloot. U kunt deze bon besteden in meer dan 23.000 

winkels in Nederland. Wilt u hierop kans maken dan kunt u aan het einde van de vragenlijst uw e-

mail of postadres invullen. 

We willen u vragen de vragenlijst in te vullen voor 1 november 2014. U kunt dit digitaal doen via: 

bit.do/nutri-salud of via de bijgevoegde papieren vragenlijst en retourenvelop. De digitale versie 

geniet onze voorkeur in verband met het verwerken van de gegevens. Voor het retourneren van de 

papieren vragenlijst hoeft u geen kosten te betalen, aangezien er een postzegel en envelop bij de 

brief is ingevoegd. 

Graag horen we uw mening, alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking. 

Met vriendelijke groeten, 

Jina Arias Saumeth, diëtist 

Nutri-salud 

 
Bijlagen: enquête, retourenvelop 
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Bijlage 3 Begeleidende e-mail 
Geachte heer/mevrouw, 
  
Nutri-salud hecht zeer veel waarde aan uw mening over haar dienstverlening, omdat het 
altijd ons doel is om alle cliënten zo tevreden mogelijk te stellen. We zijn er ons bewust van 
dat u als geen ander onze dienstverlening kent. Daarom willen we u vragen om 5 minuutjes 
de tijd te nemen om een anonieme vragenlijst in te vullen. 
  
Om u te bedanken voor de genomen moeite en tijd om ons te helpen, wordt onder de 
deelnemers een VVV cadeaubon ter waarde van €20,- verloot. U kunt deze bon besteden in 
meer dan 23.000 winkels in Nederland. Wilt u hierop kans maken dan kunt u aan het einde 
van de vragenlijst uw e-mail invullen. 
  
We willen u vragen de vragenlijst voor 1 november 2014 in te vullen, u kunt deze vinden op: 
bit.do/nutri-salud 

  
Graag horen we uw mening, alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking. 
  
Met vriendelijke groet, 

Jina Arias Saumeth, Diëtist 

  

https://bit.do/nutri-salud
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Bijlage 4 Reminder e-mail 
Onderwerp: We horen nog steeds graag uw mening over Nutri-Salud! 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
U heeft 21 oktober jongstleden een e-mail van ons ontvangen met een vragenlijst over onze 
dienstverlening. Ons is ter oren gekomen dat er helaas wat problemen zijn geweest met het invullen 
ervan, omdat de link niet goed werkte. Dit komt omdat we gebruik hebben gemaakt van een website 
om de link te verkorten. Op deze manier was voor de personen die een papieren brief hebben 
ontvangen om de link over te typen in de browser. 
 
Bij dezen ontvangt u dus een nieuwe link, deze is gewoon veilig en zou geen problemen op moeten 
leveren. We willen u vriendelijk vragen de vragenlijst voor 17 november 2014 in te vullen, zodat we de 
gegevens kunnen verwerken. 
 

Link naar de vragenlijst: https://qtrial2014.az1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_3sEFPo52np2I2fX  
 
Natuurlijk maakt u nog steeds kans op VVV cadeaubon ter waarde van €20. Mocht u nog vragen 
hebben of problemen ondervinden met het invullen van de vragenlijst horen we het graag. 
 
Excuses voor het ongemak, in afwachting van uw reactie en met vriendelijke groet, 
 

Jina Arias Saumeth, Diëtist 

  

https://qtrial2014.az1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_3sEFPo52np2I2fX
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Bijlage 5 Uitkomsten enquête 

My Report 
Last Modified: 12/01/2014 

1.  Wat is uw geslacht? 
# Answer   

 

Response % 
1 Man   

 

5 24% 
2 Vrouw   

 

16 76% 

 Total  21 100% 

 

Statistic Value 
Min Value 1 
Max Value 2 
Mean 1.76 
Variance 0.19 
Standard Deviation 0.44 
Total Responses 21 

 

2.  Wat is uw leeftijd? 
a Answer   

 

Response % 
1 < 18   

 

1 5% 
2 18 - 24   

 

0 0% 
3 25 - 34   

 

1 5% 
4 35 - 44   

 

1 5% 
5 45 - 54   

 

4 19% 
6 55 - 65   

 

6 29% 
7 65+   

 

8 38% 

 Total  21 100% 

 

Statistic Value 
Min Value 1 
Max Value 7 
Mean 5.71 
Variance 2.41 
Standard Deviation 1.55 
Total Responses 21 
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3.  Voor welk ziektebeeld bent u bij Nutri-salud behandeld? (u kunt 

meerdere antwoorden kiezen) 
# Answer   

 

Response % 
1 Diabetes Mellitus   

 

8 38% 

2 
Overgewicht / 
Obesitas 

  
 

10 48% 

3 
Hypercholesterolemie 
(te hoog cholesterol) 

  
 

6 29% 

4 
Hypertensie (te hoge 
bloeddruk) 

  
 

1 5% 

5 

Slechte eetlust, 
ongewenst 
gewichtsverlies of 
ondervoeding door 
ziekte 

  
 

1 5% 

6 
Maag- of 
darmklachten 

  
 

1 5% 

7 
Voedselallergie of 
intolerantie 

  
 

1 5% 

8 Coeliakie   
 

0 0% 

9 
Prikkelbare darm 
syndroom 

  
 

1 5% 

10 Spastische darm   
 

1 5% 
11 Diarree of obstipatie   

 

1 5% 

12 
Verminderde 
nierfunctie 

  
 

0 0% 

13 
Chronische 
longziekten zoals 
astma of COPD 

  
 

2 10% 

14 
Overige dieet-, eet- of 
voedingsvragen 

  
 

6 29% 

15 
In verband met 
sportprestaties 

  
 

0 0% 

16 Anders   
 

1 5% 

 

Anders 
chlorestorol 

 

Statistic Value 
Min Value 1 
Max Value 16 
Total Responses 21 
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4.  Wat vindt u van de duur van een gemiddeld consult? 
# Answer   

 

Response % 

1 
Precies lang 
genoeg 

  
 

19 95% 

2 Te kort   
 

0 0% 
3 Te lang   

 

0 0% 

4 
Anders, 
namelijk 

  
 

1 5% 

 Total  20 100% 

 

Anders, namelijk 
precies goed 

 

Statistic Value 
Min Value 1 
Max Value 4 
Mean 1.15 
Variance 0.45 
Standard Deviation 0.67 
Total Responses 20 

 

5.  Wat vindt u van de duur van de totale behandeling? 
# Answer   

 

Response % 

1 
Precies lang 
genoeg 

  
 

17 85% 

2 Te kort   
 

0 0% 
3 Te lang   

 

0 0% 

4 
Anders, 
namelijk 

  
 

3 15% 

 Total  20 100% 

 

Anders, namelijk 
n.v.t. ben zelf gestopt 
behandeling is nog niet afgelopen 

 

Statistic Value 
Min Value 1 
Max Value 4 
Mean 1.45 
Variance 1.21 
Standard Deviation 1.10 
Total Responses 20 
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6.  Wat vindt u van de hoeveelheid informatie die u krijgt in een 

consult? 
# Answer   

 

Response % 

1 
Precies 
genoeg 

  
 

18 90% 

2 Te weinig   
 

0 0% 
3 Teveel   

 

1 5% 

4 
Anders, 
namelijk 

  
 

1 5% 

 Total  20 100% 

 

Anders, namelijk 
best veel maar SUPER goed!!! 

 

Statistic Value 
Min Value 1 
Max Value 4 
Mean 1.25 
Variance 0.62 
Standard Deviation 0.79 
Total Responses 20 

 

7.  Vindt u wat er tijdens een consult wordt verteld duidelijk? 
# Answer   

 

Response % 

1 
Nee, bijna 
nooit 

  
 

1 5% 

2 
Nee, meestal 
niet, maar 
soms wel 

  
 

0 0% 

3 
Ja, meestal 
wel, maar 
soms niet 

  
 

2 10% 

4 
Ja, bijna 
altijd 

  
 

6 30% 

5 Ja, altijd   
 

11 55% 

 Total  20 100% 

 

Statistic Value 
Min Value 1 
Max Value 5 
Mean 4.30 
Variance 1.06 
Standard Deviation 1.03 
Total Responses 20 
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8.  Indien u ingevuld heeft dat er iets onduidelijk was tijdens het 

consult, kunt u dan aangeven wat dat was? 
Text Response 
Als het niet duidelijk is vraag ik of het nog een keer verteld wordt vanwege mijn niet aangeboren 
hersenletsel 
Soms onbegrijpelijke taal, teveel ineens op dat moment 

 

Statistic Value 
Total Responses 2 

 

9.  Wordt er gebruik gemaakt van taal die u niet begrijpt? 
# Answer   

 

Response % 

1 
Nee, bijna 
nooit 

  
 

18 90% 

2 
Nee, meestal 
niet, maar 
soms wel 

  
 

0 0% 

3 
soms wel, 
soms niet 

  
 

1 5% 

4 
Ja, bijna 
altijd 

  
 

0 0% 

5 Ja, altijd   
 

1 5% 

 Total  20 100% 

 

Statistic Value 
Min Value 1 
Max Value 5 
Mean 1.30 
Variance 0.96 
Standard Deviation 0.98 
Total Responses 20 

 

10.  Hoe tevreden bent u met de effectiviteit van de behandeling? 
# Answer   

 

Response % 
1 Erg tevreden   

 

7 35% 
2 Tevreden   

 

10 50% 
3 Neutraal   

 

3 15% 
4 Ontevreden   

 

0 0% 

5 
Erg 
ontevreden 

  
 

0 0% 

 Total  20 100% 
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Statistic Value 
Min Value 1 
Max Value 3 
Mean 1.80 
Variance 0.48 
Standard Deviation 0.70 
Total Responses 20 

 

11.  Indien u een klacht heeft gehad hoe werd deze dan behandeld? 
# Answer   

 

Response % 

1 
Ik heb geen 
klachten 
gehad 

  
 

16 80% 

2 
Ik ben er 
nooit over 
begonnen 

  
 

0 0% 

3 

De klacht 
werd 
adequaat 
opgelost, 
nadat ik deze 
heb geuit 

  
 

4 20% 

4 

De klacht 
werd niet 
adequaat 
opgelost, 
nadat ik deze 
heb geuit 

  
 

0 0% 

 Total  20 100% 

 

Statistic Value 
Min Value 1 
Max Value 3 
Mean 1.40 
Variance 0.67 
Standard Deviation 0.82 
Total Responses 20 
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12.  Hoe tevreden bent u met de volgende punten van uw 

behandelaar? 

# Question 
Zeer 

ontevrede
n 

Ontevrede
n 

Neutraa
l 

Tevrede
n 

Zeer 
tevrede

n 

Total 
Response

s 

Mea
n 

1 Sociaal 0 0 1 7 12 20 4.55 

2 
Meeleven 
met uw 
situatie 

0 0 0 7 13 20 4.65 

3 
Nakomen 
van 
afspraken 

0 1 0 5 13 19 4.58 

4 
De vak 
inhoudelijke 
kennis 

0 0 0 6 14 20 4.70 

5 
Creëren van 
een veilige 
omgeving 

0 0 3 5 12 20 4.45 

6 

Mogelijkhei
d tot 
meebeslisse
n over de 
behandeling 

0 0 1 9 10 20 4.45 

7 
Mogelijkhei
d tot vragen 
stellen 

0 0 0 7 13 20 4.65 

 

Statistic 
Sociaa

l 

Meeleve
n met 

uw 
situatie 

Nakome
n van 

afsprake
n 

De vak 
inhoudelijk

e kennis 

Creëren 
van een 
veilige 

omgevin
g 

Mogelijkhei
d tot 

meebeslisse
n over de 

behandeling 

Mogelijkhei
d tot 

vragen 
stellen 

Min 
Value 

3 4 2 4 3 3 4 

Max 
Value 

5 5 5 5 5 5 5 

Mean 4.55 4.65 4.58 4.70 4.45 4.45 4.65 
Variance 0.37 0.24 0.59 0.22 0.58 0.37 0.24 
Standard 
Deviation 

0.60 0.49 0.77 0.47 0.76 0.60 0.49 

Total 
Response
s 

20 20 19 20 20 20 20 
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13.  Heeft u nog tips om de dienstverlening te verbeteren? 
Text Response 
Nee 
Ik heb TOTAAL geen aanmerking over de behandeling en zeer zeker niet over Jina. ZE IS 
WERKELIJK een TOPPIE!!! 
Ik ben zeer tevreden over mijn behandelaar.  Ook een heel vriendelijk en  sociaal  iemand. Kon 
niet beter klikken. 
Het blijkt dat vaak de afspraak niet of niet juist is genoteerd. (tijdstip bijvoorbeeld) 

 

Statistic Value 
Total Responses 4 

 

14.  Indien u bij de accommodatie bent geweest, hoe zou u de 

accommodatie van Nutri-salud op de volgende punten beoordelen? 

# Question Slecht Matig Neutraal Goed Uitstekend 
Total 

Responses 
Mean 

1 Bereikbaarheid 0 0 1 13 6 20 4.25 
2 Wachtruimte 0 1 3 13 3 20 3.90 

3 
Inrichting 
behandelruimte 

0 1 3 13 3 20 3.90 

4 
Privacy 
behandelruimte 

0 0 1 12 7 20 4.30 

 

Statistic Bereikbaarheid Wachtruimte 
Inrichting 

behandelruimte 
Privacy 

behandelruimte 
Min Value 3 2 2 3 
Max Value 5 5 5 5 
Mean 4.25 3.90 3.90 4.30 
Variance 0.30 0.52 0.52 0.33 
Standard 
Deviation 

0.55 0.72 0.72 0.57 

Total Responses 20 20 20 20 
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15.  Hoe zou u de praktijkvoering van Nutri-salu op de volgende 

punten beoordelen? 

# Question Slecht Matig Neutraal Goed Uitstekend 
Total 

Responses 
Mean 

1 Openingsdagen 0 0 1 14 4 19 4.16 
2 Openingstijden 0 1 1 13 4 19 4.05 

3 

De 
contactmogelijkheden 
om een afspraak te 
maken 

0 0 2 13 5 20 4.15 

4 

De snelheid waarmee 
u wordt benaderd, 
indien u probeerde 
een afspraak te 
maken maar dit niet 
lukte 

0 0 1 14 5 20 4.20 

 

Statistic Openingsdagen Openingstijden 

De 
contactmogelijkheden 

om een afspraak te 
maken 

De snelheid 
waarmee u 

wordt 
benaderd, 
indien u 

probeerde een 
afspraak te 

maken maar 
dit niet lukte 

Min Value 3 2 3 3 
Max Value 5 5 5 5 
Mean 4.16 4.05 4.15 4.20 
Variance 0.25 0.50 0.34 0.27 
Standard 
Deviation 

0.50 0.71 0.59 0.52 

Total 
Responses 

19 19 20 20 

 

16.  Heeft u nog tips om de accommodatie en/of de praktijkvoering 

van Nutri-salud te verbeteren? 
Text Response 
De wachtruimte is niet van deze tijd, maar dat kan kan ook niet in dit 'mooie' oude pand. Helaas is 
het pand erg gehorig, dus ook in de wachtruimte. Heb al eens eerder aangegeven dat ze radio aan 
moesten zetten. Aan de balie waren ze blij als ik dat aangaf, want volgens die dame MOET de 
radio ook aan staan vanwege de privacy. 

 

Statistic Value 
Total Responses 1 
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17.  Wat vindt u van de hoeveelheid schriftelijke informatie die u 

meekrijgt na een consult? 
# Answer   

 

Response % 

1 

Ik heb geen 
schriftelijke 
informatie 
gehad 

  
 

0 0% 

2 Te weinig   
 

0 0% 

3 
Precies 
genoeg 

  
 

17 85% 

4 Teveel   
 

1 5% 

5 
Anders, 
namelijk 

  
 

2 10% 

 Total  20 100% 

 

Anders, namelijk 
veelmaar niet teveel 
Prima, kan nooit genoeg zijn.  Heb er nu nog steeds wat aan! 

 

Statistic Value 
Min Value 3 
Max Value 5 
Mean 3.25 
Variance 0.41 
Standard Deviation 0.64 
Total Responses 20 

 

18.  Indien u schriftelijke informatie heeft ontvangen, wat vindt u 

dan van de duidelijkheid hiervan? 
# Answer   

 

Response % 
1 Erg duidelijk   

 

2 10% 
2 Duidelijk   

 

17 85% 
3 Neutraal   

 

1 5% 
4 Onduidelijk   

 

0 0% 
5 Erg onduidelijk   

 

0 0% 

6 
Anders, 
namelijk 

  
 

0 0% 

 Total  20 100% 

 

Anders, namelijk 
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Statistic Value 
Min Value 1 
Max Value 3 
Mean 1.95 
Variance 0.16 
Standard Deviation 0.39 
Total Responses 20 

 

19.  Indien u schriftelijke informatie heeft ontvangen, heeft deze 

informatie u dan geholpen met uw dieet? 
# Answer   

 

Response % 
1 Ja   

 

18 90% 
2 Nee   

 

1 5% 

3 
Anders, 
namelijk 

  
 

1 5% 

 Total  20 100% 

 

Anders, namelijk 
richtlijnen gegeven 

 

Statistic Value 
Min Value 1 
Max Value 3 
Mean 1.15 
Variance 0.24 
Standard Deviation 0.49 
Total Responses 20 

 

20.  Heeft u nog tips of aanvullingen met betrekking tot de 

schriftelijke informatie die u heeft ontvangen? 
Text Response 
Het persoonlijk contact was oeilijk te verstaan door het accent. 

 

Statistic Value 
Total Responses 1 
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21.  Indien u de website van Nutri-salud heeft gezien, hoe 

beoordeeld u dan de volgende punten? 

# Question Slecht Matig Neutraal Goed Uitstekend 
Total 

Responses 
Mean 

1 
De 
uitstraling 

0 0 3 8 3 14 4.00 

2 Layout 0 0 3 9 2 14 3.93 
3 Leesbaarheid 0 0 3 8 3 14 4.00 

4 
De 
hoeveelheid 
informatie 

0 0 3 8 3 14 4.00 

5 

De 
vindbaarheid 
van de 
informatie 

0 0 3 8 3 14 4.00 

 

Statistic De uitstraling Layout Leesbaarheid 
De 

hoeveelheid 
informatie 

De 
vindbaarheid 

van de 
informatie 

Min Value 3 3 3 3 3 
Max Value 5 5 5 5 5 
Mean 4.00 3.93 4.00 4.00 4.00 
Variance 0.46 0.38 0.46 0.46 0.46 
Standard 
Deviation 

0.68 0.62 0.68 0.68 0.68 

Total 
Responses 

14 14 14 14 14 

 

22.  Heeft u nog tips om de website van Nutri-salud te verbeteren? 
Text Response 
Heb de website nog niet gezien, maar ga nu aan favorieten toevoegen. 

 

Statistic Value 
Total Responses 1 
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23.  Op een schaal van 0-10, hoe waarschijnlijk is het dat u Nutri-

salud zou aanraden aan een vriend, familielid of collega zou 

aanbevelen? 
# Answer   

 

Response % 
0 0   

 

0 0% 
1 1   

 

0 0% 
2 2   

 

0 0% 
3 3   

 

0 0% 
4 4   

 

0 0% 
5 5   

 

0 0% 
6 6   

 

1 6% 
7 7   

 

2 11% 
8 8   

 

4 22% 
9 9   

 

6 33% 
10 10   

 

5 28% 

 Total  18 100% 

 

Statistic Value 
Min Value 6 
Max Value 10 
Mean 8.67 
Variance 1.41 
Standard Deviation 1.19 
Total Responses 18 

 

24.  Wat is volgens u het belangrijkste verbeterpunt voor Nutri-

salud? 
Text Response 
Goed te luisteren naar cliënt bij bijv aanhoudend problemen omtrent wisseling van voeding alert 
zijn op allergieën etc 
n.v.t. 
Ik ben over alles tevreden. 
Aangeven welke dagen en tijden Nutri-Salud open is 
Agendering afspraken 

 

Statistic Value 
Total Responses 5 

 

25.  Indien u nog meer verbeterpunten heeft, kunt u die hieronder 

kwijt 
Text Response 
Rekening houden met de hoeveelheid informatie en begrijpelijkheid hiervan. 
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Statistic Value 
Total Responses 1 

 

26.  Indien u kans wilt maken op de cadeaubon kunt u hier uw e-

mail adres achterlaten 
Text Response 
r.de.nennie@upcmail.nl 
wimbetsie@hetnet.nl 
theodinyfolker@kpnplanet.nl 
hetty66@live.nl 
mimydamen@hotmail.com 
Oortlaan 10 6681 HB Bemmel 
Kastanjelaan 32 CE Peten Degen Bemmel 
Rijplaan 16 Bemmel 
Paula Daams V Doornick 5 6681 AM Bemmel 
HenkD58@hotmail.com 
mewkeijzermeijer@chello.nl 
Hartogstraat 2 6675AR Bemmel Rasing 
A. de Knegt Groenewei 19 6681 WG Bemmel 

 

Statistic Value 
Total Responses 13 

 

 

 


