
 

 

 

Streven naar kwaliteit is een onderdeel van de missie & de visie van De Spiegel. En door de 

overgang naar Vlaanderen, sinds 1 janauri 2019, hebben we sinds kort een subsidiërende 

overheid die kwaliteit van zorg als één van de belangrijke topics naar voren schuift. Daarom 

vonden we het belangrijk om dit jaar opnieuw - voor de tweede maal - deel te nemen  aan 

de tevredenheidsbevraging die georganiseerd wordt door het Vlaams Indicatoren Project dat 

nu huist onder het nieuwe Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg (VIKZ).  Peilen achter de 

tevredenheid van je cliënten is één – belangrijke indicator – die feedback geeft over de 

kwaliteit van zorg.  

Cliënten die in behandeling waren in De Spiegel, kregen de mogelijkheid een vragenlijst in te 

vullen die betrekking heeft op verschillende aspecten van de behandeling. De vragenlijst kan 

je terugvinden op het einde van dit document.  

Responsgraad 

De meetperiode verliep van in maart/april over 6 weken. Zowel de residentiële afdelingen 

(het ontwenningsprogramma en de therapeutische gemeenschap) als de ambulante werking 

namen deel aan de bevraging. Voor de residentiële afdelingen samen, kunnen er maximaal 

30 mensen tegelijk in opname zijn.  

 Aantal cliënten Aantal vragenlijsten Responsgraad 

Ontwenningsprogramma 15 15 100% 

Therapeutische 
Gemeenschap 

20 20 100% 

Ambulante werking 219 28 12,8% 

 

In onze residentiële afdeling hadden we dit jaar een responsgraad van 100%: alle cliënten 

die de vragenlijst aangeboden kregen, waren bereid deze in te vullen.  

In de ambulante werking konden slecht 28 mensen gemotiveerd worden om de vragenlijst in 

te vullen ondanks de extra inspanningen om de bevraging onder de aandacht te brengen bij 

de cliënten die op gesprek kwamen. Ambulant weten we niet aan hoeveel mensen de 

vragenlijst is aangeboden maar 28 vragenlijsten is té weining om representatief te zijn 

rekening houdend met het aantal verschillende cliënten dat in die periode op gesprek kwam 

en in aanmerking kwam om de vragenlijst in te vullen (nl. minimaal 4 gesprekken gehad 

hebben). In die zin hebben de resultaten voor de ambulante werking weinig betekenis.  
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Algemene Beoordeling en Aanbeveling 

In de 2 onderstaande grafieken zie je de resultaten van De Spiegel, het gemiddelde resultaat 

van de revalidatiesector voor verslaafden en het gemiddelde van alle sectoren samen. Welke 

sectoren deden mee: Centra voor Geestelijke Gezondheid, Mobiele Teams, Psychiatrische 

Ziekenhuizen, Psychiatrische Afdelingen van een Algemeen Ziekenhuis, Beschut Wonen en 

Psychiatrische verzorgingstehuizen. 

 

 

Voor de algemene beoordeling kregen bewoners/cliënten de vraag: Welk cijfer zou u deze voorziening geven 

voor deze behandeling? Aan te kruisen van 1 tot 10 

Het gemiddelde cijfer voor De Spiegel was 8,8 op 10. Dit is zo goed als een status quo met 

twee jaar geleden (8.7/10). Van alle respondenten gaf 91% een score van 8 of meer. Voor 

alle sectoren samen was het gemiddelde 8,1 en voor alle revalidatiecentra verslavingszorg 

8.5.  
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Bovenstaande grafiek kwam tot stand op basis van de antwoorden op de vraag: “Zou je deze voorziening aan 

jouw familie/vrienden aanbevelen?” Er kon aangeduid worden: zeker wel, waarschijnlijk wel, waarschijnlijk 

niet, zeker niet.  

Maar liefst 99% van de respondenten antwoorden positief1 op deze vraag waarvan 70% zeer 

positief2.  

De volgende grafieken geven de resultaten weer van de residentiële werking in 2017 en 

2019. In 2017 was de responsgraad gelijkaardig ten opzichte van 2019.  

 

Er zijn tweemaal zoveel cliënten die een 10 geven dan twee jaar geleden. Net als in 2017 gaf 

niemand een cijfer 6 of minder.  

                                                           
1
 Dit zijn alle respondenten die ‘zeker wel’ of ‘waarschijnlijk wel’ antwoorden op de vraag of ze de voorziening 

zouden aanbevelen aan familie en vrienden.  
2
 Dit zijn alle respondenten die ‘zeker wel’ antwoordden op de vraag of ze de voorziening zouden aanbevelen 

aan familie en vrienden.  
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Bovenstaande grafiek geeft weer dat het percentage van mensen in opname, die De Spiegel 

zeker wel zouden aanbevelen wat lager ligt dan 2 jaar geleden (13%). De resultaten zijn 

gebaseerd op kleine aantallen waardoor je sneller een impact hebt op de resultaten dan bij 

een grote data-set. Interessanter zal zijn om de resultaten over meerdere jaren te 

vergelijken.  

 

Gedetailleerde resultaten 

A. Resultaten van De Spiegel  

Naast de algemene beoordelingsvragen, bestond de vragenlijst3 uit 35 vragen die opgedeeld 

kunnen worden in enkele domeinen: 

-              Informatie over verslavingsproblemen en behandeling (5 vragen) 
-              Inspraak (3 vragen) 
-              Therapeutische relatie(5 vragen) 
-              Zorg op maat (6 vragen) 
-              Organisatie van zorg en samenwerking tussen hulpverleners (6 vragen) 
-              Veilige zorg (3 vragen) 
-              Deskundigheid (1 vraag) 
-              Patiëntenrechten (3 vragen) 
-              Resultaat en evaluatie van zorg (3 vragen) 

 
Binnen elk domein werden stellingen voorgelegd waarbij de cliënten/bewoners dienden aan te geven 
of de stelling nooit, soms, meestal of altijd van toepassing was. Een antwoord ‘altijd’, kan als het 
meest positief worden gezien. Bijvoorbeeld: “Mijn hulpverleners respecteren mij”.  
 

                                                           
3
 Achteraan het document vindt u de vragenlijst.  
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Waar zijn we goed in?  
 

We nemen hetzelfde criterium als in 2017, namelijk: 90% van de cliënten/bewoners duidt 
‘altijd’ of ‘meestal’ aan op een vraag. Dan krijgen we een gelijkaardig beeld als twee jaar 
gelden:  
 
- Alle vragen met betrekking tot “zorg op maat”, behalve of er aandacht is voor de 
lichamelijke gezondheid. Daar scoren (nog) 87% van de respondenten altijd of meestal. 
- Alle vragen met betrekking tot de therapeutische relatie. 
- Alle vragen met betrekking tot veilige zorg. 
- De vraag met betrekking tot deskundigheid van zorg. 
- De vraag: Ik kan mee beslissen over het einde van mijn behandeling. 
- De vraag: Ik ben tevreden over de afspraken die gemaakt zijn voor wanneer het niet goed 
met mij gaat. 
- De vraag: Mijn hulpverleners vragen mijn toestemming om informatie over mij met 
externe hulpverleners te delen. 
- De vraag: Mijn hulpverleners en ik hebben afspraken over waar ik na mijn behandeling 
terecht kan als mijn problemen terugkomen of verergeren. 
 
Blijkbaar zijn deze sterke punten tot nu toe vrij stabiel aanwezig in de organisatie. Cliënten 
ervaren de hulpverlening als veilig, deskundig en op maat en beoordelen de therapeutische 
relatie met de medewerkers als positief.  
 

Voor het domein ‘resultaat en evaluatie van zorg’ scoren we ook nog positief met tussen de 

80% en 90% van de respondenten die ‘Altijd’ antwoorden. Dit geldt ook voor het domein 

‘organisatie van zorg en samenwerking tussen hulpverleners op één stelling na (het geven 

van gelijkaardige informatie).  

Wat kunnen we verbeteren? 

In het domein van de patiëntenrechten zij we zeer goed in het toestemming vragen om 

informatie op te vragen bij externe hulpverleners. Wat we kunnen verbeteren is cliënten 

informeren over het recht op een tweede mening EN de mogelijkheid bieden om een andere 

hulpverlener te kiezen (waar mogelijk).  

Binnen het domein van inspraak, kunnen we er meer aandacht voor hebben om cliënten 

mee te laten beslissen over de inhoud van hun behandeling.  

Binnen het domein ‘cliënten informeren over hun verslaving en behandeling’ behaalden we 

op 3 van de 5 vragen scores die lager lagen dan 80% (respectievelijk 76%, 73% en 63%).  

 

 



Waar gaan we als eerste mee aan de slag? 

Aangezien mensen in behandeling komen voor hun verslaving, tillen we het zwaarst aan de 

wat lagere perecentages met betrekking tot het informeren van de cliënten over hun 

verslaving en behandeling. We streven naar een hoger percentage van cliënten die ALTIJD 

antwoorden op de vragen binnen dat domein. Zowel in het ontwenningsprogramma als in de 

therapeutische gemeenschap zal men hiervoor aanpassingen doen in het therapeutisch 

aanbod.   

In de ambulante werking zal er met het team nagegaan worden op welke manier we tot een 

hogere, betekenisvolle responsgraad kunnen komen bij een volgende 

tevredenheidsbevraging.  

 

B. De Spiegel ten opzichte van het algemeen gemiddelde en de 
revalidatiecentra verslavingszorg  
 

Ten opzichte van alle sectoren samen: het algemeen gemiddelde 

De Spiegel doet het op alle terreinen goed: beter dan het gemiddelde van alle sectoren. 

Hierbij keken we naar het percentage van de respondenten dat ALTIJD antwoordden op de 

vragen.  In De Spiegel hebben er systematisch meer mensen ALTIJD geantwoord op de 

vragen. Dit gaat van kleine verschillen (enkele procenten) tot soms grote verschillen (meer 

dan 20% verschil).  Slechts bij 2 vragen hebben we eenzelfde percentage en bij één vraag 

zitten we er 2% onder.  

Ten opzichte van het gemiddelde van de revalidatiecentra verslavingszorg 

Als we ons vergelijken met de revalidatiesector dan liggen de resultaten veelal in dezelfde 

lijn. Ook hierbij keken we naar het percentage van de respondenten dat ALTIJD antwoordde 

op de vragen. Algemeen kan je stellen dat de revalidatiesector verslavingszorg het beter 

doet tov de gemiddelde van alle sectoren. Soms zijn ook hier de verschillen klein en soms 

groot.  

 

  



Bijlage:  

 

VLAAMSE PATIËNTEN PEILING GGZ 1.2 
IN TE VULLEN DOOR EEN MEDEWERKER VAN HET CENTRUM 
 

Naam centrum   Code vragenlijst  

Naam afdeling  
Wijze van afname  

□ Papieren versie 

  □ Elektronische versie 

    
 

Invulwijze 

□ zelfstandig door de bewoner 

□ met de hulp van een familielid of kennis 

□ met de hulp van een medewerker van de voorziening 

 

 
IN TE VULLEN DOOR DE PATIËNT ZELF 

Indien u moeilijkheden heeft bij het invullen, kan u hulp vragen aan uw familie of vrienden. 
Medewerkers van deze organisatie kunnen u uitzonderlijk helpen indien u niet in staat bent de 
vragen zelfstandig in te vullen. 

 

A. Informatie over verslavingsproblemen en behandeling 

 Niet van 
toepassing 

Nooit Soms Meestal Altijd 

1. Ik kreeg informatie over mijn verslavings- 
problemen. 

     

2. Ik kreeg informatie over de mogelijke 
behandelingswijzen voor mijn verslavings- 
problemen. 

     

3. Ik kreeg informatie over wat mijn behandeling 
inhoudt. 

    

4. Ik kreeg informatie over mijn medicatie en de 
mogelijke bijwerkingen ervan. 

     

5. Ik kreeg informatie over de kosten van mijn 
behandeling. 

     

 

B. Inspraak 

 Nooit Soms Meestal Altijd 

6. Mijn hulpverleners sporen mij aan om mee te beslissen over mijn 
behandeling, onderzoek en/of testen. 

    

7. Ik kan meebeslissen over de inhoud van mijn behandeling. 
 

    

 

 Niet van toepassing Nee Ja 

8. Ik kan meebeslissen over het einde van mijn behandeling. 
 

   

 

C. Therapeutische relatie 

 Nooit Soms Meestal Altijd 

9. Mijn hulpverleners geven me begrijpelijke uitleg. 
 

    

10. Mijn hulpverleners respecteren mij. 
 

    



11. Ik heb vertrouwen in mijn hulpverleners 
 

    

12. Ik voel me vrij om mijn hulpverleners vragen te stellen over mijn 
behandeling en mijn medicatie. 

    

13. Mijn hulpverleners respecteren mijn privacy. 
 

    

*De items in deze vragenlijst gaan over uw hulpverleners binnen dit centrum. Het 
kan dat dit maar één persoon is. 

    

D. Zorg op maat 

 Nooit Soms Meestal Altijd 

14. Mijn hulpverleners begrijpen mijn verslavingsproblemen. 
 

    

15. Mijn hulpverleners vragen me welke problemen of klachten het 
meest belangrijk voor mij zijn om aan te werken. 

    

16. Mijn hulpverleners gaan uit van mijn mogelijkheden in plaats van 
mijn beperkingen. 

    

17. Mijn hulpverleners kijken naar mijn persoon in zijn geheel in plaats 
van alleen naar mijn problemen. 

    

18. Mijn hulpverleners moedigen me aan om mee de 
verantwoordelijkheid voor mijn zorg op te nemen. 

    

19. Mijn hulpverleners hebben aandacht voor mijn lichamelijke 
gezondheid. 

    

     

E. Organisatie van zorg en samenwerking tussen hulpverleners 

 Niet van 
toepassing 

Nooit Soms Meestal Altijd 

20. Mijn hulpverleners geven gelijkaardige informatie.      

21. Binnen dit centrum werken mijn hulpverleners goed 
samen. 

    

22. Mijn hulpverleners werken goed samen met externe 
hulpverleners of diensten zoals mijn huisarts, 
zelfstandig psychotherapeut, OCMW, … 

    

23. Ik vind dat mijn hulpverleners voldoende de tijd voor 
mij nemen. 

    

24. Ik kan vlot een afspraak krijgen met een hulpverlener 
van dit centrum. 

    

25. Ik ben tevreden over de afspraken die gemaakt zijn 
voor wanneer het niet goed met mij gaat. 

     

 

F. Veilige zorg 
 Nooit Soms Meestal Altijd 

26. Tijdens het eerste contact stellen mijn hulpverleners zich voor 
met naam en functie. 

    

27. Ik voel me veilig tijdens mijn behandeling. 
 

    

28. Ik vind dat mijn hulpverleners goed reageren wanneer ik zeg dat 
het niet goed met mij gaat. 

    

 

G. Deskundigheid 

 Nooit Soms Meestal Altijd 

29. Ik vind mijn hulpverleners goed in hun job. 
 

    

  



H. Patiëntenrechten 

 Niet van 
toepassing 

Nooit Soms Meestal Altijd 

30. Mijn hulpverleners vragen mijn toestemming om 
informatie over mij met externe hulpverleners te 
delen.  

     

31. Ik heb de mogelijkheid om een andere hulpverlener 
te kiezen. 

     

32. Ik kreeg informatie over mijn recht om een ‘tweede 
mening’ te vragen. 

    

 

I. Resultaat en evaluatie van zorg 

 Nooit Soms Meestal Altijd 

33. Mijn hulpverleners en ik evalueren regelmatig het verloop van de 
behandeling. 

    

34. Ik voel me geholpen door mijn behandeling. 
 

    

     

 Niet van toepassing Nee Ja 

35. Mijn hulpverleners en ik hebben afspraken over waar ik na mijn 
behandeling terecht kan als mijn problemen terugkomen of 
verergeren. 

   

 

J. Algemene beoordeling 

36. Welk cijfer zou u dit centrum geven voor deze behandeling, als 0 gelijk is aan het slechtst mogelijke en 10 
gelijk is aan het best mogelijke centrum? 

□ 0       □ 1        □ 2        □ 3         □ 4        □ 5        □ 6        □ 7        □ 8        □ 9        □ 10 

 

 Zeker niet 
Waar-schijnlijk 
niet 

Waar-schijnlijk  

wel 
Zeker wel 

37. Zou u dit centrum aanbevelen 
aan uw vrienden en familie? 

    

 

 


