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INTRO

Dit onderzoek is gedaan in opdracht van de Stichting Wijkgezondheidscentrum 

Velserbroek (SWV).

Er is onderzoek verricht naar de ervaringen van de cliënten betreffende de 

tevredenheid over de huisartsenpraktijk en de apotheek; er is voornamelijk gekeken 

naar onderstaande punten:

- Wat de cliënt vindt van de de wachtruimte

- Hoe de cliënt het spreekuur ervaart

- Hoe de algehele wachttijden worden ervaren (telefonische wachttijd, wachttijd in 

de wachtkamer e.d.)

- De samenwerking tussen de huisarts en zijn waarnemer(s)

- De samenwerking tussen de apotheek en de huisartsen

- Tevredenheid over de Apotheek

- De tevredenheid over de bezorgservice van de apotheek
 

Het betreft de huisartsenpraktijken: Bos, Vester, Peters & van Cleef.

en Apotheek Velserbroek.
 

De resultaten zijn gebaseerd op 300+ ingevulde enquetes 
 



Naam huisarts

Ad Vester 12.70%

Diewke Bos 14.70%

Ron Peters 46.00%

Jasmijn van Cleef 17.30%

Irene Akerboom 6.60%
Marcel Reinders 2.70%

Ad Vester Diewke Bos Ron Peters Jasmijn van Cleef

Irene Akerboom Marcel Reinders

% Respondenten per Huisarts



Geslacht

Vrouw 60.42%

Man 39.58%

Vrouw Man

% Geslacht en de gemiddelde 

leeftijd van de respondenten
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11,8% 14,5% 11,2% 23% 22,4% 13,2%

11-20 jaar 21-30 jaar 31-40 jaar 41-50 jaar 51-60 jaar 61-70 jaar

71 jaar of ouder



% Gemiddeld toegekend cijfer aan 

de huisartsen praktijk
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Algemene ervaringen wachtkamer

Is de wachtkamer voldoende
licht en helder?

Is het klimaat aangenaam?

Zitten de stoelen prettig?

Is er voldoende en actueel
leesmateriaal?

100%

95,7%

65,9% 34,1%

88,5% 11,5%

Ja Nee

Kan de hygiëne verbeterd
worden? 87,9% 12,1%

Nee Ja



Vragen over de waarnemende 

huisarts

Was de waarnemend arts op de
hoogte van uw medische

problemen?

Waarneer u een waarnemer
heeft gezien was uw huisarts

naderhand op de hoogte van de
behandeling?

Krijgt u, wanneer u de
waarnemende

huisartsenpraktijk belt, meer
dan 1 keer het

antwoordapparaat?

70,2% 29,8%

75,4% 24,6%

27,3% 72,7%

Ja Nee

Kunt u in de wachtkamer horen
wat er aan de balie wordt

besproken?

Kunt u in de wachtkamer de
gesprekken in de spreekkamer

horen?

Heeft u ooit vertrouwelijke
informatie gehoord?

42,4% 57,6%

97,3%

85,4% 14,6%

Nee Ja

Hoorbaarheid wachtruimte en 

spreekkamers



Bij spoedgevallen is de
huisartsenpraktijk makkelijk te

bereiken?
78,1% 21,9%

Ja Nee

Vragen over de wachttijden

De telefonische bereikbaarheid
van de praktijk is...

De wachttijd in de wachtkamer
is..

De openingstijden van het
gezondheidscentrum zijn..

65,8% 25%

34,2% 38,8% 20,4%

71,7% 22,4%

Zeer goed Goed Neutraal Slecht Zeer slecht

37.11%

26.80%

21.65%

8.25%
5.15%

1.03%

0-1 minuut 2-3 minuten 4-5 minuten 6-7 minuten 8-9 minuten

10-11 minuten

Als u de praktijk belt hoeveel minuten duurt het 

ongeveer voordat u contact krijgt?



Vragen over de Apotheek

Was de apotheek op de hoogte
wanneer de huisarts medicatie

had voorgeschreven?

Werden uw vragen naar
tevredenheid beantwoord in de

apotheek?

34% 56,7% 8,4

62,7% 32,4%

Altijd Meestal Soms Nooit

Had u bij het ophalen van uw
medicijnen nog vragen voor de

apotheek?

Was het een probleem om de
apotheek telefonisch te

bereiken?

30.6% 31,9% 14,6% 22,9%

18% 12,2% 19,4% 50,4%

Nooit Soms Meestal Altijd

Bent u tevreden over de
wachttijd van de apotheek? 64% 36%

Ja Nee



Vragen over de Apotheek

Bent u tevreden over de
bezorgserivce? 20% 45,4% 28,6%

Zeer tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden Zeer ontevreden

Bent u bekend met de
bezorgservice van de apotheek? 94,8%

Ja Nee
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Vragen over de huisarts

Heeft u geregeld behoefte aan
meer spreekuurtijd voor het

bespreken van uw klacht?
28,3% 49,3% 8,7% 13,8%

Nooit Soms Meestal Altijd

Hielp uw huisarts u binnen 15
minuten na de afgesproken tijd?

Luisterde uw huisarts aandachtig
naar u?

Legde uw huisarts dingen
begrijpelijk uit?

Kon u meebeslissen over de
behandeling die u kreeg?

Maakte uw huisarts duidelijk
waarom het opvolgen van het

advies belangrijk was?

Kreeg u hulp bij het ' vinden van de
weg' in de gezondheidszorg?

28,9% 55,9% 13,8%

75% 19,1%

75,5% 23,8%

70,9% 26,5%

62% 33,2%

69,7% 26,2%

Altijd Meestal Soms Nooit



Werkte uw huisarts goed samen
met andere zorgverleners?

Behandelde uw huisarts u met
respect?

Nam uw huisarts u serieus?

Had uw huisarts voldoende tijd
voor u?

Had u vertrouwen in de
deskundigheid van uw huisarts?

Was uw huisarts bereid te praten
over fouten?

76,4% 20,7%

88% 11,3%

79,6% 17,8%

66,2% 31,1%

72,9% 23,6%

58,1% 24% 12,4%

Altijd Meestal Soms Nooit

Vragen over de huisarts


