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Inleiding 

De PREM (Patiënt Reported Experience Measure) is een landelijk afgestemde meetmethode 

om cliëntervaringen te meten. Een PREM is een (korte) vragenlijst die cliënten invullen en 

waarin wordt gevraagd hoe zij hun zorg (hebben) ervaren. De PREM Wijkverpleging brengt 

de ervaringen van de cliënten in de wijkverpleging met het zorgproces in beeld. Alle thema's 

uit het Kwaliteitskader Wijkverpleging zijn er in opgenomen. Jaarlijks worden in de 

wijkverpleging cliëntervaringen op deze manier opgehaald. In dit rapport staan de resultaten 

van Zorg Thuis van Sint Jozefoord van 2020 en 2021. Bij elk onderdeel is tevens de relatie 

naar de benchmark gegeven: de sterren onderaan de grafische weergave. 

 

Hoe werken deze scores? 
Dit rapport start met de aanbevelingsvraag (in cijfers) van Sint Jozefoord en daaronder de 
afzonderlijke vragen uit de PREM Wijkverpleging. Dit zijn casemix gecorrigeerde scores. Dat 
wil zeggen dat de scores gecorrigeerd zijn op een aantal kenmerken, zoals leeftijd en 
geslacht, wat maakt dat de data landelijk vergelijkbaar is. 
 
De sterrenscore is afhankelijk van de gecorrigeerd gemiddelde score en het 
betrouwbaarheidsinterval.  
Het gecorrigeerd gemiddelde is de ruwe score gecorrigeerd voor casemix factoren, dat is de 
waarde die in de grafische weergave staat ziet staan. Het betrouwbaarheidsinterval is een 
maat voor de onzekerheid in de data. Deze is afhankelijk van de spreiding in de data en het 
aantal respondenten (N).  
Als de score 1 ster is, valt het gehele betrouwbaarheidsinterval onder de landelijk 
gemiddelde score en daarmee wordt er significant negatief afgeweken van het landelijk 
gemiddelde.  
Bij 2 sterren ligt de landelijke gemiddelde score in het betrouwbaarheidsinterval en wordt niet 
significant positief of negatief afgeweken van het landelijk gemiddelde.  
Als de score 3 sterren is, ligt het gehele betrouwbaarheidsinterval boven de landelijk 
gemiddelde score en daarmee wordt significant positief afgeweken van het landelijk 
gemiddelde.  
Naast de sterrenscore is in grijs het landelijk gemiddelde zichtbaar. 
 
Score onder het gemiddelde? Dan is er ruimte voor verbetering. 
Zie pagina 2 tot en met 4 voor de resultaten. 
 

Samenvatting 
Alle scores in 2021 (3 sterren) liggen boven het landelijk gemiddelde. Daarnaast is voor elke 
vraag de gemiddelde score hoger in 2021 dan in 2020 hetgeen duidt op verbetering van alle 
onderdelen. 
Op basis van deze resultaten zijn er geen verbeterpunten te formuleren. Het advies is om 
extra alert te zijn op het vasthouden van de goede resultaten en zodra het nodig is in te 
grijpen zodat ook voor 2022 de score op alle onderdelen verder verbetert. 

  

https://www.cz.nl/zorgaanbieder/zorgsoorten/paramedische-zorg/prem
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Beoordeling: cijfer aanbeveling 
 

Zou u deze zorgaanbieder aanbevelen bij andere mensen met dezelfde aandoening of 

gezondheidsklachten? De NPS is het percentage promotors min het percentage criticasters. 

Dit levert een score op van -100% (minimum, iedereen is een criticaster) tot een score van 

100% (maximum, iedereen is promotor). Geven cliënten een 0-6, dan zijn ze criticaster. 

Geven cliënten een 7 of 8, dan zijn ze neutraal. Geven cliënten een 9 of 10, dan zijn ze 

promotors van je organisatie. 

 

 

 

Vragen PREM 
 

Vaste zorgverleners 
Krijgt u zorg van vaste zorgverleners?  
1 = zeer zeker niet; 10 = zeer zeker wel 

Afgesproken tijd 
Komen de zorgverleners op de afgesproken 
tijd?  
1 = zeer zeker niet; 10 = zeer zeker wel 
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Uw wensen 
Nemen de zorgverleners uw wensen mee bij 
het bepalen van de zorg?  
1 = zeer zeker niet; 10 = zeer zeker wel 

Manier van leven 
Past de zorg bij de manier waarop u wilt 
leven?  
1 = zeer zeker niet; 10 = zeer zeker wel 

 

 

 

 

Aandacht 
Behandelen de zorgverleners u met 
aandacht?  
1 = zeer zeker niet; 10 = zeer zeker wel 

Op gemak voelen 
Voelt u zich op uw gemak bij de 
zorgverleners?  
1 = zeer zeker niet; 10 = zeer zeker wel 
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Vertrouwen deskundigheid 
Heeft u vertrouwen in de deskundigheid van de 
zorgverleners?  
1 = zeer zeker niet; 10 = zeer zeker wel 

Uw gezondheid 
Houden de zorgverleners in de gaten hoe 
het met uw gezondheid gaat?  
1 = zeer zeker niet; 10 = zeer zeker wel 

 

 

 

Ziekte of aandoening 
Kunt u met de hulp van de zorgverleners 
beter omgaan met uw ziekte of aandoening?  
1 = zeer zeker niet; 10 = zeer zeker wel 

Kwaliteit van leven (niet casemix 
gecorrigeerd) 
Hoe vindt u over het algemeen uw kwaliteit 
van leven?  
1= slechte kwaliteit van leven; 10 = 
uitstekende kwaliteit van leven  
LET OP! De resultaten van deze vraag zijn 
niet casemix gecorrigeerd, omdat het geen 
ervaringsvraag m.b.t. wijkverpleging betreft. 
De vraag "kwaliteit van leven" geeft voor het 
jaar 2020 altijd het resultaat Er zijn te weinig 
respondenten. Dit omdat de kwaliteit van 
leven vraag in 2020 niet is uitgevraagd. 
 

 


