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Cliëntenraadpleging met de CQ-index Afasie 
 

Deze maanden komt de CQI Afasie beschikbaar. Met deze CQ-index kan worden nagegaan 

in hoeverre de verleende zorg aansluit bij wat mensen met afasie belangrijk vinden voor 

goede zorg. Ook kunnen verschillende aanbieders van zorg voor mensen met afasie met 

elkaar worden vergeleken. Facit kan deze meting voor u uitvoeren. 

 

Wat meet de CQI Afasie? 

De CQI Afasie bestaat uit 44 items en is bedoeld om de kwaliteit van zorg te meten vanuit 

het perspectief van mensen met afasie. De vragenlijst kan worden gebruikt om binnen een 

organisatie (revalidatiecentrum, afasiecentrum, logopediepraktijk, stroke unit van ziekenhuis 

en verpleeghuis)  in kaart te brengen op welke punten cliënten goede ervaringen hebben en 

waar nog verbetering mogelijk is. Daarnaast is de vragenlijst bedoeld om vergelijkend 

onderzoek te doen naar verschillen in prestaties tussen zorgaanbieders. 

 

De CQI Afasie gaat in op de volgende zes thema’s: 

1. Bejegening en communicatie 

2. Informatie 

3. Behandeling 

4. Resultaat van de zorg 

5. Samenwerking 

6. Beoordeling van de zorg 

 

Voor wie is de CQI Afasie  bedoeld? 

Selectiecriteria voor deelname zijn: 

- Diagnose afasie en tenminste 2 maanden afasie 

- Leeftijd 18 jaar of ouder 

- Zorg (logopedische behandeling) voor afasie ontvangen in de afgelopen 12 maanden  

- Minimaal taalbegrip, cognitief vermogen en geheugen (testbaar met AAT en GANBA) 

 

 

http://www.facit.nl/
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Op welke wijze wordt de CQI Afasie uitgevoerd? 

Dataverzameling vindt plaats middels interviews. Potentiële respondenten worden door Facit 

benaderd voor deelname en het maken van een afspraak voor het interview. De locatie voor 

het interview wordt in overleg met de patiënt bepaald. Bij voorkeur vindt het interview plaats 

bij de patiënt thuis, maar eventueel ook in het behandelcentrum of de praktijk (mits een 

geschikte, rustige kamer voorhanden is). 

 

Ondersteuning door Facit 

Tot de standaard werkzaamheden bij de uitvoering van een cliëntenraadpleging met de  

CQ-index behoren:  

• het opstellen van informatiebrieven voor medewerkers en cliënten; 

• het aanleveren van een instrument voor de steekproeftrekking en desgewenst 

ondersteuning bij de steekproeftrekking; 

• het verzenden van e-mail of schriftelijke uitnodigingen naar cliënten; 

• het verwerken van de resultaten en het analyseren van gegevens;  

• het opstellen van een rapportage, desgewenst met conclusies en aanbevelingen. 

 

In aanvulling hierop kan Facit u ook ondersteunen middels: 

• start- en eindpresentaties; 

• het opstellen van een samenvatting van de uitkomsten voor uw huisorgaan of voor 

verspreiding onder cliënten; 

• het toevoegen van extra vragen aan de vragenlijst. 

 

Meer informatie?  

Wilt u meer wilt weten over de ondersteuning die Facit kan bieden bij het uitvoeren van het 

cliëntenraadpleging met de CQ-index Afasie, dan kunt u contact opnemen met  

Harriette Schaafsma. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 0251 – 212 202 of via 

harriette.schaafsma@facit.nl. 

 

We informeren u graag nader! 

http://www.facit.nl/
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