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Cliëntenraadpleging met de Facit vragenlijst  

Geriatrische Revalidatiezorg 

 
Cliënten revalidatiezorg 
Voor het raadplegen van cliënten die voor revalidatie zijn opgenomen in een verpleeg- of 
verzorgingshuis heeft Facit een vragenlijst Geriatrische Revalidatie (GRZ) ontwikkeld. Bij het 
ontwikkelen van deze vragenlijst is rekening gehouden met de oudere doelgroep. Waar 
mogelijk zijn vragen overgenomen uit CQI Revalidatiezorg voor volwassenen. 
 
Wat meet de vragenlijst Geriatrische Revalidatiezorg? 
De Facit vragenlijst GRZ is bedoeld om de kwaliteit van zorg te meten in Geriatrische 
revalidatiecentra of op revalidatie-afdelingen gezien vanuit het perspectief van de cliënt. De 
vragenlijst kan worden gebruikt om binnen een revalidatiecentrum of afdeling in kaart te 
brengen waar cliënten goede ervaringen hebben en waar verbetering mogelijk is.  Ook kan 
de vragenlijst worden gebruikt om vergelijkend onderzoek te doen naar de prestaties van 
verschillende revalidatiecentra en afdelingen. 
 
De Facit vragenlijst bestaat in totaal uit 53 vragen, waarvan er 34 samen acht schalen 
vormen. Onderwerpen die in de vragenlijsten aan bod komen zijn o.a. ontvangst op het 
revalidatiecentrum, informatie, afspraken maken en veranderen, behandelplan, omgang met 
behandelaars en resultaat van de behandeling. Ook worden de behandelaars geëvalueerd in 
de vorm van een rapportcijfer en wordt er naar een algemeen oordeel gevraagd. Optioneel 
kunnen er drie vragen worden toegevoegd die de Keten van Geriatrische Revalidatie 
evalueert vanuit de optiek van de cliënt. 
 
Op welke wijze wordt de Facit vragenlijst GRZ uitgevoerd? 
De Facit vragenlijst GRZ wordt conform de richtlijnen CQI voor meetorganisaties uitgevoerd. 
Voor de gegevensverzameling kan gekozen worden voor online dataverzameling, 
dataverzameling middels interviews, schriftelijke dataverzameling of mixed mode 
dataverzameling (een combinatie van schriftelijk en online dataverzameling). In de laatste 
twee gevallen wordt gebruik gemaakt van briefpapier en enveloppen van de organisatie en 
worden er maximaal 3 herinneringen verstuurd.  

http://www.facit.nl/
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Bij schriftelijke dataverzameling ontvangen de respondenten de vragenlijst per post. De 
respondenten sturen de ingevulde vragenlijsten rechtstreeks retour naar Facit.  
Bij mixed mode dataverzameling worden de respondenten allereerst verzocht om de 

vragenlijst via internet in te vullen. Bij de tweede herinnering, die wordt gestuurd aan 

respondenten die nog niet gereageerd hebben, wordt een papieren versie van de vragenlijst 

incl. retourenvelop bijgesloten.  

Continu of éénmalig meten? 
Naast een éénmalige meting; bijvoorbeeld onder de cliënten die het afgelopen halfjaar de 
revalidatieafdeling hebben verlaten, kan ook gekozen worden voor continu meten. Dit kan 
door een vragenlijst mee te geven aan vertrekkende cliënten of aan het einde van iedere 
maand de in die maand ontslagen cliënten te benaderen voor deelname aan de raadpleging.  
 
De ondersteuning door Facit 
Tot de standaard werkzaamheden bij de uitvoering van een cliëntenraadpleging met de  
Facit vragenlijst GRZ behoren:  
• het houden van een startgesprek of  presentatie voor alle betrokkenen;  
• het opstellen van informatiebrieven voor cliënten, medewerkers en cliëntenraad; 
• het maken van afspraken voor interviews, resp het verzenden van schriftelijke 

vragenlijsten naar cliënten en/of het openstellen van de website voor de online 
vragenlijsten; 

• het vaststellen van de vragenlijst resp. het formuleren van aanvullende vragen; 
• het verwerken van de resultaten en het analyseren van gegevens;  
• het opstellen van een rapportage met spiegelinformatie, conclusies en aanbevelingen; 
• het presenteren en bespreken van de eindrapportage en evt. verkorte ‘populaire’ 

samenvatting voor huisorgaan of verspreiding onder cliënten.  
 
Planning 
Over de doorlooptijd voor de metingen en de momenten waarop rapportages worden 
opgeleverd, maken we graag afspraken op maat. 
 
Meer informatie? 
Bij Facit informeren Jannie Barwegen en Lisette den Hollander u graag nader.  
 

http://www.facit.nl/

