
Zorgverlener: A.H.M.B. Laarhoven

Zorgverlener 

Aantal
aangeboden
activiteiten

(2 weken / 2021) 

Aantal succesvol
verstuurde

vragenlijsten
(2 weken / 2021) 

Ingevulde
vragenlijsten

(2 weken /
2021) 

Alg.
beoordeling
(2 weken /

2021) 

NPS
(2 weken /

2021) 

A.H.M.B. 
Laarhoven 5 / 17 5 / 16 2 / 8 9.5 / 9.3 100 / 88

Datum NPS Motivatie Respondent 

04-feb-2021 10 Ze wist me precies op mijn zwakke punten te raken. Anoniem

04-feb-2021 10 Past goed aan bij je hulpvraag! Anoniem

Datum Compliment (top) Respondent 

04-feb-2021
Ze wist precies mijn zwakke punten te behandelen, kan nu ook zonder 
verdere behandeling verder! Heb de juiste handvatten gekregen 
(verwacht ik). 

Anoniem

Zorgverlener 

Aantal
aangeboden
activiteiten

(2 weken / 2021) 

Aantal succesvol
verstuurde

vragenlijsten
(2 weken / 2021) 

Ingevulde
vragenlijsten

(2 weken /
2021) 

Alg.
beoordeling
(2 weken /

2021) 

NPS
(2 weken /

2021) 

A.H.M.B. 
Laarhoven 9 / 33 9 / 31 4 / 14 9.3 / 9.1 100 / 92

Datum NPS Motivatie Respondent 

17-mrt-2021 10

Ja ik heb zoveel geleerd van annette over mezelf ma 
ook de wijze hoe je na andere kan kijken, zoveel 
positieve input, ben ik haar erg dankbaar voor, ze is 
duidelijk en draait er niet om heen, ze gaf ook 
voorbeelden over haar zelf dat gaf mij ook weer een 
vertrouwd gevoel

Anoniem

17-mrt-2021 9 Zeer kundig, heeft mij van zeer goede inzichten 
voorzien en heeft me hierdoor snel geholpen. Anoniem



21-mrt-2021 9

Ze gaat in op je problemen, maar maakt het ook 
lekker huiselijk. Ook open over haar eigen leven en 
daar wat dingen over vertellen. Erg fijn om op die 
manier een gesprek te voeren!

Anoniem

Voor de leesbaarheid worden hier maximaal drie resultaten getoond. Er zijn in totaal 4 resultaten over 
afgelopen periode. Klik hier voor een volledig overzicht in de afgelopen twee weken.

Datum Compliment (top) Respondent 

17-mrt-2021 Voor het fijne luisteren en de manier hoe je anders kan kijken na jezelf, 
en jezelf de rust gunnen Anoniem

21-mrt-2021 Wat ik zojuist in de opmerking ook benoemde. Fijn dat de therapeut 
zelf ook vrij open is en je daardoor fijn een gesprek kan voeren Anoniem

24-mrt-2021 Heel deskundig. Anoniem

Zorgverlener: A.H.M.B. Laarhoven

Zorgverlener 

Aantal
aangeboden
activiteiten

(2 weken / 2021) 

Aantal succesvol
verstuurde

vragenlijsten
(2 weken / 2021) 

Ingevulde
vragenlijsten

(2 weken /
2021) 

Alg.
beoordeling
(2 weken /

2021) 

NPS
(2 weken /

2021) 

A.H.M.B. 
Laarhoven 6 / 40 5 / 36 2 / 17 9.5 / 9.2 100 / 94

Datum NPS Motivatie Respondent 

13-apr-2021 10 Na een gesprek wist zij snel wat ik nodig had Ik 
voelde mij heel veilig bij haar Anoniem

22-apr-2021 9 Luistert goed en doet er wat mee samen met jou Anoniem

Datum Compliment (top) Respondent 

13-apr-2021 Zij gaf mij rust ik voelde mij vertrouwd Anoniem

22-apr-2021 Dat me ik me op me gemak voelde bij haar en mezelf kon zijn Anoniem

https://clicks.qualiview.nl/ptrc/BYACAACIIEQUEWEIxwiH/Account/AuthenticateReportKey/fe791d38-f33d-4de4-ab0d-808915457ccf?ReturnUrl=Monitor%2FResults%2FEmployeeResults%3FemployeeId%3D160651%26startDate%3D15-3-2021%26endDate%3D29-3-2021


Zorgverlener: A.H.M.B. Laarhoven

Zorgverlener 

Aantal
aangeboden
activiteiten

(2 weken / 2021) 

Aantal succesvol
verstuurde

vragenlijsten
(2 weken / 2021) 

Ingevulde
vragenlijsten

(2 weken /
2021) 

Alg.
beoordeling
(2 weken /

2021) 

NPS
(2 weken /

2021) 

A.H.M.B. 
Laarhoven 2 / 94 2 / 88 2 / 47 9.0 / 9.2 100 / 83

Datum NPS Motivatie Respondent 

23-nov-2021 10 De rust, aandacht en begrip deden me goed. Plus 
haar proffesionaliteit. Anoniem

26-nov-2021 10 Anoniem

Datum Verbeterpunt (tip) Respondent 

23-nov-2021 geen verberterpunt Anoniem

26-nov-2021 De sessies vlogen voorbij, had soms wat langer gemogen Anoniem

Datum Compliment (top) Respondent 

23-nov-2021 Lees voorgaande. Had veel vertrouwen in haar. Anoniem

26-nov-2021 Professioneel, deskundig, betrouwbaar Anoniem

Overzicht uitnodigingen per zorgverlener (twee weken):

In onderstaand overzicht worden alleen de zorgverleners getoond die de afgelopen twee 
weken uitbehandelde cliënten met e-mailadres hebben uitgenodigd voor deelname aan 
het onderzoek.

Dit zijn de cliënten die door de zorgverlener zijn uitbehandeld, waarvoor toestemming 
voor benaderen per post of e-mail (met e-mailadres) geregistreerd is, en waar geen 



exclusie op van toepassing is.

De resultaten van het onderzoek zijn hier vervolgens zichtbaar. Door middel van kleuren 
wordt weergeven of iemand boven of onder de door jou ingestelde norm scoort. De 
organisatienorm kun je in de Qualiview rapportagetool instellen via ‘beheer’ en 
vervolgens ‘normen’.
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