
 

 
 

Zorgverlener: A.H.M.B. Laarhoven 

 

Zorgverlener  

Aantal 
aangeboden 
activiteiten 

(2 weken / 2022)  

Aantal succesvol 
verstuurde 

vragenlijsten 
(2 weken / 2022)  

Ingevulde 
vragenlijsten 

(2 weken / 
2022)  

Alg. 
beoordeling 
(2 weken / 

2022)  

NPS 
(2 weken / 

2022)  

A.H.M.B. 
Laarhoven 

6 / 79 6 / 76 3 / 54 9.3 / 9.0 100 / 66 

 

 

Datum  NPS  Motivatie  Respondent  

02-nov-2022 9 

Ze luistert goed en kan alles goed verwoorden. Ze is 
rustig en de behandeling heeft goed geholpen. 
Tevens kreeg ik voldoende middelen om mijn 
probleem goed te begrijpen en een plaats te geven. 

Anoniem 

03-nov-2022 9 
Ze is eerlijk naar je toe, kan alles goed uitleggen en 
geeft je welkome gevoel  

Anoniem 

03-nov-2022 10 
Therapeut was eerlijk, ben heel veel over mezelf te 
weten gekomen en heeft me zeer gied geholpen 

Anoniem 

 

 

Datum  Compliment (top)  Respondent  

02-nov-2022 Rustig en zeer behulpzaam  Anoniem 

03-nov-2022 Ik het als heel fijn ervaren, dank je wel  Anoniem 

03-nov-2022 Nergens omheen draaien en zeggen zoals het is 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’. 
 

 

 
 

Zorgverlener: A.H.M.B. Laarhoven 

 



Zorgverlener  

Aantal 
aangeboden 
activiteiten 

(2 weken / 2022)  

Aantal succesvol 
verstuurde 

vragenlijsten 
(2 weken / 2022)  

Ingevulde 
vragenlijsten 

(2 weken / 
2022)  

Alg. 
beoordeling 
(2 weken / 

2022)  

NPS 
(2 weken / 

2022)  

A.H.M.B. 
Laarhoven 

5 / 5 5 / 5 3 / 3 9.3 / 9.3 100 / 100 

 

 

Datum  NPS  Motivatie  Respondent  

07-jan-2022 10 

Bij binnenkomst hangt er meteen een vertrouwelijks 
sfeer, je probleem wordt serieus genomen. Direct na 
bepaalde behandelingen merkte ik resultaat, 
vriendelijke behandelaar. Gaat gericht naar het 
probleem en pakt het aan. Ik ging er ieder keer vol 
goede moed heen en werd niet teleurgesteld. 

Anoniem 

11-jan-2022 10 
Ik ben bij meerdere therapeuten geweest voor 
psychologische begeleiding, maar ik voelde mij bij 
deze therapeut echt goed begrepen 

Anoniem 

12-jan-2022 10 
Fijne gesprekken gehad. Ze wist precies hoe je in 
elkaar steekt en wat je nodig hebt  

Anoniem 

 

 

Datum  Compliment (top)  Respondent  

07-jan-2022 Luistert en neemt je serieus Anoniem 

11-jan-2022 
Blijf zo doorgaan. Ik voelde me echt begrepen en je hebt me echt 
kunnen helpen 

Anoniem 

12-jan-2022 De gesprekken voelde heel vertrouwd  Anoniem 
 

 

 
 

Zorgverlener: A.H.M.B. Laarhoven 

 

Zorgverlener  

Aantal 
aangeboden 
activiteiten 

(2 weken / 2022)  

Aantal succesvol 
verstuurde 

vragenlijsten 
(2 weken / 2022)  

Ingevulde 
vragenlijsten 

(2 weken / 
2022)  

Alg. 
beoordeling 
(2 weken / 

2022)  

NPS 
(2 weken / 

2022)  

A.H.M.B. 
Laarhoven 

7 / 16 7 / 16 2 / 10 9.5 / 9.5 100 / 80 

 

 

Datum  NPS  Motivatie  Respondent  

22-feb-2022 10 Doelgerichte hulp, kijkend naar mij als persoon..  Anoniem 

24-feb-2022 10 Persoonlijk, kundig. Anoniem 
 

 

Datum  Verbeterpunt (tip)  Respondent  

22-feb-2022 
In het begin heel veel verschillende info die me verwarde. En moeilijk 
te onthouden waren.  

Anoniem 

 

 

Datum  Compliment (top)  Respondent  

22-feb-2022 Snelle actie in doelgerichte hulp Anoniem 



24-feb-2022 Persoonlijk en kundig. Anoniem 
 

 

 
 

Zorgverlener: A.H.M.B. Laarhoven 

 

Zorgverlener  

Aantal 
aangeboden 
activiteiten 

(2 weken / 2022)  

Aantal succesvol 
verstuurde 

vragenlijsten 
(2 weken / 2022)  

Ingevulde 
vragenlijsten 

(2 weken / 
2022)  

Alg. 
beoordeling 
(2 weken / 

2022)  

NPS 
(2 weken / 

2022)  

A.H.M.B. 
Laarhoven 

4 / 20 4 / 20 3 / 15 9.3 / 9.4 67 / 73 

 

 

Datum  NPS  Motivatie  Respondent  

04-mrt-2022 9  Anoniem 

08-mrt-2022 7  Anoniem 

09-mrt-2022 10 
Allereerst veel geleerd door alle inzichten die ik heb 
gekregen en daarbij zeer praktische tips gekregen om 
hier mee om te gaan.  

Anoniem 

 

 

Datum  Compliment (top)  Respondent  

04-mrt-2022 Weet waar ze het over heeft Anoniem 

09-mrt-2022 Zeer leerzaam, praktisch, fijne manier van omgang Anoniem 
 

 

 
 

Zorgverlener: A.H.M.B. Laarhoven 

 

Zorgverlener  

Aantal 
aangeboden 
activiteiten 

(2 weken / 2022)  

Aantal succesvol 
verstuurde 

vragenlijsten 
(2 weken / 2022)  

Ingevulde 
vragenlijsten 

(2 weken / 
2022)  

Alg. 
beoordeling 
(2 weken / 

2022)  

NPS 
(2 weken / 

2022)  

A.H.M.B. 
Laarhoven 

4 / 26 4 / 26 2 / 19 7.5 / 9.2 0 / 58 

 

 

Datum  NPS  Motivatie  Respondent  

05-apr-2022 5 

Ik ben van mening dat de therapeut kundig is, echter 
was de aanbevolen behandeling op lange termijn 
geen match voor mij. Ik had gehoopt op een 
behandelingstraject waarin we elke afspraak keken 
hoe het ging t.o.v. de vorige keer en welke stappen 
we moesten ondernemen om vooruitgang te boeken. 
Naar mijn idee had de therapeut geen duidelijk plan 
met mij en kwam ook niet terug op eerder besproken 
zaken in vorige sessies. Het waren echt losstaande 
sessies en daardoor niet persoonlijk met dus geen 
(persoonlijk) behandelingsplan. 

Anoniem 

05-apr-2022 9 
De therapeut luistert naar het persoon wat hij of zij 
graag zou willen en nodig heeft. Ze denkt goed mee 

Anoniem 



en werkt met bijpassende oefeningen. Ook kijkt ze 
iedere keer weer waar je staat en wat er nog nodig is 
om vooruit te komen. Ze komt rustig over en geeft 
gelijk een gevoel van vertrouwen  

 

 

Datum  Verbeterpunt (tip)  Respondent  

05-apr-2022 
Meer tijd nemen om voor elke behandeling de client opnieuw in te 
lezen zodat het ook weer helder is waarvoor deze komt 

Anoniem 

 

 

Datum  Compliment (top)  Respondent  

05-apr-2022 Het geven van een rustig en vertrouwd gevoel  Anoniem 
 

 

 
 

 
 

Zorgverlener: A.H.M.B. Laarhoven 

 

Zorgverlener  

Aantal 
aangeboden 
activiteiten 

(2 weken / 2022)  

Aantal succesvol 
verstuurde 

vragenlijsten 
(2 weken / 2022)  

Ingevulde 
vragenlijsten 

(2 weken / 
2022)  

Alg. 
beoordeling 
(2 weken / 

2022)  

NPS 
(2 weken / 

2022)  

A.H.M.B. 
Laarhoven 

2 / 28 2 / 28 2 / 22 10.0 / 9.2 100 / 62 

 

 

Datum  NPS  Motivatie  Respondent  

13-apr-2022 9 
heeft een aanpak van het hele probleem. begint bij het 
begin 

Anoniem 

 

 

Datum  Compliment (top)  Respondent  

12-apr-2022 Rustig , zeer goed luisterend  Anoniem 
 

 

 
 
 Tot hier door gestuurd 

 
 

Zorgverlener: A.H.M.B. Laarhoven 

 

Zorgverlener  

Aantal 
aangeboden 
activiteiten 

(2 weken / 2022)  

Aantal succesvol 
verstuurde 

vragenlijsten 
(2 weken / 2022)  

Ingevulde 
vragenlijsten 

(2 weken / 
2022)  

Alg. 
beoordeling 
(2 weken / 

2022)  

NPS 
(2 weken / 

2022)  

A.H.M.B. 
Laarhoven 

4 / 32 4 / 32 2 / 24 9.5 / 9.3 100 / 65 

 

 

Datum  NPS  Motivatie  Respondent  



28-apr-2022 10 

Annette is zeer betrokken, legt zaken erg goed uit en 
neemt de tijd. Wij volgen een relatietherapie waarbij 
Annette aandacht heeft voor beide en het voor allebei 
zo goed mogelijk probeert te doen. Annette draait er 
niet om heen en zegt waar het op staat zonder daarbij 
iemand te kwetsen. 

Anoniem 

04-mei-2022 10 

Annette is een heel fijn mens. Rustig, begripvol, 
duidelijk, direct, groot inlevingsvermogen, 
professioneel en kundig. Ook haar praktijk straalt rust 
en sereniteit uit. 

Anoniem 

 

 

Datum  Verbeterpunt (tip)  Respondent  

04-mei-2022 
Het computer (software) systeem misschien eens een keertje nalaten 
kijken. Die liet nog weleens te wensen over ;) 

Anoniem 

 

 

Datum  Compliment (top)  Respondent  

28-apr-2022 
De betrokkenheid die zij heeft. Zie ook de antwoorden bij vraag 8 
Daarnaast geeft ze los van sessies ook tips via apps. 

Anoniem 

04-mei-2022 
Eigenlijk wat ik net al allemaal schreef. En nogmaals bedankt voor de 
inzichtgevende hulp. 

Anoniem 

 

 

 
 

Zorgverlener: A.H.M.B. Laarhoven 

 

Zorgverlener  

Aantal 
aangeboden 
activiteiten 

(2 weken / 2022)  

Aantal succesvol 
verstuurde 

vragenlijsten 
(2 weken / 2022)  

Ingevulde 
vragenlijsten 

(2 weken / 
2022)  

Alg. 
beoordeling 
(2 weken / 

2022)  

NPS 
(2 weken / 

2022)  

A.H.M.B. 
Laarhoven 

4 / 36 4 / 36 1 / 25 9.0 / 9.3 100 / 67 

 

 

Datum  NPS  Motivatie  Respondent  

20-mei-2022 9 
Als patiënt voelde ik me op mijn gemak om over mijn 
dilemma en ontwikkeling te praten.  

Anoniem 

 

 

 

 
 

Zorgverlener: A.H.M.B. Laarhoven 

 

Zorgverlener  

Aantal 
aangeboden 
activiteiten 

(2 weken / 2022)  

Aantal succesvol 
verstuurde 

vragenlijsten 
(2 weken / 2022)  

Ingevulde 
vragenlijsten 

(2 weken / 
2022)  

Alg. 
beoordeling 
(2 weken / 

2022)  

NPS 
(2 weken / 

2022)  

A.H.M.B. 
Laarhoven 

1 / 37 1 / 37 1 / 26 10.0 / 9.3 100 / 68 

 

 

Datum  NPS  Motivatie  Respondent  



01-jun-2022 10 Er moet een klik zijn met de oefentherapeut!!! Anoniem 
 

 

Datum  Compliment (top)  Respondent  

01-jun-2022 Mensen in hun waarde laten. Anoniem 
 

 

 

 
 

Zorgverlener: A.H.M.B. Laarhoven 

 

Zorgverlener  

Aantal 
aangeboden 
activiteiten 

(2 weken / 2022)  

Aantal succesvol 
verstuurde 

vragenlijsten 
(2 weken / 2022)  

Ingevulde 
vragenlijsten 

(2 weken / 
2022)  

Alg. 
beoordeling 
(2 weken / 

2022)  

NPS 
(2 weken / 

2022)  

A.H.M.B. 
Laarhoven 

3 / 40 3 / 40 2 / 29 7.5 / 9.1 0 / 63 

 

 

Datum  NPS  Motivatie  Respondent  

06-jun-2022 7 
Adviseren mbt afstand. Brede vorm ingezet wat wel 
moet aansluiten bij de persoon.  

Anoniem 

14-jun-2022 8  Anoniem 
 

 

Datum  Compliment (top)  Respondent  

06-jun-2022 Rustig en zacht persoon. Voldoende tijd en fijne sfeer.  Anoniem 
 

 

 

 

Zorgverlener  

Aantal 
aangeboden 
activiteiten 

(2 weken / 2022)  

Aantal succesvol 
verstuurde 

vragenlijsten 
(2 weken / 2022)  

Ingevulde 
vragenlijsten 

(2 weken / 
2022)  

Alg. 
beoordeling 
(2 weken / 

2022)  

NPS 
(2 weken / 

2022)  

A.H.M.B. 
Laarhoven 

4 / 44 4 / 44 2 / 31 8.5 / 9.1 50 / 62 

 

 

Datum  NPS  Motivatie  Respondent  

21-jun-2022 8 Als mensen problemen hebben van mijn aard Anoniem 

21-jun-2022 9 
De veelzijdigheid aan behandelmogelijkheden die 
logische theorie goed combineren met het onbewuste, 
ademhaling en het gevoel. 

Anoniem 

 

 

 

Datum  Compliment (top)  Respondent  

21-jun-2022 Empathies Anoniem 

21-jun-2022 
Je veelzijdigheid aan behandelmogelijkheden die logische theorie goed 
combineren met het onbewuste, ademhaling en het gevoel. Voor mij 
een super combinatie. 

Anoniem 

 



 
 

 
 

Zorgverlener: A.H.M.B. Laarhoven 

 

Zorgverlener  

Aantal 
aangeboden 
activiteiten 

(2 weken / 2022)  

Aantal succesvol 
verstuurde 

vragenlijsten 
(2 weken / 2022)  

Ingevulde 
vragenlijsten 

(2 weken / 
2022)  

Alg. 
beoordeling 
(2 weken / 

2022)  

NPS 
(2 weken / 

2022)  

A.H.M.B. 
Laarhoven 

2 / 60 2 / 59 1 / 39 10.0 / 9.0 100 / 62 

 

 

Datum  NPS  Motivatie  Respondent  

13-aug-2022 10 

De therapeut gaf duidelijke handvatten, uitleg en 
oefeningen mee. Daar waar ik voor gekomen ben, 
heeft mij veel geholpen waar ik nu ben en mee kan 
nemen in de toekomst. Het heeft mij goed gedaan.  

Anoniem 

 

 

Datum  Compliment (top)  Respondent  

13-aug-2022 
Zij begrijpt mijn problemen. En kan ik nu verder, omdat ik weet wat ik 
moet doen.  

Anoniem 

 

 

 
 

Zorgverlener: A.H.M.B. Laarhoven 

 

Zorgverlener  

Aantal 
aangeboden 
activiteiten 

(2 weken / 2022)  

Aantal succesvol 
verstuurde 

vragenlijsten 
(2 weken / 2022)  

Ingevulde 
vragenlijsten 

(2 weken / 
2022)  

Alg. 
beoordeling 
(2 weken / 

2022)  

NPS 
(2 weken / 

2022)  

A.H.M.B. 
Laarhoven 

2 / 61 2 / 60 1 / 40 10.0 / 9.1 100 / 63 

 

 

Datum  NPS  Motivatie  Respondent  

16-aug-2022 10  Anoniem 
 

 

Datum  Compliment (top)  Respondent  

16-aug-2022 goede kennis van zaken Anoniem 
 

 

 

 
 

Zorgverlener: A.H.M.B. Laarhoven 

 



Zorgverlener  

Aantal 
aangeboden 
activiteiten 

(2 weken / 2022)  

Aantal succesvol 
verstuurde 

vragenlijsten 
(2 weken / 2022)  

Ingevulde 
vragenlijsten 

(2 weken / 
2022)  

Alg. 
beoordeling 
(2 weken / 

2022)  

NPS 
(2 weken / 

2022)  

A.H.M.B. 
Laarhoven 

9 / 53 8 / 52 3 / 34 9.0 / 9.1 67 / 63 

 

 

Datum  NPS  Motivatie  Respondent  

06-jul-2022 10 

Annette is deskundig en sluit aan bij wat er op dat 
moment nodig is en past daarbij de juiste interventies 
toe waardoor ik op de diepste lagen mijn eigen 
antwoorden vind en échte verandering kan 
doormaken.  

Anoniem 

06-jul-2022 8  Anoniem 

17-jul-2022 10 
Ik vond haar een heel prettig persoon, die mij een 
vertrouwd gevoel gaf zowel door haar persoonlijke 
aanpak als kundigheid. 

Anoniem 

 

 

Datum  Compliment (top)  Respondent  

06-jul-2022 Deskundig, therapeut met echte impact! Anoniem 

06-jul-2022 Eerlijk en vrolijk persoon Anoniem 
 

 

 
 

Zorgverlener: A.H.M.B. Laarhoven 

 

Zorgverlener  

Aantal 
aangeboden 
activiteiten 

(2 weken / 2022)  

Aantal succesvol 
verstuurde 

vragenlijsten 
(2 weken / 2022)  

Ingevulde 
vragenlijsten 

(2 weken / 
2022)  

Alg. 
beoordeling 
(2 weken / 

2022)  

NPS 
(2 weken / 

2022)  

A.H.M.B. 
Laarhoven 

6 / 67 5 / 65 4 / 45 8.5 / 9.0 50 / 63 

 

 

Datum  NPS  Motivatie  Respondent  

30-aug-2022 7 
Als mensen ook open staan voor lichaamswerk en het 
gevoelsleven.  

Anoniem 

31-aug-2022 10  Anoniem 

09-sep-2022 10 

Ze luistert goed en gaat direct daarmee aan de slag. 
Ze ziet in wat op dat moment nodig is aan 
begeleiding, oefenstof en zelfs met advies en contact 
met mijn huisarts over medicatie. Top! 

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  Verbeterpunt (tip)  Respondent  

30-aug-2022 
Uitleggen waar staan we nu, waar gaan we naar toe en welke stappen 
nemen we om daar te komen 

Anoniem 

https://clicks.qualiview.nl/ptrc/BqqAACCIIQyQEmOI10KX/Account/AuthenticateReportKey/39fcf095-46c5-4837-81cc-f9b6fb87ba88?ReturnUrl=Monitor%2fResults%2fEmployeeResults%3femployeeId%3d160651%26startDate%3d29-8-2022%26endDate%3d12-9-2022


10-sep-2022 
De therapeut niets, maar ik vind het schrijnend dat het niet vergoed 
wordt! 

Anoniem 

 

 

Datum  Compliment (top)  Respondent  

30-aug-2022 Flexibiliteit in behandelvormen Anoniem 

09-sep-2022 
Ze staat als mens op de zelfde hoogte als mij als cliënt en dat maakt 
dat er geen muurtje is en je vertrouwd voelt om te delen wat je wilt 
delen. 

Anoniem 

10-sep-2022 Professioneel, verhelderend, andere kijk op het geheel, deskundig Anoniem 
 

 

 
 

Zorgverlener: A.H.M.B. Laarhoven 

 

Zorgverlener  

Aantal 
aangeboden 
activiteiten 

(2 weken / 2022)  

Aantal succesvol 
verstuurde 

vragenlijsten 
(2 weken / 2022)  

Ingevulde 
vragenlijsten 

(2 weken / 
2022)  

Alg. 
beoordeling 
(2 weken / 

2022)  

NPS 
(2 weken / 

2022)  

A.H.M.B. 
Laarhoven 

2 / 69 2 / 67 1 / 46 9.0 / 9.0 100 / 64 

 

 

Datum  NPS  Motivatie  Respondent  

20-sep-2022 9 Ze was gewoon heel duidelijk in alles  Anoniem 
 

 

Datum  Compliment (top)  Respondent  

20-sep-2022 Heel goed waarnemend  Anoniem 
 

 

 
 

 


