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Samenvatting
Cliënten van ’t Keuze Dieet zijn gevraagd om anoniem deel te nemen aan een vragenlijst
om te helpen de dienstverlening van ’t Keuze Dieet te verbeteren.
De vragenlijst bevatte vragen met betrekking tot de volgende onderwerpen:
 Demografie van de respondent
 Informatievertrekking van ’t Keuze Dieet
 De website www.keuze-dieet.nl
 De dieetbehandeling van ’t Keuze Dieet
 De steun van ’t Keuze Dieet
 De organisatie van ’t Keuze Dieet
 De accommodatie & bereikbaarheid van ’t Keuze Dieet
 De financiering van ’t Keuze Dieet
 Positieve ervaringen, verbeterpunten en suggesties voor ’t Keuze Dieet
De enquête is persoonlijk meegegeven aan de cliënt, per post of per email verstuurd.
In totaal hebben er 38 cliënten meegedaan aan dit onderzoek, waarvan 13 mannen en 25
vrouwen. De leeftijd varieerde tussen de 0 en 78 jaar. De gemiddelde leeftijd was 46
jaar.
De resultaten van het onderzoek waren zeer positief op alle ondervraagde onderwerpen.
Als gemiddeld resultaat heeft ’t Keuze Dieet een 7,9 mogen ontvangen.
Punten die verbeterd zouden kunnen worden zijn:
 Meer tijd tijdens het consult besteden aan wat goede en slechte voeding is
 Meer schriftelijke informatie (folders/brochures) meegeven tijdens het eerste
consult
 Supermarkttour aanbieden aan cliënten die betere keuzes willen maken
 Adviezen ontwikkelen voor cliënten die geen Nederlands kunnen met
afbeeldingen, zodat zij ook langs kunnen komen zonder familie die alles voor hun
vertaalt
 Begeleiding aanbieden via de email en website
 Een lijst ontwikkelen met gezonde producten die in de buurt te koop zijn
NB: De volledige vragenlijst is voor referentie in bijlage 1 van dit document opgenomen.
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Hoofdstuk 1: Inleiding
1.1 Organisatieomschrijving
Uit het vooronderzoek is er al veel informatie over de organisatie naar voren gekomen.
Hieronder vindt u een aanvulling op deze informatie om een compleet beeld krijgen van
’t Keuze Dieet.
1.2 De organisatie
Achtergrond
De naam is als volgt voortgekomen. Met het ‘t Keuze Dieet wordt gekeken welke keuzes
u het beste kunt maken. Er wordt een plan opgesteld met persoonlijke doelen en op
welk termijn u deze wilt gaan halen. Bovendien wordt er rekening gehouden met uw
persoonlijke wensen, leeftijd, geslacht, werk en hobby’s. Zo wordt er gekeken naar
welk eten u lekker vindt. U kunt blijven genieten, maar zal verleidingen leren te
weerstaan. Dit zal ervoor zorgen dat u het dieet makkelijk vol kunt houden. Kortom voor
iedereen een passende keuze!
’t Keuze Dieet is een diëtistenpraktijk, bestaande uit drie locaties.
 De eerste locatie, geopend in 2013, is gevestigd in Huisartsenpraktijk
Westergracht, van Oosten de Bruijnstraat 2 (Leidsebuurt, nabij centrum), 2014 VS
in Haarlem.
 Om een avondspreekuur te garanderen is in begin 2014 de tweede locatie geopend
bij Fysiotherapie Leidsevaart, Munterslaan 4, 2012 DN in Haarlem, later verhuisd
naar Blom Therapeuten, Zijlweg 60 (Zijlwegbuurt, nabij centrum en Overveen),
2013 DK in Haarlem.
 Als laatste is in begin 2015 de tweede locatie geopend in Huisartsenpraktijk de
Watertoren, van den Eijndekade 91 (de Glip, nabij Cruquius), 2102 LE in
Heemstede.
Branche
De branche waarin ’t Keuze Dieet opereert is de gezondheidszorg.
Kernactiviteit
De kernactiviteit van ’t Keuze Dieet bestaat uit het geven van voeding- en dieetadvies,
dit gebeurd zowel in de praktijk als op de locaties.
Werknemers
De oprichter, eigenaar en tevens de enige medewerker – Janna Koopman - is een
gediplomeerd en kwaliteitsgeregistreerde diëtist afkomstig uit Nederland.
De diëtist is gespecialiseerd in Sportdiëtetiek en Voeding bij Diabetes Mellitus.
Zij is aangesloten bij de volgende beroepsverenigingen:
 NVD (Nederlandse Vereniging van Diëtisten)
 VDZK (Vrijgevestigde Diëtisten Zuid Kennemerland)
 NDN (Natuur Diëtisten Nederland)
 VSN (Vereniging Sportdiëtetiek Nederland)
 Puur Diëtist
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1.3 Opdrachtgever
Werkwijze
Zoals op de website van de praktijk te lezen is, is de werkwijze van ’t Keuze Dieet;
praktisch, persoonlijk, professioneel en met aandacht voor privacy en mogelijke
klachten.
Openingsdagen en -tijden
De praktijk is op de volgende tijden geopend voor het spreekuur:
 Dinsdag van 15.00-20.00 uur
 Woensdag van 8.00-13.00 uur
 Donderdag van 17.30-21.30 uur
 Zaterdag van 9.00-17.00 uur
De praktijk kan bereikt worden via het telefoonnummer 06 174 031 65. Indien er geen
gehoor wordt gegeven, wordt men na het inspreken van de voicemail teruggebeld.
Tevens kan er een bericht worden gestuurd naar janna@keuze-dieet.nl
Tarieven en voorwaarden
De tarieven en voorwaarden van de dienstverlening van ’t Keuze voor particulieren zijn
als volgt:
Onderstaande prijzen zijn van alléén toepassing bij één van de onderstaande redenen:
 wanneer een afspraak niet wordt nagekomen;
 er niet afzegt wordt binnen 24 uur vóór de afgesproken tijd;
 nadat de maximale vergoeding van de zorgverzekeraar bereikt is (normaliter 3 uur per
jaar vanuit de basisverzekering).
Eerste consult (60 minuten directe tijd, 15 minuten indirecte tijd):
Vervolgconsult (30 minuten):
Weegconsult (15 minuten):
Aan huis toeslag:
Niet nakomen van een afspraak:

€75-,
€30,€15-,
€15-,
€25-,

1.2.2 De opdrachtgever
De oprichter en eigenaar van ’t Keuze Dieet, Janna Koopman, heeft op de Hogeschool
van Amsterdam haar vierjarige studie Voeding & Diëtetiek succesvol afgerond in 2011
(richting paramedisch). Ze is geregistreerd bij het kwaliteitsregister voor paramedici en
is lid van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten. Momenteel is ze werkzaam als
vrijgevestigde diëtiste bij ’t Keuze Dieet waar ze tevens oprichter en eigenaar van is.
De diëtist wilt zich voortdurend blijven ontwikkelen en heeft o.a. de volgende cursussen
gevolgd:
 Post HBO Voeding en Diabetes, aan de HAN (2015)
 Post HBO Sportdiëtetiek, aan de Hogeschool van Amsterdam (2015)
 Basiscursus Motivational Interviewing, ProEducation, Utrecht (2015)
Voor overige cursussen die gevolgd zijn door de diëtist, wordt u verwezen naar haar
Curriculum Vitae (bijlage 4) of naar de website
http://www.kwaliteitsregisterparamedici.nl/
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Visie
Voor iedereen is goede voeding belangrijk.
Echter, niet iedereen heeft hetzelfde levenspatroon of dezelfde doelen.
Daarom is het van belang dat het voedingsadvies persoonlijk en doelgericht is.
Doel van 't Keuzedieet
Het leveren van zo hoog mogelijke kwaliteit van (sport) diëtetiek aan individuen en
groepen zowel in de eerstelijnszorg als preventief.
Voorlichtende activiteiten ondernemen voor cliënten, (sport)verenigingen en andere
beroepsgroepen in de gezondheidszorg of het bedrijfsleven.
't Keuzedieet streeft naar een professionele, commerciële bedrijfsvoering, met aandacht
voor persoonlijk en doelgerichte adviezen, waardoor het dieet makkelijk is vol te
houden.
Doelstelling
Het continueren van huidige werkzaamheden en uitgroeien tot een professionele
praktijk die inkomsten genereert uit activiteiten.
Als praktijkhouder verder specialiseren op het gebied van voedingsallergieën, diabetes
mellitus type 1 en 2 en sportdiëtetiek.
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Hoofdstuk 2: Plan van aanpak
2.1 Achtergrond
2.1.1 Probleemstelling
’t Keuze Dieet bestaat sinds 2013, het idee is dat de cliënten over het algemeen zeer
tevreden zijn, maar dit is nog nooit gemeten met een klanttevredenheidsonderzoek.
Door onderzoek naar de tevredenheid doen wordt er een duidelijk beeld over de huidige
situatie en mogelijke verbeterpunten. Voordelen die voortvloeien uit dit onderzoek zijn
verdere professionalisering van de dienstverlening van ’t Keuze Dieet. Daarbij kan Janna
Koopman door middel van dit onderzoek 10 punten krijgen voor het kwaliteitsregister
van paramedici (Kwaliteitsregister Paramedici, 2011-2016).
2.1.2 Doelstelling
Inzicht creëren in de huidige visie, alsmede de wensen en behoefte van de klanten van
’t Keuze Dieet over haar dienstverlening om zo verder te professionaliseren.
2.1.3 Vraagstelling
 Wat vinden de cliënten van de dienstverlening van ’t Keuze Dieet?
 Wat vinden de cliënten van de diëtist van ’t Keuze Dieet?
 Wat vinden de cliënten van de communicatie, bejegening en informatieverstrekking
van ’t Keuze Dieet?
 Wat vinden de cliënten van de bereikbaarheid van ’t Keuze Dieet?
 Wat vinden de cliënten van de accommodatie van ’t Keuze Dieet?
 Wat zijn de verbeterpunten voor ’t Keuze Dieet?
2.2 De opdracht
De opdracht is om onderzoek te doen naar de tevredenheid onder de cliënten van ’t
Keuze Dieet en te constateren welke verbeterpunten er zijn. Naar aanleiding van het
onderzoek zullen conclusies worden opgesteld. Aan de hand van deze conclusies volgt
een advies en implementatieplan.
2.3 Producten
De producten die moeten worden gemaakt om de doelstelling van dit project te behalen
zijn:
 Vragenlijst digitaal en analoog
 Begeleidende brief voor bij de e-mail en op papier
 Een rapport met relevante, realistische en bruikbare aanbevelingen op basis van het
uitgevoerde klanttevredenheidsonderzoek voor de opdrachtgever, inclusief een
implementatieplan.
2.4 De betrokkenen
Bij dit project is één partij betrokken, namelijk:
 Janna Koopman, diëtist, oprichter en eigenaar van Diëtistenpraktijk ’t Keuze Dieet. Zij
is financieel betrokken en zal het gehele klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren en
schrijven.
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2.5 Draagvlak
Aangezien er maar één partij betrokken is bij het advies en de uitvoering hiervan is het
eenvoudig om draagvlak te creëren. Indien zij in de knel raakt, overlegt zij met
diëtisten uit haar netwerk (www.vdzk.nl) of neemt ze contact op met de NVD
(Nederlandse Vereniging van Diëtisten).
2.6 Randvoorwaarden
De randvoorwaarden die gesteld zijn aan dit project zijn:
 Er wordt overlegd tussen de adviseur/opdrachtgever en collegae diëtisten over de
voortgang van het adviestraject.
 Het advies wordt uitgevoerd zoals van tevoren beschreven in het plan van aanpak.
 De kwaliteit wordt gewaarborgd door te werken met de PDCA-cyclus.
 De kosten voor de benodigde aankopen om het klanttevredenheidsonderzoek uit te
voeren zijn voor de opdrachtgever. Voor er wordt overgegaan tot aankoop wordt er
eerst hierover overlegd met de opdrachtgever.
De kosten die zijn verwacht, zijn voor de volgende materialen:
o Papier € 5,00
o Inkt € 35,00
o Postzegels voor versturen en de retourenveloppen €45,00
o Enveloppen & retourenveloppen € 10,00
o Totaal beraamde kosten: €95,00
2.7 Activiteiten en planning
2.7.1 Activiteiten
De activiteiten die moeten worden ondernomen voor dit project zijn:
 Schrijven van een plan van aanpak
 Doel-, vraag-, probleemstelling opstellen
 Inventariseren hoeveel mensen er te benaderen zijn
 Verzamelen van de adresgegevens of e-mailgegevens van de cliënten van ’t Keuze
Dieet
 Inlezen in klanttevredenheidsonderzoeken en voorbeelden zoeken
 Opstellen van een vragenlijst voor het klanttevredenheidsonderzoek
 Opstellen van een begeleidende brief en e-mail voor bij het
klanttevredenheidsonderzoek
 Artikelen aanschaffen zoals, enveloppen, papier, printerinkt en postzegels.
 Printen en versturen of mailen van de vragenlijsten en begeleidende brieven
 Printen en versturen of mailen van de reminders
 Analyseren van de verkregen gegevens
 Opstellen van de adviezen
 Opstellen van een implementatieplan
 Schrijven van een samenvatting
 Het document samenvoegen, nalezen en opmaken tot een net geheel
 De resultaten in PDF en geprint overhandigen aan de eigenaresse van ’t Keuze Dieet.

Klanttevredenheidonderzoek Diëtistenpraktijk ’t Keuze Dieet 2016

9

2.7.2 Planning
1 oktober 2014 – 25 december 2014: Voorbereidende taken (Schrijven plan van
aanpak, enquête opstellen, begeleidende brief opstellen, emailadressen verzamelen,
producten aanschaffen)
1 januari 2015– 31 december 2015: Klanttevredenheidsonderzoek verspreiden
1 januari 2016 – 31 januari 2016: resultaten in database zetten
1 februari 2016 – 30 april 2016: resultaten verwerken
1 mei 2016 – 31 mei 2016: verder uitwerken van Klanttevredenheidsonderzoek
10 juni 2016: Klanttevredenheidsonderzoek uploaden bij online Kwaliteitsregister
Paramedici.
2.8 Werkwijze en kwaliteitsbewaking
Dit adviesrapport zal methodisch worden opgebouwd aan de hand van het stappenplan
‘adviseuradvies’. (Grit & Gerritsma, 2007). Dit stappenplan beslaat 10 stappen om zo tot
een volwaardig advies te komen.
PDCA-cyclus
Om te zorgen dat de kwaliteit geborgd blijft zal er gebruik worden gemaakt van PDCAcyclus. Dit is een methodische wijze om een proces te verbeteren. PDCA is een acroniem
dat staat voor plan, do, check en act.
Tijdens de planfase wordt het plan van aanpak opgesteld wat richting en grenzen zal
geven aan het project.
Tijdens de do-fase zal het onderzoek worden uitgevoerd, de resultaten geanalyseerd en
conclusies en adviezen worden geschreven.
Tijdens de check-fase wordt het project geëvalueerd dit wordt gedaan door middel van
een procesevaluatie. Tevens is het mogelijk om een effectevaluatie uit te voeren, echter
valt dat niet meer binnen de verantwoordelijkheid van dit project. Wel is het verstandig
dit na implementatie van de adviezen op een later tijdstip nog eens uit te voeren. Dit
kan door dezelfde vragenlijst nogmaals onder nieuwe klanten te verspreiden om te
kijken of de klanttevredenheid is gestegen.
Do-fase hierin worden de verbeterpunten uit de check-fase doorgevoerd. Hierna begint
de cyclus weer bij de planfase.
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Hoofdstuk 3: Onderzoek
3.1 Enquête
De vragen uit de enquête zijn opgesteld aan de hand van de vooraf opgestelde
doelstelling en vraagstellingen, hierbij is gebruik gemaakt van PDCA-cyclus, zoals is
beschreven in het vorige hoofdstuk.
De enquête omhelst de volgende onderwerpen:
 Demografie van de respondent
 Informatievertrekking van ’t Keuze Dieet
 De website www.keuze-dieet.nl
 De dieetbehandeling van ’t Keuze Dieet
 De steun van ’t Keuze Dieet
 De organisatie van ’t Keuze Dieet
 De accommodatie & bereikbaarheid van ’t Keuze Dieet
 De financiering van ’t Keuze Dieet
 Positieve ervaringen, verbeterpunten en suggesties voor ’t Keuze Dieet
De praktijk heeft zich verdiept in de bovenstaande onderwerpen door gebruik te maken
van de volgende zoektermen:
- ‘klanttevredenheidsonderzoek”
- ‘voorbeeldvragen’ + ‘klanttevredenheidsonderzoek’
- ‘klanttevredenheidsonderzoek’ + ‘diëtist’
- ‘enquête’ + ‘diëtist’
Voor de gebruikte bronnen verwijs ik u naar het hoofdstuk bronvermelding.
In de bijlagen kunt u de volledige vragenlijst vinden samen met een begeleidende brief
en email.
Naast gesloten vragen is er per onderwerp de mogelijkheid gegeven om een tip in te
vullen. Aan het einde van de enquête is er de mogelijkheid om het belangrijkste
verbeterpunt en overige verbeteringspunten in te vullen.
3.2 Verspreiding onder de deelnemers
3.2.1 Deelnemers
De enquête is verspreid over totaal 142 cliënten. De contactgegevens zijn verkregen via
ProDiet, het cliëntregistratiesysteem waar de diëtist mee werkt. Er is een uitdraai
gemaakt van de cliënten van het afgelopen jaar (1 januari t/m 31 december 2015),
cliënten van voor die tijd zijn uitgesloten. Enige uitzondering hierop was indien cliënten
van langer dan 3 jaar geleden nu nog in behandeling waren. De adviseur heeft de lijst
samengesteld in samenwerking met de diëtist.
3.2.2 Verspreiding en analyse
Indien er e-mailgegevens aanwezig waren, is hier gebruik van gemaakt om de enquête te
verspreiden onder de deelnemers. Van enkele deelnemers is er geen e-mailadres
bekend, zij zullen de vragenlijst via de post ontvangen.
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3.2.3 Respons
Een goede respons op een schriftelijke enquête is meer dan 20% (De marktonderzoeker,
2014) oftewel in dit geval 14 respondenten. Voor het verkrijgen van een optimale
respons zijn er een aantal maatregelen genomen.
Zo wordt de enquête verzonden op een dinsdag of een woensdag (Brand & Bijmolt,
1994). Er wordt gebruik gemaakt van een herinnering (CBS, 2009). Tevens wordt er
telefonisch gevraagd om de enquête in te vullen. Indien nodig heeft de diëtist geholpen
bij het invullen van de vragenlijst.
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Hoofdstuk 4: Resultaten en conclusies
4.1 Demografie
Van de 142 verzonden vragenlijsten zijn er 27% ingevuld, waarmee het aantal reacties op
38 komt. Hieronder is een uitsplitsing gemaakt op leeftijd en geslacht en ziektebeeld.
De meeste respondenten zijn vrouw (25) en hebben de leeftijd tussen de 55-64 (9).
De leeftijd varieerde tussen de 0 en 78 jaar en had een gemiddelde van 46 jaar.

Zoals hieronder te zien is worden zijn de meeste respondenten behandeld voor
overgewicht/obesitas (13), overgewicht in combinatie met diabetes mellitus, hoge
bloeddruk en hoog cholesterol (6), ondervoeding (4) of overige dieet-, eet- of
voedingsvragen (4).
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De meeste respondenten zijn doorgestuurd door de huisarts (11), gevolgd door de
praktijkondersteuner (10). Ook komen steeds meer mensen in aanraking met de praktijk
via het internet (8), een advertentie (3) of via de internist (3).

De meeste respondenten zijn behandeld op de praktijklocatie Huisartsenpraktijk
Westergracht (17). Op de gedeelde eerste plek staat Huisartsenpraktijk de Watertoren
(17). Op de derde plek staat Blom Therapeuten (4).
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Gemiddeld hebben de respondenten 6 behandelingen gehad. De meeste respondenten
hebben 1-4 consulten gehad (20), gevolgd met 5-9 consulten (14). De minste
respondenten hebben 10-14 consulten (1) of meer dan 15 consulten gehad (3).
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4.2 De informatieverstrekking
De volgende vragen zijn beoordeeld aan de hand van een cijfer. Hieronder kunt een
toelichting van de cijfers vinden. Per vraag kunt u het gemiddelde cijfer vinden plus
een totaalcijfer van het onderdeel informatieverstrekking in zijn totaal.

De informatieverstrekking
N
Gemiddeld
SD
Hoeveelheid mondelinge informatie
38
8,1
1,00
Duidelijkheid mondelinge informatie
38
7,9
1,17
Hoeveelheid schriftelijke informatie
38
7,8
0,82
Duidelijkheid schriftelijke informatie
38
8,0
1,01
Volgbaarheid consulten
38
8,2
0,95
Weinig gebruik van moeilijke woorden
38
8,0
1,15
Gemiddelde cijfer
38
8,0
informatieverstrekking
N = aantal respondenten dat heeft deelgenomen aan de vraag
SD = Standaarddeviatie geeft de gemiddelde spreiding rondom het gemiddelde weer
Uit de bovenstaande tabel blijkt dat de meeste respondenten zeer tevreden zijn over de
informatieverstrekking van ’t Keuze Dieet. Het gemiddelde cijfer voor dit onderdeel is
een 8,0. De volgbaarheid van de consulten wordt als meest positief ervaren.
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4.3 Website
In totaal hebben 13 respondenten de website van ’t Keuze Dieet bekeken.
De meerderheid heeft de website niet bekeken (25).

De volgende vragen zijn beoordeeld aan de hand van een cijfer. In de afbeelding pagina
16 kunt een toelichting van de cijfers vinden. Per vraag kunt u het gemiddelde cijfer
vinden plus een totaalcijfer van het onderdeel website in zijn totaal.
Website
N
Gemiddeld
SD
Bereikbaarheid en vindbaarheid
13
7,6
0,79
Duidelijkheid van de informatie
13
7,6
0,52
Professionaliteit
13
7,2
0,39
Totaalcijfer website
13
7,2
0,39
Gemiddelde cijfer website
13
7,4
N = aantal respondenten dat heeft deelgenomen aan de vraag
SD = Standaarddeviatie geeft de gemiddelde spreiding rondom het gemiddelde weer
Uit de bovenstaande tabel blijkt dat de meeste respondenten de website van ’t Keuze
Dieet een ruim voldoende geven. Het gemiddelde cijfer voor dit onderdeel is een 7,4.
Zowel de bereikbaarheid (vindbaarheid) en de duidelijkheid van de informatie op de
website werden het positiefst beoordeeld.
4.4 Dieetbehandeling
De volgende vragen zijn beoordeeld aan de hand van een cijfer. Op de pagina 16 kunt
een toelichting van de cijfers vinden. Per vraag kunt u het gemiddelde cijfer vinden
plus een totaalcijfer van het onderdeel dieetbehandeling in zijn totaal.
Dieetbehandeling
Rekening houdend met wensen
Vriendelijkheid diëtist
Voldoende persoonlijke aandacht
Professionaliteit diëtist
Betrouwbaarheid diëtist
Toepasbaarheid voedingsadvies
Gemiddelde cijfer dieetbehandeling

N
38
38
38
38
38
38
38

Gemiddeld
8,3
8,6
8,5
8,2
8,2
8,1
8,3
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0,99
0,89
0,89
0,96
0,98
1,03
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N = aantal respondenten dat heeft deelgenomen aan de vraag
SD = Standaarddeviatie geeft de gemiddelde spreiding rondom het gemiddelde weer
Uit de bovenstaande tabel blijkt dat de meeste respondenten zeer tevreden zijn over de
dieetbehandeling van ’t Keuze Dieet. Het gemiddelde cijfer voor dit onderdeel is een
8,3. Het meest positiefst werd ervaren dat er voldoende persoonlijke aandacht werd
gegeven aan de respondent.
Om te kijken of er animo is naar groepscontact of groepsbehandeling, is deze vraag in de
enquête verwerkt. De grootste groep heeft hier geen interesse in (30), gevolgd door
misschien (5) en slechts een klein deel (3) geeft aan hier wel behoefte aan te hebben.

De meerderheid van de respondenten gaf aan dat het eerste consult 60 minuten duurde
(27). In de minderheid waren de respondenten waarbij de intake 30 minuten (3) en 45
minuten (8) duurde. Het grootste deel, namelijk 87% (33) vond de duur van het eerste
consult goed, 3% vond het te lang (1) en 11% (4) hadden geen mening. Er was geen
respondent die de intake te kort vond.
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De meerderheid van de respondenten gaf aan dat het tweede consult 30 minuten duurde
(26). In de minderheid waren de respondenten waarbij de intake 15 minuten (7) of 45
minuten (4) duurde. Er is één keer niet van toepassing ingevuld. Het grootste deel,
namelijk 82% (31) vond de duur van het tweede consult goed, 5% vond het te lang (2), 3%
(1) vond het te kort en 11% (4) hadden geen mening.

4.5 Steun
De volgende vragen zijn beoordeeld aan de hand van een cijfer. Op de pagina 16 kunt
een toelichting van de cijfers vinden. Per vraag kunt u het gemiddelde cijfer vinden
plus een totaalcijfer van het onderdeel steun in zijn totaal.
Steun
N
Gemiddeld
SD
Ondersteuning van de diëtist
38
8,0
1,46
Resultaat van de behandeling
38
7,9
2,03
Persoonlijke wensen en opvattingen 38
8,0
0,99
Gemiddelde cijfer steun
38
8,0
N = aantal respondenten dat heeft deelgenomen aan de vraag
SD = Standaarddeviatie geeft de gemiddelde spreiding rondom het gemiddelde weer
Uit de bovenstaande tabel blijkt dat de meeste respondenten zeer tevreden zijn over de
steun van de diëtist van ’t Keuze Dieet. Het gemiddelde cijfer voor dit onderdeel is een
8,0. Het meest positiefst werd de ondersteuning van de diëtist ervaren en dat er
voldoende rekening werd gehouden met de persoonlijke wensen en opvattingen.
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4.6 De organisatie
De volgende vragen zijn beoordeeld aan de hand van een cijfer. Op de pagina 16 kunt
een toelichting van de cijfers vinden. Per vraag kunt u het gemiddelde cijfer vinden
plus een totaalcijfer van het onderdeel organisatie in zijn totaal.
De organisatie
N
Gemiddeld
SD
Eerste afspraak werd snel gemaakt 38
7,9
1,02
Beschikbaarheid diëtist
38
7,9
0,99
Afspraak vindt op afgesproken
38
7,8
1,06
tijdstip plaats
Afspraken volgen snel genoeg op
38
7,7
1,13
Afspraak wordt tijdig afgezegd
21
7,8
0,87
Gemiddelde cijfer organisatie
38
7,8
N = aantal respondenten dat heeft deelgenomen aan de vraag
SD = Standaarddeviatie geeft de gemiddelde spreiding rondom het gemiddelde weer
Uit de bovenstaande tabel blijkt dat de meeste respondenten tevreden zijn over de
organisatie van ’t Keuze Dieet. Het gemiddelde cijfer voor dit onderdeel is een 7,8.
Het meest positiefst werd ervaren dat er de eerste afspraak snel gemaakt kon worden en
dat de diëtist voldoende beschikbaar is voor de respondent.

20

4.7 De accommodatie & bereikbaarheid
De volgende vragen zijn beoordeeld aan de hand van een cijfer. Op de pagina 16 kunt
een toelichting van de cijfers vinden. Per vraag kunt u het gemiddelde cijfer vinden
plus een totaalcijfer van het onderdeel accommodatie & bereikbaarheid in zijn totaal.
De accommodatie & bereikbaarheid N
Gemiddeld
SD
Vindbaarheid praktijklocatie
38
8,2
1,05
Bereikbaarheid met openbaar vervoer 29
8,1
0,98
Bereikbaarheid met de auto
36
8,2
0,93
Voldoende parkeergelegenheid
36
8,1
1,17
Toegankelijkheid voor minder validen 38
8,3
0,75
Telefonische bereikbaarheid
38
8,5
0,76
Vriendelijkheid diëtist aan telefoon
38
8,5
0,76
Niet erg als ik voicemail krijg
37
7,5
1,39
Snel teruggebeld door diëtist
34
8,1
0,93
De wachtruimte
38
8,3
0,83
Inrichting van de spreekkamer
38
8,2
0,88
Sfeer in de praktijkruimte
38
8,3
0,90
Gemiddelde cijfer accommodatie &
38
8,2
bereikbaarheid
N = aantal respondenten dat heeft deelgenomen aan de vraag
SD = Standaarddeviatie geeft de gemiddelde spreiding rondom het gemiddelde weer
Uit de bovenstaande tabel blijkt dat de meeste respondenten zeer tevreden zijn over de
accommodatie & bereikbaarheid van de praktijklocaties van ’t Keuze Dieet.
Het gemiddelde cijfer voor dit onderdeel is een 8,2.
De telefonische bereikbaarheid en de vriendelijkheid van de diëtist aan de telefoon
werden als meest positief ervaren bij dit onderdeel.
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4.8 De financiering
De meerderheid van de respondenten gaf aan dat de dieetkosten werden gefinancierd
via de basisverzekering (32), gevolgd door de ketenzorg (4) en op de laatste plek stond
de aanvullende verzekering (2). Er waren geen respondenten waarbij de behandeling
zelf betaald werd of via iemand anders. Wanneer de drie behandeluren uit de
basisverzekering verbruikt waren, werd in de meeste gevallen de behandeling beëindigd
(20). Een groot deel betaalde de dieetkosten zelf (14) en enkelen via de aanvullende
verzekering (4).

De volgende vragen zijn beoordeeld aan de hand van een cijfer. Op de pagina 16 kunt
een toelichting van de cijfers vinden. Per vraag kunt u het gemiddelde cijfer vinden
plus een totaalcijfer van het onderdeel financiering in zijn totaal.
Financiering
N
Gemiddeld
SD
Betaalbaarheid kosten dieetbehandeling
36
7,1
1,31
Verhouding prijs-kwaliteit
36
7,8
1,07
dieetbehandeling
Gemiddelde cijfer financiering
36
7,5
N = aantal respondenten dat heeft deelgenomen aan de vraag
SD = Standaarddeviatie geeft gemiddelde de spreiding rondom het gemiddelde weer
Uit de bovenstaande tabel blijkt dat de meeste respondenten tevreden zijn over de
financiering van ’t Keuze Dieet.
Het gemiddelde cijfer voor dit onderdeel is een 7,5.
De prijs-kwaliteitverhouding werd als meest positief ervaren.
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4.9 Positieve ervaringen en verbeterpunten
4.9.1 Positieve ervaringen
4.9.2 Verbeterpunten
4.9.3 Eindconclusie
4.9.1 Positieve ervaringen
In de volgende grafiek word weergeven welke punten het meest positief werden
ervaren.
De meeste respondenten zijn zeer tevreden over de ondersteuning van de diëtist (12),
met het resultaat van de behandeling (8) en de vriendelijkheid van de diëtist (8).
De respondenten stelden het ook op prijs dat er voldoende aandacht werd gegeven aan
hen (7) en dat er rekening werd gehouden met de persoonlijke wensen (6).

Andere positieve ervaringen die niet in de vragenlijst werden opgenomen zijn:
 De diëtist heeft goede tips gegeven over bruikbare apps (zoals de waterapp en de
stappenteller)
 De diëtist heeft ervoor gezorgd dat ik verantwoordelijke keuzes kan maken.
 Ik ben erg dankbaar dat de diëtist mijn zoontje heeft doorverwezen naar een
diëtist die meer onderzoek voor voedselallergieën kan doen. Ze denkt goed met
ons mee.
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4.9.2 Verbeterpunten
De volgende punten zouden verbeterd kunnen worden:
 Meer tijd tijdens het consult besteden aan wat goede en slechte voeding is
 Meer schriftelijke informatie (folders/brochures) meegeven tijdens het eerste
consult
 Supermarkttour aanbieden aan cliënten die betere keuzes willen maken
 Adviezen ontwikkelen voor cliënten die geen Nederlands kunnen met
afbeeldingen, zodat zij ook langs kunnen komen zonder familie die alles voor hun
vertaalt
 Begeleiding aanbieden via de email en website
 Een lijst ontwikkelen met gezonde producten die in de buurt te koop zijn
 Ik ben geheel tevreden met de behandeling
4.9.3 Eindconclusie
Aan de hand een gemiddelde van alle resultaten kan er geconcludeerd worden dat de
respondenten zeer tevreden waren over ‘t Keuze Dieet. De praktijk wordt gemiddeld
beoordeeld met een 7,9.
Hieronder kunt u een overzicht vinden van een gemiddeld cijfer per onderdeel.
Onderdeel
Informatieverstrekking
Website
Dieetbehandeling
Steun
Organisatie
Accommodatie & bereikbaarheid
Financiering
Totaal cijfer

Gemiddelde cijfer
8,0
7,4
8,3
8,0
7,8
8,2
7,5
7,9

Uit de cijfers van de bovenstaande tabel blijkt dat de respondenten het meest tevreden
waren met de dieetbehandeling, gevolgd door de steun, de informatievertrekking en de
accommodatie & bereikbaarheid. De minst positieve cijfers waren voor de website en de
financiering.
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Hoofdstuk 5: Aanbevelingen
Aan de hand van de gevonden resultaten en daarbij behorende conclusies zijn een aantal
aanbevelingen gedaan. Aangezien de tevredenheid onder de respondenten erg hoog was
zijn er gelukkig geen grote problemen die moeten worden opgelost. De strekking van het
verhaal is dat naast wat kleine adviezen ’t Keuze Dieet vooral door moet gaan zoals het
altijd al deed.
5.1 Onduidelijkheid over het gegeven advies
Eén respondent gaf aan dat het haar niet duidelijk is wat goede en slechte voeding is.
Indien dit duidelijk zou zijn, zou ze meer resultaat hebben.
Mogelijkheden om terug te dringen dat men het advies niet begrijpt zijn:
 Tijdens een gesprek vaker terugkoppelen naar de cliënt of het duidelijk is. Niet alleen
door te vragen “ben ik duidelijk” maar ook door te vragen of de cliënt in zijn of haar
eigen woorden uit kan leggen wat er verteld is.
 Niet teveel informatie in een keer geven en de cliënt een rustmoment geven om alles
even in te laten zinken. Eventueel kan er ook gevraagd worden of de cliënt toe is aan
nieuwe informatie.
 Aan het einde van elk consult vragen of de cliënt nog vragen heeft of dat er punten
onduidelijk zijn.
5.2 Onvoldoende schriftelijke informatie
Eén respondent gaf aan dat ze graag meer schriftelijke informatie had meegekregen
tijdens het eerste consult.
Dit punt kan verbeterd worden door:
 Tijdens het eerste consult te vragen wat de cliënt van de diëtist verwacht. Vaak
wordt er dan ook aangegeven wat hij/zij nodig heeft.
 Door duidelijk aan te geven wat het behandelplan is. Zo weet de cliënt wanneer
hij/zij wel nodige informatie kan verwachten. Vaak kan het zinvol zijn om een
cliënt eerst een voedingsdagboekje te laten invullen en pas later adviezen te
geven. Zo krijgt de diëtist een beter beeld van het huidige eetpatroon van de
cliënt.
 Door standaard een praktijkfolder en/of een visitekaartje mee te geven tijdens
het eerste consult, zodat de cliënt zo nodig meer informatie kan vinden.
5.3 Supermarkttour aanbieden aan cliënten
Eén respondent gaf aan dat hij het interessant zou vinden om een keer een rondleiding
door de supermarkt te krijgen, zodat hij beter gezonde keuzes kan maken.
Hier kan op ingespeeld worden door:
 De supermarkttour aan de cliënt persoonlijk aan te bieden
 Door aan de cliënt te vragen of hij nog het leuk zou vinden om dit in
groepsverband te doen. Zo ja, dan kan er gevraagd worden of hij anderen kent
die hier ook interesse in hebben, zodat de kosten laag blijven aangezien de duur
van de rondleiding anderhalf uur is en gesplitst wordt indien er meer deelnemers
zijn.
 In de eerstvolgende enquête te vragen of er interesse is in een supermarkttour.
25

5.4 Visuele adviezen ontwikkelen voor cliënten die geen Nederlands spreken
De dochter van een cliënt gaf aan dat ze handig zou vinden als de diëtist voedingsadvies
zou meegeven met plaatjes/afbeeldingen, zodat haar Turkse moeder die geen
Nederlands kan het advies ook alleen kan toepassen. Momenteel moet ze aan haar
dochter of zoon vragen om de adviezen te vertalen.
De praktijk zou beter toegankelijk zijn voor cliënten met een taalbarrière (andere taal
dan Nederlands en Engels) door:
 Voedingsadviezen te ontwikkelen met plaatjes
 Gebruik te maken van het stippenplan-dieet, die speciaal ontwikkeld is voor
verstandelijk gehandicapten. De cliënt mag een aantal stippen per dag. Een
groene stip is een gezond product, oranje betekent middenweg en er moet zo min
mogelijk van de rode stippen genomen worden. Elk product staat weergeven met
een plaatje, zodat ook een cliënt die geen Nederlands en voedingsadvies kan
begrijpen.
 Door te verwijzen naar een diëtist die wel de taal spreekt.
5.5 Begeleiding via de email en website
Eén respondent gaf aan dat hij het zou waarderen om vaker benaderd te worden via de
website of email. Hij gaf aan dan meer zijn best te zou doen, omdat hij dan meer
ondersteuning krijgt.
Dit punt kan verbeterd worden door:
 Tijdens het eerste consult aan te bieden aan de cliënt om periodiek (wekelijks of
maandelijks) een ondersteunende email te ontvangen.
 Cliënten op de hoogte te stellen dat er actuele informatie en tips aanwezig zijn
op de Facebook-pagina van ’t Keuze Dieet. Door zich aan te melden op de pagina,
ontvangt de cliënt een update indien er een bericht wordt geplaatst.
 Door een blog bij te houden op de website van ’t Keuze Dieet
 Door aan te geven dat de cliënt ook voor de eerstvolgende afspraak contact op
mag nemen via de telefoon of email indien er vragen of onduidelijkheden zijn.
5.6 Een lijst ontwikkelen met gezonde producten die in de buurt te koop zijn
Eén respondent gaf aan dat zij graag een lijst zou willen ontvangen waar op staat waar
gezonde producten in de buurt te krijgen zijn.
Dit punt kan verbeterd worden door:
 Tijdens het consult een brochure aan te bieden waar de diensten van ’t Keuze
Dieet in vermeld staan
 Aan de cliënt aan de geven dat de diëtist persoonlijk advies geeft. Indien er
specifiek vragen zijn, kan hier op ingespeeld worden. Tijdens het eerstvolgende
consult kunnen de adviezen worden meegegeven.
 Enkele voorbeelden te geven aan de cliënt waarmee ik hem/haar van dienst te
zijn.
5.7 Blijf zo doorgaan
Eén van de belangrijkste aanbevelingen van dit onderzoek is: Ik ben geheel tevreden
met de behandeling. Blijf vooral zo doorgaan. In de vrije velden werden er bijna even
vaak hele positieve als verbeterpunten neergezet. De meeste cliënten zijn dus heel erg
tevreden!
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Hoofdstuk 6: Implementatieplan
Aan de hand van de aanbevelingen zijn de volgende twee keuzes in het
implementatieplan opgenomen:
- Brochure vernieuwen
- Een lijst ontwikkelen met gezonde producten die in de buurt te koop zijn
Activiteit: Brochure vernieuwen
Taken
Voortgangsbewaking
Huidige folder laten
Eigenaar ’t Keuze
beoordelen
Dieet
Brochures van andere
Eigenaar ’t Keuze
diëtisten bekijken
Dieet
Achterhaalde informatie
Eigenaar ’t Keuze
(oude locaties)
Dieet
verwijderen van brochure
Plan van aanpak maken
Eigenaar ’t Keuze
voor brochure
Dieet
Tekst brochure
Eigenaar ’t Keuze
herschrijven
Dieet
Foto van de diëtist laten
Eigenaar ’t Keuze
maken
Dieet
Een trendy en duidelijke
Eigenaar ’t Keuze
brochure maken
Dieet
Nieuwe brochure laten
Eigenaar ’t Keuze
beoordelen
Dieet
Brochure laten afdrukken Eigenaar ’t Keuze
bij copyshop
Dieet
Brochure verspreiden op
Eigenaar ’t Keuze
o.a. de praktijklocaties
Dieet

Uitvoering
Eigenaar ’t Keuze
Dieet
Eigenaar ’t Keuze
Dieet
Eigenaar ’t Keuze
Dieet

Deadline
01-07-2016

Eigenaar ’t Keuze
Dieet
Eigenaar ’t Keuze
Dieet
Diëtist

05-08-2016

Eigenaar
Dieet
Eigenaar
Dieet
Eigenaar
Dieet
Eigenaar
Dieet

’t Keuze

01-09-2016

’t Keuze

14-09-2016

’t Keuze

30-09-2016

’t Keuze

07-09-2016

14-07-2016
30-07-2016

17-08-2016
30-08-2016

Activiteit: Een lijst ontwikkelen met gezonde producten die in de buurt te koop zijn
Taken
Voortgangsbewaking Uitvoering
Deadline
Op Google zoeken naar
Eigenaar ’t Keuze
Eigenaar ’t Keuze
14-09-2016
geschikte winkels
Dieet
Dieet
Navragen aan collegaEigenaar ’t Keuze
Eigenaar ’t Keuze
30-09-2016
diëtisten
Dieet
Dieet
Gegevens verwerken in
Eigenaar ’t Keuze
Eigenaar ’t Keuze
01-10-2016
een word-bestand
Dieet
Dieet
Geschikte afbeeldingen
Eigenaar ’t Keuze
Eigenaar ’t Keuze
14-10-2016
van hoge kwaliteit
Dieet
Dieet
toevoegen
Lijst laten beoordelen
Eigenaar ’t Keuze
Eigenaar ’t Keuze
30-10-2016
Dieet
Dieet
Lijst opslaan als pdfEigenaar ’t Keuze
Eigenaar ’t Keuze
05-11-2016
bestand
Dieet
Dieet
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Hoofdstuk 7: Evaluatie
In dit




hoofdstuk kun u informatie vinden over de:
7.1 Effectevaluatie
7.2 Procesevaluatie
7.3 Borging

7.1 Effectevaluatie
Om het effect te evalueren wordt het niet als zinvol gezien om de volledige vragenlijst
opnieuw te verzenden en te analyseren, aangezien dit arbeidsintensief is en relatief
hoge kosten met zich meebrengt voor de praktijk. In plaats hiervan wordt aangeraden
om een vereenvoudigde versie uit te brengen en alleen de punten te evalueren waar
men minder tevreden over was of waar nog onduidelijkheden over waren. Daarna wordt
gekeken hoe de punten in de praktijk verbeterd kunnen worden.
Een nadeel van het versturen van de vragenlijst per email, is dat de respons relatief laag
is. Mogelijk zou de respons hoger zijn indien er een korte vragenlijst (maximaal 3-5
gesloten vragen) wordt opgesteld die in de wachtruimte neergelegd wordt. Deze kan
anoniem ingeleverd worden in een voor daar bestemde brievenbus. Tevens is het
mogelijk om zowel een digitale als een schriftelijke versie mee te geven en te bellen
indien men na twee weken de enquête nog niet heeft ingevuld.
Een andere optie is om op de website een poll te plaatsen die mensen in kunnen vullen
over een desbetreffend onderwerp.
Als laatste en minst wenselijke optie om te evalueren is er de mogelijkheid om de
cliënten te vragen hoe ze denken over punten waar aan gewerkt is. Het nadeel daarvan
is dat deze methode een hoog risico op sociaal wenselijke antwoorden met zich mee
brengt.
7.2 Procesevaluatie
Het project is voorspoedig verlopen, doordat er een goede planning was gemaakt.
De complexiteit was vrij laag en de communicatie verliep spoedig, doordat er korte
lijnen waren. Dit heeft ervoor gezorgd dat het project op tijd is afgerond en de
hoofdvraag en deelvragen zijn beantwoord.
De enquête die op papier was verspreid had een veel grotere respons dan de digitale.
Indien het financieel mogelijk is om een enquête via brief te verspreiden, geniet dit in
de toekomst de voorkeur.
Doordat de organisatie slechts uit één persoon bestaat, zijn de communicatielijnen kort.
Tweemaal per maand, gedurende een half jaar, is de praktijkhouder actief bezig geweest
aan het klanttevredenheidsonderzoek.
Het onderzoek, de verwerking en verslaglegging zijn volgens de vooraf opgestelde
planning verlopen. Het project was tijdig klaar. Voorafgaand is er voldoende aandacht
besteed aan het opstellen van een plan van aanpak.
Helaas zijn er weinig verbeterpunten ingevuld door de respondenten. Hierdoor is het
lastig om goede aanbevelingen te doen tot verbetering. Mogelijk wordt de respons hoger,
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door verschillende opties te tonen die de respondent aan kan vinken.
Dit zal de volgende keer worden toegepast.
7.3 Borging
Om te zorgen dat de resultaten die zijn behaald geborgd worden in de toekomst is het
verstandig om een periodiek evaluatiemoment te plannen door middel van een nieuw
klanttevredenheidonderzoek. Gezien de behaalde resultaten, de grote van de praktijk
en de frequentie waarmee men in contact is met de cliënten wordt geadviseerd dit
minimaal eens in de tien en maximaal eens in de vijf jaar te doen.
Uitzondering op dit advies is indien er grote veranderingen optreden of er signalen zijn
waardoor de praktijkhouder aanleiding ziet om dit eerder te doen. Bij grote
veranderingen kan men denken aan situaties zoals het aannemen van personeel,
verbouwing van de huidige locatie of het verhuizen naar een andere locatie. In deze
situaties is het verstandig om binnen één tot twee jaar een nieuw
klanttevredenheidsonderzoek uit te voeren.
’t Keuze Dieet staat er voor open om met hogere frequentie kortere enquêtes te
verspreiden over specifieke onderwerpen. Dit kan zoals eerder aangegeven in de praktijk
zelf of via de email.
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Bijlage 2 Begeleidende brief
’t Keuze Dieet
Van den Eijndekade 91
2102 LE Heemstede
Tel. 06 17403165
E-mail janna@keuze-dieet.nl
V.L. Achternaam
Straatnaam
Adres
Postcode en woontplaats
Haarlem, datum
Onderwerp: verbeteren van de dienstverlening van ’t Keuze Dieet
Geachte meneer / mevrouw Achternaam,
Diëtistenpraktijk 't Keuze Dieet is sinds november 2013 geopend.
De doelstelling van het kwaliteitsbeleid van de praktijk is te komen tot
een optimale cliënttevredenheid in een zelfverbeterende organisatie. Om
deze cliënttevredenheid te optimaliseren is het belangrijk om uw
mening en bevindingen te kennen.
Ik wil u vragen deze enquête van hooguit 10 minuten in te vullen. Deze
enquête is uiteraard anoniem. Bij de meerkeuzevragen dient u het door u gekozen
antwoord aan te kruisen (of met een kleur te markeren) en bij de
open vragen kunt u zelf de tekst invullen.
Ik wil u vragen de vragenlijst binnen twee weken te retourneren. Via de email kan ik u
de digitale versie sturen. Indien u de papieren versie invult, kan dat via de bijgevoegde
papieren vragenlijst en retourenvelop. De digitale versie geniet de voorkeur in verband
met het verwerken van de gegevens. Voor het retourneren van de papieren vragenlijst
hoeft u geen kosten te betalen, aangezien er een postzegel en envelop bij de brief is
ingevoegd.
Graag hoor ik uw mening en wil ik u alvast hartelijk bedanken voor uw medewerking.
Met vriendelijke groet,
Janna Koopman, diëtist
Diëtistenpraktijk 't Keuze Dieet
Bijlagen: enquête, retourenvelop
36

Bijlage 3 Begeleidende email
Geachte meneer / mevrouw Achternaam,
Diëtistenpraktijk 't Keuze Dieet is sinds november 2013 geopend.
De doelstelling van het kwaliteitsbeleid van de praktijk is te komen tot
een optimale cliënttevredenheid in een zelfverbeterende organisatie. Om
deze cliënttevredenheid te optimaliseren is het belangrijk om uw
mening en bevindingen te kennen.
Ik wil u vragen deze enquête van hooguit 10 minuten in te vullen. Deze
enquête is uiteraard anoniem. Bij de meerkeuzevragen dient u het door u gekozen
antwoord aan te kruisen (of met een kleur te markeren) en bij de
open vragen kunt u zelf de tekst invullen.
Ik wil u vragen de vragenlijst binnen twee weken te retourneren via de email. Indien u
vragen heeft over het invullen van de enquête kunt u contact opnemen met de praktijk.
Graag hoor ik uw mening en wil ik u alvast hartelijk bedanken voor uw medewerking.
Met vriendelijke groet,
Janna Koopman, diëtist
Diëtistenpraktijk 't Keuze Dieet
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Bijlage 4: Curriculum Vittae
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