
Deel 1 van 3 > Aan de slag 

Deel 2 van 3 > Verdieping

Deel 3 van 3 > Verbeteren

Aan de slag!
Gebruikershandleiding voor klantervaringsonderzoek 
                                                     voor logopedisten 



2.

Welkom!

Qualiview biedt u het inzicht dat nodig is om aan de slag te gaan met de ervaring van uw cliënten 
en zo uw voordeel te behalen met de feedback van cliënten. Om u daarbij te ondersteunen bieden 
wij u deze handleiding. 

Met deze handleiding kunt u direct aan de slag met de cliëntervaringstool. Stapsgewijs leggen we 
de basishandelingen uit voor het instellen en gebruik van de rapportagetool. Zodra u de basis kent, 
kunt u zich verder gaan verdiepen met behulp van de vervolg handleidingen:

• Koppeling met uw software

• Ondersteunende documenten

• Informatieverplichting aan cliënten

• Support voor u en uw respondent

• Inzicht in uw resultaten via: 

• Online rapportagetool

• Tweewekelijkse activiteitenmail

• Managementrapportage

• Dataoplevering

• Externe koppeling (website + vergelijkingssites)

• Resultaten interpreteren

• Sturen op informatie

• Vertalen naar beleid

• Actieplannen schrijven 

Ik hoop dat deze handleiding een impuls geeft om binnen uw organisatie de cliëntervaring te 
meten en inzichtelijk te maken voor de medewerkers en cliënten.
Mochten er vragen zijn of wilt u meer informatie ontvangen, dan horen we het graag. Voor nu 
wens ik u veel succes met het verkrijgen van inzicht!

Hartelijke groet,

Niels Grit 
Directeur Qualizorg 

Deel 1 van 3 > Aan de slag 

Deel 2 van 3 > Verdieping

Deel 3 van 3 > Verbeteren
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1.  Hoe koppel ik mijn softwaresysteem?

Een koppeling maken met uw softwaresysteem is eenvoudig te realiseren. Klik hieronder op het 
logo van het softwaresysteem dat wordt gebruikt binnen uw organisatie. De link verwijst naar een 
uitgebreide handleiding waarin stapsgewijs staat uitgelegd hoe u de koppeling kunt realiseren. 
Staat uw softwaresysteem er niet bij? Dan is er (nog) geen koppeling en kunt u via Excel gegevens 
van de respondenten uploaden.

https://www.qualiview.nl/pdf/logo/handleiding_uploaden_gegevens.pdf
https://www.qualiview.nl/pdf/fysio/curasoft.pdf
https://www.qualiview.nl/pdf/logo/de_heer.pdf
https://www.qualiview.nl/pdf/logo/evry.pdf
https://www.qualiview.nl/pdf/fysio/fairware_winmens.pdf
https://www.qualiview.nl/pdf/logo/fysiomanager.pdf
https://www.qualiview.nl/pdf/logo/incura.pdf
https://www.qualiview.nl/pdf/logo/inepd.pdf
https://www.qualiview.nl/pdf/logo/intramed.pdf
https://www.qualiview.nl/pdf/fysio/james_software.pdf
https://www.qualiview.nl/pdf/logo/medikad.pdf
https://www.qualiview.nl/pdf/logo/prosoftware.pdf
https://www.qualiview.nl/pdf/logo/skinadmin.pdf
https://www.qualiview.nl/pdf/logo/spotonmedics.pdf
https://www.qualiview.nl/pdf/logo/vlotsolutions.pdf
https://www.qualiview.nl/pdf/logo/zorgadmin.pdf
https://www.qualiview.nl/uploads/diensten/handleiding_uploaden_gegevens_(paramedisch).pdf
https://www.qualiview.nl/pdf/logo/mijnlogopediedossier.pdf
https://www.qualiview.nl/pdf/logo/ons.pdf
https://www.qualiview.nl/pdf/logo/ysis.pdf
https://www.qualiview.nl/pdf/logo/ysis.pdf
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2. Hoe verzamel ik data?

Alles begint met het verzamelen van data. Met de feedback van uw cliënten kunt u de kwaliteit 
van de geleverde zorg binnen uw praktijk verbeteren. Om gedegen conclusies te trekken adviseren 
wij minimaal 50 ingevulde vragenlijsten per medewerker of 100 ingevulde vragenlijsten per jaar 
en per praktijk te verzamelen. Om dit aantal te realiseren geven we u stapsgewijs een aantal 
aanwijzingen.

Betrek de cliënten bij het onderzoek. Vertel cliënten bij de eerste 
behandeling dat ze aan het einde van het behandeltraject de 
mogelijkheid krijgen om feedback te geven op de geleverde zorg middels 
een (digitale) vragenlijst. Op het uitvoeren van klantervaringsonderzoek 
is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van toepassing. 
Het is belangrijk dat u hen daarover informeert. Ter ondersteuning 
kunt u een uitnodiging met toestemmingsformulier, een flyer en een 
informatiebrief in vier talen downloaden en printen (downloadlinks in 
hoofdstuk 6 ).

Bespreek tijdens de laatste behandeling dat de cliënt een vragenlijst 
toegestuurd krijgt en benadruk het belang van de feedback van de 
klant. Met de teruggestuurde vragenlijst krijgt u namelijk de ervaring 
van uw praktijk inzichtelijk en kunt u sturen op verbeteringen. Dit komt 
allemaal ten goede aan de zorg voor de cliënt. Vergeet niet om de cliënt 
toestemming te vragen voor het toezenden van een vragenlijst. 

Is de behandeling met de cliënt afgerond? Controleer in uw 
softwaresysteem of het e-mailadres van de cliënt goed is ingevuld en 
dat u het vinkje voor het uitvragen van het klantervaringsonderzoek 
heeft aangevinkt. Is het e-mailadres ingevuld en het vinkje aangevinkt? 
Sluit het dossier binnen 60 dagen na de laatste behandeling en de 
cliënt ontvangt automatisch een vragenlijst in de mailbox. Heeft u 
geen koppeling? Ga dan naar rapportagetool.qualiview.nl om een 
Excelbestand met cliëntgegevens te uploaden. 

Stap 1

Stap 2

Stap 3

http://rapportagetool.qualiview.nl
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2.1 Tips!

• Sluit het dossier van de cliënt binnen twee weken na de laatste behandeling. 
De behandeling staat nog vers bij de cliënt in het geheugen, de kans is dan groter dat hij/
zij de vragenlijst invult. 

• Heeft een cliënt geen e-mailadres? De cliënt mag, na het vragen van toestemming, ook het 
e-mailadres van een goede bekende of familielid opgeven.

• Qualiview heeft een folder en poster ontwikkeld, die u in uw praktijk kunt uitdelen en 
ophangen. Zo is de herkenning bij de cliënt groot en is de kans kleiner dat de vragenlijst in 
de prullenbak belandt. De folder en poster kunt u downloaden via de links in hoofdstuk 6.

2.2 Uitnodigingsregels

• Een cliënt wordt niet voor het onderzoek uitgenodigd als deze de afgelopen 365 dagen 
eerder heeft deelgenomen aan klantervaringsonderzoek van Qualiview. Zo voorkomen we 
dat de cliënt overspoeld wordt met vragenlijsten.

• Een cliënt dient minimaal twee behandelingen te hebben gehad in de afgelopen twaalf 
maanden om uitgenodigd te kunnen worden voor het onderzoek. 

• Sluit u een dossier pas na 60 dagen, dan wordt er géén vragenlijst meer verstuurd.

• Cliënten worden na de 22ste behandeling of als de behandeling eerder afgesloten is 
uitgenodigd. 
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3. Hoe gebruik ik de rapportagetool?

U heeft de koppeling gereed en u bent gestart met het verzamelen van data. Maar dan? U kunt op 
elk moment van de dag de resultaten inzien in uw eigen online tool. 

3.1 Inloggen

Ga naar rapportagetool.qualiview.nl en log in met 
uw persoonlijk inloggegevens. Deze gegevens heeft u 
ontvangen bij aanmelding. Gegevens kwijt? Klik dan op 
‘wachtwoord vergeten’ op  
rapportagetool.qualiview.nl.

Na inloggen verschijnt de dashboardpagina. Op het 
dashboard vindt u een overzicht van de belangrijkste 
resultaten van de afgelopen drie maanden.

Stapsgewijs leggen we de verschillende onderdelen kort 
uit. Bent u op zoek naar meer verdieping? Dan verwijzen 
we u graag naar de gebruikershandleiding ‘Deel 2: 
Verdieping’.

3.2 Algemene beoordeling

De afgelopen drie maanden heeft deze test praktijk 
een 8,7 gescoord voor de algemene beoordeling. Onder 
de 8,7 vindt u het cijfer van de benchmark (landelijk 
gemiddelde), in dit geval ook een 8,7.  
N staat voor het aantal ingevulde vragenlijsten.

De algemene beoordeling is één vraag in de vragenlijst. 
De vraag ‘Welk cijfer geeft u uw logopedist?’ kan de 
cliënt beantwoorden met een cijfer van 0 t/m 10.

Met de knop ‘Details’  kunt u verder inzoomen op de 
resultaten die gegeven zijn op deze vraag.

http://rapportagetool.qualiview.nl
http://rapportagetool.qualiview.nl
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3.3 Gemiddelde beoordeling thema’s

De vragenlijst is opgebouwd uit thema’s. De grafiek laat 
de trend van de afgelopen drie maanden zien van de 
thema’s .

De score van 1 t/m 4 is opgebouwd uit 1 = nooit,  
2 = soms, 3 = meestal, 4 = altijd.

3.4 Net Promoter Score (NPS)

De NPS is een belangrijke indicatie voor loyaliteit van de organisatie. In de vragenlijst is de vraag 
‘Hoe waarschijnlijk is het dat u deze zorgverlener bij vrienden of familie met dezelfde problematiek 
aanbeveelt?’ opgenomen. Ze kunnen een antwoord geven van 1 t/m 10.

De NPS komt tot stand door het aantal Criticasters (paars) van het aantal Promotors (groen) af 
te trekken. In dit geval leidt 
dit tot een NPS van 59,1. De 
benchmark is in dit geval 59,9.

Meer weten over de NPS? Dan 
klikt u op de knop ‘Details’.

3.5 Overzicht indicatoren

In dit overzicht ziet u de top 5 
medewerkers, gebaseerd op de 
medewerkers met de meeste 
activiteiten.

 
De betekenissen van de iconen worden zichtbaar door hier met de muis overheen te gaan. De 
verschillende kleuren in het overzicht laten zien welke medewerkers boven of onder de ingestelde 
norm scoort. Uw eigen norm kunt u instellen via het tabblad ‘Beheer’. Meer over deze instellingen 
leert u in gebruikershandleiding ‘Deel 2: Verdieping’.
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3.6 Meest recente feedback uit open vragen

De vragenlijst bevat enkele 
open vragen, de meeste recente 
feedback vindt u in dit overzicht 
(alleen wanneer dit er meer 
dan 10 zijn). Deze feedback is 
uiteraard erg waardevol en u 
kunt daar als praktijk direct 
op inspringen als er concrete 
reacties worden genoemd. 

3.7 Procesgegevens

Onderaan het dashboard staan de 
gegevens over uw respons en het verloop 
van de laatste drie maanden. Dit gaat om 
het verloop van het aantal aangeboden 
cases (uit uw software/EPD of via het 
webformulier), het aantal uitnodigingen 
en aantal ingevulde vragenlijsten.

Om verder op de resultaten in te zoomen 
en meer opties tot vergelijkingen te 

krijgen, kan op ‘Details’ worden geklikt. U gaat dan naar het menu-item ‘Procesgegevens’.

3.8 Verdieping

Wilt u dieper op de resultaten ingaan? Klik dan op ‘Resultaten’ en kies één van de menu-items waar 
u meer over wilt inzien. U ziet hier alle gegevens die u sinds uw aanmelding heeft verzameld. U 
kunt hier selecties maken en vergelijkingen uitvoeren. Alle functionaliteiten worden uitgelegd in de 
handleiding ‘Deel 2: Verdieping’.
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4. Hoe lees ik de toegezonden activiteitenmail?

Iedere twee weken ontvangt u van ons 
een activiteitenmail. In deze e-mail 
vindt u een update over de verzamelde 
gegevens. Zo weet u precies hoeveel 
(uitnodigings)mails er de afgelopen 
twee weken succesvol zijn verstuurd en 
hoeveel vragenlijsten er zijn ingevuld per 
medewerker.

4.1 Praktijk beoordeling

In dit overzicht ziet u de gemiddelde 
beoordeling van uw cliënten van de 
afgelopen twee weken. De resultaten 
worden getoond per thema en u ziet het 
algemene cijfer. De score van 1 t/m 4 is 
opgebouwd uit 1 = nooit, 2 = soms, 3 = 
meestal, 4 = altijd.  Het algemene cijfer is op basis van een schaal van 1 t/m 10.

4.2 Overzicht uitnodigingen per medewerker

In dit overzicht worden de medewerkers getoond die de afgelopen twee weken met succes 
cliënten hebben uitgenodigd voor deelname aan het onderzoek. Het betreft de cliënten die door de 
medewerker uitbehandeld zijn en waarvoor toestemming voor benaderen per post of e-mail (met 
e-mailadres) geregistreerd is en waar geen uitzondering op van toepassing is.

4.3 Geen activiteiten?

Heeft u geen activiteiten in de activiteitenmail staan? Dat kan twee oorzaken hebben:

1.  De afgelopen twee weken hebben cliënten geen vragenlijsten ingevuld. 
U ziet dan geen resultaten onder ‘Praktijk beoordeling’.

2. U heeft de afgelopen twee weken geen cliënten uitgenodigd. U ziet dan 
geen resultaten onder ‘Overzicht uitnodigingen per medewerker’. Zijn er 
volgens u wel cliënten uitgenodigd? Controleer dan of uw softwaresysteem 
juist gekoppeld is (zie hoofdstuk 1) of controleer of de cliënten uitgesloten 
zijn in verband met de uitzonderingscriteria (zie hoofdstuk 2.2).
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5. Hoe lees ik de toegezonden managementrapportage?

Ieder kwartaal ontvangt u per e-mail de managementrapportage. In de rapportage staan de 
belangrijkste resultaten van uw klantervaringsonderzoek van de afgelopen 365 dagen. De link in de 
managementrapportage is wegens veiligheidsredenen slechts 48 uur geldig. U kunt de rapportages 
op ieder gewenst moment downloaden in uw persoonlijke rapportagetool via het menu-item 
‘Resultaten’, ‘Management Rapportages’.

5.1 De scores van de algemene beoordeling

De algemene beoordeling betreft een score van 1 
t/m 10 en geeft weer hoe de beoordeling van de 
cliënten over de praktijk is. De resultaten worden 
weergegeven in een staafdiagram met verdelingen 
in percentages van de scores en daarnaast wordt een 
gemiddelde weergegeven. Van boven naar beneden 
staan achtereenvolgens:

• de scores van de praktijk;

• de benchmark van alle deelnemende 
praktijken;

• de actieve theapeuten binnen de praktijk, waarbij de hoogste scores bovenaan staan en de 
laagste onderaan.

Onderaan het overzicht staat een trendgrafiek, met het verloop van de scores op de algemene 
beoordeling van de afgelopen 365 dagen voor de praktijk in vergelijking tot de benchmark van alle 
deelnemende praktijken.

5.2 De scores van de thema’s

De vragenlijst bevat thema’s waarop gerapporteerd wordt. Deze thema’s omvatten verschillende 
items/vragen en vormen samen een gemiddelde, gemeten vanuit de ervaring van de cliënt.

De gemiddelden van de thema’s betreffen scores van 1 t/m 4 
(1=nooit, 2=soms, 3=meestal, 4=altijd). Van links naar rechts staan 
achtereenvolgens:

• de scores van de praktijk;

• de benchmark van alle deelnemende praktijken;

• de actieve therapeuten binnen de praktijk, waarbij de 
hoogste scores links staan en de laagste scores rechts.
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Onderaan het overzicht staat een trendgrafiek, met het verloop van de scores op de thema’s van 
de afgelopen 365 dagen voor de praktijk in vergelijking tot de benchmark van alle deelnemende 
praktijken.

5.3 De belangrijkste proces- en responsgegevens

In de tabel staan de belangrijkste proces- en responsgegevens van de praktijk en de medewerkers 
over de afgelopen drie maanden. Per medewerker (en de praktijk) staan in deze tabel van links naar 
rechts:

• Het aantal aangeboden activiteiten. Dit betreft het aantal dossiers van cliënten dat vanuit 
uw software aan Qualiview is aangeboden door de hele praktijk (en per medewerker);

• Het aantal verstuurde enquêtes voor de praktijk (of per medewerker);

• Totale respons. Het totaal aan ingevulde enquêtes voor de praktijk (of per medewerker).

Onder de tabel wordt een trendgrafiek weergegeven met de belangrijkste proces- en 
responsgegevens van het afgelopen jaar voor de praktijk.

Voor meer informatie en verdieping van de proces- en responsgegevens (met bijvoorbeeld redenen 
waarom bepaalde enquêtes niet zijn verstuurd of ingevuld), kunt u in de rapportagetool terecht 
onder het menu-item ‘Resultaten’ en vervolgens de optie ‘Procesgegevens’.
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6. Links en downloads

Naast deze handleiding, bieden wij vervolghandleidingen en ondersteundende documentatie aan. 
U vindt al onze ondersteuning hieronder en in uw persoonlijke mijn.qualiview.nl. 

• Handleiding 2 - Verdieping 

www.qualiview.nl/pdf/logo/handleidingen/verdieping.pdf 

• Handleiding 3 - Verbeteringen 

www.qualiview.nl/pdf/logo/handleidingen/verbetering.pdf

• Informatiebrief met toestemmingsformulier 

www.qualiview.nl/pdf/logo/informatiebrief.pdf

• Poster en flyer 

www.qualiview.nl/pdf/informatieflyer_poster.pdf

• Voorlichtingsdocument vreemde talen 

www.qualiview.nl/pdf/voorlichtingsdocumenten_vreemde_talen.pdf

• Privacywetgeving 

www.qualiview.nl/pdf/logo/privacywetgeving.pdf

• Inclusie instructie 

www.qualiview.nl/pdf/logo/inclusie.pdf

7. Vragen?

Heeft u na het lezen van de handleiding behoefte aan extra uitleg over de rapportagetool? 
Download de uitgebreide handleiding voor het lezen van de data uit de tool: ‘Deel 2: Verdieping’. 

Qualiview heeft een eigen helpdesk, voor u en uw cliënt, die dagelijks van 08.30 tot 17.30 uur 
bereikbaar is. Onze helpdeskmedewerkers staan u graag te woord en bieden u snelle service bij 
vragen of problemen. Onze medewerkers hebben veel kennis en kunnen u daardoor gerichte 
ondersteuning bieden. Wij zorgen op werkdagen altijd voor een terugkoppeling binnen 24 uur! 
Neem contact met ons op via support@qualiview.nl of 0570-820 219. 

http://mijn.qualiview.nl
http://www.qualiview.nl/pdf/logo/handleidingen/verdieping.pdf
http://www.qualiview.nl/pdf/logo/handleidingen/verbetering.pdf
http://www.qualizorg.nl/pdf/informatiebrief_respondenten_logo.pdf
https://www.qualiview.nl/pdf/logo/informatiebrief.pdf
http://www.qualizorg.nl/pdf/poster_logo.pdf
https://www.qualiview.nl/pdf/informatieflyer_poster.pdf
www.qualizorg.nl/pdf/vertalingen/Zorgverlener_Vierluik.pdf
https://www.qualiview.nl/pdf/voorlichtingsdocumenten_vreemde_talen.pdf
https://www.qualizorg.nl/pdf/privacywetgeving_logopedie.pdf
https://www.qualiview.nl/pdf/logo/privacywetgeving.pdf
https://www.qualizorg.nl/pdf/Inclusie_instructie_logopedie.pdf
https://www.qualiview.nl/pdf/logo/inclusie.pdf
https://www.qualiview.nl/pdf/logo/handleidingen/verdieping.pdf
mailto:support%40qualiview.nl?subject=

