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De waardering van uw behandeling 
In deze vragenlijst wordt u gevraagd uw mening te geven. In veel gevallen wordt u gevraagd 
of u vindt dat iets voldoende of goed is geweest. Als u het hiermee eens bent, maakt u het rondje 'ja' zwart. Als u 
het er niet mee eens bent of niet helemaal, maakt u het rondje 'nee', zwart.
 

Informatie 

 
 

1. 
Heeft u voldoende informatie gekregen over de behandelings- 

 mogelijkheden van de praktijk?

2. 
Heeft u voldoende informatie gekregen over de aanpak van uw 

 behandeling?  

3. 
Heeft u voldoende informatie gekregen over het te verwachten resultaat 
van uw behandeling?  

Inspraak 

1. Kon u meebeslissen over de behandeling die u zou krijgen? 
 

2. Is er een behandelingsplan voor u gemaakt? 
 

3. Heeft u ingestemd met dit plan? 
 

Hulpverlener 

1. Vond u uw hulpverlener voldoende deskundig? (goed in zijn/haar vak) 
 

2. Kon u uw hulpverlener voldoende vertrouwen? 
 

3. Toonde uw hulpverlener voldoende respect voor u? 
 

4. Luisterde uw hulpverlener voldoende naar u? 
 

Resultaat 

1. Werd het behandelingsplan naar uw wens uitgevoerd? 
 

2. 
Vond u de behandeling de juiste aanpak voor uw problemen of 
klachten?  

3. Heeft u door de behandeling meer grip gekregen op uw klachten? 
 

4. Bent u door de behandeling voldoende vooruit gegaan? 
 

5. Bent u door de behandeling beter in staat de dingen te doen die u wilt? 
 

6. 
Kunt u door de behandeling beter omgaan met mensen of situaties 
waar u eerder moeite mee had?  

Rapportcijfer 

 1 = laagste score 
1. Welk rapportcijfer zou u geven aan de totale behandeling?

 10 = hoogste score

2. 
Wat moet de praktijk volgens u verbeteren om dit rapportcijfer te 

 verhogen?

3. Heeft u verder nog opmerkingen over de behandeling?

4. Zou u een ander aanraden hulp te zoeken bij deze praktijk? 
 

 
 
Bedankt voor het invullen 
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