
Cliënten tevredenheidsonderzoek  
kwaliteitspraktijk.nl 
Naam client 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Naam therapeut 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------  
Datum 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- 
 
Om een beter inzicht te krijgen in de ervaring van mijn cliënten met betrekking tot de 
behandelingen die u bij mij ondergaat vraag ik u vriendelijk mee te werken aan dit 
tevredenheidsonderzoek, ook namens kwaliteitspraktijk.nl. 
Dit onderzoek invullen kost tussen de 5 en 15 minuten van uw tijd. (waarvoor mijn 
dank!). 
 
Uitleg onderzoek: Vink ‘ja, of ‘nee’ aan en geef indien van toepassing een cijfer tussen 1 
en 5 waarbij 1 ‘ onvoldoende’ is en een 5 ‘uitstekend’. U kunt het formulier mailen naar:  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
of uitprinten en meenemen naar uw volgende afspraak of per post sturen (gemaakte 
portokosten zal ik u vergoeding). 
 
Intakegesprek 
1.Ik heb het gevoel dat mijn therapeut aandacht heeft voor mijn klachtomschrijving 

 ja   nee   omcirkel waardering cijfer  1  2 3 4 5 

2. Mijn therapeut geeft aan wat hij/zij wel en niet voor mijn klacht kan betekenen 

 ja   nee   omcirkel waardering cijfer  1  2 3 4 5 

3. Mijn therapeut heeft mij verteld dat er een behandelovereenkomst getekend moet 

worden 

 ja   nee   

4. Mijn therapeut heeft mij gewezen op mijn rechten waaronder het recht om een 

klacht in te dienen bij de WKKGZ geschilleninstantie waar hij/zij bij is aangesloten 

 ja   nee   

5. Ik heb tijdens de intake een helder beeld gekregen over de tijdsduur en kosten van de 

sessies 

 ja   nee   omcirkel waardering cijfer  1  2 3 4 5 

 

 

 

 



Cliënten tevredenheidsonderzoek  
kwaliteitspraktijk.nl 
Praktijkruimte en bereikbaarheid 

6. De praktijk is goed bereikbaar met het openbaar vervoer en/of 

beschikt over voldoende parkeergelegenheid 

 ja   nee   omcirkel waardering cijfer  1  2 3 4 5 

7. Er is een wachtkamer 

 ja   nee   omcirkel waardering cijfer  1  2 3 4 5 

8. Er is een toilet aanwezig 

 ja   nee   omcirkel waardering cijfer  1  2 3 4 5 

9. De praktijkkamer ziet er goed verzorgd uit (schoon, fris, daglicht en ventilatie) 

 ja   nee   omcirkel waardering cijfer  1  2 3 4 5 

 

Resultaten van de aangeboden therapie/sessies 
 
10. Hoe tevreden bent u over de resultaten van de therapie? 
 
omcirkel waardering cijfer  1  2 3 4 5 
 
Hieronder kunt u uw persoonlijke ervaringen/opmerkingen/tips/feedback geven 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 
Bedankt voor uw tijd, ik als therapeut zal er alles aan doen uw ervaringen te verwerken 
in mijn praktijk.  


