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Maatschappelijke vraag 
Ziekenhuis De Sionsberg in Dokkum zag de afgelopen jaren het aantal patiënten afnemen, het ziekenhuis compacter worden en 
het personeelsbestand uitdunnen. De Acute Diagnose en Opname Afdeling (ADOA) is het antwoord op deze ontwikkelingen en 
de manier om laag complexe acute zorg in de regio noordoost Friesland te waarborgen. De projectgroep ADOA heeft gevraagd 
een evaluatie uit te voeren met als  centrale vraag: ‘Hoe ervaren patiënten de kwaliteit van acute zorg op de ADOA en welke 
factoren verklaren de ervaren kwaliteit van acute zorg op de ADOA binnen ziekenhuis De Sionsberg in Dokkum?’. 

Werkwijze 
Het onderzoek is een cross-sectionele, 
kwantitatieve studie. Patiënten die de 
ADOA verlieten (n=71) vulden een 
schriftelijke vragenlijst in. Veel vragen 
zijn afkomstig uit de verkorte versie van 
de CQ-index Ziekenhuisopname (Nivel, 
2012). Figuur 1 geeft het 
onderzoeksmodel weer. 

Resultaten 
Het hele onderzoeksmodel is getoetst met een multiple regressieanalyse. De 
resultaten daarvan zijn gepresenteerd in een tabel, zonder de schalen ‘eigen 
inbreng’, ‘communicatie rond medicatie’ en ‘inhoud opnamegesprek’. Deze drie 
schalen hadden een te laag aantal observaties.  

Drie belangrijkste conclusies 
1. Patiënten ervaren de acute zorg op de ADOA als zeer goed (rapportcijfer 9,0).  
2. Er is een significant positief verband tussen de ‘communicatie met 

verpleegkundigen’ en de ervaren kwaliteit van acute zorg. 
3. Er is een significant positief verband tussen de ‘ervaren efficiëntie’ en de 

ervaren kwaliteit van acute zorg.  
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Ervaren kwaliteit 

van acute zorg 

Ervaring ten aanzien van tastbaarheden 

- ‘eigen inbreng’ 

Ervaring ten aanzien van betrouwbaarheid 

- ‘gevoel van veiligheid’ 

Ervaring ten aanzien van responsiviteit 

- ‘communicatie met verpleegkundigen’ 

- ‘communicatie met artsen’’ 

Ervaring ten aanzien van zekerheid 

- ‘communicatie rond medicatie’  

- ‘uitleg bij behandeling’ 

Ervaring ten aanzien van empathie 

- ‘inhoud opnamegesprek’ 
  

 Efficiënte acute zorglevering 

- ‘ervaren efficiëntie’  

- ‘wachtduur tot het zien van een 

professional’  

- ‘verblijf op de ADOA’ 
  Figuur 1. Het onderzoeksmodel 


