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Tevredenheidsonderzoek 
 

Gegevens therapeut: 
Naam therapeut Kim Eland 
AGB-code praktijk In aanvraag 
Beroepsvereniging Nederlandse Vereniging voor Beeldende Therapie 
Adres Zilverstraat 3 
Postcode en Woonplaats 2872 ZV Schoonhoven 
Telefoon 06-29383013 
E-mail kim-eland@kunstintherapie.nl 

 

Gegevens Client: 
Naam  
Adres  
Postcode en Woonplaats  
Vult u de enquête in voor uw kind? Ja Nee, voor mijzelf 

 

 

Tevredenheidsonderzoek helemaal 
oneens 

beetje 
oneens 

neutraal beetje 
mee 
eens 

helemaal 
mee 
eens 

N.v.t. 

De informatie vooraf over deze behandeling  was 
voldoende 

      

De behandelaar was goed bereikbaar       
De therapie kon snel starten na de aanmelding       
De kosten en de betalingswijze van deze 
behandeling werden goed duidelijk gemaakt 

      

De behandelruimte was veilig en doelmatig       
In overleg met de therapeut werd er een duidelijk 
behandeldoel gesteld 

      

De behandeling sloot goed aan bij de hulpvraag       
Er was voldoende mogelijkheid om inbreng te 
hebben in de behandeling 

      

De behandeling heeft op emotioneel gebied een 
verbetering opgeleverd 

      

De behandeling heeft op sociaal gebied een 
verbetering opgeleverd 
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Tevredenheidsonderzoek helemaal 
oneens 

beetje 
oneens 

neutraal beetje 
mee 
eens 

helemaal 
mee 
eens 

N.v.t. 

De behandeling heeft eraan bijgedragen dat de 
problematiek is verminderd 

      

De behandeling heeft opgeleverd dat de 
zelfredzaamheid is vergroot 

      

De behandeling is naar tevredenheid afgesloten       
Het contact met de behandelaar was goed       
De behandelaar was deskundig en respectvol       
De behandelaar stond open voor het bespreken 
van kritiek/ klachten 

      

 

Onderstaande vragen zijn specifiek voor ouders 
De therapeut heeft ons als ouders voldoende 
betrokken bij de behandeling 

      

De therapeut geeft adviezen die passend en 
bruikbaar zijn in de thuissituatie 

      

De therapeut heeft de school voldoende 
betrokken bij de behandeling 

      

 

Rapportcijfer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Welk rapportcijfer zou u de behandeling geven? 
Een 10 is zeer goed, een 1 is zeer slecht 

          

 

Heeft u nog een opmerking of tip, dan horen ik deze graag! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


