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Tevredenheidsenquête Keten Partners
< Naam Organisatie >
Geachte Keten Partner,

2.
3.

De inhoud en relevantie van de terugrapportage zijn goed.
De eventuele bijgevoegd meet-/testgegevens worden door u
als zinvol ervaren.

4.

U verwijst specifieke indicaties naar onze praktijk.

5.
6.

Uw patiënten zijn positief omtrent <Naam Organisatie>.
U bent tevreden over het proces Directe Toegankelijkheid
Fysiotherapie (DTF).

Geheel eens

Eens

Neutraal

Oneens

Vraag:
1. De aangeboden fysiotherapeutische zorg is naar uw
tevredenheid.

Geheel oneens

Met deze enquête willen wij de kwaliteit van de door ons geleverde zorg toetsen. Het is belangrijk voor ons
om te weten wat u van onze dienstverlening vindt. Uw oordeel omtrent een aantal essentiële praktijkzaken
maakt het ons mogelijk onze dienstenverlening te verbeteren.

7. Wat zijn uw verwachtingen van < Naam Organisatie >?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
___________________________________
8. Heeft u behoefte aan meer informatie omtrent DTF?
Ja O
Nee O
9. Zijn er door U als verwijzer opmerkingen, ideeën en/of verbeteradviezen met betrekking tot de
fysiotherapeutische zorgverlening? Dan horen wij dat graag!
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
___________________________________
Voor eventuele persoonlijke feedback op de uitkomsten gaarne uw naam en instelling noteren.
Naam:________________________

Instelling: __________________________

Wij danken u voor uw medewerking.
Het team van < Naam Organisatie >    
Heeft u nog vragen? Stuur dan een bericht aan info@ask-advise.nl of bezoek onze website:www.ask-‐‑advise.nl.
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Opdracht Business to Business
Achtergrond informatie
Invoering Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie, verbeterde samenwerking Partners in de hele Keten.
1.
2.
3.
4.
5.

Ontwikkel 1 A4 met vragen, snel en makkelijk in te vullen > maximale tijdsbesteding 5 minuten.
Stuur de vragenlijst toe aan de Keten Partners vermeld in het aangeleverde adressenbestand.
Voeg een gefrankeerde antwoord enveloppe bij met als retour adres Ask Advise & Consultancy.
Lever een rapportage met resultaten, conclusies en aanbevelingen.
Geef aan welke Keten Partner meer informatie wenst te ontvangen.

