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TERUG NAAR 

OVERZICHT 

ACHTERGROND 

Sinds 2015 zet het Familieplatform Geestelijke Gezondheid in op de ontwikkeling van een 

meetinstrument dat toelaat om systematisch verbeterpunten voor de zorg in kaart te brengen 

en dit vanuit het perspectief van familieleden. De verzamelde antwoorden kunnen een verdere 

impuls en richting geven aan het uitwerken van een familiebeleid binnen zorgorganisaties. 

Het bredere doel is de kwaliteitsverbetering van de zorg in Vlaanderen.  

Het onderzoeksproject verliep in verschillende fases:  

1. Op basis van literatuuronderzoek en een kwalitatieve familiebevraging in PC Sint-

Hiëronymus werden vragenlijstitems geformuleerd.  

2. Met medewerking van PZ Bethanië, PZ Onzelievevrouw, PC Sint-Hiëronymus en Zorggroep 

Sint-Kamillus, werd gekomen tot een voorlopig finale versie van de vragenlijst. Deze werd 

getest op zijn psychometrische kwaliteiten en bijgestuurd waar nodig.  

Zo kwam de FamilieTevredenheidsMeting (FTM) tot stand, die betrouwbaar gehanteerd kan 

worden in psychiatrische centra en ziekenhuizen.  

Wat nu? 

- Om de kwaliteit te garanderen, evalueren we de psychometrische kwaliteiten nog verder 

en dit in samenwerking met Psychiatrische kliniek Alexianen Tienen, UPC Duffel, PZ Sint-

Annendael en UPC KU Leuven. 

- We ijveren ervoor om in de nabije toekomst een vragenlijst aan te bieden die in zoveel 

mogelijk zorgorganisaties gehanteerd kan worden. Daarom zetten we volop in op de 

ontwikkeling van een meer gedifferentieerde vragenlijst die aansluit bij de leefwereld 

van cliënten en hun families in specifieke woonvormen. In PVT Casa Neri, PVT De Wadi, 

PVT Salvenbos, PVT Sint-Jan en ZNA PVT Antwerpen liep reeds een eerste proefmeting. In 

2021 staan nog proefmetingen gepland bij mobiele teams, initiatieven beschut wonen en 

psychosociale revalidatiecentra.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de ontwikkeling en bijsturing van een familiebeleid is het leren kennen van het 

perspectief van families van onschatbare waarde.  

Hoe ervaren families het familiebeleid en hoe beoordelen zij de kwaliteit van de zorg? Met dit 

in het achterhoofd werd de FTM ontwikkeld.  

De vragenlijstitems zijn onder te verdelen in volgende domeinen:  

 Bejegening:  

wordt er op een kwaliteitsvolle manier omgegaan met zowel de cliënt als het familielid? 

 Informatie:  

is er oog voor het verkrijgen van voldoende informatie vanwege de hulpverlener? 

 Steun:  

worden familieleden gesteund of doorverwezen indien nodig?  

 Participatie:  

is er gelegenheid om mee te beslissen, wat is mate van aandacht voor cliënt en inbreng 

van de cliënt en het familielid? 

Naast de focus op deze vier sleuteldomeinen, worden enkele achtergrondgegevens van de 

cliënt en van het familielid bevraagd.  

De antwoorden belichten de sterke punten alsook verbeterpunten van de zorgorganisatie.  

Zo kan de stem van families, verkregen door de FTM, verder richting geven aan het uitwerken 

en/of optimaliseren van een gedragen familiebeleid.  

 

TERUG NAAR 

OVERZICHT 

 

INHOUD FTM 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De FTM kan ingevuld worden door familie van cliënten in uw zorgorganisatie. De term ‘Familie’ 

behelst familie of naastbetrokkenen die nauw betrokken zijn in de zorg van de cliënt. 

Verschillende familieleden kunnen de vragenlijst invullen.  

Criteria voor deelname zijn:  

 >18 jaar en wilsbekwaam 

 het Nederlands voldoende machtig zijn om de vragenlijstitems te begrijpen 

Mogelijke respondenten worden best op verschillende manieren op de hoogte gebracht en 

gemotiveerd tot deelname: 

 Een bericht in de onthaalbrochure, familiefolder, brochure van de afdeling,…  

 Via een nieuwsbrief, de website of een affiche  

 Vermelding tijdens een familiegroep 

 Families kunnen ook direct gecontacteerd worden (bv per post of per mail). Dit is enkel 

mogelijk wanneer de cliënt toestemming geeft om de contactgegevens van familieleden 

te gebruiken om hen uit te nodigen voor het invullen van de FTM 

 … 

Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer 20 minuten in beslag en dit kan op  

papier of digitaal. Een dataverzamelingsperiode van 6 maanden is veelal voldoende om een 

brede groep van families aan te spreken. Indien nodig, kan deze periode verlengd worden. 

Tijdens deze periode wordt een verantwoordelijke aangeduid voor de concrete uitwerking en 

opvolging van de dataverzameling (indien nodig kan dit meer dan één verantwoordelijke zijn). 

Deze verantwoordelijke gaat op regelmatige momenten langs op de afdelingen om de  

familiebevraging ‘warm te houden’. De zorgverleners worden uitgebreid gebrieft, zodat ook zij 

bijkomende informatie kunnen geven en het project breed gedragen wordt.  TERUG NAAR 

OVERZICHT 

 

DATAVERZAMELING 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERUG NAAR 

OVERZICHT 

Het Familieplatform biedt de vragenlijst aan en verzorgt de mogelijkheid om de vragenlijst 

digitaal aan te bieden. Daarnaast worden templates voor brieven en een poster aangeboden, 

alsook advies omtrent de implementatie en opvolging van de dataverzameling. 

Tijdens het verloop van de dataverzameling, blijven we nauw in contact staan met de 

verantwoordelijke van de zorgorganisatie en bieden we hulp bij problemen en vragen.  

Het Familieplatform staat in voor de verzameling en verwerking van de data en 

rapportering van de resultaten. Een eindrapport wordt aangeleverd op organisatieniveau en 

een terugkoppelmoment wordt voorzien (aanwezigen kunnen uiteenlopend zijn; o.a. leden 

van de werkgroep familie, directie, medewerkers, leden van de familieraad, ….). Hierbij 

worden de resultaten van de zorgorganisatie voorgesteld en wordt meegegeven hoe de 

zorgorganisatie zich verhoudt ten opzichte van vergelijkbare zorgorganisaties in Vlaanderen. 

Daarnaast kan in overleg een samenvatting van de resultaten opgesteld worden die de basis 

kan vormen voor communicatie naar families.  

Wanneer naar aanleiding van de resultaten van de FTM verdere vragen rijzen rond de 

(verdere) ontwikkeling van een familiebeleid (te zetten stappen, tips, delen van good 

practices, …), kan de zorgorganisatie bij het Familieplatform terecht voor coaching op maat. 

 

Twee keer per jaar worden zorgorganisaties die gebruik maakten van de FTM uitgenodigd op 

FTM.vooruit! Een moment waarop de recente ontwikkelingen van de FTM worden 

toegelicht en waarop ingezoomd wordt op een thema dat in de FTM bevraagd wordt. Er is 

ruimte voor discussie en het uitwisselen van good practices. 

 

ONDERSTEUNING 



 

TERUG NAAR 
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Kostprijs? 

Het bevragen van de stem van familie moet voor elke organisatie mogelijk zijn, zonder 

financiële drempels. Het Familieplatform biedt daarom de FTM en de bijhorende verwerking 

en rapportage van de resultaten kosteloos aan. 

 

Verdere vragen? 

Voor verdere vragen, kunnen jullie altijd bij het Familieplatform terecht via onderstaande 

contactgegevens. Meer uitleg kan bovendien gegeven worden tijdens een eerste, 

vrijblijvend contactmoment. 

 

Interesse? 

Super! Samen plannen we het verloop en de concrete aanpak van het gebruik van de FTM 

binnen jullie zorgorganisatie. Neem contact op via onderstaande contactgegevens. 

 

Contactgegevens 

ftm@familieplatform.be  

0472/93.72.00  

 

 

PRAKTISCH 
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