
 



Conclusies analyse op databestand van PREM fysiotherapie kwartaal 1 jaar 

2017 

 

Inleiding 

 
Alleen de respondenten van 16 jaar en ouder die vragenlijst ingevuld hebben zijn 

geselecteerd. 

Alleen de respondenten die de vragenlijst compleet hebben ingevuld zijn geselecteerd. 

Het databestand bevat 122.965 respondenten na schoning. De respondenten zijn afkomstig 

van 3356 fysiotherapie praktijken na schoning. 

 
De variabelen in het bestand zijn: 

RespondentID 

PraktijkID 

Praktijk naam 

Geslacht 

Geboortedatum + berekende leeftijd 

Chronisch (ja/nee) 

Straat respondent 

Postcode respondent 

Stad respondent 

Antwoorden op de PREM fysiotherapie 

Berekende themascores 

 

Afhankelijke variabelen en vraagstellingen 
 

De afhankelijke variabelen in de analyse zijn: 

– Algemeen oordeel (1-10) 

 

– NPS (0-10) 

 

– Domeinscore contact met de Fysiotherapeut (1-5) 

Onderliggende vragen: 

• De fysiotherapeut nam mij serieus. 

• Mijn fysiotherapeut begreep de klacht waarvoor ik kwam. 

• Ik heb vertrouwen in de deskundigheid van mijn fysiotherapeut. 

 

– Domeinscore Behandelplan (1-5) 

Onderliggende vragen: 

• Mijn fysiotherapeut bepaalde samen met mij het doel van de behandeling (wat ik met 

de behandeling wil bereiken). 

• Mijn fysiotherapeut besprak steeds de voortgang en resultaten van de behandeling met 

mij. 

• Mijn fysiotherapeut gaf me duidelijke instructies (bijvoorbeeld voor oefeningen thuis). 

 

– Domeinscore De praktijk (1-5) 

Onderliggende vragen: 

De ruimtes in de praktijk zijn schoon en opgeruimd. 



• Ik heb genoeg privacy bij de fysiotherapeut (bijvoorbeeld bij gesprekken of omkleden). 

• De fysiotherapiepraktijk was telefonisch of via e-mail goed bereikbaar. 

 

 

Gemiddelden van de afhankelijke variabelen 
 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Welk cijfer geeft u de zorg 

van uw fysiotherapeut?Een 1 

betekent: zeer slechte 

fysiotherapie. Een 10 

betekent: uitstekende 

fysiotherapie 

122962 1 10 8,77 ,990 

Zou u uw fysiotherapeut bij 

mensen met dezelfde 

gezondheidsklachten 

aanbevelen?Een 0 betekent 

dat u de zorgverlener zeker 

niet zou aanbevelen. Een 10 

betekent dat u de 

zorgverlener zeker wel zou 

aanbevelen. 

122879 0 10 8,92 1,222 

Domeinscore contact 122370 1,00 5,00 4,7659 ,55140 

Domeinscore Behandelplan 117093 1,00 5,00 4,6048 ,59220 

Domeinscore De praktijk 120643 1,00 5,00 4,5766 ,55348 

Valid N (listwise) 114578     

 

 



De vraagstellingen zijn: 

– Is er een significant verband tussen kenmerken van respondenten en de afhankelijke 

variabelen (algemeen oordeel, NPS, domeinscores)? 

 

De respondent kenmerken zijn: 

Leeftijd, geslacht, chronische behandeling, algemene gezondheid, provincie waar de 

respondent woont, opleidingsniveau en waar de cliënt behandeld is (fysiotherapie praktijk, 

thuis of ergens anders). 

 

– Is er een significant verband tussen de domeinscores en het gegeven rapportcijfer aan 

de fysiotherapeut? 

 

– Is er een significant verband tussen de domeinscores en het gegeven 

aanbevelingscijfer aan de fysiotherapeut? 

 

– Is er een significant verband tussen de effectvragen en het gegeven rapportcijfer? 

 

 

– Is er een significant verband tussen de effectvragen en het gegeven aanbevelingscijfer? 

 

Bevindingen algemeen oordeel 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

 B Std. Error Beta   

1 (Constant) 2,624 ,093  28,359 ,000 

 
Domeinscore contact -,016 ,007 -,009 -2,481 ,013 

 
Domeinscore Behandelplan ,178 ,007 ,108 26,508 ,000 

 
Domeinscore De praktijk ,078 ,006 ,044 12,589 ,000 

 
Leeftijd uit EPD ,001 ,000 ,016 5,761 ,000 

 
Zou u uw fysiotherapeut bij 

mensen met dezelfde 

gezondheidsklachten 

aanbevelen?Een 0 betekent 

dat u de zorgverlener zeker 

niet zou aanbevelen. Een 10 

betekent dat u de 

zorgverlener zeker wel zou 

aanbevelen. 

,547 ,002 ,672 220,682 ,000 

Tabel 1 deel 1 

 

Uit tabel 1 deel 1 komt naar voren dat 

– Des te hoger de domeinscore op contact, des te lager het cijfer op algemeen oordeel. 

Dit is een klein, maar significant effect. 

– Des te hoger de domeinscore op behandelplan, des te hoger het cijfer op algemeen 

oordeel. Van de drie domeinenscores heeft de score op behandelplan het sterkste 



verband met het algemeen oordeel. 

– Des te hoger de domeinscore praktijk, des te hoger de score op algemeen oordeel. 

– Leeftijd heeft een heel klein, maar significant effect op het aanbevelingscijfer. Des te 

ouder de respondent, des te hoger het aanbevelingscijfers. 

– Het cijfer gegeven bij de aanbevelingsvraag (NPS) hangt sterk samen met het gegeven 

cijfer voor het algemeen oordeel. Des te hoger dit cijfer, des te hoger het algemeen 

oordeel. 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

 B Std. Error Beta   

Referenti
e = man  

vrouw ,002 ,005 ,001 ,401 ,689 

 
Fysiopraktijk -,008 ,026 -,001 -,291 ,771 

 
Lagerberoepsonderwijs -,085 ,043 -,010 -1,971 ,049 

 
Middelbaarvoortgezetonderw

ijs 

-,075 ,038 -,023 -1,959 ,050 

 
Middelbaar_beroepsonderwij

senberoepsbegeleidendonde

rwijs 

-,090 ,038 -,033 -2,358 ,018 

 
Hogeralgemeenenvoorbereid

endwetenschappelijkonderwi

js 

-,120 ,038 -,052 -3,163 ,002 

 
Geenopleiding -,112 ,038 -,036 -2,919 ,004 

 
Hogerberoepsonderwijs -,125 ,038 -,056 -3,316 ,001 

 
WO -,142 ,038 -,042 -3,686 ,000 

Tabel 1 deel 2 

 

Uit tabel 1 deel 2 komt naar voren dat: 

– Er is geen significant verschil tussen mannen en vrouwen en het algemeen oordeel dat 

ze geven. 

– Waar de respondent behandeld is (thuis, fysiopraktijk of elders) heeft ook geen invloed 

op de score op het algemeen oordeel. 

– Ten opzichte van respondenten van het lager onderwijs, scoren respondenten met een 

ander opleidingsniveau lager op het algemeen oordeel. 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

 B Std. Error Beta   

Referentie 
niet-chronisch 

Chronisch_ja ,008 ,008 ,003 1,036 ,300 

 
Drenthe ,015 ,015 ,003 ,974 ,330 

 
Flevoland ,033 ,017 ,005 1,935 ,053 

 
Friesland ,013 ,013 ,003 1,003 ,316 



 
Gelderland ,003 ,009 ,001 ,314 ,754 

 
Groningen ,014 ,012 ,003 1,114 ,265 

 
Limburg ,024 ,012 ,006 1,952 ,051 

 
Noord-Holland ,035 ,009 ,013 4,016 ,000 

 
Overijssel ,017 ,011 ,004 1,461 ,144 

 
Utrecht ,013 ,011 ,003 1,156 ,248 

 
Zeeland ,036 ,020 ,005 1,791 ,073 

 
ZuidHolland ,012 ,009 ,004 1,354 ,176 

Tabel 1 deel 3 

 

 

Uit tabel 1 deel 3 komt naar voren dat: 

– Dat er geen significant verschil is in de scores van chronische en niet-chronische 

respondentenkenmerken 

– Respondenten in de provincie Noord-Brabant scoort het laagste op het algemeen 

oordeel. Respondenten in Noord-Holland scoren significant hoger op algemeen 

oordeel. De verschillen met andere provincies zijn niet significant. 

 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

 B Std. Error Beta   

Algemene 
gezondheid 

Uitstekend ,046 ,014 ,010 3,361 ,001 

Algemene 
gezondheid 

Zeergoed -,028 ,009 -,011 -2,962 ,003 

Algemene 
gezondheid 

Goed -,048 ,008 -,024 -6,307 ,000 

Algemene 
gezondheid 

Slecht ,094 ,026 ,010 3,663 ,000 

Effectvraag 1 
 

Heelveelverbeterd1 

klachten veranderd 

,310 ,065 ,140 4,782 ,000 

Effectvraag 1 
Veelverbeterd1 ,167 ,064 ,085 2,593 ,010 

Effectvraag 1 
Ietsverbeterd1 ,102 ,065 ,040 1,581 ,114 

Effectvraag 1 
Hetzelfde1 ,134 ,065 ,033 2,053 ,040 

Effectvraag 1 
Ietsverslechterd1 ,057 ,069 ,006 ,827 ,408 

Effectvraag 1 
Veelverslechterd1 ,017 ,070 ,001 ,237 ,813 

Effectvraag 2 
Heelveelverbeterd2 

mogelijkheden 

activiteiten 

,165 ,086 ,069 1,924 ,054 

Effectvraag 2 
Veelverbeterd2 ,038 ,086 ,019 ,445 ,656 

Effectvraag 2 
Ietsverbeterd2 -,001 ,086 -,001 -,017 ,986 

Effectvraag 2 
Hetzelfde2 -,025 ,086 -,008 -,292 ,770 

Effectvraag 2 
Ietsverslechterd2 -,029 ,089 -,003 -,331 ,741 

Effectvraag 2 
Veelverslechterd2 -,127 ,090 -,008 -1,410 ,158 

Tabel 1 deel 4 



 

Uit tabel 1 deel 4 komt naar voren dat: 

– Ten opzichte van respondenten die aangeven een 'redelijke' algemene gezondheid te 

hebben, scoren respondenten die aangeven een 'zeer goede' of 'goede' algemene 

gezondheid hebben significant lager op algemeen oordeel. Respondenten die aangeven 

een 'uitstekende' of 'slechte' gezondheid hebben scoren significant hoger. 

– Effect vraag 1:Ten opzichte van respondenten die aangeven dat hun klachten 'heel veel 

verslechterd zijn' sinds het begin van de behandeling, geven de respondenten die 

aangeven dat het heel veel beter, veel beter, iets beter, of hetzelfde, significant hogere 

cijfers op het algemeen oordeel. Klachten verbetering is dus van invloed op de 

beoordeling van de fysiotherapeut. Bij effectvraag 2 zijn we niet hetzelfde effect (mate 

van verbetering om activiteiten uit te voeren sinds begin van de behandeling) 

 

Bevindingen NPS 
 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

 B Std. Error Beta   

1 (Constant) -,645 ,118  -5,486 ,000 

 
Domeinscore contact ,127 ,008 ,058 15,395 ,000 

 
Domeinscore Behandelplan ,084 ,009 ,042 9,894 ,000 

 
Domeinscore De praktijk -,004 ,008 -,002 -,482 ,630 

 
Leeftijd uit EPD ,001 ,000 ,012 4,186 ,000 

 
Welk cijfer geeft u de zorg 

van uw fysiotherapeut?Een 1 

betekent: zeer slechte 

fysiotherapie. Een 10 

betekent: uitstekende 

fysiotherapie 

,871 ,004 ,709 220,682 0 

Tabel 2 deel 1 

 

Uit tabel 2 deel 1 komt naar voren dat: 

– Des te hoger de domeinscore op contact, des te hoger het cijfer op de NPS vraag. Van 

de drie domeinenscores heeft de score op contact met de fysio het sterkste verband 

met de NPS score. 

– Des te hoger de domeinscore op behandelplan, des te hoger het cijfer op algemeen 

oordeel. 

– Domeinscore 'de praktijk' heeft geen invloed op de NPS. Bij de aanbeveling van een 

fysio wegen contact het zwaarst 

– Het cijfer gegeven bij de algemeen oordeel hangt sterk samen met het gegeven cijfer 

op de aanbevelingsvraag. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

 B Std. Error Beta   

 
vrouw ,032 ,007 ,013 4,788 ,000 

 
Fysiopraktijk ,020 ,033 ,002 ,606 ,544 

 
Lagerberoepsonderwijs ,028 ,054 ,003 ,520 ,603 

 
Middelbaarvoortgezetonderw

ijs 

,024 ,048 ,006 ,498 ,618 

 
Middelbaar_beroepsonderwij

senberoepsbegeleidendonde

rwijs 

,042 ,048 ,012 ,875 ,382 

 
Hogeralgemeenenvoorbereid

endwetenschappelijkonderwi

js 

,046 ,048 ,016 ,967 ,334 

 
Geenopleiding ,026 ,048 ,007 ,534 ,593 

 
Hogerberoepsonderwijs ,039 ,048 ,014 ,809 ,419 

 
WO ,049 ,048 ,012 1,006 ,314 

 
Anders ,004 ,050 ,001 ,075 ,940 

Tabel 2 deel 2 

 
 

Uit tabel 2 deel 2 komt naar voren dat: 

– Vrouwen geven in vergelijking met mannen significant hogere aanbevelingscijfers, 

dan mannen. 

– Waar de respondent behandeld is (thuis, fysiopraktijk of elders) heeft geen invloed op 

de score op het aanbevelingscijfers. 

– Er is geen significant verschil tussen respondenten met verschillende opleidingsniveau 

en het aanbevelingscijfer dat ze geven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

 B Std. Error Beta   

 
Chronisch_ja ,058 ,010 ,016 6,019 ,000 

Algemene 
gezondheid 

Uitstekend -,037 ,017 -,007 -2,146 ,032 

Algemene 
gezondheid 

Zeergoed -,024 ,012 -,008 -2,027 ,043 

Algemene 
gezondheid 

Goed -,044 ,010 -,018 -4,570 ,000 

Algemene 
gezondheid 

Slecht ,022 ,032 ,002 ,681 ,496 

Effectvraag 1 
Heelveelverbeterd1 ,525 ,082 ,193 6,432 ,000 

Effectvraag 1 
 

Veelverbeterd1 ,503 ,081 ,209 6,190 ,000 

Effectvraag 1 
Ietsverbeterd1 ,438 ,081 ,139 5,379 ,000 

Effectvraag 1 
Hetzelfde1 ,223 ,082 ,045 2,723 ,006 

Effectvraag 1 
Ietsverslechterd1 ,314 ,087 ,027 3,614 ,000 

Effectvraag 1 
Veelverslechterd1 ,099 ,088 ,006 1,117 ,264 

Effectvraag 2 
Heelveelverbeterd2 ,409 ,108 ,140 3,776 ,000 

Effectvraag 2 
Veelverbeterd2 ,406 ,108 ,169 3,763 ,000 

Effectvraag 2 
Ietsverbeterd2 ,358 ,108 ,117 3,317 ,001 

Effectvraag 2 
Hetzelfde2 ,317 ,108 ,082 2,939 ,003 

Effectvraag 2 
Ietsverslechterd2 ,244 ,112 ,021 2,184 ,029 

Effectvraag 2 
Veelverslechterd2 ,232 ,114 ,012 2,037 ,042 

 Tabel 2 deel 3 
 

Uit tabel 2 deel 3 komt naar voren dat: 

– Respondenten in een chronisch traject geven significant hogere aanbevelingscijfers, 

dan respondenten die niet chronisch zijn. 

– Algemene gezondheid heeft geen bijzondere significante verschillen. In vergelijking 

met respondenten die aangeven een 'redelijke algemene gezondheid te hebben, geven 

respondenten met een 'zeer goede' of 'goede' algemene gezondheid significant lagere 

aanbevelingscijfers. 

– Effectvragen 1 en 2 geven onderling wel significante verschillen. In vergelijking tot de 

respondenten die aangeven dat sinds het begin van de behandeling de klachten 

(Effectvraag 1) en mogelijkheden tot activiteiten (effectvraag 2) 'heel veel verslechtert' 



zijn, geven de respondenten die aangeven juist verbetering aanvaren te hebben, 

significant hogere aanbevelingscijfers. Des te meer de verbetering, des te hoger het 

aanbevelingscijfer. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Bevindingen in domeinscores 

 
Domein contact – alleen de significante bevindingen 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

 B Std. Error Beta   

 
Leeftijd uit EPD -,001 ,000 -,037 -11,311 ,000 

 
Lagerberoepsonderwijs ,066 ,028 ,014 2,337 ,019 

 
Middelbaarvoortgezetonderw

ijs 

,081 ,025 ,044 3,193 ,001 

 
Middelbaar_beroepsonderwij

senberoepsbegeleidendonde

rwijs 

,099 ,025 ,064 3,923 ,000 

 
Hogeralgemeenenvoorbereid

endwetenschappelijkonderwi

js 

,117 ,025 ,089 4,653 ,000 

 
Geenopleiding ,139 ,025 ,078 5,488 ,000 

 
Hogerberoepsonderwijs ,153 ,025 ,122 6,120 ,000 

 
WO ,171 ,025 ,090 6,728 ,000 

 
Anders ,102 ,026 ,034 3,878 ,000 

 
Chronisch_ja ,020 ,005 ,012 3,851 ,000 

Effectvra
ag 1 

Heelveelverbeterd1 ,176 ,043 ,140 4,113 ,000 

 
Veelverbeterd1 ,187 ,043 ,168 4,379 ,000 

 
Ietsverbeterd1 ,159 ,043 ,110 3,732 ,000 

 
Hetzelfde1 ,133 ,043 ,058 3,091 ,002 

 
Ietsverslechterd1 ,125 ,046 ,023 2,738 ,006 

 
Veelverslechterd1 ,016 ,046 ,002 ,341 ,733 

Effectvra
ag 2  

Heelveelverbeterd2 ,073 ,057 ,054 1,289 ,197 



 
Veelverbeterd2 ,118 ,057 ,106 2,081 ,037 

 
Ietsverbeterd2 ,138 ,057 ,097 2,430 ,015 

 
Hetzelfde2 ,139 ,057 ,078 2,454 ,014 

 
Ietsverslechterd2 ,137 ,059 ,026 2,336 ,019 

 
Veelverslechterd2 ,107 ,060 ,012 1,794 ,073 

Tabel 3 

 

– Een heel klein significant van leeftijd op de domeinscore. Des te hoger te leeftijd, des 

te lager de domeinscore op contact 

– Vergeleken met respondenten uit het lager onderwijs, geven respondenten met een 

ander opleidingsniveau: Middelbaar voortgezet onderwijs, Middelbaar 

beroepsonderwijs, Hoger algemeen en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, 

Hogerberoepsonderwijs, WO en geen opleiding, hogere domeinscores op contact. 

– Respondenten met een chronisch traject geven significant hogere domeinscores op 

contact, dan niet chronische respondenten. 

– Effectvraag 1: De respondenten die aangegeven hebben dat hun klachten sinds het 

begin van de behandeling 'heel veel verbeterd', 'veel verbeterd', 'iets verbeterd', 

'hetzelfde' of 'iets verslechterd' is,  hogere cijfers geven op contact, dan de 

respondenten de heel veel verslechtering ervaren hebben. 

– Effectvraag 2: De respondenten die aangegeven hebben dat hun mogelijkheden om 

activiteiten uit te voeren sinds het begin van de behandeling 'veel verbeterd, 'iets 

verbeterd', 'hetzelfde' of 'iets verslechterd' is,  hogere cijfers geven op contact, dan de 

respondenten de heel veel verslechtering ervaren hebben. 

 

Domein De praktijk– alleen de significante bevindingen 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

 B Std. Error Beta   

 
Leeftijd uit EPD -,001 ,000 -,018 -5,271 ,000 

 
vrouw -,019 ,004 -,017 -5,266 ,000 

 
Fysiopraktijk ,066 ,018 ,011 3,583 ,000 

 
Chronisch_ja -,035 ,005 -,021 -6,556 ,000 

Effectvraag 1 
 

Heelveelverbeterd1 -,175 ,045 -,138 -3,852 ,000 

Effectvraag 1 
Veelverbeterd1 -,189 ,045 -,170 -4,188 ,000 

Effectvraag 1 
Ietsverbeterd1 -,157 ,045 -,108 -3,480 ,001 

Effectvraag 1 
Hetzelfde1 -,124 ,045 -,054 -2,716 ,007 

Effectvraag 1 
Ietsverslechterd1 -,129 ,048 -,024 -2,676 ,007 

Effectvraag 1 
Veelverslechterd1 -,091 ,049 -,012 -1,861 ,063 

Tabel 3 

 

– Des te hoger de leeftijd van de respondent, des te lager het cijfer op de praktijk. Dit 

effect is echter zeer gering. 

– Vrouwen geven vergeleken met mannen significant lagere cijfers voor het domein 

praktijk. 

– De respondenten die in de fysiopraktijk behandeld zijn, geven significant hogere 



cijfers voor de praktijk, dan mensen die elders behandeld zijn. Denk aan elders aan 

bijvoorbeeld een afdeling op het ziekenhuis of fysiotherapeuten die ook een lokaal in 

een sportschool hebben voor behandeling. 

– Respondenten in een chronisch traject geven significant lagere cijfers voor het domein 

praktijk, dan respondenten die geen chronisch traject hebben. 

– Respondenten die bij effectvraag 1 aangeven hebben dat hun klachten 'heel veel 

verbeterd', 'veel verbeterd', 'iets verbeterd', 'hetzelfde' of 'iets verslechterd zijn', geven 

significant lagere oordelen over de praktijk, dan mensen die aangeven dat hun 

klachten 'heel veel verslechterd' zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domein Behandelplan– alleen de significante bevindingen 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

 B Std. Error Beta   

1 (Constant) -,148 ,060  -2,482 ,013 

 
Leeftijd uit EPD ,002 ,000 ,047 16,037 ,000 

 
Chronisch_ja ,013 ,005 ,008 2,696 ,007 

 

– Des te hoger de leeftijd, des te hoger de domeinscore op behandelplan. Een heel 

gering effect. 

– Respondenten met een chronisch traject geven significant hogere scores op domein 

behandelplan. Ook dit effect is gering. 

 

 

Extra informatie 

 
Aantal complimenten en verbeterpunten per leeftijd_geslacht 

 

Report 

Leeftijd_geslacht compliment verbeterpunt 

man 16 t/m 20 N 1284 1284 

vrouw 16 t/m 20 N 2408 2408 

man 21 t/m 30 N 3303 3303 

vrouw 21 t/m 30 N 7586 7586 

man 31 t/m 40 N 4605 4605 

vrouw 31 t/m 40 N 9310 9310 



man 41 t/m 50 N 7969 7969 

vrouw 41 t/m 50 N 14179 14179 

man 51 t/m 60 N 10655 10655 

vrouw 51 t/m 60 N 18491 18491 

man 61 t/m 70 N 11915 11915 

vrouw 61 t/m 70 N 15869 15869 

man 71 t/m 80 N 5809 5809 

vrouw 71 t/m 80 N 6893 6893 

man 81 en ouder N 1128 1128 

vrouw 81 en ouder N 1561 1561 

Total N 122965 122965 

 

 

 

 

 

Gemiddelden Algemeen oordeel en NPS per leeftijd_Geslacht 

 

Report 

Leeftijd_geslacht 

Welk cijfer geeft 

u de zorg van 

uw 

fysiotherapeut?

Een 1 betekent: 

zeer slechte 

fysiotherapie. 

Een 10 

betekent: 

uitstekende 

fysiotherapie 

Zou u uw 

fysiotherapeut 

bij mensen met 

dezelfde 

gezondheidsklac

hten 

aanbevelen?Ee

n 0 betekent dat 

u de 

zorgverlener 

zeker niet zou 

aanbevelen. 

Een 10 betekent 

dat u de 

zorgverlener 

zeker wel zou 

aanbevelen. 

man 16 t/m 20 Mean 8,75 8,89 

 
N 1284 1284 

 
Std. Deviation ,943 1,132 

vrouw 16 t/m 20 Mean 8,47 8,61 



 
N 2408 2408 

 
Std. Deviation 1,068 1,353 

man 21 t/m 30 Mean 8,78 8,89 

 
N 3303 3303 

 
Std. Deviation 1,060 1,334 

vrouw 21 t/m 30 Mean 8,66 8,81 

 
N 7586 7586 

 
Std. Deviation 1,033 1,326 

man 31 t/m 40 Mean 8,75 8,87 

 
N 4605 4605 

 
Std. Deviation 1,056 1,327 

vrouw 31 t/m 40 Mean 8,70 8,87 

 
N 9310 9309 

 
Std. Deviation 1,025 1,313 

man 41 t/m 50 Mean 8,79 8,92 

 
N 7969 7969 

 
Std. Deviation ,998 1,249 

vrouw 41 t/m 50 Mean 8,77 8,92 

 
N 14179 14178 

 
Std. Deviation 1,007 1,258 

man 51 t/m 60 Mean 8,77 8,92 

 
N 10655 10652 

 
Std. Deviation ,979 1,204 

vrouw 51 t/m 60 Mean 8,78 8,94 

 
N 18491 18489 

 
Std. Deviation ,999 1,233 

man 61 t/m 70 Mean 8,80 8,95 

 
N 11914 11909 

 
Std. Deviation ,939 1,138 

vrouw 61 t/m 70 Mean 8,81 8,98 

 
N 15868 15858 

 
Std. Deviation ,963 1,135 

man 71 t/m 80 Mean 8,80 8,96 

 
N 5808 5798 

 
Std. Deviation ,907 1,138 

vrouw 71 t/m 80 Mean 8,81 8,98 

 
N 6893 6876 

 
Std. Deviation ,945 1,097 

man 81 en ouder Mean 8,82 9,01 

 
N 1128 1122 

 
Std. Deviation ,933 1,104 



vrouw 81 en ouder Mean 8,94 9,11 

 
N 1561 1533 

 
Std. Deviation ,959 1,151 

Total Mean 8,77 8,92 

 
N 122962 122879 

 
Std. Deviation ,990 1,222 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemiddelden per opleidingsniveau 

Wat is uw hoogst voltooide opleiding? 

Welk cijfer geeft 

u de zorg van 

uw 

fysiotherapeut?

Een 1 betekent: 

zeer slechte 

fysiotherapie. 

Een 10 

betekent: 

uitstekende 

fysiotherapie 

Zou u uw 

fysiotherapeut 

bij mensen met 

dezelfde 

gezondheidsklac

hten 

aanbevelen?Ee

n 0 betekent dat 

u de 

zorgverlener 

zeker niet zou 

aanbevelen. 

Een 10 betekent 

dat u de 

zorgverlener 

zeker wel zou 

aanbevelen. 

Geen opleiding (lager 

onderwijs: niet afgemaakt) 

Mean 8,78 8,82 



 
N 600 592 

 
Std. Deviation 1,152 1,383 

Lager onderwijs 

(basisschool, speciaal 

basisonderwijs) 

Mean 8,78 8,89 

 
N 1881 1873 

 
Std. Deviation 1,038 1,181 

Lager of voorbereidend 

beroepsonderwijs (zoals 

LTS, LEAO, LHNO, VMBO) 

Mean 8,79 8,92 

 
N 12717 12699 

 
Std. Deviation ,967 1,116 

Middelbaar algemeen 

voortgezet onderwijs (zoals 

MAVO, [M]ulo, MBO-kort, 

VMBO-t) 

Mean 8,80 8,95 

 
N 19059 19047 

 
Std. Deviation ,967 1,150 

Middelbaar 

beroepsonderwijs en 

beroepsbegeleidend 

onderwijs (zoals MBO-lang, 

MTS, MEAO, mOL, BBL, 

INAS) 

Mean 8,76 8,93 

 
N 27949 27943 

 
Std. Deviation ,969 1,187 

Hoger algemeen en 

voorbereidend 

wetenschappelijk onderwijs 

(zoals HAVO, VWO 

Atheneum, Gymnasium, 

HBS, MMS) 

Mean 8,77 8,90 

 
N 13032 13026 

 
Std. Deviation 1,012 1,269 

Hoger beroepsonderwijs 

(zoals HBO, HTS, HEAO, 

HBO-V, kandidaats 

wetenschappelijk onderwijs) 

Mean 8,76 8,93 

 
N 31786 31777 

 
Std. Deviation ,988 1,255 

Wetenschappelijk onderwijs 

(universiteit) 

Mean 8,74 8,90 



 
N 11500 11495 

 
Std. Deviation 1,033 1,331 

Anders, namelijk: Mean 8,72 8,86 

 
N 4417 4416 

 
Std. Deviation 1,071 1,328 

Total Mean 8,77 8,92 

 
N 122941 122868 

 
Std. Deviation ,990 1,222 

 

 



gemiddelden per provincie 

provinciecat 

Welk cijfer geeft 

u de zorg van 

uw 

fysiotherapeut?

Een 1 betekent: 

zeer slechte 

fysiotherapie. 

Een 10 

betekent: 

uitstekende 

fysiotherapie 

Zou u uw 

fysiotherapeut 

bij mensen met 

dezelfde 

gezondheidsklac

hten 

aanbevelen?Ee

n 0 betekent dat 

u de 

zorgverlener 

zeker niet zou 

aanbevelen. 

Een 10 betekent 

dat u de 

zorgverlener 

zeker wel zou 

aanbevelen. 

Drenthe Mean 8,75 8,90 

 
N 2140 2140 

 
Std. Deviation ,966 1,191 

Flevoland Mean 8,79 8,92 

 
N 1472 1472 

 
Std. Deviation ,949 1,241 

Friesland Mean 8,73 8,90 

 
N 2891 2888 

 
Std. Deviation ,948 1,201 

Gelderland Mean 8,76 8,94 

 
N 8263 8250 

 
Std. Deviation ,972 1,167 

Groningen Mean 8,75 8,89 

 
N 3367 3365 

 
Std. Deviation ,984 1,205 

Limburg Mean 8,80 8,99 

 
N 3181 3174 

 
Std. Deviation ,948 1,125 

Noord-Brabant Mean 8,71 8,87 

 
N 10326 10318 

 
Std. Deviation 1,002 1,251 

Noord-Holland Mean 8,82 8,97 

 
N 10151 10140 

 
Std. Deviation 1,005 1,237 



Overijssel Mean 8,77 8,93 

 
N 4139 4124 

 
Std. Deviation ,968 1,176 

Utrecht Mean 8,74 8,88 

 
N 4458 4452 

 
Std. Deviation ,987 1,266 

Zeeland Mean 8,74 8,88 

 
N 1118 1118 

 
Std. Deviation ,952 1,212 

Zuid-Holland Mean 8,74 8,88 

 
N 8511 8493 

 
Std. Deviation 1,017 1,295 

Total Mean 8,76 8,91 

 
N 60017 59934 

 
Std. Deviation ,988 1,226 

 

gemiddelden chronisch / niet-chronisch 

 

 

chronisch 

Welk cijfer geeft 

u de zorg van 

uw 

fysiotherapeut?

Een 1 betekent: 

zeer slechte 

fysiotherapie. 

Een 10 

betekent: 

uitstekende 

fysiotherapie 

Zou u uw 

fysiotherapeut 

bij mensen met 

dezelfde 

gezondheidsklac

hten 

aanbevelen?Ee

n 0 betekent dat 

u de 

zorgverlener 

zeker niet zou 

aanbevelen. 

Een 10 betekent 

dat u de 

zorgverlener 

zeker wel zou 

aanbevelen. 

False Mean 8,76 8,91 

 
N 105085 105039 

 
Std. Deviation ,996 1,235 

true Mean 8,82 9,01 

 
N 17487 17457 



 
Std. Deviation ,956 1,132 

Total Mean 8,77 8,92 

 
N 122572 122496 

 
Std. Deviation ,990 1,222 

 

Gemiddelden effectvraag 1 

 

In welke mate zijn klachten veranderd sinds het begin van 

de behandeling? 

Welk cijfer geeft 

u de zorg van 

uw 

fysiotherapeut?

Een 1 betekent: 

zeer slechte 

fysiotherapie. 

Een 10 

betekent: 

uitstekende 

fysiotherapie 

Zou u uw 

fysiotherapeut 

bij mensen met 

dezelfde 

gezondheidsklac

hten 

aanbevelen?Ee

n 0 betekent dat 

u de 

zorgverlener 

zeker niet zou 

aanbevelen. 

Een 10 betekent 

dat u de 

zorgverlener 

zeker wel zou 

aanbevelen. 

Heel veel verbeterd Mean 9,34 9,51 

 
N 31796 31774 

 
Std. Deviation ,731 ,762 

Veel verbeterd Mean 8,75 8,95 

 
N 57191 57154 

 
Std. Deviation ,820 ,975 

Iets (enigszins)verbeterd Mean 8,36 8,47 

 
N 21063 21051 

 
Std. Deviation ,986 1,295 

Hetzelfde Mean 8,04 7,93 

 
N 7790 7785 

 
Std. Deviation 1,336 1,935 

Iets (enigszins)verslechterd Mean 7,93 7,85 

 
N 1384 1383 

 
Std. Deviation 1,447 2,024 

Veel verslechterd Mean 7,63 7,31 

 
N 649 649 



 
Std. Deviation 1,858 2,679 

Heel veel verslechterd Mean 7,58 7,22 

 
N 277 277 

 
Std. Deviation 2,629 3,301 

Total Mean 8,77 8,92 

 
N 120150 120073 

 
Std. Deviation ,987 1,217 

 

Gemiddelden effectvraag 2 

 

In welke mate zijn uw mogelijkheden om activiteiten uit te 

voeren veranderd sinds het begin van de 

behandeling?(Onder activiteiten verstaan we zelfzorg, 

huishoudelijke activiteiten, werk, hobby's of sport). 

Welk cijfer geeft 

u de zorg van 

uw 

fysiotherapeut?

Een 1 betekent: 

zeer slechte 

fysiotherapie. 

Een 10 

betekent: 

uitstekende 

fysiotherapie 

Zou u uw 

fysiotherapeut 

bij mensen met 

dezelfde 

gezondheidsklac

hten 

aanbevelen?Ee

n 0 betekent dat 

u de 

zorgverlener 

zeker niet zou 

aanbevelen. 

Een 10 betekent 

dat u de 

zorgverlener 

zeker wel zou 

aanbevelen. 

Heel veel verbeterd Mean 9,38 9,55 

 
N 25773 25762 

 
Std. Deviation ,717 ,745 

Veel verbeterd Mean 8,80 9,01 

 
N 54811 54764 

 
Std. Deviation ,822 ,962 

Iets (enigszins)verbeterd Mean 8,44 8,59 

 
N 22255 22240 

 
Std. Deviation ,955 1,221 

Hetzelfde Mean 8,16 8,15 

 
N 13513 13507 

 
Std. Deviation 1,217 1,738 

Iets (enigszins)verslechterd Mean 7,98 7,89 

 
N 1396 1395 



 
Std. Deviation 1,497 2,032 

Veel verslechterd Mean 7,73 7,38 

 
N 532 532 

 
Std. Deviation 1,878 2,686 

Heel veel verslechterd Mean 7,56 7,26 

 
N 176 176 

 
Std. Deviation 2,567 3,178 

Total Mean 8,77 8,93 

 
N 118456 118376 

 
Std. Deviation ,987 1,215 

 


