
ERVARINGEN TIJDENS CORONA 
PERIODE - RAPPORTAGE
CLIËNTENPANEL

1. Heeft Allévo u voldoende geïnformeerd over 
de coronamaatregelen?
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2. Kunt u aangeven wat u heeft gemist?
• Niet ingelicht.
• Zeker in de begin periode waren de informatie 

voorzieningen minimaal. Is altijd een beetje 
“geheimzinnig” over gedaan. Familie moest 
zelf info ophalen waar dat maar minimaal werd 
verstrekt!

• Vaak kwamen de berichten achteraf en was 
niet altijd een open en eerlijk antwoord. Je 
kon in gesprek gaan maar dat loste niets op. 
Allevo maakt zijn eigen regels, om hiermee in 
gesprek te gaan heeft totaal geen zin.

• Te weinig of geen kennisgeving van risico’s 
m.b.t. corona, over te nemen maatregelen.

• Als mantelzorgers zijn wij niet geïnformeerd.
• Wat de regels waren voor ons en de hulp. 

 Onvoldoende 12%

  Niet van toepassing 14%

 Voldoende 74%

3. Had u begrip voor de genomen 
coronamaatregelen binnen Allévo?
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 Nee 4%

 Niet van toepassing 11%

 Ja 85%

4. Heeft u zorg van Allévo uitgesteld uit angst 
voor Corona?
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 Ja 4%

 Niet van toepassing 17%

 Nee 79%

5. Hoe lang heeft u de zorg van Allévo 
uitgesteld? Wilt u alstublieft het antwoord 
geven in aantal weken.

6. Voelde u zich veilig tijdens de aangeboden 
zorg?
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7. Wat was de reden dat u zich niet veilig 
voelde?

Onvoldoende 
toepassing coronaregels

Onvoldoende 
beschermingsmiddelen

Indien anders, kunt u dit 
toelichten: 100%
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• Medewerkers van besmette afdeling werkten 
ook op niet besmette afdeling.

• Onwetendheid in de zorg, terwijl zorg 
instellingen het voorbeeld gaven!

• Door medewerkers die weigeren zich te laten 
vaccineren.

8. Heeft u zich eenzaam gevoeld tijdens de 
corona-periode? Kunt u op een schaal van 1 
t/m 5 aangeven hoe u zich voelde? Waarbij 
1 is helemaal niet eenzaam en 5 heel erg 
eenzaam.
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