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Beste cliënt, 
 
Met deze brief vragen wij jouw aandacht voor ons jaarlijkse kwaliteitsverslag. 
 
2020 was een heel raar jaar. Voor jou, maar ook voor ons. Voor ons allemaal. 
 
Gelukkig worden de coronamaatregelen versoepeld. Dus we mogen steeds meer doen. Maar let 
op we bewaren nog steeds afstand, wassen onze hand altijd goed en doen een mondkapje op als 
er ergens veel mensen zijn. Als je je beetje ziek voelt, meld je dat bij begeleider en die helpt jou 
verder. 
 
Wat is een cliëntervaringsonderzoek? 
Dat is een vragenlijst waarmee we weten hoe jij en alle andere bewoners bij Cura zich voelen. 
Namelijk zo: 

▪ Familie is het belangrijkst 
▪ Daarna is Huis belangrijk 
▪ Ook Gevoel en Lijf zijn belangrijk 
▪ Jullie willen verandering voor Huis en voor Gevoel 

 
Wat is een kwaliteitsverslag? 
Dat is een verslag waar we zeggen wat goed gaat en wat we beter moeten doen. 

▪ Wat gaat goed? 
o Jullie relatie met de begeleiders is goed 
o Maar sommige voelen zich niet voldoende gehoord of hebben angsten 
o Weet dat we altijd voor je klaarstaan! 
o De dagbesteding waar je kunt verpakken gaat heel goed en dat gaan we uitbreiden 
o Met je smartphone en met video kunnen we veel leren over onszelf en wat we 

allemaal kunnen doen 
▪ Wat moeten we beter doen? 

o Medicatie is belangrijk. Inspectie heeft gezegd dat dat niet gaat bij Cura. Samen 
gaan we dat verbeteren. Medicatie moet veilig en makkelijk zijn. 

o Ook hygiëne of schoon zijn is belangrijk. Was je handen en jezelf vaak. Lees alle 
regels over hygiëne en over de corona. Hou je aan de regels! 

o Wij gaan als begeleiders lessen volgen om jou nog beter te helpen. 
o We gaan samen meer doen met gezond eten en bewegen 
o We beloven je een verzorgde woning. Op de nieuwe locatie of de locatie waar je al 

zit! De oude locaties gaan we namelijk allemaal opknappen!  

 
Tot snel! 
 
Kerami Okumus, directeur van Cura (juni 2021) 
 

 


