
SatisFerti
Uw instelling biedt optimale zorg...

... maar hoe ervaart
uw patiënt dit eigenlijk?
De SatisFerti PCQ app
maakt patiëntgerichtheid 
makkelijk en snel inzichtelijk.
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Bij Ferring Fertiliteit ontwikkelen we niet alleen medicatie 
maar ook een breed pakket aan ondersteunende services. 

Zo willen we waarde toevoegen aan het fertiliteitspad van de patiënt.

Samen met het behandelteam, de ouders en familie delen 
we dezelfde wens: geboorte van een nieuw leven. 

Building Families noemen we dat bij Ferring Fertiliteit. 
Daar zetten we ons gezamenlijk voor in.

Meer weten?
Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van de SatisFerti PCQ app voor uw  

ziekenhuis of kliniek. Neemt u dan contact op met één van onze accountmanagers.

 Rob Meijer: +31651242005, rob.meijer@ferring.com
 Danielle van Doornen: +31651266701 , danielle.vandooren@ferring.com
 Sharon Straatman: +31622244882 , sharon.straatman@ferring.com

Kijk op ferringfertiliteit.nl 
of scan de QR-code

Referentie: 1. van Empel IW, Aarts JW, Cohlen BJ, et al. Measuring patient-centredness, the neglected 
outcome in fertility care: a random multicentre validation study. Hum Reprod.2010;25(10):2516-26.



Onderzoekers van het Radboud UMC ontwikkelden de  
Patient-Centredness Questionaire-infertility (PCQ-infertility). 

Door middel van deze vragenlijst worden de ervaringen van  
uw patiënten ten aanzien van de ontvangen fertiliteitszorg,  
over de laatste 12 maanden, in kaart gebracht.
Dit is onderverdeeld in de volgende hoofddomeinen:
• Toegankelijkheid
• Informatie
• Communicatie
• Autonomie
• Respect voor patiëntwaarden
• Continuïteit van zorg
• Professionaliteit
 
De gevalideerde vragenlijst is door Ferring, in overleg met het 
Radboud UMC, omgezet in een laagdrempelige applicatie (web 
app), de zogenaamde ‘SatisFerti PCQ app’. Hierdoor wordt niet 
alleen het invullen van de vragenlijsten op iPhone, tablet of pc door 
de patiënt veel eenvoudiger, ook voor de zorgverlener is het mogelijk 
de resultaten snel in het dashboard terug te zien en gedetailleerde 
inzichten te krijgen.

Hierdoor heeft men:
• Gedetailleerde inzage in de patiëntgerichtheid van de kliniek
•  Prestaties ten opzichte van de benchmark (andere klinieken)  

als geheel
•  Duidelijkheid over welke zorgaspecten voor verbetering vatbaar zijn 

Alle dataopslag is beveiligd volgens de laatste richtlijnen. Alleen 
geautoriseerde personen krijgen toegang tot de data van de eigen 
kliniek. Ferring heeft geen inzage.

Inmiddels  is versie 2.0 in gebruik genomen, waarbij de opbouw 
van de vragen meer afgestemd is op de hedendaagse gebruiker. 
Ook deze vragenlijst is gevalideerd. Daarnaast is de PCQ-infertility 
vertaald in 10 extra talen!

Wanneer is fertiliteitszorg van hoge kwaliteit? Dit wordt onder andere bepaald door effectiviteit en veiligheid 
maar er is nóg een ander belangrijk criterium: de patiëntgerichtheid ofwel de kwaliteit van de zorg vanuit 
perspectief van de patiënt.

SatisFerti PCQ app gevalideerd in studie1

Studieopzet:
• 888 patiënten paren (respons 75%) uit 29 Nederlandse centra
• Definitieve vragenlijst met 7 hoofdonderwerpen en 46 items

Conclusie:
•  De vragenlijst bleek in deze studie betrouwbaar en goed 

geschikt om de patiëntgerichtheid in fertiliteitscentra te meten.
•  Van de 7 hoofdonderwerpen scoorde ‘Communicatie’ het 

best en ‘Continuïteit’ het slechtst.
•  Eerlijkheid en duidelijkheid over wat je kunt verwachten vond 

men het belangrijkst.
•  De onderzoekers concludeerden dat de SatisFerti PCQ app 

valide en betrouwbaar is en heel accuraat de verschillen 
tussen de klinieken meet.

Data filtering
Binnen het dashboard kunt u gebruik 
maken van een aantal filters die u 
helpen bij het interpreteren van de 
onderzoeksresultaten. Zo kunt u  
o.a. enkel vragen uit een specifieke 
dimensie weergeven of resultaten binnen 
een bepaalde tijdsperiode filteren.

Benchmark
Met behulp van de benchmark-tool 
kunt u de prestaties van uw organisatie 
vergelijken met de gemiddelde prestaties 
van groepen/clusters van andere 
organisaties. U kunt de benchmark-
tool ook gebruiken om middels 
replicatieonderzoek veranderingen in  
tijd op te sporen; zo kunt u uw eigen 
gemeten prestaties op kwartaalniveau  
met elkaar vergelijken.

Resultaten 
exporteren 
naar pdf
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