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Welke drivers spelen er bij diëtisten in relatie tot 
facilitaire bedrijven? 

Aanleiding

Dit onderzoek geeft inzicht in de relatie tussen diëtisten en facilitaire bedrijven. 
Wat zijn de belangrijkste drivers? 

Ten slotte geeft het onderzoek inzicht in de prestaties van Sorgente op de belangrijkste drivers. 
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Hoe is dit onderzocht?

Online vragenlijst van 10 minuten

Nederlandse diëtisten werkzaam in:

- Academisch ziekenhuis 

- Algemeen ziekenhuis 

- Zelfstandige praktijk 

Hoe hebben we 
het aangepakt

Wie hebben aan 
het onderzoek 
deelgenomen?
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Aanpak
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Diëtisten vinden dat Sorgente er zeer goed in slaagt te voorzien in hun 
professionele wensen en behoeften

Voor een grote meerderheid (driekwart van 
de diëtisten) is Sorgente het facilitaire bedrijf 
dat ze het vaakst inzetten. 

Sorgente is doorgaans de eerste keuze voor 
zowel drinkvoeding, sondevoeding als 
medische voeding bij stofwisselingsziekten.

Hiermee samenhangend vragen diëtisten bij 
Sorgente voor een gemiddeld groter aantal 
patiënten medische voeding aan dan bij de 
overige facilitaire bedrijven.

Diëtisten zien zichzelf doorgaans als leidend in de 
keuze voor een specifiek facilitair bedrijf. 

De belangrijkste drijfveren bij deze keuze 
(‘drivers’) zijn foutloze afhandeling van de 
bestelling, gemak voor de verwijzer en een 
gebruiksvriendelijk digitaal portaal voor 
aanvragen. 

Sorgente presteert in de perceptie van diëtisten 
verreweg het beste op alle drivers.

Diëtisten vinden dat Sorgente er zeer 
goed in slaagt te voorzien in hun 
professionele wensen en behoeften. 

1. 2. 3.Drivers  SamenwerkingGebruik & voorkeur

Sorgente legt zich onverminderd toe op het verlenen van service 
omtrent de belangrijkste drivers: 
1. betrouwbaarheid (foutloze en snelle levering)
2. gebruiksgemak voor de verwijzer
3. een praktische, gebruiksvriendelijke online tool voor het indienen 
van aanvragen
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Onderzoeksresultaten
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86%

12%
2%

Medische voeding bij stofwisselingsziekten

Sondevoeding

Drinkvoeding

Diëtisten schrijven aan gemiddeld 20 patiënten per maand 
medische voeding voor in de thuissituatie; 86% is drinkvoeding

Aantal patiënten en soort medische voeding

Vraag: Voor hoeveel patiënten – volwassenen en kinderen – schrijft u gemiddeld per maand medische voeding voor in de thuissituatie?

Vraag: Kunt u aangeven wat de verdeling is tussen de verschillende soorten medische voeding die u de afgelopen maand heeft voorgeschreven in de thuissituatie?

19%

34%

28%

14%

3% > 50

41-50

31-40

21-30

11-20

6-10

1-5

Gemiddeld: 20

Verschillen met gemiddelde:
Drinkvoeding 
Academisch ziekenhuis: 74%
Zelfstandige praktijk: 97%

Sondevoeding
Academisch ziekenhuis: 24%
Zelfstandige praktijk: 3%

Medische voeding bij stofwisselingsziekten
Topklinisch/ algemeen ziekenhuis: 5%

Aantal patiënten per maand Soort medische voeding
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… Voor diëtisten zijn betrouwbaarheid, gemak en een digitaal 
portaal de belangrijkste drivers in de keuze voor een bedrijf…

Drivers (1/2)

Vraag: Als u naar deze redenen kijkt, welke reden is dan de meest belangrijke en welke is de minst belangrijke bij het kiezen van een facilitair bedrijf?

Betrouwbaarheid (foutloze afhandeling)

Gemak, eenvoud voor verwijzer

Digitaal portaal voor indienen aanvragen

Snelheid levering

Bereikbaarheid

Kwaliteit begeleiding patiënt

Ervaring met het bedrijf

Deskundigheid op gebied van 
voedingszorg thuis

Breed assortiment

Uitvoeren voorbehouden handelingen 
bij sondevoeding

Webshop voor patiënten

Relatie met het bedrijf

Aandoening patiënt

Leeftijd patiënt

1

2

3
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… En ze geven Sorgente verreweg de beste beoordeling op alle 
drivers 

Drivers (2/2)

Vraag: Uitgaande van uw eigen ervaringen en dat wat u hebt gelezen of gehoord; welke facilitaire bedrijven vindt u dan het beste passen bij de volgende eigenschappen?

73%

73%

84%

85%

78%

64%

77%

20%

19%

28%

25%

21%

19%

20%

28%

19%

30%

40%

30%

20%

30%

20%

20%

21%

23%

26%

21%

23%

Betrouwbaar (foutloze 
afhandeling)

Gemak, eenvoud voor verwijzer

Digitaal portaal voor indienen 
aanvragen

Snelle levering

Goede bereikbaarheid

Goede kwaliteit begeleiding 
patiënt

Goede ervaring met het bedrijf

76%

39%

63%

68%

69%

75%

71%

22%

22%

15%

13%

22%

27%

22%

24%

29%

18%

18%

26%

34%

26%

17%

26%

11%

17%

19%

21%

17%

Deskundigheid op gebied van voedingszorg 
thuis

Breed assortiment

Uitvoeren voorbehouden handelingen bij 
sondevoeding

Goede webshop voor patiënten

Goede relatie met het bedrijf

Goede keuze voor de meeste aandoeningen

Goede keuze voor alle leeftijden

Sorgente

Facilitair bedrijf X

Facilitair bedrijf Y

Facilitair bedrijf Z

Belangrijkste drivers Minst belangrijke drivers
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Sorgente voldoet zeer goed aan de wensen en behoeften van 
de meeste diëtisten

Vraag: Kunt u aangeven hoe en aan welke wensen en eisen Sorgente voldoet? Heeft u aanbevelingen / verbeterpunten? 

Zeer goed

- Snelle levering

- Betrouwbaar

- Groot assortiment

- Gebruiksvriendelijk online systeem

- Patiënten zijn tevreden

- Goed bereikbaar, ook al kunnen ze telefonisch soms beter bereikbaar zijn

- Goede ervaring, ook al gaat er wel eens iets fout

Ruim voldoende

- Fouten met de levering via PostNL worden opgelost

- Gebruiksvriendelijkheid online systeem: overzichtelijkheid, verlengen van verlopen machtiging

Verbeterpunten

- Bereikbaarheid: telefonisch contact


