Subscribe

Share

Past Issues

Meepraten over zorg en welzijn in venserpolder
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Beste edouard buning,
Dit is de eerste nieuwsbrief van de ecommunity van
de Cliëntenraad GAZO. In onze nieuwsbrief praten
we u bij over de ontwikkelingen in zorg en welzijn in
de buurt van gezondheidscentrum venserpolder.
Samen met vijf andere gezondheidscentra maakt
venserpolder deel uit van de GAZO.
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Op 25 maart besteedde De Echo
op de voorpagina aandacht aan
de start van de ecommunity.

Ledenaantal ecommunity
Inmiddels hebben 91 personen zich hebben
aangemeld voor de ecommunity. Sinds half maart
liggen er flyers over de ecommunity in de
wachtkamer van de zes gezondheidscentra van
GAZO. Op de schermen in de wachtkamer worden
de bezoekers opgeroepen om eens een kijkje te
nemen op www.clientfeedback.nl. Er is een
persbericht uitgestuurd (zie bericht in de Echo) en
vanuit GAZO zijn alle cliënten op de hoogte gebracht
via een email van de manager Bedrijfsvoering.

De meeste leden komen vanuit
gezondheidscentrum Nellestein.

Hoort zegt het voort!! Spoor mensen in uw buurt aan
om lid te worden van deze ecommunity.

Op enige afstand volgen
Reigersbos, Gein, Holendrecht en
Klein Gooioord.

Peiling telefonische bereikbaarheid
In de ecommunity worden onderwerpen behandeld
die belangrijk zijn voor de cliënten van de GAZO
gezondheidscentra, onder andere via korte
vragenlijsten. Er staat op dit moment een vragenlijst
open over de telefonische bereikbaarheid van het
gezondheidscentrum en de mogelijkheid om online
een afspraak te maken met een zorgverlener. Bekijk
de tussenstand.

Meerderheid tevreden over de
snelheid waarmee de telefoon
wordt opgenomen.

Op dit moment heeft een aantal leden de vragenlijst al
ingevuld. Vragenlijst nog niet ingevuld? Klik dan
hier om de vragenlijst snel in te vullen. U kunt nog tot
eind april de vragenlijst invullen.
Volgende maand gaat de vragenlijst over het
onderwerp klachten en klachtenregeling

Acht van de tien ondervraagden
zijn van plan online een afspraak
te maken.

Vraag uit de ecommunity
Vanuit de ecommunity kwam een vraag over de
doorleiding van herhalingsrecepten vanuit
gezondheidscentrum Klein Gooioord naar een
apotheek buiten het centrum. De ervaring van de
vragensteller is dat het gezondheidscentrum zegt dat
het recept is doorgestuurd en dat de apotheek niets
heeft ontvangen.
Lees verder ...

Over Gezondheid Gesproken
De Cliëntenraad GAZO was op 2 april aanwezig op
een bijeenkomst in het Stadsdeelkantoor van
Amsterdam Zuidoost. Een gezelschap van mensen
uit de politiek, zorgaanbieders, cliëntenraadsleden en
betrokken burgers sprak over de gezondheid en het
welzijn van inwoners van Zuidoost.
Lees verder ...

Last minute
Op woensdag 22 april 2015 vindt er een
kennismakingsbijeenkomst plaats van 16.00 tot
17.30 uur in gezondheidscentrum Reigersbos.
Adres: Schonerwoerdstraat 7 in Amsterdam
Zuidoost.
Tijdens de bijeenkomst informeren we u over het
werk als lid van een Cliëntenraad, over het wettelijke
kader, de samenstelling van de lokale raden en de
ambities van de Cliëntenraad GAZO.
Mocht u alsnog interesse hebben om meer te weten
te komen over het functioneren van de Cliëntenraad
GAZO of een lokale raad, meld u snel aan bij Anna
Kok (voorzitter Cliëntenraad GAZO).
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