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Beste edouard Buning,
In deze nieuwsbrief komen de volgende onderwerpen
aan bod.
Cliëntondersteuners in het gezondheidscentrum
Tips voor de mantelzorger bij een
keukentafelgesprek
Schouw in gezondheidscentrum Klein Gooioord
Resultaten wachtkamer onderzoek
Gevonden voor u

Reageren op een bericht kan via
info@clientfeedback.nl.

Cliëntondersteuners in het gezondheidscentrum
De zorg in Nederland is enorm aan het veranderen. De
overheid wil dat de zorg dichtbij huis wordt
georganiseerd, zoveel mogelijk op wijk of buurtniveau.
Eind vorig jaar is er een onderzoek afgerond ‘Goede
zorg in de wijk’, waaruit naar voren komt dat cliënten
zelf de regie willen houden over hun leven.
Zorgverleners moeten een omslag maken:
van zorgen voor naar zorgen dat
van standaardoplossingen naar maatwerk
van denken voor naar denken met de cliënt en
diens naasten.
<Lees meer...>

Tips voor de mantelzorger bij het
keukentafelgesprek
Wie in aanmerking wil komen voor ondersteuning van
http://us6.campaignarchive2.com/?u=c4ea92c27df30dd312ab64765&id=f66becce1b&e=060dc014f9
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de gemeente voor verpleging en verzorging of voor een
Wmovoorziening moet eerst een keukentafelgesprek
voeren met de gemeente. In dit gesprek is er ook voor
de mantelzorger, als gesprekspartner voor de
zorgvrager, een plek aan tafel.
Mezzo, de belangenorganisatie voor mantelzorgers,
heeft een lijst met 8 tips opgesteld voor de
mantelzorger ter voorbereiding van een
keukentafelgesprek.
<Lees meer ...>

Schouw gezondheidscentrum Klein Gooioord
In de 2e helft van september gaat de CR GAZO een
schouw doen in het gezondheidscentrum Klein
Gooioord.
Een schouw is een bezoek van een klein gezelschap
aan een gezondheidscentrum waarin het centrum op
een aantal punten wordt bekeken, zoals bijv. de
bewegwijzering, de privacy of het meubilair.
De momentopname is bedoeld om met elkaar te kijken
hoe de zorgomgeving binnen de bestaande situatie er
uit ziet en, indien nodig, hoe deze verbeterd kan
worden.De website van het gezondheidscentrum Klein
Gooioord wordt ook onder de loep genomen.
<Lees meer ...>

Resultaten wachtkamer onderzoek
De belangrijke uitkomsten:
55% vindt de wachtkamer van het eigen
gezondheidscentrum functioneel
3 van de 10 vinden de wachtkamer rommelig,
ongezellig, donker, klein
Gemiddeld rapportcijfer voor alle wachtkamer:
7,1
Hoogste rapportcijfers: Gein, Holendrecht en
laagste rapportcijfers: Venserpolder en Klein
Gooioord
U bent zeer tevreden over het aantal zitplaatsen, de
verlichting, de toegankelijkheid en de sfeer in de
wachtkamer. Redelijk tevreden bent u over de folders
en brochures over gezondheid, de bewegwijzering en
het beeldscherm in de wachtkamer (indien aanwezig).
http://us6.campaignarchive2.com/?u=c4ea92c27df30dd312ab64765&id=f66becce1b&e=060dc014f9
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Het minst tevreden bent u over de kranten en
tijdschriften in de wachtkamer (niet actueel, rommelig).
Klik hier voor alle uitkomsten van het onderzoek.

Gevonden voor u
Voortaan besteden we in elke nieuwsbrief aandacht
aan een initiatief op het gebied van zorg en welzijn dat
voor de cliënten van GAZO interessant is.
We trappen af met een social media platform over hart
en vaatzieketen hart.volgers.org.
Op het platform kunnen lotgenoten ervaringen delen
met elkaar, maar ook vragen stellen aan de
specialisten. Een belangrijk pluspunt is dat de kwaliteit
van de informatie continu bewaakt wordt door de
medische specialisten.
<Lees meer ...>
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