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SAMEN DE ZORG VERBETEREN
Hoe ervaart u de zorg van Rijndam Revalidatie? Hoe kunnen we nog beter aan uw wensen en behoeftes voldoen? Sinds
begin dit jaar nodigen we patiënten uit om vaker ervaringen met ons te delen. Niet met lange
tevredenheidsonderzoeken, maar met korte online vragen, gericht op de dagelijkse zorg die u van ons krijgt. En we
gaan er meteen mee aan de slag: complimenten geven we door aan de desbetreffende persoon of afdeling.
Zijn er verbeterpunten of suggesties over onze zorgverlening, dan bekijken we hoe we deze op kunnen lossen. Daar
houden we u van op de hoogte.
Hieronder kunt u de resultaten van de afgelopen periode bekijken.

Enkele van de mooiste complimenten...
Er wordt naar je
geluisterd zonder
oordeel, het voelt als
een veilige
omgeving.

... en dankzij uw feedback is dit opgelost
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Enthousiasme en het
vertrouwen van alle
specialisten. Ik ga
hier altijd met een
positief en voldaan
gevoel weg.

De therapeuten! Er
wordt goed gekeken
naar wie het kind is
en wat zij nodig
heeft. Fijn dat er
soms ook out of the
box gedacht wordt!

Multidisciplinaire
samenwerking en
expertise van het
behandelteam om
doelen te bereiken.

Wachtruimte is soms wat vol.

Er zijn A4-posters in de
wachtruimte gehangen:
Wachtkamer (te) vol? Kies dan
een ander plekje!
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Reminder van afspraken, per
app.

We zijn binnen de organisatie
aan het uitzoeken / navragen of
een reminder voor afspraken
per app (of ander kanaal) een
optie is.

Vooraf goed worden ingelicht planning

Planners zijn geïnstrueerd hoe
dit te verbeteren.

Dit wordt positief ervaren...
Samenwerking
Planning

Communicatie
Videobellen

Expertise behandelteam
Soms te veel tijd tussen behandelingen

Betrokkenheid team

Informatie voor revalidatietraject

... en dit kan beter
U waardeert ons met een...
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