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	IntroPayoff: SAMEN DE ZORG VERBETEREN
	IntroText: Hoe ervaart u de zorg van Rijndam? Hoe kunnen we nog beter aan uw wensen en behoeftes voldoen? Regelmatig nodigen we patiënten uit om 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. 

Hieronder kunt u de resultaten van de afgelopen periode bekijken.
	Compliment1: De mensen die hier werken zijn zo vriendelijk! Ik geef een 10! (locatie Westersingel, kinderrevalidatie)
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	Improvement1: Het rooster is elke week anders. Een constanter rooster zou voor mij prettiger en overzichtelijker zijn. 
	Improvement2: 's Nacht wordt soms een deur hard dichtgeslagen.
	Improvement3: Ik had graag duidelijkere uitleg van het te verwachten traject gehad bij aanvang van de behandeling. 
	Solution2: Medewerkers waren zich hier niet van bewust en letten er nu op de deuren zachtjes te sluiten in de nacht. (kliniek neurorevalidatie)
	Solution3: Er is een informatiefolder gemaakt over het traject en de afdeling. Deze wordt standaard bij de aanmelding verstuurd. (kliniek neurorevalidatie)
	Solution1: Het rooster wordt nu regelmatig met deze patiënt besproken en kan binnen de mogelijkheden worden aangepast. (locatie IJsselland)
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	Negative1: Verouderde badkamers (locatie Westersingel)
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