
 

 

 

Bijlage 5: Evaluatie geriatrische revalidatie 
 

Jaargesprekken van medewerkers:  

Tijdens alle  jaargesprekken is men positief over de wijze van feedback op de afdeling. We hebben 

hier aandacht aan besteed naar aanleiding van het. werkbelevingsonderzoek 2017. Daarbij is ook het 

medewerkerstevredenheidsonderzoek van 2019 gepresenteerd. Hieruit volgen geen speciale 

verbeterpuntent. 

Ook de RI&E is besproken en er zijn acties  uitgezet en gerealiseerd, medewerkers ervaren genoeg 

randvoorwaarden om hun werk te kunnen doen. 

 

Scholing:  

Door het grootste deel van de medewerkers is de presentiescholing gevolg.  

Twee verpleegkundigen hebben de GRZ-opleiding gevolgd en positief afgerond. Daarbij zijn er twee 

verbeterplannen geschreven. Deze zullen in 2020 gerealiseerd worden.   

 

Tevredenheid:  

Tijdens de werkoverleggen worden de afspraken geëvalueerd en wordt gekeken hoe we verder 

inhoud geven aan het werkoverleg. Er is een enquête uitgezet ten aanzien van werkoverleg en 

inhoud. Men is 100% tevreden over de inhoud en werkwijze van het werkoverleg. 

 

Evaluatie MDI (multidisciplinaire intake):  

Sinds de invoering van  het MDI op beide afdelingen wordt het opnamegesprek als ‘zeer tevreden’ 

gescoord bij cliënten.   

Er is een evaluatie geweest met de gastvrouwen. Ook dit loopt naar tevredenheid. Vanaf 1 juni 

worden alleen cliënten opgenomen middels een MDI. Dit wordt door betrokkenen als positief 

ervaren. Tevredenheidscore cliënten is 8,4. 

Binnen de CVA-keten Gelderse Vallei heeft een evaluatie plaatsgevonden waar Norschoten ook bij 

betrokken was. Het voorstel is gedaan om dezelfde structuur op te zetten als de keten van het 

ziekenhuis MeanderMC. 

 

Cliëntenplanning  

Er is een keuze gemaakt met betrekking tot cliëntenplanning. Het voorstel om per april 2020 te 

starten.  

 

Ziekteverzuim 

Het ziekteverzuim voor revalidatie is 3,1%. 

 

Samenwerking met extern  

De samenwerking met Klimmendaal loopt. Inmiddels zijn er een tweetal cliënten behandeld in 
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samenwerking met de revalidatiearts. Binnen de keten ziekenhuis MeanderMC wordt een onderzoek 

gedaan ten aanzien van psychosociale begeleiding van CVA-patiënten. We doen hier ook aan mee. 

Eerstelijnsverblijf(EVL): Het aanbod blijft maar er zijn zeer beperkte plaatsen, omdat het aanbod van 

GRZ toeneemt. 

Opnames  

In 2019 heeft Norschoten 293 cliënten kunnen opnemen op de revalidatie. De gemiddelde 

opnameduur was 32 dagen. 

Quickscan 

In 2019 hebben we een quickscan laten doen. Als revalidatie scoren we boven het landelijk 

gemiddelde. Van belang is dat we de interdisciplinaire samenwerking nog kunnen verbeteren. Ook 

de regie van de cliënt zou op bepaalde onderdelen nog verbeterd kunnen worden. 

 


