
Uitkomsten evaluatieformulieren branchemeeting 12 oktober 2017 
 

1. De scholing beantwoordt aan mijn verwachtingen 

Gemiddeld: 8,2 

 

2. De inhoud van de scholing vind ik: 

Gemiddeld: 8,3 

 

3. Wat neem je mee naar je eigen team? 

Toelichting 

• Leren luisteren om te begrijpen 

• Kijken naar de individuele mens 

• Aandacht voor de mens 

• Luisteren!! (25x) 

• Meetinstrumenten (11x) 

• Geef ruimte voor gesprekken, wees 

een luisterend oor, voor cliënt en/of 

familieleden.  

• Niet standaard de meetinstrumenten, 

maar belangrijk is het gesprek over de 

uitkomstem (2x) 

• Cliënt staat centraal (2x) 

• De PP box (7x) 

• De vraag achter de vraag lezen 

• Het doel van meetinstrumenten 

• Communicatie (2x)  

• Geduld 

• Signaleren en actie (2x) 

• Niet luisteren om te reageren maar 

om te begrijpen!! (2x) 

• Aandacht, tijd en een luisterend oor 

bieden (3x) 

• Het boek (4x) 

• De voorbeelden 

 

4. Kun je de verkregen informatie toepassen in je eigen werksituatie? 

Gemiddeld:  7,7 

Toelichting: 

• Ik werk niet alleen in de terminale zorg, maar kom “het” regelmatig tegen in de ouderenzorg 

• Voorbeeldschets was precies hoe ik mezelf zag 

 

5. Deskundigheid sprekers 

Els van Wijngaarden: 9 

Everlien de Graaf: 8,7 

Opmerking bij Everlien de Graaf: Enthousiaste vrouw. Goed verhaal, maar ik weet niet hoe het 

toe te passen in mijn team. Ga vaker meetinstrumenten gebruiken. 

 

6. De ruimtes zijn geschikt voor de branchemeeting 

Gemiddeld: 8,5 

Ondanks dat er bij deze vraag niet gevraagd werd om een toelichting werd er toch een aantal 

keren een opmerking gemaakt: 

• (Te) warm (4x) 

 

7. Eindcijfer scholingsbijeenkomst 

Gemiddeld: 8,4 

 



8. In welke andere onderwerpen ben je geïnteresseerd? 

• Mantelzorg bevoegdheden/samenwerking 

• Gespreksvoering 

• Palliatieve zorg dementerenden (2x) + naasten en mensen met psychische problemen 

• Inhoudelijke verdieping betrokken disciplines als bijv. fysio- en ergotherapeut 

• Geestelijke ondersteuning bieden, geloofsvragen. Maak ik regelmatig mee in deze regio. 

Graag handvaten hiervoor. (2x) 

• De naasten/omgeving van de terminaal zieke (ontkenning, verschillende fases, 

(over)belasting) (4x) 

• Palliatieve zorg in de Wijk 

• Palliatieve zorg bij verstandelijk gehandicapten 

• Cognitieve beperkingen 

• GGZ en palliatieve zorg 

• Culturen en gewoontes 

• Eenzaamheid en kwetsbaarheid 

• Versterven en sedatie 

• Omgaan met verdriet en rouw door Manu Keirse (2x) 

• Sander de Hosson (2x) 

 

 

9. Overige opmerkingen 

• Fijne avond 

• Prima catering 

• Hele leerzame avond 

• Ga zo door 

• Leuke stands 

• Goed georganiseerd 

• 2e onderwerp ging te snel. Te weinig 

voorbeelden 

• Fijne avond 

• Mooi! 

• Dank voor het initiatief en organisatie! 

• Tot volgend jaar?! 

• Bedankt, mooi en verrijkend 

• Goed om kennis te delen 

• Heel interessant  

 

 

 

 

• Was weer geweldig 

• Fijne sprekers om naar te luisteren, 

hadden echt wat te vertellen 

• Vooral de levenservaring van Els was 

goed om te horen 

• Volgend jaar de Rabo zaal in de 

Veluvine 

• Rijke avond 

• Leerzaam en verrijkend 

• Veel geleerd 

• Goede en zinvolle avond 

• Bedankt voor de mooie avond! 

• Het was soms wat wetenschappelijk 

• Volgend jaar weer! 

• Nuttige avond gehad, bedankt!  


