Resultaten Enquête Branche Meeting 11 oktober 2018 ‘Levend verlies’ prof. dr. M. Keirse
Aantal ingevulde enquêtes: 70
1. De Branche Meeting beantwoord aan mijn verwachtingen:
Goed: 28
Zeer goed: 42

goed

zeer goed

2. De inhoud van de lezing vind ik:
Goed: 14
Zeer goed: 54

goed

zeer goed

Geen mening: 2

geen mening

3. Wat neem je mee naar je eigen team:
Hierop werd 40 x gereageerd. Voornamelijk met:
o Luisteren
o Praten over je gevoel, tranen mogen
o Naast de zieke gaan staan
o Inspiratie
4. Kun je de verkregen informatie toepassen in je eigen werksituatie?
Enigszins: 1
Goed: 29
Zeer goed: 40

goed

zeer goed
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geen mening
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5. Toelichting:
Hierop is 11 x gereageerd door toe te lichten in welke situatie men dit kan gebruiken,
voornamelijk werk en/of privé.
6. De deskundigheid van Manu Keirse vind ik:
Goed: 12
Zeer goed: 58

goed

zeer goed

7. De ruimte is geschikt voor de Branche Meeting:
Zeer slecht: 2
Matig: 7
Goed: 43
Zeer goed: 17

goed

zeer goed

geen mening

matig

Geen mening: 1

zeer slecht

8. De informatietafels waren van toegevoegde waarde:
Weinig: 11
enige: 47
veel: 9
geen mening: 3

enige

veel
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geen mening

weinig
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9. Ik geef deze meeting een rapportcijfer:
59 mensen hebben een cijfer gegeven, het laagste cijfer is een 7 en het hoogste een 10. Het
gemiddelde ligt op 8,6.
10. In welke onderwerpen ben je ook geïnteresseerd:
8 mensen hebben een onderwerp genoemd, t.w.:
o Omgaan als verpleegkundige met artsen in de palliatieve fase/verschil in beleving
o Complementaire zorg
o Shantala in de zorg
o Geestelijke verzorging in de palliatieve fase
o Dementie in de palliatieve fase
o Rouwbegeleiding
o Alles op het gebied van ongeneselijke ziektes/palliatie
o Communicatie met cliënten.

11. Als laatste is er ruimte om iets te plaatsen onder ‘overige opmerkingen’. 19 mensen hebben
van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Er is aangegeven dat:
o Sander de Hosson een goede spreker/schrijver is (3 x)
o het erg warm was in de zaal (2 x)
o er veel hinderlijke achtergrondgeluiden (vanuit de keuken) waren (4 x)
o het fijn zou zijn als de spreker op een verhoging zou hebben gestaan (1 x)
o het is ervaren als een (geweldig) mooie, zinvolle avond (9 x).
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