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Resultaten
familietevredenheidsbevraging

PC Sint-Hiëronymus
periode maart 2018 - april 2020

119
deelnemers

6.5/10
algemene tevredenheid

Wist je met wie van het team 
je contact kon opnemen?

nee
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Kreeg je voldoende praktische steun?
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Kreeg je voldoende emotionele steun?
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Kreeg je info over lotgenotencontact?
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Wie vulde de vragenlijst in?
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Om welke reden heeft het team contact opgenomen?

- informatie over doorverwijsmogelijkheden
- betrokkenheid bij de behandeling
- informatie over klachtenregeling in het centrum
- informatie over medicatie(gebruik) en bijwerkingen
- informatie indien familielid in crisis geraakt

Wat zijn onze werkpunten?

- bereikbaarheid van het centrum
- telefonische bereikbaarheid
- bezoekuren van het centrum
- dagelijkse hygiëne van uw familielid
- toezicht op gebruik alcohol/drugs
- deskundigheid van de hulpverleners
- aandacht voor medische beperkingen
- afspraken over uitgangsregeling
- aandacht voor veiligheid binnen de afdeling
- bereikbaarheid van het behandelend team
- juiste aanpak van de behandeling
- manier van omgaan met uw familielid door team
- manier van omgaan met u door team
- mate van vooruitgang van uw familielid door team
- gebruik van dwang of vrijheidsbeperking

Waar zijn familieleden heel tevreden over?

Hulpverleners sensibiliseren over noodzaak om zo snel als mogelijk bij aanvang van een opname zelf familie te contacteren.
- Contactgegevens familie (adres/gsm/e-mail) verzamelen en zelf contact opnemen binnen de eerste week.
- Collega’s informeren via intranet, onthaalbijeenkomsten nieuwe medewerkers, diensthoofden van de afdelingen.
- Aansturing via de referenten van de werkgroep familiewerking.
- Verplichte taaksturing binnen nieuwe elektronisch patiëntendossier

Inzetten op bekendmaken van lotgenotencontact: organisatie van ontmoetingsplek door familie-ervaringsdeskundigen i.s.m. Similes (2021).

Mogelijkheden verkennen om familie emotioneel en praktisch te ondersteunen.
- Heropfrissing van informatie rond familie en beroepsgeheim.
- Spreker uitnodigen rond thema familie.
- Verder onderzoeken samen met familie wat steunend kan zijn.
- Sterk inzetten op informeel contact.

Wat doen we intern met deze resultaten?

v.u. PC Sint-Hiëronymus vzw, Dalstraat 84A, 9100 Sint-Niklaas
Verboden op de openbare weg te gooien


