Evaluatie 1e Nederlandse Straatdokters Symposium
Verkadefabriek ’s-Hertogenbosch, 4 november 2014
Tabel 1: deelnemers evaluatie score (N=50)*
vraag
cijfer spreiding
aan verwachtingen voldaan

8.2

(4-10)

sluit aan bij huidige functie

8.2

(2-10)

nieuwe informatie

8.2

(4-10)

relevant voor dagelijks werk

8.2

(2-10)

vorm

8.6

(6-10)

organisatie

8.7

(6-10)

Barbara van Straaten

9

(8-10)

Michiel Vermaak

9

(8-10)

Marcel Slockers

8.8

(6-10)

Igor van Laere

8.8

(6-10)

cijfer middag

8.2

(4-10)

*Formulier ingevuld door 50 van 71 deelnemers (70%)

Tabel 2: Opmerkingen en onderwerpen van aandacht in de zorg voor kwetsbare burgers (n=29)*
asielzoekers; pr-beleid; contact met IGZ en VWS
centrale in het land
fijne inhoudelijke kennisuitwisseling, mogelijk cursus aanbieden, communicatietraining ivm LVG
handvaten voor de praktijk bij licht verstandelijk gehandicapten
herhalen; verslaving bij OGGZ; deskundigheidsbevordering
hoe krijgt je een project/zorg gefinancierd, creatieve onafhankelijke oplossingen, giften, budget
hoe kun je voorkomen dat zwerven door de zorg ontstaat?
ik vind de 5 euro bijdrage zinvol
info en roep aan politiek, zeker over beperkt verstandelijk gehandicapten
invloed van zorgverzekeraars op inhoud van de zorg
jaarlijks evenement; palliatieve zorg; professionalisering
knelpunten en daarbij gevonden oplossingen
meer van dit, praktijk en onderwijs
middag vraagt om vervolg; monitor
nieuwe ontwikkelingen, tendenzen, signalen in de zorg voor kwetsbaren
onverzekerden
opvang en zorg voor onverzekerbaren
prima onderwerp en vormgeving
privacy
psychiatrie in de maatschappelijke opvang
scholing signalering licht verstandelijk gehandicapten
sociale kaart dak- en thuislozenzorg/kwetsbaren Nederland
specialisatie
superleuke kennismaking, inspirerend
tandarts hulp (onmogelijk voor onverzekerden)
toename psychiatrie op straat, financiele problematiek en huisuitzettingen; strategie vergroten draagvlak
vervolg met diepgang; maak simpele data base landelijk; hoe zorgen voor verschillende ziektebeelden
voor de eenvoudige werkmieren (verpleegkundigen) onder ons ging de inhoud letterlijk te ver van het bed
we moeten de OGGZ beter op de kaart zetten, hoe te profileren in Nederland?
*aanvullende informatie verschaft door 29 van 50 deelnemers die het formulier hebben ingevuld (58%)

