Een beetje

Deels

Grotendeels

Ja, helemaal

Weet ik niet / n.v.t.

Een beetje

Deels

Grotendeels

Ja, helemaal

Weet ik niet / n.v.t.

Mijn paramedicus:

Nee, helemaal niet

Paramedisch handelen

Nee, helemaal niet

IPO Vragenlijst – cliënten

1. houdt rekening met mijn privacy.
2. is op de hoogte van mijn gegevens en situatie.
3. houdt rekening met mijn specifieke omstandigheden en
wensen.
4. stimuleert en respecteert mijn eigen verantwoordelijkheid.
5. stelt mijn belang op de eerste plaats.
6. brengt mij op de hoogte van de verschillende
behandelmogelijkheden.
7. bespreekt samen met mij de behandeldoelen en stelt samen
met mij het behandelplan vast.
8. bespreekt met mij of de behandeling effect heeft en of de
afgesproken doelen zijn/worden bereikt.
9. stelt zo nodig met mij de behandeldoelen en behandelplan bij.
Ik:
10. heb het volste vertrouwen in deze paramedicus.
11. raad deze paramedicus aan bij familie of vrienden.

Communicatie

Mijn paramedicus:
1. is betrokken bij mij als cliënt.
2. toont begrip voor mij.
3. behandelt mij met respect.
4. luistert goed naar mij.
5. geeft ruimte voor mijn vragen.
6. geeft duidelijke informatie over de behandeling / het
behandelplan.
7. toetst of ik deze informatie begrijp en hierover kan beslissen.

1. zorgt voor een vertrouwde en veilige omgeving.
2. komt eerder gemaakte beloftes en/of afspraken na.
3. maakt met mij afspraken over de rol die ik heb binnen de
behandeling.
4. betrekt mij steeds bij belangrijke beslissingen over mijn
behandeling.
5. maakt tijdig gebruik van de kennis van collega’s of andere
zorgverleners.
6. stemt mijn behandeling af met andere zorgverleners.
7. zorgt voor een goede overdracht van de behandeling (indien
van toepassing).

Half open vragen:
Waarover zou u de paramedicus een compliment
willen geven?

 Ik heb als compliment:
 Ik heb geen compliment.
 Weet ik niet.

Wat zou de paramedicus volgens u beter kunnen
doen?

 Ik heb als verbeterpunt:
 Ik heb geen verbeterpunt.
 Weet ik niet.

Weet ik niet / n.v.t.

Ja, helemaal

Grotendeels

Deels

Mijn paramedicus:

Een beetje

Nee, helemaal niet

Samenwerking

