
Aantal bezoekers: 96 HA 25 APO15 Spec. 11

Aantal ingeleverde formulieren: 48 ass 11 ass 13 overige 23

welk cijfer geven de bezoekers? Beoordelingen toegekend als waardering voor het sympsoium cijfer 8

aantallen slecht matig redelijk goed zeer goed

Plenaire sessie:                              inhoud 1 5 33 5

                                                            praktijkgericht 1 6 30 7

Medicatie verificatie bij ontslag:  inhoud 1 4 17 1

 presentatie 1 18 3

 praktijkgericht 5 13 3

Medicatiequiz farmacologie:     inhoud  5 3

 presentatie 5 3

 praktijkgericht 5 3

CHECkUP:                                         inhoud 3 7  

 presentatie 10

 praktijkgericht 1 5 3 1

Laaggeletterdheid en Medicatieveiligheid inhoud 1 2 3

 presentatie 1 3 3

 praktijkgericht 2 2 3

De rol van de patient bij medicatieveiligheid inhoud 1 8 17 2

presentatie 1 6 18 3

praktijkgericht 1 8 17 1

Regionale afspraken rondom medicatie inhoud 5 14 3

presentatie 4 14 4

praktijkgericht 2 14 3

Algemene beoordeling van deze avond

Plenaire sessie:                              

specifiek WML

Evaluatie symposium MedicatieVeiligheid 23 jan 2018

De evaluatie toont aan dat de bezoekers het symposium gemiddeld een 8 geven

Veel open deuren, verdinging belangrijk, alles snel-snel, Goed dat er overleg is met alle 

partijen. Iets te weinig tijd.Kort en goed.

Interessante praktijkvoorbeelden, mooi praktijkgericht, aandacht voor de patient Mooi 

praktijkgericht.

weinig praktijkgericht, niet relevant, niet hier , leuke lezing, leuk



Medicatie verificatie bij ontslag:  

 

 

Medicatiequiz farmacologie:     

 

CHECkUP:                                         

 

 

Laaggeletterdheid en Medicatieveiligheid

 

De rol van de patient bij medicatieveiligheid

Regionale afspraken rondom medicatie

wat heeft u gemist

vragen

helemaal nieuw voor mij, onvoorstelbaar 24 fte die zich hiermee bezig houdrt en toch nogal 

langer was beter geweest

start jan 2018. Hoe kan ik als patient mijn eigen dossier zien?

reclame!

wat een tijdsinvestering, weinig tijd voor discussie, goed werk, te weinig inzichtvan het 

werkveld mbt problemen apotheek: 1)lab waarde op recept 2) meer verplichte indicatie op 

rec. Te kort. Goed dat er ruimte was voor discussie.

wij zijn goed bezig.

de patientenvereniging. De patientenver.toevoegen als spreker.

meer workshops, met afspraken, ambities, meer tijd, voldoende tijd voor discussie, geen 

afspraken gemaakt. Praktijkvoorbeelden, meer tijd.

minder apotheek gericht, duidelijk en herkenbare praktijksituaties, goede uitleg

weinig concreet. Jammer, niet alles besproken

meldpunt toelichting, meer melden is een afspraak.

mantelzorger van belang

accreditatie, terugkoppeling symposium, wat is tot nu toe uit meldpunt te halen?

Bleef onduidelijk, weinig nieuws, onvoldoende tijd om alles te bespreken, te weinig tijd, rol 

van patient centraal stellen is belangrijk

te weinig tijd, niet alles besproken.





 


