Evaluatie
4e Nederlandse Straatdokters Symposium
Pijn op straat: lichaamsbeleving van dak- en thuislozen
’s-Hertogenbosch, 13 juni 2017
86 deelnemers
Deelnemerstevredenheid: 8.3

Tabel 1: deelnemers evaluatie score N=67*
vraag / spreker
aan verwachtingen voldaan
sluit aan bij huidige functie
nieuwe informatie
relevant dagelijks werk
leerdoel gehaald
organisatie symposium
Astrid Parys
Andrea vd Gevel en Marcel Slockers
Amy van Beurden
Studenten HU
Onno Hoes
cijfer middag

cijfer
8,2
7,9
7,8
8
7,9
8,4
8,5
8,3
8,1
8
7,9
8,3

spreiding
(4-10)
(4-10)
(3-10)
(4-10)
(6-10)
(5-10)
(7-10)
(7-10)
(6-10)
(6-10)
(3-10)
(6-10)

*Formulier ingevuld door 67 van totaal 86 deelnemers (78%)

Tabel 2: Over welke onderwerpen wenst u een symposium van de straatdokters?
Heeft u opmerkingen of suggesties? N=37*
Prima Symposium. Nodig veldwerk Amsterdam uit voor een presentatie, doen heel goed werk
Ik vond het heel leuk oom hier aanwezig te zijn, zoveel geleerd. Film een dag van dakloos persoon
Ethiek rondom zorgverlenen en financiering. Niet verzekerde zorg
Gebrek aan ziekteinzicht in combinatie met zorgmijding
Doorstroming naar vervolg
Alles wat met onze doelgroep te maken heeft
Palliatieve zorg. Programma eerder en duidelijker online
Tandartsenhulp
Schuldhulpverlening
Workshops toevoegen, meer specifiekere onderwerpen en keuzen; gebit, verslaving, somatiek
Meer inhoud, uitwerking van ziektebeelden; het lijkt een jaarlijkse herhaling van hetzelfde
Palliatieve zorg 2x
Anticonceptie; heerlijk de bevlogenheid delen; Discussie met tandarts...ooit gekozen dokter te worden
Samenwerking, financiele wegen naar zorg verbeteren; Dank voor deze mooie bijeenkomst
Therapietrouw; Post trauma; Geweld en agressie; Preventiebeleid; Top.
Kwaliteit van zorg; Wat voor zorg (ook preventieve) is nodig?
Meer zorg na de straat
Huisartsenzorg voor dakloze kinderen, bankslapers buiten de opvang en economische daklozen
Hulp voor EU burgers in Nederland
Belevingen van clienten
Of er veel daklozen zijn met Korsakov
Prima dit zo 1x per jaar, verbindt en versterkt
Samenwerking GGZ, Verslavingszorg, OGGZ en straatdokters; Meer huisartsen uitnodigen
Dieper op inhoud, minder droge lijstjes, misschien meer interactiever
Medisch inhoudelijk; Interactief; Keuze workshops
Ongedocumenteerden
Van aanbodgerichte hulp naar vraaggerichte zorg
Ga zo door
Vroegsignalering, preventie 2x
Straathulp: medisch, sociaal, pastoor, advocaat
Straatverpleegkundige
Sticker met naam van de deelnemers, bevordert netwerken
Contact met maatschappelijke zorg
Fantastische middag
Over hoe algemene bekendheid bereikt kan worden
Zorgverzekering, schulden, ongedocumenteerden en medische zorg
*aanvullende informatie verschaft door 37 van 67 deelnemers die het formulier hebben ingevuld.

www.straatdokter.nl

