Stellingen op magneetborden
Op alle locaties van Libra R&A hangen magneetborden. Regelmatig worden daar stellingen
opgehangen vanuit de cliëntenraad. Op deze manier wil de cliëntenraad de mening van
cliënten peilen.
Hieronder vindt u de stellingen die in 2017 en 2018 met een samenvatting van de reacties die
de cliëntenraad heeft ontvangen:
“Ik vind het fijn dat mijn behandelplan met mij is besproken. Ik weet waar ik aan toe
ben.”
Ik ben het ermee eens.
Dat is niet meer dan normaal.
Let erop dat de informatie goed overkomt.
Binnen audiologische centra wordt er niet behandeld.
“Er even tussenuit is ook goed revalideren.”
Dat klopt.
Het is goed om creatieve oplossingen te bedenken voor dagelijkse dingen/problemen.
“Revalideren doe je samen met je partner.”
Natuurlijk.
Belangrijk is dat de partner betrokken wordt, dat had wel vaker gemogen.
Ik heb geen partner meer en wordt boos als ik de stelling lees, ik vind dat de stelling
veranderd moet worden.
Te kort door de bocht en voor mensen zonder partner pijnlijk.
“Na revalidatie is het leven goed.”
Dat is nogal veel gezegd, maar je hebt de mogelijkheden, tips en trucs gekregen om er
bij stil te staan en bewust te zijn wat je wil, kan of hebt. Heel fijn!
Zeer zeker, de revalidatie heeft me veel gegeven: conditie, motivatie en moed om
alleen, zonder hulp, verder te gaan. Je moet er wel voor openstaan.
Luister naar de vraag van de revalidanten, bedenk samen met hem / haar wat het
beste past.
Nee, wel draaglijker, beter, duidelijker, makkelijker. Het woord ‘goed’ zou ik niet
gebruiken. De revalidatie heeft mij veel handvatten geboden, maar neemt mijn
aandoeningen niet weg.
“Een prettig gebouw draagt bij aan mijn welzijn.”
Een prettige collega draagt bij aan mijn welzijn.
Niet direct, maar het is wel prettig dat er rust heerst, dat bloemetje op tafel is fleurig.
Ik word er wel vrolijk van.
Het is een zeer mooi gebouw die rust uitstraalt en met om de zoveel tijd nieuwe kunst
aan de muur waar je echt even voor blijft staan en je je pijn doet vergeten.
De cliëntenraad blijft periodiek vragen om reacties van klanten op stellingen. Daarnaast kunt u
uw ervaringen ook mailen naar clientenraad@libranet.nl.

