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Inleiding 
 
Ypse helpt mensen met (verhoogd risico op) psychische of psychiatrische klachten. 
Samen met Ypse werken deze mensen aan een waardevol leven.  
 
Ypse wil een plek zijn waar mensen met psychische of psychiatrische klachten snel 
en laagdrempelig na de verwijzing terecht kunnen voor behandeling of begeleiding 
van hun klachten of voor begeleiding in een natraject van de specialistische GGZ.  
Ypse levert ook een bijdrage aan het voorkomen van psychische klachten door het 
organiseren van preventieactiviteiten voor jeugd en volwassenen die zich in 
stressvolle situaties bevinden. Mensen kunnen hiervoor ook laagdrempelig bij Ypse 
terecht. 
Persoonlijk contact, deskundige behandeling en begeleiding waarbij de “eigen 
kracht” en de “eigen regie” van mensen centraal staat, gastvrijheid en respect zijn de 
kerndaden die Ypse uit wil dragen. Om bovengenoemde waarden te bereiken werkt 
Ypse samen in de GGZ-keten in de regio Meijerij en Bommelerwaard. 
Om zo goed mogelijk aan de vraag van mensen met (een verhoogd risico op) 
psychische klachten te kunnen voldoen heeft Ypse in het afgelopen jaar samen met 
medewerkers en ervaringsdeskundigen haar visie verder ontwikkeld. 
Ypse stelt de vraag wat mensen verwachten van Ypse centraal (cliëntwaarde) en wil 
over de uitvoering van de begeleiding en behandeling in het kader van deze visie, 
met hen in gesprek komen en met hen in gesprek blijven, om van daaruit de 
behandeling en begeleiding bij Ypse te verbeteren. 
 
In gesprek met cliënten 
Maar hoe gaat Ypse dit realiseren? Wat moet Ypse doen om een laagdrempelige 
plek te zijn waar cliënten zich gehoord, gerespecteerd en serieus genomen voelen 
en ervaren zij ook de gastvrijheid die Ypse hoog in het vaandel heeft? 
 
Om antwoord te krijgen op deze vragen is op 6 juli jongstleden een 
spiegelbijeenkomst georganiseerd. 
 
Deze methode is geschikt om een groep cliënten naar hun mening te vragen en 
daarbij een groep toehoorders, in dit geval alle medewerkers van Ypse, bij uit te 
nodigen. 
 
Ypse is in gesprek gegaan met cliënten met als doel; 
 

1. Toetsen of de houding en bejegening van Ypse ten opzichte van cliënten 
aansluit bij hetgeen voor hen als prettig en belangrijk wordt ervaren en zoals in 
de visie van Ypse is verwoord 

2. Verbeteren van de processen bij Ypse 
3. Beleidsmakers, zorgverzekeraars en kernpartners kennis te laten nemen van 

de mening van cliënten van Ypse over de uitvoering van de behandeling en 
begeleiding bij Ypse  
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Leeswijzer 
In hoofdstuk 1 wordt de opzet en de organisatie van het spiegelgesprek beschreven. 
Hoofdstuk 2 geeft per gespreksonderwerp de meest in het oog springende 
antwoorden van de deelnemers aan het spiegelgesprek weer. In hoofdstuk 3 wordt 
een opsomming gegeven van de verbeterpunten. Hierbij zijn de aanbevelingen van 
cliënten en van medewerkers gesplitst. In hoofdstuk 4 is te lezen hoe en wanneer de 
verbeterpunten aangepakt worden en wat reeds is afgerond. 
 
Wij bedanken alle aanwezigen voor hun deelname en feedback. Dankzij de bijdrage 
van zowel cliënten als teamleden is het mogelijk om Ypse kwalitatief naar een hoger 
niveau te brengen. 
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1.  Algemene informatie  
1.1 Het spiegelgesprek 
Een spiegelgesprek is een luistersessie waarin professionals horen wat een groep 
cliënten te vertellen heeft over de dienstverlening van Ypse. Dit gebeurt onder leiding 
van een onafhankelijke gespreksleider. De gespreksleiding van het spiegelgesprek 
op 6 juli 2016 bij Ypse GBGGZ en preventie was in handen van Bart Kreukels. De 
toehoorders bestaan uit alle medewerkers van Ypse. 
 
Locatie praktijk : Ypse, Kooikersweg 203E, 5223 KE ’s-Hertogenbosch 

(ruimte 9) 
Locatie bijeenkomst : de Viersprong, Kooikersweg 203c, 5223 KE ’s-

Hertogenbosch 
Datum : 6 juli 2016 
Tijdstip : 19.00u – 20.30u 

1.2 Deelnemende cliënten 
Het aantal deelnemers aan het gesprek was acht. Van deze groep waren twee 
deelnemers nog in behandeling. De deelnemers zijn met uiteenlopende klachten in 
behandeling bij Ypse. In verband met de privacy worden er geen namen of gegevens 
vermeld in dit verslag 
 
Reden van verwijzing In behandeling 
Depressieve stoornis: recidiverend, matig nee 
Depressieve stoornis: eenmalig, gedeeltelijk in remissie nee 
Posttraumatische stress-stoornis: chronisch nee 
Depressieve stoornis: recidiverend, matig ja 
Depressieve stoornis: recidiverend, ernstig zonder 
psychotische kenmerken 

ja 

Paniekstoornis zonder agorafobie nee 
Paniekstoornis met agorafobie nee 
Depressieve stoornis NAO nee 

1.3 Toehoorders 
Nora Vaal GZ-psycholoog 
Michelle Janssen GZ-psycholoog 
Bianca Pijnappels GZ-psycholoog 
Dineke Doeven Verpleegkundig specialist 
Anne Busink Verpleegkundige 
Marie Voorbij Ervaringsdeskundige 
Dewi van Brussel Medewerker Bedrijfsbureau 
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1.4 Situatie 
 
Onderstaand schema geeft de opstelling weer tijdens het spiegelgesprek. 
 

 

1.5 Thema’s van Ypse 
 
De gesprekthema’s zijn aangedragen door cliëntpanel en medewerkers van Ypse op 
geleide de visie en van het proces van binnenkomst, behandeling en weer met 
ontslag gaan bij Ypse. 
 
Uitgangspunten/thema’s: 

• Privacy 
• Hulpverlening Ypse (behandeling, traject) 
• Ontvangst en gastvrijheid 
• Eigen regie 
• Transparantie 
• Locatie en faciliteiten (gebouw, ruimte, maar ook Afspraken App, etc.) 
• Vragenlijsten en formulieren (ROM, behandelplan, etc.) 
• Informatievoorziening 
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2.  Het gesprek 
Het totale spiegelgesprek heeft anderhalf uur geduurd. Gedurende het gesprek zijn 
er door de gespreksleider verschillende vragen gesteld om meer inzicht te krijgen in 
de thema’s uit het vorige hoofdstuk. Ypse hecht er waarde aan dat zoveel mogelijk 
de letterlijke uitspraken van deelnemers in het verslag genoemd worden, omdat dit 
de beleving van deelnemers het meest recht doet. Doordat de uitspraken uit 
praktische overwegingen in thema’s zijn gegroepeerd en uit de context zijn gehaald, 
vormen de uitspraken geen samenhangend geheel. Toch vormt dit voor het team van 
Ypse voldoende aanknopingspunten om een samenhangend verbeterplan op te 
stellen.  
 
In dit hoofdstuk komen de meest opvallende uitspraken, per thema, aan bod. Bij 
ieder thema hebben wij met behulp van voetnoten aangegeven waar verbeterpunten 
voor de hand liggen. De verbeterpunten komen aan bod in Hoofdstuk 3. 
 

2.1 Privacy 
“Wat ik heel fijn vind is als je hier binnenkomt, overal zie je wachtkamers waar je zo 
naar binnen kunt kijken of zit je buiten in het zicht. Je komt toch met een probleem en 
dat is heel vervelend als iedereen ziet “oh die zit bij Ypse”. Je komt binnen en je zit in 
een afgesloten ruimte eigenlijk. Die privacy vind ik fijn”. 
 
 
De deelnemers hebben geen verbeterpunten aangegeven met betrekking tot de 
privacy bij Ypse.  
 

2.2 Hulpverlening Ypse 
“Omdat ik mijn medicatie niet meer innam, omdat ik dacht dat er iets mis was, is er 
ook heel snel een afspraak gemaakt met de psychiater van hier om die medicatie 
weer goed te krijgen”. “Omdat Connie mij al kende voelde het vertrouwd bij Ypse”  
“Ik werd heel snel geholpen”. 
 
“Als je hier binnenkomt, dat is best wel fijn. Tenminste dat vind ik persoonlijk dan. Je 
zit hier gewoon en de meisjes van de receptie komen dan. Heel fijn, je voelt je op je 
gemak. Zelfs in het begin toen ik me echt niet fijn voelde gaf dat een bepaalde 
veiligheid. Het voelt gewoon heel vertrouwd. Je wordt echt aangesproken, je bent 
geen nummer”.  
 
“De medewerkers zijn heel aardig. Ze willen echt wel wat voor je doen, zoals koffie 
pakken”.  
 
“De behandelaar werkte heel persoonsgericht”.  
“De medewerkers zijn allemaal heel vriendelijk. Niet alleen de secretaresses, maar 
ook de behandelaren vragen altijd of je iets wilt drinken als je niets voor je hebt 
staan”. 
 
“Er is heel snel een gesprek geweest. Het ging heel snel en ik voelde me niet aan 
mijn lot overgelaten”. 
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“Je wordt heel leuk ontvangen door de receptioniste met koffie en thee. “Wil je even 
een vragenlijst invullen?” Het eerste contact vond ik gewoon heel prettig”.  
 
“Het gebouw hier is groot, het is een beetje eng om de eerste keer hier te komen. Je 
moet naar de kelder en er is geen balie bij de hoofdingang waar je vragen kunt 
stellen. Gelukkig staat er een bordje op de deur waar door je je welkom voelt binnen 
te komen”. 
“Ook binnen is niet direct duidelijk waar je moet zijn als je voor de eerste keer komt. 
Verbeterpunt is zorgen dat er direct contact kan zijn met de receptie bij Ypse”. 
 
“Vorig jaar moesten we in de grote wachtkamer op de gang wachten, nu word ik 
binnen bij Ypse ontvangen en dat is veel rustiger en prettiger dan voordien. Dat is 
denk ik een oplossing die na het eerste spiegelgesprek is gevonden”.  
 
“De kleinschaligheid van Ypse is 100 x beter dan de grote ziekenhuis fabriek”. 
 
De deelnemers gaven aan tevreden te zijn over de hupverlening bij Ypse. Er werd 
opgemerkt dat er verbetert was t.a.v. het vorige jaar. Toen werd van cliënten 
verwacht dat zij in de grote wachtkamer op de gang wachtten. Nu worden zij met 
uitzondering van de lunchtijd ontvangen binnen de praktijk van Ypse 
 

2.3 Informatievoorziening vooraf 
“Ik had geen idee wat Ypse was en ik heb het gewoon op internet opgezocht, ik ben 
verwezen en ik had er alle vertrouwen in dat dit goed was”. 
 
“De website was wel ok”. 
 
“Ik vind het fijn dat ik hier niet “de psychiatrische patiënt” ben. Ik heb me ergens 
anders weleens zo gevoeld”  
 
“Ik vond het prettig dat mijn begeleider de eerste keer mee mocht”. “Volgens mij is ze 
zelfs nog een keer mee gegaan. Dat vond is gewoon heel fijn, dat er niet moeilijk 
over werd gedaan. Dat je niet raar wordt aangekeken” 
 
“Ik werd goed ontvangen, ik was overigens niet alleen, ik had iemand meegenomen. 
De vragenlijst op de laptop werd mij goed uitgelegd”.  
 
“Ik kon na twee weken al hier terecht dus dat ging hartstikke snel”. 
 
De deelnemers gaven aan zich goed ontvangen te voelen bij Ypse. De 
informatievoorziening vooraf was goed en er was goede informatie te vinden op de 
website. Verbetering ten opzichte van vorig jaar is dat de wachttijden transparant op 
de website worden weergegeven. 

2.4 Eigen regie 
Het maken van het behandelplan 
“Ik vond het echt goed omdat ik zelf dingen in kon brengen en richting kon geven aan 
waar je mee geholpen wilde worden, de behandeldoelen waren helder geformuleerd 
en ook ruimte voor eigen inbreng”. 



8 
 

Behandelplan 
“Het behandelplan is inzichtelijk in het cliëntportaal. (Werd later gecorrigeerd. Het 
behandelplan wordt samen met de behandelaar in Intramed (EPD) ingevuld)”. 
“Daar kun je ook met de behandelaar berichten uit wisselen. Dat is prettig als je je 
even niet goed voelt. Je hoeft geen afspraak te maken dan met de behandelaar maar 
je kunt een soort van chatten”. 
 
“Ik had altijd moeite met het opstellen van het behandelplan. Ik wil aan alle doelen 
tegelijk werken. Ik werd geholpen met de keuze voor welk behandeldoel ik zou gaan. 
Dan konden de andere doelen wel even wachten”.  
“Het is ook wel zo dat het behandelplan niet alleen van jou af hoeft te komen. De 
behandeldoelen werden samen met de behandelaar behapbaar gemaakt”. 
 
“Het werken met eHealth modules was fijn en als ik moest kiezen tussen eHealth en 
bij met de behandelaar in gesprek zou ik voor beiden kiezen. Het is fijn om thuis op je 
gemak de oefeningen te doen met eHealth en bij Ypse te bespreken hoe alles is 
gegaan. Het werken met eHealth is fijn omdat je het in je eigen tempo en in je eigen 
tijd kunt doen. Het is lastiger om persoonlijk tegen iemand moeilijke dingen te zeggen 
dan om het te typen in eHealth. In eHealth kun je het typen en nog eens nalezen of 
je het goed hebt uitgelegd”. 
 
“Ik heb moeite om de dingen een naam te geven. Samen met Dineke kwamen we er 
wel uit. We hebben het doorgenomen en ik had het gevoel dat het klopt wat er staat, 
Nou goed, krabbeltje eronder” 
“Uit de vragenlijst is een punt gekomen waar we aan gaan werken” 
 
Het intakegesprek 
“Tijdens het intakegesprek van de behandelaar al goed geïnformeerd omdat zij al 
mijn behandelaar was bij de S-GGZ. Daar had ik in korte tijd wel 6 behandelaars 
gehad. Ik werd behoorlijk geïrriteerd als de nieuwe behandelaar mijn verslag niet had 
gelezen en dat kwam vaak voor”. 
 
“De leesbaarheid en de duur voor het opstellen van de behandelplannen was wel 
goed”. 
 
Veiligheid tijdens de gesprekken; Voelde je je veilig genoeg om alles te kunnen 
vertellen wat je wilde? 
“Absoluut, met een lach en een traan. De muren hadden net iets dikker gekund. Je 
hoort wel geluiden, maar je verstaat geen woorden of gesprekken. Het heeft mij in 
niets tegen gehouden om te zeggen”. “Als je er niet op let heb je geen last van”. 
 
De behandeling 
“Het heeft absoluut effect gehad”. “Het had niet beter kunnen lopen”. “Het is 1000% 
goed geweest”. 
“Ik kan er nog niet zoveel over zeggen, want ik begin nog met een behandeling”. 
 
“De behandeling heeft effect gehad. Ik had angst om naar het ziekenhuis te gaan en 
ik kan nu meedelen dat ik twee weken geleden naar het ziekenhuis ben gegaan 
zonder angst”. 
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“Ik heb ervaren dat het soms te theoretisch is. Ik vind het persoonlijk fijn om meer 
specifiek ingegaan wordt op mijn situatie. In de online modules staan te algemene 
dingen. Ik miste dat soms in vergelijking met andere behandelingen die ik had. 
Uiteindelijk heeft dit ook goed geholpen”. 
 
Het ligt aan hoe je behandeling in elkaar zit. Ik kwam niet wekelijks en de 
behandelingen zijn niet hetzelfde. Mijn behandeling was niet theoretisch”  
 
Cliënten gaven aan tevreden te zijn over het effect van de behandeling. 
 
Afstemming met de huisarts: 
“Medicatie was niet goed geregeld bij de huisarts. De medicatie was overgedragen 
aan de huisarts en de huisarts heeft het niet goed gelezen. Op vraag wat heb je 
eraan gedaan antwoord de deelnemer: Ik heb het opgegeven want de huisarts en 
apotheek leren het nooit”. 
 
“Bij mij is het wel goed gegaan, het was goed afgestemd met de huisarts en de 
apotheek”. 
 
“De behandelaar ging weg juist op een moment dat er nog wat dingen lagen. Het is 
heel vervelend als de behandelaar stopt als je wilt doorgaan met behandeling en je 
moet veranderen van behandelaar. Het was wel pijnlijk omdat mijn echtgenote net op 
het punt stond alles uit de kast te halen. Ik denk dat het scheelt als de opvolgster al 
een paar keer mee draait voordat de behandelaar weg gaat”.  
 
“Ik had eerst een gesprek met de psychiater. Ik geloof dat het normaal is dat je eerst 
een psycholoog, bij mij is het iets ander gegaan omdat het voor mij beter was op dat 
moment”. 
 
De deelnemers gaven aan uitermate tevreden te zijn over de eigen inbreng tijdens 
het maken van het behandelplan, eigen inbreng tijdens de behandeling. Ten aanzien 
van de overdracht bijv. bij vervanging bij zwangerschap, gaven de deelnemers aan 
dat het prettiger is als de vervanger een of twee gesprekken “meedraait” alvorens de 
behandelaar weggaat.1 Er zijn geen verbeterpunten aangedragen. 
 

2.5 Locatie en faciliteiten 
“Het gezondheidscentrum heeft twee ingangen, waardoor Ypse te bereiken is. De 
twee ingangen zijn ook heel fijn. De kamertjes zijn wel heel klein, ik ben nogal 
claustrofobisch, gelukkig zit er een groot raam in”. 
“Misschien iets op de muur ofzo en plantjes2”. 
 
“Ik ben heel blij met het sms-je dat je één dag van de voren krijgt waarin je aan de 
afspraak wordt herinnerd. Er wordt altijd netjes gebeld als er iemand ziek is en de 
afspraak niet door kan gaan. Dat vind ik ook erg goed”. 
 

                                            
1 Verbeterpunt 4 Overdracht naar volgende behandelaar in gesprek met beide behandelaren plaats laten vinden 
2 Verbeterpunt 1 plantjes op de kamer omdat het wat kaal is 
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“Je hebt ook nog een afspraken app. Dat is heel fijn want als je een iPhone hebt linkt 
die ook meteen aan je agenda en waarschuwt die wanneer je moet gaan vertrekken”. 
 
“Medewerkers zijn goed te bereiken. Je kunt via eHealth of telefonisch contact 
hebben”. 
 
“Je kunt ook ’s-avonds op afspraken komen en dat is prettig”. 
 
“De WC is voor mij te ver weg, want ik krijg altijd last van darmkrampen van de 
spanning”.  
 
“Er zit een storing in de radio en dat irriteert mij”. 3 

2.6 Vragenlijsten en formulieren 
“Ik heb heel diep gezeten op de vragenlijst en ook heel hoog gezeten. Je zag 
gewoon de stijgende lijn op de lijsten. Dat was fijn om te weten”.  
 
Cliënten zijn tevreden over de wijze waarop de ROM-vragenlijsten besproken worden 
en tevreden over dat zij inzage hebben in de scores.  

2.7 Informatievoorziening 
“De cliënt weet niet of de huisarts een brief gekregen heeft.” “Wat is de 
standaardprocedure”. 4 
 
“Ik denk niet dat het probleem bij Ypse ligt, maar bij de ontvangende praktijk als er 
onvoldoende informatie is”. 
 
Cliënten geven aan dat het soms niet duidelijk is wie welke informatie krijgt bij 
aanvang en afsluiting van de behandeling. Op de website staat duidelijk vermeld wie 
er bericht krijgt en wanneer. Verbeterpunt: Behandelaar informeert de cliënt altijd als 
er een brief naar de huisarts wordt gestuurd. 
 
Afsluiting en nazorg: 
“Als ik voel dat ik weer onzeker voel en ga wegzakken mag ik altijd bellen en weer 
terugkomen. Ik moet dan bellen en een verwijskaart halen bij de huisarts”. 
 
“Ik denk wel dat we altijd welkom zijn weer terug te komen”.  
“Het helpt erg dat ik de score van de vragenlijst heb gekregen en het verschil kon 
zien”. 
“Je kijkt naar hoe je binnen bent gekomen en het bespreken van het verschil. Dat 
was de afsluiting en dat was fijn”. 
 
“Je krijgt ook dingen mee over hoe je jezelf eruit kan helpen. Dat kun je ook in 
eHealth invullen”.  
 
“Ik heb angst met het weggaan dat het weer slechter gaat. Ik kan nu kijken waar gaat 
het nu mis en waar ligt het aan. Je krijgt voldoende mee om jezelf eruit te trekken”.  

                                            
3 Verbeterpunt 2; Opletten dat de radio in de wachtkamer goed is afgesteld en niet stoort 
4 Verbeterpunt 3: Tijdens intake en afsluiting uitleggen dat er een brief naar de huisarts gaat en inhoud bespreken 
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“De score meting is een perfecte graadmeting over hoe het is gegaan. Die moeten ze 
erin houden”.  
 
“Het zou fijn zijn als je in het laatste gesprek samen een brief naar de huisarts 
opstelt. Het is fijn als je tegen de bij de afronding patiënt zegt dat er een brief naar de 
huisarts wordt gestuurd”. 5 
 

2.8 Ervaringen tijdens het spiegelgesprek; 
“Het is voor mij een hele opgave, want ik ben niet goed in mijn mening zeggen. De 
opzet was lekker intiem. Net als bij Ypse”. “Iedereen doet z’n zegje en dat was 
prettig. Het is goed gelukt om iedereen aan het woord te laten”. 
 
“In het begin was ik erg zenuwachtig. Het was goed georganiseerd en duidelijk. De 
informatie vooraf was prettig”. 
 
“De volgende keer iets langer de tijd inplannen zodat je niet hoeft te zeggen, we 
lopen uit”. 
 
“Ik vond het fijn dat er iemand stond op te wachten zodat ik niet hoefde te zoeken 
waar ik moest zijn. Ja, dat was goed gedaan”.  
 
“Ik vond het fijn dat het zo duidelijk was. Ik vond het heel prettig en dat iedereen heel 
eerlijk durfde te zijn en dat lukt alleen maar als het goed wordt gefaciliteerd”. 
  

                                            
5 Verbeterpunt 5 ruimer tijd inplannen tijdens het spiegelgesprek 
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3. Zo houden punten voor Ypse 
 
Aanmelding ontvangst & gastvrijheid 
Cliënten zijn zeer tevreden m.n. over de vriendelijkheid van medewerkers tijdens 
ontvangst en behandeling bij Ypse. Gastvrijheid staat hoog in het vaandel 
 
Eigen regie 
Cliënten zijn erg tevreden over de mogelijkheden tot eigen inbreng bij het opstellen 
van het behandelplan, de behandelingen het afsluiten van de behandeling bij Ypse 
 
Vragenlijsten en formulieren 
De scores van de vragenlijsten geven een beeld van hoe het gaat een goed gevoel 
bij afsluiting als de verbetering goed is te zien aan de scores. De vragenlijsten 
moeten blijvend besproken worden tijdens de behandeling en bij afsluiting.  
Informatievoorziening 
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4. Verbeterpunten voor Ypse 
4.1 Privacy 
Geen verbeterpunten 

4.2 Hulpverlening Ypse  
Verbeterpunt 4: Overdracht naar volgende behandelaar in gesprek met beide 
behandelaren plaats laten vinden. 

4.3 Aanmelding, ontvangst & gastvrijheid 
Verbeterpunt 2: Radio goed afstellen zodat die niet stoort. 

4.4 Eigen regie  
Geen verbeterpunten 

4.5 Kennis & samenwerking 
Geen verbeterpunten 

4.6 Transparantie 
Verbeterpunt 3: Tijdens intake en afronding wordt door de behandelaar uitgelegd 
welke informatie er naar de verwijzer c.q. de huisarts wordt gestuurd. De inhoud van 
de brieven worden besproken. 

4.7 Faciliteiten  
Verbeterpunt 1: Plantjes op de behandelkamers zetten. 

4.8 Vragenlijsten en formulieren 
Geen verbeterpunten 

4.9 Informatievoorziening 
Geen verbeterpunten 

4.10 Ervaringen tijdens het spiegelgesprek 
Verbeterpunt 5: Tijd ruimer inplannen zodat er niet gezegd hoeft te worden dat we 
uitlopen. 
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4.11 Verbeterplan 
  Wat Start Deadline Door wie Bevindingen Status 
  Privacy           
1 2015 Oplossen van 

gehorigheid in de praktijk 
          

  Radio aanschaffen voor in 
de wachtruimte 

1-7-2015 3-7-2015 Directeur De radio is een goede 
oplossing voor de 
gehorigheid. Het geluid van 
de radio leidt af van de 
geluiden uit de 
gesprekskamers 

Afgerond 

  2015 Bespreken 
geluidsisolatie met eigenaar 
pand 
 
 
2016 secretariaat 
zichtbaarder maken 
 
 
 
 
2016 Inrichten 
behandelkamers, iets op de 
muur en plantjes 

Sep-15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
September-  

Lopend 
 
 
 
 
Oktober 
2016  
 
 
 
 
December 
2016 

Directeur 
 
 
 
 
Medewerker 
secretariaat 
 
 
 
 
Interieurcommissie 

Onderzoek uitgevoerd door 
eigenaar pand, geen 
oorzaak en oplossing 
gevonden.  
 
Folie van raam verwijderen 
in de ruimte secretariaat 
zodat de medewerker op de 
receptie zichtbaarder is 
geworden. 

Afgerond 
 
 
 
 
Afgerond 
 
 
 
 
 
Afgerond 

  Hulpverlening Ypse           
2 Verruiming van de 

spreekuurtijden 
          

 Overdracht bij wisselen 
behandelaar in persoonlijk 
gesprek met beide 

Bij 
volgende 
vervanging 

doorlopend Directeur en 
behandelaren 

Zorgen voor voldoende 
overlap en inwerktijd bij 
vervanging 

Doorlopend 
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behandelaren plaats laten 
vinden 

  Avondpoli's inrichten Vanaf juli 
2015 

1-10-2015 Directeur en 
medewerkers 

Avondpoli's ingericht op 
woensdag en donderdag 
avond 

Afgerond 

  Aanmelding ontvangst en gastvrijheid 
3 Duidelijke communicatie en informatie vooraf 
  Algemene informatie over 

Ypse, behandeling en 
vergoedingen toegevoegd 
aan uitnodiging 

Jul-15 1-12-2015 Directeur, 
medewerkers 
bedrijfsbureau 

Uitnodiging en website 
aangepast op informatie op 
behandeltrajecten en 
tarieven/vergoedingen 

Afgerond 

  Publiceren wachttijden Vanaf juli 
2015 

1-1-2016 Directeur, 
medewerkers 
bedrijfsbureau 

Website aangepast conform 
beleidsregels NZA. 
Maandelijks worden de 
wachttijden gepubliceerd. 
Wachttijd is de tijd tussen de 
aanmelding en de 3e vrije 
afspraak in de agenda van 
de hoofdbehandelaar.  

Afgerond 

  Signaleren van cliënten die 
zijn aangemeld en nog geen 
afspraak hebben ingepland. 
Contact opnemen met 
cliënten die geen nieuwe 
afspraak ingepland hebben. 

Vanaf juli 
2015 

Doorlopend Directeur, 
medewerkers 
bedrijfsbureau en 
behandelaren 

Signaleren via monitor Ypse. 
De monitor is een bestand 
uit het afsprakensysteem die 
aangeeft of er een nieuwe 
afspraak geweest is binnen 
x tijd 

Afgerond 

4 Verbeteren interne 
bewegwijzering 

          

  Extra bewegwijzering in het 
gebouw 

Vanaf juli 
2015 

December-
16 

Huurdersvereniging 
Gezondheidscentrum 

Nieuwe bewegwijzering is 
reeds aangebracht op de lift. 
Er is nog overleg over extra 
bewegwijzering in de hal 

Afgerond 
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5 Verbeteren externe 
bewegwijzering 

          

  Gevelbelettering op het 
gebouw en bord op het 
terrein 

Vanaf 
juli2015 

December-
16 

Huurdersvereniging 
Gezondheidscentrum 

De gevelbelettering is 
aangebracht op het gebouw. 
Er is overleg over bord aan 
de weg met alle praktijken 
van het gezondheidscentrum 

Afgerond 

  Kennis en samenwerking           
6 Betere informatievoorziening 

Ypse 
          

  Delen van informatie uit 
dossier Reinier van Arkel 

Doorlopend Doorlopend Directeur en 
behandelaren Ypse 

Er zijn afspraken met Reinier 
van Arkel over de informatie-
uitwisseling. Op verzoek van 
cliënt wordt naast 
schriftelijke informatie 
middels een" warme 
overdracht" kennis gemaakt 
en informatie overgedragen. 
Monitoren of er toereikende 
informatie wordt overdragen 
in werkoverleg Ypse 3 x per 
jaar en spiegelgesprek 

Afgerond 

7 Duidelijke communicatie naar verwijzer/ huisarts 
  Duidelijk in brief naar 

verwijzer benoemen of er 
actiepunten en/of 
aandachtspunten zijn 
gedurende en na afsluiting 
behandeling. 

Doorlopend Doorlopend Directeur en 
behandelaren Ypse 

Na de intake wordt de 
huisarts/verwijzer 
geïnformeerd over het 
behandelplan en na 
afsluiting van de 
behandeling wordt de 
huisarts en de verwijzer 
geïnformeerd over het 
verloop van de behandeling 

Doorlopend 
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en de aandachtspunten bij 
nazorg. 

8 Communiceren en samenwerken met betrokken overige disciplines 
  Andere disciplines die 

betrokken zijn bij 
gerelateerde problemen 
benaderen indien gewenst 
door- en met goedkeuring 
van client 

Doorlopend Doorlopend Behandelaren Ypse Indien een andere 
behandelaar (bijv. 
fysiotherapeut) betrokken is 
bij de behandeling wordt 
toestemming aan cliënt 
gevraagd om te overleggen 
en informatie uit te wisselen 
in het kader van het 
behandelplan bij Ypse 

Afgerond 

9 Huisarts informeren over afsluiting  
Huisarts wordt geïnformeerd 
na afsluiting van de 
behandeling 

Doorlopend Doorlopend Behandelaren Ypse Zie verbeterpunt 7 Afgerond 

  Transparantie           
10 Inzicht in transparantie verkrijgen  

Bij toekomstige 
spiegelgesprekken aandacht 
schenken aan de 
transparantie van Ypse 

Juni-16 juli-16 Deelnemers 
spiegelgesprek 2017, 
team Ypse 

Er wordt in juni 2016 een 
spiegelgesprek gehouden 
met 10 cliënten van Ypse. 
De voorbereiding start in 
maart 2017 

Afgerond 

  faciliteiten           
11 Valrisico beperken zij-ingang 
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Reling laten plaatsen bij zij-
ingang gebouw. 

Vanaf juli 
2015 

Mei-16 Directeur Ypse, 
eigenaar gebouw 
gezondheidscentrum 

Aanvraag voor reling langs 
pad zij ingang is gedaan. 
Reling is geplaatst in april 
2016. 

Afgerond 

  Vragenlijsten en formulieren           
12 Bespreken uitkomsten ROM  

Bespreken van de uitkomst 
na iedere ROM-meting. 

Vanaf juli 
2015 

Doorlopend Behandelaren Ypse De uitkomsten van de ROM-
vragenlijsten worden altijd 
met de cliënt besproken 

Afgerond 

13 Extra ROM-meting  
Bij lange trajecten wordt een 
tussentijdse ROM-meting 
uitgevoerd 

Vanaf juli 
2015 

Doorlopend Behandelaren Ypse Monitor voor lange trajecten 
wordt met behandelaren 
besproken. In de monitor 
worden de ROM-metingen 
en uitkomsten inzichtelijk 
gemaakt 

Afgerond 

 


