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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 preventie activiteiten 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 30 juni 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  

 
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 
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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 30 juni 2015 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 : 30 juni 2015 
Tijdstip : 19.00u – 20.30u 

1.2  Deelnemende cliënten 

Het aantal deelnemers aan het gesprek was zeven. Van deze groep waren zes 
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 

Stemmingsstoornis, angststoornis ja 

Psychotische stoornis NAO in remissie ja 

Stemmingsstoornis, angststoornis, 
persoonlijkheidsstoornis 

nee 

Aanpassingsstoornis met depressieve 
klachten 

ja 

Depressie ja 

Stemmingsproblemen ja 

Angststoornis, paniekstoornis ja 

1.3  Toehoorders 

Connie Tabor Directeur Ypse 
Wil Buis Psychiater 
Nora Vaal GZ-psycholoog 
Bianca Pijnappels GZ-psycholoog 
Sita Schipper GZ-psycholoog 
Aleksandra Nowak Verpleegkundig Specialist 
Wendy van de Ven Verpleegkundige 
Charlotte Bergen Henegouwen Orthopedagoog 
Tonny Willems Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige 
Marie Voorbij Ervaringsdeskundige 
Avalon Arga Secretaresse 
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, voldoende geïnformeerd) 
 Ontvangst & gastvrijheid 
 Eigen regie 
 Kennis & samenwerking 
 Transparantie 
 Faciliteiten (gebouw, ruimte, maar ook Afspraken App, etc) 
 Vragenlijsten en formulieren (ROM, behandelplan, etc.) 
 Verbeterpunten 
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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  Algemene ervaring  

“Ik ben bij Ypse terecht gekomen en ik krijg gewoon goede hulp” 
 
“Alleen maar positief” 
 
“Ik voel me er een stuk beter bij, ik kan alles beter relativeren en ik heb eigenlijk een 
beetje geleerd om me niet te laten lijden door andere, voet bij stuk, op tijd voor jezelf 
aan de bel trekken, niet voor een ander, maar bij jezelf.” 
 
”Ik heb weer aan de bel getrokken. Nou een paar gesprekken en “het gaat weer zo 
[duim omhoog], goed gedaan jongen”. 
 
De algemene indruk van het team van Ypse is dat de deelnemers tevreden zijn over 
de dienstverlening en behandeling bij Ypse. 

2.2  Privacy 

“De ruimtes hier zijn wel heel mooi, maar volgens mij niet geluidsvriendelijk. De 
secretaresses of de mensen die daar binnen zitten kunnen wel e.e.a. horen. Ik denk 
dat een radio aanzetten in de wachtruimte de aandacht ook afleidt. Als er een radio 
op de achtergrond staat, hoor je geen andere gesprekken.”1 
 
“Er is in de gang een wachtruimte waar iedereen zit. En je hebt een wachtruimte bij 
het keukenblok. In deze wachtruimte worden geen gesprekken gevoerd tussen 
behandelaar en cliënt.” 
 
De deelnemers hebben geen verbeterpunten aangegeven met betrekking tot de 
privacy behoudens de gehorigheid in de praktijk van Ypse. 
  

                                            
1 Verbeterpunt; zie hoofdstuk 3 
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2.3  Hulpverlening Ypse 

 
“Als er gemerkt wordt dat er iets met medicatie niet goed gaat, gaat de actie naar de 
psychiater. Dit is een paar keer naadloos in een keer goed gegaan. Dat vond ik 
eigenlijk een dikke 10. Als er iets mis gaat dan wordt het gelijk rechtgezet.” 
 
“Ik vond het wel moeilijk om voor mezelf behandeldoelen te formuleren. Ik heb een 
probleem, help me! Verder kwam ik niet. In dat gesprek kwamen er toch wel concrete 
behandeldoelen uit waar ik achter sta.”  
 
“Ik zat in de situatie dat Nora met zwangerschapsverlof ging en Sita kwam, die 2 
wisselpunten hebben we ook nog even gekeken waar staan we nu. Ik heb niks van 
de overgang gemerkt en dat vind ik hartstikke oké.” 
 
“Ze had een voorstel gedaan van 10 keer en in die 10 keer moet het gebeuren. Dus 
je wist ook wanneer het einde was. Het is niet eindeloos. Bij die anderen wist je nooit 
wanneer het klaar was.” 
 
“Het behandelplan wordt tijdens de sessie opgesteld. Ik ontving deze tijdens de 
sessie.” (rest reageert instemmend) 
 
“Het plannen van afspraken ging in overleg. En de eerste keer dat ik hier kwam kreeg 
ik een heel lijstje mee met het hele traject en dan ook nog die herinneringen (via 
app/sms). Ja dat vond ik heel prettig hoor. Een dag van te voren van “ hey, u wordt 
verwacht”.” 
 
“Ik heb een keer een afspraak verzet en dat was geen probleem.” 
 
“Ik probeer altijd zo laat mogelijk een afspraak te plannen. Maar ja, dat probeert 
iedereen natuurlijk. Net na werktijd of vlak voor eind van werktijd.”2 
 
“Voor mij heeft de behandeling effect gehad, ik weet niet hoe ik er over een halfjaar 
weer uitzie. Maar ik heb nu handvatten gekregen waar ik mezelf aan vast kan 
houden.” 
 
“Inhoudelijk zijn de behandelingen professioneel, je krijgt echt de click of in ieder 
geval wat ik heb. Want ik krijg de vragen naar me toe en dan kan ik ook dingen uit 
mezelf al beantwoorden. En misschien kan ik dat niet bij iedereen krijgen maar op dit 
moment krijg ik het wel.” 
 
“Ik krijg hier echt goede handvaten hier waar ik iets mee kan.” 
 
“Ik heb de luxe van tweebehandelaars gehad want zij waren in karakter en manier 
van aanpak heel verschillend maar wel alle twee toe instaat geweest om iets te 
bereiken ondanks die verschillende manieren en het was ook wel verfrissend. Dit heb 
ik als positief ervaren.” 
 

                                            
2 Verbeterpunt; zie hoofdstuk 3 
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“Ik stop met de behandeling in januari maar ik heb al afgesproken als het niet goed 
gaat ik een belletje geef. En gaat het niet dan krijg je een briefje van je huisarts en 
dan bel je en ja dat voelt gewoon prettig. Een soort van vangnet.” 
 
“Voor mij is een 6 harstikke goed ja kijk voor jou misschien een 8 maar voor mij een 
zes. Dus je omgeving moet ook gaan accepteren van wat jij zelf al geaccepteerd 
hebt. We hebben die handvaten gekregen, zorg ervoor dat je je omgeving laat 
helpen. En te laten signaleren van joh je gaat hier of daar uit de bocht.” 
 
De deelnemers gaven aan tevreden te zijn over de behandeling bij Ypse. De indruk 
vanuit het gesprek is dat er professioneel, flexibel, zorgvuldig en transparant wordt 
gewerkt. De deelnemers hebben samen met de behandelaar een behandelplan 
opgesteld en er worden afspraken gemaakt over de nazorg. 

2.4  Aanmelding, ontvangst & gastvrijheid 

“De aanmelding verliep soepel. Ik ben eigenlijk naadloos overgestapt. Ik was bij 
Wendy bij Reinier van Arkel en Wendy ging hier naar toe en ik ging gewoon mee 
eigenlijk. Dat is heel prettig. Ik kende haar dus al.” 
 
“Voor de Mindfulness cursus is een wachtlijst dat was meteen helder. Van dat stukje 
gesprekstherapie heb ik nooit iets van gehoord. Uiteindelijk, in die tijd liep ik ook bij 
de POH, toen heb ik tegen die POH gezegd “joh, ik kom er niet uit”. Dus die heeft 
gebeld, toen had ik een week later op de mat een uitnodiging om bij Nora op gesprek 
te komen. Die brief was van ja je wordt uitgenodigd. Ja mooi, maar dat had ik op dat 
moment niet meer verwacht.”3 
 
“Als je hier binnen komt dan stellen ze je gelijk op je gemak, van wil je een bakje 
koffie? Ga maar even zitten. Ja dan duurt het wachten ook niet zo lang. De ontvangst 
is heel goed. Ik ben blij met het bordje tegenwoordig op de deur. In het begin zat het 
bordje niet op de deur “kom gerust binnen”. De eerste keer stond ik voor een dichte 
deur. Ja, en nu hè, moet ik kloppen en naar binnen lopen? Of is het de bedoeling dat 
ik hier op de gang wacht?” 
 
“Ik stond hier toen en in de lift kon ik het niet gevonden krijgen en alles. Toen ben ik 
eerst naar boven gegaan. Toen op een gegeven moment moest ik toch naar 
beneden. Dat was een heel doolhof en naderhand kreeg ik dus te horen dat daar ook 
nog een ingang was dus dat is voor mij heel veel makkelijker dan. Anders moet ik 
eerst klimmen en dan nog een heel end lopen en dat is voor mij moeilijk.”4 
 
“Nou ik zat in het gebouw hiernaast, dat witte gebouw, maar dat was een school. De 
eerste keer. Maar dat lag gewoon aan mezelf hoor. De nummering is ook niet 
helemaal logisch.”5 
 
“Ik denk dat jullie qua dienstverlening wel op een 9 of hoger zitten. Qua 
vriendelijkheid, stijl en omgeving. De houding is belangrijk en gedrag ook en de 
waardering is ook belangrijk dus dat blijkt al als je dat bordje aan de deur ziet van 

                                            
3 Verbeterpunt; zie hoofdstuk 3 
4 Verbeterpunt; zie hoofdstuk 3 
5 Verbeterpunt; zie hoofdstuk 3 
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“kom gerust binnen”. Dat is gewoon onbewust een waardering, kom maar gewoon 
binnen.” 
 
“Bij mij ging het plannen van de eerste afspraak niet vlekkeloos. Daar is in het eerste 
gesprek ook ruimte voor genomen.” 
 
“Ja bij mij is het eigenlijk, die indicatie die ik had, voordat ik hier kwam had ik wat 
vragen en toen belde ik op en kreeg ik netjes antwoord daar op.” 
 
De algemene indruk van het Team van Ypse is dat de deelnemers de aanmelding, 
ontvangst en gastvrijheid bij Ypse positief ervaren. Vooral de onlangs toegevoegde 
tekst “kom gerust binnen” werd gewaardeerd. Toch kwamen er vijf verbeterpunten 
naar voren op het gebied van informeren, veiligheid en comfort, bewegwijzering en 
overdracht van informatie naar andere instellingen/verwijzer. 

2.5  Eigen regie 

“Het eerste gesprek is duidelijk, goed begrijpelijk en wordt je al op je gemak gesteld. 
Daar hoef je al niet zenuwachtig meer te zijn. Mogelijk eigen inbreng is hoog. Je kunt 
je doelen bij blijven stellen.” 
 
“Ja ik geloof niet dat ik zo heel veel heb ingebracht maar het kan wel.” 
 
“De dingen die ik belangrijk vindt daar hebben we het al over gehad. Daar is 
voldoende ruimte voor geweest.” 
 
“Ja, er is ruimte voor eigen inbreng. Het is hoe ik met de prikkels omga. Hoe ik met 
drukte om kan gaan. Dat was ook een behandeldoel voor mij. Ik krijg veel 
handvatten.” 
 
Het hebben van eigen regie, uitgaan van eigen kracht en het samen beslissen is een 
belangrijk uitgangspunt bij Ypse. De deelnemers gaven aan voldoende ruimte te 
hebben gevoeld voor eigen inbreng en gedeelde beslissingen. 

2.6  Kennis & samenwerking 

 
“Ik denk wel dat het belangrijk is dat als je vanuit Reinier van Arkel komt, dat eigenlijk 
jouw dossier gewoon in één keer mee overgaat naar hier toe. Dat vind ik wel 
belangrijk.”6 
 
“Ik had dus medicatie, een medicatieverandering. Ik moest 3 keer bellen naar de 
huisarts. Dat is voorgeschreven. Tussen de huisarts en wat mevrouw Buis 
voorschrijft, daar zit nog wel een kink met de huisarts. Ik denk met de huisarts dat dat 
wel misschien beter kan. Dat dat wat fijner op elkaar afgestemd kan worden.”7 
 

                                            
6 Verbeterpunt; zie hoofdstuk 3 
7 Verbeterpunt; zie hoofdstuk 3 
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“Er is geen samenwerking. Ik heb er wel aan zitten denken, dat het misschien wel 
mogelijk zou kunnen zijn. Dat als ik een terugval heb dat dat ook helderder wordt 
voor de fysiotherapeut.”8 
 
“Als nou bijvoorbeeld, als je dat eindgesprek heb gehad dat dan gesprek dan ook 
naar de huisarts gaat. Dus voor als je bij de huisarts komt en als jij dan zegt van het 
gaat nu even niet lekker dat de huisarts dan zegt van oh oké.”9 
 
De deelnemers gaven aan dat de afstemming met andere betrokken hulpverleners 
niet altijd soepel verloopt. Op dit item zal door Ypse inspanningen moeten worden 
verricht voor verbetering. 

2.7  Transparantie 

Er zijn in dit gesprek weinig vragen gesteld over de transparantie. Het is niet mogelijk 
om op basis van het spiegelgesprek verbeterpunten te formuleren. Toch heeft Ypse 
verbeteringen aangebracht op basis van ervaringen en feedback.10 

2.8  Faciliteiten 

“Ik ben tevreden over de faciliteiten en misschien, omdat ik niet zo goed loop, zet ik 
mijn auto aan de andere kant neer en daar is die schuine helling, maar er is niks om 
aan vast te houden. Dus dat is lastig om naar beneden te lopen. Een trapje of een 
reling zou handig zijn.”11 
 
“De planning van afspraken verliep goed in ieder geval want ik kreeg een elke keer 
als er een afspraak gemaakt was 2 dagen van te voren een sms.” 
 
Hoewel de deelnemers tevreden zijn over de faciliteiten die Ypse levert zoals de 
AfsprakenApp, bereikbaarheid, het gebouw, etc. is een aanpassing bij de zij-ingang 
gewenst. 

2.9  Vragenlijsten en formulieren 

“Mijn eerste indruk was dat de ROM-vragenlijst niet logisch was, ik heb er verder 
geen problemen mee.” 
 
“Ik vind de belasting van het invullen van de ROM-lijst niet erg.” De ROM wordt niet 
bij iedereen besproken. “Ik vind dat als je ook nog moet relativeren over dat testje, 
dan blijft er niet veel tijd meer over hè voor behandeling.”12 
 
“Ik denk dat het belangrijk is, dat als je binnenkomt je dan een ROM-meting doet en 
een halverwege en een aan het einde, dan zie je het verschil.”13 
 
“Mee dat ik die test heb ingevuld, heb ik ook van de behandelaar te horen gekregen 
van “hé, hier zit je, dat betekent dit, hoe voel je je daar bij? Komt dat overeen met wat 
jij voelt?” Dus ik heb dat wel als een hulpmiddel ervaren.” 

                                            
8 Verbeterpunt: zie hoofdstuk 3 
9 Verbeterpunt; zie hoofdstuk 3 
10 Verbeterpunt; zie hoofdstuk 3 
11 Verbeterpunt; zie hoofdstuk 3 
12 Verbeterpunt; zie hoofdstuk 3 
13 Verbeterpunt; zie hoofdstuk 3 
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De deelnemers hebben aangegeven het invullen van de ROM-meting niet belastend 
te vinden. Niet met iedereen is de uitkomst van de ROM-meting besproken. Hier is 
wel behoefte aan. 

3. Verbeterpunten voor Ypse 

3.1  Privacy 

Verbeterpunt 1: oplossen gehorigheid 

 Aanschaffen van een radio in de wachtruimte van Ypse. 

3.2  Hulpverlening Ypse  

Verbeterpunt 2: verruiming van spreekuurtijden 

 Avondpoli’s inrichten. 

3.3  Aanmelding, ontvangst & gastvrijheid 

Verbeterpunt 3: duidelijke communicatie en informatie vooraf 

 Toevoegen van algemene informatie aan de uitnodiging. 

 Publiceren van wachttijden . 

 Signaleren van cliënten die nog geen nieuwe afspraak hebben. 
 
Verbeterpunt 4: verbeteren interne bewegwijzering 

 Extra bewegwijzering in het gebouw. 
 
Verbeterpunt 5: verbeteren externe bewegwijzering 

 Gevelbelettering en bord op terrein. 

3.4  Eigen regie  

Er zijn in het gesprek geen verbeterpunten naar voren gekomen met betrekking tot 
de eigen regie. 

3.5  Kennis & samenwerking  

Verbeterpunt 6: betere informatievoorziening Ypse 

 Delen van (informatie uit) het dossier bij Reinier van Arkel. 
 
Verbeterpunt 7: duidelijke communicatie naar verwijzer/huisarts 

 Duidelijk in de brief benoemen of er actiepunten en/of aandachtspunten zijn 
voor de verwijzer en/of huisarts. 

 
Verbeterpunt 8: communiceren en samenwerken met andere betrokken disciplines 

 Andere disciplines die betrokken zijn bij gerelateerde problemen benaderen 
indien gewenst door -en met goedkeuring van- cliënt. 

 
Verbeterpunt 9: huisarts informeren over afsluiting 

 Bij afsluiting een brief/verslag aan de huisarts sturen. 

3.6  Transparantie 

Verbeterpunt 10: Inzicht in transparantie verkrijgen 
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 Bij toekomstige spiegelgesprekken aandacht schenken aan de transparantie 
van Ypse. 

3.7  Faciliteiten 

Verbeterpunt 11: risicobeperking zij-ingang 

 Reling (laten) plaatsen langs de helling bij de zij-ingang. 

3.8  Vragenlijsten en formulieren 

Verbeterpunt 12: Bespreking uitkomst ROM-meting 

 Bespreken van de uitkomst na iedere ROM-meting. 
 
Verbeterpunt 13: Extra ROM-meting 

 Bij lange trajecten, een tussentijdse ROM-meting uitvoeren 
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4. Verbeterplan 
  wat start deadline door wie bevindingen status 

  Privacy           

1 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 

  Bespreken geluidsisolatie met 
eigenaar pand 

sep-15 lopend directeur onderzoek uitgevoerd door 
eigenaar pand, geen oorzaak 
en oplossing gevonden.  

afgerond 

  Hulpverlening Ypse           

2 Verruiming van de 
spreekuurtijden 

          

  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 

afgerond 
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aanmelding en de  3e vrije 
afspraak in de agenda van de 
hoofdbehandelaar.  

  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 

lopend 

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 

lopend 

  Kennis en samenwerking           

6 Betere informatie voorziening 
Ypse 
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  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 en de 
aandachtspunten bij nazorg. 

doorlopend 

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 
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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 2016, 
team Ypse 

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

lopend 

  faciliteiten           

11 Valrisico beperken zij-ingang 

 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. 

lopend 

  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 

 


