Initiatief van

Mijn Kwaliteitsmeter

LD

Inleiding

Dit document is opgesteld op basis van de meest recente door u ingevulde vragenlijst(en):
• Korte basisvragenlijst 2, laatst bijgewerkt: 23 augustus 2016

EE

Het geeft een overzicht van wat voor u belangrijk is en wat u nodig heeft om het leven te leiden dat
bij u past. U kunt dit persoonlijk overzicht op verschillende manieren gebruiken. Voor uzelf als
naslagwerk of om te gebruiken tijdens een gesprek met uw naasten, zorgverleners of de gemeente.
Belangrijk is dat u zelf bepaalt of u de informatie wilt delen met anderen.

Mijn leven
Wat gaat goed?

Ik geniet van het contact met mijn kinderen en kleinkinderen.

Wat kan beter?

RB

Ik mis mijn zelfstandigheid.

Mijn hulp en ondersteuning

Wat zou beter gaan met meer of andere hulp en hulpmiddelen?
Met meer of andere hulp en hulpmiddelen kan ik:
• Misschien beter gaan en staan waar ik wil
Mijn toelichting:

VO
O

Ik kan steeds slechter lopen. Misschien zou fysiotherapie kunnen helpen.

• Mijn sociale contacten en relaties misschien beter onderhouden
Mijn toelichting:

Mijn gehoor is het laatste jaar erg verslechterd. Daardoor kan ik gesprekken steeds slechter volgen.
Misschien dat een ander hoorapparaat een oplossing zou zijn.

Waarom heeft u die extra of andere hulp en hulpmiddelen niet?
• Ik weet / we weten niet wat ik / we moet(en) doen om de benodigde hulp(middelen) te verkrijgen
• Ik heb het nog niet geprobeerd te regelen

Aanmaakdatum rapport: 24 augustus 2016

Ik ben geholpen bij het invullen van de vragenlijst.
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Mijn dagelijks leven

LD

Mijn kwaliteit van leven geef ik in totaal een 6.3
5.8

Mijn gezondheid

5.5

Mijn toelichting:
Ik mis mijn zelfstandigheid maar geniet van van het contact met mijn kinderen en kleinkinderen.
Door reuma en ouderdom gaat alles niet meer zo makkelijk.

7.7

Mijn professionele zorg

EE

Mijn omgeving

7.0

Mijn toelichting:
Ik woon in een zorgcentrum en heb voldoende aansluiting met medebewoners.
Wat gaat goed?
Ik ben blij met de hulp die ik hier krijg maar mis mijn zelfstandigheid.

Partners

VO
O
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Wat kan beter?
Zou graag wat mobieler zijn. Ben bang dat ik straks ook hulp nodig heb bij naar het toilet gaan. Dat
wil ik kosten wat het kost voorkomen.

Aanmaakdatum rapport: 24 augustus 2016

Ik ben geholpen bij het invullen van de vragenlijst.
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