
Cliëntervaring Kinderrevalidatie 2021 
 
Rapportcijfers  2021 
 
Respons:    23 
Verzonden lijsten:   141 
Percentage respons  16% 
Aanbeveling:    90% 
Behandelplan ontvangen:  91% 
 

 
 

 
 

 
 
N.B. In kwartaal 2 2021 zijn de vragen in bovenstaande tabel vernieuwd. Daarom worden de voorgaande jaren niet 
meegenomen. Vergelijking is niet mogelijk. 



 
repons/commentaren 
 
Valkenburg  
Wij als ouders zijn heel tevreden. Onze zoon gaat met veel plezier naar de therapeutisch peutergroep. Hij word altijd 
enthousiast ontvangen door de leidsters Wij worden goed op de hoogte gehouden door alles verschillende disciplines 

Tot zover prima! 

Heel tevreden 

Over het algemeen zijn we zeer tevreden 

Bij het planning van kind bespreking zou het prettig zijn als er meer rekening werd gehouden met privé agenda. 

Arts luisterde niet naar ons, hield geen rekening met de combi van beperkingen van onze zoon, keek veel te eenzijdig. Arts 
liet zelfs onze afspraken met anderen omzetten zonder ons medeweten en toestemming. AVG  kent men niet; willen info 
waar wij recht op hebben niet geven en geven niet bestaande info over ons door aan anderen 

Alles is op zich goed geregeld bij Adelante. 

In het algemeen goede ervaring. Actiepunten vanuit besprekingen worden snel en adequaat opgepakt. (Kind) besprekingen 
zijn alleen wel lastig te verzetten en komen dan (soms) in de knel met privé afspraken. 

Positieve ervaring met revalidatie arts. Doelen in overleg met elkaar besproken 

Ervaring met revalidatie arts is goed, wij ervaren betrokkenheid en expertise.Transparante info, dialoog werd ten alle tijde 
aangegaan. 

Prima 

Fijne revalidatie. Alleen werd na de 1e bespreking het plan helemaal omgegooid omdat de patiënt dan te overprikkelt zou 
raken, om degene uiteindelijk naar een soort gelijk behandelcentrum te sturen maar dan op een andere locatie.  
Zeer tevreden over de ergotherapeut! 

 
Venlo: 
Doelen niet helder. Daardoor ook geen meetbare vooruitgang. Er wordt minder samengewerkt dan wij verwacht hadden 
tussen de diverse partijen. 

Goede ervaringen en betrokkenheid van therapeuten en arts. 

Prima geholpen. Juiste handvaten gekregen om hem een reguliere schooltijd te kunnen geven. 

Heel fijn en ervaren team, fijn ook dat er het laatste 1,5 jaar bijna geen wisselingen zijn geweest in disciplines! De 
Revalidatiearts een zeer ervaren en deskundig arts die geen steen omgedraaid laat. 

We hebben een fijne ervaring met de revalidatie-instelling. Duidelijke uitleg en korte lijntjes waardoor je snel gehoord wordt. 

Goed contact en prettige samenwerking met behandelaars. 

duidelijk en betrokken 

De communicatie tussen secretaresse/planning, de arts en patiënt verloopt niet fijn. Arts geeft aan dat hij een doorverwijzing 
naar een ander ziekenhuis stuurt. Dan horen we weken niets. Om er vervolgens achter te komen dat de brief nooit verstuurd 
is. Als je zelf niet belt, heb je geen zekerheid. I.v.m. de gezondheid van patiënt is dit niet acceptabel! Tevens afspraak maken 
voor een kind dat NIET op de mytylschool zit is niet altijd makkelijk. Kinderen van de mytylschool gaan blijkbaar voor. (dat is 
letterlijk tegen me gezegd!) 

We werden gehoord, serieus genomen, op een prettige manier samen allerlei oefeningen gedaan en tips gegeven. 

 
 


