Evaluatie Fundamed
Docent(en)

: J.G. de Roos

Data

: 16 jun en 6 juli 2020

Locatie

: Onder de Linden 21-5, Arnhem

Vul een cijfer in tussen 1 en 10

Welk totaalcijfer geeft u voor het hele Fundamed-traject

Rapportcijfer
7

-

praktijkgerichtheid

7

-

relevantie

9

-

checklist / cursusmateriaal / hand-outs

7

Hoe vond u (voor zover van toepassing) de locatie?

nvt

Hoe goed vond u voor de start de voorlichting over Fundamed?

7

Wat vond u van de totale duur van het Fundamed-traject?

8

Hoe tevreden bent u met het resultaat?

8

Wat vindt u van de verhouding tussen het gebodene en de kosten?

7

Welk totaalcijfer geeft u de procesbegeleider?

7

-

onpartijdigheid

8

-

onafhankelijkheid

8

-

deskundigheid

8

-

inzet / daadkracht

7

-

zorgvuldigheid

7

-

betrokkenheid

7

Welk onderdeel vond u het nuttigst en wat is daar de reden van?
Het is heel goed geweest om met het proces te beginnen omdat het bij mij twijfel over de
samenwerking opriep, die niet zo zeer met de vragen te maken hadden maar meer met mijn
onnzekerheid. De vragen vond ik niet meteen heel spannend, behalve de vragen over waarom je wil
gaan samenwerken.
Soms ging het te veel over het nut van het proces, Dat hoeft niet meerdere malen herhaald te worden.
Voldeed het Fundamed-traject aan uw verwachtingen en wat is daar de reden van?
het heeft het denkproces goed gestart, en dat is heel belangrijk geweest voor mij.
Heeft u nog op- en aanmerkingen en/of suggesties?
Ik vond het soms wat langdradig bij niet zo balangrijke vragen, maar kan ook zijn doordat ik met
andere dingen zat, namelijk moet ik dit wel gaan doen.
Zou u bij uitbreiding van uw samenwerking Fundamed opnieuw overwegen? Ja

Nee

Zo nee, wat is de reden?

Gaat u Fundamed aanbevelen bij collega’s? Ja

Nee

Zo nee, wat is de reden?

Wat is uw functie?
Aios
Waarnemer
Hid(ha)
Praktijkhouder
Andere, nl.
Heeft u andere suggesties voor nascholingen en/of trainingen in de toekomst?

Hoe bent u geattendeerd op Fundamed?
Via de LHV-website
Via de LHV-nieuwsbrief
Via de Kring-nieuwsbrief
Anders, nl. mijn collega had er van gehoord.
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Mogen we informatie uit deze evaluatie publiceren op de website en/of in De Dokter?
Ja, met naam en praktijkplaats
Ja, mits anoniem
Nee, liever niet
Mogen we u eventueel in de toekomst benaderen voor een aanvullende reactie op de cursus?
Ja
Nee
Zo ja, hoe kunnen we u het beste bereiken?
E-mail
Telefonisch

Hartelijk dank voor uw medewerking! Wilt u zo vriendelijk zijn het ingevulde formulier te mailen
naar info@fundamed.nl
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