2017, Clientencontacten in cijfers
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2017, een jaarverslag in cijfers.
De praktijk heeft een vol, druk jaar gehad in 2017. OP alle gebieden was er meer activiteit.
Er kwamen meer aanmeldingen. De praktijk blijft nog steeds groeien.
In 2017 en begin 2018 is er veel tijd en aandacht gegaan naar praktijkzaken vooruitlopend
op de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
In dat kader is er begin 2018 gekozen voor een cijfermatig jaarverslag. De missie en visie
staat beschreven in eerdere jaarverslag.
Het clienttevredenheidsonderzoek is afgenomen en verwerkt.
Over het geheel genomen zijn de cliënten tevreden/erg tevreden met de behandelcontacten
en de resultaten.
Op verzoek is het onderzoek in te zien.

Er zijn volop plannen voor 2018:

-

-

Praktijk onder de loep, AVG (in samenwerking met de VEG, Ergotherapie
Nederland, VVAA en Toegang Ergotherapie)
Starten met een groep voor mensen met Parkinson: het 100 dagen traject waarbij
mensen werken aan persoonlijke doelen.
Valpreventietraining voor kwetsbare ouderen in Malden/Molenhoek
Diverse scholingen en cursussen gericht op cliënt zorg (o.a. methodieken, diagnoses,
aed-scholing) en praktijkvoering
Start van intervisiegroep Parkinson
Samenwerking in Malden/Molenhoek GC Samen Gezond (voorheen GC De
Kroonsteen-De Vuursteen.

Aanbod voor ouderen in Malden, in samenwerking met fysiotherapie MaldenMolenhoek.
…..

Resultaten van behandeling
1 Aantal cliënten, geslacht, leeftijd

In 2017 zijn er met 454 clienten geweest, verdeeld over de 3 ergotherapeuten.
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2 Verwijzers
huisartsen Nijmegen
HAP Sint Agnetenweg
MC Oud West
HAP Brakkkenstein
WGC Lindenholt
GHC de Brug
HAP Sint Jacobslaan
HAP het Meijhuis
HAP de Schakel
Hatertse HOED
HAP Daniëlsplein
MC Nijmegen Oost
UMC Heyendael
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3. Verwijsdiagnose
psychische - en gedragsstoornissen
traumatische amputatie onderbeen
traumatische amputatie heup en bovenbeen
overige neoplasmata
zenuwstelsel zoals ALS
letsel, vergiftiging
congenitale afwijkingen
oog en adnexen
Multiple Sclerose
maligne neoplasmata (kanker)
zenuwstelsel en botspierstelsel, RSI
infectueuse atropathiëen (oa reuma)
Parkinson
ademhalingsstelsel o.a. cara, longemfyseem
dementie
hart en vaatstelsel
cerebrovasculaire ziekten: CVA, Tia
overige aandoeningen
botspierstelsel en bindweefsel oa rugklachten
artrose
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4 Paramedische behandeldiagnose

sociale contacten
ontspanning
functionele mobiliteit
persoonlijke verzorging
uitvoering huishoudelijke activiteiten
organisatie van het huishouden
betaald/onbetaald werk
passieve recreatie
actieve recreatie
productiviteit
zelfverzorging
spel/school
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5 Aantal behandelingen
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