Uitnodiging deelname patiënten panel Huisartspraktijk Dansen Kessels
Voelt u zich betrokken bij onze huisartspraktijk en wilt u enkele keren per jaar meedenken
over nieuwe ontwikkelingen of de huidige stand van zaken? Meld u zich dan nu aan voor ons
patiënten panel. Via het patiënten panel vragen wij af en toe naar uw mening over een
bepaald onderwerp. Door uw ervaringen, behoeften en wensen met ons te delen, kunnen wij
onze zorg steeds beter maken.
Privacy gewaarborgd
De antwoorden en reacties die u via het panel verstrekt, verwerken wij anoniem. Uw
persoonlijke gegevens worden op geen enkele wijze aan derden verstrekt. Uw privacy is
volledig gewaarborgd.
Wat doet een panellid?
Maximaal 2 keer per jaar nodigen wij u per e-mail uit om mee te denken over verschillende
onderwerpen. Voorbeelden zijn;
Bereikbaarheid van de praktijk
Onze service
Informatieverstrekking en voorlichting
Uw mening over enkele privacy gevoelige onderwerpen, zoals : mogen wij uw labuitslag
doorgeven aan uw partner of inwonend familielid? Uw mening betekent niet altijd ,dat wij
ook daadwerkelijk ons beleid kunnen aanpassen. Vaak zijn wij gebonden aan regelgeving
waar wij als praktijk geen invloed op hebben. Uw mening helpt ons zeker om kritisch naar
ons eigen beleid te kijken.
Wij streven er naar om de vragenlijst beperkt te houden tot maximaal 10 minuten.
Voordelen
U helpt mee de kwaliteit van onze zorg en service te verbeteren
U denkt mee over nieuwe zorgconcepten of aanvullende diensten
U blijft betrokken bij onze huisartspraktijk
Uiteraard kunt zich op elk gewenst moment ook uitschrijven voor het panel en is deelname
altijd vrijblijvend, maar wij stellen een periode van minimaal 3 jaar graag op prijs.
Terugkoppeling
Ieder jaar zullen wij u berichten over de uitkomsten van de vragenlijsten en voortgang van
het panel via de narrowcasting, website en/of informatiebulletin.
Mocht u willen deelnemen aan ons patiënten panel, dan kunt u dit doen via het deelname
formulier patiënten panel Dansen & Kessels. Deze formulieren liggen op de praktijk en
kunnen uiteraard ook via de mail naar u worden toegestuurd.

Hartelijk dank voor uw deelname, namens Huisartspraktijk Dansen& Kessels, Thorn

Deelname formulier patiënten panel Huisartspraktijk Dansen& Kessels Thorn

Naam
Adres
Geboortedatum
Mail adres
Telefoon
Wensen
Opmerkingen

Wil graag meedoen aan het patiënten panel Huisartspraktijk Dansen & Kessels, waarbij 2 x
per jaar een digitale vragenlijst wordt verstuurd met een tijdsinvestering van ongeveer 10
minuten.
Uiteraard worden alle gegevens vertrouwelijk behandeld.
Deelname aan een patiënten panel is vrijwillig maar wij stellen een periode van 3 jaar graag
op prijs.
Wij verwachten eind september, begin oktober 2020 de 1e vragenlijst naar u te kunnen toe
sturen.
Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, neem gerust contact met
ons op.
Handtekening:

Nogmaals dank voor uw deelname
Juli 2020, Huisartspraktijk Dansen& Kessels Thorn

