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Evaluatie Outbreakmanagement, 10 oktober 2019, Van der Valk, Veenendaal 

 

Geef een cijfer, waarbij 1 de laagste en 10 de hoogste score is  

De verstrekte informatie voorafgaand aan de training is correct 8,2 

Ik heb voldoende informatie gehad tijdens het volgen van de training 8,4 

De inhoud van de training was logisch en begrijpelijk 8,5 

Er werd ingegaan op gestelde vragen 8,5 

De training heeft bruikbare kennis opgeleverd 8,4 

Het trainingsprogramma was afwisselend 8,5 

De geboden ruimte voor discussie was 8,4 

Het niveau van de training sloot aan bij mijn kennisniveau 8,2 

Ik ben tevreden over de gevolgde training 8,4 

Ik ben tevreden over de kwaliteit van de docent Annemarie Weersink 8,2 

Ik ben tevreden over de kwaliteit van de docent Ada Gigengack 8,6 

Ik ben tevreden over de kwaliteit van de docent Paul van Wijk 8,3 

Ik ben tevreden over de kwaliteit van de docent Carolien Oldenkamp 8,3 

Ik beoordeel de locatie met  9,1 

 Hoe tevreden bent u in het algemeen over deze scholingsdag? 8,5 

 
Geplaatste opmerkingen: 

 Afwisseling 
 Workshop: casusbesprekingen. 
 Logisch opgebouwd. Casus bespreking. Ieder zijn deel het toch ieder anders. 
 Voldoende ruimte voor discussie en leren van ervaringen van anderen. 
 Middagprogramma erg praktisch, veel tips en uitwisseling van ervaringen. Kennis ochtend 

veelal bekend, wel fijn: Kort opfrissen van kennis t.a.v. resistentie. 
 Aanwezigheid IGJ met presentatie en dat Paul bleef en bijdrage had de rest van de dag. 
 Inhoudelijke scholing. Mooi om te zien dat Paul namens de IGJ de hele dag aanwezig is. 

Betrokkenheid bij het werkveld. 
 Verschillende casus. 
- Top: Inhoud / Tijdsbewaking /Catering 
 Praktisch door de besprekingen. Plan van aanpak voor OMT in syllabus verwerkt. 
 Logisch beredeneren van vervolgstappen bij een dreigende uitbraak. Verschillen tussen 

zorginstellingen. Praktische tips van docenten en deelnemers. 


