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Evaluatie ten behoeve van ………………………….. 
Deelnemend bij Stichting ijgenwys en Anders sinds  
 
 
Bij deze evaluatie worden ook de volgende zaken besproken: 

• RI&E       aanpassingen nodig 0 ja/ 0 nee 
• Individuele protocollen; indien aanwezig aanpassingen nodig 0 ja/ 0 nee 
• Het begeleiding en ontwikkelingsplan  aanpassingen nodig 0 ja/ 0 nee 
• Deze evaluatie     aanpassingen nodig 0 ja/ 0 nee 
• Overige aanpassingen zijn…………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………  

 
 
Wat gaat er goed? 
* 
 
Wat kan beter? 
* 
 
Evaluatie doelen 
Doel 1: 
 
Evaluatie doel 1: 
 
Conclusie doel 1: 
 
Werkwijze: doel 1: 
 
Doel 2: 
 
Evaluatie doel 2: 
 
Conclusie doel 2: 
 
Werkwijze doel 2: 
 
Doel 3: 
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Evaluatie doel 3: 
 
Conclusie doel 3: 
 
Werkwijze doel 3: 
 
Doel 4: 
 
Evaluatie doel 4: 
 
Conclusie doel 4: 
 
Werkwijze doel 4: 
 
 
Doel 5: 
 
Evaluatie doel 5: 
 
Conclusie doel 5: 
 
Werkwijze doel 5: 
 
Medicatie 
Gebruik u nog medicijnen:   O nee O ja 
Heeft u uw uw medicatiegegevens gedeeld met de  
huisarts/ ziekenhuis?    O nee O ja 
Heeft u nog medicatiecontrole door een arts? O nee O ja, door………………………. 
Zijn er medicatie wijzigingen?   O nee O ja, dan ontvangen we zo snel    

mogelijk een recente 
medicatielijst 

 
 
Overige afspraken buiten de doelen: 
…...........……………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Bronnen waaruit dit verslag tot stand is gekomen: 

* Observatie van in verschillende situaties 
* Gesprekken met ……………… 
* Evaluatie met deelnemer;…………..( PB van wonen ) en Marie-Louise 
* Rapportage tbv bij ijgenwys en anders 
* Overdracht via overleg van begeleiders bij ijgenwys en anders 
* Overdracht door stagiaires en vrijwilligers 

( mn vragen over opvallende zaken) 
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Verslag geschreven door  
(functie) stichting ijgenwys en anders  
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