
8,2

REVALIDATIE ALGEMEEN
Intakegesprek

78% 20%

Mate waarin patiënt persoonlijk wordt betrokken bij het 
vaststellen van behandeldoelen

76% 21%

Behalen van de vastgestelde behandeldoelen
67% 25% 7%

8,2

7,9

REVALIDATIE IN DE SPORTZAAL
Professionaliteit waarmee omgegaan wordt met  
hartklachten tijdens zaaltraining

90% 9%

Deskundigheid zaalteam
90% 9%

Jezelf kunnen zijn in de zaal
87% 12%

Persoonlijke begeleiding
85% 13%

Centraal stellen wensen en behoeften
82% 15%

8,8

8,7

8,6

8,5

8,4

8,8

MEDEWERKERS CAPRI
Oprecht luisteren naar patiënten 

90% 8%

Begrijpelijkheid uitleg 
89% 10% 8,7

Capri biedt de mogelijkheid om onder 
begeleiding van specialisten weer vertrouwen 

in je lichaam te krijgen. De revalidatie 
oefeningen in de sportzaal waren bovendien 

ontspannend. Het samen sporten met 
lotgenoten geeft vertrouwen dat inspannen 

(na de ingreep) weer mogelijk is.

Erg tevreden over de afwisseling van  
de diverse activiteiten, de professionaliteit, 

betrokkenheid en enthousiasme van de 
medewerkers. Ook zeer te spreken over  

de aanpassingen per persoon aangezien de 
groep qua conditie zeer divers was.

RESULTATEN PATIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK CAPRI 2021

 uitstekend    voldoende    onvoldoende

gemiddelde

gemiddelde
gemiddelde

Capri zet thema e-mails en voorlichtings films in om 
deelnemers te informeren over hun (medische) situatie 
en hoe zij gezonder kunnen leven. Denk hierbij aan 
onderwerpen als 'omgaan met hart en vaatziekten', 
'gezonde voeding' en 'stress'. Deze onderwerpen 
komen ook terug tijdens de CapriTalks; de interactieve 
voorlichtingssessies welke zijn gekoppeld aan de 
zaaltraining.

THEMA E-MAILS, 
VOORLICHTINGSFILMS EN 
CAPRITALKS

Rapportcijfer thema e-mails

Rapportcijfer voorlichtingsfilms

Rapportcijfer CapriTalks

8,1

8,0

8,0

Capri biedt multidisciplinaire Hartrevalidatie;  
begeleiding wordt verzorgd door een team van specialisten 
bestaande uit (revalidatie)artsen, cardiorevalidatie 
verpleegkundige, fysiotherapeuten en/of bewegingsagogen en 
maatschappelijk werk. Daarnaast is individuele begeleiding 
vanuit maatschappelijk werk, diëtiste, psycholoog en/of 
psychiater mogelijk om de deelnemer zoveel te ondersteunen 
in zijn/haar herstel.
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85%

13%

74%

17%

8%
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8,0

95%
beveelt Capri aan bij andere 
revalidatiepatiënten


