
 

 

 

Terugkoppeling Cliëntenpanel 
Vragenronde maart 2015 'seniorvriendelijkheid van het 
ziekenhuis’ 
 
In maart 2015 hield de Cliëntenraad een vijfde vragenronde aan haar panelleden. 

Inmiddels hebben zich 126 personen voor het cliëntenpanel aangemeld. Zoals eerder 

gemeld is deelname aan het panel anoniem en weten wij niet of de antwoorden worden 

gegeven door patiënten, familieleden of bezoekers. 39 leden van het panel hebben dit 

keer gereageerd op de vragen. Dit leverde een respons op van 32.3%.  

 

In vraag één werd gevraagd of er voldoende rekening werd gehouden met de mobiliteit 

van senioren, dit werd bijna door iedereen (36 van de 39 personen die hebben 

gereageerd) met ja beantwoord. Drie zeiden nee of hadden er geen mening over.  

Iemand zei dat mensen zelf ook iets moeten ondernemen, omdat ze dat buiten het 

ziekenhuis ook doen. Er werd gesteld dat taxivervoer een ramp is. Hoe erger iemand 

gehandicapt is, hoe groter de rolstoel en hoe langer de wachttijd. Een persoon zegt  zelf 

ervaren te hebben dat er met iedereen rekening wordt gehouden en dat het desondanks 

erg druk is bij de ingang. De draaideuren bij de ingang geven nog wel eens 

opstoppingen.  

 

Iemand die de vraag met nee beantwoordde stelde dat er te weinig controle wordt 

uitgevoerd op het gebruik van invalidenplekken. Deze worden ook vaak gebruikt door 

niet- invaliden zonder parkeerkaart. Een respondent  die er zelf niet  zoveel ervaring mee 

heeft, denkt bij wat hij/zij hoort  en ziet er voldoende rekening met hen wordt gehouden.  

 

Vraag twee ging ook over mobiliteit en met name of men problemen ondervind bij het 

bezoeken van het ziekenhuis, zoals veiligheid, bewegwijzering, liften, trappen en afstand 

naar de poliklinieken. 31 Van de 39 respondenten beantwoordden deze vraag met nee. 

Iemand van 80 jaar stelde dat hij of zij altijd goed kan komen waar hij/zij moet zijn. Een 

trouwe bezoekster stelde nooit problemen te ondervinden.  

 

In de toelichtingen werd onder andere gesteld dat draaideuren en liften problemen 

geven. Dit ook omdat de liften te ver weg zijn voor mensen die moeilijk ter been zijn en 

ook lastig te vinden zijn. Er zijn niet altijd voldoende rolstoelen, want deze blijven vaak 

op de afdelingen staan. Soms zijn er mensen die met een gestrekt been in een rolstoel 

moeten zitten. Het lukt vaak niet om deze mensen alleen in een rolstoel te zetten. Enige 

tijd geleden heeft een gastvrouw haar rug verrekt om een patiënt in de auto te krijgen 

samen met een taxichauffeur omdat er niemand beschikbaar is om hierbij te assisteren. 

Ook vond men dat de openbare weg te ver weg was. Ook stelde men dat de poliklinieken 

niet allemaal duidelijk zijn aangegeven. Iemand vond dat de  Spoedeisende Hulp (SEH) 

te ver weg ligt, maar dat men er gelukkig wel goed geholpen wordt.  

 

Op vraag drie, de vraag of mensen die zonder begeleider komen, goed worden geholpen  

werd door 34 van de 39 personen met ja beantwoord. Iemand schreef dat er uitstekende 

dienstverlening wordt geleverd door de vrijwilligers. Vier personen hadden er geen 

ervaring mee en daarom geen mening. Iemand stelde de indruk te hebben dat dit beter 

kan. Iemand anders stelde dat voor zover hij/zij kan zien het prima gaat.  

 

Een vrijwilliger die meedoet aan het panel stelde dat vrijwilligers niet opgeleid, bevoegd 

en in staat zijn om invalide personen te helpen. Er is geen andere hulp aanwezig en 

niemand anders die kan helpen. In sommige gevallen doen ze het toch met nadelige 

 



gevolgen voor de eigen gezondheid. Dit is al vaker aangegeven, maar ze krijgen geen 

gehoor. Er wordt soms te veel van hen verwacht. Een bezoeker gaf aan dat er ruim 

voldoende gastvrouwen aanwezig zijn. Iemand stelde: zover ik kan constateren gaat het 

goed. 

 

In vraag vier werd gevraag of voldoende rekening wordt gehouden met de leeftijd van 

senioren. Denk daarbij aan begrijpelijkheid, slechthorendheid en tempo. Deze vraag werd 

door 32 van de 39 respondenten met ja beantwoord. 9 Personen zeiden nee of hadden 

geen mening. 

 

Iemand stelde met zijn/haar moeder te hebben ervaren dat er echt wel rekening werd 

gehouden met haar leeftijd. Als je een gehoorapparaat gebruikt moet je dit wel aangeven 

en ook zeggen dat je het slecht verstaat. Een belangrijk aandachtspunt zijn de 

vragenlijsten. Iemand kreeg een vragenlijst over het bezoek van een oncologisch 

verpleegkundige. Daarin stonden veel gesloten vragen waar een open antwoord op 

gegeven diende te worden. Ondanks de goede intentie kan dit niet. Betreffende persoon 

vond dit ook van vraag vijf van het cliëntenpanel. De Cliëntenraad neemt deze 

opmerking zeker ter harte. Senioren hebben meer tijd nodig; soms worden vragen en 

toelichtingen in een hoog tempo gesteld en wordt er onvoldoende gekeken of dit wel 

goed overkomt bij de mensen. Een persoon stelde 77 jaar te zijn maar zich nog geen 

senior te voelen. Er was ook iemand die stelde dat ouderen zelf weinig geduld hebben en 

onredelijk zijn.  

 

Tenslotte vraag vijf. De vraag of de aanwezige begeleider of mantelzorger voldoende bij 

het gesprek met de arts wordt betrokken. 33 Respondenten beantwoordden deze vraag 

met ja. Twee met nee en 4 hadden geen mening omdat het hen nooit was overkomen. 

Iemand sloot af met alle lof voor het Franciscus Gasthuis. Een heel goed ziekenhuis en 

verplegend personeel en artsen zijn bijzonder vriendelijk. Ook schreef iemand dat dit 

geheel ligt aan de begeleider of mantelzorger. Als patiënt of bezoeker moet je zelf 

vriendelijk zijn. Afspraken kunnen uitlopen, daar moet je rekening mee houden. 

Persoonlijk ben ik ZEEEEER tevreden en ik ben altijd prima geholpen. Iemand stelde het 

niet te weten, maar stelde dat hij met zijn vrouw op de polikliniek Oogheelkunde was 

maar dat de arts niet vroeg of hij er bij wilde zijn en meteen weg liep met zijn vrouw, 

hem achterlatend. Een deelnemer aan het panel kreeg te horen toen zijn vrouw met een 

gebroken bovenarm naar het ziekenhuis ging: U kunt wel in de wachtkamer wachten. 

Toen de verpleegkundige het niet voor elkaar kreeg om zijn vrouw in een bepaalde 

richting te leggen vroeg ze alsnog of hij even kwam helpen. Bij de polikliniek 

Oogheelkunde wordt ook iedere keer tegen de partner gezegd wacht maar in de 

wachtkamer.  

 

Je kunt stellen dat het over het algemeen goed gaat. Het een en ander heeft ook 

betrekking op de interesse van arts, patiënt en mantelzorger met hetgeen er moet 

gebeuren.  
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