
 

 

 

Terugkoppeling Cliëntenpanel 
Vragenronde oktober 2013 'patiëntervaringen tijdens opname’ 
 

In oktober 2013 hield de Cliëntenraad een tweede vragenronde aan haar panelleden. 

Aangezien de vragen betrekking hadden over patiëntervaringen tijdens een opname, 

wisten wij dat de respons lager zou zijn dan de eerste ronde. Immers, niet alleen 

patiënten doen mee aan het Cliëntenpanel. Helaas hebben wij onvoldoende inzicht in het 

aantal patiënten, bezoekers, familieleden of omwonenden. De respons van deze 

vragenronde leverde een percentage op van 33.3%. 

 

De eerste vraag had betrekking op de informatie over de behandeling die werd 

verstrekt tijdens de opname. Ruim 89% van de respondenten beantwoordde deze vraag 

met tevreden of zeer tevreden. Bij de toelichting werd vermeld dat de uitleg prima was 

en dat men alle gelegenheid had tot het stellen van vragen, die ook nog eens goed 

werden beantwoord. Iemand sprak van vakmensen die wisten wat er moest gebeuren. 

Twee cliënten waren ontevreden. Eén patiënt omdat het bed niet op tijd klaar was en dus 

niet schoon. Een andere patiënt was niet tevreden over de wachttijden bij de 

Spoedeisende Hulp. 

 

In vraag twee werd aan de leden van het panel gevraagd of men vooraf voldoende was 

geïnformeerd over eventuele complicaties. Ruim 71% van de respondenten 

beantwoordde deze vraag met ja. Helaas werd op deze vraag bijna geen toelichting 

gegeven, met uitzondering van iemand die meldde dat het om spoedopname ging en er 

dus geen tijd was.  

 

Vraag drie ging over de bejegening gedurende de opname. 82% van de respondenten 

beantwoordde deze vraag met tevreden of zeer tevreden. 18% met matig tevreden. 

Geen van de respondenten was ontevreden. Eén patiënt ging bijna met tegenzin naar 

huis. Iemand was blij met het aangeboden kopje koffie. Eén patiënt meldde dat er een 

verpleegkundige was met weinig compassie. Dit zou overigens al bekend zijn bij het 

ziekenhuis.  

 

In vraag vier vroegen wij of duidelijk was wie de behandelende arts was. 82% van de 

respondenten beantwoordde deze vraag met ja. Eén panellid beantwoordde de vraag met 

de opmerking dat herhaaldelijk contact met dezelfde arts heel veel waard is en hij dat 

iedereen kan aanraden. Ook wist nog iemand te melden dat hij de arts alleen in de OK 

had gezien. 

 

Tenslotte vraag vijf. Deze ging over de uitleg over de medicatie bij ontslag uit het Sint 

Franciscus Gasthuis. 71.5% van de respondenten beantwoordde deze vraag met 

tevreden of zeer tevreden. Voor 21% was deze vraag niet van toepassing en 7% was 

matig tevreden. Daarbij werd opgemerkt dat men geen verpleegkundige zag toen men 

naar huis ging.  

 

Regelmatig komen nog aanmeldingen voor het cliëntenpanel binden. Medio april 2014 

volgt een nieuwe vragenronde. 

 


