
 

 

 

Terugkoppeling Cliëntenpanel 
Vragenronde oktober 2014 'de ontvangst in het ziekenhuis’ 
 
In oktober 2014 hield de Cliëntenraad een vierde vragenronde aan haar panelleden. 

Inmiddels hebben zich 99 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. 34 leden van het panel hebben dit 

keer gereageerd op de vragen. Dit leverde een respons op van 34.3%.  

 

In vraag één werd gevraagd of  men op de hoogte was van het feit dan men zich elk 

jaar opnieuw moet inschrijven. 28 van de 34 personen heeft deze vraag met ja 

beantwoord. Iemand zei niet te weten dat het hier om een verplichting van de 

zorgverzekering ging, maar dacht dat het een controle van het Sint Franciscus Gasthuis 

betrof. Verder vroeg iemand of de inschrijving per 1 januari 2015 zou komen te vervallen 

en men voortaan kon volstaan met een digitale melding. Ook stelde men dat het toch 

ook moet gebeuren bij een adreswijziging. We kregen ook de tip dit in een folder aan te 

geven. Het antwoord is dat we bij een eerste afspraak in een nieuw jaar u vragen uw 

gegevens opnieuw te laten vastleggen bij het Inschrijfbureau. 

 

 

Vraag twee over waarborging van de privacy bij inschrijving werd door 97% van de 

respondenten met ja beantwoord. Als toelichting werd nog gemeld dat als mensen  op 

normale sterkte praten, men niets van anderen hoort en andersom. De schermen staan 

goed zichtbaar zonder dat anderen kunnen meekijken. Prima geregeld dus, schreef men. 

Iemand stelde wel dat je één op één bent met de medewerker maar niet weet of de 

ingevoerde gegevens ook echt veilig zijn.  

 

Op vraag drie over de wachttijden bij het inschrijven werd door 70% van degenen die 

de vraag hebben beantwoord gesteld dat men daarover zeer tevreden was. Er werd op 

deze vraag veel toelichting gegeven. Door een van de respondenten die matig tevreden 

was, werd gesteld dat men het gevoel had dat de dames achter de balie niets doen 

terwijl er een lange rij staat. Iemand stelde zeer snel aan de beurt te zijn, maar als er 

toevallig een niet sprekende patiënt voor je aan de beurt is, het wel lang duurt. Er werd 

gemeld dat je voor een bezoek aan het ziekenhuis de tijd moet nemen en er rekening 

mee moet houden dat het druk kan zijn. In sommige gevallen moet men lang wachten 

hetgeen voor sommige mensen moeilijk is omdat ze dan lang moeten staan. Men stelt 

dat gedurende de lunchtijd slechts een of twee personen beschikbaar zijn en dat er als er 

veel telefonisch verkeer is, wachttijden kunnen oplopen. Onze conclusie is dat een aantal 

respondenten denkt dat de vraag over wachttijden bij de polikliniek ging en niet om de 

inschrijfbalie.  

 

In vraag vier vroegen wij of men vond dat men voldoende hulp kreeg van het 

ziekenhuispersoneel, bij voorbeeld bij het bellen van een vervoerder. Deze vraag werd 

door 95% van de ondervraagden met ja beantwoord. Personeel en vrijwilligers zijn 

zichtbaar aanwezig en maken goed oogcontact met patiënten. Een aantal mensen had er 

geen ervaring mee en de hulp gelukkig niet nodig. Iemand stelde dat de vervoerder 

helaas niet altijd betrouwbaar is. Een persoon vond dat hieraan meer aandacht zou 

mogen worden gegeven.  

 

  

 



Tenslotte vraag vijf. De vraag over de duidelijkheid over het aangeven van de 

parkeerbetaalautomaten werd door ruim 94% met ja beantwoord. Als toelichting 

ontvingen wij de opmerking van iemand die driemaandelijks een kaart koopt omdat dat 

goedkoper is. Voor mindervalide parkeerders vindt men het wel spijtig dat die moeten 

betalen. Verder meldde men dat het onduidelijk is waar je kunt parkeren als je niet in de 

Parkeergarage terecht kunt. Iemand stelde dat er wel meer betaalautomaten mogen 

komen. Ook meldde iemand wel tevreden te zijn over de parkeerplekken maar dat de 

tarieven absurd hoog zijn. Men stelde dat ‘vroeger’ ineens moest worden betaald omdat 

er bewaking noodzakelijk was. Nu moet men betalen voor een dure en krappe 

Parkeergarage. Hij of zij stelt dat het wellicht niet relevant is bij deze vragen maar het is 

hem/haar een grote ergernis. Het lijkt wel of Sint Franciscus Gasthuis hiermee de 

begroting op orde houdt.  
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