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Heeft u een voorkeur voor 1, 2, 3 of 4 persoonskamers 

op de verpleegafdeling? 
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Voorkeur 1 persoonskamer 

Ik vind het prettiger om alleen op een kamer te liggen. 

Tijdens mijn vorige opname heb ik op een kamer 

gelegen met een patiënte die heel erg snurkte… 

Vooral een grote irritatie als je bij mannen op de 

afdeling ligt als vrouw zijnde. Het ligt er ook aan wat je 

hebt. Als je veel pijn hebt is het verschrikkelijk om met 

meerdere mensen een kamer te delen. 

Zelf langdurig (zes weken) op een 

verpleegafdeling gelegen. Ik had geen behoefte 

aan andermans bezoek op gepaste en 

ongepaste tijden. Het zorgde voor onrust terwijl 

ik juist rust nodig had. 

In geval van een ernstige behandeling is het fijn om 

op een 1 persoonskamer te liggen maar bij een kort 

verblijf zou ik voor een 2 persoonskamer kiezen. 

Wanneer ik ernstig ziek ben wil ik graag in 

alle rust kunnen herstellen. 

 

Behoefte aan rust en stilte. Meer privacy voor 

mijzelf en bij familiebezoek. 

Privacy, plezieriger om bezoek te ontvangen, 

beter slapen, misschien eigen toilet en 

badkamer. 

Gewend om alleen te slapen, ben zelf zeer 

onrustig tijdens het slapen en moet ‘s nachts 

meermaals naar het toilet. 
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Voorkeur 2 persoonskamer 

Je hebt aanspraak, maar geen grote bezoekers 

aantallen. 

Het kan het verblijf overdag levendiger maken. Tevens 

elkaar in de gaten houden bij problematische zaken! 

Intiem maar toch gezellig. 

Twee personen is mogelijk gezelliger en gedeelde 

smart is halve smart. 

Het is gezelliger en niet te druk. 

 

Mocht er iets met de tweede persoon zijn kan de 

verpleging gewaarschuwd worden. Heb het zelf 

meegemaakt dat een buurman een hartstilstand had 

en kon op tijd de verpleging waarschuwen. Geeft dus 

een vertrouwd gevoel. 

Ik vind aanspraak prettig. 
Privacy, efficiënt en toch contact met mede 

patiënt. Als ik ernstig ziek zou zijn, prefereer 

ik een 1 persoonskamer. 
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Als je in het ziekenhuis ligt kan een beetje 

afleiding fijn zijn, je moet natuurlijk wel geluk 

hebben met je kamergenoot. 

Alleen op een kamer vind ik maar niks en met 

zijn drieën of vieren is te druk. 

Gezellig en toch rustig. 



 

 

 

 

  

Voorkeur 3 persoonskamer 

Alleen is ongezellig en niet altijd even veilig, als ik in bed 

onwel wordt, kan een andere kamergenoot voor hulp bellen. 

Lijkt mij gezelliger. 
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Niemand is voor zijn plezier in het 

ziekenhuis, is toch meestal noodzaak. Ik vind 

het prettiger om met meerdere personen op 

een kamer te liggen. 

Het lijkt mij niet fijn alleen te liggen. 

Ik heb net in het ziekenhuis gelegen. Met 4 

personen heb je altijd wel iemand met wie 

het ‘klikt’, maar aan de andere kant is dat het 

vaak onrustig is. 

Voorkeur 4 persoonskamer 

Het is altijd fijn om ook aanspraak te hebben 

terwijl je in het ziekenhuis ligt. 



 

 

 

 

  

Geen voorkeur 

Ik vind goede zorg belangrijker dan of ik alleen of met 

meerder mensen op 1 kamer lig. 

Het maakt mij niet uit met hoeveel mensen ik 

op een kamer lig. Veertig jaar geleden lag je 

met tig mensen op een zaal, dus 4 mensen 

in 1 kamer is luxe! 
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Ik pas me makkelijk aan de omstandigheden 

aan en ben makkelijk in de omgang. 

Alleen voor patiënten die echt geen prikkels 

van andere patiënten kunnen verdragen 

vind ik een 1 persoonskamer nodig. 

Misschien een tip: als de bouw van de 

kamers zo gemaakt wordt dat het geluid 

dempt helpt al heel veel. Ook wanneer de 

karren over de gang rijden. 

Ligt aan de reden van opname. 

Is voor iedere patiënt persoonlijk. Als de situatie 

niet ernstig is, heb ik persoonlijk geen bezwaar 

om met enkele personen (niet gemengd) op een 

kamer te verblijven. 

Met andere mensen op een kamer liggen is 

prettiger dan alleen. 



 

 

 

 

  

Welke voorzieningen zou u graag zien in de 

patiëntenkamers? 
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Bent u bereid om te betalen voor de volgende 

voorzieningen? 
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Zijn er voorzieningen of andere zaken die u mist op de 

huidige patiëntenkamers? 

Meer stoelen, vooral op kamers waar meerdere 

mensen liggen 

Eigen douche en wc 
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Voorzieningen zijn meer dan voldoende 

aanwezig. 

Afsluitbaar kastje. 

Bij revalidatie een aangepaste badkamer om 

het bevorderen van de zelfredzaamheid te 

stimuleren. 

Ik vind dat sommige medepatiënten veel te veel 

bezoek krijgen. De regel is: 2 personen per bed 

maar vrijwel niemand houdt zich hieraan. 

Wifi die het ook daadwerkelijk doet! 

Koptelefoons voor de tv en goed werkende 

afstandsbediening 

Een beetje gezelligheid! Wat moderner. 



 

 

 

 

  

Vindt u dat er op dit moment genoeg 

parkeermogelijkheid is bij het ziekenhuis? 
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Weet u dat er op dit moment twee verschillende 

parkeerplaatsen zijn, aan de Oranjelaan en aan de 

Mgr. Driessenstraat? 
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Vindt u het belangrijk dat er staat aangegeven 

hoeveel parkeerplaatsen er nog beschikbaar zijn? 
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Voor iedereen gelden nu dezelfde parkeertarieven. Vindt u 

dat het ziekenhuis voor speciale doelgroepen aangepaste 

tarieven moet hanteren? 
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Als je vaak naar het 

ziekenhuis moet ter controle 

 

Dialysepatiënten, ziekten die 

regelmatig ziekenhuisbezoek 

behoeven 

 

Mensen die met regelmaat 

een poli bezoeken 

 

Patiënten die heel vaak naar 

het ziekenhuis moeten 
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COPD 



 

 

 

 

  

Wat verstaat u onder chronisch zieken? 

Als je regelmatig terug moet komen voor steeds hetzelfde 

probleem, iets wat niet meer over gaat. 

Hart- en longpatiënten. 
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Mensen die langdurige ziektes hebben. 

Mensen die altijd ziek, zwak en misselijk zijn. 

Dialysepatiënten, ziekten die regelmatig 

ziekenhuisbezoek behoeven.. Mensen die erg vaak het ziekenhuis moeten 

bezoeken vanwege hun ziekte. 

Mensen die veelvuldig bij een of meerder artsen 

moeten verschijnen voor een behandeling. 

Mensen die langer dan 1 jaar ziek zijn. 

Zie de dikke van Dalen. 



 

 

 

 

  

Als de (ver)nieuwbouw gereed is, wordt het terrein van het ziekenhuis ook 

opnieuw ingericht. Heeft u nog suggesties waar rekening mee gehouden 

moet worden t.a.v. parkeervoorzieningen? 

Dat patiënten dichter bij het ziekenhuis 

kunnen parkeren dan bezoekers, vooral 

ouderen hebben het daardoor moeilijk. 
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De duur van gratis parkeren is vrij kort. Het 

volgende tarief is vrij hoog. Een getrapt 

tariefstelsel zou wenselijk zijn. 

Aanduiding of parkeerplaats vol is. 

Dat in- en uitrijden gemakkelijk is en de 

parkeerplaatsen niet te krap zijn. 

Beveiligde fietsenstalling. Kleinere 

parkeerplaatsen voor motors. Mooie 

groenstroken, eventueel een parkje, groen geeft 

namelijk rust. 

De gratis openbare parkeergelegenheid aan de 

Mgr. Driessenstraat (blauwe zone) uitbreiden van 

1 naar 2 uur. Dit ivm wachttijden bij de 

poliklinieken. 

Duidelijke toegang tot parkeerterrein. 

Gemakkelijkere inrit, nu raak je nagenoeg 

altijd de trottoirband bij het indraaien. 

Goede pijlen op de grond. 

Ruime parkeerplaatsen. Ik stap moeilijk in en uit 

en heb daarmee de deur liefst gewoon open, wat 

niet altijd mogelijk is als men te krap op elkaar 

staat. 



 

 

 

 

  

Als de (ver)nieuwbouw gereed is, wordt het terrein van het ziekenhuis ook 

opnieuw ingericht. Heeft u nog suggesties waar rekening mee gehouden 

moet worden t.a.v. parkeervoorzieningen? 

Zoveel mogelijk parkeerplaatsen. Apart kort 

en lang parkeren. 
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Makkelijke betaalmogelijkheden op meerdere 

plaatsen. 

Veilige looproutes. 

Toegankelijk, kort bij ingang (shuttle service?). 

Voor invaliden moet de plaats groter worden en 

rekening mee gehouden worden dat de lift kan 

uitklappen. 

Voldoende verlichting in de avonduren. 

Speciale parkeerplaats voor invaliden en 

ouderen en chronisch zieken en een parkje 

met bankjes en boompjes, gewoon waar je 

gezellig buiten kan zitten. 

Oplaadpunten voor elektronisch rijden en 

scootmobiel. 
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