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Respons 
Respons 65% 
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Heeft u het Laurierblad dit jaar thuis ontvangen?  
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Vindt u het prettig om het Laurierblad thuis te ontvangen?  
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Heeft u het Laurierblad wel eens gelezen?  
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U heeft aangegeven het Laurierblad wel eens 
te hebben gelezen. Waar was dat? 
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Anders: 
 

thuis 

paaz 

bij ouders 

bij oud medewerker 

bij bekenden 

bij wachtkamer fysio 



 

 
 

 
  

Wat vindt u van de leesbaarheid van het Laurierblad? 
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Leest u de volgende rubrieken/onderwerpen in het Laurierblad? 
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Wat vindt u van de inhoud van de artikelen? 
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Wat vindt u van de foto’s in het Laurierblad? 
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Wat vindt u van de verhouding tussen de hoeveelheid tekst 
en foto’s in het Laurierblad?  
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Als u het Laurierblad een rapportcijfer mag geven, welk 
cijfer zou dat dan zijn ? 
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U geeft het Laurierblad 
gemiddeld een 

7,6 



 

 
 

 
  

Welke informatie/onderwerpen mist u eventueel? 
Wat wilt u graag lezen in het Laurierblad? 
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Patiëntervaringen tijdens hun 
ziekte/genezingsproces. 

Aandacht voor bejegening en 
verbetering van de klantvriendelijkheid. 

Dat we op de hoogte blijven van alles 
wat belangrijk is. 

Aandacht voor de ziekte van Parkinson. 

Een dag een willekeurige werknemer 
van Laurentius volgen. Van dokter tot 

schoonmaker. 

De teksten wat inkorten zodat meer 
mensen er wijzer van worden omdat het 

dan eerder gelezen wordt. 

Nieuwe behandeltechnieken 
Info over frequentie van het uitvoeren 

van bepaalde onderzoeken. 

Leg meer exemplaren op tafeltjes en 
balies in het ziekenhuis: ik heb een nee-

nee sticker. 



 

 
 

 
  

Welke informatie/onderwerpen mist u eventueel? 
Wat wilt u graag lezen in het Laurierblad? 
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Het mag van mij wat dikker: meer 
aandacht op specialistische gebieden. 

Hoe en waar ik in contact kan komen 
met vrijwilligers en de taxi chauffeur die 

mij aflevert. 

Iets leuks om te lachen, wat 
ontspanning bijvoorbeeld een raadsel 

dat in het blad verstopt zit. 

Meer informatie over de afdelingen en 
poliklinieken. 

Meer over de weg naar participatie en 
mantelzorg. 

Info over deskundige begeleiding bij 
opname, zowel dag- als ook langdurige 

opname. 

Informatie over klachtenprocedures. 

Meer aansluiten op actualiteiten in de 
zorgwereld. 



 

 
 

 
  

Welke informatie/onderwerpen mist u eventueel? 
Wat wilt u graag lezen in het Laurierblad? 
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Meer reacties van patiënten. 

Minder PR blad (veren op de hoed steken 
is niet nodig). Meer inhoudelijke 

informatie. 

Duidelijker informatie over visie en 
beleid. 

Meer info over de behandeld artsen met 
hun mogelijkheden voor de patiënt op de 

poli-afdelingen. 

Nieuwe medische info: hoe staat het 
met de ontwikkeling van nieuwe 

medicijnen. 

Gezondheidstips. 

Nieuwe ontwikkelingen binnen een 
specialisme. 

Meer over de soorten van reuma en 
meer over de MDL afdeling. 



 

 
 

 
  

Welke informatie/onderwerpen mist u eventueel? 
Wat wilt u graag lezen in het Laurierblad? 
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Meer over de PAAZ. 

Relatie ziekenhuis met 
zorgverzekeraars. 

Het menu van de Pelikaan. 

Informatie over donoren: bloed en 
organen. 

Meer statistieken: laat zien wat je doet 
en meten = weten. 

Meer info over stomazorg. 

Voorlichting over onderzoeken die de 
mensen moeten ondergaan. 

Zou het eigenlijk niet weten, ik vind 
alles interessant, informatief en 

makkelijk leesbaar. Ben blij dat het er is! 



Einde 
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