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Respons 41% 

59 

41 



Bent u afgelopen 3 jaar wel eens niet verschenen op een afspraak 
in het ziekenhuis? 

0 20 40 60 80 100

Nee

Ja, ik was te laat op mijn afspraak

Ja, afspraak is afgezegd door het ziekenhuis

Ik heb geen afspraak in het ziekenhuis gehad

Ja, ik was verhinderd

Ja, ik heb mij te laat afgemeld (korter dan 24
uur)



Hoe vaak was u te laat of verhinderd? 
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92 

0 

geen enkele keer
een enkele keer
meerdere keren



Heeft u uw afspraak, onderzoek of operatie afgezegd? 

62 
23 

15 

0 Nee, ik heb niet
afgezegd

Ja, korter dan 24
uur voor de
afspraak
Ja, meer dan 24
uur voor de
afspraak
Ja, achteraf
afgezegd



Andere redenen waarom afspraak is afgezegd. 
 
• Ziek, familieomstandigheden 
• Vergist in dag of tijd 
• Afspraak domweg vergeten 
• Verkeershinder, file 
 



Het ziekenhuis heeft de afspraak afgezegd of verplaatst. Hoe bent 
u hiervan op de hoogte gebracht? 

57 

43 

0 

Ik kreeg via een brief te horen
dat mijn afspraak was
afgezegd of verplaatst.
Ik werd gebeld door een
medewerker van de
polikliniek of afdeling.
Ik werd gebeld door het
opnamebureau.

Toelichting: niet leuk, maar kan gebeuren 



Welke afspraak had u in het ziekenhuis? 

0 20 40 60 80 100

eerste afspraak polikliniek na verwijzing
(huis)arts

een poliklinische ingreep of behandeling

een operatie (opname of dagopname)

een ander poliklinisch onderzoek

een onderzoek bij radiologie

vervolgafspraak bij de specialist
(polikliniek)



Welke afspraak had u in het ziekenhuis? 
 
Toelichting: 
 
• Afspraak werd 4x verplaatst door polikliniek 
• Vergeten: was nog voor de afspraakherinneringen 
• Ziek 
• Arts plots weg, werd door coassistent vervangen. Geen goede 

oplossing 

 



Wat was de reden waarom u niet op uw afspraak bent geweest? 

0 1 2 3 4 5 6 7

afspraak was verkeerd gepland
door het ziekenhuis

afspraak vergeten door de drukte

ik was ziek

afspraak erg lang van tevoren
gepland

Anders: 
• bij de specialist was er een afspraak tussen gekomen 
• vanwege familie omstandigheden 



Werd meteen een nieuwe afspraak gemaakt voor u? 

80 

20 

Ja
Nee



Mag het ziekenhuis kosten in rekening brengen als een patiënt 
zich niet afmeldt voor een afspraak? 

68 

32 
Ja, het ziekenhuis mag
kosten in rekening
brengen
Nee, dat mag niet



Toelichting kosten in rekening brengen 
 
• Bij afwezigheid zonder geldige reden is het billijk kosten in 

rekening te brengen. 
• Geen kosten in rekening brengen indien iemand een geldige 

reden heeft, bij overmacht of onvoorziene 
(familie)omstandigheden. 

• Afspraak is afspraak / afspraak nakomen. 
• Wanneer ziekenhuis kosten in rekening brengt, dan ook 

andersom als ziekenhuis consult afzegt. 
 



Wat vindt u een redelijke vergoeding? 

40 

60 

het ziekenhuis
mag geen kosten
in rekening
brengen
de kosten van een 
consult (€100 tot 
€200) 



Toelichting redelijke vergoeding 
 
• Een bedrag tot €50 
• De helft van het consult 
• De kosten van een consult, tussen de €100 en €200 
• Bij herhaling 1x keer lager bedrag, daarna hoger 
• Door patiënt zelf laten betalen 
 



Wat kan het ziekenhuis doen, waardoor u beter op uw afspraak 
kunt komen? 
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Een afspraakherinnering per e-
mail of sms enkele dagen voor
mijn afspraak
Zelf mijn afspraken laten maken
(patiëntenportaal)

Een consult in rekening brengen
bij niet afzeggen of te laat
afzeggen (korter dan 24 uur)
Zorgen dat het ziekenhuis geen
afspraak van mij afzegt of
verplaatst



Andere zaken die het ziekenhuis kan doen? 
 
• Gecombineerde afspraken plannen 
• Afspraakherinnering voor elke afdeling en specialisme 
• Afspraakherinnering per WhatsApp 
• Altijd telefonisch bereikbaar zijn 
• Afspraak door ziekenhuis afgezegd alleen ruim van tevoren 
• Goed communiceren 
• Zelf verantwoordelijkheid dragen als patiënt. Het is jouw lijf en gezondheid 
• Soms is loopafstand voor mensen te lang 
• Ook ziekenhuis moet afspraak nakomen. Anders wek je de indruk "als zij het 

doen, dan kan ik het ook" 
 



Organisatie en planning 
• Huidige systeem van afspraakherinnering via sms of email prima 
• Een herinnering per app 
• Rekening houden met wensen patiënt (dag, tijdstip) 
• Niet te lang van te voren plannen 
• Laat patiënten zelf een afspraak maken 
• Verplaatsen door ziekenhuis alleen met gegronde reden 
• Uitbreiden spreekuurtijden 
• Boetebedrag bovenop eigen risico zorg 
 

Suggesties en tips 



Communicatie patiënt en ziekenhuis 
• Bewustwording creëren 
• Goede communicatie en informatie, wederzijds 
• Duidelijk aangeven wat gevolgen zijn van no show  
• Maak het makkelijker om af te zeggen of afspraak te verplaatsen 
• Hou rekening met mantelzorgers 
 (regelen vaak communicatie en vervoer) 

Suggesties en tips 



Einde 
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