
Laurentius Cliëntenpanel 

Onderwerp: Toekomstige 

ontwikkelingen 

Cliëntenraad Laurentius Ziekenhuis, juli 2021 



Stelling: het ziekenhuis heeft een rol in het voorkomen van 

gezondheidsproblemen en leefstijlziektes bij gezonde mensen 

(door rookgedrag, overgewicht, onvoldoende bewegen). 

Aan de enquête namen 248 mensen deel. 
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Stelling: aandacht voor leefstijl patiënt steeds 

belangrijker in gesprek met arts en bij behandeling. 
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Stelling: ik vind het belangrijk dat naast de medisch 

specialistische behandeling ook wordt gekeken naar 

de kwaliteit van leven van een patiënt? 
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Wat vindt u belangrijk waar het Laurentius Ziekenhuis 

zich de komende jaren op gaat richten op het gebied 

van uw gezondheid?  
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Anders, namelijk: 

• Goede, medische zorg 

• Verder kijken dan eigen specialisme 

• Kijken naar de leefstijl 

• Communicatie met huisarts 

• Privacy beschermen 

• Onderzoek naar ziektes en informatie uitwisseling 

met andere ziekenhuizen 

 



Wat heeft u van het ziekenhuis nodig om zo 

gezond mogelijk te blijven?  
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Aantal keer geantwoord 

informatiebijeenkomsten over gezondheid, leefstijl en preventie

leefstijladviezen krijgen van de specialist

aandacht voor gezonde voeding

aandacht voor goede balans tussen inspanning, rust en slaap

ondersteuning om een gezonde leefstijl eigen te maken

initiatieven rondom beweging

speciale poli’s zoals stoppen met roken of obesitas kliniek 

niks



De eerste afspraak bij een specialist is meestal in het ziekenhuis.  

Voor de afspraken daarna zijn ook andere (digitale) mogelijkheden. 

Waar gaat uw voorkeur naar uit? 
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Het ziekenhuis verwacht dat u steeds meer digitaal gaat doen. Zoals: 

voorlichtingsfolders en films bekijken via website of MijnLZR, afspraak 

plannen en vragenlijsten thuis invullen via MijnLZR.  

Wat vindt u van deze ontwikkeling?  
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Wellicht bent u bekend bij verschillende zorginstellingen. Deze 

zorgverleners slaan zorggegevens op. Met een persoonlijke 

gezondheidsomgeving (PGO) heeft u straks al deze informatie op één 

online plek staan. PGO's zijn nog in ontwikkeling. Bent u bereid om straks 

via PGO zelf regie te voeren over uw medische gegevens?  
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Als ik ziekenhuiszorg nodig heb...  
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Ik vind het fijn als een zorgverlener mij tijdens het 

gehele traject in het ziekenhuis en daarbuiten 

ondersteunt en begeleidt. We noemen dit ook wel een 

casemanager.  
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Het is belangrijk dat de specialist voldoende tijd voor 

mij neemt, zodat ik de vragen kan stellen die ik heb en 

de specialist mij uitleg kan geven.  
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Ik vind het prettig om samen met de arts te beslissen welke 

behandeling het beste bij mij past.  
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Als een behandeling in de thuissituatie kan plaatsvinden 

(i.p.v. het ziekenhuis), dan heeft dit mijn voorkeur.  
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Thuismonitoring betekent dat u vanuit thuis met een digitale 

toepassing in de gaten wordt gehouden door het ziekenhuis. Zou 

u thuismonitoring overwegen als u daardoor langer thuis kunt 

blijven of eerder naar huis kunt gaan na een opname?   
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Wat is uw leeftijd? 
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Ik woon in de gemeente: 
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Andere gemeenten: 

• Nederweert 

• Weert 

• Peel en Maas 

• Horst aan de Maas 

• Beesel 

• Duitsland, Erkelenz 



Wat is uw huidige relatie tot het Laurentius 

Ziekenhuis? 

204 

24 

3 

4 

12 

23 

0 50 100 150 200 250

Ik ben patiënt
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Ik heb geen relatie met het ziekenhuis

Anders, namelijk:
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Anders, namelijk: 

• Vrijwilliger 

• Begeleiding familielid e.d. naar afspraken 

• Oud medewerker 

• Patiënt geweest 

• Bloeddonor 

 



Einde 


