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wil alleen meer betalen als
het aantoonbaar effect
heeft en efficiënter is.

3% 

Bijdrage aan beter milieu door minder ziekenhuisbezoeken,
dus minder verkeer:

Mits medisch verantwoord,
het persoonlijk consult niet
helemaal verdwijnt, digitaal

steeds meer mogelijkheden.

Weet het niet of heeft
geen mening hierover.

Menselijk en persoonlijk contact
heeft de voorkeur, telefonisch en/of
beeldbellen niet altijd mogelijk voor
patiënt, op afstand klachten lastig

te beoordelen, onbekendheid.

Ik vind duurzaamheid is
heel onbelangrijk

RESULTATEN UITVRAAG
DUURZAAMHEID
Duurzaamheid is één van de onderwerpen waarover de
Cliëntenraad meedenkt. Duurzaamheid is het zorgen
voor evenwicht tussen mens, milieu en economie om de
aarde niet uit te putten. Voor nu, maar ook voor de
komende generaties. Het voorzien in onze eigen
behoeften moet dus in evenwicht zijn met dat wat de
aarde aankan.

UITVRAAG februari 2022 - Cliëntenpanel

252 van de 600 panelleden hebben de
enquête ingevuld

Producten
hergebruiken of

recyclen

Succes hangt af van mensen." "

Hoe belangrijk is
duurzaamheid volgens

onze cliëntenpanel?

Ik vind duurzaamheid
belangrijk

Een ziekenhuis moet zich met
duurzaamheid bezighouden 

84%

10%

42%

Catering kan duurzamer door
minder verpakking en meer

kopen bij lokale leveranciers.
Mag dit meer kosten?

Dit doen panelleden met oude medicijnen 

Terug naar 
apotheek (180x) 

Gebruik alles op (1x)
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Wij spelen graag in op de ideeën en wensen van onze patiënten en bezoekers.
Deelnemers van het Cliëntenpanel kunnen hun mening geven over verschillende

onderwerpen die te maken hebben met het ziekenhuis. Op deze manier oefent u als
panel direct invloed uit op de standpunten van de Cliëntenraad.

Laat ook uw stem horen! Word hier lid van het Cliëntenpanel! 

Op het gebied van duurzaamheid valt
binnen de zorg nog veel winst te behalen." "

53% is bereid meer te betalen.

17% 
is bereid meer te betalen
mits het in verhouding
blijft en betaalbaar is. 

wil niet meer betalen voor          
duurzame producten. 13% 

71% 

10% 

Ja: beter voor milieu, minder
verspilling, beperking van
grondstoffen

Nee: om hygiënische redenen,
angst voor besmetting (virussen),
ook sterilisatie en schoonmaken is
milieubelastend

Ziekenhuis laat je stem horen richting 
voedingsindustrie (zout-roken-suiker)." "

Laurentius duurzamer

Verduurzamen gebouwen

Hergebruik en scheiden afval

Groenvoorziening

Goede kwaliteit van zorg

Gezonde omgeving

Vitale medewerkers

Meer bewustwording medewerkers
én patiënten

Goede voorlichting

Zonnepanelen

Minder verpakkingen

Meer afvalbakken

Minder papier, meer digitaliseren

Minder controles, meer afspraken
op 1 dag

Dit doet Laurentius al Suggesties Cliëntenpanel

https://www.laurentiusziekenhuisroermond.nl/over-laurentius/clientenraad
https://www.laurentiusziekenhuisroermond.nl/service-contact/clientenpanel

