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Laurentius Cliëntenpanel

Onderwerp: 
Afspraakherinneringen, 
bewegwijzering en website
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Als u een afspraak heeft in het ziekenhuis, zou u dan 

vanuit het ziekenhuis een herinnering willen ontvangen 

aan deze afspraak?



Via welk medium zou u de herinnering willen ontvangen?
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Hoe lang van tevoren wilt u aan uw afspraak 

herinnerd worden? (aantal werkdagen) 

werkdagen



Als u een herinnering wilt ontvangen, welke details 

van uw afspraak wilt u lezen?
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datum waarop het consult plaatsvindt

tijdstip waarop consult plaatsvindt

afdelingsnummer en poli

afdelingsnaam

naam van betreffende
behandelaar/arts

vermelding van voorbereidingen (bijv.
actueel medicatie overzicht…

Totaal niet belangrijk

Niet belangrijk

Neutraal/geen mening

Belangrijk

Heel belangrijk



Wat vindt u van de bewegwijzering in het ziekenhuis?

0% 20% 40% 60% 80% 100%

De metalen grijze
bewegwijzeringsbordjes vind ik

duidelijk

In de nieuwbouw wil ik in de
bewegwijzering kunnen zien op welke
etage een poli of afdeling zich bevindt

De routenummers van de poli’s vind 
ik duidelijk

Voor mij is helder hoe de routes
lopen door het ziekenhuis

Ja

Nee

Weet niet/geen mening



Wat vindt u van de bewegwijzering in het ziekenhuis?

0% 20% 40% 60% 80% 100%

In de nieuwbouw wil ik weer een
nummering in de routes

In de nieuwbouw moet de
bewegwijzering duidelijker zijn dan nu

het geval is

In de nieuwbouw wil ik de specialisme 
benamingen van de poli’s graag zien op 

de bewegwijzering

De bewegwijzering voor
informatieavonden vind ik duidelijk

Ja

Nee

Weet niet/geen mening



34% bezocht de nieuwe website www.lzr.nl 

en was op zoek naar deze informatie:

• Algemene informatie

• Bezoektijden

• Afdelingen

• De verbouwing

• Het maken van een afspraak

• Informatie over een poli

• Kaartje sturen

• De namen en gezichten van 

de artsen en hun ervaring.

• Informatie over behandelingen

• Patiënten enquêteformulier

• Telefoonnummers

• Routenummers

• Informatieavond

• Patiënten folders

• Wachttijden



Wat vindt u van de nieuwe website van het

Laurentius Ziekenhuis?

0% 50% 100%

Ik kan me eenvoudig aanmelden voor
bijeenkomsten of activiteiten

De website is aantrekkelijk (fris, modern,
mooie foto's) om te bekijken

De zoekmachine werkt goed

De website is volledig: alles wat ik nodig
heb, vind ik terug

slecht

matig

redelijk goed

goed

uitstekend

geen mening



Wat vindt u van de nieuwe website van het

Laurentius Ziekenhuis?

0% 20% 40% 60% 80% 100%

De website is gemakkelijk te bedienen, wat
ik zoek kan ik snel vinden

Informatie over specialisten is makkelijk
vindbaar

De teksten over de specialismen en
afdelingen zijn begrijpelijk

De informatie over de afdelingen en
specialismen is snel te vinden

slecht

matig

redelijk goed

goed

uitstekend

geen mening
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