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Welke aspecten vindt u belangrijk bij een prettige 

ontvangst in ons ziekenhuis?
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Een medewerker die mij ontvangt als ik binnen kom in de hal van

het ziekenhuis

Muziek op de achtergrond als ik binnen kom in het ziekenhuis

Een restaurant dat uitnodigt om daarvan gebruik te maken

Een prettig interieur (kunst aan de muur, tijdschriften, makkelijk

meubilair)

Een gastvrije ontvangst op mijn afspraak door mijn dokter,

verpleegkundige of medewerker

Een makkelijke oriëntatie bij binnenkomst in de hal



Welke aspecten vindt u belangrijk bij een prettige 

ontvangst in ons ziekenhuis?
Borden die mij op een gemakkelijke manier naar mijn afspraak leiden.

De huidige ingang bij de polikliniek met maar twee zielige stoeltjes is een grote bron van 

ergernis!

Gastvrije ontvangst van de arts, verpleegkundige of medewerker vind ik het belangrijkste.

Koffie en een toilet in het zicht bij binnenkomst. Planten zijn een must.

Genoeg parkeerplaatsen, meerdere betaalautomaten voor parkeren, genoeg invalide 

parkeer plaatsen.

Gezien worden als mens, niet als object.

Het is op het ogenblik allemaal dik voor elkaar! Uit de kunst! Bedenk: Overdaad schaadt!

Laat merken dat we welkom zijn, we betalen ons ook blauw ervoor!

Privacy tijdens ontvangst aan het loket, waar je je moet melden.



Als u het Laurentius Ziekenhuis bezoekt, wat vindt u 

dan van de ontvangst in de hal?
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Wat vindt u van de huidige gastvrijheid in het 

ziekenhuis?
Ik word gastvrij ontvangen op mijn afspraak door mijn dokter, 

verpleegkundige of medewerker 
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Wat vindt u van de huidige gastvrijheid in het 

ziekenhuis?
Ik word gastvrij ontvangen in de hal van het ziekenhuis
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Wat vindt u van de huidige gastvrijheid in het 

ziekenhuis?
De omgeving in het ziekenhuis nodigt me uit een kopje koffie te drinken in 

het restaurant
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Wat vindt u van de huidige gastvrijheid in het 

ziekenhuis?
De hal van het ziekenhuis heeft een uitnodigend interieur
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Wat zou u ervan vinden als het toekomstige restaurant in de 

nieuwbouw een gezamenlijk restaurant wordt voor zowel 

personeel als patiënten en bezoekers? 
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Wat zou u ervan vinden als we in de toekomst meerdere 

coffeecorners in het ziekenhuis creëren, bijvoorbeeld vlakbij de 

poliklinieken?
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Vindt u dat u over het algemeen klantvriendelijk wordt 

behandeld in het Laurentius Ziekenhuis?
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Vindt u dat u over het algemeen klantvriendelijk wordt behandeld in het 

Laurentius Ziekenhuis?

Toelichting:

Aan de balies vind ik oogcontact en aandacht heel plezierig, 

mag alerter bij sommigen balies.

Bij oogartspoli vind ik ontvangst minder vriendelijk dan andere 

poli's. Ruimte voor loket onprettig.

De bejegening in het ziekenhuis is prima!

Er zijn vaak lange wachttijden waarvoor geen enkele reden 

wordt aangegeven.

Meestal zijn de medewerkers vriendelijk.

Zoals overal, hangt de klantvriendelijkheid vooral af van het 

karakter van de medewerker.

Iedereen is behulpzaam en vriendelijk.



Heeft u nog suggesties of ideeën voor ons op het gebied van ontvangst 

en beleving of klantvriendelijkheid? 

Afspraken die voor op langere termijn gemaakt moeten worden, ook vastgelegd kunnen 

worden. Afspraken niet steeds verzetten. bv. bij oogarts 3x verzet.

Algemeen tevreden. Ik vind het goed zo.

Als je een heel slecht bericht krijgt, dat je dan even opgevangen word als je dat tenminste 

wilt.

Als je vriendelijk te woord wordt gestaan en er naar je geluisterd wordt, je serieus wordt 

genomen, dan ben ik dik tevreden.

Bij de hoofdingang vind ik de balie waar de beveiliger zit teveel opvallen. De beveiliger kijkt 

meestal boos.

Bij sommige bezoeken ben ik erg zenuwachtig dan zou ik een beetje extra aandacht wel 

fijn vinden om de stress te verlagen.

Ben pas opgenomen geweest en ben zeer tevreden over de klantvriendelijkheid en 

verzorging. Af en toe te weinig personeel op de vloer vooral direct na de operatie. 

(Heupoperatie). 



Heeft u nog suggesties of ideeën voor ons op het gebied van ontvangst 

en beleving of klantvriendelijkheid? 

Eigenlijk niet. Jullie doen al uitstekend pionierswerk.

Geen parkeergeld betalen.

Dat er vrijwilligers meer bij de mensen op bezoek gaan voor een praatje te 

maken. Vooral op de dialyse daar zit je 3x per week 4 uur naar de TV te kijken 

een gesprek met een vrijwilliger zou leuk zijn.

Ik vind dat sommige artsen teveel op de tijd letten, dan op de patiënt. Je krijgt 

vaak geen tijd om vragen te stellen, dat is dus zeker geen klantvriendelijkheid.

Minder steriele omgeving, wellicht de muren wat kleurrijker of met meer 

opvallende kunst aan de muren.

Op de poli een (grotere) zithoek maken.

Ja, het zou fijn zijn dat wanneer een specialist veel uitloopt, dat ergens vermeld 

staat, zodat je weet waar je aan toe bent.
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