
Laurentius Cliëntenpanel 
Onderwerp: Opname- en 
ontslaggesprek 

Cliëntenraad Laurentius Ziekenhuis, juli 2017 



Respons 46% 

46 
54 Ingevuld

Niet ingevuld



Bent u onlangs opgenomen geweest in het Laurentius 
Ziekenhuis? 

23 

77 
Ja
Nee



Was uw opname gepland of werd u plotseling opgenomen? 

66 

34 

geplande opname

ongeplande opname



Heeft u een brochure, folder of schriftelijke informatie ontvangen 
over opname en/of de afdeling waar u bent opgenomen? 

66 

34 

Ja
Nee



Welke brochure en/of folder heeft u ontvangen? 

0 10 20 30 40 50

Brochure 'Opname in
Laurentius'

Afdelingsfolder

Voorlichtingsfolder(s) op
Laurentius website gelezen

47 

28 

9 

Verder werd ook de anesthesie folder ontvangen en 
een folder over de operatie. 



Bent u tijdens het opnamegesprek geïnformeerd over de 
onderstaande punten? 

0 20 40 60 80 100

wat er gaat gebeuren bij de opname

de gang van zaken op de afdeling (bijv.
bezoektijden, verpleegoproepsysteem)

uw persoonlijke wensen

de medicijnen die u gebruikt

eventuele overgevoeligheid voor stoffen/medicijnen

eventuele dieet- of voedingsvoorschriften

of u wel of niet gereanimeerd wilt worden

uw voorlopige ontslagdatum

wat u kunt doen als u niet tevreden bent
(klachtenprocedure)

uw rechten als patiënt

patiëntveiligheid

bij wie u terecht kunt met vragen

weet ik niet meer
niet van toepassing
Nee
Ja



Heeft u informatie gemist? 

89 

11 

Ja
Nee



Welke informatie heeft u gemist? 

• 3x Ik kreeg vrijwel geen informatie 
• 2x Bij wie ik terecht kon met vragen 
• Uitslag van een scan 
• Wat ik moest doen in geval van nood 



Heeft u een ontslaggesprek gehad? 

86 

14 

Ja
Nee



Met wie heeft u dit gesprek gehad? 

0
10
20
30
40
50



Kreeg u bij uw ontslag uit het ziekenhuis informatie over: 

0 20 40 60 80

het gebruik van nieuwe medicijnen?

nieuwe medicijnen in combinatie met
medicijnen die u al gebruikte?

welke ongemakken u kunt tegenkomen

eventuele klachten of gezondheidsproblemen
waarop u moest letten?

verzorging van een eventuele wond

welke activiteiten u wel of niet mag na
ontslag?

wat te doen als er na uw ontslag problemen
optreden?

kreeg u een ontslagbrief met leefregels mee?

weet ik niet meer
niet van toepassing
Nee
Ja



Heeft u informatie gemist die van belang was bij ontslag? 

95 

5 

Ja
Nee



Welke informatie heeft u gemist? 

• Nadere uitleg over nieuwe medicijnen in combinatie met al gebruikte 
medicijnen. 

• Dat er oplosbare hechtingen waren gebruikt, die eruit konden vallen. 
• Wist niet waar ik me moest melden als er iets was. 



Einde 
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